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Työn tavoitteena oli lisätä ymmärrystä Inkeroisten kartonkitehtaan laatu-

tavoitteista ja asiakkaan laatuvaatimuksista sekä tarkastella näiden keskinäistä 

yhteneväisyyttä. Lisäksi haluttiin kehittää laadunhallintaa kartongin 

valmistuksessa.  

Tehtaan laatutavoitteista ja asiakkaan laatuvaatimuksista muodostettiin kuva 

tehtaan henkilöstön sekä asiakashaastattelun perusteella. Lopputuloksena 

todettiin, että laatutavoitteet sekä -vaatimukset vastaavat paljolti toisiaan ja myös 

tehtaan sisäinen asiakkuus kartongin valmistuksessa ja jälkikäsittelyssä toimii 

pääosin hyvin. Kuitenkin muutamien laatuominaisuuksien tärkeyttä tulisi korostaa 

prosessihenkilöstölle ja varmistaa laadukkaan tuotteen valmistaminen esimerkiksi 

uusien ohjeiden ja kouluttamisen avulla. 

Laadunhallintaa kartonkikoneella kehitettiin määrittämällä alustavat hälytysrajat 

vekeille ja teräviiruille valvontakorttien avulla. Määritetyt ylähälytysrajat olivat 

vekeille 4, lyhyille viiruille 8, keskipitkille viiruille 22 ja pitkille viiruille 2. 

Lisäksi selvitettiin vuoden 2017 poikkisuunnan taivutusjäykkyyden heikon tason 

syitä syy-seuraus-diagrammia käyttäen. Laadittujen diagrammien perusteella 

poikkisuunnan taivutusjäykkyyteen eniten vuonna 2017 vaikutti käytetty raaka-

aine ja esimerkiksi sen käsittely ja annostelu. Lopputuloksena pystyttiin luomaan 

malli, jonka avulla prosessi voidaan mahdollisesti saattaa normaalitilaan myös 

nykytuotannossa silloin, kun poikkisuunnan taivutusjäykkyyden taso on heikko. 
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The aim of the thesis was to increase the understanding of the quality standards of 

the paperboard factory in Inkeroinen and the quality requirements of the customer 

and finally compare the similarity of these two. In addition, the objective was to 

develop quality management in the manufacturing of folding boxboard. 

The quality standards of the factory and the quality requirements of the customer 

were explored based on the interviews of the factory staff and a customer. The end 

result was that the quality standards and requirements are largely in line with each 

other and also the internal customer relationships in the manufacturing and after 

processing of the board works well. However, the importance of a few quality 

features should be highlighted to the process operators and ensure production of a 

high quality product for example with new instructions and training.  

The quality control in the manufacturing of folding boxboard was developed by 

defining the control limits for rucks and blade scratches by using control charts. 

The defined upper control limits were 4 for rucks, 8 for short scratches, 22 to 

medium length scratches and 2 to long scratches. In addition, the reasons for the 

low level of cross directional bending stiffness in 2017 were studied by using a 

cause-effect diagram. Based on the prepared diagrams, cross directional bending 

stiffness was affected most by the raw material used and, for example, its 

handling and dispensing in 2017. As a result, it was possible to create a model 

which possibly helps in leading the process to its normal state also in present 

production when the level of cross directional bending stiffness is low. 
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1 JOHDANTO 

Laadunhallinnan merkitys kartonkiteollisuudessa on sama kuin minkä tahansa 

muunkin yrityksen laadunhallinnan; parantaa yrityksen tarjoamaa tuotetta tai 

palveluita, nostaa asiakastyytyväisyyttä ja kasvattaa tuotteesta saatavia voittoja. 

Laadunhallinnan kehitys ja saattaminen uudelle tasolle vaikuttavat positiivisesti 

yritykseen sekä sisäisesti että ulkoisesti. 

Sisäinen vaikutus voi tulla ilmi laadun parantumisena, joka johtaa suurempaan 

tuottavuuteen. Tämä taas mahdollistaa tuotteen hinnan laskemisen ja sitä kautta 

hintakilpailun, markkinaosuuden kasvun ja suuremmat voitot. Vaihtoehtoisesti 

alentuneet kustannukset voivat johtaa suoraan suurempiin voittoihin. 

Laadunhallinnan kehittymisen ulkoinen vaikutus tarkoittaa, että tuotteen laadun 

parantumisen myötä myös asiakastyytyväisyys kasvaa. Asiakkaan kokemus ja 

kuva yrityksestä ja tuotteesta parantuvat, mikä johtaa asiakaslojaalisuuteen ja 

asiakas palaa myöhemmin uudestaan ostamaan tuotteita samalta yritykseltä.   

Näin ollen voidaan jälleen saavuttaa suurempi markkinaosuus ja voitot. 

Inkeroisten kartonkitehtaan taivekartongin valmistuskapasiteetti on 280 000 t/a. 

Inkeroisissa valmistettu taivekartonki päätyy elintarvikkeiden, suklaiden ja 

lääkkeiden pakkausmateriaaliksi. Näin ollen tärkeitä laatutekijöitä ovat puhtaus, 

lujuus, jäykkyys ja painatusominaisuudet. Valmistettavia kartonkilajeja on kaksi, 

Tambrite ja Tamfold, joista Tambrite on kaksoispäällystetty ja Tamfold 

kertaalleen päällystetty. Kartonkilajin valinta tapahtuu lähinnä asiakkaan 

painatuslaatuvaatimusten ja loppukäyttökohteen mukaan. 

Työn tavoitteena on kehittää kartonginvalmistuksen laadunhallintaa Inkeroisten 

kartonkitehtaalla. Laadunhallinnan kannalta on tärkeää, että koko organisaatio on 

selvillä asiakkaan tarpeista ja laatuvaatimuksista. Tällöin omalle työlle pystytään 

asettamaan selkeät raamit ja ymmärretään oman työn merkitys 

asiakastyytyväisyyden saavuttamisen kannalta. Laadunhallinnan kehittämiseksi 

selvitetään ensin, kuinka hyvin prosessihenkilöstön laatutavoitteet lopputuotteelle 

vastaavat asiakkaan laatuvaatimuksia samaiselle tuotteelle. Lisäksi laadunhallintaa 

pyritään kehittämään yhtenäistämällä toimintatapoja kartonkikoneella. 

Toimintatapojen yhtenäistämiseksi määritetään hälytysrajat kartongin sellaisille 
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laatuominaisuuksille, joilla niitä ei vielä ole. Yhteisien hälytysrajojen myötä 

toiminta on järjestelmällistä ja pystytään helpommin tunnistamaan, mikäli 

prosessissa vaikuttaa jokin häiriötekijä. Viimeiseksi pyritään ymmärtämään omaa 

prosessia paremmin tarkastelemalla joidenkin prosessiparametrien vaikutusta 

tiettyyn laatuominaisuuteen vanhojen mittausten perusteella. Tarkasteltavaksi 

laatuominaisuudeksi valikoitui taivutusjäykkyys, joka on Inkeroisten 

kartonkitehtaalla yksi merkittävimmistä laatua kuvaavista tekijöistä. Lisäksi 

erityisesti poikkisuunnan taivutusjäykkyyden taso oli osan vuotta heikompi kuin 

normaalisti vuoden 2017 aikana. Tarkastelun tuloksena pyritään luomaan malli, 

jonka avulla kartonkikone voidaan tulevaisuudessa saattaa takaisin normaalitilaan, 

mikäli poikkisuunnan taivutusjäykkyyden taso on heikko. 

2 TAIVEKARTONKI 

Taivekartonki on yleisimmin käytetty kartonkilaji erilaisten elintarvikepakkausten 

ja rasioiden valmistuksessa. Sen normaali neliömassa-alue on 160-450 g/m2 

(Kiviranta, 2000). Taivekartongin rakenne sisältää tavallisimmin 3 rakenteellista 

kerrosta, joiden tarkoituksena on optimoida kartongille tärkeitä ominaisuuksia 

mahdollisimman vähäisin kustannuksin (VTT, 2016). Riittävän jäykkyyden ja 

läpäisemättömyyden lisäksi kartongilta vaadittaviin ominaisuuksiin kuuluu 

pintakerroksen soveltuvuus painatukseen. Painatuksen sujuvuus ja pakkauksen 

yleinen ulkonäkö ovat kriittisiä ominaisuuksia, sillä lähes poikkeuksetta 

kuluttajapakkaukset ovat painettuja ja kuluttaja tekee arvionsa pakkauksesta 

pääosin ulkonäön perusteella. Yhtä tärkeää on myös suojata itse tuote pakkauksen 

sisällä; riittävä jäykkyys ja puristuslujuus estävät pakkausten, ja näin ollen itse 

tuotteen litistymistä, kun pakkauksia pinotaan päällekkäin. Läpäisemättömyys 

taas estää haitallisten aineiden pääsyn pakkaukseen ulkopuolelta ja toisaalta pitää 

myös esimerkiksi elintarvikkeiden kohdalla aromit pakkauksen sisällä tuotteessa. 

Taivekartongin tyypillisiä käyttökohteita ovat yleiset elintarvikepakkaukset, 

pakasteet, leipomotuotteet, lääkkeet, savukkeet, kosmetiikka, pesuaineet, suklaa, 

konvehdit ja hygieniatuotteet (VTT, 2016). (Häggblom-Ahnger, Komulainen, 

2003) 
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2.1 Monikerrosrakenne 

Taivekartonki rakentuu selkä-, runko- ja pintakerroksesta. Lisäksi kartonki 

voidaan päällystää yhdellä tai kahdella kerroksella. Päällystys voidaan tehdä sekä 

selkä- että pintakerrokselle (VTT, 2016). Kuvassa 1 on havainnollistettu 

taivekartongin monikerrosrakennetta sekä eri kerrosten tyypilliset neliömassat ja 

massakoostumukset. (Kiviranta, 2000) 

 

Kuva 1. Taivekartongin rakenne. Mukailtu (Kiviranta, 2000). 

Kartongin päällystyksen tehtävänä on taata kartongille hyvät painettavuus-

ominaisuudet.  Päällystekerrokset täyttävät kartongin pinnan epätasaisuudet ja 

parantavat kartongin toiminnallisia ominaisuuksia painettaessa muun muassa 

seuraavin tavoin: 

 painovärin tarve vähenee 

 painovärin leviäminen vähenee ja painojäljen terävyys kasvaa 

 painojäljen kiilto kasvaa 

 opasiteetti paranee ja läpipainaminen vähenee 

 vaaleus kasvaa. (Häggblom-Ahnger et al., 2003) 

Vaativimpia painotöitä varten kartonki päällystetään kahdella kerroksella, jolloin 

ensimmäinen päällystekerros muodostaa tasaisen pohjan toista päällystekerrosta 

varten (Joukio, Mansikkamäki, 1998). Päällysteaineina voidaan käyttää erilaisia 

pigmenttejä, sideaineita, vahoja, muoveja sekä näiden yhdistelmiä (Häggblom-

Ahnger et al., 2003). Osa taivekartongin käyttökohteista edellyttää kuitenkin 
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painamatonta pintaa, jolloin päällysteitä ei välttämättä tarvita tai voida käyttää. 

Esimerkiksi lääkinnällisten laitteiden pakkauksissa päällysteen käyttöä rajoittaa 

pakkauksen sterilisoinnin tarve ja tulitikkurasioissa niiden raapaisupinnat. (Joukio 

et al., 1998) 

Pintakerroksen tyypillinen neliömassa-alue on 35-60 g/m2 (Kiviranta, 2000). 

Pintakerrokseen käytetään valkaistua lehti- tai havupuusellua, jotta voidaan 

saavuttaa haluttu vaaleus ja ulkonäkö pintakerrokselle (Paulapuro, 2000). Toinen 

syy, miksi pintakerrokseen valitaan sellua mekaanisen massan sijasta, on sellun 

lujuus. Pintakerrokseen käytetään lujaa sellua, koska pinnan täytyy kestää kovaa 

rasitusta taivutettaessa kartonkia lopulliseen pakkausmuotoon. Tästä syystä sellua 

käytetään myös selkäkerroksessa. Pintaosien roolia on verrattu I-

palkkirakenteeseen (kuva 2), jonka muoto kuvaa sitä, kuinka pintaosat kantavat 

pääosan rasituksesta taivutettaessa. Lisäksi kolmikerroksisen kartongin 

keskikerroksen massavalinnat pyritään I-palkkirakenteen mukaan tekemään niin, 

että ulkokerrokset ovat mahdollisimman kaukana toisistaan. Näin saadaan riittävä 

jäykkyys minimimateriaaleilla. (Häggblom-Ahnger et al., 2003) 

 

Kuva 2. I-palkkirakenne. Mukailtu (Häggblom-Ahnger, 1998). 

Suurin osuus kartongin neliömassasta on kartongin runkokerroksessa. 

Runkokerroksen neliömassaa pienentämällä tai suurentamalla säädetään myös 

koko kartongin haluttu neliömassa. Yleisesti pinta- ja selkäkerroksen neliömassat 

pidetäänkin melko vakioina eri neliömassoja valmistettaessa. Runkokerroksessa 

käytetään yleensä bulkkista mekaanista massaa, sillä bulkkisuus on yhteydessä 

kuluttajapakkauskartongilta vaadittavaan taivutusjäykkyyteen. Taivutusjäykkyys 

on verrannollinen kartongin paksuuteen sen kolmannessa potenssissa, joten 
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jäykkyyden kannalta on edullisinta sijoittaa keskikerrokseen paksuutta lisäävää 

bulkkista massaa. Mekaanisen massan lisäksi käytetään hylkymassaa, jonka avulla 

saavutetaan riittävä runkokerroksen z-suuntainen lujuus, joka vähentää kartongin 

palstautumis- ja pölyämisherkkyyttä. (Häggblom-Ahnger et al., 2003; Joukio et 

al., 1998) 

Selkäkerroksen neliömassa vaihtelee välillä 20-30 g/m2 ja pintakerroksen tavoin 

siinä käytetään valkaistua lehti- ja havupuusellua (Kiviranta, 2000). Selkäkerros 

on hieman pintakerrosta ohuempi, mutta siltä vaadittavat ominaisuudet ovat 

yhtenevät pintakerroksen kanssa. Toisena ulkopintana myös selkäkerroksen on 

oltava riittävän jäykkä kestääkseen taivutusta ja ulkonäön on vastattava 

kuluttajien vaatimuksia esimerkiksi vaaleuden osalta. Selkäpinnalla voi olla yksi 

päällystekerros mikäli myös selkäpuoli painetaan. Pintalujuuksien parantamiseksi 

kartonki voidaan pintaliimata, mikä parantaa myös jäykkyyttä ja absorptio-

ominaisuuksia sekä vähentää pölyämistä. Yleisesti käytettyjä lujuusliimoja ovat 

tärkkelyspintaliima, CMC ja PVA. (Häggblom-Ahnger et al., 2003) 

2.2 Kuidut ja kuituverkosto 

Kartongin merkittävin rakennetekijä ovat kartongin sisältämät kuidut. Kartonki 

sisältää 2-20 miljoonaa kuitua yhtä grammaa kohti. Valmiissa kartonkiarkissa 

kuidut ja muut raaka-aineet ovat aina epätasaisesti jakautuneita sekä tason 

suunnassa että arkin paksuussuunnassa. Kuidut voivat olla flokkautuneina eri 

kokoisiksi kuitukimpuiksi ja orientoituneita pääosin konesuuntaan. Kuidut 

muodostavat keskenään kuitusidoksia ja niin edelleen kuituverkoston, joka antaa 

kartongille sen rakenteen ja vaikuttaa muun muassa kartongin 

lujuusominaisuuksiin. Koska kuituverkoston hyvä rakenne ja vahvuus määrittävät 

suurilta osin valmiin kartongin laatuominaisuuksia, on kuituverkostoon 

vaikuttavien asioiden ymmärtäminen lopputuotteen laadunhallinnan kannalta 

tärkeää.  (Häggblom-Ahnger et al., 2003) 

Kuituverkosto muodostuu, kun sulppu suihkutetaan perälaatikosta konesuuntaan 

liikkuvalle viiraosalle ja sulpun sisältämät kuidut asettuvat viiran päälle. Sulppu 

koostuu kuiduista, vedestä ja muista raaka-aineista. Viiraosalla sulppuun 
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kohdistuu hydrodynaamisia voimia, joita aiheuttavat veden virtaus viirojen läpi, 

leikkausvoimat ja turbulenssi (kuva 3). (Häggblom-Ahnger et al., 2003) 

 

Kuva 3. Sulppuun kohdistuvia hydrodynaamisia voimia (Häggblom-Ahnger 

et al., 2003). 

Veden tietynlainen virtaustapa viirojen läpi tasoittaa kuitukerroksessa olevia 

kuiduttomia aukkoja. Kuiduttomat aukkokohdat täyttyvät, kun virtaus pyrkii 

ohjautumaan kuitukerroksen läpi sellaisista kohdista, joissa virtausvastus on 

pienin. Näin aukkokohtiin kulkeutuu virtauksen mukana kuituja ja kuitukerros 

tasoittuu. Leikkausvoimat taas vaikuttavat kuitujen suuntautumiseen eli 

kuituorientaatioon ja hajottavat syntyviä flokkeja. Leikkausvoimat syntyvät kitkan 

aiheuttamista nopeuseroista suotautuvan sulpun ja jo muodostuneen kuitumaton 

välillä. Nopeuserot taas aiheutuvat sulpun suihkutusnopeuden eli huulisuihkun ja 

viiran nopeuserosta. Nopeuserot tasoittavat materiaalijakaumaa kuituverkostossa 

siten, että ne repivät rikki jo osittain kuitumattoon tarttuneita flokkeja ja siirtävät 

flokista irronneen osaan toiseen paikkaan kuitumatolle. Leikkausvoimat 

aiheuttavat myös yhdessä vedenpoistoelimien kanssa pienimittakaavaista 

turbulenssia eli mikroturbulenssia, joka parantaa muodostuvan kartongin 

formaatiota. Turbulenssi on tärkeää pitää pienimittakaavaisena, sillä liian 

voimakas turbulenssi saa aikaan muodostuneen kuituverkoston rikkoutumisen. 

(Arjas, 1983; Häggblom-Ahnger et al., 2003) 

Veden virtaustavan lisäksi kuituverkoston rakenteeseen vaikuttaa veden 

poistumistapa sulpusta viiraosalla. Veden poistuminen sulpusta tapahtuu joko 

suotautumalla tai saostumalla. Suotautumisessa sulpun sisältämät kuidut 

laskeutuvat erillisinä viiralle ja muodostavat hiljalleen kuitumaton, jonka läpi vesi 

poistuu. Saostumisessa sulpun sakeus säilyy sulppukerroksen paksuussuunnassa 

lähes samana veden poistuessa ja sulpun keskimääräisen sakeuden kasvaessa (kts. 

kuva 4). (Paulapuro, 2008) 
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Vedenpoistotapa riippuu siitä, millaista kuituverkoston rakennetta tavoitellaan. 

Kun vesi poistetaan suotauttamalla, kuidut asettuvat tällöin tasaisemmin 

kuituverkostoksi ja orientoituvat enemmän kuin saostumistapauksessa, jossa 

kuidut saostuvat ja flokkaantuvat ensin vapaasti ennen kuin vesi poistuu viiran 

läpi. Suotautumalla muodostuneella kuituverkostolla on kerrostunut rakenne ja 

saostumalla muodostuneella huopautunut rakenne. Sulpun suotautumista ja 

saostumista sekä muodostuvia kuituverkoston rakennevaihtoehtoja on 

havainnollistettu kuvassa 4. (Häggblom-Ahnger et al., 2003) 

 

Kuva 4. Sulpun suotautuminen ja saostuminen viiralle sekä kuituverkon 

erilaisia rakennevaihtoehtoja. Mukailtu (Häggblom-Ahnger et al., 

2003). 

2.2.1 Kuituorientaatio 

Kuitujen suuntajakauman epäsymmetrisyyttä kartonkitason suunnassa kutsutaan 

kuituorientaatioksi. Kuituorientaatio on merkittävä tekijä kartongin fysikaalisten 

ominaisuuksien kannalta ja erityisesti se vaikuttaa kartongin lujuusominaisuuksiin 

kone- ja poikkisuunnassa. Jos kartongin loppukäyttökohteelta toivotaan 

konesuuntaista lujuutta, kartongin kuituorientaatiota pyritään lisäämään, jolloin 
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suurempi osa kuiduista asettuu konesuunnan mukaisesti ja näin ollen tavoitellaan 

kerrostunutta rakennetta. Jos loppukäyttökohde taas vaatii poikkisuuntaista 

lujuutta, pyritään kuituorientaatiota pienentämään, jolloin rakenne on enemmän 

huopautunut. (Häggblom-Ahnger et al., 2003) 

2.2.2 Kuitusidokset 

Kuituverkostossa kuitujen kosketuskohtiin muodostuu kuitusidoksia, jotka 

lisäävät kartongin lujuutta. Kuitujen väliset sidokset ovat vetysidoksia, jotka 

rakentuvat kuiduissa olevan selluloosan tai hemiselluloosan hydroksyyliryhmien 

välille. Myös kuitujen itsensä sisällä on paljon vetysidoksia, joiden avulla kuidut 

pysyvät koossa. Vetysidosten lisäksi kuitujen välisiä sidoksia vahvistavat van der 

Waalsin voimat. Van der Waals voimien sidosenergia on pienempi kuin 

vetysidoksien, mutta ne ovat tärkeitä märän kuituverkon koheesion kannalta. 

(Kajanto, 2008; VTT, 2016) 

Kartongin valmistuksen aikana vetysidoksia pyritään muodostamaan sekä 

kuitujen sisälle että kuitujen välille. Jotta sidosten muodostuminen on mahdollista 

kuitujen välille, edellytetään kuitujen liettämistä veteen sekä riittävän pientä 

etäisyyttä kuitupintojen välille. Kuitujen täytyy myös itsessään olla 

sitoutumiskykyisiä. Vetysidoksen muodostumisessa on kolme vaihetta. 

Ensimmäisessä vaiheessa kuidut lietetään veteen, jolloin kahden ketjumolekyylin 

(selluloosa- tai hemiselluloosamolekyylin) välinen vetysidos aukeaa joutuessaan 

kosketuksiin vapaan veden kanssa (kuva 5A). Tästä seuraa uusien vetysidosten 

syntyminen ketjumolekyylin hydroksyyliryhmien ja vesimolekyylien välille. 

Samaan aikaan ketjumolekyylien pinnat, jotka ovat veden kanssa kosketuksissa, 

peittyvät niihin sitoutuneilla vesimolekyyleillä. Niin kauan kuin vapaata vettä on 

läsnä, ei ketjumolekyylien väliin pääse syntymään uusia vetysidoksia (kuva 5B). 

Kun vapaa vesi poistetaan kartongin kuivatusvaiheessa, selluloosan ja 

vesimolekyylien väliset sidokset vähentyvät ja tilalle alkaa syntyä 

selluloosamolekyylien välisiä vetysidoksia (kuva 5C). (Häggblom-Ahnger et al., 

2003) 
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Kuva 5. Vetysidosten muodostuminen selluloosan ketjumolekyylien välille. 

Mukailtu (Häggblom-Ahnger et al., 2003). 

2.2.3 Formaatio 

Formaatio tarkoittaa kartongin pienimittakaavaista neliömassan vaihtelua. 

Formaatio on sitä parempi, mitä vähemmän neliömassan vaihtelua on (Holik, 

2006). Formaatioon kuuluvaksi neliömassavaihteluksi hyväksytään vaihtelu, 

jonka aallonpituus ulottuu nollasta muutamaan senttimetriin. Formaatio kuvaa 

kartongissa sitä, miten kuidut ovat asettuneet ja sekoittuneet keskenään 

kuituverkkoon kartongin tason suunnassa. Hyvän formaation omaavalla 

kartongilla kuidut ovat asettuneet tasaisesti eikä niin sanottuja aukkokohtia 

esiinny. Huonon formaation myötä kartongin pinnassa ja rakenteessa on 

pienimittakaavaista vaihtelua, joka aiheuttaa kartonkiin painavampia ja 

kevyempiä kohtia. Näin ollen kartongin vetolujuus, murtovenymä sekä 

puhkaisulujuus heikkenevät. Myös kartongin jatkojalostuksessa ilmenee ongelmia 

huonon formaation takia, sillä painavat ja kevyet kohdat poikkeavat toisistaan 

ulkonäöltään, huokosrakenteeltaan, pintaominaisuuksiltaan, tiheydeltään, 

kokoonpuristuvuudeltaan, kiilloltaan ja paksuudeltaan. Suuri osa esimerkiksi 

kartongin painatusjäljen epätasaisuudesta johtuu huonosta formaatiosta. 

(Häggblom-Ahnger et al., 2003) 
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3 TAIVEKARTONGILTA VAADITTAVAT OMINAISUUDET  

Kartongin ominaisuudet yleisesti voidaan ryhmitellä  seuraavasti: perus-

ominaisuudet, lujuusominaisuudet, jäykkyysominaisuudet, rakenteelliset 

ominaisuudet, pintaominaisuudet, absorptio-ominaisuudet ja optiset ominaisuudet 

(Levlin, 1999). Taivekartongin osalta tärkeimmät vaadittavat ominaisuudet sekä 

ominaisuuksien mittaamiseen käytettävät mittausmenetelmät ja standardit on 

lueteltu taulukossa I. Taulukko sisältää myös ominaisuuksien tavoitearvot 

kartongille, jonka neliömassa on 270 g/cm2. Tämä on tyypillinen Inkeroisten 

kartonkitehtaalla valmistettavan kartongin neliömassa. Jokaisesta ominaisuudesta 

(lukuunottamatta mittapysyvyyttä) käydään läpi omissa alaluvuissaan 

ominaisuuteen liittyvä teoria, miten ominaisuus vaikuttaa asiakkaalle näkyvässä 

lopputuotteessa, miten ominaisuutta hallitaan prosessissa sekä minkälaisilla 

mittauksilla kyseistä ominaisuutta mitataan Inkeroisten kartonkitehtaan 

laboratoriossa. Osaa ominaisuuksista mitataan myös jo kartonkikoneella online-

mittauksena sekä valmiista konerullanäytteestä autoline-mittauksen avulla. 

Online- ja autoline-mittausta käsitellään enemmän luvussa 5.1 

Laadunmittausohjelmisto ja koneohjauslogiikka. Perusominaisuuksista 

mittapysyvyyttä ei mitata Inkeroisten kartonkitehtaalla ollenkaan, mutta se on 

muutoin esitelty alustuksena käyryys-ominaisuudelle. 
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Taulukko I. Taivekartongilta vaadittavat tärkeimmät ominaisuudet ja 

 Inkeroisten kartonkitehtaan laboratoriossa käytettävät mittaus-

 menetelmät. Tavoitearvot  ovat yhtenevät tyypillisen neliömassan 

 270 g/m2 kanssa.  

Ominaisuusryhmä Mitattu ominaisuus Mittausmenetelmä ja 

standardi 

Tavoitearvo 

Perusominaisuudet/ 

Rakenteelliset 

ominaisuudet 

 

Neliömassa Vaaka (ISO 536) 267 g/m2 

Paksuus L&W Micrometer (ISO 534) 515 µm 

Bulkki (ja tiheys) (Laskennallinen) (ISO 534) 1,93 cm3/g 

Mittapysyvyys - - 

Käyryys ”Mittalaatikko” (Tehtaan 

menetelmä) 

5 mm 

Jäykkyys-

ominaisuudet 

Taivutusjäykkyys  Taber-jäykkyysmittaus 

(TAPPI 489) 

 L&W Bending tester 

(ISO 5628, 5; 

ISO 2493-1, 15) 

 KS: 23,0 mNm 

PS: 12,3 mNm 

 KS, 5: 45,9 mNm 

PS, 5: 24,5 mNm 

KS, 15: 276 mNm 

PS, 15: 255 mNm 

Lujuus-

ominaisuudet 

Palstautumislujuus  Scott Bond (TAPPI 569) 

 Pinnan- ja selänirrotus 

(Tehtaan menetelmä) 

 Z-lujuusmittaus 

(SCAN-P 80) 

 130 J/m2 

 90 g/cm 

 

 350 kPa 

 

Pintalujuus IGT-mittaus (ISO 3783) 1,6 m/s 

Pinta- 

ominaisuudet 

 

Sileys  PPS-sileys (ISO 8791-4) 

 Bendtsen sileys 

(ISO 8791-2) 

 1,2 µm 

 80 ml/min 

Pölyäminen ”Teippitesti” (Tehtaan 

menetelmä) 
 <10 pölyhiukkasta 

näytepalassa 

Absorptio-

ominaisuudet 

Imeytymisaste  Cobb-testi (ISO 535) 

 Wick-testi (Tehtaan 

menetelmä) 

 50 g/m2 

 0,8 g/(m mm) 

Optiset 

ominaisuudet 

 

Vaaleus L&W Elrepho (ISO 2470) 86 % 

Sävy L&W Elrepho (ISO 5631-1) L*: 94,5 

a*: 0,8 

b*: 0,6 

Kiilto L&W Gloss tester 

(ISO 8254-1) 

50 % 

3.1 Perusominaisuudet 

Perusominaisuudet kuvaavat kartongin rakenteen luonnetta. Huolimatta paperin 

tai kartongin lajista perusominaisuuksiin kuuluvat neliömassa, paksuus, bulkki, 

tiheys ja kosteus (Levlin, 1999). Koska mittapysyvyys ja käyryys ovat hyvin 

riippuvaisia kosteudesta, myös ne esitellään perusominaisuuksien yhteydessä. 
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Kartongin neliömassa tarkoittaa kartongin massaa neliömetriä kohti (g/m2) ja 

taivekartongilla tämä arvo vaihtelee yleensä välillä 160-450 g/m2 (Kiviranta, 

2000). Neliömassa vaikuttaa moniin kartongin fysikaalisiin ominaisuuksiin, kuten 

paksuus, bulkki ja puhkaisulujuus (TAPPI, 2013b). Vaikka neliömassan 

kasvattaminen parantaa  kyseisiä fysikaalisia ominaisuuksia, pyritään neliömassa 

silti pitämään mahdollisimman pienenä. Tämä johtuu siitä, että tyypillisesti 

kevyempi kartonki on sekä valmistajan että jatkojalostuksen (eli asiakkaan) edun 

mukaista. Suuremman neliömassan myötä raaka-ainekustannukset ja 

energiantarve kasvavat kartongin valmistuksessa, eikä erityistä hyötyä 

jatkojalostuksen kannalta saavuteta. Koska jatkojalostusprosessia pystytään 

mukauttamaan melko hyvin vastaamaan kartongin ominaisuuksia, tärkeämpää 

onkin ominaisuuksien ja neliömassan tasaisuus kartongin kaikkiin suuntiin. Tästä 

syystä esimerkiksi valmiissa arkissa erityisesti neliömassan osalta ei saisi esiintyä 

suurta vaihtelua, koska sillä on suuri vaikutus kartongin muihin ominaisuuksiin. 

Neliömassan vaihtelu aiheuttaa ongelmia esimerkiksi koneen ajettavuudessa ja 

hallinnassa. Neliömassan tasaisuus määräytyy heti kartonkikoneen alussa 

rainanmuodostusosalla, jossa neliömassaan voidaan vaikuttaa seuraavilla 

prosessiparametreilla: 

 huulisuihkun sakeus 

 huulisuihkun paksuus 

 huulisuihkun nopeus 

 retentio. (Häggblom-Ahnger et al., 2003) 

Neliömassa mitataan kartonkikoneella online-mittauksella ja valmiista 

konerullasta otetusta näytteestä autoline-mittauksella. Lisäksi neliömassa 

lasketaan kartonkinäytteen massan ja pinta-alan suhteena. Kartonkinäytteen massa 

mitataan laboratoriossa tavallisen laboratoriovaa’an avulla tunnetun pinta-alan 

omaavasta kartonkinäytteestä, jonka jälkeen neliömassa voidaan laskea näytteen 

massan ja pinta-alan suhteena. (Stora Enso) 

Kartongin paksuus ilmaistaan useimmiten mikrometreinä (µm) (Levlin, 1999).  

Kuten edellä mainittiin, paksuuden vaihteluun vaikuttaa epätasainen neliömassa, 

mutta myös kosteuden epätasaisuus (VTT, 2016). Poikkisuunnassa epätasainen 

paksuusprofiili voi aiheuttaa valmiissa konerullassa pussimaisuutta, repeämiä ja 
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rynkkyjä (eli kartongin ruttaantumista). Epätasaisesta neliömassasta tai 

kosteudesta johtuvaa paksuusvaihtelua voidaan tasoittaa kalanteroimalla. 

Kartongin poikkiprofiilin paksuuden tasaaminen kalanterilla perustuu 

nippipaineen lisäämiseen halutussa kohdassa. Useiden kartonkien myyntihinnat 

määritellään paksuuden mukaan, koska kartongeille tärkeä ominaisuus, 

taivutusjäykkyys, on verrannollinen paksuuden kolmanteen potenssiin. 

(Häggblom-Ahnger et al., 2003) 

Kartongin paksuus mitataan Inkeroisten kartonkitehtaalla online- ja autoline-

mittauksella (Stora Enso). Paksuus mitataan myös laboratoriossa paksuusmittarilla 

joko yhdestä arkista (arkkipaksuus) tai arkkipinosta (pinopaksuus), joka on 

puristettu haluttuun paineeseen kahden levyn väliin. Kartongin paksuusmittauksen 

standardin ISO 534 mukaan suositeltu paine on 100 kPa. Pinopaksuuden avulla 

saadaan laskettua yksittäisen arkin paksuus jakamalla summapaksuus arkkien 

määrällä. Kartongin paksuus mitataan yleisesti arkkipaksuutena (myös Inkeroisten 

kartonkitehtaalla), kun taas paperin paksuusmittaukseen käytetään pinopaksuutta. 

(Häggblom-Ahnger et al., 2003; Levlin, 1999) 

Kartongin tiheys (kg/m3) ja bulkki (cm3/g) ovat toisistaan riippuvia 

ominaisuuksia. Näennäinen tiheys tarkoittaa kartongin massaa tilavuusyksikköä 

kohti, joka lasketaan neliömassan ja paksuuden suhteena.  Bulkki on tiheyden 

käänteisarvo, eli kartongin tilavuus massayksikköä kohti. Usein kartongin 

valmistaja ja asiakas käyttävät mieluummin bulkkia kuvaamaan kartongin 

tiheyttä, koska vaaditut loppukäyttöominaisuudet yhdistyvät usein 

mahdollisimman alhaiseen tiheyteen. Kartongin hyvän laadun kohdalla on 

luontevampaa käyttää korkeaa bulkin arvoa. Korkean bulkin myötä paranevat 

myös esimerkiksi opasiteetti, jäykkyys ja repäisylujuus, kun taas sileys ja 

vetolujuus huononevat. Kartongin valmistuksessa kompromissien tekeminen 

haluttujen ominaisuuksien välillä onkin väistämätöntä. Kartongin tiheyteen ja 

bulkkiin vaikuttavat olennaisesti käytettyjen raaka-aineiden tiheys ja kartongin 

huokoisuus. Raaka-aineisiin kuuluvat kuitujen lisäksi esimerkiksi täyteaineet ja 

päällystyspigmentit, joiden ainestiheys on noin 2600 kg/m3, kun kuivan 

kuituseinämän tiheys on noin 1500 kg/m3. Täyteaineiden ja päällystyspigmenttien 

käyttö siis kasvattaa kartongin tiheyttä. Bulkin arvo pyritään pääasiassa pitämään 
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korkealla runkokerroksessa käytettävän mekaanisen massan avulla. Tiheys ja 

bulkki määritetään Inkeroisten kartonkitehtaalla autoline-mittauksen lisäksi 

laskennallisesti neliömassan ja paksuuden suhteena (tiheys) tai toisinpäin (bulkki). 

(Häggblom-Ahnger et al., 2003; Levlin, 1999) 

Kartongin mittapysyvyys liittyy sen sisältämien kuitujen turpoamiseen tai 

kutistumiseen paksuussuunnassa kartongin kosteuspitoisuuden vaihteluiden takia. 

Kosteuspitoisuuden vaihtelu aiheuttaa kartonkiin paikallisia rasituksia, joita se 

pyrkii poistamaan säätämällä mittojaan ja muotoaan esimerkiksi käyristymällä 

(Ketoja, 2008). Tavallisesti kartonkiarkin kuidut ovat suuntautuneet suurimmaksi 

osaksi konesuuntaan. Tällaisessa konesuuntaan orientoituneessa arkissa 

mittamuutoksia tapahtuu eniten poikkisuunnassa. Tämä johtuu siitä, että kuitujen 

risteyskohdissa konesuuntaisten kuitujen mittamuutos välittyy myös poikki-

suuntaisiin kuituihin. Lisäksi kartonkikoneen kuivatusviiraosalla rainan 

kutistumisen estyminen ja näin ollen rainan sisäisten jännitysten muuttuminen 

lisäävät poikkisuuntaista mittamuutosta. Rainan kutistuminen kuivatusviiraosalla 

voi estyä, mikäli raina on painautunut viiraan niin tiukasti, että siihen syntyy ns. 

jähmettynyt venymä. Rainan reunaosat pääsevät kuitenkin aina kutistumaan, mikä 

mahdollistaa mittamuutokset poikkisuunnassa. Edellä kuvatun perusteella 

mittapysyvyyttä huonontaviksi seikoiksi voidaan mainita seuraavat tekijät: 

 kuivumiskutistuman kasvu (jännityksestä vapaa kuivatus) 

 toispuolisuuden lisääntyminen 

 kuituorientaation kasvu 

 kuitusidosten määrän kasvu (jauhatus, kuivalujaliimaus, märkäpuristus, 

täyteaineen vähennys) 

 kuituorientaation, neliömassan tai kuivumiskutistuman epätasaisuuksien 

lisääntyminen (Häggblom-Ahnger et al., 2003). 

Huono mittapysyvyys johtaa painatuksen epätarkkuuteen moniväripainatuksessa 

ja musteen epätasaiseen kuivumiseen. Kartongin rakenteen osalta huono 

mittapysyvyys aiheuttaa esimerkiksi aaltoilua ja käyristymistä, jota pidetään myös 

mittapysyvyyden rinnakkaisilmiönä. (Ketoja, 2008; VTT, 2016) 



23 

 

Kartongin käyristymiseen vaikuttavat siis kartongin toispuoleinen rakenne ja 

venymä sekä epätasainen kosteusprofiili (Ketoja, 2008). Kosteusvaihtelut 

aiheuttavat kartongin ylä- ja alapintaan mittamuutoksia, jotka ovat erisuuruisia 

johtuen kuitujen orientoitumisesta, massakoostumuksesta sekä jännityseroista. 

Pintojen erisuuruisten mittamuutosten johdosta kartonki käyristyy yleensä 

pituusakselinsa ympäri. Käyristymistä tapahtuu myös siinä tapauksessa, että 

kartongin kostutus tapahtuu vain toiselta puolelta, esimerkiksi 

pintakäsittelyvaiheessa. Kartongin kostutettu puoli turpoaa enemmän kuin 

vastapuoli ja kartonki käyristyy kostutettua puolta kohti. Kartongin käyryys 

huomataan usein vasta arkituksen jälkeen (kuva 6) ja se aiheuttaa ongelmia 

seuraaviin prosessivaiheisiin. Jos arkit ovat liian käyristyneitä, niitä ei voida 

käsitellä ja kuljettaa halutulla tavalla. (VTT, 2016) 

 

Kuva 6. Ylä- ja alapinnan pintaorientaatioeron vaikutus kartonkiarkkien 

käyristymiseen. Mukailtu (Stora Enso, 2017a). 

Kartonki voi käyristyä kolmella tavalla: konesuuntaan (KS), poikkisuuntaan (PS) 

ja diagonaalisesti (Kuva 7). Käyryyden symbolina käytetään kirjainta K, ja mitä 

suurempi K:n arvo on, sitä käyrempi kartonkiarkki on. Alaindeksejä x, y ja xy 

käytetään täsmentämään tapahtuuko käyristyminen konesuuntaan, poikkisuuntaan 

vai diagonaalisesti. Kartongin käyryyden positiiviset arvot saavat näytteen 

käyristymään ylöspäin ja negatiiviset arvot alaspäin viirapuolelle. (Ketoja, 2008) 



24 

 

 

Kuva 7. Kartongin kone-, poikkisuuntainen ja diagonaalinen käyristyminen. 

Mukailtu (Ketoja, 2008). 

Kartongin käyryyden mittaamiseen ei ole standardoitua mittausmenetelmää. 

Inkeroisten kartonkitehtaalla käyryys mitataan kuvassa 8 näkyvän mittalaatikon 

avulla laboratorio-olosuhteissa. Konerullasta leikataan koko konerullan leveydeltä 

näyte, josta leikataan pienemmät arkkinäytteet sekä hoito- että käyttöpuolelta. 

Nämä arkkinäytteet asetetaan vuorollaan mittalaatikkoon ja arkin käyryys (mm) 

voidaan lukea mittalaatikon alareunan keskikohdassa olevalta asteikolta. 

Kartongin valmistuksessa tavoitellaan hieman selkäänpäin käyrää kartonkia, joten 

käyryys vaihtelee tavallisesti 5 millimetristä 7 millimetriin. Kartongin käyryyden 

mittaamista vaikeuttaa kosteus, sillä kartonkiarkin käyryys muuttuu suhteellisen 

kosteuden muuttuessa. (Stora Enso, 2000; VTT, 2016) 
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Kuva 8. Kartonkiarkin käyryyden mittaamiseen käytettävä mittalaatikko. 

3.2 Jäykkyysominaisuudet  

Jäykkyys liittyy yleisesti materiaalin elastisuuteen. Jäykkyydellä kuvataan 

voimaa, jolla materiaali vastustaa muodonmuutosta, kun materiaalia kuormitetaan 

ulkoisella voimalla. Kartongin kohdalla jäykkyysominaisuuksiin luetaan yleisesti  

vetolujuus ja taivutusjäykkyys, joista jälkimmäinen esitellään seuraavaksi. 

Taivutusjäykkyydellä kuvataan tasoa, jolla kartonki vastustaa taivutusta 

altistuessaan taivuttavalle voimalle (TAPPI, 2013a).  Kartongilla on oltava 

riittävän hyvä taivutusjäykkyys, jotta ajettavuus kartonki- ja painokoneella sekä 

jatkojalostuskoneilla ei kärsisi. Erityisesti viimeistely- ja jatkojalostusprosesseissa 

taivutusjäykkyys on ratkaiseva ominaisuus. Ilman riittävää taivutusjäykkyyttä ei 

esimerkiksi voida valmistaa tarpeeksi jäykkää ja lujaa kartonkipakkausta. Näin 

ollen taivutusjäykkyys onkin yksi kartongin tärkeimmistä ominaisuuksista. 

Taivutusjäykkyys edistää myös kartongin nuutattavuutta. Nuuttaus liittyy 

prosessivaiheeseen, jossa kartonkiarkista muotoillaan lopullinen kotelo tai rasia 

eli arkkiin tehdään kokoonpuristamalla uramaiset taitekohdat, nuutit. 

(Kainulainen, Toroi, 1981; Kajanto, 2008; Levlin, 1999) 

Tarkastellaan ensiksi tapausta, jossa kartongin rakenne on homogeeninen koko 

paksuussuunnan läpi. Näin ollen elastiset ominaisuudet eivät vaihtele 

paksuussuunnassa ja kimmomoduuli E voidaan olettaa vakioksi. Tällöin  
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taivutusjäykkyys Sb määräytyy kartongin paksuuden ja kimmomoduulin mukaan 

seuraavasti: 

 𝑆𝑏 =
𝐸𝑑3

12
 (1) 

jossa Sb taivutusjäykkyys, Nm 

 E kimmomoduuli, Pa 

 d paksuus, m. (Kajanto, 2008) 

Kimmomoduuli kuvaa siis kartongin pieneen venymään vaadittua voimaa eli 

toisin sanoen kartongin kykyä vastustaa muodonmuutosta (Alava, Niskanen, 

2008). Monikerroskartongeilla elastiset ominaisuudet vaihtuvat kuitenkin 

paksuussuunnassa jatkuvasti, joten kimmomoduulin ei voida olettaa pysyvän 

vakiona. Tästä syystä taivutusjäykkyys täytyy laskea erikseen joka kerrokselle 

olettaen, että jokainen kerros erillään on homogeeninen. Esimerkiksi 

taivekartongilla yhden kerroksen taivutusjäykkyyden yhtälö saadaan seuraavasti: 

 𝑆𝑏,𝑖 = 𝐸𝑖 [
𝑑𝑖

3

12
+ 𝑑𝑖 ∙ (ℎ𝑖 − 𝑧0)2] (2) 

jossa Sb,i kerroksen i taivutusjäykkyys, Nm 

 Ei kerroksen i kimmomoduuli, Pa 

 di kerroksen i paksuus, m 

 hi kerroksen i keskikohdan etäisyys koko arkin  

  keskikohdasta, m 

 z0 neutraalitason etäisyys arkin keskikohdasta, m.  

  (Kajanto, 2008) 

Kuvassa 9 on esitetty kolmikerroksisen kartongin paksuussuuntainen profiili, 

johon kaavassa 2 esiintyvät symbolit on sijoitettu. Kuvasta voidaan huomata, että 

paksuussuunnassa epäsymmetrisen monikerroskartongin keskitaso (z = 0) ja 

neutraalitaso (z0) eivät ole samassa tasossa. Kartongin neutraalitaso on se kohta, 

johon ei kohdistu rasitusta kartonkia taivutettaessa. Epäsymmetrisessä arkissa 

neutraalitaso on sitä lähempänä lujempaa puolta, mitä epäsymmetrisempi rakenne 

on. Kaavan 2 mukaan kerroksen osuuden vaikutus kokonaistaivutusjäykkyyden 

arvoon on suuri, jos kerros on kaukana neutraalitasosta (termi hi - z0). Kun 

neutraalitason kohta on tiedossa ja kartongin jokaiselle kerrokselle voidaan laskea 
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oma taivutusjäykkyytensä kaavan 2 mukaisesti, saadaan koko arkin taivutus-

jäykkyys summaamalla laskettujen kerrosten N osuudet: 

 𝑆𝑏 = ∑ 𝑆𝑏,𝑖

𝑁

𝑖=0

 (3) 

 

Kuva 9. Monikerroskartongin rakenne, jossa di on kerroksen i paksuus, hi on 

kerroksen i keskitason etäisyys koko arkin keskitasosta z, ja z0 on 

neutraalitason ja keskitason välinen etäisyys. Mukailtu (Kajanto, 

2008). 

Taivutusjäykkyys on suoraan yhteydessä kartongin neliömassaan; suuri 

neliömassa johtaa korkeaan taivutusjäykkyyteen. Käytännössä neliömassaa ei 

kuitenkaan käytetä taivutusjäykkyyden parantamiseen, koska tavoitteena on 

ennemminkin laskea neliömassaa ja samaan aikaan pitää taivutusjäykkyys 

vakiona. Keinoja, joilla taivutusjäykkyyttä voidaan parantaa ilman, että 

neliömassaa kasvatetaan ovat kartongin bulkkisuuden ja paksuuden lisääminen 

keskikerroksessa sekä pintakerrosten kimmomoduulin kasvattaminen. 

Molemmilla keinoilla pyritään muodostamaan kerrostunut rakenne, jonka avulla 

pystytään saavuttamaan korkea taivutusjäykkyys, mutta silti hyvät 

painatusominaisuudet minimineliöpainolla. (Kajanto, 2008) 

Keskikerroksen paksuutta ja pintakerrosten kimmomoduulia pyritään 

kasvattamaan tietyillä massavalinnoilla. Keskikerrokseen valitaan mekaanista 
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massaa, jonka jäykät kuidut lisäävät kerroksen bulkkisuutta ja paksuutta. 

Pintakerroksissa käytettävällä kemiallisella massalla taas on korkeampi 

kimmomoduuli mekaaniseen massaan verrattuna. Joskus taivutusjäykkyyttä 

pyritään parantamaan massan jauhatuksen avulla, jolloin kuitusidosten määrä 

kasvaa ja kuiduista tulee taipuisampia, mikä taas kasvattaa kimmomoduulia 

voimakkaasti. Taipuisat kuidut kuitenkin pienentävät samalla paksuutta, jolloin 

taivutusjäykkyys ei välttämättä muutu jauhatuksen myötä ollenkaan. (Kajanto, 

2008) 

Kartonkikoneella taivutusjäykkyyteen vaikuttavat pääosin viiraosa, märkäpuristus 

sekä päällystys ja pintaliimaus. Viiraosatyypin valinnalla voidaan vaikuttaa 

kuituorientaatioon ja paksuussuuntaiseen rakennevaihteluun, erityisesti hieno- ja 

täyteaineiden jakaumaan, mikä voi vaikuttaa taivutusjäykkyyteen. 

Märkäpuristuksen osalta kartongin sitoutumisaste (ja näin ollen kimmomoduuli) 

paranee puristuksen vaikutuksesta, mutta samalla paksuus pienenee ja täten myös 

taivutusjäykkyys huononee. Päällystys ja pintaliimaus taas parantavat 

taivutusjäykkyyttä, koska ne parantavat pinnan sidoksia. Pintaliimauksen vaikutus 

on suurin mikäli liima penetroituu vain pintakerrokseen. Pintaliimauksen 

penetroitumisaste riippuu liimauslaitteistotyypistä. (Kajanto, 2008) 

Taivutusjäykkyyttä mitataan sekä kone- että poikkisuuntaan, joista poikkisuunta 

on kriittisempi suunta taivutusjäykkyyden kannalta, sillä se on yleisesti 2-4 kertaa 

huonompi kuin konesuunnan jäykkyys. Tämä johtuu kuituorientaatiosta (kuidut 

pyrkivät asettumaan konesuuntaisesti) ja poikkisuuntaisesta kuivumis-

kutistumasta, jotka vaikuttavat kimmomoduuliin negatiivisesti. Usein 

kokonaistaivutusjäykkyyttä arvioidaan jäykkyyssuhteen tai geometrisen 

taivutusjäykkyyden avulla. Jäykkyyssuhde tarkoittaa nimensä mukaisesti 

konesuunnan ja poikkisuunnan taivutusjäykkyyden suhdetta ja geometrinen 

taivutusjäykkyys  taas kone- ja poikkisuunnan taivutusjäykkyyden geometristä 

keskiarvoa. (Kajanto, 2008) 

Geometrisen taivutusjäykkyyden kaava on esitetty alla: 

 𝑆𝑏,𝑔𝑒𝑜𝑚. = √𝑆𝑏,𝑃𝑆 ∙ 𝑆𝑏,𝐾𝑆  (4) 
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jossa Sb,geom. geometrinen taivutusjäykkyys, Nm 

 Sb,PS poikkisuunnan taivutusjäykkyys, Nm 

 Sb,KS konesuunnan taivutusjäykkyys, Nm. 

Inkeroisten kartonkitehtaalla taivutusjäykkyyttä mitataan sekä laboratoriossa että 

autoline-mittauksena. Autoline-mittalaite määrittää ensin TSI-mittausarvon ja 

laskee sitten automaattisesti taivutusjäykkyyden kone (KS)- tai poikkisuuntaan 

(PS) paksuuden ja neliömassan avulla seuraavasti: 

 𝑆𝑏,𝐾𝑆/𝑃𝑆 = 𝑇𝑆𝐼𝐾𝑆/𝑃𝑆 ∙
𝑑2

108
∙ 𝑤  (5) 

jossa Sb,KS/PS KS tai PS taivutusjäykkyys, Nm 

TSIKS/PS KS tai PS TSI-mittausarvo, Nm/g 

d paksuus, m 

w neliömassa, g/m2. 

Laboratoriossa taivutusjäykkyyttä mitataan Taber -jäykkyysmittarilla ja Lorentzen 

& Wettren kehittämällä Bending Tester -mittarilla. Taber -jäykkyysmittari (kuva 

10) on hyvin yleinen mittalaite taivutusjäykkyyden mittaamiseen ja se perustuu 

kartonkinäytteen taivuttamiseen tarvittavan voiman mittaamiseen. Mittausta 

varten leikataan kaksi näytettä konesuuntaan ja kaksi näytettä poikkisuuntaan, 

jotta saadaan mitattua jäykkyys molempiin suuntiin. Näytteiden tulee olla 3,8 cm 

leveitä ja 5 cm pitkiä. Ensimmäinen näyte kiinnitetään kiinnittimeen keskimerkin 

kohdalle niin, että näytteen alempi pää koskettaa kevyesti rullien alapuolella 

olevaa rajoitinta ja rullat ovat kevyesti kiinni näytepalassa. Mittarissa olevaan 

heiluriin kiinnitetään lisäpaino mitattavan kartongin neliömassan mukaan, jotta 

pysytään jäykkyysmitta-asteikon sisällä mittausta suoritettaessa. Mittaus 

suoritetaan kääntämällä katkaisijaa, jolloin kääntyvä levy alkaa liikkua valittuun 

suuntaan. Levyä käännetään niin kauan, kunnes heilurin keskimerkki ja levyssä 

oleva 15:n merkki ovat kohdakkain. Jäykkyysarvo luetaan tästä kohdasta 

jäykkyysasteikolta, jonka jälkeen levy palautetaan nolla-asentoon ja sama 

määritys tehdään toiseen suuntaan. Mittaus toistetaan jokaiselle näytepalalle. 

(Stora Enso, 2011; Taber Industries) 
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Taber -mittari antaa mitattavan jäykkyysarvon Taber -yksikössä. Lopullinen 

taivutusjäykkyys kone- tai poikkisuuntaan saadaan muutettua SI-yksiköiksi 

kaavassa 6 esiintyvien kertoimien avulla: 

 𝑆𝑏,𝐾𝑆/𝑃𝑆 = 𝑋𝐾𝑆/𝑃𝑆 ∙ 𝑘 ∙ 0,098 (6) 

jossa Sb,KS/PS KS tai PS taivutusjäykkyys, mNm 

 XKS/PS Taber -laitteen lukemien keskiarvo kone- tai  

  poikkisuuntaan, Taber -yksikkö 

 k käytettävästä heiluripainosta riippuva kerroin, -. 

  (ISO, 2011) 

 

Kuva 10. Taber -jäykkyysmittari. Mukailtu (Taber Industries). 

Mitattaessa taivutusjäykkyyttä L&W Bending Tester -mittarilla (kuva 11) 

näytepala asetetaan toisesta päästään kiinnittimeen. Mittaus aloitetaan painamalla 

start-nappia jolloin kiinnitin alkaa hitaasti kääntyä ja samalla näytepalan vapaa 

pää liikkua kohti kuormasolua. Näytepalan koskettaessa kuormasolua se alkaa 

taipumaan ja sitä taivutetaan haluttuun kulmaan asti (standardi 5). Laite tallentaa 

käytettävän voiman koko mittausprosessin ajalta. Tämän jälkeen laite määrittää 

taivutusjäykkyyden yhtälön 7 mukaan ja tulos voidaan lukea laitteen näytöltä. 
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 𝑆𝐷𝐼𝑁 =
60 ∙ 𝐹 ∙ 𝑙2

𝜋 ∙ Φ ∙ 𝑏
 (7) 

jossa SDIN taivutusjäykkyys, Nm 

 F voima, N 

 l pituus, m 

 b leveys, m 

 Φ taivutuskulma, . (Lorentzen & Wettre, 2013a) 

 

Kuva 11. L&W Bending tester -jäykkyysmittari (ABB Inc, 2016b). 

3.3 Lujuusominaisuudet 

Kartongin lujuusominaisuuksiin vaikuttavat pääasiassa sen sisältämien kuitujen 

lujuus sekä kuitujen välisten sidosten lujuus (Alava et al., 2008). 

Lujuusominaisuuksiin kuuluvat muun muassa seuraavaksi esiteltävät 

palstautumislujuus ja pintalujuus. Palstautumislujuus mittaa kartongin kykyä 

kestää vetojännitystä paksuus- eli z-suunnassa. Palstautuminen (eli kartongin 

halkeaminen) voi tapahtua eri kerrosten välistä tai jonkin kerroksen sisältä. 

Yleisempää on palstautuminen kerrosten välistä, sillä kuituverkosto ei ole tässä 

kohtaa jatkuva, mikä tekee siitä todennäköisesti kartongin heikoimman kohdan 

paksuussuunnassa. Kun eri kerrokset ovat heikosti kiinnittyneet toisiinsa ja 

kartonki palstautuu kerrosten välistä, puhutaan kerrosten välisestä lujuudesta. 
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Sisäisestä lujuudesta puhutaan silloin, kun kerrosten välinen lujuus on suurempi 

kuin heikoimman kerroksen sisäinen lujuus, ja palstautuminen tapahtuu täten 

heikoimman kerroksen sisältä. Useimmiten heikoin kerros on runkokerros, koska 

runkokerroksessa käytettävän mekaanisen massan kuidut omaavat heikomman 

sitoutumiskapasiteetin kuin pintakerroksissa käytettävällä sellulla. Palstautumis-

lujuuteen eniten vaikuttava tekijä on kartongin kuitujen välisten sidosten vahvuus. 

(Kajanto, 2008; VTT, 2016) 

Palstautumislujuus on kartongille olennainen ominaisuus monissa jatkojalostus-

vaiheissa sekä loppukäyttökohteissa. Näistä yksi tärkeimmistä on offset-painatus, 

jossa painettava kartonki voi palstautua nipin ulostulossa korkean rasituksen alla, 

kun tahmea painoväri vetää kartongin pintaa mukaansa (Kajanto, 2008). Kartonki 

voi palstautua myös jo kuivatusvaiheessa. Kuivauksessa käytetään korkeita 

lämpötiloja, jolloin kartongista pääsee höyrystymään kosteutta. Mikäli kartongin 

pinta ei ole tarpeeksi huokoinen ja kosteus ei pääse haihtumaan pinnan kautta, voi 

höyrystyminen löyhdyttää kartongin kuiturakennetta. Tällöin syntynyt 

höyrynpaine ylittää kartongin palstautumislujuuden ja kartongin pinta alkaa 

kupruilla. Joissain tapauksissa myös kartongin liian vahva palstautumislujuus voi 

olla ongelma.  Esimerkiksi kartonkia nuutattaessa kartongin kuitukerrosten tulisi 

irrota toisistaan, mikä ei ole mahdollista, jos palstautumislujuus on liian korkea. 

Tästä huolimatta palstautumislujuus pyritään pitämään riittävän korkealla, sillä 

painettavuuden ja palstautumislujuuden välinen korrelaatio on paljon suurempi 

kuin palstautumislujuuden ja nuuttauksen välinen korrelaatio. (Jylkkä, 2002; 

Kajanto, 2008) 

Palstautumislujuutta voidaan parantaa monilla tavoin. Runkokerroksen 

palstautumista voidaan estää parantamalla siinä käytettävän mekaanisen massan 

sitoutumiskykyä. Mekaanisen massan sitoutumiskyky on peräisin hienojakeesta, 

jolloin lisäämällä massan jauhatusta voidaan saavuttaa suurempi 

sitoutumiskapasiteetti. Lisäämällä jauhatusta kartongin huokoisuus kuitenkin 

pienenee, jolloin törmätään taas kartongin valmistuksessa tehtäviin pakollisiin 

kompromisseihin. Kuitusidoksia voidaan vahvistaa myös käyttämällä esimerkiksi 

tärkkelystä massa- tai pintaliimana. Tärkkelys muodostaa vetysidoksia kuitujen 

kanssa, jolloin palstautumislujuus paranee. Kuitusidoksia vahvistaa myös 
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kartongin huopautunut rakenne, johon pyritään tietynlaisella vedenpoistolla 

kartonkikoneella. Lisäksi palstautumislujuutta voidaan nostaa esimerkiksi 

tiivistämällä kartonkirainaa märkäpuristimella. (VTT, 2016) 

 

Kuva 12. Palstautumislujuuden eri mittausmenetelmät: a) Scott bond, b) z-

lujuus mittaus ja c) pinnanirrotustesti. Mukailtu (Kajanto, 2008). 

Palstautumislujuutta mitataan Inkeroisissa kolmella mittausmenetelmällä: Scott 

Bond, z-lujuustesti ja pinnan irrotus -testi (kuva 12). Mittauksista Scott Bond on 

yleisin palstautumislujuuden mittausmenetelmä. Mittauksessa kartonkinäyte 

teipataan yläpuolelta alumiinikulmaan kaksipuolisen teipin avulla ja alapuolelta 

metallilevyyn. Mittaukseen kuuluu heiluri, joka heilahtaessaan iskee 

alumiinikulmaa aiheuttaen näytteen palstautumisen. Palstautumiseen vaadittava 

energia saadaan mittarin asteikolta kohdasta, mihin asti heiluri on heilahtanut 

iskettyään alumiinikulmaa. Mittarin asteikko kertoo palstautumisvastuksen 

heilurin potentiaalienergian vähentymisenä. Scott Bond -testistä saatu tulos on 

yksikössä energia per näytteen pinta-ala (J/m2). (Fellers, Östlund, Mäkelä, 2012; 

Levlin, 1999) 
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Z-lujuustesti suoritetaan L&W ZD -vetolujuusmittarilla (kuva 13). Kartonkinäyte 

asetetaan mittapöydälle, jonka jälkeen painetaan start-nappia. Mittalaite teippaa 

automaattisesti molemmat puolet kaksipuolisella teipillä, jonka jälkeen laite 

painaa teräksiset mittapalat teipattuja pintoja vasten 3000 newtonin voimalla. 

Tämän jälkeen mittapaloja vedetään erilleen, jolloin kartonkinäyte halkeaa (kuva 

13; lähikuva vasemmassa alareunassa). Mittaustuloksena saadaan halkeamiseen 

tarvittava voima (kPa). Kartonkinäyte kulkeutuu mittalaitteessa eteenpäin ja 

mittaus toistetaan seuraavalle mittapisteelle. (Lorentzen & Wettre, 2013b) 

 

Kuva 13. L&W ZD tensile tester -mittari. Mukailtu (ABB Inc., 2017). 

Pinnan irrotus -testi suoritetaan kuvan 14 mukaisella vetolujuusmittarilla erikseen 

sekä selkä- että pintakerrokselle. Mittausta varten leikataan konesuuntaan kaksi 

noin 30 cm pitkää ja 10 cm leveää näytettä, joista toinen on pintakerroksen ja 

toinen selkäkerroksen irrotustestiä varten. Ennen mittauksen aloitusta näytteen 

toisesta päästä irrotetaan käsin tutkittavaa kerrosta muutaman senttimetrin 

pituudelta. Näyte teipataan  metalliseen rullaan ja erotettu kerros laitetaan pihtien 

väliin kuvan 14 mukaisesti. Näytettä aletaan vetämään pihtien suuntaan 

nopeudella 19 cm/min. Alempi mitta-asteikko näyttää kerroksen irrottamiseen 

tarvittavan voiman. Mittaus on valmis, kun mitta-asteikon osoitin pysähtyy 

paikalleen ja irrotusluku T voidaan laskea yhtälön 8 mukaan:  
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 𝑇 =
𝐺

𝑏
 (8) 

jossa T irrotusluku, g/cm 

 G vetolujuuslaitteen lukema, g 

 b näytteen leveys, cm. (Stora Enso, 2011) 

 

Kuva 14. Pinnanirrotus-mittaus vetolujuusmittarilla Inkeroisten kartonki-

 tehtaalla. 

Pintalujuus vaikuttaa ratkaisevasti kartongin painettavuuteen. Kartongin 

pintalujuus tarkoittaa kartongin pintakerroksen kykyä kestää tahmeiden 

painovärien aiheuttamaa rasitusta ilman että pinnasta irtoaa esimerkiksi 

täyteaineita, yksittäisiä kuituja tai kuitukimppuja. Erittäin kovan rasituksen alla on 

mahdollista, että jopa koko pintakerros irtoaa kartongista. Painatuksessa kartongin 

pinnasta irtoava materiaali jää kumitelan pintaan, jolloin tältä kohdin painoväri 

siirtyy epätasaisesti tai ei ollenkaan seuraavaksi painatukseen tulevalle 

kartongille. Kartonki on mahdollista painaa joko arkkeina arkkipainokoneella tai 

rullina ratapainokoneella. Näistä arkkipainatus on pintaa rasittavampi vaihtoehto, 

sillä ratapainokoneella käytettävät heat-set värit eivät ole yhtä tahmeita kuin 

arkkivärit. Pintalujuuden vaatimukset määrittyvätkin painovärin tahmeuden 

mukaan. (Holik, 2006; VTT, 2016) 
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Kartongin pintalujuus ja pinnan irtoaminen ovat riippuvaisia pinnan 

sitoutuneisuudesta. Esimerkiksi liian pienen sideaineen määrän takia kartongin 

päällystekerros voi kiinnittyä huonosti pohjakartonkiin, jolloin päällysteen 

irtoaminen on mahdollista. Päällystekerroksen kiinnittyminen pohjakartonkiin 

estyy myös siinä tapauksessa, että pohjakartongin ja päällystekerroksen välissä on 

likaa, jolloin päällyste jälleen irtoaa. Likaantumisen estämisen lisäksi kartongin 

pintalujuutta voidaan parantaa pintaliimauksen avulla. Pintaliimauksessa 

kartonkirainan pintaan tuodaan liimaseos (esimerkiksi tärkkelys). Pintalujuus 

paranee, koska pintaliima muodostaa vetysidoksia kuitujen kanssa, jolloin pinnan 

sitoutuminen paranee. (VTT, 2016) 

Inkeroisten kartonkitehtaalla pintalujuus mitataan IGT -mittausmenetelmällä. 

IGT-mittauksessa käytetään IGT-koepainokonetta ja tahmeaa vakioöljyä. Mittaus 

perustuu siihen, että kartonkiliuskaa painetaan kiihtyvällä nopeudella. 

Kartonkiliuska asetetaan laitteeseen kuvan 15 osoittamalla tavalla ja kiekko, jonka 

pinnassa on öljyä asetetaan paikoilleen vasten kartongin pintaa. Painettaessa 

kartongin pintaa rasittava voima on suoraan verrannollinen painatusnopeuteen ja 

öljyn viskositeettiin (toisin sanoen tahmeuteen) (Levlin, 1999). Painatuksen 

jälkeen kartonkiliuskasta etsitään pinnan ensimmäiset rikkoutumisen merkit. 

Alkupainatuskohdan ja pinnan ensimmäisen rikkoutumiskohdan välinen etäisyys 

mitataan. Tätä kohtaa vastaava painatusnopeus on pintalujuuden suuruus 

yksikössä m/s. (VTT, 2016; Stora Enso, 2017c) 

 

Kuva 15. IGT-kopainokone. 
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3.4 Pintaominaisuudet 

Kartongin pintaominaisuudet kuvaavat nimensä mukaisesti kartongin pinnan 

rakennetta. Pintaominaisuuksiin kuuluvat sileys, kiilto ja pinnan kitka (Levlin, 

1999). Myös edellisessä luvussa esitelty pintalujuus voidaan lukea 

pintaominaisuuksiin. Kartongin sileydellä kuvataan kartongin pinnan tasaisuutta, 

mikä on tärkeä ominaisuus pakkauskartongeille. Sileyden tarkastelu voidaan 

jaotella kolmeen ryhmään riippuen halutun tarkasteluasteikon tarkkuudesta: 

optinen sileys (<1 µm), mikrosileys (1 µm - 100 µm) ja makrosileys (0,1 mm -

 1 mm). Optinen sileys kuvaa yksittäisten pigmenttipartikkelien ja kuitujen 

pintaominaisuuksia ja se vaikuttaa myös kartongin kiiltoon ja nesteiden 

absorptioon. Mikrosileys taas riippuu pääasiassa kuitujen ja hienoainesten 

muodosta ja positiosta kuituverkostossa. Tarkasteluasteikoista suurin, 

makrosileys, määrittyy kartongin formaation mukaan. Makrosileydellä on suurin 

merkitys kartongin painatus- ja päällystysominaisuuksiin verrattuna optiseen ja 

mikrosileyteen.  Sekä mikro- että makrosileys vaikuttavat kartongin kiiltoon ja 

sen tasaisuuteen.  (Kajanto, Laamanen, Kainulainen, 1998) 

Kartongin sileyteen voidaan vaikuttaa puristimien ja kalanterien telavalinnoilla 

kartonkikoneella. Joissakin kartonkikoneissa käytetään sileyden parantamiseen 

myös Jenkkisylinteriä, mutta Inkeroisten kartonkitehtaalla tämä vaihe on ohitettu 

tuotantonopeuden lisäämiseksi. Sileyttä voidaan parantaa myös lisäämällä hieno-

aineen määrää sekä käyttämällä pintakerroksissa tiheää sellumassaa. (Häggblom-

Ahnger et al., 2003) 

Sileys mitataan autoline-mittauksen lisäksi yleensä epäsuorasti ilmavuoto-

menetelmällä joko Bendtsen tai Parker Print surf (PPS) -metodilla. Molemmissa 

tapauksissa mitataan ilman virtausnopeus, joka vuotaa kartongin pinnan ja 

pinnalle asetetun renkaan välistä. Mitä vähemmän ilmaa vuotaa kartongin pinnan 

ja renkaan eli mittapään välistä, sitä sileämpi pinta on  (kuva 16). Bendtsen 

-mittari käyttää mittapäänä kovaa rengasta ja tulos saadaan suoraan 

virtausnopeudesta yksikössä ml/min. Kova rengas ei mukaudu kartongin pintaan, 

jolloin Bendtsen -mittarilla voidaan määrittää vain makrosileyttä eli formaation 

aiheuttamia paksuusvaihteluita (kuva 16). Toisaalta, kova rengas vastaa hyvin 

esimerkiksi painatuksessa käytettäviä kovia nippejä. Sen sijaan PPS -mittarissa 
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käytetään pehmeää mittauspäätä, joka mukautuu osittain kartongin pintaan. Näin 

ollen voidaan mitata kartongin mikrosileyttä (kuva 16). PPS -menetelmällä sileys 

saadaan kartonkinäytteen pinnan ja pintaan painetun metallisen renkaan 

keskimääräisenä etäisyytenä yksikössä µm. Keskimääräinen etäisyys saadaan 

laskemalla mikä etäisyys mittapään ja pinnan välillä antaisi mittaamalla saadun 

virtausnopeuden. (Häggblom-Ahnger et al., 2003; Kajanto et al., 1998; VTT, 

2016) 

 

Kuva 16. Ilmanvuoto mittapään ja kartonkinäytteen pinnan välistä sileyden 

 mittauksessa. Bendtsen -menetelmällä mitataan makrosileyttä ja 

 PPS -menetelmällä mikrosileyttä (Stora Enso 2016b). 

Inkeroisten kartonkitehtaalla on käytössä Lorentzen & Wettren valmistamat 

pitkälle automatisoidut PPS- ja Bendtsen -mittarit (kuva 17).  Kartonkinäytteet 

asetetaan molemmissa laitteissa näytteelle tarkoitettuun kapeaan väliin, jolloin 

mittapää painautuu näytteen pintaan. Näytteeseen ohjataan ilmavirta ja tulos 

voidaan lukea joko laitteen näytöltä tai tulostaa laitteen sisäänrakennetulla 

tulostimella. (Stora Enso)  
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Kuva 17. PPS- (vas.) ja Bendtsen -mittari (ABB Inc., 2016e; ABB Inc., 

2016c). 

Pintalujuuden tapaan myös kartongin pinnan pölyäminen riippuu pinnan 

sitoutuneisuudesta. Mekaanista massaa sisältävillä kartongeilla pinnan 

sitoutuneisuuteen negatiivisesti vaikuttaa kuitujen tarttuminen sylintereiden 

pintaan kuivatusosan alussa, jos sylintereiden lämpötila on liian korkea. Kun rata 

irtoaa sylinteriltä, sylinteriin tarrautuneet kuidut nousevat pystyyn, mikä aiheuttaa 

pölyämistä. Heikosti sitoutuneet partikkelit irtoavat kartongin pinnasta 

esimerkiksi painatuksessa. Pölyämisen estämiseksi kartonki voidaan pintaliimata 

esimerkiksi tärkkelyksellä. Paras keino pölyämisen estämiseksi on nimenomaan 

pintaliimaus, mutta pölyämistä voidaan myös vähentää esimerkiksi lisäämällä 

puristinosan kuormitusta. (Mattelmäki, 2004;VTT, 2016) 

Kartongin pölyämistä voidaan mitata määrittämällä irtonaisten kuitujen määrä 

kartongin selkäpuolella. Mittauksen nimi on ”Teippitesti”, joka on Stora Enson 

sisäinen mittausmenetelmä. Jokaiselta arkkileikkurilta otetaan kolme arkkia, jotka 

asetetaan pöydälle päällekkäin selkäpuoli ylöspäin. Ulommaisten arkkien 

tarkoitus on suojata keskimmäistä arkkia ennen mittauksen aloittamista ja pitää 

mahdolliset irtonaiset kuidut arkin pinnalla. Mittauksen alkaessa keskimmäinen 

arkki otetaan pois ulommaisten arkkien välistä ja asetetaan pöydälle (selkäpuoli 

ylöspäin). Arkin selkäpinnalle asetetaan teippi ja teipin yli ajetaan kevyesti 

rullaimella painamatta sitä. Rullauksen jälkeen teippi irrotetaan varoen arkista ja 

skannataan. Teippiin jääneet irtonaiset kuidut ja muut partikkelit arvioidaan 

VveScan -ohjelmalla. (Stora Enso, 2016a) 
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3.5 Absorptio-ominaisuudet 

Koska pakkauskartongit saattavat joutua kosketuksiin veden kanssa joko 

tarkoituksenmukaisesti tai tahattomasti, täytyy niiden kestää jonkin verran 

kosteutta. Ensimmäiseen tapaukseen törmätään silloin, kun kartonkipakkauksen 

valmistusvaiheessa käytetään vesipohjaisia liimoja. Tahattomasti kartonki voi 

joutua kosteuden kanssa kosketukseen, kun esimerkiksi kuluttaja ottaa 

pakastepakkauksen pois pakastealtaasta ja kosteus tiivistyy kartongin pinnalle ja 

leikattuihin reunoihin. (Kirwan, 2005) 

Kartongin hydrofobisuutta pyritään parantamaan massaliimauksen (kartongin 

sisäinen liimaus) ja/tai pintaliimauksen avulla (Holik, 2006). Kartongin sisäinen 

liimaus tapahtuu lisäämällä hartsiliimaa massan joukkoon ennen kartonkikonetta. 

Monet erilaiset kartongit liimataan sisäisesti normaalin tuotannon yhteydessä, 

mutta mikäli tavoitellaan korkeampaa kosteuden sietokykyä, valmistettavaan 

massaan lisätään ylimäärin lujaliimaa. Monikerroskartongin kohdalla tämä 

tarkoittaa, että jokainen kerros on lujaliimattu. Lujaliimauksessa käytettävä hartsi 

voi olla joko luonnonhartsia tai synteettistä. Hartsi asettuu selluloosakuitujen 

pintaan tehden niistä vettä hylkiviä. Pintaliimauksen osalta liimaus voidaan tehdä 

kartongin valmistuksen aikana tai erillisenä päällystysprosessina, kuten 

esimerkiksi ekstruusiopäällystys polyeteenillä. (Kirwan, 2005) 

Kartongin imeytymisastetta voidaan mitata Cobb- ja Wick -mittauksilla. Cobb 

-mittauksessa mitataan imeytyvän veden paino kartongin tiettyä pinta-alaa kohti 

tietyssä ajassa (Holik, 2006). Ennen mittausta punnitaan kartonkinäytteen 

kuivapaino. Tämän jälkeen kartonkinäyte laitetaan tasaiselle pohjalevylle ja 

näytteen päälle asetetaan tunnetun pinta-alan omaava metallinen sylinteri, joka 

kiinnittyy tiiviisti näytteeseen ja pohjalevyyn. Sylinterin sisälle kaadetaan vettä, 

joka poistetaan määrätyn ajan jälkeen. Kartonkinäyte punnitaan ja tästä tuloksesta 

vähennetään alussa mitattu kuivapaino. Tuloksena saadaan pinnan kautta 

imeytyneen veden määrä yksikössä g/m2. Yleensä Cobb -testissä käytettävä aika 

vaihtelee yhdestä kolmeen minuuttiin. Vesi voi imeytyä kartonkiin myös sen 

leikatuista reunakohdista pintojen sijaan. Tätä ominaisuutta mitataan Wick 

-testillä. Mittausta varten kartonkinäytteen ylä- ja alapinta peitetään 

vedenkestävällä muoviteipillä, jonka jälkeen näyte upotetaan veteen määrätyksi 
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ajaksi. Tämän jälkeen kartonkinäyte punnitaan ja jälleen vähennetään alussa 

mitattu kuivapaino. Tuloksena saadaan kartongin leikattujen pintojen kautta 

imeytyneen veden määrä yksikössä g/(m mm). Kuvassa 18 on esitetty Cobb ja 

Wick -testit. (ISO, 1991; Kirwan, 2005) 

 

Kuva 18. Cobb (vas.) ja Wick -testi. Mukailtu (Kirwan, 2005). 

3.6 Optiset ominaisuudet 

Kartongin optisilla ominaisuuksilla on suurin vaikutus kartongin ulkonäköön. 

Optiset ominaisuudet kertovat kartongin ja siihen kohdistetun valon 

vuorovaikutuksesta. Kartongin vaaleus, sävy ja kiilto riippuvat siis valon 

heijastumisesta, taittumisesta ja absorptiosta kartonkiin. Kartonki on yleisesti 

ottaen vaaleaa, mikäli suurin osa siihen langenneesta valosta heijastuu takaisin. 

Vaaleutta huonontavat kartongissa olevat kuidut ja kuitujen sisältämä ligniini, 

jotka ovat luonnostaan kellertäviä. Keltaisuutta pyritään hallitsemaan käyttämällä 

pintakerroksissa valkaistua sellua, josta ligniiniä on poistettu mahdollisimman 

paljon. Lisäksi käytettävät täyteaineet ja päällystyspigmentit ovat usein 

valkaistuakin sellua vaaleampia. Päällystyksessä voidaan käyttää myös erilaisia 

lisättäviä väriaineita, joilla saadaan muokattua kartongin värisävyä. Täyteaineita 

ja päällystyspigmenttejä ei voi kuitenkaan käyttää rajattomasti vaaleuden 

parantamiseen tai sävyn muokkaamiseen, koska niiden suuri määrä huonontaa 

kartongin ajettavuutta. Edellisten seikkojen lisäksi vaaleuden kannalta on tärkeää 

myös se, että massan sekaan joutuva tuorevesi puhdistetaan kunnolla esimerkiksi 

metalliyhdisteistä ja humuksesta. Tänä päivänä erityisesti elintarvikepakkauksissa 

suositaan sinertävän sävyistä vaaleaa kartonkia, sillä riittävän korkea vaaleus 

antaa hyvän pohjan painatukselle ja sinertävä sävy luo mielikuvan korkeasta 
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hygieniasta ja laadusta ennemmin kuin keltainen sävy. (Häggblom-Ahnger et al., 

2003; Kirwan, 2005) 

Inkeroisten kartonkitehtaalla vaaleutta ja sävyä mitataan online- ja autoline-

mittauksen lisäksi L&W Elrepho spektrofotometrillä (kuva 19), joka mittaa 

vaaleuden (%) ja sävyn (-) CIE L*a*b* kolmiulotteista värijärjestelmää käyttäen. 

Näytteeseen kohdistetaan luonnonvaloa vastaava D65 valo ja laite mittaa 

näytteelle L*-, a*- ja b*-arvot. L* kuvaa valon intensiteettiä skaalalla, jossa 0 % 

vastaa mustaa ja 100 % puhtaan valkoista. a* ja b* sen sijaan voivat saada joko 

positiivisia tai negatiivisiä arvoja. Positiivinen a*:n arvo vastaa punaista sävyä, 

kun taas negatiivinen arvo vastaa vihreää sävyä. b*:n arvolle vastaavat sävyt ovat 

keltainen ja sininen. Mittausohjelmisto suorittaa mittauksen ja kirjoittaa 

tulosraportin, josta ilmenee kartongin vaaleus sekä värisävyjen jakautuminen. 

(ABB Inc, 2016a; Häggblom-Ahnger et al., 2003; Kirwan, 2005) 

 

Kuva 19. L&W Elrepho spektrofotometri (ABB Inc, 2016a). 

Yleisesti kartongin kiilto tarkoittaa sen kykyä heijastaa kartongin pintaan vinosti 

suunnattu valonsäde samassa kulmassa kuin se on tullut. Kiillosta puhuttaessa 

tärkeää ei kuitenkaan ole niinkään itse kartongin kiilto vaan painojäljen ja 

erityisesti monivärikuvan kiilto. Kartongin kiilto on pikemminkin haitta, mikäli 

siihen painetaan luettavaa tekstiä. On kuitenkin haasteellista valmistaa kartonkia, 

joka olisi muutoin mattaa mutta antaisi hyvän painojäljen kiillon normaaleilla 

painoväreillä. Painojäljen kiilto on tavoiteltavaa, koska se parantaa painettujen 

värien syvyyttä. Jos ajatellaan luettavan tekstin sijasta pelkästään monivärikuvia, 
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on itse kartonginkin kiilto mielekäs tilasuure, joka mahdollistaa tasaisen, 

korkeakiiltoisen värikerroksen. Tämä johtuu osittain siitä, että kartongin kiilto 

korreloi kartongin sileyteen, joka edistää hyvän painatusjäljen mahdollisuutta. 

Koska painatusjälkeen vaikuttaa kovin moni tekijä, on korkeakiiltoinen värikerros 

mahdollista saada myös mattakartongille. Tällöin karheus on valon aallonpituuden 

suuruusluokkaa ja näin ollen kartongin pinnassa tapahtuu valon diffraktio eli 

taipuminen. (Häggblom-Ahnger et al., 2003) 

Yksi painatusjälkeen negatiivisesti vaikuttava tekijä on kartongin liian suuri 

imukyky, jonka myötä painoväri imeytyy kartongin sisään eikä haluttua kiiltoa 

saavuteta. Esimerkiksi tällaisessa tapauksessa kartongin erinomainenkaan kiilto ei 

välttämättä johda suureen painovärin kiiltoon. Kiiltoa voidaan parantaa 

pienentämällä käytettävien kuitujen ja pigmenttien partikkelikokoa. (Häggblom-

Ahnger et al., 2003) 

Paras tapa kartongin tai kartongin painojäljen kiillon selvittämiseen on suorittaa 

koepainatus ja mitata kiilto suoraan painetusta pinnasta. Tuotanto-olosuhteissa 

tätä ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä tarpeeksi nopeasti, jotta mittausten avulla 

pystyttäisiin vaikuttamaan prosessiin. Tästä syystä kartongin kiiltoa käytetään 

painojäljen kiillon ennustamiseen. Inkeroisten kartonkitehtaalla kartongin kiiltoa 

mitataan online- ja autoline-mittauksen lisäksi L&W Gloss tester -kiiltomittarilla 

(kuva 20), joka määrittää kiillon heijastuksen perusteella. Kartonkinäytteeseen 

osoitetaan valovirta tietyssä kulmassa ja mittauslaite mittaa heijastuneen valon 

määrän. Valon tulokulma ja havaitsemiskulma ovat yhtä suuret. Tulos voidaan 

lukea laitteen näytöltä tai tulostaa laitteen sisäänrakennetulla tulostimella. (ABB 

Inc, 2016d; Häggblom-Ahnger et al., 2003) 
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Kuva 20. L&W Gloss Tester -kiiltomittari (ABB Inc., 2016d). 

4 KARTONGIN VALMISTUS JA JÄLKIKÄSITTELY 

Kartongin laatuun vaikuttavat kartonkikoneen ja jälkikäsittelyn toimivuuden 

lisäksi muut valmistus- ja jalostusvaiheet, kuten massojen laatu ja valmistus sekä 

arkkien ja rullien varastointi ja kuljetus. Tässä työssä tarkastelu on rajattu 

kartonkikoneeseen ja jälkikäsittelyyn, joiden prosessivaiheet on esitelty 

seuraavaksi. 

4.1 Kartonkikone 

 

Kuva 21. Kartonkikoneen yleiskuva. Mukailtu (VTT, 2016). 

Kuvassa 21 on kartonkikoneen yleiskuva ja kuvassa 22 taivekartonkikoneen 

layout. Layout voi vaihdella hieman joiltakin osin eri taivekartonkikoneiden 
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välillä (esimerkiksi Inkeroisten kartonkikoneella kuivatusosalla oleva iso 

jenkkisylinteri on ohitettu nykyisessä tuotannossa), mutta jokainen 

taivekartonkikone sisältää seuraavat pääprosessivaiheet: perälaatikot ja viiraosa, 

puristinosa, kuivatusosa, kalanterointi, päällystysosa ja rullain. Tässä luvussa 

olevat prosessivaiheet esitellään mukaillen Inkeroisten kartonkikonetta, KK4. 

 

Kuva 22. Taivekartonkikoneen layout. Mukailtu (Häggblom-Ahnger et al., 

 2003). 

4.1.1 Perälaatikot ja viiraosa 

Perälaatikot ja viiraosa muodostavat yhdessä kartongin rainanmuodostusosan. 

Jokaiselle kartongin kerrokselle (pinta-, runko- ja selkäkerros) on oma perä-

laatikkonsa, johon kyseisen kerroksen massasulppu pumpataan. Sulppu koostuu 

lähinnä kuiduista ja vedestä ja sen tyypillinen sakeus on 0,2-1,5 %. Sulpun sakeus 

pidetään alhaisena, jotta kuiduilla säilyy riittävä liikkumisvapaus eivätkä ne 

flokkaannu. Perälaatikon päätehtävä on suihkuttaa sulppu huuliaukosta tasaisesti 

koko viiraosan leveydelle, jotta sulpun sisältämä kuituaines, täyteaineet ja 

hienoaineet jakautuvat kartonkirainaan tasaisesti. Perälaatikon avulla säädetään 

monia kartongin laatuun olennaisesti vaikuttavia parametrejä, kuten huulisuihkun 

ja viiran nopeusero, huulisuihkun sakeus sekä suihkun iskukohta ja iskukulma 

viiralle. Nämä kaikki tekijät vaikuttavat neliömassan poikkiprofiiliin. Inkeroisten 

kartonkitehtaalla perälaatikot ovat tyypiltään reikätelaperälaatikoita. Reikätela-

perälaatikon sisällä pyörii yleensä kaksi reikätelaa, jotka aiheuttavat massa-
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sulppuun turbulenssia. Näin ollen pystytään hajottamaan muodostuvia flokkeja ja 

saavuttamaan parempi formaatio. (Stora Enso, 2017a; Valmet, 1997) 

Perälaatikosta massasulppu suihkutetaan omalle viiralleen (pinta- runko- tai 

selkäviira), jossa poistetaan valtaosa sulpun sisältämästä vedestä, noin 96-98 %. 

Vesi poistetaan suotauttamalla viirakudoksen läpi, jolloin kuitujen vapaa 

liikkuminen alkaa rajoittua. Suotautumisen jatkuessa kuitujen liikkuminen 

rajoittuu entisestään ja rainanmuodostusosan loppupuolella kuidut muodostavat 

verkoston, jossa ne eivät enää juurikaan liiku toisiinsa nähden. Monet kartongin 

tärkeät ominaisuudet kuten lujuus, jäykkyys ja painatusominaisuudet riippuvat 

kuituverkoston rakenteesta. Koska kuituverkon rakenteeseen ei enää juurikaan 

voida vaikuttaa rainanmuodostusosan jälkeen, on tärkeää, että haluttu rakenne 

pystytään saavuttamaan jo viiraosalla. Inkeroisten kartonkitehtaalla runko-

kerroksen yläpuolisen vedenpoiston mahdollistaa MB-formeri (Multi Blade), joka 

myös parantaa runkokerroksen formaatiota. MB-yksikkö koostuu alaviiran 

puoleisista kuormittavista listoista ja yläpuolisista kiinteistä listoista, joiden avulla 

saadaan aikaan kaksipuolinen vedenpoisto (Häggblom-Ahnger et al., 2003). 

Kartonkirainan kuiva-ainepitoisuus rainanmuodostusosan loppupuolella on noin 

20-25 %. Tällöin vedenpoistoa on taloudellisempaa jatkaa märkäpuristamalla, 

johon kartonkiraina siirtyy viiraosan jälkeen. Ennen puristinosaa eri kerrokset 

huopautetaan kiinni toisiinsa. Runko- ja pintakerroksen sekä tarvittaessa myös 

runko- ja selkäkerroksen väliin suihkutetaan tärkkelystä ennen niiden 

liittymiskohtaa palstautumislujuuden parantamiseksi. (Stora Enso, 2017a; Valmet, 

1997) 

4.1.2 Puristinosa 

Puristinosalla jatketaan vedenpoistoa kartonkirainasta paineen avulla.  Puristin-

osalla myös rainan tiheys ja märkälujuus kasvavat. Erilaiset puristinhuovat ja 

nippityypit vaikuttavat lisäksi rainan pintojen sileyteen ja tiivistymiseen.  

Sisäpakkauskartongeilla puristinosan alkupään yksiköissä on tyypillisesti kaksois-

huovitus ja imutelat tai onsipintatelat. Imutela imee kosteutta alipaineen avulla ja 

onsipintatelassa on erilaisia onteloita, joihin vesi siirtyy huovasta (Arjas, 1983). 

Viimeisessä puristimessa sen sijaan on yleisesti sileäpintainen tela ainakin radan 

pinnan puolella. Inkeroisten kartonkitehtaalla puristin on ns. pitkänippipuristin (3 
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kpl), jossa telat ovat halkaisijaltaan suuria.  Puristinosalla rainan kuiva-

ainepitoisuus nousee 40-55 %:iin, jonka jälkeen loppu vesi joudutaan poistamaan 

haihduttamalla. Höyryllä tapahtuva kuivatus on huomattavasti kalliimpaa kuin 

mekaaninen puristus, jonka vuoksi puristimella pyritään mahdollisimman suureen 

kuiva-ainepitoisuuteen. (Stora Enso, 2017a;Valmet, 1997) 

Kuvassa 23 on havainnollistettu puristustapahtumaa neljässä vaiheessa. 

Ensimmäisessä vaiheessa kartonkiraina (yläpuolella) ja huopa (alapuolella) ovat 

sulkeutuvan nipin kohdalla, jossa kokonaispaine alkaa kasvaa ja ilma poistuu 

rainasta. Toisessa vaiheessa ylimääräinen vesi poistuu rainasta huopaan 

hydraulisen paineen vaikutuksesta. Kun taas huopa tulee kylläiseksi vedestä, 

ylimääräinen vesi poistuu telan puolelle. Vedenpoisto loppuu, kun nippi alkaa 

laajeta ja kokonaispaine laskea alueella 3. Vaiheessa 4 huovassa oleva alipaine 

aiheuttaa rainan jälleenkastumista, toisin sanoen raina imee jonkin verran 

huovasta vettä itseensä. (Häggblom-Ahnger et al., 2003) 

 

Kuva 23. Puristustapahtuma (Häggblom-Ahnger et al., 2003). 

4.1.3 Kuivatusosa 

Kuivatusosalla kuivatus tapahtuu pääsääntöisesti höyrylämmitteisillä kuivatus-

sylintereillä, jotka haihduttavat kartonkirainasta vettä. Ensin haihtuu kuitujen 

välissä oleva vapaa vesi ja sen jälkeen kuituihin sitoutunut vesi. Sylintereiden 

lämmitys täytyy aloittaa vähitellen ja kuivatus toteuttaa varovaisesti, sillä liian 

kuumilla sylinteripinnoilla rainan pinta voi sulkeutua, jolloin haihtumista ei pääse 

tapahtumaan. Lisäksi monikerroksinen raina voi haljeta tai tarttua kiinni sylinterin 
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pintaan, mikä aiheuttaa pintavaurioita ja pinnan pölyämistä jälkikäsittelyssä. 

Inkeroisten kartonkikoneen kuivatusosalla on 7 kuivatusryhmää. Kuivatusryhmät 

jakautuvat ylä- ja alaryhmiin, joiden höyrynpaine-eroilla vaikutetaan kartongin 

käyryyteen. Lisäksi päällystysosalla on 8. kuivatusryhmä ensimmäisen 

päällystysyksikön jälkeen ja 9. kuivatusryhmä kolmannen päällystysyksikön 

jälkeen. Päällystysyksiköillä käytettävät kuivaimet ovat infrapunakuivaimia. 

(Stora Enso, 2017a; Valmet, 1997) 

4.1.4 Kalanterointi 

Ennen kuin raina viedään kuivatusosalta päällystykseen, on välissä kaksitelainen 

välikalanteri. Kalanteri koostuu kahdesta telasta, joiden muodostaman nipin kautta 

kartonkiraina kulkee. Kalanteroinnilla pyritään saamaan kartonkiin sileyttä ja 

kiiltoa sekä säätämään paksuus ja tiheys halutun suuruisiksi ja tasaisiksi rainan 

poikkisuunnassa. Kun poikkisuunnan paksuus on tasainen, saadaan lopullisista 

kartonkirullista myös tasaisia. Samalla pyritään kuitenkin säilyttämään bulkki, eli 

pintaominaisuuksien parantaminen pyritään aikaansaamaan mahdollisimman 

pienellä paksuuden muutoksella. Kalanterin toiminta perustuu pyörimis-

liikkeeseen ja puristusvoimaan. Välikalanterin jälkeen rata viedään ensimmäiselle 

päällystysyksikölle. Joillakin kartonkikoneilla suoritetaan vielä toinen 

kalanterointi päällystysosan jälkeen (kuva 22), mutta Inkeroisten kartonkitehtaalla 

tämä vaihe on ohitettu nykyisessä tuotannossa. (Stora Enso, 2017a; Valmet, 1997)  

4.1.5 Päällystys 

Päällystysosalla kartonki pinnoitetaan päällystysseoksilla, jotka koostuvat 

pigmenteistä, sideaineista, erilaisista lisäaineista ja vedestä. Päällysteseosta 

kutsutaan yleisesti pastaksi. Päällystyksen myötä pyritään parantamaan kartongin 

ulkonäköä ja painatusominaisuuksia eli mm. sileyttä, kiiltoa, vaaleutta, absorptio-

ominaisuuksia ja pintalujuutta. Päällystyksessä perinteinen ratkaisu on 

sivelytelapäällystys (kuva 24). Päällystyksen alkaessa kartonki tuodaan vastatelan 

tukemana sivelytelanippiin, jossa sivelytela nostaa pastaa kartongin pintaan. 

Nipissä vaikuttava hydrodynaaminen paine työntää päällysteseosta kartongin 

pintahuokosiin. Nipin jälkeen kartonki kulkeutuu kohti kaavinterää, jossa tapahtuu 

päällystyskerroksen tasoitus. Inkeroisten kartonkikoneella on 3 päällystys-
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yksikköä, joista ensimmäisellä suoritetaan esipäällystys, toisella pintapäällystys ja 

viimeisellä selkäpuolen pintaliimaus. Päällystyksen jälkeen kostea päällyste 

kuivataan infrapunakuivaimilla sekä niitä seuraavilla leijukuivaimilla. 

(Häggblom-Ahnger et al., 2003; Stora Enso, 2017a) 

 

Kuva 24. Sivelytelapäällystimen periaate (VTT, 2016). 

4.1.6 Rullain 

Kartonkikoneen viimeinen osa on pitkälle automatisoitu rullain, jossa valmis 

tasomainen kartonki kiinnirullataan teräksisille konerulla-akseleille. Mikäli 

kartonkiradasta saadaan sekä kone- että poikkisuuntaan paksuudeltaan tasainen, 

ovat rullaukset nopeita ja katkottomia. Rullaimelta konerulla siirretään 

jälkikäsittelyyn. (VTT, 2016) 

4.2 Jälkikäsittely 

Kartongin jälkikäsittelyn vaiheisiin kuuluu pituusleikkaus, arkkileikkaus ja 

pakkaus. Inkeroisissa kartonkikoneelta tulevat valmiit konerullat menevät joko 

pituusleikkurille tai suoraan konerullia arkittavalle duplex-arkkileikkurille. 

Pituusleikkurilla valmiit konerullat leikataan joko asiakkaan toiveen mukaisiksi 

rulliksi tai arkitusrulliksi. Jälkimmäiset arkitetaan simplex-arkkileikkureilla 

(Inkeroisten tehtaalla 3 kpl) tai kuljetetaan muualle arkitettavaksi. Asiakkaan toiveen 

mukaiset rullat siirretään rullapakkaamoon, missä rullat pakataan kääreeseen, 

siirretään tuotevarastoon ja toimitetaan sieltä eteenpäin asiakkaalle. Arkkileikkureilta 

tulevat arkkipalletit taas siirretään arkkipakkaamoon, jossa palletit pakataan 

suojamuoviin. Tämän jälkeen palletit toimitetaan asiakkaalle rullien tapaan. Kuvassa 
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25 on esitetty pituusleikkurin ja arkkileikkurin yleinen toimintaperiaate. (Stora Enso, 

2017a) 

 

Kuva 25. Suuret konerullat leikataan pituusleikkurilla (yläkuva) pienemmiksi 

 rulliksi. Arkitus tapahtuu arkkileikkurilla (alakuva) suoraan 

 konerullasta tai pituusleikkurilta tulleesta pienemmästä 

 arkitusrullasta (Stora Enso, 2007). 

5 LAADUNHALLINTA 

5.1 Yleistä 

Laadunhallinta on moniulotteinen prosessi, jolla ylläpidetään ja hallitaan tuotteen 

vaatimustenmukaista laatua. Laadunhallinnan tavoitteita ovat muun muassa: 

 määrittää tuotteelle standardoitu laatu, jonka asiakas hyväksyy 

 tarkkailla tuotteen valmistuksen aikana esiintyvää laadun vaihtelua 

 estää huonolaatuisen tuotteen päätyminen asiakkaalle. (Naidu, 2006) 

Laadunhallinta ei kuitenkaan rajoitu pelkästään tuotteen laatuun, vaan sen avulla 

pyritään hallitsemaan koko yrityksen toimintaa. Kuvassa 26 on havainnollistettu 

laadun ulottuvuus koko organisaatiossa. Tämän työn kannalta oleellinen vaihe on 

tuotanto, jonka laadunhallinnan tavoitteena on tuotteen laadun varmistamisen 

lisäksi esimerkiksi tuotannon tehostaminen, tuotannon katkojen ja vikojen 

vähentäminen sekä materiaalien tehokkaampi hyödyntäminen. Näiden toimintojen 

onnistuessa voidaan tuotantokustannukset saada pienentymään.  
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Kuva 26. Laadun ulottuvuus organisaatiossa. Mukailtu (Tervonen, 2001). 

Usein yritysten laadunhallinta perustuu standardoituihin laadunhallinta-

järjestelmiin. Kansainvälinen standardisointiorganisaatio ISO on kehittänyt 

maailmalla laajasti käytetyn ISO 9000 -standardisarjan, joka pitää sisällään 

laatuun ja laadunhallintaan liittyviä määritelmiä ja vaatimuksia. Kyseisen 

standardisarjan mukaan laadunhallinta tarkoittaa koordinoituja toimenpiteitä 

organisaation suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi laatuun liittyvissä asioissa. 

Laadunhallintajärjestelmä kattaa toiminnot, joilla organisaatio määrittelee 

tavoitteensa ja määrittää niin edelleen prosessit ja resurssit, joita tarvitaan 

haluttujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Laadunhallintajärjestelmän 

tarkoituksena on antaa laadunhallinnalle systemaattinen ja järjestelmällinen 

lähestymistapa ja tarjota työkaluja sekä ohjeita prosessien kehittämiseen. 

Toimivan laadunhallintajärjestelmän myötä voidaan esimerkiksi parantaa työn 

tuottavuutta sekä varmistaa tuotteiden korkea laatu ja asiakastyytyväisyys 

yhteisten dokumentoitujen käytäntöjen ja työskentelymenetelmien avulla.   

Standardoitujen laadunhallintajärjestelmien ei kuitenkaan ole tarkoitus olla 

säntillisesti noudatettavia valmiita malleja, vaan jokaisen yrityksen tulee kehittää 

oma toimiva laadunhallintajärjestelmänsä huomioiden standardin periaatteet, 

suuntaviivat ja vaatimukset. Laadunhallintaan liittyy myös järjestelmän jatkuva 

uudistaminen, päivittäminen ja käyttäminen arkipäivän kaikissa toiminnoissa, 

jonka takia järjestelmä elää jatkuvasti. Yrityksen laadunhallintaan liittyvät 

pääkohdat on esitetty kuvassa 27. (Lecklin, 2006; SFS ry, 2016) 
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Kuva 27. Laadunhallintaan liittyvät pääkohdat. Mukailtu (SFS ry, 2016). 

ISO 9000 -standardisarja korostaa johdon roolia ja merkitystä organisaation 

laadunhallinnan onnistumisessa. Johdolla on vastuu esimerkiksi laatutavoitteiden 

asettamisesta sekä kuinka tärkeäksi ne organisaatiossa koetaan. Johdon tulee myös 

määritellä toimintatavat, joilla asetetut laatutavoitteet saavutetaan.  

Laadunhallintajärjestelmä onkin siis osa johdon luomaa johtamisjärjestelmää, 

jonka avulla johto suuntaa ja ohjaa organisaatiota niin, että laatutavoitteet 

saavutetaan ja kykyä täyttää laatuvaatimukset parannetaan jatkuvasti. 

Laadunhallintaan sitoutuneen ja osallistuvan johdon myötä myös muu 

organisaatio kokee laatuun liittyvät asiat tärkeiksi. (SFS ry, 2016) 

Laadunhallinnan kannalta on myös tärkeää, että organisaation toimintaympäristö 

ja sidosryhmät ovat selkeästi määritetty. Organisaation toimintaympäristöön 

kuuluvat sisäiset ja ulkoiset tekijät, jotka vaikuttavat organisaation tarkoitukseen, 

tavoitteisiin ja kestävään kehitykseen. Sisäisiä tekijöitä ovat muun muassa 

organisaation arvot sekä kulttuuri ja ulkoisia tekijöitä yhteiskunta ja talous. 

Toimintaympäristöön liittyvät olennaisesti sidosryhmät, joihin kuuluvat 

esimerkiksi asiakkaat, sijoittajat, viranomaiset ja alihankkijat. Sidosryhmien 

odotusten ja tarpeiden täyttäminen on erityisen tärkeää, sillä muutoin ne voivat 

aiheuttaa merkittävän riskin organisaation kestävälle kehitykselle. (SFS ry, 2016) 
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Kaiken kaikkiaan laadunhallinnalla pyritään kokonaisvaltaisesti parempaan 

toimintaan, jonka avulla saavutetaan tyytyväisemmät asiakkaat ja työntekijät sekä 

toimintamalli, joka sisältää vähemmän haitallisia riskejä ja on kestävää, 

taloudellisempaa, tehokkaampaa ja kannattavampaa. Toimiva laadunhallinta-

järjestelmä antaa yritykselle työkaluja jatkuvalle parantamiselle ja laadunhallinnan 

kehitykselle sekä asiakkaalle takuun siitä, että yritys kykenee toimittamaan 

tuotteita, jotka jatkuvasti täyttävät laatuvaatimukset. Koska laadunhallinta-

järjestelmä on jatkuvasti kehittyvä prosessi, tulee organisaation seurata ja arvioida 

järjestelmän suorituskykyä säännöllisesti. Kuvassa 28 on esitetty Inkeroisten 

kartonkitehtaalla käytettävän laadunhallinta- ja johtamisjärjestelmän periaate. 

(SFS ry, 2016) 



54 

 

 

Kuva 28. Inkeroisten kartonkitehtaalla käytettävän laadunhallinta- ja johtamisjärjestelmän periaate (Stora Enso, 2017b).



55 

 

Koska tässä työssä keskitytään laadunhallintaan kartongin valmistuksessa, 

rajataan laadunhallinnan tarkastelu tästä eteenpäin kuvassa 28 keskellä olevaan 

kartongin tuotantoon, sekä asiakasvaatimuksiin ja asiakastyytyväisyyteen. 

Seuraavassa luvussa 5.2 tarkastellaan lyhyesti laadunhallintaan liittyvää valvontaa 

ja automaatiota sekä esitellään DaVinci -laadunmittausjärjestelmä, jonka avulla 

Inkeroisten kartonkikone 4:llä mitataan ja valvotaan kartongin laatua. Lisäksi 

esitellään koneohjauksessa käytettävä DNA -koneohjauslogiikka. 

5.2 Laadunmittausjärjestelmä ja koneohjauslogiikka 

Valvonta ja automaatio ovat olennainen osa tuotannossa tapahtuvaa 

laadunhallintaa. Valvontaa suoritetaan tuotantoprosessin ollessa käynnissä ja sen 

avulla voidaan huomata muutokset prosessissa sekä ennakoida tilanteet, joissa 

prosessi lähestyy epänormaalitilaa. Valvonnan piiriin kuuluu koko 

tuotantoprosessi aina raaka-aineista valmiiseen tuotteeseen asti. Itse tuotteesta 

valvonnan tehtävänä on kerätä tietoa luotuja standardeja käyttäen ja erotella 

huonolaatuiset tuotteet sekä havaita viat lopputuotteessa. Lisäksi valvontaan 

kuuluvat prosessin suorituskyvyn ja mittainstrumenttien tarkkuuden mittaaminen. 

Tuotantoprosessissa valvonta koostuu automatisoidusta laitteistosta, mittareista ja 

operaattoreista. (Naidu, 2006) 

Tuotantoprosessin laitteisto ja mittarit ovat usein pitkälle automatisoituja, sillä 

automaation avulla voidaan suorittaa samanaikaisesti useita tarkkoja mittauksia. 

Automaatio helpottaa myös mittauksia sellaisissa kohdissa, joissa manuaalisten 

mittausten suorittaminen olisi vaikeaa tai mahdotonta. Lisäksi automaatio 

vähentää vuorojen ja operaattoreiden erilaisista toimintatavoista syntyvää 

vaihtelua ja tasoittaa näin ollen myös tuotteen laatua. Laadun parantuessa 

prosessin tuotantotehokkuus kasvaa, jolloin voidaan myös säästää raaka-

ainekustannuksissa sekä energiankulutuksessa. (Leiviskä, 2009) 

Inkeroisten kartonkitehtaalla kartongin laatua valvotaan DaVinci 

-laadunmittausjärjestelmällä ja koneohjaus suoritetaan DNA 

-koneohjauslogiikalla. DaVinci -laadunmittausjärjestelmän toiminta perustuu 

kartonkikoneella eri kohdissa oleviin automoituihin mittapalkkeihin, joiden 

mittaraamin kehystä pitkin liikkuvissa mittakelkoissa olevat anturit mittaavat 
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jatkuvasti kartongin laatua (kuva 29). Tällaisten online-mittausten avulla voidaan 

nähdä esimerkiksi tietyn laatusuureen profiili ja trendi. Profiili esittää valitun 

laatusuureen vaihtelun poikkisuunnassa, kun taas trendin avulla voidaan 

tarkastella laatusuureen vaihtelua konesuunnassa tietyllä aikavälillä. 

Mittapalkkien avulla mitattaviin laatusuureisiin kuuluvat esimerkiksi neliömassa, 

kosteus, paksuus, vaaleus ja kiilto. Online-mittaus antaa dataa koko konerullan 

leveydeltä ja mahdollistaa operaattorille tärkeimpien ominaisuuksien valvonnan ja 

kontrolloinnin samanaikaisesti tuotannon jatkuessa (Stora Enso). Kaikki 

koneohjaus suoritetaan DNA -koneohjauslogiikalla, jolla voidaan esimerkiksi 

säätää pumppujen, moottorien ja venttiilien toimintaa. Lisäksi Inkeroisten 

kartonkikoneella on kolme poikkiprofiilin säädön toimilaitejärjestelmää (= CD-

toimilaitetta), jotka säätävät neliömassaa, kostutusta ja paksuutta poikkisuunnassa 

kartonkikoneen eri vaiheissa. (Stora Enso, 2013; VTT, 2016) 

 

Kuva 29. Kartongin laadun online-mittauksessa käytettävä mittapalkki ja 

 mittauksen kulku. Mukailtu (Mast, Starr, 2014). 

Laatumittauksia tehdään myös konerullan koko leveydeltä otettavista näytteistä 

heti konerullan valmistuttua  L&W Autoline Profile Tester -mittalaitteella (kuva 

30). Autoline-mittauksen piiriin kuuluvat neliömassa, paksuus, sileys, kiilto, 

vaaleus ja jäykkyys. Autoline-mittalaite liikuttaa ja mittaa 30 cm pitkiä poikki-

profiilinäytteitä automaattisesti, kun näytteet asetetaan mittalaitteeseen. Tulokset 

tallennetaan  tietokoneelle ja siirretään automaattisesti laatudatan käsittely-
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järjestelmään. Lisäksi konerullasta otetuista näytteistä tehdään laboratoriossa 

laatumittauksia, joita on esitelty luvussa 3 Taivekartongilta vaadittavat 

ominaisuudet. Mittauksista kerätyn datan perusteella voidaan esimerkiksi tarkistaa 

täyttääkö kartonki sille asetetut laatuvaatimukset. Yleensä tietylle laatu-

ominaisuudelle on määritetty tavoitearvo ja kuinka paljon mitattu arvo saa poiketa 

tavoitearvosta, jotta kartonki silti täyttää laatuvaatimukset. Mikäli jonkin 

laatuominaisuuden mitattu arvo poikkeaa liikaa sille asetetusta tavoitearvosta, 

voidaan kyseinen kartonkierä joutua hylyttämään.  (Stora Enso) 

 

Kuva 30. L&W Autoline Profile Tester -mittari (Stora Enso, 2016b). 

6 YHTEENVETO TEORIAOSASTA 

Kartongin valmistus on moniosainen prosessi ja kartongin loppukäyttökohteilta 

vaaditaan monia erilaisia ominaisuuksia. Inkeroisten kartonkitehtaalla 

valmistettavaa taivekartonkia käytetään elintarvike- ja lääkepakkauksissa, joissa 

hygienia, lujuus- ja painatusominaisuudet ovat erityisen tärkeitä. Usein kartongin 

valmistuksessa joudutaan tyytymään kompromisseihin eri laatuparametrien 

suhteen, sillä pyrkimys parantaa jotain tiettyä laatusuuretta johtaa useasti siihen, 

että jokin toinen suure taas huononee. Kartongin valmistuksessa prosessi pyritään 

kuitenkin säätämään niin, että tietyn asiakkaan vaatimat kriittiset 

laatuominaisuudet pystytään pitämään vaaditulla tasolla tilauksen ajon aikana. 
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Kartongin laadun tasoa tarkkaillaan jo valmistusvaiheessa kartonkikoneen online-

mittauksen avulla sekä valmiista konerullanäytteistä tehtävien autoline- ja 

laboratoriomittausten avulla. 

Vaikka joihinkin kartongin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa vielä valmistuksen 

loppupuolella, ovat useat ominaisuudet hyvin riippuvaisia kartongin 

kuituverkkorakenteesta. Koska kuituverkkorakenne määräytyy heti prosessin 

alussa, on rainanmuodostusosalla tärkeä rooli kartongin laadun määrittymisessä. 

Mikäli epäonnistutaan muodostamaan tasainen ja vahva kuituverkkorakenne, on 

menetettyjä ominaisuuksia vaikea korjata enää myöhemmässä vaiheessa. 

Kuituverkon rakenne on heikko silloin, kun rainassa esiintyy kuiduttomia 

aukkokohtia tai kuitujen välillä ei ole tarpeeksi vahvoja sidoksia. Heikot 

kuitusidokset eivät pysty pitämään taivekartongille ominaista monikerros-

rakennetta kasassa, jonka takia kuitusidosten vahvuus on ratkaisevassa roolissa 

kartongin valmistuksessa. Lisäksi kartongin laadun hallinnasta tekee haastavaa se, 

että korkean laadun saavuttaminen ei ole ainoa tavoite, vaan huomioon on otettava 

myös esimerkiksi prosessin energiatehokkuus, ympäristöystävällisyys, 

taloudellisuus ja turvallisuus.  

Jotta prosessi voi toimia sujuvasti, on myös koko organisaation toiminnan oltava 

järjestelmällistä, hyvin suunniteltua ja ohjattua. Tässä auttavat standardoidut 

laadunhallintajärjestelmät, joiden avulla organisaation johto muokkaa yrityksen 

tarpeisiin sopivan johtamis- ja laadunhallintajärjestelmän. Järjestelmässä otetaan 

huomioon toimintaympäristö, asiakasvaatimukset ja sidosryhmien tarpeet, joiden 

avulla määritetään toiminnan edellytykset ja ohjaus sekä varmistetaan 

pääprosessin (kartongin tuotannon) toimivuus. Jo pelkästään standardoidun 

laadunhallintajärjestelmän olemassaolo antaa yritykselle uskottavuutta ja 

sidosryhmille sekä asiakkaille varmuutta siitä, että heidän odotuksensa ja 

tarpeensa tullaan täyttämään. Johdon vastuulla on asettaa laatutavoitteet, 

varmistaa prosessit ja resurssit, joilla laatutavoitteet saavutetaan ja saada myös 

muu organisaatio tuntemaan asetetut tavoitteet tärkeiksi. Toimivan 

laadunhallintajärjestelmän avulla yrityksen taloudellisuus ja kestävyys voivat 

parantua ja toimintaa horjuttavat riskit voidaan ennaltaehkäistä ja minimoida. 
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Jatkuvalla laadunhallinnan kehityksellä taataan sekä omien työntekijöiden että 

asiakkaiden tyytyväisyys. 

 

KOKEELLINEN OSA 

Kokeellisen osan tavoitteena oli lisätä ymmärrystä asiakkaan tarpeista ja niin 

edelleen parantaa laadunhallintaa kartongin valmistuksessa ja jälkikäsittely-

vaiheessa Inkeroisten kartonkitehtaalla. Kokeellinen osa jakautuu kolmeen eri 

osa-alueeseen, joista ensimmäinen käsittelee asiakkaan laatuvaatimuksia, toinen 

Inkeroisten kartonkitehtaan sisäistä laatuajattelua ja kolmas laadunhallinnan 

kehittämistä sellaisten laatuominaisuuksien kohdalla, joiden hallinnan 

kehittäminen koettiin tarpeelliseksi kahden ensimmäisen vaiheen perusteella.  

Asiakkaan tarpeiden syvempää ymmärtämistä varten haastateltiin Inkeroisten 

kartonkitehtaan teknisen asiakaspalvelun henkilöstöä ja suoritettiin asiakas-

haastattelu A & R Carton Oy Ik-kotelolla. Haastatteluiden avulla pyrittiin 

saamaan selville, mitkä ovat kartongin tärkeimmät laatuominaisuudet asiakkaan 

näkökulmasta. Lisäksi selvitettiin, mitä asiakas odottaa saavansa tilatessaan 

Inkeroisten kartonkitehtaan valmistamaa kartonkia ja millä perusteella asiakas 

tekee valintansa kahden päätuotteen, Tambrite ja Tamfold, välillä.  

Inkeroisten kartonkitehtaan sisäisen laatuajattelun kartoittamiseksi suoritettiin 

harjoitus koko prosessihenkilöstölle kartonkikoneelta lastaukseen asti. 

Harjoituksen avulla selvitettiin prosessivaiheittain, mitkä ovat kyseisen 

prosessivaiheen laatutavoitteet ja mitä laatuvaatimuksia on asetettu edelliselle 

prosessivaiheelle, jotta oman työpisteen laatutavoitteet voidaan saavuttaa. 

Harjoituksen tarkoituksena oli selvittää, toimiiko koko prosessiketjun sisäinen 

laatuasiakkuus, eli tavoitellaanko edellisessä prosessivaiheessa niitä 

laatuominaisuuksia, jotka ovat seuraavan prosessivaiheen onnistumisen kannalta 

oleellisia. Lisäksi tarkastettiin, ovatko prosessihenkilöstön laatutavoitteet 

yhteneväiset asiakkaan laatuvaatimusten ja tarpeiden kanssa, joita selvitettiin 

kokeellisen osan ensimmäisessä vaiheessa. Yhtenevät laatuparametrit otettiin 

tarkasteluun kokeellisen osan viimeisessä kohdassa, jossa keskityttiin 

laadunhallinnan kehittämiseen näiden parametrien osalta. 
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Laadunhallinnan kehittämisen lähtökohtana oli jaotella kokeellisen vaiheen 

aiemmista vaiheista valitut laatuparametrit pääsääntöisesti kahteen ryhmään: 1) 

laatuparametrit, joille on määritetty speksirajat tuotteen spesifikaatiossa ja 2) 

laatuparametrit, joilla speksirajoja ei vielä ole. Jälkimmäisen ryhmän 

laatuparametreille pyrittiin löytämään hälytysrajat niitä koskien tulleiden 

asiakasvalitusten ja vanhan datan perusteella ja näin ollen parantamaan 

laadunhallintaa ja lisäämään asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi ensimmäisestä 

ryhmästä tehtiin isompi selvitys poikkisuunnan taivutusjäykkyyden osalta, jonka 

kohdalla on ollut haasteellista päästä speksirajojen sisäpuolelle vuonna 2017. Syy 

poikkisuunnan taivutusjäykkyyden alhaiseen tasoon pyrittiin löytämään tutkimalla 

vuoden 2017 dataa taivutusjäykkyyteen vaikuttavien koneparametrien osalta. 

Tavoitteena oli löytää ennalta valittujen koneparametrien joukosta viime vuoden 

datan perusteella taivutusjäykkyyteen eniten vaikuttavat koneparametrit ja 

selvittää vaikuttaako niiden tasomuutos poikkisuunnan taivutusjäykkyyteen 

parantavasti vai heikentävästi. Näin ollen poikkisuunnan taivutusjäykkyydelle 

pystyttiin määrittämään malli, jota apuna käyttäen prosessi voidaan saattaa 

takaisin normaalitilaan silloin, kun poikkisuunnan jäykkyys on ajatunut 

speksirajojen ulkopuolelle.  

7 ASIAKKAAN LAATUVAATIMUKSET 

Kartongin valmistus ja jälkikäsittely sekä niiden kehitys perustuu pääosin 

asiakkaan tarpeisiin ja odotuksiin sekä laatuvaatimuksiin, joita asiakkaalla on 

heille toimitetun kartongin suhteen. Asiakasnäkökulmaa varten tehtiin 

asiakashaastattelu A & R Carton Oy Ik-kotelolla, joka painaa ja valmistaa 

pakkauskoteloita muun muassa Inkeroisten kartonkitehtaalla valmistetusta 

kartongista. Haastattelussa käytiin läpi, millä perustein asiakas valitsee 

Inkeroisten kartonkitehtaalla tuotettujen kartonkilajien välillä ja mitä 

laatuominaisuuksia kartongin tulee täyttää, jotta voidaan saavuttaa 

asiakastyytyväisyys.  

7.1 Kartonkilajin valinta 

Inkeroisten kartonkitehtaalla valmistetaan kahta eri kartonkilajia, Tamfold ja 

Tambrite, joista Tamfoldilla on yksinkertainen pigmenttipäällystys ja Tambritella 
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kaksinkertainen pigmenttipäällystys. Kokonaistuotannosta 15 % on Tamfoldia ja 

85 % Tambritea. Tamfold ja Tambrite kartonkilajien rakenne on esitetty kuvassa 

31. (Stora Enso, 2017a) 

 

Kuva 31. Tamfold ja Tambrite kartonkilajien rakenne (Stora Enso, 2017a). 

Asiakkaan kartonkilajin valintaan Tamfoldin ja Tambriten välillä vaikuttavat 

monet tekijät. Tamfoldin tyypilliset loppukäyttökohteet ovat pikaruokapakkaukset 

sekä sellaiset suklaa- ja makeispakkaukset, joiden painatusvaatimukset ovat 

vaatimattomampia. Kaksinkertaisesti päällystetty Tambrite soveltuu lääke-, 

ruoka-, suklaa- ja makeispakkauksiin, joiden painatusvaatimukset ovat 

korkeammalla. Tambrite-laatua valmistetaan myös kovaliimattuna, mikä soveltuu 

hyvin esimerkiksi pakastepakkauksiin, koska kovaliimattu kartonki sietää vähän 

enemmän kosteutta vähäisemmän reunaimeymän takia. Joidenkin ruoka-

pakkausten vaatimuksiin kuuluu, että kartonki ei sisällä optista kirkastetta, 

OBA:ta. Tällöin parempi valinta on Tamfold, johon OBA:ta ei ole lisätty. Toinen 

tuoteryhmä, johon Tamfold soveltuu Tambritea paremmin on steriloitavat 

lääkepakkaukset. Tamfoldilla on Tambritea parempi kaasunläpäisevyys, joka on 

tärkeää kaasusteriloinnin onnistumisen kannalta. Kaasusteriloitavissa tuotteissa 

Tambriten käytön estää myös paksun päällysteen sulaminen kaasusterilointi-

prosessin aikana, jolloin pakkaukset liimautuvat toisiinsa. Tambriten ja Tamfoldin 

valintaan vaikuttavia tekijöitä asiakkaan näkökulmasta on listattu taulukkoon II, 

joka on laadittu asiakashaastattelun perusteella. Taulukon tulkinnassa on otettava 

huomioon, että siinä mainittuja valintaperusteita ei voi täysin yleistää kaikilla 
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asiakkailla päteviksi, vaan se on vain yhden asiakkaan näkemys kartonkilajin 

valinnasta. (Sergejeff, 2017; Stora Enso, 2017a) 

Taulukko II Kartonkilajin valintaan vaikuttavat tekijät asiakkaan (A & R Carton 

 Oy Ik-kotelo) näkökulmasta (Sergejeff, 2017). 

Kartonkilajin valintaan 

vaikuttava tekijä 

Valittu kartonkilaji, 

Tambrite 

Valittu kartonkilaji, 

Tamfold 

Pakattava tuote ja 

kosteuden sietokyky 
 Ruoka-, suklaa- ja makeis- 

sekä lääkepakkaukset 

 Pakastettaviin tuotteisiin 

kovaliimattu Tambrite 

 Suklaa- ja 

makeispakkaukset, 

pikaruokapakkaukset, 

kertakäyttöastiat, 

lääkepakkaukset 

 

Painatusjälki  Soveltuu vaativiin 

painatuksiin 

 Soveltuu vaatimattomiin 

painatuksiin 

 Painamattomat tuotteet 

 

Sisältää/ei sisällä lisättyä optista 

kirkastetta (OBA:ta) 
 Sisältää OBA:ta 

 Parempi painojäljen 

kontrasti 

 Ei sovellu 

ruokapakkauksiin, joissa 

OBA:n käyttö kielletty  

 Ei sisällä OBA:ta 

 Huonompi painojäljen 

kontrasti 

 Soveltuu ruoka-aineiden 

pakkaukseen, jotka eivät 

saa olla kontaktissa optisen 

kirkasteen kanssa 

Pakkauksen steriloinnin tarve  Ei sovellu steriloitaviin 

tuotteisiin 

 Soveltuu steriloitaviin 

tuotteisiin 

7.2 Asiakastyytyväisyys 

Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat ratkaisevasti kartongin laatu sekä 

kartonkitehtaan ja asiakkaan välisen toiminnan sujuvuus. Taulukkoon III on 

listattu laatuominaisuudet, joita asiakas yleisesti kartongilta vaatii. Taulukon 

mukaan asiakkaan kartongilta vaatimat ominaisuudet voidaan jaotella kolmeen 

ryhmään niin, että osa ominaisuuksista vaikuttaa kartonkipakkauksen sisällön 

suojaamiskykyyn, osa kartongin konvertointiin ja osa pakkauksen ulkonäköön. 

Asiakastyytyväisyys kartongin laadun osalta saavutetaan silloin, kun nämä kolme 

osa-aluetta pystytään painottamaan oikein ja pitämään asiakkaan vaatimalla 

tasolla. Yleisesti ottaen asiakkaat keskittyvät yhteen tai kahteen tuotesegmenttiin 

(ruokapakkaukset, lääkepakkaukset jne.), jolloin jokainen asiakas painottaa 

hieman eri asioita kartongin laadussa (Ponert, 2018). Tästä syystä 

kartonkikoneella ei voida ajaa jatkuvasti laatuominaisuuksiltaan samanlaista 

kartonkia vaan eri tuotesegmenteille on räätälöity yksilölliset ratkaisunsa. Eri 



63 

 

ratkaisujen välillä vaihtelevat pääasiassa laji (Tambrite tai Tamfold),  kartongin 

neliömassa (200-335 g/m2) ja kovaliimauksen käyttö. 

Taulukko III Asiakkaan pakkauskartongilta vaatimat ominaisuudet. Mukailtu 

 (Metso Paper Inc., 2007). 

Sisällön suojaaminen 

 Ei murtumista tai 

repeämistä 

 Kestää pinoamista 

 Pinta kestää hankausta 

Konvertointi 

 Hyvä ajettavuus 

 Helppo taittaa ja leikata 

 Helppo liimata 

Pakkauksen ulkoasu 

 Hyvät 

painatusominaisuudet 

 Miellyttävä ulkonäkö 

 Miellyttävä tuntuma 

Lujuusominaisuudet Jäykkyys Sileys 

Jäykkyys Profiilit (neliömassa/kosteus) Musteabsorptio 

Pintalujuus Arkkimitat ja mittapysyvyys Kiilto 

Ei hajuja/makuja Käyryys Vaaleus ja värisävy 

Z-lujuus Pinnan puhtaus 

Liiman absorptio Pölyttömyys 

Paksuus 

A & R Carton Oy Ik-kotelolla käydyn asiakashaastattelun perusteella taulukosta 

III voidaan nostaa tärkeiksi laatuominaisuuksiksi paino- ja pakkauskoneen 

kannalta esimerkiksi oikeat arkkimitat, käyryys, paksuus, jäykkyys, sävy ja 

pölyttömyys. Arkkimittojen kohdalla on tärkeää, että erityisesti tilatun erän sisällä 

ei esiinny mittavaihteluita. Mikäli erän sisällä on eri mittaisia arkkeja, voivat 

painovärit ja lakat ajautua alimittaisen arkin reunan yli teloille ja näin ollen 

aiheuttaa sotkua painokoneella, kun taas ylimittaiset arkit sekoittavat koneen 

automatiikan. Käyrä arkki sen sijaan pysäyttää painokoneen, kun käyrä reuna 

tökkää koneen rakenteisiin kapeassa nipissä. Ajettavuuden kannalta erityisesti 

ylöspäin käyrä arkki on haasteellinen. Paksuus ja jäykkyys ovat tärkeitä muun 

muassa nuuttauksen kannalta, sillä väärän paksuiselle kartongille nuutit tulevat 

joko liian syvälle tai jäävät liian pintaan, jolloin kartonkia taitettaessa nuuttikohta 

voi esimerkiksi revetä tai taitoslinjasta ei tule yhtenäinen. Pakkauskoneella taas 

painokoneelta tullut aihio taittuu sujuvasti lopulliseen kolmiulotteiseen 

muotoonsa, mikäli käytetty kartonki on oikean paksuista ja sopivan jäykkää. 

Kartongin sävy ja pölyttömyys vaikuttavat painokoneen automatiikkaan sekä 

lopullisen painojäljen kirkkauteen ja tasaisuuteen. Jos painettavan kartongin sävy 

vaihtelee paljon painatuksen aikana, painokone ei ehdi reagoida tarpeeksi nopeasti 

muutoksiin ja lopullinen painettu väri voi olla virheellinen. Pölyhiukkaset 
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kartongin pinnalla taas estävät painatusvärin tarttumisen, jolloin painettuun 

pintaan jää painamattomia pisteitä, ”kirppuja”. (Sergejeff, 2017) 

Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat myös kartongin laadun ulkopuoliset asiat, 

kuten esimerkiksi tilauksen sujuvuus, tilauksen saapuminen sovittuun aikaan sekä 

arkkipallettien ja rullien oikeanlainen lastaus helpon purkamisen kannalta. Usein 

asiakkaat ovat myös tarkkoja tilaamistaan arkki- tai metrimääristä; asiakas ei 

halua kartonkia vähempää tai enempää, kuin mitä on tilannut. Ensimmäisessä 

tapauksessa kartonki loppuu kesken ja asiakas ei pysty toimittamaan eteenpäin 

tarvittavaa määrää esimerkiksi painamiaan kartonkiarkkeja. Toisessa tapauksessa 

törmätään ylimääräisen kartongin varastointiongelmaan tai kartongin 

hävittämiseen, mistä aiheutuu asiakkaalle ylimääräistä työtä ja kuluja. Kaiken 

kaikkiaan asiakastyytyväisyyden kannalta on tärkeää huomioida jokaisen 

asiakkaan laatuvaatimukset erikseen tilauksien ajossa kartonkikoneella, 

arkituksessa sekä toimituksessa. (Hämäläinen, 2017) 

8 SISÄINEN LAATUAJATTELU 

Jotta ulkoiselle asiakkaalle voidaan toimittaa heidän laatuvaatimuksiensa 

mukainen tuote, täytyy tehtaan sisäisen toimintaketjun toimia sujuvasti ja 

mahdollisimman kitkattomasti. Sisäisestä laatuajattelusta tai sisäisestä 

asiakkuudesta puhuttaessa tarkoitetaan organisaation toimintaketjun jakamista 

vaiheisiin, jotka ovat keskenään toistensa sisäisiä asiakkaita. Jokaisen vaiheen 

täytyy pyrkiä tuottamaan laadullisesti sellainen tuote, että edellytykset seuraavan 

vaiheen laadukkaaseen toteuttamiseen täyttyvät. Sisäisen laatuajattelun 

lähtökohtana on tunnistaa prosessiketjun eri vaiheet ja samalla sisäisten 

asiakkuuksien rajapinnat. Kun rajapinnat on löydetty ja tiedetään ulkoisen 

asiakkaan laatuvaatimukset lopputuotteen suhteen, voidaan prosessi käydä 

ketjumaisesti läpi ja asettaa jokaiselle prosessivaiheelle laatutavoitteet niin, että ne 

vastaavat seuraavan prosessivaiheen odotuksia heille saapuvan välituotteen laadun 

suhteen. Kun prosessivaiheet ja niiden välinen sisäinen asiakkuus toimivat, 

saavutetaan ulkoisen asiakkaan laatuvaatimukset täyttävä lopputuote. (Kokkonen, 

2006) 
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Sisäinen asiakkuus koskee koko organisaation toimintaketjun eri vaiheita, mutta 

tässä työssä tarkastelu rajataan kartongin valmistuksen ja valmiin tuotteen 

toimituksen väliseen prosessiketjuun. Kuvassa 32 on havainnollistettu tiivistettynä 

tällaisen ketjun sisäisiä asiakkuussuhteita (tehtaan sisäinen prosessiketju) sekä 

ulkoisia asiakkuussuhteita (ulkoinen raaka-aineen toimittaja ja ulkoinen 

loppuasiakas). Kuvassa korostuu se, että vierekkäisten prosessivaiheiden kesken 

tapahtuu kanssakäymistä ja laatutavoitteiden ja -vaatimusten täytyy tukea toisiaan. 

Kun toimitettu raaka-aine on laadukasta ja tehtaan prosessiketjun sisäiset 

asiakkuudet ovat kunnossa, saa loppuasiakas heidän tarpeitaan ja odotuksiaan 

vastaavan lopputuotteen. 

 

Kuva 32. Sisäinen ja ulkoinen laatuasiakkuus tuotteen valmistuksessa. 

8.1 Sisäinen laatuajattelu -harjoitus 

Kokeellisen osan toisena vaiheena suoritettiin kartoitus sisäisestä laatuajattelusta 

Inkeroisten kartonkitehtaalla kartongin valmistuksessa ja jälkikäsittelyssä. Yhtenä 

kartoituksen tarkoituksena oli tarkistaa, ovatko prosessihenkilöstön laatutavoitteet 

yhteneväiset asiakkaan laatuvaatimusten kanssa. Lisäksi tarkasteltiin 

prosessiketjun toimivuutta laatuvaatimusten täyttymisen kannalta. Prosessiketjun 

voidaan prosessihenkilöstön osalta ajatella toimivan, jos tietyssä prosessivaiheessa 

tavoitellaan samoja laatuominaisuuksia, jotka ovat tärkeitä seuraavan 

prosessivaiheen onnistumisen kannalta. 

Sisäisen laatuajattelun kartoitus suoritettiin syksyllä 2017 pidettyjen 

koulutuspäivien aikana ryhmätöinä eri vuorojen sisäisesti. Inkeroisten 

kartonkitehtaalla prosessihenkilöstö jakautuu viiteen eri vuoroon ja harjoitukseen 
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osallistui kartonkikoneen sekä jälkikäsittelyn henkilöstö. Henkilöstö jaettiin 

omissa vuoroissaan 7 ryhmään seuraavasti: 1) massamies ja koneenhoitaja 

(=märkäpää), 2) päällystäjä, sylinterimies ja rullamies (=kuivapää), 

3) pituusleikkurin ja arkkileikkuri 4:n prosessinhoitajat, 4) rullajärjestelijä ja 

arkkileikkurien 1-3 prosessinhoitajat, 5) pakkaamon prosessinhoitaja, 

6) lavavaraston arkituksenvarmistaja ja 7) vuorolastaaja. Ryhmien tehtävänä oli 

pohtia, mitkä ovat laatuvaatimukset omaa työpistettä edeltävälle prosessivaiheelle, 

jotta oman työpisteen laatutavoitteet voidaan saavuttaa. Lisäksi jokainen ryhmä 

listasi omat laatutavoitteensa huomioon ottaen seuraavien prosessivaiheiden 

onnistumisen ja asiakkaan tyytyväisyyden lopputuotteen suhteen. Tuloksena 

saatiin kokonaiskuva kartongin valmistuksen ja jälkikäsittelyn sisäisestä 

laatuajattelusta. Harjoituksen tuloksena laadittu kaavio on esitetty seuraavassa 

luvussa 8.2 Sisäinen laatuajattelu -kaavio ja tulosten tarkastelu. 

8.2  Sisäinen laatuajattelu -kaavio ja tulosten tarkastelu 

 

Kuva 33. Sisäisen laatuajattelu -kaavion idea koskien kartongin valmistusta, 

 jälkikäsittelyä, pakkausta ja lastausta. Lavavarasto on erotettu 

 omaksi alakaaviokseen. 

Kuvassa 33 on esitetty sisäisen laatuajatteluharjoituksen myötä laaditun kaavion 

idea. Kaavio on jaettu kahteen osioon, joista ylempi käsittelee pääprosessiketjun 

hiomolta lastaukseen asti. Alemmassa osiossa on pääprosessiketjusta erotettuna 
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lavanvalmistajan/toimittajan ja lavavaraston muodostama ketju. Kaavio on jaettu 

kahteen osioon, koska lavavarasto ei sovi pääprosessiketjuun vaan toimii omana 

sivuprosessinaan toimittaen arkkileikkureille lavoja. Alempi kaavion osa 

käsittelee siis lähinnä lavoihin liittyviä laatutekijöitä, kun taas kaavion ylempi osa 

käsittelee itse kartonkiin ja asiakkaalle lähteviin palletteihin ja rulliin liittyviä 

laatutekijöitä. Lisäksi kaavion alemmassa osiossa oleva lavanvalmistaja/toimittaja 

on ulkoinen toimija, eikä näin ollen sovi tehtaan sisäiseen, eli kaavion ylempään 

prosessiketjuun. 

Valmiissa kaaviossa siniset laatikot sisältävät laatuominaisuudet, joita kyseinen 

prosessiketjun osa tavoittelee, jotta seuraava prosessivaihe onnistuu ja myös 

asiakas on tyytyväinen saamaansa lopputuotteeseen. Valkoiset laatikot sen sijaan 

sisältävät laatuominaisuudet, joita seuraava prosessiketjun osa vaatii 

edeltämältään prosessivaiheelta onnistuakseen omissa laatutavoitteissaan. Jos 

”päällekkäin” olevien sinisten ja valkoisten laatikoiden luettelot tukevat toisiaan, 

voidaan ajatella, että prosessihenkilöstö sisäistää oman työpisteensä merkityksen 

koko prosessin kannalta ja sisäinen laatuajattelu toimii. Poikkeavia kohtia ovat 

ketjujen ensimmäiset ja viimeiset prosessinosat. Ketjujen ensimmäisille 

prosessivaiheille, hiomolle ja lavanvalmistajalle/toimittajalle, on valmiissa 

kaaviossa listattu vain heiltä vaaditut laatuominaisuudet, koska näiden 

prosessivaiheiden henkilöstöä ei osallistunut harjoitukseen vaan harjoitus 

toteutettiin tehtaan sisäisesti. Näin ollen hiomon tai lavanvalmistajan 

prosessihenkilöstön laatutavoitteita ei ole listattu kaavioon. Vastaavasti myöskään 

ketjujen viimeisille prosessivaiheille, lastaukselle ja lavavarastolle, ei ole listattu 

laatuvaatimuksia.  

Sisäinen laatuajattelu on esitetty kokonaisuudessaan kaaviomuotoisesti liitteessä I. 

Kaavio on esitetty tiivistetysti alla olevissa taulukoissa IV, V, VI ja VII. Taulukko 

IV käsittelee sisäistä laatuajattelua kartongin valmistusvaiheessa, taulukko V 

jälkikäsittelyssä ja taulukko VI pakkauksessa ja lastauksessa. Edellä mainitut 

taulukot käsittävät siis pääprosessiketjun sisäisen laatuajattelun ja ovat yhteydessä 

toisiinsa prosessiketjun mukaisesti (liittyen kuvaan 33). Taulukko VII taas 

käsittelee lavanvalmistajan/toimittajan ja lavavaraston muodostaman ketjun 

sisäistä laatuajattelua. Taulukoihin on eritelty jokaiselle prosessiketjun osalle 
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kyseisen prosessivaiheen laatutavoitteet, sekä seuraavan prosessivaiheen sille 

asettamat laatuvaatimukset. Mikäli näistä löytyi yhteneviä ominaisuuksia, on ne 

listattu taulukoihin pelkästään riville ”Yhteiset laatutavoitteet ja -vaatimukset”. 

Taulukoiden viimeinen rivi ”Lisätyt laatutavoitteet” sisältää ne laatuominaisuudet, 

joita prosessihenkilöstö ei ollut listannut, mutta jotka ovat teknisen 

asiakaspalvelun ja toimitusketjun henkilöstön mukaan tärkeitä ominaisuuksia 

asiakastyytyväisyyden kannalta. Ihannetilanteessa yhteisiä laatutavoitteita ja 

-vaatimuksia olisi paljon, kun taas eriäviä laatutavoitteita ja -vaatimuksia sekä 

lisättyä laatutavoitteita olisi vähän. Tällöin voidaan ajatella, että ketjussa 

vierekkäin olevien prosessivaiheiden välinen laatuasiakkuus toimii ja oman 

työpisteen merkitys asiakastyytyväisyyden kannalta ymmärretään. 

Taulukko IV Tehtaan sisäinen laatuajattelu -taulukko kartongin valmistuksen 

 osalta (liittyen kuvaan 33). 

PROSESSIVAIHE HIOMO MÄRKÄPÄÄ KUIVAPÄÄ 

LAATU-

TAVOITTEET 

- 

  

  

  

 pH:n säätö ja hallinta 

 Hyvä formaatio 

  

  

 Sileys 

 Päällysteen 

tasaisuus/riittävyys 

 Bruttoleveys 

 HS-lajit (liimauksen 

onnistuminen) 

LAATU-

VAATIMUKSET 
 Freeness 

 Tasalaatuisuus 

 Vetolujuus 

 Sävy 

 HS-lajit (liimauksen 

onnistuminen) 

 Ei reikiä 

 Ei öljyvuotoja tai 

muita roiskeita 

 Väri 

 Hyvä pohja 

YHTEISET LAATU-

TAVOITTEET JA 

 -VAATIMUKSET 

- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Koneen nopeus 

 Jauhatus 

 Profiilien tasaisuus 

 Hylyn annostelu  

Riittävä lujuus- ja 

jäykkyystaso 

 Riittävä kuiva-aine 

puristimen jälkeen 

 Neliömassa 

 Hyvä pohja 

 Kemikaalit 

 Massojen sakeudet 

 Bruttoleveys 

 Kosteus 

 Paksuus 

 Kosteus 

 Profiilien tasaisuus 

 Käyryys 

 Vedot (ei vekkejä) 

 Teräviiruttomuus 

 Pölyttömyys 

  

  

  

  

LISÄTYT LAATU-

TAVOITTEET 

- 

  

  

 Ei reikiä 

 Ei vekkejä 

 Pölyttömyys 

 Ei painaumia 
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Koska hiomon prosessihenkilöstö ei osallistunut harjoitukseen ja näin ollen 

taulukko IV sisältää hiomolle vain laatuvaatimuksia, aloitetaan taulukon ja 

sisäisen laatuajattelun tarkastelu sarakkeesta ”Märkäpää”. Taulukosta voidaan 

havaita, että märänpään laatutavoitteissa ja kuivanpään heille asettamissa 

laatuvaatimuksissa on paljon yhteisiä laatuominaisuuksia (rivi 4, Yhteiset 

laatutavoitteet ja -vaatimukset). Näin ollen voidaan ajatella, että ainakin 

prosessiketjun ensimmäinen lenkki ”Märkäpää” ymmärtää oman työpisteensä 

merkityksen prosessin toimivuuden kannalta ja sisäinen laatuajattelu märän- ja 

kuivanpään välillä toimii. Eriäviksi laatutavoitteiksi ja -vaatimuksiksi jäivät pH:n 

säätö ja hallinta, hyvä formaatio, sävy ja liimauksen onnistuminen HS-lajeja (eli 

kovaliimattuja lajeja) ajettaessa. Näistäkin kolme ensimmäistä voitaisiin 

sisällyttää yhteisiin laatutavoitteisiin ja -vaatimuksiin, koska ne liittyvät 

laajempiin kokonaisuuksiin, jotka on mainittu rivillä ”Yhteiset laatutavoitteet ja -

vaatimukset”. pH:n säätö ja hallinta sekä sävy liittyvät käytettäviin kemikaaleihin 

ja hyvä formaatio on edellytys hyvän pohjan muodostumiselle. Taulukon IV 

viimeisellä rivillä märälle päälle on lisätty laatutavoitteiksi reikien, vekkien ja 

pölyn minimointi. Yleensä, jos kartonkirainassa on reikä, menee rata jossain 

vaiheessa kartonkikoneella tai pituusleikkurilla poikki eikä reikiä sisältävää 

kartonkia tällöin päädy asiakkaalle. Lisäksi asiakasvalitussyynä reiät ovat hyvin 

harvinaisia, jonka takia ne ovat luultavasti jääneet prosessihenkilöstöltä 

mainitsematta. Prosessin sujuvuuden kannalta reiättömyys on kuitenkin erittäin 

tärkeää ja tulisi näin ollen kuulua laatutavoitteisiin ja -vaatimuksiin. Vekkien ja 

pölyttömyyden kohdalla taas ei ole selkeää toimintaohjetta, joka todennäköisesti 

vaikuttaa niiden listaamattomuuteen tässä kohtaa. Näistä muutamasta 

listaamattomasta asiasta huolimatta märän pään prosessihenkilöstö vaikuttaa 

ymmärtävän asiakkaan tarpeet hyvin sekä mihin omassa työpisteessä pyritään 

niiden täyttämiseksi. Taulukon mukaan myös sisäinen laatuasiakkuus märän ja 

kuivanpään välillä toimii. 

Taulukon IV sarakkeessa ”Kuivapää” on paljon yhteisiä laatutavoitteita 

ja -vaatimuksia, mutta myös jonkin verran eroavia tavoitteita ja vaatimuksia. 

Kuivanpään laatutavoitteet, joita prosessiketjun seuraava vaihe (pituusleikkuri ja 

arkkileikkuri 4) ei ole maininnut laatuvaatimuksissaan kuivalle päälle, liittyvät 

pääosin laatutavoitteisiin asiakastyytyväisyyden kannalta. Esimerkiksi sileys ja 
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päällysteen riittävyys eivät vaikuta seuraavan prosessivaiheen onnistumiseen,  

jonka takia seuraava prosessivaihe ei todennäköisesti ole kokenut tärkeäksi 

mainita näitä laatuvaatimuksissaan. Pituusleikkurin ja arkkileikkuri 4:n listaamista 

laatuvaatimuksista väri ja hyvä pohja taas määrittyvät pääosin jo märässä päässä, 

jonka takia kuivapää ei ole niitä listannut tavoitteikseen. Sen sijaan reiättömyys ja 

roiskeettomuus ovat tärkeitä niin koko prosessin onnistumisen kuin 

asiakastyytäisyydenkin kannalta, joten nämä kuuluisivat ehdottomasti yhteisiin 

laatutavoitteisiin ja -vaatimuksiin. Taulukon IV viimeisellä rivillä kuivalle päälle 

lisättynä laatutavoitteena on painaumien minimiointi. Kuten märän pään kohdalla, 

myös kuivan pään henkilöstön laatutavoitelista on kattava asiakastyytyväisyyden 

kannalta. Ainoa merkittävä puute tavoitelistalla on roiskeettomuus, joka kuitenkin 

on ehdottoman tärkeää elintarvikekartonki- ja lääkepakkauksia valmistettaessa. 

Sisäinen asiakkuus kuivanpään ja sitä seuraavien jälkikäsittelyvaiheiden kohdalla 

ei ole yhtä saumatonta, kuin esimerkiksi kartonkikoneella märän ja kuivan pään 

välillä, mutta toimii kuitenkin pääpiirteissään.  

Taulukko V Tehtaan sisäinen laatuajattelu -taulukko kartongin jälkikäsittelyyn 

 kuuluvien prosessivaiheiden osalta (liittyen kuvaan 33). 

PROSESSIVAIHE PL (JA AL 4) RULLAJÄRJESTELIJÄ 

JA AL 1-3 

LAATU-

TAVOITTEET 
 Oikean pituiset hylsyt ja vastaavan 

levyiset rullat 

 Rullan oikea halkaisija ja metrimäärä 

 Ei likaa tai pölyä 

 Hyvä leikkuujälki 

 (Arkkien mittatarkkuus) 

 (Hyvä pinkkaus, ei lippoja tai 

heinäkasoja) 

 Arkkien mittatarkkuus 

ja suorakulmaisuus 

 Oikea arkkilukumäärä 

 Kolhujen poisto 

LAATU-

VAATIMUKSET 
 Ei käyriä rullia 

 Ei huonoja karveja 

 Lavojen kohdistus 

 Ei rojua  

YHTEISET LAATU-

TAVOITTEET JA 

-VAATIMUKSET 

 Rullat hyvin teipattu 

 Etikettien kiinnitys 

 Ei painaumia 

 Leikkuujälki 

 Hyvä pinkkaus, ei 

heinäkasoja tai lippoja 

 Lavojen kunnon 

tarkistus 

LISÄTYT LAATU-

TAVOITTEET 
 (Oikea arkkilukumäärä) 

 (Arkkien suorakulmaisuus) 

 Ei leikkuupölyä 

  

Taulukko V käsittelee sisäistä laatuajattelua kartongin jälkikäsittelyssä. Koska 

kartonkikoneelta tulee kartonkia sekä pituusleikkurille että suoraan arkkileikkuri 

4:lle, ovat ne yhdistetty taulukossa prosessivaiheena yhteen sarakkeeseen. Tästä 
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prosessi jatkuu edelleen pituusleikkurilta rullajärjestelijöille, jotka asettelevat 

rullat ajettavaksi arkkileikkureille 1-3 (sarake 3). Koska rullajärjestelijöiden ja 

arkkileikkureiden 1-3 laatuvaatimukset koskettavat vain pituusleikkuria, on 

arkkileikkuri 4:ään liittyvät laatutavoitteet laitettu sulkuihin sarakkeessa 2. Näin 

ollen saadaan todellinen kuva pituusleikkurin sekä rullajärjestelijöiden ja 

arkkileikkureiden 1-3 välisen laatuajattelun toimivuudesta.  

Kun arkkileikkuri 4:ään liittyvät laatumaininnat on karsittu sarakkeesta 2, jää 

eriäviä laatutavoitteita- ja vaatimuksia silti jonkin verran enemmän kuin yhteisiä 

tavoitteita ja vaatimuksia. Osa eriävistä tavoitteista ja vaatimuksista liittyy 

asiakastyytyväisyyden lisäksi rullan ajettavuuteen arkkileikkurilla (rullan oikea 

halkaisija, rullan käyryys ja tehtyjen karvien laatu), joten todellisuudessa näiden 

luulisi olevan yhteisiä tavoitteita ja vaatimuksia. Syynä eroavuuksille voi olla se, 

että laatuajattelu -harjoituksen aikana on listattu vain oleellisimmilta tuntuvat 

laatuasiat. Johtopäätöksenä voidaan kuitenkin todeta, että yhteisistä 

laatutavoitteista pituusleikkurin ja arkkileikkureiden välillä olisi hyvä muistuttaa 

sisäisen asiakkuuden parantamiseksi. Laatutavoitelista pituusleikkurin osalta on 

kuitenkin melko kattava, joka kertoo asiakastarpeiden ymmärtämisen hyvästä 

tasosta. 

Myös sarakkeessa ”Rullajärjestelijä ja AL 1-3” on yhteisten laatutavoitteiden 

ja pakkaamon asettamien laatuvaatimusten lisäksi jonkin verran eriäviä tavoitteita 

ja vaatimuksia. Näistä esimerkiksi arkkien mittatarkkuus ja suorakulmaisuus tai 

oikea arkkilukumäärä eivät vaikuta suuresti leikkurien ja pakkaamon välisen 

toiminnan sujuvuuteen, mutta ovat erittäin tärkeitä asiakastyytyväisyyden 

kannalta. Harjoituksen aikana kävi muun muassa ilmi, että arkkilukumäärää ei 

välttämättä koeta tarpeelliseksi korjata silloin, kun viallisia/huonoja arkkeja 

poistetaan palletista. Tämä kertoo ymmärtämättömyydestä asiakkaan tarpeiden 

suhteen, mikä tulisi korjata esimerkiksi uuden ohjeistuksen avulla. Merkittävä 

asiakastyytyväisyyteen negatiivisesti vaikuttava tekijä on myös leikkuupöly, jonka 

teknisen asiakaspalvelun ja toimitusketjun henkilöstö on lisännyt 

laatutavoitteisiin. Jos ajatellaan arkkileikkureiden ja pakkaamon välisen toiminnan 

sujuvuutta eli sisäistä asiakkuutta, tärkeintä on palletin siisti ulkomuoto, jolloin 

pakkaamon ei tarvitse alkaa korjata pallettia. Tähän vaikuttavat hyvä pinkkaus, 
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lavojen kunto sekä kohdistus ja se, ettei palletin arkkien väleissä ole rojua. Näistä 

kaksi ensimmäistä löytyvät yhteisistä laatutavoitteista ja -vaatimuksista. Sisäisen 

asiakkuuden parantamiseksi myös lavojen kohdistuksen ja pallettien 

rojuttomuuden tärkeydestä voisi muistuttaa. 

Taulukko VI Tehtaan sisäinen laatuajattelu -taulukko pakkauksen ja lastauksen 

 osalta (liittyen kuvaan 33). 

PROSESSIVAIHE PAKKAUS LASTAUS 

LAATU-

TAVOITTEET 
 Ei profiiliheittoja 

 Hyvät pohjat 

 Lavojen kohdistuksen 

tarkistus  

 Huolelliset lastintuennat vaunuihin 

 Vain ehjät paketit/kollit lastataan 

 Oikeat kollit kyydissä (juoksut 

vastaavat rahtikirjaa) 

 Poikkeamat, oikeat paketit oikeaan 

välineeseen 

 Vaurioiden/virheiden korjaus 

 Siistit pinot 

 Lähetykset: oikeat 

palletti/rullamäärät oikeaan aikaan 

toimitettuna 

LAATU-

VAATIMUKSET 
 Ei hyönteisiä 

pakkausmuovien alla 

  

- 

  

YHTEISET LAATU-

TAVOITTEET JA 

-VAATIMUKSET 

 Ehjät muovit ja kääreet, 

esim. ei avautuneita 

saumoja tai puuttuvia 

hattuja 

 Oikeat merkinnät ja etiketit 

 Oikeat lavakorkeudet 

 Oikea arkkilukumäärä 

 Ei lippoja 

- 

  

  

  

  

LISÄTYT LAATU-

TAVOITTEET 

- - 

Taulukko VI käsittelee laatuajattelua pakkauksen ja lastauksen välillä. ”Pakkaus” 

-sarakkeesta voidaan nähdä, että pakkaamolla on paljon samoja laatutavoitteita 

kuin lastaus on heille asettanut laatuvaatimuksiksi. Näin ollen voidaan sanoa, että 

näiden prosessivaiheiden välinen laatuajattelu toimii melko hyvin. Eriävänä 

laatuvaatimuksena pakkaukselle on listattu, ettei pakkausmuovien alla saa olla 

hyönteisiä. Tämä on elintarvikekartongin kohdalla erittäin tärkeää, mutta ainakin 

tulleiden asiakasvalitusten määrän perusteella onneksi melko harvinaista. 

Asiakaspalvelun tai toimitusketjun henkilöstöllä ei ollut mitään lisättävää 

pakkauksen ja lastauksen laatutavoitteisiin (taulukon VI viimeinen rivi, ”Lisätyt 

laatutavoitteet”), joten voidaan olettaa, että molemmat prosessivaiheet 
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ymmärtävät oman työpisteensä merkityksen hyvin asiakastyytyväisyyden 

kannalta.  

Taulukko VII Lavanvalmistajan/toimittajan ja lavavaraston muodostaman ketjun    

  laatuajattelu -taulukko (liittyen kuvaan 33). 

PROSESSIVAIHE LAVANVALMISTAJA/ 

TOIMITTAJA 

LAVAVARASTO 

LAATU-

TAVOITTEET 

- 

  

  

  

  

 Kullekin tilaukselle sille 

kuuluvat lavat 

 Ei irto-oksia 

 Ei pystyssä olevia nauloja 

 Ei irtolautoja 

 Lavan yleinen siisteys 

LAATU-

VAATIMUKSET 
 Ei hometta lavoissa 

 Ehjät, tasaiset ja oikeankokoiset 

lavat 

 Lavojen oikeanlainen rakenne 

 Ei irto-oksia 

 Naulaus (tarpeeksi hyvä/syvä) 

 Suorakulmaisuus (ei vinoja) 

 Ei käyriä lavoja 

 Lavoja toimitettu oikea määrä 

 Lavojen oikea-aikainen toimitus 

- 

  

  

  

  

  

  

  

  

YHTEISET LAATU-

TAVOITTEET JA 

-VAATIMUKSET 

- - 

LISÄTYT LAATU-

VAATIMUKSET 
 Ei sinistymää/likaa/kastuneita 

lavoja 

 Ei puun kuorta lavoissa 

 Ei irtonauloja/roskia lavojen päällä 

 FAO-leimaus joka lavassa (vain 

uunikuivatusta laudasta tehtyjä 

lavoja) 

- 

  

  

  

  

Taulukko VII käsittelee ulkoisen lavanvalmistajan/toimittajan ja lavavaraston 

laatuajattelua. Koska harjoitus suoritettiin tehtaan sisäisesti, ei lavanvalmistajan 

laatutavoitteita voitu listata taulukkoon eikä näin ollen tarkastella 

lavanvalmistajan ja lavavaraston yhteisiä laatutavoitteita ja -vaatimuksia (eli 

ketjun sisäistä laatuajattelua). Lavavaraston prosessihenkilöstö on listannut 

kuitenkin paljon laatutavoitteita lavavarastolle ja laatuvaatimuksia 

lavanvalmistajalle, eli oman työn merkitys asiakastyytäväisyyden kannalta 

koetaan tärkeäksi. Tehtaan asiakaspalvelun ja toimitusketjun henkilöstö lisäsi 

joitakin lavanvalmistajalle asetettuja laatuvaatimuksia, jotka huomiotta jätettäessä 

vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen negatiivisesti. Lavojen päällä ei esimerkiksi 



74 

 

saa olla mitään irtonauloja tai roskia, sillä niistä aiheutuu painaumia palletin 

alimmaisiin arkkeihin. Toisena esimerkkinä voidaan mainita FAO-leimaus, joka 

osoittaa, että lavaan käytetty puumateriaali on uunikuivattua. Tämä on vaatimus 

monissa maissa, joihin kartonkia viedään, sillä uunikuivaus poistaa mahdollisten 

tuhohyönteisten esiintymisen. 

Kaiken kaikkiaan sisäinen laatuasiakkuus toimii pääpiirteissään koko 

prosessiketjun läpi, mutta erityisesti jälkikäsittelystä eteenpäin joistakin yhteisistä 

laatutavoitteista ja -vaatimuksista olisi hyvä muistuttaa. Myös asiakkaan tarpeet 

ymmärretään kiitettävällä tasolla, sillä teknisen asiakaspalvelun ja toimitusketjun 

henkilöstön mukaan taulukoista löytyi suurin osa asiakkaalle tärkeistä 

laatuominaisuuksista, joiden tarkasteluun palataan vielä seuraavassa luvussa. 

Esimerkiksi kaikki A & R Carton Oy Ik-kotelon asiakashaastattelussa esille tulleet 

laatuominaisuudet löytyivät myös taulukoista. Kuitenkin asiakastarpeiden 

ymmärtämisen lisäksi pitäisi vielä varmistaa, että niiden täyttäminen koetaan 

myös tärkeäksi. Tästä esimerkkinä tuli ilmi ainakin arkkilukumäärien korjaus, jota 

ei aina välttämättä tehdä arkkeja palletista poistettaessa. Asiakastyytyväisyyden 

parantamiseksi ja korkealaatuisen tuotteen valmistamiseksi tulisi 

prosessihenkilöstölle korostaa asiakkaan vaatimuksia tärkeiden 

laatuominaisuuksien suhteen ja painottaa laadun merkitystä jokapäiväisessä 

toiminnassa. 

8.3 Sisäisten laatutavoitteiden kohtaaminen loppuasiakkaan 

 laatuvaatimusten suhteen 

Jotta loppuasiakas on tyytyväinen saamaansa tuotteeseen, täytyy loppuasiakkaan 

laatuvaatimusten jossain määrin kohdata tehtaan sisäisten laatutavoitteiden 

kanssa. Edellisessä luvussa esitellyt taulukot IV-VII edustavat tässä kohtaa 

tehtaan sisäisiä laatutavoitteita. Taulukot käytiin läpi teknisen asiakaspalvelun ja 

toimitusketjun henkilöstön kanssa ja todettiin, että prosessihenkilöstö on listannut 

runsaasti asiakkaalle tärkeitä laatuominaisuuksia (oman prosessin toimivuuden 

kannalta tärkeiden laatuominaisuuksien lisäksi). Taulukoista IV-VII poimitut 

asiakkaalle tärkeät laatuominaisuudet koottiin taulukkoon VIII, jossa kursivoidut 

laatuominaisuudet ovat teknisen asiakaspalvelun ja toimitusketjun henkilöstön 
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lisäämiä laatuominaisuuksia. Taulukko sisältää siis ne laatuominaisuudet, jotka 

ovat sekä tehtaan sisäisiä laatutavoitteita että loppuasiakkaan laatuvaatimuksia. 

Taulukon laatuominaisuudet on jaoteltu kahteen ryhmään, joista ensimmäisessä 

on laatuparametrit, joille on määritetty speksirajat tuotteen spesifikaatiossa ja 

toisessa laatuparametrit, joilla speksirajoja ei vielä ole.  

Taulukko VIII Sisäisen laatuajatteluharjoituksen myötä esille nousseet loppu-   

    asiakkaalle tärkeät laatuparametrit jaoteltuna speksattuihin ja    

    speksaamattomiin. 

SPEKSATUT LAATUPARAMETRIT SPEKSAAMATTOMAT 

LAATUPARAMETRIT 

KARTONKIKONE KARTONKIKONE 

Neliömassa Vekit 

Paksuus Pölyttömyys 

Taivutusjäykkyys Teräviirut 

  

  

  

  

  

Käyryys 

Lujuus 

Sileys 

Vaaleus 

Sävy 

LEIKKURIT, PAKKAUS, LASTAUS JA 

LAVAVARASTO 

LEIKKURIT, PAKKAUS, LASTAUS JA 

LAVAVARASTO 

Pölyttömyys  - 

  

  

  

  

  

Mittatarkkuus 

Suorakulmaisuus 

Arkkilukumäärä 

Arkkien pinoaminen (palletti) 

Lavojen koko 

Koska työn tarkoituksena on kehittää laadunhallintaa asiakkaalle tärkeiden 

laatuominaisuuksien osalta, keskitytään seuraavassa luvussa ”9 Laadunhallinnan 

kehittäminen” muutaman taulukossa VIII esitetyn ominaisuuden laadunhallinnan 

kehitykseen. Laadunhallinnan kehityksen kannalta tärkeäksi koettiin määrittää 

speksaamattomille laatuparametreille (vekit, pölyttömyys ja teräviirut) 

hälytysrajat, jotta häiriötilanteiden haivaitseminen prosessissa on helpompi 

havaita. Lisäksi speksatuista laatuparametreistä laadunhallinnan kehitykseen 

valikoitui taivutusjäykkyys (tarkemmin poikkisuuntainen taivutusjäykkyys), jonka 
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taso on vuonna 2017 ollut alhainen. Taivutusjäykkyyden kohdalla laadunhallinnan 

kehityksen tavoitteena oli löytää poikkisuunnan taivutusjäykkyyteen eniten 

vaikuttaneet koneparametrit vuonna 2017 sekä suunnat koneparametrien säädöille, 

joilla taivutusjäykkyys saataisiin taas oikealle tasolle. 

Taulukon VIII asiakasvaatimusten lisäksi teknisen asiakaspalvelun ja 

toimitusketjun henkilöstö nosti taulukoista IV-VII esiin myös muita asiakkaille 

tärkeitä laatuominaisuuksia, joilla ei ole speksirajoja, mutta joille ei koettu 

mielekkääksi myöskään määrittää erillisiä hälytysrajoja. Esimerkkinä voidaan 

mainita öljyvuodot ja roiskeet, joiden esiintymistä asiakkaalle lähtevässä 

kartongissa ei missään tapauksessa hyväksytä. Hälytysraja roiskeiden kohdalla 

olisi siis 0, eikä näin ollen erillistä hälytysrajamääritystä tarvita. Nämä 

laatuominaisuudet on esitetty perusteluineen liitteessä II. 

9 LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN 

9.1 Yleistä 

Tyypillinen syy laadunhallinnan kehittämisen tarpeelle on, kun prosessissa tai 

tuotteessa ilmenee jokin ongelma tai halutaan alentaa kustannuksia. Yksi 

lähestymistapa laadunhallinnan kehittämiselle on tilastollinen laadunohjaus eli 

SQC (statistical quality control) tai tilastollinen prosessinohjaus eli SPC 

(statistical process control). Käytännössä SQC:n ja SPC:n käyttämät työkalut 

laadunhallinnan kehittämiselle ovat samoja, mutta SQC keskittyy valmiin tuotteen 

jatkuvaan tilastolliseen valvontaan ja ohjaukseen, kun SPC taas keskittyy 

prosessin jatkuvaan tilastolliseen valvontaan ja ohjaukseen. Tilastollisen 

ohjauksen tavoitteena on vähentää tuotteen laadussa tai prosessissa esiintyvää 

vaihtelua, jonka myötä esimerkiksi tuotteen kilpailukykyä markkinoilla voidaan 

parantaa. Tilastolliseen ohjaukseen kuuluvia perustyökaluja on 7: vuokaavio, syy-

seuraus-diagrammi, histogrammit, hajontadiagrammit, valvontakortit, FMEA-

analyysi ja Pareto-menetelmä. Käyttämällä edellä mainittuja työkaluja voidaan 

saavuttaa seuraavia hyötyjä: 

 Prosessissa tapahtuva muutos havaitaan nopeasti ja korjaavien 

toimenpiteiden aloittaminen aikaistuu. 
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 Kriittiset prosessiparametrit ja korjaustoimenpiteitä vaativat kohteet 

löydetään helposti. 

 Prosesseille saadaan yhtenäiset laatumittarit, jotka mahdollistavat osaltaan 

jatkuvan parantamisen.  

 Oma tuotantoprosessi opitaan tuntemaan paremmin. (Burr, 1976; Oakland, 

2003) 

Tässä työssä laadunhallintaa pyritään kehittämään määrittämällä hälytysrajat 

valvontakorttien avulla sellaisille laatuominaisuuksille, joilla ei vielä ole 

speksirajoja (kts. taulukko VIII). Lisäksi speksatuista laatuominaisuuksista 

(taulukko VIII) lähempään tarkasteluun otetaan poikkisuunnan taivutusjäykkyys, 

jonka heikon tason syitä vuonna 2017 pyritään selvittämään syy-seuraus-

diagrammin avulla. Samalla pyritään luomaan malli, jonka avulla prosessi 

voidaan saattaa takaisin normaalitilaan silloin, kun poikkisuunnan 

taivutusjäykkyyden taso on heikko. Valvontakorttien ja syy-seuraus-diagrammin 

periaate ja käyttö esitellään tarkemmin hälytysrajojen määrittämisen ja prosessin 

takaisin normaalitilaan saattamisen yhteydessä. 

9.2 Olemassa olevat hälytysrajat 

Kartongin laatua seurataan kartongin valmistuksen ja jälkikäsittelyn aikana 

erilaisten mittausten avulla. Usein eri laatuominaisuuksille on määritetty jokin 

tavoitearvo ja sen ympärille hälytysrajat, joiden ylittyessä prosessia tulisi säätää 

niin, että päästään jälleen hälytysrajojen sisäpuolelle. Joillekin 

laatuominaisuuksille on määritetty hälytysrajojen lisäksi myös hylytysrajat, joiden 

ylittyessä kyseinen tuotantoerä tulee hylyttää. Nämä hylytysrajat ovat usein 

asiakkaan vaatimat rajat tuotteen laadulle. Taulukossa IX on esitetty lajille TB270 

hälytys-, hylytys- sekä tavoitearvot niille kartongin valmistuksessa määräytyville 

laatuominaisuuksille, jotka asiakashaastattelun ja asiakaspalvelun henkilöstön 

mukaan ovat asiakkaille tärkeitä (=taulukon VIII speksatut laatuparametrit). 

Taulukossa X on esitetty toleranssiarvot jälkikäsittelyssä esiintyville vastaaville 

laatuominaisuuksille. 
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Taulukko IX   Lajin TB270 hälytys- ja hylytysrajat sekä tavoitearvot niille      

   kartongin valmistuksessa määräytyville laatuominaisuuksille, jotka 

   asiakashaastattelun ja asiakaspalvelun henkilöstön mukaan ovat    

   asiakkaille tärkeitä. 

Laatuominaisuus Alahylytys-

raja 

Alahälytys-

raja 

Tavoitearvo Ylähälytys-

raja 

Ylähylytys-

raja 

Neliömassa, g/m2 - 263 267 270 - 

Paksuus, µm - 512 515 525 - 

Taivutusjäykkyys 

(PS), mNm 

11,1 12,1 12,3 14,1 - 

Taivutusjäykkyys 

(KS), mNm 

20,7 22,5 23 26,5 - 

Käyryys (alaspäin), 

mm 

- 3 5 9 - 

Lujuus (IGT pinta), 

m/s 

- 1,2 1,6 2,5 - 

Lujuus (Scott Bond), 

J/m2 

100 100 130 - - 

Lujuus (Z-lujuus), 

kPa 

- 300 350 500 - 

Lujuus (irr. luku 

pinta), g/cm 

- 75 90 110 - 

Lujuus (irr. luku 

selkä), g/cm 

- 55 60 88 - 

Sileys (PPS), µm - - 1,2 1,5 1,5 

Sileys (Bendtsen), 

ml/min 

- - 80 100 - 

Vaaleus, % 84 85 86 88 88 

Sävy, L* - 94 94,5 85,6 - 

Sävy, a* - 0,5 0,8 1,3 - 

Sävy, b* - 0,4 0,6 0,9 - 
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Taulukko X Toleranssiarvot niille kartongin jälkikäsittelyssä esiintyville 

 laatuominaisuuksille, jotka asiakashaastattelun ja asiakaspalvelun 

 henkilöstön mukaan ovat asiakkaille tärkeitä. 

Laatuominaisuus Toleranssi 

Mittatarkkuus +/- 1 mm, 1660 mm:ä pitemmille arkeille +/- 1,5 mm 

Suorakulmaisuus Max 1mm / 1000 mm 

Arkkilukumäärä +/- 20 per palletti 

Arkkien pinoaminen 

(palletti) 

Yksi arkki voi työntyä ulos max 2 mm, max 1% arkeista voi työntyä 

ulos palletista 

Lavojen koko Max 1 cm isompi kuin arkin koko 

Laadunhallinnan kehityksen kannalta voitaisiin tarkastella myös jo olemassa 

olevien hälytys/hylytysrajojen oikeellisuutta, mutta tässä työssä keskitytään 

määrittämään hälytysrajat niille laatuominaisuuksille, joilla niitä ei vielä 

ennestään ole. Taulukon VIII mukaan tällaisia laatuominaisuuksia ovat 

kartonkikoneella kartongin valmistuksen aikana ilmenevät pölyttömyys, teräviirut 

ja vekit. Teräviirujen ja vekkien määrää valvotaan kartonkikoneella 

vianilmaisimen avulla, mutta pölyttömyyttä mitataan tällä hetkellä vain 

jälkikäsittelyvaiheessa arkkileikkureilla leikatuista arkeista. Pölyhiukkasten 

ylähälytysraja leikatuista arkeista on 10 hiukkasta. Mikäli pölyhiukkasille 

kartonkikoneella haluttaisiin määrittää jokin hälytysraja, pitäisi pölyn määrää 

mitata jollakin tavalla kartonkikoneella tai valmistuneesta konerullasta. Koska 

mittausta ei tällä hetkellä ole olemassa, määritetään tässä työssä ylähälytysrajat 

vekeille ja teräviiruille. Rajat määritetään valvontakorttien avulla, joiden periaate 

esitellään seuraavaksi. 

9.3 Valvontakortit 

Valvontakortit ovat kaavioita, joista ilmenee prosessin tai tuotteen laadun tila 

tietyn parametrin osalta sekä kyseiselle parametrille asetetut kontrollirajat. 

Valvontakorttien avulla voidaan näin valvoa prosessia ja seurata prosessissa 

tapahtuvia muutoksia. Valvontakortteja on useita erilaisia, mutta pääsääntöisesti 

ne voidaan jaotella mitattavien suureiden eli muuttujien valvontaan tarkoitettuihin 

kortteihin ja attribuuttitiedon valvontaan tarkoitettuihin kortteihin. Mitattavalla 

suurella tarkoitetaan jotakin tuotteen tai prosessiparametrin tiettyä mitattavissa 

olevaa ominaisuutta, joka voidaan ilmaista numeerisena arvona (esimerkiksi 
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kartongilla neliömassa, paksuus jne.). Attribuuttitiedolla taas tarkoitetaan tuotteen 

tai prosessin sellaisia ominaisuuksia, joita ei voida suoraan ilmaista jonkin 

suureen mittana vaan sen sijaan luokittelevana tietona (kyllä tai ei -tieto). 

Luokittelun perusteella voidaan esimerkiksi valvoa prosessin tuottamien viallisten 

ja ei-viallisten tuotteiden suhdetta ja niin edelleen prosessin tilaa. (Oakland, 2003) 

Muuttujien valvontaan käytettävien valvontakorttien käyttö perustuu mittausdatan 

avulla piirrettyyn käyrään, jonka avulla voidaan valvoa prosessin tilaa tai valmiin 

tuotteen laatua. Valvottavalle ominaisuudelle voidaan asettaa hälytysrajat (ja/tai 

hylytysrajat), jotka ovat yleensä kahden tai kolmen standardipoikkeaman 

etäisyydellä keskiarvosta (valvontakortin keskiviiva). Mikäli jokin käyrän 

mittauspiste ylittää hälytysrajan, on kyseessä normaalivaihtelun ulkopuolinen arvo 

ja syynä on todennäköisesti jokin prosessissa ilmenevä häiriötekijä. 

Valvontakorttien avulla hälytysrajan ylittänyt mittauspiste voidaan havaita 

nopeasti ja tarvittaessa alkaa selvittää vaikuttavaa häiriötekijää. Kun häiriötekijä 

on selvillä, voidaan suorittaa korjaavat toimenpiteet tekijän poistamiseksi ja 

prosessin normaalitilaan saattamiseksi. Kuvassa 34 on esitetty valvontakortit 

prosessille, kun se on/ei ole hallinnassa. (Oakland, 2003) 

 

Kuva 34. Valvontakortti prosessille, kun se on/ei ole hallinnassa. Mukailtu 

 (Pastinen, 2010). 



81 

 

Tässä työssä normaalitila ja alustavat ylähälytysrajat vekeille ja teräviiruille 

etsitään muuttujien valvontaan tarkoitetuilla I- ja MR-korteilla, joissa 

mittausdataa tarkastellaan yksittäisten mittapisteiden avulla.  Muita muuttujien 

valvontaan tarkoitettuja valvontakortteja ovat esimerkiksi X-R- ja X-S-kortit, 

joissa mitattua muuttujan dataa tarkastellaan pienemmissä alaryhmissä 

(esimerkiksi 5 mittapisteen ryhmissä). Koska vekkejä ja teräviiruja mitataan 

kartonkikoneella jatkuvasti eikä varsinaisia mittapisteiden alaryhmiä ole, 

päädyttiin käyttämään I- ja MR-korttia. Korttien tarkemmat ominaisuudet ja 

käyttö käydään läpi uusien hälytysrajojen määrittämisen yhteydessä.  

9.4 Uusien hälytysrajojen määrittäminen 

Hälytysrajojen määrittämisprosessi aloitettiin keräämällä vekeistä ja teräviiruista 

mitattu data vuodelta 2017 prosessianalyysijärjestelmä Sawcor Wedgestä. Datasta 

karsittiin pois mittapisteet niiltä päivämääriltä, jolloin kartonkikoneella tuotetusta 

kartongista on saatu asiakasvalitus liittyen vekkeihin tai teräviiruihin. Karsimalla 

nämä mittapisteet pois jäljelle jäi ns. hyväksytty tilanne ja data, jolle 

hälytysrajojen määrittäminen on järkevämpää. Varsinaiset hälytysrajat 

määritettiin I-kortin avulla, mutta ennen sitä tarkasteltiin mittapisteiden 

vaihteluväliä MR-kortilla. MR-kortti heijastelee prosessin vaihtelevuutta, joka 

tulisi saattaa hallintaan ennen varsinaisten hälytysrajojen määrittämistä (Pastinen, 

2010). Tavallisin tapa on tarkastella, osuvatko kaikki arvot tarkastusrajojen 

sisäpuolelle. Mikäli näin on, ovat kaikki pisteet tilastollisesti hallinnassa. Mikäli 

MR-kortti taas osoittaa suurta prosessin hallitsemattomuutta ja vaihtelevuutta, 

voivat I-kortilla määritetyt hälytysrajat olla jo valmiiksi merkityksettömät, koska 

prosessin vaihtelevuus sisältyy hälytysrajojen laskentaan. Kuvassa 35 on Minitab-

ohjelmalla vekeille piirretty I- ja MR-kortti allekkain, kun datasta on karsittu 

mittapisteet vain niiltä päivämääriltä, kun vekeistä on tullut asiakasvalituksia.  
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Kuva 35. I- (yläpuolella) ja MR-kortti vekeille vuoden 2017 datasta, kun siitä 

 on poistettu mittapisteet päivämääriltä, jolloin vekeistä on tullut 

 asiakasvalituksia. YHR = ylähälytysraja, AHR = alahälytysraja, 

 �̅� = yksittäisten mittapisteiden keskiarvo ja �̅�𝑅 = mittapisteiden 

 vaihteluvälin keskiarvo. 

Kuvan 35 MR-kortista voidaan huomata, että vekkidata sisältää todella suurta 

vaihtelua. MR-kortissa keskiviiva on 9 kohdalla ja ylähälytysraja 29, kun suurin 

vaihteluvälin piikki on lähes tuhannen kohdalla. Tällaisella vaihteluvälillä olevat 

pisteet eivät kuulu normaalivaihteluun vekkien kohdalla, vaan ovat aiheutuneet 

jostakin kartonkikoneella ilmenneestä mittavasta häiriötekijästä ja kyseinen 

kartonkierä on todennäköisesti hylytetty. Hallitsemattomat pisteet, eli 

kontrollirajan ylittävät pisteet on merkitty kuviin punaisella pisteellä, jonka päällä 

on numero 1. Koska vaihtelu on niin suurta, kannattaa valvontakorttitarkastelu 

suorittaa uudelleen niin, että poistetaan ensin kuvassa 35 I-kortin ylemmän 

hälytysrajan ylittävät pisteet, jolloin vaihtelu pienenee ja kontrollirajat saadaan 

tarkemmiksi. Kuvassa 36 on uudelleen piirretyt MR- ja I-kortit vekeille datasta, 

josta on valitusten aikaisten mittapisteiden lisäksi poistettu yksittäiset mittapisteet, 

joiden arvo oli yli 34 (kuvassa 35 I-kortin ylempi hälytysraja). 
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Kuva 36. I- (yläpuolella) ja MR-kortti vekeille vuoden 2017 datasta, kun siitä 

 on poistettu mittapisteet päivämääriltä, jolloin vekeistä on tullut 

 asiakasvalituksia ja mittapisteet, joiden arvo oli yli 34 (kuvan 35 

 ylähälytysrajan mukaan). YHR = ylähälytysraja, 

 AHR = alahälytysraja, �̅� = yksittäisten mittapisteiden keskiarvo ja 

 �̅�𝑅 = mittapisteiden vaihteluvälin keskiarvo. 

Kuvassa 36 olevan I-kortin mukaan ylähälytysraja vekeille on noin 4 kappaletta. 

I-kortti määrittää automaattisesti myös alahälytysrajan kolmen standardi-

poikkeaman päähän keskiviivasta, mutta sillä ei vekkien tapauksessa ole 

merkitystä, koska tavoitearvo on kuitenkin aina 0 vekkiä (eikä vekkien määrä voi 

olla negatiivinen). Data sisältää edelleen vaihtelua, mutta vaihtelun taso on jo 

paljon pienempi kuin kuvassa 35. 

Hälytysrajojen määrittäminen valvontakorteilla soveltuu parhaiten normaali-

jakaumaa noudattavalle datalle, jolloin kaikki mittapisteet voidaan saada 

hälytysrajojen sisälle. Vekkien tapauksessa data ei ole normaalijakautunut vaan 

suurin osa mittapisteiden arvoista on 0 ja piikkejä muodostuu silloin, kun 

kartonkikoneella ilmenee jokin väliaikainen tai jatkuva häiriötekijä. Näin ollen 

vekkidatalle tehdyn MR-kortin pisteet voitaisiin saada kontrollirajojen 

sisäpuolelle vain siinä tapauksessa, että nollasta suuresti poikkeavat arvot 

rajattaisiin pois. Tämä taas tarkoittaisi sitä, että vaihtelu rajattaisiin lähes nollaan, 

mikä ei enää kerro prosessin todellisesta tilasta. Koska kuvassa 36 vaihtelun taso 

on kuitenkin jo paljon pienempää kuin kuvassa 35 eikä vaihtelua ole järkevää 
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saattaa hälytysrajojen sisäpuolelle, hyväksytään I-kortissa vekeille ehdotettu 

ylähälytysraja 4 kappaletta. 

Hälytysrajat teräviiruille määritettiin samaan tapaan kuin edellä kuvattiin vekeille. 

Kartonkikoneella oleva vianilmaisin jakaa havaitsemansa viirut kolmeen ryhmään 

niiden pituuden perusteella, joten hälytysrajat on määritetty erikseen lyhyille (0,2-

1 m), keskipitkille (1-100 m) ja pitkille (>100 m) viiruille. Kuvassa 38 on I- ja 

MR-kortti vuonna 2017 mitatuille lyhyille viiruille, kun datasta on poistettu 

mittapisteet päivämääriltä, jolloin teräviiruista on tullut valitus.  

 

Kuva 38. I- (yläpuolella) ja MR-kortti lyhyille viiruille (0,2-1 m) vuoden 2017 

 datasta, kun siitä on poistettu mittapisteet päivämääriltä, jolloin 

 teräviiruista on tullut asiakasvalituksia. YHR = ylähälytysraja, 

 AHR = alahälytysraja, �̅� = yksittäisten mittapisteiden keskiarvo ja 

 �̅�𝑅 = mittapisteiden vaihteluvälin keskiarvo. 

Kuten vekkien kohdalla, myös teräviiruilla vaihtelu on todella suurta. Lyhyillä 

viiruilla mittapisteiden vaihteluvälin keskiarvo on 4 (MR-kortti), kun suurin 

vaihteluvälin piikki on yli 600. Jotta vaihtelu saataisiin kuvaamaan enemmän 

normaalitilannetta, poistetaan datasta I-kortin ylähälytysrajan (17,8) ylittävät 

mittapisteet. Rajatusta datasta lyhyille viiruille uudelleen piirretyt I- ja MR-kortti 

on esitetty kuvassa 39. 
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Kuva 39. I- (yläpuolella) ja MR-kortti lyhyille viiruille (0,2-1 m) vuoden 2017 

 datasta, kun siitä on poistettu mittapisteet päivämääriltä, jolloin 

 teräviiruista on tullut asiakasvalituksia ja mittapisteet, joiden arvo oli 

 yli 17,8 (kuvan 38 ylähälytysrajan mukaan). YHR = ylähälytysraja, 

 AHR = alahälytysraja, �̅� = yksittäisten mittapisteiden keskiarvo ja 

 �̅�𝑅 = mittapisteiden vaihteluvälin keskiarvo. 

Kuvassa 39 olevan I-kortin mukaan ylähälytysraja lyhyille teräviiruille on noin 8 

kappaletta. Kuten aiemmin vekkien tapauksessa, myös teräviiruille I-kortissa 

määritetty alahälytysraja on merkityksetön. Vekkien tapaan myös teräviirujen data 

painottuu 0 arvoihin eikä vaihtelua ole näin ollen järkevää saattaa hälytysrajojen 

sisäpuolelle. Tästä syystä hyväksytään I-kortissa lyhyille viiruille ehdotettu 

ylähälytysraja 8 kappaletta. 

Tehdään vielä hälytysrajatarkastelu keskipitkille ja pitkille teräviiruille. Kuvassa 

41 on I- ja MR-kortti vuonna 2017 mitatuille keskipitkille viiruille, kun datasta on 

poistettu mittapisteet päivämääriltä, jolloin teräviiruista on tullut valitus.  
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Kuva 41. I- (yläpuolella) ja MR-kortti keskipitkille viiruille (1-100 m) vuoden 

 2017 datasta, kun siitä on poistettu mittapisteet päivämääriltä, jolloin 

 teräviiruista on tullut asiakasvalituksia. YHR = ylähälytysraja, 

 AHR = alahälytysraja, �̅� = yksittäisten mittapisteiden keskiarvo ja 

 �̅�𝑅 = mittapisteiden vaihteluvälin keskiarvo. 

Kuvasta 41 voidaan havaita, että mittapisteiden välinen vaihtelu on myös 

keskipitkien viirujen tapauksessa todella suurta. Keskipitkillä viiruilla 

mittapisteiden vaihteluvälin keskiarvo on 9,5 (MR-kortti) ja suurin piikki yli 800. 

Suoritetaan datalle samanlainen rajaus, kuin aiemmissa tapauksissa eli karsitaan 

datasta I-kortin ylähälytysrajan (45) ylittävät mittapisteet. Rajatusta datasta 

keskipitkille viiruille uudelleen piirretyt I- ja MR-kortti on esitetty kuvassa 42. 
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Kuva 42. I- (yläpuolella) ja MR-kortti keskipitkille viiruille (1-100 m) vuoden 

 2017 datasta, kun siitä on poistettu mittapisteet päivämääriltä, jolloin 

 teräviiruista on tullut asiakasvalituksia ja mittapisteet, joiden arvo oli 

 yli 45 (kuvan 41 ylähälytysrajan mukaan). YHR = ylähälytysraja, 

 AHR = alahälytysraja, �̅� = yksittäisten mittapisteiden keskiarvo ja 

 �̅�𝑅 = mittapisteiden vaihteluvälin keskiarvo. 

Kuvassa 42 olevan I-kortin mukaan ylähälytysraja keskipitkille teräviiruille on 

noin 22 kappaletta. Keskipitkiä teräviiruja esiintyy useammin verrattuna lyhyisiin 

ja pitkiin teräviiruihin, joka näkyy myös korkeampana ehdotettuna 

ylähälytysrajana. Vaikka keskipitkillä viiruilla esiintyy enemmän piikkejä ja näin 

ollen enemmän vaihtelua, ei dataa saada sopimaan MR-kortin hälytysrajojen 

sisälle ilman, että dataa karsitaan todella paljon. Tästä syystä hyväksytään 

I-kortissa keskipitkille teräviiruille ehdotettu ylähälytysraja (=22). 

Kuvassa 44 on I- ja MR-kortti viimeisenä tarkasteltaville pitkille teräviiruille. 

Korttien piirtämiseen käytetty data koostuu vuonna 2017 mitatuista pitkistä 

teräviiruista. Datasta on poistettu mittapisteet päivämääriltä, jolloin teräviiruista 

on tullut asiakasvalitus.  
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Kuva 44. I- (yläpuolella) ja MR-kortti pitkille viiruille (>100 m) vuoden 

 2017 datasta, kun siitä on poistettu mittapisteet päivämääriltä, jolloin 

 teräviiruista on tullut asiakasvalituksia. YHR = ylähälytysraja, 

 AHR = alahälytysraja, �̅� = yksittäisten mittapisteiden keskiarvo ja 

 �̅�𝑅 = mittapisteiden vaihteluvälin keskiarvo. 

Kuvasta 44 voidaan jälleen havaita, että mittapisteiden välisen vaihtelun taso on 

todella suurta. Pitkillä viiruilla mittapisteiden vaihteluvälin keskiarvo on 1,6 (MR-

kortti) ja suurin piikki yli 400. Suoritetaan datalle samanlainen rajaus, kuin 

aiemmissa tapauksissa eli karsitaan datasta I-kortin ylähälytysrajan (6,1) ylittävät 

mittapisteet. Rajatusta datasta pitkille viiruille uudelleen piirretyt I- ja MR-kortti 

on esitetty kuvassa 45. 
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Kuva 45. I- (yläpuolella) ja MR-kortti pitkille viiruille (>100 m) vuoden 

 2017 datasta, kun siitä on poistettu mittapisteet päivämääriltä, jolloin 

 teräviiruista on tullut asiakasvalituksia ja mittapisteet, joiden arvo oli 

 yli 6,1 (kuvan 44 ylähälytysrajan mukaan). YHR = ylähälytysraja, 

 AHR = alahälytysraja, �̅� = yksittäisten mittapisteiden keskiarvo ja 

 �̅�𝑅 = mittapisteiden vaihteluvälin keskiarvo. 

Kuvassa 45 olevan I-kortin mukaan ylähälytysraja pitkille teräviiruille on noin 2 

kappaletta. Myös pitkille teräviiruille I-kortissa määritetty negatiivinen 

alahälytysraja on merkityksetön, kuten aiemmin todettiin vekkien ja lyhyempien 

teräviirujen kohdalla. Pitkien viirujen datassa esiintyvä vaihtelu on melko pientä 

verrattuna lyhyemmillä viiruilla esiintyvään vaihteluun, joka näkyy alhaisempana 

ylähälytysrajana. Ehdotettu ylähälytysraja ei luultavasti ole kuitenkaan liian 

tiukka, sillä prosessissa on melko todennäköisesti aina jokin häiriötekijä, joka 

tulisi poistaa, kun kartonkiradassa esiintyy yli 100 metrin mittainen viiru.  

Taulukkoon XI on koottu edellä määritetyt uudet ylähälytysrajat vekeille sekä eri 

pituisille teräviiruille. Hälytysrajojen määrittäminen valvontakorttien avulla 

soveltuu parhaiten normaalijakautuneelle datalle, joten vekeille ja teräviiruille 

määritettyjä hälytysrajoja voidaan pitää suuntaan antavina ja lähtökohtana 

tulevaisuudessa tehtäville määrityksille. 
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Taulukko XI Vekkien sekä lyhyiden (0,2-1 m), keskipitkien (1-100 m) ja pitkien 

 (>100 m) teräviirujen uudet ehdotetut hälytysrajat valvontakortti-

 määrityksen perusteella. 

Laatuparametri Ehdotettu ylähälytysraja 

Vekki 4 

Viiru (lyhyt, 0,2-1 m) 8 

Viiru (keskipitkä, 1-100 m) 22 

Viiru (pitkä, >100 m) 2 

9.3 Prosessin saattaminen normaalitilaan 

Edellisessä luvussa kuvattiin valvontakorttien esittelyn yhteydessä kuinka 

prosessin normaalivaihtelua voidaan seurata asettamalla jollekin 

prosessiparametrille tai valmiin tuotteen laatuominaisuudelle hälytysrajat. 

Prosessiparametriä tai laatuominaisuutta seurataan niille soveltuvilla mittauksilla 

ja mikäli jokin mittapiste ylittää hälytysrajan, voidaan olettaa, että prosessi on 

häiriötilassa. Tällaisissa tilanteissa häiriön syy tulisi selvittää ja suorittaa korjaavat 

toimenpiteet häiriötekijän poistamiseksi, jotta prosessi voidaan saattaa takaisin 

normaalitilaan.  

Ilmenneiden häiriöiden syitä voidaan selvittää tutkimalla prosessia 

systemaattisesti syy-seuraus-diagrammin avulla. Syy-seuraus-diagrammi on 

visuaalinen prosessin kehittämiseen tarkoitettu työkalu, jonka avulla voidaan 

kirjata helposti esimerkiksi jonkin työryhmän aivoriihen tuloksia. Diagrammin 

avulla työryhmässä esitetyt ajatukset saadaan luokiteltua loogisella tavalla. 

Lisäksi prosessin systemaattisen tarkastelun avulla voidaan löytää syy-seuraus-

suhteita, joissa prosessin tietyt tulosuureet tai prosessiparametrit voivat vaikuttaa 

prosessin lähtösuureisiin joko parantavasti tai heikentävästi. Kuvassa 47 on 

esimerkki, millaiselta syy-seuraus-diagrammi voisi näyttää. Ulkomuotonsa takia 

syy-seuraus-diagrammia kutsutaankin usein kalanruotokaavioksi. Kaavion 

oikeassa reunassa on tutkittava laatuominaisuus (seuraus) ja sen vasemmalla 

puolella pääruodoissa laatumuuttujaan vaikuttavat ensisijaiset tekijät eli syyt. 

Ensisijaisiin syihin vaikuttavat toissijaiset syyt voidaan yhdistää pääruotoihin 

omiksi pienemmiksi ruodoikseen ja niin edelleen jatkaa toissijaisiin syihin 

vaikuttavien syiden kirjaamista vielä pienempiin ruotoihin. Kun kaikki syyt on 
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kirjattu, voidaan diagrammi analysoida ja edetä esimerkiksi korrelaatio-

analyyseihin ja sitä kautta häiriötekijöiden poistoon. (Leiviskä, Lähteenmäki, 

1998) 

 

Kuva 47. Syy-seuraus-diagrammi. Mukailtu (Leiviskä, Lähteenmäki, 1998). 

Tässä työssä syy-seuraus-diagrammilla pyritään selvittämään poikkisuunnan 

taivutusjäykkyyden heikon tason syitä vuonna 2017. Syy-seuraus-diagrammissa 

ilmenneiden jäykkyyteen vaikuttaneiden syiden voimakkuutta arvoidaan 

korrelaatiokertoimien avulla. Lopputuloksena pyritään luomaan malli, jonka 

avulla prosessi voidaan tulevaisuudessa saattaa takaisin normaalitilaan silloin, kun 

poikkisuunnan taivutusjäykkyyden taso on heikko. 

9.3.2 Syy-seuraus-diagrammit 

Poikkisuunnan taivutusjäykkyyden syy-seuraus-diagrammit koottiin Inkeroisten 

kartonkitehtaalla työryhmässä, joka koostui prosessi- ja kunnossapidon 

henkilöstöstä sekä tuotannon, laboratorion, teknisen asiakaspalvelun sekä 

tutkimuksen ja kehityksen parissa työskentelevistä ylemmistä toimihenkilöistä. 

Diagrammien laadinta aloitettiin keräämällä ensisijaiset syyt, jotka 

kartonkikoneella vaikuttavat poikkisuunnan taivutusjäykkyyteen. Kartongin 

jäykkyys yleisesti määräytyy kartongin paksuuden ja kimmomoduulin mukaan 

(kaava 1), joihin taas kartonkikoneella selkeästi vaikuttavat käytetyt raaka-aineet, 
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märkäpuristus, kuivatus, kalanterointi sekä päällystys ja pintaliimaus. Nämä 

kirjattiin siis syy-seuraus-diagrammin ensisijaisiksi syiksi pääruotoihin. Lisäksi 

ensisijaisiksi syiksi lisättiin perälaatikot ja viiraosa, pope (eli rullain) sekä 

mittaaminen. Perälaatikoiden ja viiraosan toiminta vaikuttaa pääasiassa 

formaatioon ja kuituorientaatioon, joista etenkin jälkimmäinen määrittää kuinka 

jäykkä kartongista tulee poikkisuunnassa verrattuna konesuuntaan. Popella taas 

muun muassa kasvavan rullan kuormittaminen voi vaikuttaa jonkin verran 

kartongin paksuuteen ja sitä kautta taivutusjäykkyyteen. Viimeisenä mainittu 

mittaaminen ei varsinaisesti vaikuta suoraan kartongin jäykkyytteen, mutta 

esimerkiksi kartonkikoneella olevat likaiset online-mittarit voivat antaa prosessin 

tilasta väärän kuvan, joka johtaa prosessin vääränlaiseen ohjaamiseen ja kartongin 

jäykkyystason muutokseen.  

Ensisijaisten syiden kirjaamisen jälkeen jokaisen syyn alle kerättiin ne tekijät, 

joiden ajateltiin vaikuttavan tai liittyvän kyseisiin ensisijaisiin syihin (niin sanotut 

toissijaiset syyt). Tämän jälkeen siirryttiin arvioimaan listattujen syiden 

vaikutuksen voimakkuutta poikkisuunnan taivutusjäykkyyteen. Arviointi 

suoritettiin käyttämällä Wedge-järjestelmästä löytyvää x-y-kuvaajaa, jossa 

toiseksi akseliksi valittiin poikkisuunnan taivutusjäykkyys ja toiseksi akseliksi 

jokin jäykkyyteen vaikuttavista syistä. Koska tarkoituksena oli arvioida, mitkä 

syyt vaikuttivat eniten poikkisuunnan taivutusjäykkyyteen nimenomaan viime 

vuoden aikana, valittiin Wedgestä x-y-kuvaajaan vuoden 2017 data. X-y-kuvaajaa 

käytettäessä Wedge piirtää mittapisteet kuvaajaan ja sovittaa pistejoukkoon 

suoran. Lisäksi Wedge ilmoittaa korrelaatiokertoimen r2, joka ilmaisee kuinka 

hyvin sovitettu suora osuu mittapisteisiin eli kuinka lineaarinen kahden muuttujan 

välinen yhteys on.  Täysin lineaarisessa tapauksessa korrelaatiokerroin on 1. Tässä 

työssä korkea korrelaatiokerroin kertoo siis siitä, että tutkittava tekijä on 

vaikuttanut vahvasti poikkisuunnan taivutusjäykkyyden vaihteluun vuoden 2017 

datan perusteella. Liitteessä III on esimerkki Wedgessä piirretystä x-y-kuvaajasta.  

Edellä kuvatunlaiset syy-seuraus-diagrammit laadittiin kolmelle eri neliömassan 

omaavalle kartonkilajille. Koska koneparametrien säädöt muuttuvat hieman eri 

neliömassaisia lajeja ajettaessa, voivat myös poikkisuunnan taivutusjäykkyyteen 

vaikuttavat syyt olla toisistaan poikkeavia eri neliömassoilla. Tarkasteltaviksi 
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neliömassoiksi valittiin yksi kevyt laji (TB230), yksi laji keskivaiheilta (TB270) 

ja yksi painava laji (TB335). Syy-seuraus-diagrammit kokonaisuudessaan 

jokaiselle neliöpainolle löytyvät liitteestä IV.  

Helppolukuisuuden parantamiseksi alla esitettyihin syy-seuraus-diagrammeihin 

(kuvat 51-53) on jätetty vain ne poikkisuunnan taivutusjäykkyyteen vaikuttavat 

tekijät, joiden korrelaatiokerroin oli tarpeeksi suuri. Koska taivutusjäykkyyteen 

vaikuttavia tekijöitä on kartonkikoneella niin paljon, jäivät yksittäisten tekijöiden 

korrelaatiokertoimet yleisesti ottaen melko pieniksi. Yksittäinen tekijä 

hyväksyttiin diagrammiin vaikuttavaksi tekijäksi, jos sen korrelaatiokerroin r2 oli 

≥0,1. Jos kyseinen tekijä vaikutti x-y-diagrammin perusteella poikkisuunnan 

taivutusjäykkyyden tasoon parantavasti, merkattiin diagrammiin kyseisen tekijän 

kohdalle (+) -merkki. Jos tekijä taas heikensi poikkisuunnan taivutusjäykkyyttä, 

merkattiin sen kohdalle (-) -merkki.  Mikäli korrelaatiokerroin oli ≥0,2 tai ≥0,3, 

merkattiin kuvaan 2 tai 3 +/- -merkkiä vastaavasti. Tähän mainittakoon, että r2 

arvoon ei tule luottaa sokeasti vaikutussuhteita arvioitaessa, vaan korrelaatiota on 

aina hyvä arvioida lisäksi esimerkiksi silmämääräisesti mittauskäyristä (kts. liite 

III). 

Kuvassa 48 on syy-seuraus-diagrammi lajille TB230. Kuvan mukaan vuoden 

2017 aikana poikkisuunnan taivutusjäykkyyteen on eniten vaikuttanut kevyillä 

lajeilla kartonkikoneen alkupää, eli käytetty raaka-aine (raaka-aineen laatu, 

annostelu, jauhatus jne.) sekä perälaatikoiden ja viiraosan toiminta (viiran ja 

huulisuihkun nopeusero, vedenpoisto, perälaatikoiden paineet jne.). 



94 

 

 

Kuva 48. Vuonna 2017 poikkisuunnan taivutusjäykkyyden tason muutoksien 

 syy-seuraus-diagrammi lajille TB230. 

Kuvassa 49 on syy-seuraus-diagrammi lajille TB270. Kevyisiin lajeihin verrattuna 

keskipainoisilla lajeilla poikkisuunnan taivutusjäykkyyteen näyttäisi raaka-aineen 

sekä perälaatikoiden ja viiraosan lisäksi vaikuttavan myös edellä mainittujen 

jälkeen suoritettavat märkäpuristus ja kuivatus. Muutamia vaikuttavia tekijöitä 

löytyy myös kalanteroinnista, popelta ja mittaamisesta, mutta kevyen lajin tapaan 

myös keskipainoisella lajilla poikkisuunnan taivutusjäykkyyteen vaikuttavat 

tekijät sijoittuvat pääosin kartonkikoneen alkupäähän.  
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Kuva 49. Vuonna 2017 poikkisuunnan taivutusjäykkyyden tason muutoksien 

 syy-seuraus-diagrammi lajille TB270. 

Kuvassa 50 on syy-seuraus-diagrammi lajille TB335. Raskailla lajeilla 

poikkisuunnan taivutusjäykkyyteen eniten ovat vaikuttaneet kuvan mukaan 

tekijät, jotka liittyvät käytettyyn raaka-aineeseen (esim. hiokkeen keskikuidun 

pituus ja käytettyjen kemikaalien annostelu) sekä kuivatusvaiheeseen (esim. 

kuivatusryhmien vetoerot ja kuivatuskudosten kireydet). Yleisesti ottaen voidaan 

sanoa, että kaikilla eri neliömassan omaavilla lajeilla yksi tärkeimmistä 

poikkisuunnan taivutusjäykkyyteen liittyvistä vaikuttajista on raaka-aine ja siihen 

liittyvät tekijät.  
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Kuva 50. Vuonna 2017 poikkisuunnan taivutusjäykkyyden tason muutoksien 

 syy-seuraus-diagrammi lajille TB335. 

Lopuksi taulukoihin XII, XIII ja XIV on vielä koottu poikkisuunnan 

taivutusjäykkyyteen vuonna 2017 vaikuttaneet tekijät neliöpainoittain. Taulukot 

tarjoavat suuntaa antavaa tietoa siitä, miten prosessi saatetaan takaisin 

normaalitilaan, kun poikkisuunnan taivutusjäykkyyden taso on heikko. 

Korrelaatiokertoimen mukaan eniten vaikuttaneet tekijät on merkattu taulukoihin 

tummennetulla tekstillä. Taulukoiden jälkeen tarkastellaan vielä lyhyesti eniten 

vaikuttaneita tekijöitä ja verrataan niiden taulukoihin merkattua vaikutussuuntaa 

(+/-) siihen, miten niiden teoriassa pitäisi vaikuttaa taivutusjäykkyyteen. Jos 

vaikutussuunta taivutusjäykkyyteen on taulukoiden ja teorian mukaan 

yhdenmukainen, voidaan olettaa taulukoiden pitävän paikkaansa ainakin 

tarkasteltujen tekijöiden osalta. 
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Taulukko XII  Vuonna 2017 poikkisuunnan taivutusjäykkyyteen vaikuttaneet    

   prosessiparametrit ja niiden arvioitu vaikutusvoimakkuus käyttäen  

   Savcor Wedge -prosessianalyysijärjestelmää lajille TB230. 

Prosessiosa Vaikuttava prosessiparametri Vaikutus poikkisuunnan 

taivutusjäykkyyteen 

Raaka-aine ML3 vetoindeksi + 

Massatärkki pinnalle - 

Rententioaineet rungolle - 

Hiokkeen vetoindeksi -- 

Hylyn SR --- 

Hiokkeen keskikuidp. --- 

Hylyn jauhatus (EOK) + 

Pintamassan jauhatus - 

Selkämassan jauhatus - 

Massojen virtaus, runko -- 

Massojen virtaus, pinta - 

Perälaatikot ja 

viiraosa 

Perän nopeusero, pinta ++ 

Perän nopeusero, selkä ++ 

Suihkuviirasuhde, pinta ++ 

Suihkuviirasuhde, selkä ++ 

Huuliaukko, runko + 

Pinta- ja selkäperälaatikon paine - 

Dilun paine -- 

Viiran ja formerin nopeuserot -- 

Selkäviiran imutelan ja vetotelan 

nopeusero 

- 

Kuivatus 4KRY kireys + 

4KRA kireys + 

Kalanterointi Bombeeraus - 

Pope Koneen nopeus - 
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Taulukko XIII Vuonna 2017 poikkisuunnan taivutusjäykkyyteen vaikuttaneet       

    prosessiparametrit ja niiden arvioitu vaikutusvoimakkuus käyttäen 

    Savcor Wedge -prosessianalyysijärjestelmää lajille TB270. 

Prosessiosa Vaikuttava prosessiparametri Vaikutus poikkisuunnan 

taivutusjäykkyyteen 

Raaka-aine ML1 vetoindeksi - 

Retentioaineet selälle ++ 

Hiokkeen vetoindeksi - 

Hiokkeen keskikuidp. - 

Hylyn jauhatus (EOK) +++ 

Perälaatikot ja 

viiraosa 

Perän nopeusero, runko - 

Huuliaukko, runko + 

Huuliero, runko + 

Selkäviiran imutelan ja vetotelan 

nopeusero 

-- 

Märkäpuristus Vetoerot 1PR + 

1PR kuivatuskudosten kireys + 

1PR imutelan tyhjö + 

Radan KAP 3PR jälkeen ++ 

Kuivatus Vetoerot 5 KR/4KR - 

Vetoerot 6KR/5KR - 

Vetoerot 7KR/6KR - 

Vetoerot VKA/7KR + 

Vetoerot 9KR/7KR + 

4KRY kireys + 

4KRA kireys ++ 

8KR kireys - 

Kalanterointi Bombeeraus - 

Pope Kireys (ennen popea) - 

Mittaaminen Rataleveys + 
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Taulukko XIV Vuonna 2017 poikkisuunnan taivutusjäykkyyteen vaikuttaneet       

    prosessiparametrit ja niiden arvioitu vaikutusvoimakkuus käyttäen 

    Savcor Wedge -prosessianalyysijärjestelmää lajille TB335. 

Prosessiosa Vaikuttava prosessiparametri Vaikutus poikkisuunnan 

taivutusjäykkyyteen 

Raaka-aine ML3 vetoindeksi + 

Massatärkki pinnalle + 

Massatärkki selälle +++ 

Täyteaineet selälle + 

Hiokkeen vetoindeksi - 

Hiokkeen keskikuidp. --- 

Kuivatus Vetoerot 1KR/3PR -- 

Vetoerot 5KR/4KR - 

Vetoerot 7KR/6KR - 

Vetoerot 9KR/7KR + 

5KRY kireys - 

Päällystys ja 

pintaliimaus 

Päällystyksen kuivaus + 

Mittaaminen Kuitukulma, pinta -- 

Taulukoiden pätevyyden tarkastamiseksi verrataan siis vielä tummennettujen 

prosessiparametrien vaikutussuuntia siihen, miten niiden teoriassa tulisi vaikuttaa 

taivutusjäykkyyteen. Taulukoista vertailuun päätyneet prosessiparametrit ovat 

hylkymassan SR-luku (eli jauhatusaste), hylkymassan jauhatus (energian 

ominaisukulutuksen mukaan), hiokkeen keskikuidunpituus ja massatärkin määrä 

selälle. Jotta edellä mainittujen prosessiparametrien taulukoissa esitettyä 

vaikutusta voidaan helpommin verrata teorian mukaiseen vaikutukseen, on 

kuvaan 51 kerätty joitakin työn teoriaosuudessa esitettyjä taivutusjäykkyyteen 

vaikuttavia tekijöitä. Kuvaan on myös merkitty plus- ja miinusmerkeillä, miten 

nämä tekijät vaikuttavat kartongin paksuuteen ja kimmomoduuliin, jolloin ne 

vaikuttavat vastaavasti myös taivutusjäykkyyteen. 
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Kuva 51. Muutamia teoriaosuudesta poimittuja kartongin taivutusjäykkyyteen 

 vaikuttavia tekijöitä sekä niiden vaikutus kartongin paksuuteen ja 

 kimmomoduuliin. 

Vertaillaan ensin hylkymassan SR-luvun ja hylkymassan jauhatuksen (EOK) 

vaikutusta taivutusjäykkyyteen taulukoiden ja teorian mukaan. Hylkymassan SR-

luku tarkoittaa massan jauhatusastetta sen saapuessa jauhimelle, kun taas 

hylkymassan jauhatuksella tarkoitetaan massan jauhatukseen käytetyn energian 

ominaiskulutusta. Teoriassa näiden pitäisi vaikuttaa keskenään samaan suuntaan, 

koska molemmissa on lopulta kyse hylkymassan hienousasteesta. Taulukoiden 

XII ja XIII mukaan hylyn SR ja hylyn jauhatus kuitenkin vaikuttavat täysin 

päinvastaisiin suuntiin (hylyn SR (---) ja hylyn jauhatus (+++)). Teorian mukaan 

hylyn jauhatusasteen kasvamisen luulisi heikentävän taivutusjäykkyyttä, koska 

hylkyä käytetään keskikerroksessa ja kerrokselle tärkeä bulkki laskee jauhatuksen 

myötä (kuva 51). Toisaalta myös hienoaineen määrä ja kuitusidokset lisääntyvät 

(jolloin myös kimmomoduuli ja sitä kautta taivutusjäykkyys kasvavat), mutta 
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keskikerroksessa bulkkisuuden ja paksuuden merkitys on teorian mukaan 

suurempi. Taulukoissa hylyn SR-luvun ja hylyn jauhatuksen ristiriitaista 

vaikutusta voi selittää esimerkiksi toisen mittauksen virheellisyys. Jotta todellinen 

vaikutus saataisiin selville, tulisi suorittaa koeajo, jossa tarkasteltaisiin hylyn 

hienousasteen vaikutusta poikkisuunnan taivutusjäykkyyteen. Hylyn SR-luvun ja 

hylyn jauhatuksen vaikutussuunta tulisi yhdenmukaistaa taulukoihin koeajosta 

saatujen tulosten perusteella. 

Vertaillaan seuraavaksi hiokkeen keskikuidunpituuden vaikutusta taivutus-

jäykkyyteen taulukoiden ja teorian mukaan. Hylyn tapaan myös hioketta 

käytetään kartongin keskikerroksessa, jossa bulkin ja paksuuden merkitys 

korostuu (kuva 51). Yleisesti ottaen voidaan ajatella, että pitemmät kuidut 

keskikerroksessa lisäävät bulkkia sekä paksuutta ja niin edelleen parantavat 

taivutusjäykkyyttä. Taulukoiden XII ja XIV mukaan vaikutus on kuitenkin juuri 

päinvastainen eli mitä pitempi keskikuidunpituus sitä huonompi poikkisuunnan 

taivutusjäykkyyden taso. Tulosta voi selittää esimerkiksi se, että pitemmät kuidut 

orientoituvat lyhyempiä kuituja voimakkaammin konesuuntaan, jolloin kone-

suuntainen jäykkyys kasvaa, mutta poikkisuuntainen jäykkyys heikkenee. Toinen 

selittävä tekijä voi olla se, että hiokkeen jauhatuksella (joka aiheuttaa keskikuidun 

pituuden lyhenemisen) on pyritty korjaamaan jotain muuta laatuominaisuutta ja 

taivutusjäykkyys on pyritty pitämään hyvänä lisäämällä keskikerroksen 

neliömassaa. Eli vaikka lyhyemmän keskikuidunpituuden tulisi laskea taivutus-

jäykkyyttä, niin tässä tapauksessa jäykkyys saattaa nousta siitä syystä, että 

keskikerrokseen on samalla syötetty enemmän massaa. Todellisten syiden 

selvittäminen vaatisi paljon lisää datan käsittelyä ja korrelaatioiden tarkastelua. 

Viimeisenä vertailtavana on massatärkin määrä selälle, joka kasvaessaan vaikuttaa 

taivutusjäykkyyteen positiivisesti taulukon XIV mukaan. Tämä on järkevä tulos 

myös teorian mukaan, sillä tärkkelyksen käyttö parantaa pinnan sidoksia, mikä on 

tärkeää pintojen korkean kimmomoduulin ja sitä kautta kartongin taivutus-

jäykkyyden kannalta. Jotta taulukoiden XII-XIV pätevyys voitaisiin tarkistaa 

tuotannon nykytilassa ja niitä voitaisiin hyödyntää jatkossa kartongin tuotannossa, 

kannattaisi ainakin teorian mukaan päinvastaisesti vaikuttaville tekijöille suorittaa 

koeajot muutamalla tekijän eri arvolla. Mikäli koeajot vahvistavat taulukoissa 
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esitettyjä tietoja, voidaan olettaa taulukoiden pitävän paikkaansa ainakin 

koeajoille suoritettujen tekijöiden osalta.  

10 YHTEENVETO 

Tämän työn tavoitteena oli lisätä ymmärrystä Inkeroisten kartonkitehtaan 

laatutavoitteista ja loppuasiakkaan laatuvaatimuksista sekä tarkastella näiden 

keskinäistä yhteneväisyyttä. Lisäksi haluttiin kehittää laadunhallintaa kartongin 

valmistuksessa. Laadunhallinta ja sen jatkuva arvioiminen ja kehittäminen ovat 

tärkeitä sekä yrityksen toiminnan sujuvuuden että asiakastyytyväisyyden kannalta. 

Toimivan laadunhallintajärjestelmän myötä yrityksen ja organisaation toiminta on 

järjestelmällistä ja lisäksi sekä prosessin että lopputuotteen laatua voidaan seurata 

ja kehittää tarvittaessa erilaisten järjestelmän tarjoamien työkalujen avulla. Kun 

kehitystä toteutetaan jatkuvasti ottaen samalla asiakkaan tarpeet huomioon, saa 

myös asiakas varmuuden yrityksen kykeneväisyydestä toimittaa laatuvaatimusten 

mukaisia tuotteita. 

Inkeroisten kartonkitehtaan laatutavoitteita ja asiakkaan laatuvaatimuksia sekä 

näiden yhtenevyyttä arvioitiin haastattelemalla prosessihenkilöstöä, teknisen 

asiakaspalvelun toimihenkilöitä sekä yhtä loppuasiakasta, A & R Carton Oy Ik-

koteloa. Prosessihenkilöiden haastattelujen perusteella luotiin kuva 

laatutavoitteista kartongin suhteen ja lisäksi tarkasteltiin sisäistä asiakkuutta 

prosessivaiheiden välillä. Kun prosessin sisäiset asiakkuudet ovat kunnossa ja 

laatutavoitteissa otetaan huomioon asiakkaan tarpeet, tulisi lopputuotteen olla 

asiakkaan laatuvaatimusten mukainen. Teknisen asiakaspalvelun sekä A & R 

Carton Oy Ik-kotelolla käytyjen haastattelujen perusteella luotiin kuva asiakkaan 

laatuvaatimuksista. Lopputuloksena todettiin, että Inkeroisten kartonkitehtaan 

prosessihenkilöstön ymmärrys asiakkaan tarpeista on hyvällä tasolla ja 

laatutavoitteet sekä -vaatimukset vastaavat paljolti toisiaan. Myös sisäinen 

asiakkuus prosessissa toimii pääosin hyvin. Kuitenkin muutamien 

laatuominaisuuksien tärkeyttä tulisi korostaa prosessihenkilöstölle. 

Kartonkikoneella prosessihenkilöstöltä mainitsematta jääneisiin laatu-

ominaisuuksiin kuuluivat muun muassa vekit sekä pölyttömyys, kun taas 

jälkikäsittelyn puolella tietyissä työpisteissä mainitsematta jäivät pölyttömyys, 

arkkien suorakulmaisuus ja arkkilukumäärä palletissa. Haastattelujen aikana 
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ilmeni myös, että vaikka ymmärrys asiakkaan tarpeistä on hyvällä tasolla, ei 

kuitenkaan aina välttämättä toimita tarpeiden täyttämisen vaatimalla tavalla. Tämä 

ilmeni esimerkiksi arkkilukumäärän kohdalla niin, että aina ei koeta tarpeelliseksi 

korjata arkkilukumäärää, kun palletista poistetaan viallisia arkkeja. Asiakas-

vaatimusten täyttyminen tulisi varmistaa esimerkiksi kouluttamisen ja uusien 

ohjeistusten avulla, joissa painotetaan laadun merkitystä jokapäiväisessä 

toiminnassa. 

Laadunhallintaa kartonkikoneella pyrittiin kehittämään määrittämällä hälytysrajat 

vekeille ja teräviiruille. Hälytysrajat määritettiin Minitabissa valvontakorteilla, 

joiden avulla voidaan seurata tietyn laatuominaisuuden vaihtelua. 

Valvontakortista ilmenee laatuominaisuudelle mittauksien perusteella laskettu 

keskiarvo sekä kolmen standardipoikkeaman päähän keskiarvosta asetetut 

hälytysrajat. Hälytysrajan ylittävä mitattu arvo ei kuulu laatuominaisuuden 

normaalivaihteluun vaan johtuu jostakin prosessissa esiintyvästä häiriötekijästä. 

Hälytysrajojen avulla häiriötekijät voidaan havaita nopeasti ja suorittaa korjaavat 

toimenpiteet. Määritetyt hälytysrajat olivat vekeille 4, lyhyille viiruille 8, 

keskipitkille viiruille 22 ja pitkille viiruille 2. Määrityksen aikana huomattiin, että 

hälytysrajojen määrittäminen valvontakorttien avulla soveltuu parhaiten 

normaalijakaumaa noudattavalle datalle, kun taas vekkien ja teräviirujen kohdalla 

data on painottunut vahvasti vekkien ja teräviirujen vähäisiin määriin. Tästä 

syystä määritettyjä hälytysrajoja voidaan pitää suuntaa antavana lähtökohtana 

mahdollisesti tulevaisuudessa suoritettaville määrityksille.  

Hälytysrajojen määrittämisen lisäksi laadunhallintaa pyrittiin kehittämään 

selvittämällä vuoden 2017 poikkisuunnan taivutusjäykkyyden heikon tason syitä. 

Taivutusjäykkyys on yleisesti pakkauskartongille tärkeä ominaisuus, jotta 

pystytään valmistamaan tarpeeksi jäykkä ja luja sekä sisältöä suojaava pakkaus. 

Taivutusjäykkyyteen yleisesti vaikuttavat syyt ja prosessiparametrit kerättiin syy-

seuraus-diagrammiin työryhmässä, johon kuului prosessihenkilöstöä sekä 

toimihenkilöitä Inkeroisten kartonkitehtaalta. Listattujen prosessiparametrien 

vaikutusta ja vaikutusvoimakkuutta tutkittiin x-y-kuvaajia ja korrelaatiokertoimia 

käyttämällä. Prosessiparametrien vaikutusta poikkisuunnan taivutusjäykkyyteen 

tarkasteltiin kolmelle eri neliömassan omaavalle kartonkilajille. Koneparametrien 
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säädöt vaihtelevat eri neliömassaisia lajeja ajettaessa ja näin ollen myös 

poikkisuunnan taivutusjäykkyyteen vaikuttavat syyt voivat olla toisistaan 

poikkeavia eri neliömassoilla. Diagrammien analysoinnin jälkeen todettiin, että 

yleisesti ottaen kaikilla kolmella neliömassalla yksi tärkeimmistä poikkisuunnan 

taivutusjäykkyyteen vaikuttaneista tekijöistä vuonna 2017 oli raaka-aine ja 

esimerkiksi sen käsittelyyn ja annosteluun liittyvät asiat. Lisäksi kevyillä 

kartonkilajeilla taivutusjäykkyyteen eniten vaikutti perälaatikoiden ja viiraosan 

toiminta, kun taas keskipainoisilla lajeilla edellä mainittujen lisäksi vakuttivat 

myös märkäpuristus ja kuivatus. Raskailla lajeilla vaikuttavat tekijät jakautuivat 

raaka-aineisiin ja kuivatukseen liittyviin koneparametreihin. Tarkastelun 

yhteydessä esille tulleet havainnot tarjoavat suuntaa antavaa tietoa siitä, miten 

prosessi voidaan saattaa takaisin normaalitilaan, kun poikkisuunnan taivutus-

jäykkyyden taso on heikko. Koska osa tehdyistä havainnoista oli ristiriidassa 

taivutusjäykkyyteen liittyvän teorian kanssa, olisi ainakin näille 

prosessiparametreille hyvä suorittaa koeajot ja tarkastaa todellinen vaikutus 

taivutusjäykkyyteen tuotannon nykytilassa. Jos koeajot vahvistavat tehdyt 

havainnot oikeiksi, voidaan ne ottaa käyttöön poikkisuunnan taivutusjäykkyyden 

tason hallitsemiseksi. 

Mikäli edellä kuvattu taivutusjäykkyyden tason muutoksiin liittyvä 

tutkintamenetelmä todetaan toimivaksi, voitaisiin vastaavalla tavalla tarkastella 

myös muita kriittisiä laatusuureita, kuten pintalujuus tai z-lujuus, jotka ovat 

olennaisia tekijöitä kartongin painettavuuden kannalta. Menetelmän avulla oma 

prosessi opitaan tuntemaan paremmin ja prosessi pystytään saattamaan 

nopeammin takaisin normaalitilaan silloin, kun jonkin tarkastellun 

laatuominaisuuden taso on heikko. Lisäksi jatkotutkimuksiin voitaisiin lisätä 

pölyn aiheuttajan paikantaminen. Pöly on hyvin yleinen asiakasvalitussyy ja siitä 

syystä pölyn hallitseminen on tärkeää. Mikäli todetaan, että pöly ei ole 

suurimmilta osin niin sanottua leikkuupölyä vaan sitä muodostuu myös 

kartonkikoneella, voisi jonkinlaista pölymittausta kartonkikoneelle harkita. Kun 

pölyn määrää voitaisiin mitata kartonkikoneella, saataisiin pölylle määritettyä 

hälytysrajat myös kartonkikoneelle. Tällöin vältyttäisiin turhalta arkittamiselta, 

mikäli pölyn määrä olisi jo kartonkikoneella tehtyjen mittausten mukaan liian 

suuri. Yleisesti hälytysrajojen ja prosessin normaalitilan määrittämistä helpottaisi, 
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jos tutkittavasta datasta voitaisiin helposti poistaa mittapisteet, jolloin kartonki on 

hylytetty. Tällöin tutkittava data sisältäisi mittapisteitä vain niin sanotusta 

hyväksytystä tilanteesta, jolle normaalitilan määrittäminen on järkevämpää. Näin 

ollen myös määritettyjen hälytysrajojen tarkkuus on parempi. Määritettyjen 

hälytysrajojen oikeellisuutta voitaisiin tarkastella myös toisesta näkökulmasta 

esimerkiksi tulleiden asiakasvalitusten avulla. Mikäli asiakasvalitukset tietyn 

laatuominaisuuden suhteen sattuvat pääosin sellaisiin kartongin valmistus-

ajankohtiin, kun laatuominaisuuden mitattu arvo on alle ylähälytysrajan, tulisi 

hälytysrajaa tiukentaa kyseisen ominaisuuden osalta. Jotta hälytysrajojen 

oikeellisuus voitaisiin tarkastaa tällä tavalla, tulisi tehtaalle kehittää jonkinlainen 

menetelmä tai ohjelma, jolla laajan aikavälin asiakasvalitukset voitaisiin helposti 

yhdistää kartongin valmistusajankohtiin ja valituksen aiheena olleen 

laatuominaisuuden sen hetkiseen tasoon. 
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SISÄINEN LAATUAJATTELU -KAAVIO 

 

Kuva 1. Sisäinen laatuajattelu -kaavio hiomon sekä pituusleikkurin ja arkkileikkuri 4:n välillä.  Kaavion prosessiketju jatkuu liitteen I 

 kuvassa 2.
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Kuva 2. Sisäinen laatuajattelu -kaavio kuivanpään ja pakkauksen välillä.  Kaavion prosessiketju jatkuu liitteen I kuvassa 3. 
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Kuva 3. Sisäinen laatuajattelu -kaavio pituus- ja arkkileikkureiden sekä lastauksen (=pääprosessiketjun viimeisen osan) välillä. 
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Kuva 4. Lavanvalmistajan/toimittajan ja lavavaraston muodostaman ketjun laatuajattelu -kaavio.
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HÄLYTYSRAJATARKASTELUN ULKOPUOLELLE JÄTETYT LAATUPARAMETRIT 

Taulukko I Sisäisen laatuajatteluharjoituksen myötä esille nousseet loppuasiakkaalle tärkeät laatuparametrit, joita ei ole mielekästä 

 asettaa hälytysrajatarkasteluun. 

LAATUPARAMETRI HUOMIO 

KARTONKIKONE 

Reiät Aiheuttavat yleensä katkon, joilloin reikiä sisältävää tuotetta ei päädy asiakkaalle.  

Öljyvuodot/roiskeet Asiakkaalle päätyvä tuote ei saa sisältää mitään roiskeita. 

Painaumat Asiakkaalle päätyvä tuote ei saa sisältää painaumia. 

Päällysteen tasaisuus/riittävyys Oltava tietty määrä päällystettä reseptin mukaan tasaisesti koko kartongin pinnalla. 

PITUUSLEIKKURI JA ARKKILEIKKURIT 

Hyvä leikkuujälki Mittalaitteiden käyttö on todettu liian työlääksi, jonka takia leikkuujälki tarkistetaan silmämääräisesti ja 
käsin kokeilemalla. 

Painaumat Asiakkaalle päätyvä tuote ei saa sisältää painaumia. 

Lipat Asiakkaalle päätyvä palletti ei saa sisältää lippoja. 

Roju Asiakkaalle päätyvän rullan/palletin välissä ei saa olla rojua. 

PAKKAUS JA LASTAUS 

Ehjät muovit ja kääreet Muovien ja saumauksien oltava ehjät. 

Oikeat tiedot lavoissa/rullissa Asiakkaalle ei saa päätyä väärillä tiedoilla olevaa rullaa/pallettia.  

Taittuneet arkit Asiakkaalle päätyvä palletti ei saa sisältää taittuneita arkkeja. 

Lipat Asiakkaalle päätyvä palletti ei saa sisältää lippoja. 

Hyönteiset Asiakkaalle päätyvässä palletissa ei saa olla hyönteisiä. 

Lähetykset Lähetysten oltava asiakkaalla oikeaan aikaan ja tuotteen määrän oltava oikea. 

LAVAVARASTO 

Home/sinistymä/lika/kastuneet 
lavat 

Asiakkaalle päätyvät lavat oltava kuivia. Lavat eivät saa sisältää hometta/sinistymää/likaa. 

Ehjät ja tasaiset lavat Asiakkaalle päätyvien lavojen oltava ehjiä ja lavojen laudat tasaisia. 

Puunkuorta lavoissa Asiakkaalle päätyvissä lavoissa ei saa olla puunkuorta. 

Irtonaulat/roskat Lavojen päällä ei saa olla irtonauloja/roskia  aiheuttavat painaumia palletin alimpiin arkkeihin. 

FAO-leimaus joka lavassa Lavat on valmistettava uunikuivatusta laudasta. 
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X-Y-KUVAAJA JA MITTAUSKÄYRÄT KAHDEN MUUTTUJAN VÄLISEN KORRELAATION ARVIOINNISSA 

 

Kuva 1 Wedgessä piirretty x-y-kuvaaja, jossa muuttujina ovat y-akselilla poikkisuunnan taivutusjäykkyys (laboratoriossa mitatun 

 arvon prosenttiosuus tavoitearvosta) ja x-akselilla hiokkeen keskikuidun pituus lajille TB230 vuonna 2017. 

 Korrelaatiokertoimen r2 arvo on 0,4 ja kuvaajan mukaan poikkisuunnan taivutusjäykkyys huononee, kun hiokkeen 

 keskikuidun pituus kasvaa. 
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Kuva 2 Poikkisuunnan taivutusjäykkyyden (laboratoriossa mitatun arvon prosenttiosuus tavoitearvosta) ja hiokkeen keskikuidun 

 pituuden mittauskäyrät vuonna 2017. Mittauskäyrät tukevat kuvan 1 ajatusta siitä, että poikkisuunnan taivutusjäykkyyden 

 taso heikkenee, kun hiokkeen keskikuidun pituus kasvaa. Hiokkeen keskikuidun pituuden kuvaajassa käyrän 

 vaakasuorissa kohdissa (ympyröity punaisella) mittaus ei ole todennäköisesti ollut jostain syystä käytössä, mikä vaikeuttaa 

 hieman korrelaation tarkastelua. 
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SYY-SEURAUS-DIAGRAMMIT POIKKISUUNNAN TAIVUTUSJÄYKKYYDELLE 

 

Kuva 1 Vuonna 2017 poikkisuunnan taivutusjäykkyyden tason muutoksien syy-seuraus-diagrammi lajille TB230.
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Kuva 2 Vuonna 2017 poikkisuunnan taivutusjäykkyyden tason muutoksien syy-seuraus-diagrammi lajille TB270.
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Kuva 3 Vuonna 2017 poikkisuunnan taivutusjäykkyyden tason muutoksien syy-seuraus-diagrammi lajille TB335. 


