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1 JOHDANTO 

 

Näin aluksi kiitokset kaikille loppukokoonpano-ohjeen teossa auttaneille henkilöille, sillä 

ilman Teidän apuanne tämän ohjeen tekeminen ei olisi ollut mahdollista. 

 

Varsinaisen työn tarkoituksena oli mobilipukkinosturin (Rubber Tyred Gantry Crane, 

RTG-nosturi) loppukokoonpano-ohjeen valmistaminen Kalmar Industries Oy Ab:lle 

suomen- ja englanninkielellä. Ohje tehtiin avustamaan uusia ja vanhoja kalmarilaisia 

mobilipukkinosturin kokoonpanossa turvallisesti ja tehokkaasti. Loppukokoonpano-ohje 

on jaettu kahteen osaan. Osassa 1 esitetään mekaanisen puolen kokoonpano-ohjeet ja 

osassa 2 esitetään sähkötekniset ohjeet.  Loppukokoonpano-ohje on tämän työn sähköisenä 

liitteenä I. Liite I on poikkeuksellisesti salainen. 

 

Laadittu  mobilipukkinosturin loppukokoonpano-ohje sisältää siis mekaanisen ja sähköisen 

ohjeen (Liite I). Mekaanisessa ohjeessa esitetään koneen mekaanisen puolen 

kokoonpanovaiheet ja sähköisessä ohjeessa sähköisen puolen kokoonpanovaiheet. 

Mekaanisen ohjeen pituudeksi muodostui 163 sivua ja sähköisen ohjeen pituudeksi 63 

sivua. Suomen- ja englanninkieliset versiot ohjeesta ovat suunnilleen samanpituiset. 

 

Kandidaatintyön kirjallisuusosuudessa esitetään loppukokoonpano-ohjeen lukemisohjeet, 

kerrotaan hieman konttiliikenteestä, käydään läpi mobilipukkinosturin oleellisimmat osat 

ja kerrotaan loppukokoonpano-ohjeen valmistusprojektin vaiheet. 

 

1.1 Loppukokoonpano-ohjeen tavoitteet ja rajaus 

 

Mobilipukkinosturin loppukokoonpano-ohjeen tavoitteena on esittää turvallinen ja tehokas 

tapa valmistaa Kalmar-mobilipukkinosturi. Ohjeesta tuli laatia sisällöltään helppolukuinen, 

looginen ja havainnollistaa kokoamisjärjestys järkeväksi kokonaisuudeksi.  

 

Tavoitteena oli, että valmiilla loppukokoonpano-ohjeella yrityksellä on mahdollisuus 

tehostaa loppukokoonpanopaikalla tapahtuvaa tuotantoa. Tämä tapahtuu osaksi siten, että 
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loppukokoonpano-ohje nopeuttaa uusien työntekijöiden työnoppimista ja toisaalta ohje 

yhdenmukaistaa vanhojen työntekijöiden työtapoja ja –menetelmiä. 

 

Loppukokoonpano-ohje rajattiin koskemaan koko Kalmar-mobilipukkinosturin 

loppukokoonpanoon liittyviä työvaiheita ja –menetelmiä loppukokoonpanopaikalla. 

Ohjeeseen tuli kerätä erillisiksi kokonaisuuksiksi mekaaniset työvaiheet ja sähköiset 

työvaiheet ja -menetelmät nosturin kokoonpanemiseksi loppukokoonpanopaikalla. Tämä ei 

kuitenkaan ollut pieni tavoite, sillä mobilipukkinosturi on varsin suuri ja tekniikaltaan 

monipuolinen laite (ks. kuva 1). 

 

Samantapaisen loppukokoonpanomanuaalin ja insinöörintyön on tehnyt Kalmarille myös 

Hannu Leppänen syyskuussa 2007. Leppäsen työt liittyivät ESC-konttilukkien 

valmistamiseen loppukokoonpanopaikalla. (Leppänen 2007)   

 

1.2 Loppukokoonpano-ohjeen toteutus 

 

Loppukokoonpano-ohjeen laatiminen tapahtui 19.5.2008 – 24.8.2008. Työn toteutus 

voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Vaiheisiin kuului loppukokoonpano-ohjeen 

suunnitteleminen, kuvamateriaalin ja tiedon hankinta sekä materiaalin kokoaminen 

ohjemuotoon. Suurin osa ohjeen materiaalista hankittiin Kalmarin Eurogate-

rakennusprojektista Marokosta, jonne matkusti tämän kandidaatintyöntekijä kesällä 2008. 

Loppukokoonpano-ohjeen toteutuksesta on tarkemmin kandidaatintyön lopussa. 

 

2 KALMARIN ESITTELY 

 

Tällä hetkellä 90 prosenttia kappaletavarasta kulkee ISO-konteissa ja konttilaivoja 

liikenteessä on 3000 kappaletta. Vuosien 1981 ja 1999 välillä rahtikonttiliikenne on 

kasvanut 319.9 prosenttia. Konttien käsittelyajasta on vähentynyt 84 prosenttia ja kuluista 

on vähentynyt 35 prosenttia. Vuotuinen kasvu on 6-7 prosentin luokkaa. (SFS-tiedotus 

2002, s. 15) 
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Cargotec-konserniin kuuluva Kalmar Industries Oy Ab on kontinkäsittelylaitteita ja 

erilaisia trukkeja valmistava yhtiö (Tervola 2006). Vuosi 2007 oli Cargotecille ja Kalmar 

Industries Oy:lle kasvun vuosi. Cargotecin myynnit kasvoivat 16 % ja sen tilaukset 

saavuttivat ennätyslukemat. Tällöin henkilöstön määrä kasvoi lähelle 3 000 henkilöä. 

(Cargotec 2007, s. 2) Maailmassa tällä hetkellä joka neljäs kontti tai täysperävaunu 

siirretään Kalmar-kontinkäsittelylaitteilla (The group, Kalmar in Brief 2008).  

 

3 PERUSTIETOA KALMAR-MOBILIPUKKINOSTURISTA 

 

Mobilipukkinosturi on yksi perinteinen kontinkäsittelylaitteiden tyyppi, joka on tarkoitettu 

suuriin ja erittäin suuriin satamiin. Tämä johtuu mobilipukkinosturin suuresta 

pinoamiskapasiteetista hehtaaria kohden. (Kalmar container handling systems, s. 11) 

 

Kuvassa 1 on käyttöönottovaiheessa oleva Kalmar-mobilipukkinosturi. Kuva 1 on otettu 

Kalmarin Tangier-projektin puitteissa Marokossa, jossa suurin osa materiaalista 

loppukokoonpano-ohjeeseen on kerätty. (liite I, s. 1) Kuva 1 havannoillistaa hyvin 

mobilipukkinosturin mitat.  Mobilipukkinosturin korkeus on tavallisesti noin 20 - 26 m 

välillä. (Kalmar 402315-2040C 2008)  

 

 

 
Kuva 1. Mobiilipukkinosturi käyttöönottovaiheessa. (Liite I, s. 1) 
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Pääasiassa fyysisistä mitoista ja rahdista johtuen ei ole kannattavaa valmistaa 

mobilipukkinosturia valmiiksi tehtaassa ja kuljettaa sitä sitten loppusijoituspaikkaan 

kokonaisena. Kalmar-mobilipukkinosturit rakennetaankin valmiiksi 

loppukokoonpanopaikalla, jonne osakomponentit rahdataan erikseen. (Patrikainen 2008) 

 

Yhden nosturin hinta liikkuu 1 – 1.6 miljoonan dollarin välillä ja tyypillinen tilausmäärä 2 

– 8 kappaletta kerrallaan. (Tervola 2006) Nyt keväällä 2008 eletään mobilipukkinosturien 

kulta-aikaa, sillä koskaan aikaisemmin ei ole mobilipukkinostureiden luovutustahti ollut 

yhtä kova (Vaittinen 2008). 

 

4 PERUSTIETOA KONTEISTA 

 

Sana ”kontti” tulee englanninkielisestä sanasta ”container”. Kontin perimmäinen tarkoitus 

on siirtää tavaraa nopeasti eri kuljetusvälineiden avulla ilman tavaran uudelleen 

kuormausta. Konttien valmistusmateriaalit ovat tavallisesti teräs, alumiini tai vaneri. 

Kontin käsittely tapahtuu niin, että sitä nostetaan kulmakiinnikkeistä ja se voidaan niistä 

kiinnittää kuljetusalustaan. Kontit on alunperin valmistettu helpottamaan nimenomaan 

kappaletavaraliikennettä. (Edilex 2008) 

 

Nykyään on saatavilla useita eri konttityyppejä kuljetettavan tavaran mukaan. Ns. 

erikoiskontteja ovat kylmäkontit, nestekontit tai esimerkiksi kaasukontit. (Edilex 2008) 

 

Tällä hetkellä käytetään konttien kokojärjestelmää, joka perustuu ISO-standardiin. 

Kokojärjestelmä on laadittu siten, että kontteja voidaan käsitellä helposti tämän hetken 

kuljetusmenetelmillä, kuten kuorma-autoilla, junilla tai laivoilla. ISO-kontteja valmistetaan 

siis useita kokoluokkia ja perustyyppejä. Kaikki ISO-kontit tarkastetaan ja hyväksytään 

todistetun tarkastajan puolesta aika-ajoin. (Globalspec 2008) 

 

Käytän tässä kandidaatintyössä tavallisuudesta poiketen pituusyksikköinä jalkoja ja 

tuumia, koska tämä on yleinen käytäntö lastinkäsittelyteollisuudessa. Tavallisimmat 

konttien pituusluokat ovat 20 ja 40 jalkaa. Tavallisen kontin sisäkorkeus on 8 jalkaa 6 
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tuumaa ja korkea kontin (high cube) sisämitta on 9 jalkaa ja 6 tuumaa. (Globalspec 2008) 

Taulukossa 1 on esitetty SFS-ISO 668 standardin mukaan rahtikonttien mitat. Mitat on 

merkitty taulukkoon 1 tuumien ja jalkojen lisäksi myös SI-yksiköissä. 

 

Taulukko 1. ISO-rahtikonttien sarjan 1 standardimitat. (Suomen standardisoimisliitto SFS 

1988, s. 6) 

Rahtikontin 

merkintä 

Pituus, L Leveys, W Korkeus, H 

mm ft, in mm ft, in mm ft, in 

1AA 

1A 

1AX 

12 192 

12 192 

12 192 

40 

40 

40 

2 438 

2 438 

2 438 

8 

8 

8 

2 591* 

2 438 

<2 438 

8, 6* 

8 

<8 

1BB 

1B 

1BX 

9 125 

9 125 

9 125 

29, 11 ¼ 

29, 11 ¼ 

29, 11 ¼ 

2 438 

2 438 

2 438 

8 

8 

8 

2 591* 

2 438 

<2 438 

8, 6* 

8 

<8 

1CC 

1C 

1CX 

6 058 

6 058 

6 058 

19, 10 ½ 

19, 10 ½ 

19, 10 ½ 

2 438 

2 438 

2 438 

8 

8 

8 

2 591* 

2 438 

<2 438 

8, 6* 

8 

<8 

1D 

1DX 

2 991 

2 991 

9, 9 ¾ 

9, 9 ¾ 

2 438 

2 438 

8 

8 

2 438 

<2 438 

8 

<8 

*Eräissä maissa tulee lakien asettamat rajoitukset ottaa huomioon ajoneuvojen ja kuormien 

kokonaiskorkeuksille. 

 

Konttiliikenteen perusyksiköitä ovat TEU (twenty foot equivalent unit) ja FEU (forty foot 

equivalent unit). TEU tarkoittaa konttia, jonka pituus on 20 jalkaa. Puhutaan myös 20 jalan 

ISO-kontista, joka tarkoittaa samaa asiaa. 40 jalan ISO-kontti on 2 TEU-yksikköä. Tämän 

hetken suurimpia laivaluokkia edustavat E-maersk rahtilaivat, joihin mahtuu noin 11 000 

TEU-yksikköä. (Vastausten maailma 2008) 
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5 MOBILIPUKKINOSTURIN  TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

   

Maailmassa on paljon erilaisia rahtisatamia. Erilaiset satamat vaativat erilaisen kaluston 

toimiakseen, koska esimerkiksi toiminta-aste ja tilanmäärä vaihtelevat satamakohtaisesti. 

(Kalmar container handling systems, s. 2)  

 

Mobilipukkinosturia käytetään suurissa ja erittäin suurissa satamissa. Sen 

pinoamiskapasiteetti hehtaaria kohden on noin 1000 TEU:ta 1 yli 3 korkealla 

mobilipukkinosturilla (termin 1 yli 3 selitys luvussa mobilipukkinosturin erilaistaminen). 

Kuvassa 2 on esitelty konttien pinoamistiheyksiä pinta-alayksikköä kohden erilaisilla 

konttinostimilla, joita Kalmar industries Oy Ab valmistaa. (Kalmar container handling 

systems, s. 11) 

  

 
Kuva 2. Konttien tiheyksiä hehtaaria kohden erilaisilla Kalmar-konttinostimilla lastattuna. 

(Kalmar container handling systems, s. 11) 

  

Kuvassa 3 on mobilipukkinostureilla toimivan sataman kaaviokuva. Mobilipukkinosturin 

tarkoitus satamassa on lastata kuorma-autoja ja terminaalitraktoreita. Kuorma-autot 

kuljettavat kontteja satamaan tai pois satamasta eli niitä käytetään, joko maahantuonti tai -

vienti rahdin kuljetuksessa. Terminaalitraktorit puolestaan kuljettavat kontteja yksi 

kerrallaan konttialuksen ja mobilipukkinosturin välissä. Konttialuksen eli rahtilaivan ja 
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sataman välissä toimii vielä mobilipukkinosturiakin isompi ship-to-shore (STS) 

satamanosturi. (RTG-trainning, AT 2008, s.2)  

 

 
 

Kuva 3. Mobilipukkinosturin toimintamalli satamassa. (RTG-trainning, AT 2008, s.2) 

 

Suurissa satamissa stackit eli konttirivistöt voivat muodostua kilometrien pituisiksi. 

(Vaittinen 2008) On kuitenkin syytä huomioda, että mobilipukkinosturia voidaan käyttää 

myös muualla kuin satamissa, esimerkiksi juna-asemien rahtialueilla (Kalmar container 

handling systems, s. 9). 
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6 MOBILIPUKKINOSTURIN TOIMINTAPERIAATE 

 

Ensimmäisiä asioita mobilipukkinosturin toiminnan ymmärtämisessä ovat sen liikesuunnat. 

Kuvassa 4 nostovaunu (trolley) liikkuu pääkannattimien päällä edestakaisin. Tätä 

liikesuuntaa kutsutaan nimellä trolley-liikesuunta. Kontin nosto ja lasku on nimeltään 

hoist-liikesuunta. Tällä toiminnolla aikaansaadaan kontin nostaminen konttirivistöstä 

terminaalitraktoriin tai kuorma-autoon. Gantry-liikesuunta puolestaan tarkoittaa 

liikesuuntaa konttirivistön suunnassa. (RTG-trainning, AT 2008, s.14) 

 

 
Kuva 4. Mobilipukkinosturin liikesuunnat. (RTG-trainning, AT 2008, s.14) 

 

Mobilipukkinosturilla voidaan ajaa konttirivistön suunnassa (gantry-ajosuunta), jonka 

mahdollistavat sen etu- ja takarungoissa olevat kumipyörät. Jokainen etu- ja takarungon 

pyörä on rakennettu kääntyväksi, joka mahdollistaa kuvassa 5 olevat ajosuunnat. 

Mobilipukkinosturilla voidaan siis ajaa konttirivistön suunnassa, poikittain konttirivistön 

suunnassa tai kääntyä paikallaan ympäri. Mobilipukkinosturin ollessa paikallaan voidaan 

renkaat kääntää parkki-asentoon. (RTG-trainning, AT 2008, s.21) 
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Kuva 5. Mobilipukkinosturin ajosuunnat. (RTG-trainning, AT 2008, s.21) 

 

Mobilipukkinosturi sisältää useita turvallisuuteen liittyviä laitteita, kuten 

hätäpysäytysviikset, huomiovilkut, ajokamerat. Turvallisuuslaitteista huolimatta, ajaminen 

mobilipukkinosturilla on luvallista vain koulutettuille henkilöille. Koneen käyttäjä 

(operator) on vastuussa koneen liikkeistä. (Kalmar Industries OY Ab 2005, s. 2) Laitteista 

tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 

 

7 KALMAR-MOBILIPUKKINOSTURIN ESITTELY 

 

Uusinta mobilipukkisukupolvea esittää tällä hetkellä “E-one”-malli, joka on rakennettu 

täysin sähköiseksi. Tämä tarkoittaa, että hydrauliikasta ollaan luovuttu kokonaan 

uusimmassa ”E-one” -mallissa. Tällä tavoin voidaan saavuttaa vähäpäästöinen ja melkein 

äänetön Kalmar-mobilipukkinosturi. (Green and productive 2008) 

 

Kuvassa 6 perehdytään Kalmar-mobilipukkinosturin pääkomponentteihin. Pilarien 

(kuvassa 6 column) numerointi alkaa ohjaamosta (kuvassa 6 cabin) katsottuna oikealta 

edestä ja kiertää vastapäivää oikealle taakse. Pilarien päällä sijaitsevat oikea ja vasen 
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pääkannatin (left and right crossbeam, ohjeessa käytetty termiä ”main beam” eli 

”pääkannatin”). Komponenttien oikea ja vasen puoli määräytyvät ohjaamon mukaan. 

Oletetaan käyttäjan (operator) istuvan normaalisti paikoillaan ohjaamon penkillä. Kun 

käyttäjä katsoo eteenpäin eli voimalaitteeseen päin, oikea pääkannatin ja samalla koko 

oikea porttaali (right portal) sijaitsevat oikealla puolella ja vasen käyttäjän vasemmalla 

puolella. Edessä sijaitsee eturunko ja takana takarunko (front and rear frame). (RTG-

trainning, AT 2008, s.8) Kuvan 6 asennossa nostovaunu on ns. perusasennossaan. (Kalmar 

asentajat 2008). 

 

 
Kuva 6. Mobilipukkinosturin perusosat. ( RTG-trainning, AT 2008, s.8 ) 

 

Kuvassa 7 nostovaunu sijaitsee pääkannattimien (crossbeam) päällä. Nostovaunusta 

alaspäin kiinnitysvaijereiden päässä roikkuu tarttuja (spreader). Tarttujan päälle voidaan 

asentaa asiakkaan halutessa nostorunko (head block). Pitkän mallin eturungossa sijaitsee 

voimalaite (power unit) ja sähkötila (EE-house). Rungoista erillisinä osina voidaan mainita 

telipalkki (wheel bogie) ja siihen kiinnittyvät renkaat. (RTG-trainning, AT 2008, s.9)  
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Kuva 7. RTG-system. (RTG-trainning, AT 2008, s.9) 

 

Kuvissa 6 ja 7 mobilipukkinosturissa on vanhan mallinen riippukaapeliketju (festoon) 

vasemmassa pääkannattimessa. Riippuketjulla välitetään voimalaitteesta (power unit) 

saatava energia nostovaunuun. Kuitenkin riippukaapeliketju ollaan korvaamassa uusissa 

mobilipukkinostureissa uuden tyyppisellä kaapeliketjulla. Kuvassa 8 uuden tyyppinen 

kaapeliketju, joka takaa tulevaisuudessa entistäkin varmemman toiminnan energian 

siirrolle. (Vaittinen 2008) 
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Kuva 8. Kaapeliketju. (Lammi 2007, s. 27) 

 

Kaapeliketjun toiminta on yksi monista toiminnoista, joita uusimmassa Kalmar ”E-one”-

mobilipukkinosturimallissa on kehitetty edellisistä malleista. Kaapeliketju seuraa 

nostovaunua ongelmitta, vaikka nostovaunun liike pääkannattimella olisi suurin 

mahdollinen. (Kalmar asentajat 2008) Uusi kaapeliketju on käytössä toimintavarmempi, 

koska se sisältää vähemmän huollettavia osia. (E-one+) 

 

7.1 Nostovaunu 

  

Nostovaunu sijaitsee pääkannattimien kiskojen päällä, kuten kuvasta 9 voidaan todeta. 

Nostovaunun keskeisimmät osat ovat runko, ohjaamo, nostovaunun liikkeenmahdollistava 

koneisto ja konttien nostolaitteisto. (RTG-trainning, AT 2008, s.41) 

 

 
Kuva 9. Nostovaunu pääkannattimien päällä. (Press material 2006) 
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Nostovaunua ympäröivät turvakaiteet sekä tikkaat ohjaamolle on varustettu selkäsuojilla. 

Nostovaunuun on valmistettu turvallinen kulkureitti vasemman pääkannattimen 

kulkutieltä. Nostovaunuun on siis helppo kulkea, vaikka nostovaunu sijaitsisi missä 

tahansa pääkannattimien kohdassa. (Liite I, s. 1) 

 

7.1.1 Ohjaamo 

 

Ohjaamo (Cabin) sijaitsee nostovaunun alapuolella pääkannattimien välissä, kuten kuvasta 

10 voidaan nähdä. Ohjaamoon kulkeminen on tehty turvalliseksi turvakaiteiden ja 

selkäsuojien avulla. Ohjaamoon pääseminen on mahdollista nostovaunun ollessa 

perusasennossaan suoraan portaita pitkin. Toinen kulkureitti ohjaamoon on nostovaunun 

päältä, jos esimerkiksi nostovaunu sijaitsee  muualla kuin perusasennossaan. (Lammi 2007, 

s. 28) 

 

 
Kuva 10. Ohjaamo sijaitsee nostovaunun pohjassa. (Lammi 2007, s. 28) 

 

Ohjaamon erityispiirteitä ovat vähäiset tärinät ajettaessa, hyvä näkyvyys jokaiseen 

suuntaan ja ohjaamon sisällä vähäinen melutaso. Ohjaamoon voidaan asentaa optiona 

ilmastointi. (Kalmar Industries OY Ab 2005, s. 13) Ohjaamo on varustettu käyttäjän 

tuolilla ja yhdellä käännettävällä tuolilla. Ohjaamon ovi on varustettu lukolla. (Kalmar 

Industries OY Ab 2005, s. 54) 
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7.1.2 Nostolaitteisto 

 

Nostolaitteiston pääosat sijaitsevat nostovaunun päällä. Rumpu, sähkömoottori, vaihde ja 

taittopyörät. Nostovaijeri eli köysi kiertyy nostorummun päälle yhdeksi kerrokseksi, kuten 

kuvasta 11 voidaan todeta. Köyden kiertoreitistä lisää tarttuajan yhteydessä. 

Nostorumpuun voidaan asentaa optiona hätäjarru. (Kalmar Industries Oy Ab 2005, s. 12) 

 

Kuvassa 11 on esitetty nostolaiteisto (All-electric trolley 2008). Työskenneltäessä 

mobilipukkinosturilla lähestulkoon kaikki toiminnot nostolaitteiston osalta ovat sähköisesti 

ohjattuja. Esimerkiksi nostettaessa konttia elektroniikka pitää huolen, että köysi ei pääse 

löystymään liiaksi. Myös ylikuormitus ja nostoliikkeiden rajat ovat säköisesti ohjattuja. 

(Kalmar Industries Oy Ab 2005, s. 12) Nosto on myös rajattu ylijuoksukytkimellä (hoist 

overtravel switch), joka pysäyttää kontin nostamisen logiikan (PLC-ohjauksen) 

virhetilanteessa. (Kalmar Industries OY Ab 2005, s. 23) 

 

 
Kuva 11. Nostolaitteisto. (All-electric trolley 2008) 

 

Noston nopeutta voidaan säätää tarttujassa olevan painon mukaan. Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että nosturin käyttämisessä tehokkuus paranee ja polttoaineen kulutus pienenee. 

(Uncompromising, green and productive, s.5) 



   

15 

 

 

 

7.1.3 Nostovaunun liikesuunnat 

 

Nostovaunun liikerata on pääkannattimien päästä päähän, jossa se liikkuu kiskoilla. 

Nostovaunun liike voidaan toteuttaa, joko ketjulla (DN4223880) tai vaihdemoottoreilla 

(DN4203240). Nostovaunun rajat ovat logiikkaohjatut (PLC-ohjatut) ja ylijuokseminen on 

varmistettu raja-anturien avulla. Nostovaunu hidastuu ja pysähtyy automaattisesti sen 

lähestyessä pääkannattimen päätepistettä. Kuvassa 12 on havainnollistettu nostovaunun 

liikeradan pituus. (Kalmar Industries Oy Ab 2005, s. 12) 

 

 
Kuva 12. Nostovaunun trolley-liikesuunta. (Press material 2006) 

 

Nostovaunun jokaisessa kulmassa sijaitsee kiskopyörät, joiden varassa nostovaunu kulkee 

pääkannattimien päällä (RTG-trainning, AT 2008, s.44).  

 

7.2 Tarttuja 

 

Kuvassa 13 on esitetty tarttuja (All-electric spreader 2008). Tarttujan sijainti on 

nostovaunun alla, jossa se roikkuu nostovaijerien eli köysien varassa. Tarttujan rungossa 

on jokaisessa kulmassa taittopyörät, joiden kautta köydet kiertävät nostovaunuun. Tarttujan 
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keskellä sijaitsee kaapelikori, jonka avulla sähkönsyöttö tarttujaan tapahtuu. (All-electric 

spreader 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13. Mobilipukkinosturin tarttuja. (All-electric spreader 2008) 

 

Tarttujan (spreader) suunnittelussa painon ja nostokapasiteetin suhde on oleellista. 

Mobilipukkinosturin tarttujassa tämä suhde on pyritty tekemään mahdollisimman hyväksi. 

Kalmar-mobilipukkinostureihin tarttujan valmistaa pääasiallisesti Bromma. (All-electric 

spreader 2008) Myös muiden valmistajien tarttujia on mahdollista käyttää (Haapalainen 

2008).  

 

7.2.1 Heilunnanesto ja tasapainoitus 

 

Täysin hallittavissa oleva heilunnanesto (sway prevention) ja tasapainottaja (stabilizer) 

ovat mobilipukkinosturissa oleellisia komponentteja, jotka parantavat työskentelyn 

sujuvuutta. (Green and productive 2008) 

 

Logiikalla (PLC:llä) hallittavissa oleva heilunnanestojärjestelmä ja tasapainottaja pysäyttää 

kaikki ulkoiset heilunnan aiheuttajat, kuten esim. tuulen. Ne eivät tarvitse toimiakseen 

ylimääräisiä huollettavia komponentteja ja ovat erityisen tehokaita korkeissa 

mobilipukkinostureissa. (Green and productive 2008) Kuvassa 14 on esitety tarttuja 

nostorungon kanssa (Load stability with fullcontrol 2008). 
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Kuva 14. Mobiilipukkinosturin tarttuja. (Load stability with fullcontrol 2008) 

 

Kaikki tasapainoituksessa ja keskittämisessä käytettävät toimilaitteet tehostavat 

mobilipukkinosturin käyttöä ja tekevät siitä luotettavampaa. (Green and productive 2008) 

 

7.2.2 Konttiin tarttuminen 

 

Työskenneltäessä mobilipukkinosturilla tehokkaasti on tärkeää nopea ja turvallinen 

kohdistaminen kontista. Tarttujan kohdistamiseksi konttiin on mobilipukkinosturissa 

komponentteja, joilla voidaan kohdistamista helpottaa.  

 

Nostovaunussa sijaitseva tälläinen komponentti on skew. Kuvassa 15 voidaan todeta 

skewillä aikaansaatava liike. Konttia voidaan kääntää skewin avulla kuvitellun 

keskipisteensä suhteen ylhäältäpäin katsottuna. (RTG-trainning, AT 2008, s.53)  
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Kuva 15. Skewin toiminnan havainnolistaminen. (RTG-trainning, AT 2008, s.53) 

 

Skewillä voidaan myös kohdistusvaiheessa siirtää tarttujaa edestakaisin. Kuvassa 15 

tarttujaa voitaisiin skewin avulla siirtää pystysuunnassa ylös- tai alaspäin. (RTG-trainning, 

AT 2008, s.52)  

 

Tarttuminen konttiin voidaan tehdä vieläkin tehokkaammaksi, kuten esimerkiksi trimmin 

tai tarttujaan saatavien ylimääräisten liikesuuntien avulla. Tarttujan erilaistamisesta lisää 

luvussa ”mobilipukkinosturin erilaistaminen”. 

 

7.3 Voimalaite ja apuvoimalaite 

 

Mobilipukkinosturin voimalaite sisältää dieselmoottorin, generaattorin ja tarvittavat 

apulaitteet tuottamaan sähkövirran kaikille komponenteille. (Kalmar Industries OY Ab 

2005, s. 7) 

 

Voimalaite sijaitsee eturungossa. Pitkän mallin eturungossa voimalaite on sijoitettu 

eturungon alle, kuten kuvasta 16 nähdään. Lyhyen mallin eturungossa voimalaite on 

sijoitettuna eturungon päälle. Eturunkoon voidaan myös sijoittaa optiona saatava 

apuvoimalaite (auxiliary power unit). (Kalmar Industries Oy Ab 2005, s. 7) 

Mobilipukkinosturin erilaisista malleista lisää luvussa ”mobilipukkinosturin erilaiset 

variaatiot”. 
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Kuva 16. Main power unit. (Press material 2006) 

 

Tällä hetkellä moottorivaihtoehtoja mobilipukkinosturiin on useita. Moottoreissa on 

hieman erilaisia ominaisuuksia tehon, kulutuksen tai esim. huollettavuuden suhteen. (RTG-

trainning, AT 2008, s.30) 

 

Lyhyessä rungossa apuvoimalaite sijaitsee eturungon alla (Kalmar Industries Oy Ab 2005, 

s. 7). Kuvassa 17 on apuvoimalaite, joka toimii päävoimalaitteen apuna. (RTG-trainning, 

AT 2008, s.39). 

 

 
Kuva 17. Auxiliary power unit. (RTG-trainning, AT 2008, s.39) 
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Apuvoimalaite sisältää pääasiassa samat komponentit kuin päävoimalaitekin. Se voidaan 

asentaa lyhyt- ja pitkärunkoiseen malliin. Apuvoimalaiteen päätarkoitus on tuottaa voimaa 

valoille, ilmastoinnille ja logiikalle. Sen hyöty tästä johtuen on, että sitä voidaan käyttää 

tiettyjen huolto- ja korjaustöiden aikana, kuten esimerkiksi ilmastoinnin ylläpitämiseen. 

(Haapalainen 2008) 

 

7.4 Sähkötila 

 

Sähkötila (EE-house) sijaitsee pitkänrunkoisessa eturungossa rungon päällä pilareiden 

välissä. Mobilipukkinostureiden erilaisista runkomalleista luvussa ”mobilipukkinosturin 

erilaiset variaatiot”.  

 

Sähkötila sisältää suurimman osan sähkölaitteista koneen sähkökäytöille. Sähkö 

kuljetetaan takarungolle porttaalia pitkin kaapelihyllyissä. Nostovaunulle ensin kaapeleissa 

porttaalia pitkin ja sitten kaapeleissa kaapeliketjua pitkin. Sähkötila voidaan varustaa 

ilmastoinnilla asiakkaan näin halutessa. (Kalmar Industries Oy Ab 2005, s. 7) 

Lyhyenrungon mobilipukkinosturissa sähkötila sijaitsee takarungossa. Kuvassa 18 on 

esitetty sähkötila pitkärunkoisessa mallissa, jossa se sijaitsee eturungossa (Lammi 2007, s. 

12). 

 

 
Kuva 18. Sähkötila pitkärunkoisessa eturungossa. (Lammi 2007, s. 12) 
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Sähkötila sisältää yhden ohjelmoitavan logiikkayksikön (PLC), jolla säädellään 

mobilipukkinosturin toimintaa. Logiikka käsittelee nosturin tunnistimien tietoja ja hallitsee 

toimintoja tunnistimien tietojen perusteella. Sen avulla tarkkaillaan ja hallitaan koneen 

käyttäytymistä eri tilanteissa. Kaikkia tietoja, joita logiikka käsittelee, tarkkaillaan sitten 

mobilipukkinosturin näytöiltä, tulostimilta, hälytyssummereista ja hätävaloista. (Kalmar 

Industries Oy Ab 2005, s. 13) 

 

7.5 Smartrail® -järjestelmä 

 

Smartrail® on logiikan avulla toimiva GPS-pohjainen järjestelmä. Sen avulla 

mobilipukkinosturia on helpompi, nopeampi ja turvallisempi ohjata. Myös konttien 

paikannus on mahdollista toteuttaa smartrail®:in avulla. (Smartrail® 2008) Kuvassa 19 on 

havainnoilistettu smartrailin toimintaperiaate. Järjestelmä perustuu kahden GPS-antennin 

yhteistoimintaan. Satelliitit haistelevat reaaliajassa GPS-antennien sijainteja, joista logiikka 

sitten laskee nosturin kulloisenkin sijainnin. (Kalmar automation 2008) 

 

 
Kuva 19. Smartrail®-järjestelmän toimintaperiaate. (Kalmar automation 2008) 
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Satamissa uuden työalueen opettaminen smartrail®:ille on helppoa. Ohjelmaan 

tallennetaan alkupiste ja loppupiste. Tämän jälkeen mobilipukkinosturi osaa ajaa pisteiden 

väliä suoraan ”virtuaalikiskoillaan”. Tyypillinen toleranssi realiaikaiselle GPS-

paikannukselle on +/-5 cm. (Kalmar smartrail®, s. 3) 

 

Tällä hetkellä smartrail® ohjausjärjestelmä asennetaan lähes kaikkiin uusiin Kalmar-

mobilipukkinostureihin. Tämän lisäksi järjestelmä on mahdollista asentaa myös jälkikäteen 

vanhoihin nostureihin. (Kalmar smartrail® 2008, s. 4) 

 

8 KALMAR-MOBILIPUKKINOSTURIN  ERILAISET VARIAATIOT 

 

Kalmar-mobilipukkinosturista erilaisia variaatiota on lukuisia. Se valmistetaan täysin 

asiakkaan vaatimusten ja toivomusten mukaisesti. (Haahla 2008) Tavallisten merikonttien 

mitat löydät tämän työn luvusta ”Perustietoa konteista”.  

 

Nosturin leveys ja korkeus ilmoitetaan tavallisesti merikonttien lukumäärinä. Kalmar-

mobilipukkinosturia voidaan valmistaa pienimmillään 1+4 kontin leveyteen ja 

suurimmillaan 1+9 kontin leveyteen. Leveysmittaan lisätään yksi (eli yhden kontin mitta), 

joka tarkoittaa ajouraa kuorma-autolle toisen luvun tarkoittaessa merikonttirivien 

lukumäärää konttirivistössä. (Haahla 2008)   

 

Nosturin korkeudet ilmoitetaan myös merikonttien lukumäärinä ja ne vaihtelevat välillä 1 

yli 3 – 1 yli 7. Korkeusmitassa merkinnällä tarkoitetaan kuormalaitteessa olevan kontin 

mahdollisuutta siirtää se päällekkäin olevien 9,5 jalkaa (high cube, ulkomitta) korkeiden 

konttien yli. (Haahla 2008) Kuvassa 20 on esimerkki 1+8 leveästä ja 1 yli 7 korkeasta 

mobilipukkinosturista (RTG-trainning, AT 2008, s.3). 
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Kuva 20. Mobilipukkinosturin korkeus ja leveys. (RTG-trainning, AT 2008, s.3) 

 

Kuten aikaisemmin on käynyt ilmi, mobilipukkinosturin etu- ja takarungoista on saatavilla 

kahdenlaista mallia. Kuvassa 21  pitkän mallinen eturunko, jossa sähkötila (EE-house) ja 

voimalaite ovat sisällytettynä molemmat eturunkoon. Pitkärunkoinen malli on tavallisin ja 

se antaa erityisen hyvän tasapainon mobilipukkinosturille. (Haahla 2008) 

 

 
Kuva 21. Pitkärunkoisen Kalmar-mobilipukkinosturin eturunko. (RTG-trainning, AT 2008, 

s.10) 

 

Maailmalla on satamia, joissa tilaa on erityisen vähän. Näitä satamia varten on valmistettu 

lyhytrunkoinen malli, jotta mobilipukkinosturin on mahdollista siirtyä stackkien välillä 

vieden mahdollisimman vähän tilaa. (Haapalainen 2008) Kuvasta 22 nähdään lyhyen 

mallin eturunko, jossa voimalaite ja apuvoimalaite ovat molemmat sisällytettynä. (RTG-

trainning, AT 2008, s.12) 
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Kuva 22. Lyhytrunkoisen Kalmar-mobilipukkinosturin eturunko. (RTG-trainning, AT 

2008, s.12) 

 

Kuvasta 23 nähdään lyhyen mallin takarunko, joka sisältää sähkötilan. (RTG-trainning, AT 

2008, s.13) 

 

 
Kuva 23. Lyhytrunkoisen mobilipukkinosturin takarunko. (RTG-trainning, AT 2008, s.13) 

 

Etu- ja takarungoissa on useita turvallisuuteen liittyviä laitteita, joko integroituina tai 

optiona. Tälläisiä laitteita ovat hätävilkut, ajokamerat, äänitorvet, hätäpysäytysviikset ja 

ajosuunnan (gantry) halogeenivalot. (Lammi 2007, s. 22) Muita tärkeitä turvallisuutta 

lisääviä komponentteja ovat turvakaiteet, tikkaiden selkäsuojat ja pyörien suojat. 

Esimerkiksi tikkaiden selkäsuojille löytyy vaihtoehtoisia varusteita tiettyihin koneen 

kohtiin. 

 



   

25 

 

8.1 Pyörävaihtoehdot 

 

Taulukosta 2 nähdään 8-pyöräisen ja 16-pyöräisen etu- ja takarungon telin malli. 

Molemmat telimallit toimivat samalla periaatteella. (RTG-trainning, AT 2008, s.16) 

 

Taulukko 2. Pyörävaihtoehtojen esitteleminen. 

8-renkainen mobilipukkinosturi (Green and 

productive 2008) 

16-renkainen mobilipukkinosturi 

(Uncompromising, green and productive, 

4) 

  
 

Seuraavassa taulukossa 3 on lueteltu erilaiset vetävien ja kaikkien pyörien saatavissa olevat 

mahdolliset vaihtoehdot.  
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Taulukko 3. Etu- ja takarunkojen vetävien ja kaikkien pyörien saatavissa olevat erilaiset 

kokonaisuudet. (Haahla 2008) 

Vetävien pyörien lkm. Pyörien lkm. yhteensä 

2 8 

4 8 

8 16 

 

Etu- ja takarungot toimivat täysin sähköisesti. Pyörien kääntyminen ja vetäminen on 

toteutettu sähkömoottoreilla, jotka sijaitsevat telipalkeissa. (Lammi 2007, s. 17)   

 

8.2 Trimmi 

 

Mobilipukkinosturi voidaan varustaa optiona myös trimmillä. Trimmistä on suuri hyöty 

epätasaisella tai kaltevalla maa-alustalla työskenneltäessä. Trimmillä voidaan laskea kontin 

toista kulmaa pitkittäissuunnassa +/-5 astetta, kuten kuvasta 24 voidaan todeta (RTG-

trainning, AT 2008, s.62). 

 

 
Kuva 24. Trimmin avulla tehtävä liike. (RTG-trainning, AT 2008, s.62) 
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8.3 Tarttuja 

 

Tarttuja on mahdollista varustaa myös poikittais-suuntaan (longitudial –suunta) siirrolla. 

Tässä tapauksessa mobiliukkinosturin toiminta nopeutuu, koska aina ei tarvitse käyttää 

nosturin ajomoottoreita kohdistamisessa. Toiminto on toteutettu sähkömoottorien 

avustuksella, joten se on ympäristöystävällinen. (RTG-trainning, AT 2008, s.99) 

 

Kuvassa 25 hyvin varusteltu Kalmar-mobilipukkinosturin tarttuja. Tarttujaan on asennettu 

päälle kääntäjä, jolla voidaan tarttuja kääntää ympäri keskipisteensä suhteen. Kalmar-

mobilipukkinosturi voidaan valmistaa kääntäjällä asiakkaan näin halutessa. (Haapalainen 

2008). Tarttujassa on myös kulmissa automaattiset ohjaimet (flipper arms), joiden avulla 

linjaamattomiin kontteihin voidaan helposti tarttua. Tavallisesti tarttujan ohjaimet ovat 

kiinteää mallia. (Bromma 2008, s. 4)   

 

 
Kuva 25. Erikoisvarusteltu tarttuja (Spreader). (Lammi 2007, s. 37) 

 

Yleisin lisäkomponentti tarttujaan on nostorunko (head block). Kuvassa 26 nähdään 

perinteinen nostorunko, josta sen osat näkyvät selkeästi. Sen pääosia ovat rungon lisäksi 

kaapelikori, turvakaiteet ja taittopyörät. (Lammi 2007, s. 37) Jos tarttujaan ei asenneta 

nostorunkoa, taittopyörät ja kaaapelikori asennetaan suoraan tarttujan runkoon (All-electric 

spreader 2008).  
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Kuva 26. Nostorunko (head block). (Lammi 2007, s. 37) 

 

Kalmar mobilipukkinostureihin on mahdollista asentaa lähes kaikkia Bromman 

valmistamia kenttätarttuja-malleja (yard gantry) (Haapalainen 2008). Tällä hetkellä 

suositaan hydraulittomia, täysin sähköisiä tarttujia.  

 

8.4 Erilaiset varustelumahdollisuudet 

 

Kuvassa 27 pitkärunkoiseen mobilipukkinosturimalliin asennettu maatason seurantapiste. 

Pisteestä on mahdollisuus olla yhteydessä ohjaamoon puhelimella. (Lammi 2007, s. 28) 

   

 
Kuva 27. Pitkän malliseen takarunkoon maatasolle sijoittuva seurantapiste. (Lammi 2007, 

s. 28) 
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Kaikkien erilaisten varustelumahdollisuuksien luetteleminen tässä yhteydessä ei ole 

järkevää. Tällä hetkellä Kalmar-mobilipukkinostureihin on kuitenkin 

varustelumahdollisuuksia paljon. Edeltävässä luvuissa esiteltiin vain niistä tärkeimpiä. 

Tärkeintä varusteltaessa mobilipukkinosturia on kuitenkin tuntea paikkakohtaiset 

vaatimukset, kuten esimerkiksi konttien tilantarve. Tämän jälkeen mobilipukkinosturi 

voidaan räätälöidä tapauskohtaisten vaatimusten puitteissa. 

 

9 LOPPUKOKOONPANO-OHJEEN TOTEUTTAMINEN 

 

Mobilipukkinosturi loppukokoonpano-ohjeeseen tuli kerätä tehokkaimmat ja 

turvallisimmat tavat ja menetelmät mobilipukkinosturin valmistamiseksi 

loppukokoonpanopaikalla. Ohjeesta tuli laatia suomen- ja englanninkielinen versio, koska 

Kalmar on monikansallinen yhtiö. Vaikka tämän kandidaatintyön liitteenä I on vain 

englanninkielinen versio, suomenkielinen versio loppukokoonpano-ohjeesta on myös 

käytettävissä suomenkielisille kalmarilaisille. 

  

Ohjeen tekeminen oli kokonaisuudessaan varsin haastava projekti. Suurimmaksi haasteeksi 

muodostui kokonaisuuden hallitseminen järkeväksi, mutta tiedoiltaan täydelliseksi 

kokonaisuudeksi. Loppukokoonpano-ohjetta voidaan kuvata monilla erilaisilla nimillä, 

kuten työtapaohje, loppukokoonpano-ohje tai vaikka RTG-kokoonpanomanuaali. 

 

9.1 Loppukokoonpano-ohjeen suunittelu 

 

Ensimmäinen huomioitava seikka oli, että työ tuli laatia valmiille layout-pohjalle. Samaa 

layout-pohjaa oli käytetty ESC-konttilukki manuaalin valmista varten (Leppänen 2007). 

Ohje päätettiin tehdä samalle pohjalle, jotta Kalmarin ohjeistuksissa säilyisi yhtenäinen 

linja ja ohjeita olisi helpompi lukea. Esimerkkipohja on tämän työn liitteenä II. Tarkemmin 

layout-pohjasta ja sen sisältämistä tiedoista kappaleessa ”Kalmar-mobilipukkinosturin 

loppukokoonpano-ohjeen sisältämät tiedot”.  
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Varsinaisen loppukokoonpano-ohjeen suunnittelu alkoi sen sisällysluettelon laatimisella. 

Sisällysluettelon eli käytännössä kokoonpanojärjestyksen selvittämiseksi haastatteltiin  

yhtä sähköisen ja mekaanisen puolen asentajaa. Asentajan avulla selvitettiin käytännössä 

alustavasti mobilipukkinosturin kokoonpanojärjestys loppukokoonpanopaikalla. Apuna 

käytettiin myös erilaisia listoja, joista voitiin selvittää vaiheistuksia. Kun 

kokoonpanojärjestys oli selvä, tehtiin sisällysluettelosta hahmotelma vaiheistuslistojen ja 

haastattelujen pohjalta. Tämän jälkeen oli vuorossa tiedon ja materiaalin hankkiminen 

loppukokoonpanopaikalta. 

 

 

9.2 Tiedon ja materiaalin hankinta loppukokoonpanopaikalla 

  

Tarvittavan tiedon ja kuvamateriaalin hankkiminen tapahtui 4.6 - 30.7.2008 välisenä 

aikana Tangierissa, Marokossa. Materiaalin hankkiminen sisälsi paljon erilaisia 

työvaiheita. Seuraavassa on listattuna muutamia: 

- työhön perehtymistä 

- valokuvausta 

- muistiinpanojen tekemistä 

- kokoonpanopiirustusten ja osaluetteloiden lukemista 

- lukuisia haastatteluita 

 

Eurogate-projektissa työskenteli useita asennustiimejä. Kokonaisprojektiin osallistui myös 

aliurakoitsijoita. Materiaalin hankkimisessa haasteelisinta oli työturvallisuusasiat ja laajan 

kokonaisuuden hallinta. 

 

9.3 Loppukokoonpano-ohjeen laadinta  

 

Materiaalin hankkimisen jälkeen oli varsinaisen ohjeen tekemisen aika. Ohjeen 

valmistamiseen kului aikaa yhteensä noin 4 kk, josta 3 kk tehtiin opiskelujen ohessa. 

Mekaanisesta ja sähköisestä ohjeesta valmistettiin ensin suomenkielinen versio ja tämän 

jälkeen englanninkielinen versio. Loppukokoonpano-ohje on laadittu Microsoft Publisher 
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kuvan- ja tekstinkäsittely ohjelmalla. Ohjeen englanninkielisen version lauseenrakenteiden 

tarkistamisessa on käytetty apuna Sundan Seram Tool konekäännösohjelmaa. 

Haasteellisinta laadinnassa oli selkeä esitystapa, suuren kokonaisuuden hallinta ja 

ohjetekstin laatiminen mahdollisimman helppolukuiseksi. Myös ohjeen rakentaminen, 

siten että se edistyisi ajallisesti tietyssä järjestyksessä, oli haastavaa.   

 

Yhteensä  loppukokoonpano-ohjeella on ( mekaaninen ja sähköinen  ohje ) pituutta 226 

sivua. Liitteenä I oleva manuaali on erityisluvalla salattu. 

- mekaaninen ohje (163 sivua) 

- sähköinen ohje (63 sivua) 

 

Koska pääasiallinen ohjeeseen käytetty materiaali on kerätty yhden projektin aikana, ei 

kaikkia mahdollisia mobilipukkinosturin varusteluvaihtoehtojen työtapoja ja -menetelmiä 

ole ohjeessa esitetty. Ohjeessa on kuitenkin, ainakin kaikki perinteisimmät 

mobilipukkinosturin valmistuksessa esiintyvät työvaiheet ja menetelmät. Ohjeessa 

kerrotaan myös tiettyjen pienempien komponenttien asentamisesta tarkemmin, jotta 

mobilipukkinosturin rakentaminen loppukokoonpano paikalla mahdollisimman järkevässä 

järjestyksessä olisi mahdollista. Kappaleessa ”Kalmar-mobilipukkinosturin 

loppukokoonpano-ohjeen sisältämät tiedot” tarkemmin ohjeen sisältämistä tiedoista. 

Kappale opastaa myös ohjeen järkevään käyttöön.  

 

10  KALMAR-MOBILIPUKKINOSTURIN LOPPUKOKOONPANO- 

OHJEEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT 

  

Liitteessä II  on esitetty mobilipukkinosturin loppukokoonpano-ohjeen layout-pohja (ks. 

liite II). Seuraavassa listassa kerrotaan ohjeeseen kerätyt tiedot yhdellä ohjesivulla.  

 

 Mobilipukkinosturin loppukokoonpano-ohjeessa sivun ylälaidasta löytyvät 

tunnistetiedot, joissa kerrotaan sivun nro., luvun nro., pääotsikko ja alaotsikko. 
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 Sivun keskellä on kuva, joka johdattaa ja opastaa työtapahtumaan. Kuvissa saattaa 

olla myös tarkentavia nuolia, joihin tulee kiinnittää huomiota.  

 

 Sivun oikeasta laidasta löytyvät erityistä huomiota vaativat asiat, kuten esimerkiksi 

noudata turvallisuusohjeita!, tms...  

 

 Kuvien ja tärkeiden huomioiden jälkeen seuraavalla rivillä on työtapahtumassa 

tarvittavat  työvälineet, esim. nosturi 40 t.  

 

 Sivun alalaidasta löytyvät työtapahtuman ohjeet. Nämä ohjeet edistyvät vaihe 

vaiheelta ranskalaisinviivoin.  

 

Ohjeeseen on siis pyritty mahdollisimman tarkasti kirjaamaan koneen kokoonpanossa 

tarvittavien työvaiheiden edistyminen. Ohje on myös rakennettu siten, että sitä voidaan 

lukea luku kerrallaan, eikä aikaisempia sivuja ole tarvinnut välttämättä lukea. Esimerkiksi 

voimalaitteen asentamiseen liittyvä luku voidaan lukea omana kokonaisuutenaan. 

 

Ohje alkaa komponenttien saapumisesta loppukokoonpanopaikalle, jonka jälkeen ohjeessa 

on esitetty osakomponentti kerrallaan kokoonpanon vaiheet. Ohje pyrkii edistymään 

oikeassa asennusjärjestyksessä, siten että kokoonpanon alkuvaiheen työt on esitelty ohjeen 

alussa edistyen tästä eteenpäin kohti koneen valmistumista. Aikajärjestys ei kuitenkaan ole 

sitova, vaan se antaa enemmänkin yhden järkevän tavan kokoonpanna Kalmar-

mobilipukkinosturi. On muistettava, että jokainen projekti on tapauskohtainen. Projekteissa 

tulee aina tilanteita, jolloin on järkevää rakentaa kone eri aikajärjestyksessä. Esimerkiksi 

nostovaunun valmistelu on esitetty ohjeen loppuosassa, vaikka se voidaan valmistella 

ilman ongelmia aikaisemminkin.  

 

Laskennallisesti yhden Kalmar-mobilipukkinosturin mekaanisten ja sähköisten töiden 

tekeminen loppukokoonpanopaikalla kestää kolme viikkoa. Mekaanisille töille on varattu 

viikko ja sähköisille töille kaksi viikkoa. (Vaittinen 2008) 
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11 LOPPUKOKOONPANO-OHJEEN ANALYSOINTIA 

 

Mobilipukkinosturin ollessa Kalmarin tuotevalikoimassa vuodesta 1987 (Tervola 2006), on 

monenlaisia valmistustapoja ehtinyt syntyä. Kalmar-mobilipukkinostureita valmistettaessa 

on kuitenkin huomioitava, että luovutusvaiheessa nostureiden on oltava yhdenmukaisia. 

 

Kun Kalmar-mobilipukkinosturit rakennetaan samoilla työtavoilla ja menetelmillä, 

varmistetaan niiden yhdenmukaisuus ja laatutaso. Mobilipukkinosturin loppukokoonpano-

ohjeeseen on pyritty keräämään juuri tämä mahdollisimman turvallinen ja tehokas 

valmistustapa. On kuitenkin hyvä muistaa, että   mobilipukkinosturin rakentamisessa tulee 

tilanteita, joita loppukokoonpano-ohje ei sisällä. Ohjeen valmistamisen lähtökohtiin 

esimerkiksi kuului, että asentajalla on perustiedot työkalujen käytöstä, asennuspiirustusten 

ja osaluetteloiden lukemisesta.  

 

Ohjeen onnistumista on vaikea lähteä arvioimaan tässä vaiheessa, koska ohjetta ei olla 

vielä päästy testaamaan. Koska loppukokoonpano-ohje on ensimmäinen laatuaan, tämän 

tyyppisessä ohjeistamisessa, voidaan varmasti sanoa sen jatkossa tarvitsevan kehittämistä. 

Ensimmäinen syy kehittämiseen on, että mobilipukkinosturi kehittyy huimaa vauhtia ja sen 

tekniikka paranee koko ajan. Toinen syy tähän on, että tässä ohjeessa suurin osa 

materiaalista on kerätty vain yhdestä projektista. Tämä johtaa esimerkiksi siihen, että 

kaikkia erilaisia mobilipukkinosturin varusteluvaihtoehtojen asentamistapoja ei ole esitetty. 

Kolmas syy on ohjeen rajallinen pituus, vaikka ohje on jo nyt varsin pitkä. Esimerkiksi 

sähköisessa ohjeessa ei ole esitetty kaikkien kokoonpanossa tarvittavien kaapelien tarkkoja 

kuorintaohjeita, vaan on pitäydytty yleistävässä ja tärkeimpien kaapelien asennusohjeissa. 

 

Jotta ohjeesta saataisiin jatkossa mahdollisimman suuri hyöty, tarvitsee ohjetta testata ja 

arvioda huolellisesti. Siinä mahdollisesti esiintyvät virheet olisi parasta raportoida tehtaalle 

suoraan loppukokoonpanopaikalta matka-asentajien toimesta, eikä kynnys tähän saa olla 

järin suuri. Ohjeen päivittäminen ja parantaminen lisää täten myös osaltaan 

kommunikointia tehtaan ja loppukokoonpanopaikan välillä. Tämä puolestaan parantaisi 
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jatkossa mahdollisuuksia kehittää olemassa olevia työtapoja ja –menetelmiä, jotta 

tulevaisuudessa mobilipukkinosturi voitaisiin kokoonpanna loppukokoonpanopaikalla 

vieläkin tehokkaammin ja turvallisemmin. 

 

12 YHTEENVETO 

 

Tämän työn tarkoituksena oli mobilipukkinosturin (Rubber Tyred Gantry Crane, RTG-

nosturi) loppukokoonpano-ohjeen laatiminen Kalmar Industries Oy Ab:lle suomen- ja 

englanninkielellä. Kalmarin Industries Oy Ab:n ollessa maailmanlaajuinen yritys, tarvittiin 

englanninkielinen versio palvelemaan Kalmarin englanninkielistä väestöä. Ohjeeseen tuli 

kerätä turvallisimmat ja tehokkaimmat työtavat ja –menetelmät mobilipukkinosturin 

rakentamiseksi loppukokoonpanopaikalla. Valmiin työn tavoitteena on parantaa työhön 

perehdytystä uusille kalmarilaisille sekä yhdenmukaistaa vanhojen kalmarilaisten työtapoja 

ja -menetelmiä. Tällä tavoin työn perimmäinen tarkoitus on tehostaa loppukokoonpanossa 

tapahtuvaa tuotantoa.   

 

Varsinaisen työn eli loppukokoonpano-ohjeen tekeminen voidaan jakaa kolmeen jaksoon 

suunnitteluun, materiaalin hankintaan ja ohjeen laadintaan. Suurin osa materiaalista 

hankittiin Eurogate Tangier-projektista Marokosta 4.6-30.7.2008 välisenä aikana, jota 

loppukokoonpano-ohjeen tekemisessä käytettiin. Loppuosa ohjeesta tehtiin Tampereen 

Kalmarin tehtaalla ja opiskelujen ohessa Lappeenrannassa. 

 

Ohjeen tavoitteena oli siis selkeän kokonaiskuvan antaminen, mutta myös sen 

syventyminen yksityiskohtaiseksi tärkeimmissä työvaiheissa ja –menetelmissä. Tässä 

laajuudessaan ohje antaa selkeän kokonaiskäsityksen mobilipukkinosturin rakentamisesta 

loppukokoonpanopaikalla. Ohjeessa on paljon myös yksityiskohtaisia ohjeita, jolloin 

työvaiheet on käsitelty vaihevaiheelta. On kuitenkin pidettävä mielessä, että vielä näinkään 

laaja ohjeistus ei korvaa ammattimiesten tietotaitoa. Toinen mielessä pidettävä seikka on, 

että tämän työn aikana laadittu ohje on ensimmäinen laatuaan. Tämä johtaa siihen, että 

mobilipukkinosturin kokoonpanemisessa loppukokoonpanopaikalla on vielä työvaiheita ja 

yksityiskohtia, joihin tämän työn aikana laaditussa ohjeessa ei oteta kantaa.  
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