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Yhdellä silmäyksellä

Haasteet 

Getränke Geins GmbH:n Barbingin-toimipaikassa 
on siirtokuormaus- ja varastohalli, jossa riittää 
läpikulkuliikennettä: kuorma-autot ajavat lastausta 
varten yhdeltä puolelta halliin sisään ja toiselta 
puolelta ulos. Liikenne nostaa pölyhiukkasia ilmaan 
ja levittää niitä laajalle alueelle. Lisäksi rakennus 
sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn moottoritien 
varrella. Vilkkaan liikenteen vuoksi ympäristön 
ilmaan päätyy paljon hienojakoisia pölyhiukkasia, 
jotka kulkeutuvat halliin. Suuri pölypitoisuus 
haittasi henkilökuntaa, johti valituksiin ja lisäsi 
siivoustarvetta. 

Hyödyt

Zehnder Clean Air Solutions 
-ilmanpuhdistusjärjestelmien ansiosta 
siirtokuormaus- ja varastohallin 
ilmanlaatu on parantunut valtavasti. 
Työntekijätkin haistoivat ja näkivät 
ilmassa tapahtuneen muutoksen 
välittömästi, ja pölypilvet ovat 
käytännössä kadonneet. Siivoustarve 
on vähentynyt merkittävästi, ja 
perussiisteys on nyt selvästi entistä 
korkeammalla tasolla. Tuotteet 
toimitetaan puhtaampina kuin koskaan 
aikaisemmin, mikä vähentää myös 
asiakasvalitusten määrää. Nämä 
vaikutukset luovat kilpailuetua erittäin 
kilpailluilla juomamarkkinoilla.   

Getränke Geins
Getränke Geins GmbH on juomien tukkukauppias, 
joka toimittaa juomia kauppoihin ja ravintola-
alan asiakkaille koko Baijerissa ja osassa itäistä 
Saksaa. Yritys työllistää 500 henkilöä, joista  
100 työskentelee Barbingin toimipaikassa.

Suurin haaste: hallin rakenne  
ja sijainti
Getränke Geins GmbH:lla on viisi toimipaikkaa, 
joista yksi sijaitsee Barbingissa Regensburgin 
lähellä. Sieltä juomien tukkukauppa toimittaa 
päivittäin tuotteita 150 asiakkaalle. Toiminnan 
keskus on 1 000 m²:n suuruinen siirtokuormaus- 
ja varastohalli. Kuten kaikissa logistiikkatiloissa, 
suuret pölypitoisuudet ovat täälläkin arkipäivää, 
mikä johtuu esimerkiksi ihmisten ja tuotteiden 
liikkeistä sekä trukkien ja kuorma-autojen pyörien 
kulumisesta. Lisäksi haasteita aiheuttaa se, että 
halli on käytännössä läpikulkuhalli. Kuorma-autot 
ajavat lastausta varten yhdeltä puolelta halliin 
sisään ja toiselta puolelta ulos toimittamaan 
kuormalavoille pakattuja juomalaatikoita. Tämä 
aiheuttaa jatkuvan ilmavirran, joka nostaa 
hiukkasia ilmaan ja levittää niitä kaikkialle 
rakennukseen, ilmaan ja siten myös laitteiden 
ja tuotteiden päälle. Tilannetta pahentaa myös 
hallin sijainti A3-tien varrella, joka on yksi 
Saksan vilkkaimmista moottoriteistä. Runsaan 
liikenteen vuoksi hallia ympäröivä ulkoilma on 
erityisen pölyistä, ja talvella päälle tulevat vielä 
liukkaudenestoaineiden hiukkaset. Näitä pöly- ja 
muita hiukkasia päätyy sitten siirtokuormaushalliin 
tiuhaan auki olevien ovien kautta. Seuraukset: 
näkyvästi likaantunut ilma, tuotteiden 
likaantuminen ja suuri siivoustarve.  
 
 
Kasvavat vaatimukset, korkeat 
odotukset
Perussiivouksesta vastasi ulkopuolinen 
kiinteistönhoitoyritys, joka puhdisti hallin päivittäin 

märkä- ja kuivasiivouskoneilla. Lopputulos 
parantui kiinteistönhoitoyrityksen myötä, muttei 
ollut kuitenkaan riittävä. Etenkin kesällä hallissa 
näkyi todellisia pölypilviä. Lisäksi hitaammin 
kaupaksi menevien, jonkin aikaa varastossa 
pysyvien tuotteiden päälle muodostui pölykerros. 
Tilanne oli epätyydyttävä ja ennen kaikkea 
liiketoimintaa uhkaava. Barbingin toimipaikan 
logistiikkapäällikkö Andreas Krenn kertoo: 
"Asiakkaidemme vaatimukset ovat yleisesti ottaen 
nousseet, ja asiakkaat ovat yhä kriittisempiä. 
Etenkin vähittäiskaupassa tuotteiden odotetaan 
saapuvan perille niin siisteinä, että ne voidaan 
nostaa suoraan hyllyyn." Geins-yhtiölle oli selvää, 
että tällaisia odotuksia saadaan tuskin täytettyä 
pölyisillä juomalaatikoilla. 
 
 

"Ilmanlaatu on nyt ihan toista luokkaa. Sen 
voi tuntea ja haistaa. Lisäksi asiakasvalitusten 
määrä on vähentynyt." 

Andreas Krenn, toimipaikan logistiikkapäällikkö
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Zehnder ja Geins: hyvä tiimi 
Getränke Geins on tyytyväinen paitsi 
ilmanpuhdistusjärjestelmien, myös Zehnderin 
tiimin suorituskykyyn. Ast toteaa: "Meidän 
kaltaisessamme vauhdikkaassa bisneksessä 
tarvitaan usein improvisointia. Zehnderin 
asiantuntijat toimivat pragmaattisesti ja 
joustavasti. Ja joustavuus on vahvasti 
kausiluonteisella alallamme olennaisen tärkeää." 
Käytännön esimerkki: Kun halli muutettiin 
hyllyvarastosta "hyllyttömäksi" lohkovarastoksi, 
tarvittiin uusi konsepti. Zehnderin tiimi reagoi 
nopeasti ja ilman turhaa byrokratiaa. Asiantuntijat 
mukauttivat ilmanpuhdistimien suorituskyvyn 
uusiin, avoimempiin tilaolosuhteisiin ja sijoittivat 
laitteet muutettujen ajoreittien varrelle. Tuloksena 
oli yhä edelleen erinomainen ilmanlaatu. Mikä on 
Krennin johtopäätös? Suosittelisiko hän Zehnderiä 
muille? "Ehdottomasti. Pyrin paraikaa saamaan 
muissa toimipaikoissamme toimivat kollegani 
vakuuttumaan ilmanpuhdistimien hyödyistä. 
On nimittäin aina tehokkaampaa investoida 
kohdistetusti alkuvaiheen prosesseihin ja syihin 
kuin tyytyä hoitamaan oireita."

Tyytyväisiä asiakkaita 
ammattimaisilla ilmanpuhdistimilla
Oli löydettävä kestävä ratkaisu. Krenn 
hyödynsi omia kokemuksiaan. Hänen edellinen 
työnantajansa, eräs juomavalmistaja, oli 
saavuttanut erinomaisia tuloksia Zehnder Clean Air 
Solutions -ilmanpuhdistimilla. Kollegat Getränke 
Geinsilla suhtautuivat asiaan aluksi epäilevästi, 
mutta halusivat antaa ilmanpuhdistusjärjestelmille 
mahdollisuuden, ja Zehnderin asiantuntijat 
tulivat tutustumaan Barbingin kohteeseen. 
Yksityiskohtaisen kartoituksen ja perusteellisten 
neuvottelujen jälkeen he kehittivät konseptin, joka 
oli räätälöity tarkalleen asiakkaan työprosessien, 
paikallisten olosuhteiden ja siirtokuormaushallin 
erityispiirteiden mukaiseksi. Tämä otettiin hyvin 
vastaan, ja sen jälkeen kaikki sujui hyvin nopeasti. 
Zehnderin teknikot asensivat vain kuudessa 
tunnissa tarvittaviin paikkoihin tehokkaat 
ilmanpuhdistimet – keskellä huippusesonkia, 
toiminnan ollessa käynnissä ja työnkulkuja 
häiritsemättä. 
 
 
Erinomainen ilmanlaatu, 
vähemmän valituksia
Kun laitteiden vaikutus kävi ilmi, kollegoiden 
alun perin tuntemat epäilykset hälvenivät 
nopeasti. Hallin pölymäärä oli vähentynyt niin 
paljon, että sen huomasi selvästi. Krenn tiivistää: 
"Ilmanlaatu oli heti ihan toista luokkaa. Sen voi 
tuntea ja haistaa." Myös muut henkilökunnan 
jäsenet olivat erittäin tyytyväisiä. "Yksiköillä on 
todellakin vaikutusta." "Ilmanlaatu on parantunut 
huomattavasti. Se ei ole koskaan ollut näin hyvä." 
"Juomalaatikoita tarvitsee puhdistaa paljon 
vähemmän kuin ennen." Tässä on vain muutama 
esimerkki kommenteista. Ilmanpuhdistimien 
vaikutukset näkyvät myös laadunvarmistuksessa. 
Andreas Ast, varastosta ja tyhjistä pakkauksista 
vastaava prosessijohtaja, tiivistää:  
"Emme ole koskaan toimittaneet tuotteita näin 
puhtaina." Krenn lisää: "Laitteiden tulon jälkeen 
asiakasvalitukset ovat vähentyneet." 


