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1 JOHDANTO 

 

Diplomityö on tehty Rolls-Royce Oy Ab:n potkurilaitteita valmistavalle Rauman yksikölle, 

joka on aloittanut tehdas 2015 -nimellä kulkevan projektin. Projektin päätavoitteena on 

kasvattaa merkittävästi yrityksen tulevaisuuden valmistuskapasiteettia. Projekti koostuu 

monista eri vaiheista ja se koskettaa useita yrityksen toimintoja. Projektissa on tarkoitus 

aloittaa ensimmäiset varsinaiset muutostyöt vuoden 2015 loppupuolella ja se tulee kes-

tämään useamman vuoden ajan. 

 

Rauman yksikkö valmistaa potkurilaitteita kahdessa eri paikassa, Suojantien ja Hakunin 

kokoonpanotehtaissa. Suojantien kokoonpanotehtaan toiminta-alueen ympärillä on ta-

pahtunut viime vuosien aikana muutoksia, jotka ovat tuoneet Rauman yksikölle mahdol-

lisuuksia hankkia uusia tiloja käyttöön tuotannon ja logistiikan toiminnoille. Mahdollisten 

uusien tilojen käyttöönoton vaikutusten selvittäminen onkin yksi tehdas 2015-projektin 

tutkimuskohteista.  

 

Suojantien kokoonpanotehtaan vieressä (noin 80 metrin päässä) on teollisuushalli, johon 

yrityksen olisi toiminta-alueella tapahtuneiden muutosten takia mahdollista siirtää toimin-

tojaan. Yhtenä vaihtoehtona on siirtää yrityksen keskusvarastosta ja pakkaamosta koos-

tuva logistiikkakeskus kyseiseen halliin. Tällä hetkellä logistiikkakeskus sijaitsee noin 

kahden kilometrin päässä Suojantien tehdasalueesta. 

 

Rauman yksikkö tilasi tämän diplomityön saadakseen selvityksen siitä, miten logistiikka-

keskuksen siirtäminen uuteen sijaintiin Suojantien kokoonpanotehtaan viereen vaikut-

taisi nykytilan logistisiin prosesseihin. Diplomityötä yritys hyödyntää tehdessään jatko-

suunnitelmansa logistiikkakeskuksen osalta tehdas 2015-projektissa, koska työn myötä 

yritys saa päätöksenteon tueksi kattavan selvityksen logistiikan nykytoiminnoista ja lo-

gistiikkakeskuksen mahdollisen uuden sijainnin vaikutuksista niihin. 
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1.1 Työn aihe ja tutkimuskysymykset 

 

Diplomityön aiheena on selvittää miten keskusvarastosta ja pakkaamosta muodostuvan 

logistiikkakeskuksen mahdollinen sijainnin muutos Suojantien kokoonpanotehtaan vie-

reen vaikuttaisi yrityksen nykytilan logistisiin prosesseihin, jotka koostuvat suureksi 

osaksi tulo- ja lähtölogistiikan operatiivisista materiaalinkäsittelytoiminnoista sekä sisäi-

sistä materiaalisiirroista. Diplomityön ensimmäinen tutkimuskohde on nykytilanteen 

tarkka ja perusteellinen selvitystyö. Nykytilanteen selvitys toimii työn perustana ja alku-

tutkimuksena, jonka aineistoa ja tuloksia hyödynnetään vastattaessa tutkimuskysymyk-

siin, jotka liittyvät uuden sijainnin aiheuttamiin vaikutuksiin. Lisäksi Rauman yksikkö on 

ottanut käyttöönsä uuden toiminnanohjausjärjestelmän syksyllä 2013, joten yritys saa 

nykytoiminnan kuvauksessa käsityksen toiminnasta uuden järjestelmän kanssa ja voi 

hyödyntää kuvausta ja nykytilan mukaisia prosessikaavioita monin tavoin tehdas 2015-

projektissaan. Kuvassa 1. on esitetty yhteenvetona tutkimuksen lähtötilanne ja tutkimus-

kysymykset. 

 

Nykytilanteen selvityksessä etsitään vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

 Mistä ja minkälaisista toiminnoista/vaiheista logistiikkakeskuksen ja tuotannon lo-

gistiset prosessit muodostuvat? 

 

 Kuinka materiaalivirrat kulkevat? 

 

 Mitä ja minkälaisia resursseja prosessit vaativat? 

 

 Mitä ja minkälaisia ongelmia/kehityskohteita nykyisessä toiminnassa on? 

 

Tutkimuskysymyksiä, joihin vastataan nykytilanteen selvityksen aineistoa ja tuloksia hyö-

dyntäen: 

 

1) Kuinka logistiikkakeskuksen sijainnin muutos vaikuttaa nykytilan logistisiin pro-

sesseihin, eri yksiköihin ja resurssivaatimuksiin? 

 

2) Pystytäänkö uuden sijainnin myötä poistamaan prosesseista löytyneitä ongelmia 

tai niiden aiheuttamia lieveilmiöitä? 
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Työn lopputuloksena yritys saa selvityksen tutkimuskysymysten mukaisesti siitä, miten 

logistiikkakeskuksen uusi sijainti Suojantien kokoonpanotehtaan vieressä vaikuttaisi kes-

kusvaraston, pakkaamon ja tuotannon välivaraston nykytilan prosesseihin ja resurssi-

vaatimuksiin. Lisäksi työssä on kattava selvitys siitä, voidaanko uuden sijainnin myötä 

poistaa prosesseissa olevia ongelmia tai luoda sijainnin muutoksen myötä uusia toimin-

tamalleja, joilla ongelmiin voidaan vaikuttaa. Diplomityön tuloksia Rauman yksikkö hyö-

dyntää tehdessään jatkosuunnitelmansa keskusvaraston ja pakkaamon osalta tehdas 

2015-projektissa. 

 

 

LOGISTIIKKAKESKUKSEN 

SIIRTO UUTEEN SIJAINTIIN 

KOKOONPANOTEHTAAN VIEREEN

Ø Kuinka logistiikkakeskuksen 

sijainnin muutos vaikuttaa nykytilan 

logistisiin prosesseihin, eri 

yksiköihin ja resurssivaatimuksiin?

Ø Pystytäänkö uuden sijainnin myötä 

poistamaan prosesseista löytyneitä 

ongelmia tai niiden aiheuttamia 

lieveilmiöitä?

SUOJANTIEN 

KOKOONPANOTEHDAS

PAKKAAMO

KESKUSVARASTO

NYKYTILANNE:

Logistiikkakeskuksen 

etäisyys Suojantien 

kokoonpanotehtaasta 

noin 2 km

 

NYKYTILANTEEN SELVITYS:

Ø Mistä ja minkälaisista toiminnoista/vaiheista 

logistiikkakeskuksen ja tuotannon logistiset 

prosessit muodostuvat?

Ø Kuinka materiaalivirrat kulkevat?

Ø Mitä ja minkälaisia resursseja prosessit 

vaativat?

Ø Mitä ja minkälaisia ongelmia/kehityskohteita 

nykyisessä toiminnassa on?

Kuva 1. Diplomityön aiheen lähtötilanne ja tutkimuskysymykset 

 

 

1.2 Työn rajaukset 

 

Potkurilaitteita valmistetaan Raumalla kahdessa eri tuotantolaitoksessa, Suojantien ja 

Hakunin kokoonpanotehtaissa. Tässä diplomityössä toimintaa tarkastellaan kuitenkin ai-

noastaan keskusvaraston, pakkaamon ja Suojantien kokoonpanotehtaan välisen toimin-

nan kannalta, koska uusi mahdollinen sijainti tulisi olemaan Suojantien tehtaan vieressä. 

 

Työssä on tarkoituksena selvittää logistiikkakeskuksen uuden sijainnin vaikutukset logis-

tisiin prosesseihin nykyisillä resursseilla ja järjestelmillä eli tarkoituksena ei ole tutkia toi-

mintaa esimerkiksi vaihtoehtoisella tietojärjestelmällä. Työssä ei myöskään oteta kantaa 

teollisuushallin fyysisiin ominaisuuksiin tai vaatimuksiin. 
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1.3 Työn rakenne 

 

Diplomityö sisältää yhteensä kahdeksan lukua. Työ alkaa johdanto-osuudella, jossa ker-

rotaan diplomityön aiheesta ja taustasta, sekä esitellään tutkimuskysymykset ja työn ra-

jaukset. Tämän jälkeen kerrotaan käytetyistä työskentely- ja tiedonhankintametodeista 

ja esitellään tarkemmin työn tutkimuskohteena olevaa yritystä ja sen valmistamia tuot-

teita.  

 

Tutkielman varsinainen teorio-osuus käsittää luvut 2 ja 3, joissa käydään läpi prosessin 

kuvaamista, logistiikan käsitettä ja tavoitteita sekä logistiikan ulkoistamiseen liittyviä asi-

oita. Luvuissa käsitellään myös yrityksen arvo- ja toimitusketjua, informaatio-ja materi-

aalivirtoja, varastointia, tulo- ja lähtölogistiikan materiaalitoimintoja sekä niihin tiivisti liit-

tyviä sisäisiä materiaalisiirtoja. Lisäksi teoria-osuudessa kerrotaan toiminnanohjaus- ja 

varastonhallintajärjestelmistä sekä varastokirjanpidon seikoista. Lähteinä teoriaosuu-

dessa käytettiin kirjoja, artikkeleja ja tutkimusraportteja. 

 

Luvussa 4 kuvataan kokoonpanotehtaan ja logistiikkakeskuksen nykytilaa ja kartoitetaan 

tarkasti yksiköiden väliset logistiset prosessit, jotka voidaan jakaa neljään eri päävaihee-

seen. Nykytilan kartoituksessa selvitettiin prosesseihin sisältyvät työvaiheet, materiaali-

virtojen kulku, resurssivaatimukset ja kehitystä vaativat ongelmakohdat. 

 

Nykytilan selvityksen jälkeen käsitellään luvuissa 5 ja 6, kuinka logistiikkakeskuksen uusi 

sijainti vaikuttaisi nykyisiin logistisiin prosesseihin. Ensin käsitellään tarkasti läpi luvussa 

5 nykytilan kartoituksen perusteella löytyneet ongelmakohdat ja selvitetään voidaanko 

sijainnin muutoksen avulla poistaa kyseisiä ongelmia tai vaikuttaa niiden aiheuttamiin 

lieveilmiöihin. Lopuksi käydään kokonaisvaltaisesti läpi luvussa 6, kuinka uusi sijainti vai-

kuttaisi eri yksiköihin. Työ päättyy loppupäätelmiin ja yhteenvetoon. 

 

 

1.4 Työskentely- ja tiedonhankintametodit 

 

Diplomityönteko alkoi logistiikkakeskuksen ja siihen liittyvien logististen toimintojen ny-

kytilanteen kartoittamisella. Tiedonhankintametodeina tärkeimpinä toimivat henkilökoh-

taiset haastattelut ja palaverit avainhenkilöiden kanssa, sekä prosessien ja työvaiheiden 

havainnointi konkreettisesti tutkimuskohteiden luona. Haastatteluihin varauduttiin aina 

ennakkoon mietityillä aihepiireillä ja muistiinpanoilla, jotta haluttuihin kysymyksiin saatiin 
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vastaus. Haastatteluissa käytiin myös vapaampaa keskustelua, jolloin oli mahdollista 

saada esiin yleisesti ajatuksia, mielipiteitä ja käsityksiä tutkittavasta kohteesta. Paikan 

päällä havainnoinnilla puolestaan kerättiin omakohtaista ja välitöntä tietoa prosesseista 

syventämään haastatteluaineistoa.  

 

Diplomityössä tehtiin työn lähtökohdan ja aiheen vuoksi tehtiin paljon prosessien mallin-

tamista. Tutkimusten pohjalta luotiin prosessikaavioita, taulukoita ja graafisia esityksiä, 

joilla pyrittiin esittämään mahdollisimman havainnoivasti operatiivisten toimintojen eri 

vaiheet ja resurssivaatimukset. Prosessien kuvaamisessa käytettiin tekstimuotoisen sel-

vityksen ohella pääasiassa erilaisia variaatioita vuokaaviosta ja uimaratakaaviosta. Eri-

laisia graafisia esityksiä hyödynnetään työssä myös runsaasti uuden sijainnin vaikutuk-

sia esitettäessä. Kaikki diplomityössä esiintyvät havainnointipiirrokset, graafiset esitykset 

ja kaaviot on tuotettu itse diplomityöntekijän toimesta.  

 

Nykytilanteen tutkimuksen pohjalta vastattiin tutkimuskysymyksiin liittyen uuden sijainnin 

vaikutuksiin. Tässä osiossa hyödynnettiin myös numeraalista dataa, jota saatiin tutki-

malla vuoden 2014 jokaisen Suojantien tuotannossa valmistetun projektin tapahtumia 

muuan muassa projekteihin liittyvistä dokumenteista ja toiminnanohjausjärjestelmästä, 

joten otos oli hyvin kattava. Kokonaisuudessaan työn teko oli hyvin itsenäistä. Kaikki 

työssä esiintyvät tulokset ovat omien tutkimusten pohjalta tehtyjä, koska ennalta olevaa 

materiaalia ei juurikaan ollut käytettävissä työtä aloitettaessa. 

 

 

1.5 Kohdeyritys  

 

Rolls-Royce Holdings plc. on brittiläinen pörssiyritys, joka toimii neljällä eri sektorilla. 

Sektoreita ovat ilmailu (civil & defense aerospace), meritekniikka (marine), energiatek-

niikka (energy) ja voimajärjestelmät (power systems). Vuonna 2013 koko yritys työllisti 

maailmanlaajuisesti 55 200 työntekijää ja sen liikevaihto oli noin £15,5 miljardia. Suo-

messa toimiva Rolls-Royce Oy Ab kuuluu osana meritekniikkasektoria, jonka liikevaihto 

vuonna 2013 oli noin £2,5 miljardia. Liikevaihdolla mitattuna meritekniikka oli Rolls-

Royce Holdings plc:n kolmanneksi suurin segmentti ilmailun ja voimajärjestelmien jäl-

keen. (Rolls-Royce Holdings plc:n vuosikertomus 2013, Rolls-Roycen kotisivut 2014). 

 

Rolls-Royce Oy Ab:n liikevaihto vuonna 2013 oli €579 miljoonaa, josta viennin osuus oli 

99 %. Liikevaihdon jakautumista maantieteellisesti on esitelty kuvassa 2. Suomessa 
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Rolls-Roycella on tuotantolaitokset Raumalla ja Kokkolassa. Näiden lisäksi yrityksellä on 

myyntikonttori Helsingissä. Vuonna 2013 Rolls-Royce Oy Ab työllisti Suomessa yh-

teensä 605 henkilöä, joiden jakautuminen toimipisteiden välillä esitetään taulukossa 1. 

(Rolls-Royce Oy Ab:n intranet 2014) 

 

 

Kuva 2. Liikevaihdon maantieteellinen jakautuminen vuonna 2013 

 

Taulukko 1. Rolls-Royce Oy Ab:n henkilöstö Suomessa vuonna 2013 

Toimipaikka Henkilöstöä 

Rauma 520 

Kokkola 84 

Helsinki 1 (myyntikonttori) 

 

 

Rolls-Royce Oy Ab:n valmistamat tuotteet Suomessa voidaan jakaa kolmeen kategori-

aan. Valmistettavia tuotteita ovat: 

 

 potkurilaitteet 500 – 10 000 hp 

 ankkurointi-, kiinnitys ja hinausvintturit 

 vesisuihkulaitteet 4200 hp:n asti 

 

Aasia
64%

P- ja E-Amerikka
9%

Suomi
1%

Muu Eurooppa
26%

Rolls-Royce Oy Ab:n liikevaihdon maantieteellinen 
jakautuminen vuonna 2013

Aasia P- ja E-Amerikka Suomi Muu Eurooppa
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Näiden kolmen valmistettavan tuoteryhmän lisäksi huolto- ja varaosatoiminta muodostaa 

merkittävän liiketoiminnan osa-alueen. Kuvassa 3. on esitetty liikevaihdon jakautuminen 

tuoteryhmien välillä. (Rolls-Royce Oy Ab:n intranet 2014) 

 

 

Kuva 3. Liikevaihdon jakautuminen tuoteryhmittäin vuonna 2013 

 

 

1.5.1 Potkurilaitteet 

 

Rolls-Royce Oy Ab on maailman johtava 360° kääntyvien potkurilaitteiden valmistaja. 

Potkurilaitteiden valmistus on keskitetty koko konsernissa Raumalle vuoden 2004 alusta. 

Rauman yksikössä toimii myös potkurilaitteiden suunnittelu, markkinointi ja myynti. Rau-

malla valmistettavan Azimuth Thruster-potkurilaitemalliston perusideana toimii potkuri-

laitteen kääntyminen 360° pystyakselinsa ympäri sekä kompakti kokonaisuus, jossa pot-

kurilaite korvaa peräsimen koneistoineen, konventionaalisen akselilinjan vaihteistoineen 

sekä joissain tapauksissa keulapotkurin. Azimuth Thruster-potkurilaitteet voidaan jakaa 

karkeasti viiteen eri laitemalliin, jotka sisältävät useita variaatiomahdollisuuksia. Potkuri-

laitemalleja ovat US-, UL, UUC-, Azipull- ja Contaz-potkurilaitetyypit, jotka esitetään liit-

teessä 1. Raumalla valmistettavien potkurilaitteiden tyypillisimpiä sovelluskohteita ovat 

hinaajat, offshore-huoltoalukset, rahtialukset, maantielautat, jokiristeilijät ja työalukset. 

(Rolls-Royce Oy Ab:n intranet 2014) 

 

Potkurilaitteet
64 %

Vintturit
10 %

Vesisuihkulaitteet
4 %

Huolto- ja varaosat
22 %

Rolls-Royce Oy Ab:n liikevaihdon jakautuminen 
tuoteryhmittäin vuonna 2013

Potkurilaitteet Vintturit Vesisuihkulaitteet Huolto- ja varaosat
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Potkurilaitteita valmistetaan Raumalla kahdessa eri paikassa, Suojantien ja Hakunin ko-

koonpanotehtaissa. Karkeasti jakaen Suojantiellä valmistetaan vuoden aikana potkuri-

laitteita noin 450 kappaletta ja Hakunissa noin 150 kappaletta. Hakunissa valmistetaan 

suurimmat laitetyypit, kuten UUC-mallit. Kuten kappaleessa 1.2 määriteltiin, tässä diplo-

mityössä toimintaa tarkastellaan ainoastaan keskusvaraston, pakkaamon ja Suojantien 

kokoonpanotehtaan välillä.  
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2 LOGISTISET PROSESSIT JA ARVOKETJUT 

 

Tässä luvussa kerrotaan kirjallisuuslähteiden ja tutkimusraporttien avulla prosessin mää-

ritelmästä ja kuvaamisesta sekä tarkastellaan logistiikan käsitettä, ulkoistamista ja teki-

jöitä, jotka vaikuttavat logistiseen kilpailukykyyn. Lisäksi luvussa käsitellään yritysten 

arvo- ja toimitusketjuja, niiden kehittämistä sekä materiaali- ja informaatiovirtoja. 

 

 

2.1 Prosessit ja niiden kuvaaminen 

 

Prosesseiksi kutsutaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia tapahtumaketjuja, jotka ovat yh-

teydessä toisiinsa ja joihin yritys käyttää resurssejaan. Prosessi tarkoittaa aina asiak-

kaalta-asiakkaalle-ketjua, jossa asiakas voi olla sisäinen tai ulkoinen. Asiakas kohdistaa 

prosessiin odotuksia, tarpeita ja vaatimuksia, jotka prosessin tulee täyttää. (Hannus 

2004, s. 104; Martinsuo & Blomqvist 2010, s. 4) Prosessiajattelusta on tullut laajalti tun-

nettu toiminnan kehittämisen ja muuttumisen väline, koska on huomattu projektiajattelun 

sopivan erityisen hyvin reaali- ja informaatioprosessien tarkasteluun. Logistiikan ollessa 

reaaliprosessi ja samalla hyvin informaatiointensiivinen, on prosessiajattelusta tullut tär-

keä työkalu kehittää logistisia toimintoja. (Karrus 2003, s. 210) 

 

Prosessien mallintaminen on tehokas keino havainnollistaa joko nykyistä tai tavoitelta-

vaa prosessia sekä tehdä näkyväksi mahdolliset viat ja kehitystarpeet. Nykytilanteen ku-

vaus ja selvittäminen on aina edellytys toiminnan kehittämiselle. Prosessin kuvauksella 

määritellään prosessien ymmärtämisen kannalta kriittiset ja lisäarvoa tuottavat toiminnot 

sekä tunnistetaan ja kuvataan niihin kytkeytyviä tieto- ja materiaalivirtoja. (Martinsuo & 

Blomqvist 2010, s. 3, 9; Stenberg 2006, s. 8, 29, 34). 

 

Yksityiskohtaiseen prosessikuvaukseen on olemassa eri kuvaustapoja variaatioineen. 

Kuvauksiin sisällytetään prosessien toiminnot, niiden suoritusjärjestys ja ajallinen etene-

minen sekä prosessin kannalta oleellisia tekijät, kuten roolit, vastuut ja resurssit. Resurs-

seilla viitataan valmiuksiin, joita tarvitaan prosessin toteutukseen tai edellytyksiin proses-

sin toteutumiselle. Näitä voivat olla esimerkiksi henkilöstö, menetelmät, tietojärjestelmät 

ja työkalut. Lisäksi esitetään prosessin liittymäpinnat edellisten tai seuraavien vaiheiden 

prosesseihin mukaan luettuna materiaali- ja tietovirrat. (Laamanen & Tinnilä 2009, s. 

123, 131; Hannus 2004, s. 104–105; Martinsuo & Blomqvist 2010, s. 9–11). Prosessiku-
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vaus voidaan kuvata usealla eri tasolla. Esimerkiksi pääprosessi voi jakautua useam-

maksi ali- tai osaprosessiksi. Kuvauksissa tulee tunnistaa koko prosessille selkeät alku- 

ja loppukohdat eli syötteet ja tuotokset. Prosessien tiedonkeruun menetelminä voidaan 

käyttää esimerkiksi haastatteluja, prosessien havainnointia ja mallintamista sekä tieto-

kantojen analyysia aiemmista suorituksista. Neljä yleistä kuvaustapaa ovat vuokaavio, 

tehtävämatriisi, uimaratakaavio ja prosessin tekstimuotoinen selvittäminen. (Martinsuo 

& Blomqvist 2010, s. 4, 7, 9, 11–12)  

 

 

2.2 Logistiikan käsite ja tavoitteet 

 

Logistiikka määritellään usein monilla eri tavoin riippuen keneltä määritelmää kysyy. 

Usein logistiikan sisältö rinnastetaan pelkästään operatiivisiin kuljetuksiin, varastointiin, 

tilausten käsittelyyn ja pakkaamiseen. Toinen monesti esitetty näkemys logistiikasta liit-

tyy tilaus-toimitusketjun ohjaamiseen ja toiminnanohjausjärjestelmiin. (Haapanen ym. 

2005, s. 9) Yhteistä kaikille määritelmille on kuitenkin se, että niistä voidaan huomata 

logistiikan käsitteen kattavuus. Esimerkkejä logistiikan määritelmistä kirjallisuudessa: 

 

 Karhunen ym. (2004, s. 23) toteaa, että logistiikka on "Tuotannon raaka-aineiden 

ja osien sekä kaupan tarvitsemien tuotteiden hankintaa (ostamista, kuljetusta ja 

varastointia), valmistuksen ohjausta, lopputuotteiden myyntipalveluja, jakelua 

(varastointia ja kuljetusta) ja myynnin jälkeisten palvelujen tuottamista. 

 

 Laamasen & Tinnilän (2009, s. 22) mukaan ”Logistiikka on tavaravirtojen ja niihin 

liittyvien tietovirtojen hallintaa. Tavoitteena on ohjata koko toimitusketjun materi-

aalien ja tietojen virtoja. Logistiikka koostuu useista erilaisista prosesseista, kuten 

hankinta, kuljetukset, varastointi, terminaalit, jakelu, pakkaaminen”. 

 

 Sakki (2003, s. 24) tiivistää logistiikan käsitteenä seuraavasti: ”Logistiikka on ta-

varavirran ja siihen liittyvän tieto- ja rahavirran ohjaamista ja toteuttamista.” 

 

Kun yrityksen eri puolilla tavaran tai palvelun toimittamiseen liittyvät vaiheet yhdistetään 

kokonaisuudeksi, muodostuu niistä logistinen prosessi. Logistiset prosessit kohtaavat 

monessa kohtaa asiakkaan, jonka takia jokainen yritys voi parantaa kilpailukykyään suo-

riutumalla logistisista prosesseistaan paremmin ja tehokkaammin kuin kilpailijansa. 

(Sakki 2003, s. 23–24). Markkinalueiden yhdentyessä yhä enemmän ja siten kilpailun 
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kiristyessä, on logistisen osaamisen merkitys kasvanut vuosi vuodelta. Liikenne- ja vies-

tintäministeriön logistiikkaselvityksessä vuonna 2012 (Solakivi ym. 2012, s. 80) suuret 

yritykset (liikevaihto yli 50 miljoonaa €/vuosi) arvioivatkin logistiikan muodostavan yrityk-

sen kilpailukyvystä jopa puolet. Yritysten logistisen hallintaketjun kehittämiselle asete-

taankin tulevaisuudessa entistä kovempia vaatimuksia, jotta liiketoiminnallinen kannat-

tavuus pystytään maksimoimaan oikeilla strategisilla valinnoilla myös tulevaisuudessa. 

(Haapanen ym. 2005, s. 13, 15) 

 

Logistiikan tavoitteet voidaan tiivistää kahteen pääkohtaan, ulkoiseen ja sisäiseen tehok-

kuuteen. Ulkoisella eli palvelutehokkuudella tarkoitetaan toiminnan jatkuvaa paranta-

mista niin, että asiakkaille tarjotaan entistä enemmän erilaisia palveluratkaisuja pelkkien 

tavaroiden asemasta. Sisäisellä eli kustannustehokkuudella puolestaan pyritään tuotta-

maan asiakkaalle lisäarvoa mahdollisimman alhaisilla kustannuksilla, esimerkiksi välttä-

mällä turhia käsittelyjä, pienentämällä varastoja ja parantamalla jatkuvasti työn ja pää-

oman tuottavuutta. (Sakki 2003, s. 25, Hokkanen ym. 2011, s. 200) 

 

Aika, laatu ja kustannukset ovat tavoitetekijöitä joilla yrityksen kilpailukykyä voidaan ke-

hittää. Nopeudella ja joustavuudella sekä tuotteen ja toiminnan laadulla vaikutetaan asi-

akkaan ostopäätökseen. Lisäksi toimintaprosessien tehokkuus alentaa kustannuksia ja 

vaikuttaa näin asiakkaan kannalta myönteisesti esimerkiksi tuotteen myyntihintaan. 

(Sakki 2003, s. 16–17, 25; Fogelholm & Karjalainen 2001, s. 33) Aikamittareista proses-

sien ja toimintojen läpäisyaikatehokkuus on tärkeä lisäarvoa tuottava kilpailutekijä. Läpi-

menoajan lyhentäminen lyhentää aina toimitusaikaa, jonka johdosta myös joustavuus ja 

reagointinopeus paranevat. Pysyvä läpimenoajan lyheneminen tehostaa myös tuotta-

vuutta, koska prosesseista karsitaan turhia vaiheita, jonka ansiosta muun muassa ma-

teriaalinkäsittelyjä tulee vähemmän, toimintaan sitoutuu vähemmän pääomaa, laatuvir-

heitä tehdään vähemmän, hukkaa syntyy vähemmän, valvonta on helpompaa ja asia-

kastyytyväisyys paranee. (Sakki 2003, s 146–147)  

 

Kustannusten määrittely logistiikassa ei ole aina täysin yksiselitteistä, koska logistiikka-

kustannukset koostuvat suorista ja epäsuorista kustannuksista (kuva 4). Fyysiseen toi-

mintaan liittyvät kustannukset ovat yleisesti varsin selkeitä, mutta epäsuorien kustannus-

ten määrittely on jo huomattavasti vaikeampaa, koska ne ovat usein yritysten sisäisiä, 

eri toimintoihin mahdollisesti yhdistettäviä kustannuksia. Logistiikkakustannuksia ei 

myöskään tule arvioida pelkästään suoraviivaisesti yksittäisenä menoeränä, vaan arvi-

oitaessa tulee muistaa, että ne ovat osa yrityksen liiketoimintakustannuksia. (Solakivi 
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ym. 2014, s. 32) Kustannukset voidaankin jakaa ”hyviin” ja ”huonoihin”. Hyvät kustan-

nukset, esimerkiksi logistiikka oikein toteutettuna, tukevat yrityksen liiketoimintaa ja edis-

tävät tuottojen hankkimista eli ne heijastavat sitä osaamista, josta asiakkaat ovat valmiita 

maksamaan hankkiessaan yrityksen tuotteen tai palvelun. Kannattavuuden parantami-

sen kannalta tärkeintä on löytää prosesseista ns. huonot kustannukset, jotka ovat yrityk-

sen kannalta hyödyttömiä menoeriä eli toiminnot, jotka eivät tuota lisäarvoa asiakkaalle. 

(Sakki 2003, s. 39, 41)  

 

Turun kauppakorkeakoulun vuoden 2014 logistiikkaselvityksessä todettiin, että vuonna 

2013 logistiikan muodostamien kustannusten osuus Suomessa toimivien teollisuuden ja 

kaupan alan yritysten liikevaihdosta oli keskimäärin 13,4 %. Suurimman yksittäisen me-

noerän muodostivat kuljetuskustannukset mukaan lukien kuljetusten pakkauskustannuk-

set. Muita suuria kustannuksia aiheuttivat fyysiseen materiaalivirran hallintaan liittyvät 

kustannuserät (varastointi ja materiaalinkäsittely) ja varastoon sitoutuneen pääoman 

kustannukset. (Solakivi ym. 2014, s. 14–15, 17–18, 32) 

 

Ø Varastonpito

Ø Ajan arvo

Ø IT-käyttökulut

Ø Kuljetus (rahti)

Ø Tavarankäsittely

Ø Tuotevarastokustannus

Ø Dokumenttikustannukset

Ø Suorat tietoliikennekulut

Ø Menetetyn myynnin 

kustannukset

Ø Asiakaspalvelutason 

kustannukset

Ø Epäkuranttius

Ø IT ylläpito ja hankinnat

Ø Logistiikkakaluston- ja 

tilojen pääomakulut

Ø Hallintokulut

YLEISKUSTANNUS

TOIMINTOIHIN

LIITTYVÄT 

KUSTANNUKSET

SUORAT

LOGISTIIKKA-

KUSTANNUKSET

EPÄSUORAT

LOGISTIIKKA-

KUSTANNUKSET

 

Kuva 4. Logistiikkakustannukset (Solakivi ym. 2012, s. 28) 

 

 

2.3 Logististen toimintojen ulkoistaminen 

 

Ulkoistamisella tarkoitetaan palveluiden ostamista niiden tuottamiseen erikoistuneelta 

palveluntuottajalta sen sijaan, että yritys tekisi nämä toiminnot itse. Logistiikkatoimintojen 

ulkoistamisella yritys pyrkii saavuttamaan toimitusketjunsa kilpailukykyä parantavia teki-
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jöitä, kuten esimerkiksi suurempaa joustavuutta, parempaa palvelutasoa, alempia kus-

tannuksia ja logistiikkaan sitoutuneen pääoman vapautumista. (Jalanka ym. 2003, s. 8, 

10) Lisäksi logistiikan ulkoistamisella haetaan mahdollisuutta keskittää yrityksen resurs-

sit paremmin oman liiketoiminnan ydinosaamiseen, kuten esimerkiksi tuotantoon (Sakki 

2003, s. 206; Solakivi ym. 2012, s. 121). Vuonna 2013 Suomeen kohdistui logistiikka-

kustannuksia yhteensä noin 22,9 mrd. €, joista noin 14,1 mrd. € muodostuivat yritysten 

itse tuottamista palveluista. Markkinoilta ostettavien logistiikkapalveluiden määrä oli noin 

8,8 mrd. €. (Solakivi ym. 2014, s. 72–74) 

 

Ulkoistajan ja palveluntuottajan yhteistyön laajuus määrittelee ulkoistettujen toimintojen 

kattavuuden. Siksi ulkoistetut toiminnot voivat vaihdella hyvin paljon eri yritysten koh-

dalla. Ulkoistettuja toimintoja voivat olla esimerkiksi kuljetukset, jakelu, varastointi, tilaus-

ten käsittely, lähetysten seuranta, laskutus, pakkaaminen ja toiminnan ohjaus. (Jalanka 

ym. 2003, s. 8–10) Mitä suurempi ulkoistettujen logistiikkatoimintojen osuus on, sitä sau-

mattomampaa yhteistyötä vaaditaan asiakkaan ja palveluntarjoajan väliseen reaali- ja 

informaatiovirran hallintaan (Solakivi ym. 2012, s. 121). Kuvassa 5. havainnollistetaan 

ulkoistetun palveluntuottajan roolia esimerkkitoimitusketjussa. Kuvassa ulkoistettu pal-

veluntarjoaja hoitaa tuotteiden varastointiin liittyviä toimintoja, kuten tavaran vastaanot-

toa, varastoon sijoittamista, keräilyä ja lähettämistä. Lisäksi kuljetustoiminta on ulkois-

tettu. 

 

ULKOISTAJA

MUU 

PALVELUN 

TOIMITTAJA

PALVELUN

TUOTTAJA

ASIAKAS

Vastaanotto
Varastoon

sijoittaminen
Keräily Lähetys

Asiakas

TuotehallintaOstotilaukset Myyntitilaukset

Hankinta

kuljetus
Jakelu

kuljetus

Kuva 5. Esimerkki logistiikan ulkoistamisesta (Jalanka ym. 2003, s. 17) 

 

Jalankan ym. (2003, s. 8, 53) mukaan yhteistyön laajuus ja syvyys ulkoistajan ja palve-

luntuottajan välillä voidaan ryhmitellä neljään eri tasoon: 
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1PL  Ensimmäinen taso (1st Party Logistics) käsittää yksittäisten palveluiden ostami-

sen, kuten esimerkiksi kuljetuspalvelut. Kyseessä ei siis ole varsinaisesti vielä 

kumppanuus, vaan tyypillinen ostaja-myyjä -suhde, jossa ulkoistaja hyötyy kilpai-

luttamisesta.  

 

2PL  Toinen taso (2nd Party Logistics) puolestaan sisältää muutamien logististen toi-

mintojen ulkoistamisen, joilla palvelunostaja pyrkii lisäämään joustavuutta ja alen-

tamaan kustannuksia.  

 

3PL Kolmannella yhteistyön tasolla (3rd Party Logistics) yhteistyön laajuus kasvaa jo 

huomattavasti. Tällä tasolla yritys ulkoistaa logistiikkansa kokonaan tai merkittä-

vältä osalta. Palveluntuottaja käyttää ensisijaisesti omaan organisaatiotaan palve-

luiden tuottamiseen. Ulkoistettavia palveluita tämän tason yhteistyössä on esimer-

kiksi varastointi. Ulkoistaja pyrkii hyödyntämään mahdollisimman paljon palvelun-

tuottajan logistiikkaverkostoa.  

 

4PL  Neljäs taso (4th Party Logistics) on laajin yhteistyön muoto, jossa ulkoistavayritys 

tekee sopimuksen yhden riippumattoman palveluntuottajan kanssa. Palveluntuot-

taja johtaa ja operoi ulkoistajan koko toimitusketjua käyttäen sekä omia, että mui-

den palveluntarjoajien resursseja, kuten esimerkiksi IT-osaamista. Usein näin laa-

jassa yhteistyöntasossa sopimuskumppani onkin pelkästään koordinaattori, joka 

kokoaa ja hallitsee sekä omia että ulkoisten palveluntarjoajien kykyjä ja teknolo-

giaa kyetäkseen tarjoamaan kattavan ratkaisun ulkoistavan yrityksen toimitusket-

jun hallintaan. 

 

 

2.4 Yrityksen arvo- ja toimitusketju 

 

Prosessiajattelu perustuu pitkälti Michael E. Porterin tunnetuksi tekemään arvoketjumal-

liin, joka sopii erityisesti logististen ketjujen analysointiin. Arvoketjumalli pohjautuu koko-

naisvaltaiseen systeemiajatteluun, joka korostaa eri toimintojen kytkennän ja yhteiskäy-

tön merkitystä yrityksen sisällä ja ketjuun kuuluvien yritysten välillä. (Hannus 2004, s. 

104; Karrus 2003, s. 219)  
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Porterin (2004, s. 38) mukaan arvoketju kuvaa kokonaisarvoa, joka koostuu arvotoimin-

noista ja katteesta. Arvolla tarkoitetaan summaa, jonka asiakkaat ovat valmiita maksa-

maan yrityksen tarjoamasta tuotteesta. Yrityksen on mahdollista saavuttaa kilpailuetu 

suorittamalla arvotoimintonsa tehokkaammin ja pienemmillä kustannuksilla kuin kilpaili-

jansa. Porter jakaa arvotoiminnot perus- ja tukitoimintoihin (kuva 6.). Perustoiminnot ovat 

niitä toimintoja, jotka liittyvät tuotteen fyysiseen aikaansaamiseen, myyntiin, siirtämiseen 

asiakkaalle ja huoltoon. Tukitoiminnot puolestaan tukevat perustoimintoja luovuttamalla 

ostettuja tuotantopanoksia, teknologiaa, inhimillisiä voimavaroja ja useita muita koko yri-

tyksen kattavia palveluja. (Porter 2004, s. 38–39; Sakki 2003, s. 17–18) 
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Kuva 6. Yrityksen arvoketju (Porter 2004, s. 37; Hokkanen 2011, s. 19) 

 

Kun eri yritysten arvoketjuja (kuva 6.) yhdistetään raaka-aineiden ja materiaalivirran al-

kulähteiltä loppukäyttäjälle, muodostuu logistinen toimitusketju (kuva 7.), jonka jokai-

sessa pisteessä syntyy lopputuotteelle arvonlisää. Toimitusketjun käynnistävänä impuls-

sina toimii asiakkaan tilaus ja siitä syntyvä informaatio- ja pääomavirta. Toimitusketjun 

tehtävänä on tuottaa mahdollisimman paljon lisäarvoa loppukuluttajille ja kaikille ketjun 

osapuolille mahdollisimman vähäisin kustannuksin. Toimitusketju koostuu kaikista niistä 

toimijoista, jotka osallistuvat tuotteiden valmistamiseen ja toimittamiseen asiakkaalle. Li-
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säksi toimitusketjun osapuolina on usein logistisia palveluyrityksiä, jotka eivät omista tuo-

tetta, mutta osallistuvat esimerkiksi tuotteen kuljetukseen ja varastoimiseen. (Blomqvist 

& Tanskanen 2004, s. 102–103; Hokkanen ym. 2011, s. 8, 19; Sakki 2003, s. 20) 

 

Toimitusketjun hallinnan kannalta tärkeimmät prosessit ovat suunnitteluprosessi ja ti-

laus-toimitusprosessi. Suunnitteluprosessi on ennakoiva prosessi, jolla varaudutaan ket-

jun tulevaan toimintaan. Tällä tarkoitetaan kysynnän ja tarjonnan tasapainottamista, 

jonka osa-alueita ovat tulevien tarpeiden suunnittelu, varastojen suunnittelu, kapasiteet-

tien ja tuotannon sekä jakelun suunnittelu. (Blomqvist & Tanskanen 2004, s. 106–107) 

Tilaus-toimitusprosessi puolestaan käsittää kaikki operaatiot asiakkaan tilauksen teke-

misestä toimitukseen asti. Näitä ovat muun muassa hankinta- ja ostotoiminta, tuo-

tanto/kokoonpano sekä tulo- ja lähtölogistiikan materiaalinkäsittely- ja ohjaustoiminnot. 

(Blomqvist & Tanskanen 2004, s. 109–110; Laamanen & Tinnilä 2009, s. 22).  

 

Tässä diplomityössä käsitellään arvoketjun toiminnoista logistiikkakeskuksen ja tuotan-

non logistisia prosesseja, jotka koostuvat pääasiassa tulo- ja lähtölogistiikan toimin-

noista sekä toimintoihin sisältyvistä materiaalisiirroista. Työssä tutkitaan myös, voi-

daanko prosesseissa esiintyviin ongelmiin ja sitä kautta yrityksen arvoa tuottamattomiin 

vaiheisiin vaikuttaa logistiikkakeskuksen uudella sijainnilla. 
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Hankinta
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kokoonpano

Markkinointi

Jakelu

ja 

toimitus

Logistiikan operatiiviset prosessit

Tulologistiikka           Sisäiset siirrot         Lähtölogistiikka
ASIAKAS

Asiakkaan

tilaus

MATERIAALIVIRTA

INFORMAATIOVIRTA

INFORMAATIOVIRTA

RAHAVIRTA

 

Kuva 7. Toimitusketju (mukaillen Hokkanen ym. 2011, s. 22) 
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2.5 Materiaali- ja informaatiovirrat 

 

Suunnittelu- ja tilaus-toimitusprosessien hallintaan liittyy keskeisesti toimitusketjun läpi 

kulkevat materiaali- ja informaatiovirrat (Blomqvist & Tanskanen 2004, s. 103; Hokkanen 

ym. 2011, s. 8). Tilaus-toimitusketjussa tuotetaan ja käytetään valtava määrä informaa-

tiota, jolla ohjataan tavaroiden fyysistä siirtämistä paikasta toiseen. Esimerkiksi varaston 

työtehtävistä merkittävä osa on informaation ja erilaisten tapahtumien käsittelyä. Tämä 

ilmenee esimerkiksi keräilytoiminnoissa, joissa varastokeräilyn alkaminen ja päättymi-

nen joudutaan monessa paikkaa tunnistamaan ja kirjaamaan, jotta toimintaa voidaan 

ohjata ja valvoa. Tai täytyy tietää milloin ja kuinka paljon tiettyjä komponentteja on vas-

taanotettu tai toimitettu. Siksi tietojen käsittelyn ja välittämisen parantaminen on vähin-

täänkin yhtä tärkeätä kuin uusien tekniikoiden hyödyntäminen tavaroiden käsittelyssä ja 

kuljettamisessa. (Sakki 2003, s. 171, Karhunen ym. 2004, s. 388) Oikea-aikainen, lä-

pinäkyvä ja paikkansapitävä informaatio ja data ovat perusedellytyksiä tehokkaalle toi-

minnan hallinnalle sekä koordinoinnille ketjun eri yksiköiden välillä. (Hugos 2003, s. 6, 

16; Ritvanen ym. 2011, s. 16) 

 

Materiaalivirtoja ohjataan tietovirtojen mukaan niin, että oikeat tuotteet olisivat oikeaan 

aikaan oikeassa paikassa, mikä on toimitusketjun hallinnan päämäärä. Materiaalivirtojen 

tehokkaalla ohjauksella pyritään minimoimaan valmistuksen, varastoinnin ja kuljetusten 

kustannukset sekä ylläpitämään asiakkaiden vaatimaa palvelutasoa. Tavoitteena on jat-

kuva, synkronoitu virta, jossa ei esiinny tarpeettomia virran pysähtymisiä eikä ketjun var-

relle synny ylimääräisiä varastoja. Kun varastoja on vähän, virtaavat tuotteet nopeasti 

koko ketjun läpi, mikä parantaa läpäisyaikaa ja siten reagointikykyä sekä ketteryyttä. 

(Blomqvist & Tanskanen 2004, s. 114; Harrison & Van Hoek 2011, s. 12–13; Haverila 

ym. 2005, s. 464). Aina kun materiaali liikkuu toimitusketjussa, se maksaa, kuluttaa aikaa 

ja mahdollistaa tavaran rikkoutumisen tai häviämisen. Siksi tehokkaasti toimivissa pro-

sesseissa tavaroiden turha liike on vähennetty minimiin. (Waters 2009, s. 391) 

 

Materiaalivirtoja voidaan seurata kuvan 8. mukaisesti materiaalivirran lajin, reitin, volyy-

min ja aikamittareiden mukaan, sekä erilaisten tuotteiden tunnisteiden perusteella. 

Edellä mainittujen lisäksi tärkeä materiaalivirtojen seurantatyyppi on virheseuranta, 

jonka avulla pyritään eliminoimaan materiaalinkulussa tapahtuvia virheitä sekä tunnista-

maan virheen laji, aiheuttaja ja havaintopaikka. (Hyppönen ym. 2004, s. 9–11).   
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Asiakas

Kuva 8. Materiaalivirran seuranta (mukaillen Hyppönen ym. 2004, s. 10–11) 

 

 

2.6 Toimitusketjun prosessien kehittäminen 

 

Toimitusketjussa suuri osa, jopa 80 prosenttia kokonaisajasta, voi olla arvoa tuottamaton 

aikaa. Koska toimitusketju sisältää useita eri käsittelyvaiheita, on tärkeää tunnistaa mikä 

osa tehdystä työstä tuo yritykselle todellista lisäarvoa. Usein on helppoa nähdä arvoa 

tuottavat asiat, kuten esimerkiksi toimitusaika ja joustavuus. Arvoa tuottamattomat asiat 

voivat puolestaan olla hyvin vaikeita havaita. Arvoketjuajattelun mukaisesti toimitusket-

jussa loppukäyttäjää hyödyttämätön arvonlisä on aina tarpeeton ja siksi sen poistami-

seen tai minimoimiseen tulee pyrkiä jokaisessa ketjun osa-alueessa. Logistisia proses-

seja voidaan kehittää muun muassa seuraavilla tavoilla: 
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 Poistetaan lisäarvoa tuottamattomat ja päällekkäiset vaiheet prosesseista 

 Lyhennetään läpimenoaikoja ja työvaiheiden odotusaikoja 

 Suunnitellaan työvaiheita uudelleen 

 Parannetaan toiminnan koordinointia ja joustavuutta 

 Tehostetaan tuotantoa ja jakelua 

 Pyritään reaaliaikaiseen ja läpinäkyvään tiedonkulkuun (kysyntäennusteet, toimi-

tusajat, tietojärjestelmien yhteen sovittaminen) 

 Parannetaan asiakaspalvelutasoa 

 Otetaan käyttöön uutta teknologiaa 

 

Kaikki toimitusketjussa tapahtuvat virheet, ongelmat, kustannuslisät, turhat ja päällekkäi-

set työvaiheet sekä vaiheiden väliset odotusajat ovat arvoa tuottamattomia ja usein ker-

tautuvat toimitusketjun loppupäätä kohti mentäessä. (Ritvanen ym. 2011, s. 25, 51; Hok-

kanen ym. 2011, s. 19, 21; Sakki 2003, s. 25; s. 102–103; Inkiläinen 2009, s. 108–116) 

Toimitusketjua onkin katsottava kokonaisuutena, koska lopputulosta ei paranneta siirtä-

mällä kustannuksia ainoastaan ketjun sisällä eri osapuolten välillä. Yleisesti voidaan to-

deta, että logistisissa prosesseissa on aina runsaasti potentiaalia ja mahdollisuuksia pa-

rantaa työn ja pääoman tuottavuutta sekä keskeisiä kilpailutekijöitä. (Sakki 2003, s. 25.) 

Kuvassa 9. kuvataan esimerkkinä, kuinka toimitusketjun eri vaiheet aiheuttavat kustan-

nuskertymää tuotteeseen. 
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Kuva 9. Toimitusketjun eri vaiheiden aiheuttamat kustannuskertymät tuotteeseen  

(Haverila ym. 2005, s. 463) 
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3 MATERIAALITOIMINNOT 

 

Tässä luvussa käsitellään logistiikkakeskustoiminnan keskeisiä seikkoja kuten varastoin-

tia ja siihen liittyviä materiaalinkäsittelytoimintoja aina vastaanotosta lähetykseen. Mate-

riaalitoiminnot ovat osa lisäarvoa tuovia prosesseja tilaus-toimitusketjussa ja ne muo-

dostavat laajan toiminnallisen kokonaisuuden, joka sisältää useita eri vaiheita. (Lahtinen 

& Pulli 2012, s. 84) Lisäksi luvussa käsitellään materiaalitoimintojen hallintaan keskei-

sesti liittyviä toiminnanohjaus- ja varastonhallintajärjestelmiä sekä varastokirjanpitoa.  

 

 

3.1 Varastointi 

 

Taloudellisessa kielenkäytössä varastolla tarkoitetaan vaihto-omaisuuden materiaali-

osuutta, eli yritykseen hankittuja materiaaleja, jotka eivät ole jalostuksessa (Hokkanen 

ym. 2011, s. 125; Sakki 2003, s. 73). Teknisessä mielessä varastolla tarkoitetaan ylei-

sesti fyysistä tilaa, esimerkiksi paikkaa tai rakennusta, jossa voidaan säilyttää tuotteita, 

materiaaleja tai komponentteja (Karrus 2003, s. 35). Kaikista varastoista voidaan erottaa 

kaksi tärkeää toimintoa, varastointi eli säilytys ja materiaalien käsittely (Hokkanen ym. 

2011, s. 130).  

 

Varastoinnille on olemassa monia syitä. Lyhyesti määritellen yritysten liiketoiminnassa 

varastoja tarvitaan asiakaspalvelujen ja tuotannollisten toimintamahdollisuuksien turvaa-

miseen (Karhunen ym. 2004, s. 302). Varastoiminen ei kuitenkaan lisää tuotteen arvoa 

vaan se pääasiassa aiheuttaa kustannuksia. Tämän takia varastoinnista syntyneiden 

muiden hyötytekijöiden tulee olla riittävän kannattavia, jotta varastoiminen tuottaisi yri-

tykselle lisäarvoa. Syitä varastoinnille voivat olla esimerkiksi tuotanto- ja kuljetuskustan-

nusten alentaminen, suurten hankintaerien edullisuus, halutun asiakaspalvelutason saa-

vuttaminen, kysynnän kausivaihteluiden tasaaminen, markkinatilanteen muutosten tuke-

minen ja laajan tuotevalikoiman ja asiakaskunnan pitäminen. (Hokkanen ym. 2011, s. 

125; Richards 2011, s. 14–16; Ritvanen ym. 2011, s. 80) Monesti varastoinnilla saate-

taan pyrkiä virheellisesti korjaamaan toiminnassa esiintyviä ongelmia. Usein suuret ja 

erityisesti suunnittelematta syntyneet varastot ovat merkki yhteistyön ja tiedonkulun 

puutteesta eri toimijoiden välillä, jonka seurauksena tieto ja tavarat eivät kulje riittävän 

joustavasti. (Sakki 2003, s. 74–75) 
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Varastoinnin kustannukset muodostuvat vaihto-omaisuuden sitoutumisen lisäksi toimin-

nallisista kustannuksista, jotka syntyvät säilyttämisestä ja käsittelystä. Näitä kustannuk-

sia ovat muun muuassa varastotilojen- ja alueiden pääomakulut, tilojen käyttökustannuk-

set (valaistus, lämmitys, vakuuttaminen jne.), käsittelyhenkilöstön palkkakulut sekä lait-

teisto, kalusto- ja pakkausmateriaalikustannukset. Lisäksi varastoinnissa yritys ottaa 

aina riskejä liittyen tuotteen arvoon, koska varastoinnin aikana tuote voi muuttua epäku-

rantiksi, esimerkiksi käyttötarpeen poistuessa tai tuotteen pilaantuessa. (Sakki 2003, s. 

61–62, 76–77; Karhunen ym. 2004, s. 305)  

 

Looginen käsite varasto jaetaan usein termeihin käyttövarasto ja varmuusvarasto. Käyt-

tövarasto on se osuus varastoidusta materiaalimäärästä, joka suurella todennäköisyy-

dellä siirtyy ketjun seuraavalle jäsenelle poistuen yrityksen omasta varastosta. Varmuus-

varaston muodostama osuus puolestaan siirtyy hyvin pienellä todennäköisyydellä eteen-

päin, koska varmuusvaraston tarkoitus on turvata vain poikkeuksellisen kysynnän ai-

heuttama kulutus. (Karrus 2003, s. 35–36) Varastot voidaan jakaa käyttötarkoituksen 

mukaan joko valmistukseen tai jakeluun liittyviksi varastoiksi. Valmistukseen liittyvät va-

rastot sijaitsevat yleensä teollisuuslaitoksen yhteydessä, josta ne palvelevat tuotantoa. 

Tuotantoa palvelevat varastot voidaan lisäksi eritellä sen mukaan, missä jalostuksen vai-

heessa ne sijaitsevat ja kuinka ne prosessia palvelevat. Tämänkaltaisia valmistukseen 

liittyviä varastoja ovat (Hokkanen ym. 2011, s. 126–127; Karhunen ym. 2004, s. 302–

303; Richards 2012, s. 9; Sakki 2003, s. 73): 

 

1. Raaka-ainevarasto, jossa säilytetään raaka-aineita ja komponentteja ennen tuo-

tantoon ottamista. 

 

2. Puolivalmiste- eli välivarastot, joita käytetään keskeneräisten tuotteiden säilytyk-

seen tuotannon eri vaiheissa. 

 

3. Valmiste- eli tuotevarasto, jossa säilytetään jalostustoimenpiteiden jälkeen yrityk-

sen lopputuotteita. 

 

4. Tarvike- ja käyttöainevarasto, jossa säilytetään valmistusprosessin eri vaiheissa 

tarvittavia apuaineita ja tarvikkeita, kuten poltto- ja voiteluaineita, pakkaustarvik-

keita ja varaosia. 

 

5. Työvälinevarasto, jossa säilytetään valmistusprosessissa tarvittavia työvälineitä. 
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Jakeluun liittyvät varastot sijaitsevat tuotteiden jakelureittien varrella ja ne palvelevat niin 

valmistusyrityksiä, kuljettajia ja kauppiaita sekä viranomaisia. Jakeluun liittyviä varastoja 

ovat tukkuvarasto, myyntivarasto, turva- eli varmuusvarasto, terminaalivarasto ja tulliva-

rasto. (Hokkanen ym. 2011, s. 128) 

 

 

3.2 ERP- ja varastonhallintajärjestelmät 

 

Tietojärjestelmien rooli yritysten tietojen hallinnassa ja toiminnanohjauksessa on kasva-

nut vuosi vuodelta. Muun muassa varastonhallintaan liittyvät tehtävät ovat merkittävästi 

monitahoisempia ja riippuvaisempia IT-järjestelmästä kuin aikaisemmin. Moderni, keski-

kokoinen tai suuri yritys ei yksinkertaisesti pysty enää toimimaan ilman toiminnanohjaus-

järjestelmää (ERP, Enterprise Resource Planning), jonka keskeisenä tehtävänä on tukea 

ja integroida yrityksen toimintoja eri prosesseihin liittyen ja ohjata yritysten keskeisiä ma-

teriaali- ja rahavirtoja. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla liiketoimintaprosessien tois-

tuvat rutiinipäätökset voidaan automatisoida järjestelmän hoidettavaksi. (Holmström 

2004, s. 130–131; Haverila ym. 2005, s. 430; Lahtinen & Pulli 2012, s. 102; Kauppauf 

ym. 2012, s. 102) 

 

ERP-toiminnanohjausjärjestelmän avulla voidaan hallita tehokkaasti yrityksen kaikkia re-

sursseja ja tuotantolaitoksia sekä suunnitella keskitetysti liiketoiminnan ja tuotannon to-

teutumista. Tunnusluvut, raportit ja kustannustiedot ovat ERP-järjestelmistä helposti 

saatavissa. Tyypillisiä toiminnanohjausjärjestelmän kattavia prosesseja logistiikkakes-

kuksissa ovat varastonhallinta, materiaalinhallinta, tuotannonsuunnittelu ja toimitusket-

jun hallinta. Lisäksi muita ominaisuuksia, joita järjestelmään voidaan liittää, ovat esimer-

kiksi henkilöstö- ja asiakassuhteidenhallinto sekä taloushallinto. Yritysten logistiikkakes-

kusten osalta on erityisesti huomioitava sidosryhmien käytössä olevat toiminnan- ja va-

rastonohjausjärjestelmät, sillä eri järjestelmien integroiminen logistiikkakeskuksen 

omaan järjestelmään ei ole aina ongelmatonta. (Lahtinen & Pulli 2012, s. 102; Haverila 

ym. 2005, s. 430, Monk & Wagner 2013, s. 1-2) 

 

ERP-järjestelmien ydin on sen sisältämä tietokanta, jonka tietoja voidaan hyödyntää ja 

jalostaa erilaisilla toiminnanohjausjärjestelmään kuuluvilla ominaisuuksilla. Tietojenkä-

sittelyn kannalta järjestelmään kerran syötetty tieto on kaikkien järjestelmää käyttävien 

käytössä reaaliaikaisesti eikä kyseistä tietoa tarvitse luoda uudestaan. Valmistuksen 
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kannalta tärkeä osa tietokantaa on tuoterakenne, joka määrittelee tuotteiden ja puolival-

misteiden valmistuksessa tarvittavat raaka-aineet ja komponentit. Tuoterakenteen avulla 

voidaan suorittaa materiaalitarvesuunnittelua (MRP, material requirements planning) ja 

tarvelaskentaa, joilla määritellään tuotteiden valmistus- ja hankintatarpeet perustuen me-

nekkiin ja varastomääriin.  Lisäksi kun tiedetään tuotannon työvaiheiden kestot ja ajan-

kohdat sekä hankintojen toimitusajat, voidaan valmistus- ja hankintatarpeet ajoittaa toi-

minnanohjausjärjestelmällä. (Haverila ym. 2005, s. 430, 433–434; Lehtonen 2004, s. 74–

75; Monk & Wagner 2013, s. 19, 97; Lahtinen & Pulli 2012, s. 102–103) 

 

Tässä diplomityössä käsiteltävällä ulkoistetulla logistiikkapalveluyhtiöllä on käytössä 

oma varastonhallintajärjestelmä, joka on integroitu Rauman yksikön toiminnanohjausjär-

jestelmään. Logistisen ketjun suorituskyky ja tehokkuus ovat hyvin riippuvaisia ERP-jär-

jestelmän ja varastonhallintajärjestelmän optimaalisesta toiminnasta ja vuorovaikutuk-

sesta. Siksi varastohallintajärjestelmät ovat usein integroitu tai läheisesti linkitetty käy-

tössä olevaan ERP-järjestelmään. Logististen toimintojen ulkoistamisen suunnittelu- ja 

toteutusvaiheessa yksi vaikeimmista tehtävistä onkin ulkoistajan ja palveluntuottajan IT-

järjestelmien integrointi (Jalanka ym. 2003, s. 13; Kauppauf ym. 2012, s. 102)  

 

Varastonhallintajärjestelmät (WMS, Warehouse Management System) ovat tietokantaan 

perustuvia tietojärjestelmäsovelluksia, joilla pyritään tehostamaan varaston toimintoja ja 

ylläpitämään tarkkaa dataa varastotapahtumista ja -saldoista. Varastonhallintajärjestel-

millä avulla hallitaan, koordinoidaan ja ohjataan varastotapahtumia, kuten materiaalien 

ja tuotteiden siirtelyä, vastaanottoa, hyllytystä, keräilyä, pakkausta ja lähetystoimintoja. 

Varastonhallintajärjestelmällä rekisteröidään kaikki kyseisiin toimintoihin liittyvät tapah-

tumat ja järjestelmän avulla voidaan määrittää esimerkiksi tuotteiden varastopaikka ja 

sijainti. WMS-järjestelmien avulla pyritään tehostamaan keräilytoimintoja, tilauksien ja 

tuotteiden jäljitystä, raportointia sekä vähentämään virheiden määrää. Järjestelmän 

avulla pyritään näin ollen vähentämään tavarankäsittelytoiminnot minimiin ja nostamaan 

tilaustenkäsittelytapahtumat mahdollisimman korkeaksi. Varastohallintajärjestelmiä käy-

tetään yritysten varastoissa, jotta materiaalien, pääoman ja henkilöstön käyttö tehostuu, 

palvelutaso ja toiminnan laatu parenevat sekä turhan työn määrä vähenee. (Ritvanen 

ym. 2011, s. 62; Shiau & Lee 2010, s. 382; Richards 2011, s. 138) 
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3.3 Varastokirjanpito 

 

Yrityksen tuotteelle, materiaalille, puolivalmisteelle tai tarveaineelle, jota hallitaan ERP-

järjestelmässä omana yksikkönään, on luotu järjestelmään nimike, jotta tuote voidaan 

tunnistaa ja identifioida yksiselitteisesti. Nimikkeelle määritellään tuotteen perustiedot, 

kuten esimerkiksi sen tyyppi (ostonimike, valmistettava) ja ohjaustiedot (varasto-ohjau-

tuva, tilausohjautuva). ERP-järjestelmän mukaiset rakenteet ja työnvaihetiedot liitetään 

puolivalmisteiden ja lopputuotteiden nimikkeisiin. Nimike yksilöidään muista nimikkeistä 

nimikekoodilla. Esimerkiksi lopputuotteilla voi olla oma numerosarjansa, jolloin osa nimi-

kekoodin numeroista toimii tunnisteena. (Vilpola & Kouri 2006, s. 86–87; Hokkanen & 

Virtanen 2012, s. 74) 

 

Nimikkeiden varastosaldoja seurataan tarkalla ja ajantasaisella kirjanpidolla, jota ylläpi-

detään tietojärjestelmän avulla. Tietojärjestelmään päivittyy kaikki materiaalitapahtumat, 

jotka päivittävät varastokirjanpitoa, kuten esimerkiksi toimitusten vastaanotto, tilausten 

lähettäminen ja tuotantoerän valmistuminen. Näiden päivitysten tuloksena saatavaa to-

dellista varastossa olevaa nimikemäärää nimitetään varastosaldoksi. Toteutuneiden va-

rastotapahtumien lisäksi ERP-järjestelmissä ylläpidetään tietoa tulevista tapahtumista, 

joille on laskettu tapahtuma-ajankohdat. Järjestelmässä voidaan ylläpitää materiaaliva-

rauksia suunnitetuille materiaalimenekeille, sekä näyttää tulevat täydennyserät. (Have-

rila ym. 2005, s. 451; Vilpola & Kouri 2006, s. 91–92) 

 

Diplomityössä merkittävässä roolissa ovat käsitteet ostotilaus, työtilaus ja myyntitilaus. 

Näiden kolmen käsitteen vaikutusta varastonhallintaan ja sen kirjanpitoon havainnollis-

tetaan kuvassa 10., jossa kuvataan yleisesti prosessinvaiheita, joissa varastonarvo kas-

vaa ja vähenee. 

 

3.3.1 Myyntitilaus 

 

Myyntitilaus (sales order) muodostetaan, kun myyntiprosessi asiakkaan kanssa on saatu 

valmiiksi. (Kauppauf ym. 2012, s. 7) Myyntitilaukseen määritellään asiakastiedot, toimi-

tusaika, osoitteet sekä toimitus- ja maksuehdot. Myyntitilauksen tilausriveille määritel-

lään asiakkaan tilaamat nimikkeet antamalla nimikenumero ja kappalemäärä. Vakiotuot-

teiden hinnoittelu tapahtuu hakemalla hinnastosta kunkin tuotteen hinta ja kertomalla se 

kappalemäärällä. Varioituvien tai uniikkien tuotteiden hinnoittelu määrittyy tilauskohtais-

ten tuoterakenteiden perusteella. (Vilpola ym. 2006, s. 90) 
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3.3.2 Ostotilaus 

 

Ostotilaus (Purchase order) toimii samalla logiikalla kuin myyntitilaus. Ostotilaukseen 

merkitään ostettavan tuotteen nimikekoodi ja kappalemäärä. Nimikkeen perustiedoista 

siirtyy tilaukseen oletettu ostohinta, ostoerä ja toimitusaika, jotka voidaan muuttaa todel-

lisen tilauksen mukaisiksi. Tuotteiden vastaanottokirjauksessa materiaalit kirjataan saa-

puneiksi ostotilauksen perusteella. (Vilpola ym. 2006, s. 90, 99)  

 

 

3.3.3 Työtilaus 

 

Jokaisella työtilauksella (production order) on oma työnumero, joka voi perustua esimer-

kiksi juoksevaan numerosarjaan tai asiakastilauksen numeroon. Työnumero muodostaa 

työ- ja materiaalimääräimet, joista käy ilmi esimerkiksi kyseisessä tuotantotilauksessa 

valmistettava tuote, piirustusnumero, työvaiheet, laskettu kokonaistyöaika ja työvai-

heissa vaadittavat materiaalit ja komponentit. Raportointi ja kustannusseuranta perustu-

vat yleensä työnumeroihin. Työ- ja materiaalimääräimet tulostetaan normaalisti yrityksen 

toiminnanohjauksen tietojärjestelmillä ja niihin on yhdistelty muun muuassa edellä mai-

nituista tarpeelliseksi koetut tiedot. Määräimiä voidaan käyttää myös työjärjestyksen 

suunnitteluun, koska työnjohtaja voi asettaa työmääräimet siihen järjestykseen, jossa 

työt jaetaan tekijöille. (Vilpola ym. 2006, s. 97–98; Haverila ym. 2005, s. 425) Rauman 

yksikössä työtilauksesta käytetään nimeä työkortti tai production order. Jokaisella työ-

kortilla on oma numeronsa. Yrityksen myyntitilaukset sisältävät suurimmaksi osaksi työ-

kortteja, joiden alla olevat nimikkeet keräillään tuotantoon, jossa ne jalostetaan potkuri-

laitteiksi tai vaihtoehtoisesti nimikkeet keräillään suoraan pakkaamoon, jolloin valmistuk-

sena toimii keräily ja pakkaaminen.  
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Varastokirjanpito
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Valmiin 

tuotteen 

inventointi

Keräily 
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ASIAKAS

TOIMITTAJA

+

+ -

-

Toimituksen

lähetys-

prosessi

asiakkaalle

Materiaalien

vastaanotto-

prosessi

Kuva 10. Myyntitilauksen, työtilauksen ja ostotilauksen rooli varastonhallinnassa (mu-

kaillen Kauppauf ym. 2012, s. 106) 

 

 

3.4 Tulo- ja lähtölogistiikka 

 

Kuvan 6. arvoketjumallin mukaisesti, yrityksen läpi virtaavien materiaalien ja tuotteiden 

materiaalikäsittelytehtävät voidaan jakaa tulo- ja lähtölogistiikkaan. Tulologistiikka pitää 

sisällään kaikki yrityksen läpi virtaavan materiaalin vastaanottoon liittyvät vaiheet. Siihen 

sisältyvät materiaalien vastaanotto, tarkastus, purkaminen ja varastoon sijoittaminen. 

Lähtölogistiikka puolestaan koostuu erilaisista varasto- ja lähetystoiminnoista, muun mu-

assa tuotteiden keräilyistä ja pakkaamisesta. (Ritvanen ym. 2011, s. 20–21; Hokkanen 

ym. 2011, s. 19–20; Porter 2004, s. 39–40) Lisäksi kappaleessa 3.5 kerrotaan tulo- ja 

lähtölogistiikan prosesseihin sisältyvistä yrityksen sisäisistä kuljetuksista ja materiaali-

siirroista, jotka ovat olennainen osa yritysten materiaalivirtaa. Kuvassa 11. kuvataan ha-

vainnoivasti seuraavissa kappaleissa käsiteltävien materiaalitoimintojen välistä vuoro-

vaikutusta ja vaikutusta materiaalivirran kulkuun varaston ja tuotannon välillä.  
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Kuva 11. Materiaalinkäsittelytoimintoja (mukaillen Hokkanen & Virtanen 2012, s. 16 ja 

Ritvanen ym. 2011, s. 21) 

 

 

3.4.1 Toimituksen vastaanotto, vastaanottokirjaus ja hyllytys 

 

Varastointi alkaa tavaran vastaanotosta, jonka takia onnistunut tuotteen vastaanotto luo 

hyvän perustan koko varaston tehokkaalle toiminnalle. Vastaanotossa on tärkeää saada 

puretut tavarat liikkumaan riittävän nopeasti vastaanottoalueelta varastoon, jotta uusille 

mahdollisesti pihalla odottaville ajoneuvoille on jälleen riittävästi purkutilaa käytettävissä. 

(Hokkanen & Virtanen 2012, s. 28–29, Karhunen ym. 2004, s. 374)  



36 
 

Toimituksen purun yhteydessä tarkistetaan rahtikirja ja sen merkinnät, sekä kollien 

määrä ja kunto, jotta varmistutaan, että tavarat ovat oikeassa paikassa, kolleja on oikea 

määrä ja rikkinäisiä tai vuotavia pakkauksia ei vastaanoteta. Rahtikirja on asiakirja, jolla 

on vahvistettu kuljetussopimuksen syntyminen. Siitä ilmenee lähettäjä, vastaanottaja, 

toimitusosoite, tavaran määrä, laatu ja paino. Rahtikirjan osapuolia ovat lähettäjä, vas-

taanottaja sekä kuljettaja. Kaikki löydetyt poikkeavuudet tulee merkitä rahtikirjaan va-

raumina. (Hokkanen ym. 2012, s. 28–30, 60; Karhunen ym. 2004, s. 375) 

 

Ennen saapumiskirjauksen tekemistä suoritetaan määrällinen ja laadullinen tarkastus, 

jolla varmistetaan toimituksen yhteensopivuus ostotilauksen kanssa hyödyntämällä toi-

mittajan lähetysdokumentteja, esimerkiksi pakkauslistaa tai lähetettä. Vastaanottotarkis-

tukseen voi kuulua myös tekninen tarkastus, jossa selvitään ovatko materiaalit vaadittu-

jen spesifikaatioiden mukaiset. Tarkistukseen voi kuulua esimerkiksi mittaus, punnitus 

tai testaus. Tarkastuksissa löytyneet poikkeavuudet ja jatkotoimenpiteet selvittää useim-

miten yrityksen hankintaosasto toimittajan kanssa. (Dolgui & Proth 2010, s. 423; Hokka-

nen & Virtanen 2012, s. 30–31, Pouri 2004, s. 2; Karhunen ym 2004, s. 375–376) 

 

Kun tuote on läpäissyt tarkastukset, kirjataan se saapuneeksi tietojärjestelmään ostoti-

lauksen perusteella, joten tuotteiden, komponenttien ja materiaalien tulee aina vastata 

niiden ostotilausta. Ostotilauksen tiedot tulostetaan yleensä ulos käytössä olevasta jär-

jestelmästä paperille, koska tietoja joutuu usein lukemaan vastaanoton eri työalueilla ja 

hyllystöissä. (Vilpola ym. 2006, s. 99; Karhunen ym. 2004, s. 387). Tuotteiden saldotie-

tojen päivittäminen on yksi varaston vaativimmista työtehtävistä, koska saldojen oikeel-

lisuus on aina uhattuna tavaraa sijoitettaessa, otettaessa tai lähetettäessä. (Hokkanen 

& Virtanen 2012, s. 67) Nimikekoodin ja kappalemäärän lisäksi tietojärjestelmään vaadi-

taan tallentamaan usein myös tuotteen erä- ja sarjanumero (Richards 2011, s. 56). Va-

rastosaldojen päivittämisen jälkeen suoritetaan hyllytys eli tuote siirretään varastopaik-

kaan säilytettäväksi tai keräiltäväksi. Varastopaikkana toimii aktiivi- tai reservivarasto. 

Aktiivipaikkana toimii se alue, josta tilausten keräily pääasiassa suoritetaan. Reservipai-

kalla puolestaan säilytetään niitä tuotteita, jotka eivät mahdu aktiivipaikalle ja josta ma-

teriaaleja siirretään aktiivipaikalle sen tyhjentyessä. Ennen tavaran fyysistä siirtoa varas-

topaikalle haetaan tuotteelle oikea hyllytyspaikka esimerkiksi tietojärjestelmästä ja laite-

taan tuotteeseen tarvittavat merkinnät keräilyä varten. (Hokkanen ym. 2011, s. 131; Kar-

hunen ym. 2004, s. 376; Pouri 2004, s. 4–5)  
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Vastaanottotoiminnoissa käytetyin tunnistusteknologia on edelleen optisesti tunnistetta-

vat merkkijonot- tai muodostelmat eli viivakoodit. Viidakoodiin liittyvien rajoitteiden takia 

vaihtoehtoiset tunnistusmenetelmät ovat yleistyneet, kuten RFID-tekniikka, jolla tunnis-

tus tapahtuu radiosignaalin avulla. RFID-tunnisteita voidaan lukea langattomasti jopa sa-

tojen metrien päästä ilman visuaalista yhteyttä ja samanaikaisesti useita kohteita. (Lah-

tinen & Pulli 2012, s. 86, 95–96) 

 

 

3.4.2 Keräily ja töiden vapautus 

 

Yksi kaikkia varastoja yhdistävä tekijä on se, että varastoissa suoritetaan tuotteiden ke-

räilyjä kappale tai lava kerrallaan. Keräilyt voidaan suorittaa myös tuote-, tuoteryhmä-, 

asiakas- tai aluekohtaisesti ja keräilyissä voidaan yhdistää esimerkiksi viikottaiset tai pro-

jektikohtaiset toimitukset. Keräily on yksi työvaltaisimmista varastoon liittyvistä materiaa-

litoiminnoista ja sen nopeus ja tarkkuus ovat keskeisiä menestystekijöitä nykyajan va-

rastotyöskentelyssä, jossa vaaditaan nopeita toimituksia ilman virheitä. Tavaroiden tun-

nistaminen sekä oikean tuotteen poiminta ovat tunnuslukuja, joita käytetään määrittä-

mään keräilyn laadullisia tavoitteita. Keräilyn tehokkuutta mitataan tavallisesti kerättyjen 

rivien määrällä. (Park 2012, s. 1, 8; Hokkanen & Virtanen 2012, s. 35–36; Ritvanen ym. 

2011, s. 86–87).  

 

Keräilytoiminnot voidaan jakaa joko staattiseen tai dynaamiseen. Staattisella keräilyllä 

tarkoitetaan tapahtumaa, jossa kerättävä tuote kuljetaan esimerkiksi automaatilla keräi-

lyä tekevän henkilön luokse. Tällöin keräilijän tehtäväksi jää poimia haluttu kappale-

määrä ja sijoittaa se varattuun kuljetusmuotoon. Dynaaminen keräily puolestaan vastaa 

perinteisintä ajatusta keräilystä. Tässä keräilymallissa keräilyä tekevä henkilö kulkee esi-

merkiksi trukilla tuotteen hylly- tai lavapaikan luokse ja suorittaa tuotteen poiminnan. Dy-

naaminen keräily on edelleen eniten käytetty keräilymalli. Keräilyissä suurin aika kuluu 

perinteisesti tuotteiden kuljettamiseen ja etsimiseen. Näiden työvaiheiden minimointi 

suunnittelulla sekä osaamisella mahdollistaa toiminnan kehittämisen. (Hokkanen & Vir-

tanen 2012, s. 34–36; Karhunen ym. 2004, s. 378–379) 

 

Tänä päivänä keräilyissä käytetään eniten paperi- ja radiopääteavusteisia tekniikoita 

(Lahtinen & Pulli 2012, s. 87). Paperiavusteissa keräilyissä käytetään keräilylistoja, jotka 

tulostetaan tietojärjestelmästä ja niiden sisältämän tiedon avulla suoritetaan keräily. Ke-
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räilylistoja käytetään silloin kun varastosta keräillään materiaaleja työkohtaisesti. Tuo-

tantoerä tai työasemakohtaiset materiaalien tarve- ja keräilylistat muodostetaan tarve-

laskennassa lasketun materiaalimenekin perusteella. (Vilpola & Kouri 2006, s. 98; Hok-

kanen & Virtanen 2012, s. 34) Keräilyn tehokkuutta lisäävässä teknisessä kehityksessä 

ovat uusimpia teknologioita puheohjaus ja radiotaajuuteen perustuva RFID-tekniikka. 

Pientavaroiden keräilyssä voidaan käyttää myös valo-ohjausta (Lahtinen & Pulli 2012, s. 

86, 91, 97; Hokkanen & Virtanen 2012, s. 38) 

 

Rauman yksikössä keräilyjen suorittamisessa hyödynnetään kittausta. Kittaamisella (kit-

to-order) tarkoitetaan oikean työaseman määrittelyä komponenteille. Työasema määrit-

telee komponentille paikan, johon se tulee keräillä ja toimittaa. (Kappauf ym. 2012, s. 

189) Rauman yksikössä työasemina toimivat Suojantien tuotannon eri asennuspaikat 

sekä pakkaamo. Keräilyjen alottamista Rauman yksikössä säädellään manuaalisella töi-

den eli työkorttien vapauttamisella, jolla vapautetaan materiaalit keräilyyn. Töiden va-

pauttamista käytetään, kun tehdyn tarvelaskennan tietoja ei haluta suoraan siirtää kapa-

siteetin- tai materiaalien hallintaan, esimerkiksi tilauskannan voimakkaan elämisen 

vuoksi. Tällä voidaan siis säädellä töiden aloittamista, koska esimerkiksi valmistusosas-

toilla ei voida aloittaa töitä, joita ei ole vielä vapautettu. (Vilpola & Kouri 2006, s. 97) 

Rauman yksikössä töiden vapauttamista tapahtuu silloin kun työnjohtajat ja lähetyskoor-

dinaattorit vapauttavat toiminnanohjausjärjestelmästä projektien työkortteja keräilyyn. 

 

 

3.4.3 Pakkaaminen ja lähetystoiminnot 

 

Yritysten asiakkaat voivat sijaita kotimaassa, ympäri maailmaa tai olla sisäisiä asiakkaita. 

Eri lähtökohdista huolimatta asiakkaalle toimitettavan lähetyksen oikeellisuuden ja oikea-

aikaisuuden voidaan todeta olevan yhtä tärkeää kaikille asiakkaille, riippumatta koosta 

tai sijaintipaikasta. Lähetysten keräilyt tulee olla suoritettu oikein ja lähetysten tulee olla 

pakattu siten, että asiakas saa tuotteen hyväkuntoisena käyttöönsä. (Hokkanen & Virta-

nen 2012, s. 34) Pakkausten perustehtävänä onkin suojata tuotteita mekaanisilta, kemi-

kaalisilta, biologisilta ja ilmastollisilta rasituksilta sekä mahdollistaa kuljetusten tehokkuus 

läpi toimitusketjun. Pakkaaminen ei ole kuitenkaan tärkeää pelkästään tuotteiden suo-

jaamisen vuoksi, koska hyvä pakkaus mahdollistaa tuotteiden taloudellisen ja helpon kä-

sittelyn, kuljetuksen ja varastoinnin, sekä niiden toimivuuden erilaisissa varastointijärjes-

telmissä. Pakkaustyypin- ja materiaalin määrittelee pakattava tuote, käsittelyvaiheet ja 

kuljetustapa sekä kuljetusmatka. Yleisimpiä pakkausmateriaaleja ovat muun muassa 
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puu, vaneri, kovalevy, muovi sekä kuitupohjaiset materiaalit kuten kartonki ja pahvi. Tie-

donvälitys on myös yksi pakkauksen tehtävistä, koska pakkauksissa olevaa tietoa hyö-

dynnetään esimerkiksi tuotteen tunnistuksessa. Pakkausten tulee myös palvella asia-

kasta välittämällä informaatiota tuotteesta ja sen käytöstä. (Järvi-Kääriäinen & Leppä-

nen-Turkula 2002, s. 16, 20; Waters 2009, s. 396–397; Ritvanen ym. 2011, s. 67–69; 

Bloomberg ym. 2002, s. 194–195) 

 

Lähetysten muodostamiseen liittyy kiinteästi kuljetusmuodon valinta (maa- meri-, rauta-

tie- tai ilmakuljetus) sekä konttikuormien ja muiden kuormatilojen lastaukset. Lastauksen 

yhteydessä on hallittava kuorman varmistamiseen eli kuorman sidontaan sovellettavat 

työvaiheet. Lähetystoimintoihin sisältyy myös useiden dokumenttien tuottaminen yhteis-

työssä eri tahojen ja sidosryhmien kanssa. Tuotettavia dokumentteja ovat esimerkiksi 

pakkauslistat (packing list), tullilaskut (customs invoice), kauppalaskut (commercial in-

voice), rahtikirjat, käsittelyohjeet, alkuperätodistukset, vaarallisten aineiden selvitykset ja 

tullausselvitykset. (Branch 2009, s.119–120, 122) Edellä mainitut tuotettavat dokumentit 

ja kaikki sähköisessä muodossa olevat tiedot tulee voida yhdistää toisiinsa sekä tietojär-

jestelmissä, että esimerkiksi tavaraterminaalissa. Sähköisessä tiedonsiirrossa ja tieto-

jenkäsittelyssä dokumenttien yksilöitävyys on edellytys koko järjestelmän sujuvalle toi-

minnalle. (Hokkanen & Virtanen 2012, s. 62)  

 

 

3.5 Sisäiset kuljetukset ja materiaalisiirrot 

 

Kuljetusten kysyntä on tuotteiden tuotannossa tarvittavien raaka-aineiden, komponent-

tien ja materiaalien sekä kulutukseen menevien valmiiden tuotteiden kysynnästä johdet-

tua kysyntää. Logistisen ketjun kahden peräkkäisen vaiheen sekä tuotannon ja kulutuk-

sen välillä on aina paikka- ja aikaeroja, jotka synnyttävät kuljetustarpeen. Siksi kuljetus-

ten merkitys fyysisessä toimitusketjussa onkin tärkeä, koska vain kuljettamalla materiaa-

lit voivat siirtyä tuotantolaitoksiin ja niissä valmistetut tuotteet edelleen asiakkaille. (Ok-

sanen 2003, s. 22, 28, 108; Waters 2009, s. 404) 

 

Kuljetusmuodon valintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten kuljetettava tuote ja sen kiireel-

lisyys, lähetyspaikka, määräpaikka, kuljetusreitti ja lainsäädännölliset tekijät. Kuljetus-

muodosta riippumatta on huomioitava, että itse kuorman kuljettamisesta syntyvä rahti-

kustannus on vain osa kuljetuskustannuksia. Kuljetusten toimintoprosesseihin sisältyvät 

lisäksi vähintään kuormankäsittelykustannukset, jotka syntyvät tavaran kuormauksesta 
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kuljetusyksikköön ja kuorman purkutoiminnoista. Lisäksi kuljetusten toimintoprosessi si-

sältää usein monenlaista suunnittelua, hankintaa sekä valmistelu- ja aputoimintoja, joi-

den osuus prosessista voi olla huomattavan suuri. Kuljetuserien muodostaminen, pak-

kaus, kuljetus ja purku vaativat aina omat resurssinsa ja niihin liittyy monesti erilaisia 

odotusaikoja ja viiveitä, jotka johtavat läpäisyaikojen pitenemiseen ja mahdollisesti tur-

haan varastointiin. Siksi materiaalien edestakaisia kuljetuksia esimerkiksi kesken valmis-

tuksen tulee välttää mahdollisuuksien mukaan. (Oksanen 2003, s. 26, 43; Hokkanen ym. 

2011, s. 92–93; Haverila ym. 2005, s. 447; Waters 2009, s. 409) 

 

Lyhyellä tähtäimellä kuljetuksia ei voida merkittävästi korvata muilla tuotantopanoksilla, 

mutta pitkällä aikavälillä kuljetustarvetta voidaan vähentää tai lisätä esimerkiksi tuotan-

tolaitosten ja varastojen sijoituspäätöksillä. Kuljetukselle kohdistuu aina vaikutuksia sekä 

kuljetusta edeltävästä että sitä seuraavasta prosessin vaiheesta. Toisaalta myös itse 

kuljetus asettaa vaatimuksia, jotka voivat liittyä esimerkiksi pakkaamiseen, yksiköintiin ja 

toimintojen ajoituksiin. (Oksanen 2003, s. 28) 

 

Materiaalinkäsittelyllä tarkoitetaan kaikkia niitä toimintoja, joilla vaikutetaan fyysisesti 

materiaalin olotilaan. Kuljetuksissa materiaali pysyy sinänsä koskemattomana, koska 

kuljetuksessa vain materiaalin sijainti muuttuu. Tämän vuoksi kaukokuljetuksia ei suora-

naisesti pidetä materiaalinkäsittelytoimenpiteinä. Sen sijaan yritysten sisäiset siirrot ja 

kuljetukset voidaan lukea tällaisiksi toimenpiteiksi huolimatta siitä, että niiden vaikutus 

materiaaleille onkin sama kuin kaukokuljetuksilla. Sisäisiä kuljetuksia voidaan pitää 

osana materiaalinkäsittelytoimenpiteitä, koska niillä tarkoitetaan prosessiin liittyviä eri 

vaiheiden välisiä siirtoja, jotka ovat olennainen osa tuotantolaitoksen materiaalivirtaa ja 

ne liittyvät saumattomasti muuan muassa lähetysten purkamiseen, tuotantoon siirtämi-

seen ja valmisteiden pakkaustoimintoihin. (Hokkanen ym. 2011, s. 139) 

 

Vaikka termi ”sisäinen kuljetus” tai ”sisäinen siirto” viittaa sisällä tapahtuvaan toimintaan, 

ei toiminta rajoitu pelkästään fyysisesti sisätiloihin. Usein yritysten tuotanto- ja varastoti-

lat jakautuvat ulko- ja sisärakennuksiin, jotka sijaitsevat eri alueilla ja tonteilla. Näiden 

toiminta-alueiden sisällä ja välillä tapahtuu materiaalinkäsittelytoimenpiteiksi luokiteltavia 

siirtoja. Varastotoiminnassa sisäisillä siirroilla on neljä merkittävää materiaalinkäsittely-

tehtävää, jotka ovat (Hokkanen ym. 2011, s. 140): 

 

 Saapuvan tavaran siirto purkupaikalta varastoon 

 Varastopaikkojen tai varaston ja tuotannon väliset siirrot 
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 Lähtevän tavaran siirto varastopaikalta lähtöalueelle 

 Ajoneuvojen kuormaus- ja purkutoiminnot 

 

Tuotannon valmistusprosessin kannalta sisäiset siirrot voidaan jakaa kolmeen eri kate-

goriaan (Hokkanen ym. 2011, s. 83): 

 

 Esituotannolliset kuljetukset, jotka tapahtuvat ennen valmistuksen alkamista. Ky-

seessä on materiaalien ja komponenttien tuonti tehtaalle ja siirto varastosta val-

mistusosastolle. 

 

 Tuotannonväliset kuljetukset, jotka tapahtuvat eri valmistusvaiheiden välillä tai 

niiden aikana. Kuljetuskohteena on esimerkiksi puolivalmiste. 

 

 Jälkituotannolliset kuljetukset, jotka tapahtuvat valmistusvaiheiden jälkeen. Kul-

jetuskohteena on valmis tuote, joka siirretään valmistuksen loppupisteestä val-

mistuotevarastoon ja sieltä edelleen asiakkaalle. 

 

Sisäisten kuljetusten järjestäminen ja kuljetustapa riippuu pitkälti kuljetustarpeesta, jota 

määrittelee materiaalivirran säännöllisyys ja tiheys (siirtomäärät). Satunnaiset kuljetuk-

set hoidetaan erillistoimituksina kulloinkin saatavan tilauksen mukaisesti, mutta säännöl-

liset materiaalivirrat voidaan hoitaa erityisiä sisäisiä kuljetusreittejä hyödyntäen. Tällöin 

yrityksellä on tietty kuljetusväline, joka kulkee tietyn aikataulun mukaan varastojen ja eri 

siirtopisteiden välillä. Auto- ja trukkikuljetusten lisäksi siirtovälineinä voivat toimia muun 

muassa sähkömoottoriset kuljettimet, siltanosturit ja erilaiset automaatioteknologiat. 

(Hokkanen ym. 2011, s. 140, 144–147, Lahtinen & Pulli 2012, s. 88) 
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4 NYKYTILA-ANALYYSI 

 

Kuten edeltävissä kappaleissa on mainittu, lähti diplomityö liikkeelle nykytilan tutkimuk-

sesta. Tässä luvussa käydään läpi Suojantien kokoonpanotehtaan valmistusprosessia 

logistiikan näkökulmasta, esitellään logistiikkakeskuksen tehtävät ja kuvataan materiaa-

livirtojen kulku eri yksiköiden välillä. Lisäksi käsitellään tutkimuskohteena olevaa logis-

tiikkakeskuksen uutta sijaintia sekä Rauman yksikön ja logistiikkapalveluyhtiön käytössä 

olevia tietojärjestelmiä. 

 

Kappaleissa 4.4–4.7 selvitetään vaiheittain nykyiset logistiikkakeskuksen ja Suojantien 

kokoonpanotehtaan operatiiviset prosessit, jotka vaikuttavat materiaalien käsittelyyn, 

kulkuun ja hallintaan. Prosessien vaiheet on kartoitettu useamman menetelmän avulla, 

kuten haastatteluilla, palavereilla ja paikan päällä havainnoinnilla. Logistiikkakeskuksen 

ja Suojantien kokoonpanotehtaan väliset logistiset prosessit voidaan jakaa neljään eri 

päävaiheeseen, jotka koostuvat tulo- ja lähtölogistiikan toiminnoista sekä niiden välisistä 

sisäisistä siirroista. Vaiheet ovat: 

 

1) Tuotteen vastaanotto ja sijoitus keskusvarastoon 

2) Tuotteen työasemakohtainen keräily ja toimitus välivarastoon 

3) Välivarastointi ja toimitus työasemille 

4) Tuotteen keräily pakkaamoon ja lähetystoiminnot 

 

Nykytilan tutkimuksen perusteella on luotu prosessikaaviot, jotka löytyvät työn liitteinä. 

Prosessien kuvaukset tehtiin mahdollisimman kattavasti ja yksityiskohtaisesti. Kuvauk-

set ovat jo otettu Rauman yksikössä käyttöön kuvaamaan nykyisiä logistisia prosesseja. 

Lisäksi Rauman yksikkö hyödyntää nykytilan kuvausta ja diplomityön prosessikaavioita 

tehdas 2015-projektissaan. Diplomityön liitteenä 2. on kokonaiskuvaus päävaiheittain 

materiaalivirran kulusta tuotteen vastaanotosta keskusvarastoon ja sieltä Suojantien tuo-

tantoon ja pakkaamoon. Liitteenä 3., 4. ja 5. on tutkimuksen perusteella luodut uimara-

takaaviot, joissa kuvataan päävaiheiden prosessit yksityiskohtaisesti ja rooleittain. Liit-

teenä 6. on kuvattu vaiheissa tarvittavat henkilöresurssit, työkalut ja tietojärjestelmät. 

 

Tutkimuksen perusteella prosessien eri vaiheista löytyi selkeitä ongelmia ja kehityskoh-

teita. Luvussa 5 käsitellään tarkemmin löytyneitä ongelmia ja selvitetään, voidaanko lo-

gistiikkakeskuksen uudella sijainnilla ratkaista ongelmia tai poistaa ongelmien synnyttä-

miä negatiivisia lieveilmiöitä. 
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4.1 Kokoonpanotehdas 

 

Suojantien kokoonpanotehtaan tuotanto toimii työntöohjausperiaatteen avulla eli potku-

rilaitteet valmistetaan ennalta suunnitellun valmistusohjelman mukaisesti. Valmistusoh-

jelman perusteella ajoitetaan materiaalitoimitukset ja varastotäydennykset. Kuvassa 12. 

on kuvattu valmistusprosessia logistiikan näkökulmasta.  

 

Valmistussuunnitelman pohjalta luodaan työkortit. Työkortit on jaettu kokoonpantaviin 

potkurilaitteisiin ja asiakkaan luona asennettaviin osiin, jotka pakataan pakkaamon toi-

mesta. Potkurilaitteiden työkortit sisältävät ne nimikkeet, jotka tuotannon kokoonpanossa 

tarvitaan. Asiakkaan luona asennettavat osat ovat puolestaan jaettu neljään eri pääryh-

mään: sähköosiin, hydrauliikkaan, väliakselistoihin ja varaosiin. Työkortit toimivat myös 

keräilylistoina eli työkorttien sisältämät nimikkeet voidaan tulostaa listoiksi, joiden avulla 

pystytään suorittamaan varastokeräilyt projektikohtaisesti. 

 

Osto tekee ostotilaukset toimittajille työkorttien sisältämille nimikkeille. Materiaalitoimi-

tukset ajoitetaan niin, että osat tulisivat olla varastossa kaksi viikkoa ennen kokoonpanon 

aloitusta. Materiaalien hankinnassa hyödynnetään materiaalitarvesuunnittelua ja -las-

kentaa (Materials Requirement Planning, MRP).  
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Myyntitilaus

(Sales order)

Ostotilaus

(Purchase order)

ASIAKAS

TOIMITTAJAT

Potkurilaite 1

Potkurilaite 2

Sähköt

Väliakselisto

Varaosat

Hydrauliikka

Suojantien

tuotanto

 Nimike 1

Nimike 2

Nimike 3

 Nimike 1

Nimike 2

Nimike 3

 Nimike 1

Nimike 2

Nimike 3

 Nimike 1

Nimike 2

Nimike 3

 Nimike 1

Nimike 2

Nimike 3

 Nimike 1

Nimike 2

Nimike 3

Toimitetaan

nimikkeet

tuotantoon

kitatuille

työasemille

Pakkaamo
Siirto

pakkaamoon

pakattavaksi

Tuotantoon 

toimitetuista

komponenteista osa

palautuu pakattavaksi

eri syistä johtuen

Potkurilaitteet

(outbound)

Irtolaatikot

(outbound)

Myyntiprosessi

Keskus-

varasto

Osto

Keräillään

pakattavat

työkorttien

mukaiset 

nimikkeet

Keräillään ja 

toimitetaan

tuotannon 

välivarastoon

työkorttien

mukaiset

nimikkeet 

Vastaanotto 

(inbound)

TYÖKORTIT

Tuotanto-

Suunnittelu

(valmistus-

suunnitelma)

Tuote-

rakenne-

tiedot

Varasto-

tiedot

Materiaalitarve-

suunnittelu

Kuva 12. Valmistusprosessi logistiikan näkökulmasta. 

 

 

4.2 Logistiikkakeskus 

 

Rauman yksikkö on ulkoistanut merkittävän osan logistiikastaan ulkopuoliselle logistiik-

kapalveluyritykselle. Tärkeimmät osa-alueet ulkoistetuista toiminnoista ovat logistiikka-

keskuksen muodostavat keskusvarasto ja pakkaamo sekä niihin kuuluvat materiaalitoi-

minnot. Logistiikkapalveluyrityksen tuottamia palveluita Rauman yksikölle esitetään ko-

konaisuudessaan kuvassa 13.  Kappaleessa 2.3. esiteltiin ulkoistavan yrityksen ja pal-

veluntuottajan välisen yhteistyömuodon eri tasoja. Näistä neljästä tasosta Rauman yksi-

kön ja logistiikkapalveluyrityksen välinen suhde on lähimpänä kolmannen tason (3PL) 
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yhteistyötä. Yhteistyön erottaa neljännestä tasosta (4PL) muutama tekijä. Vaikka Rau-

man yksikkö on ulkoistanut merkittävän osan logistiikastaan, on esimerkiksi toiminnan-

ohjaus, hankinta, ostotilausten käsittely, toimitusseuranta ja laskutus edelleen yrityksen 

oman hallinnan alla. Logistiikkapalveluyritys käyttää toiminnassaan omia ja Rauman yk-

sikön tiloja, mutta työtehtävissä vain omaa henkilökuntaansa. Tässä diplomityön julki-

sessa versiossa logistiikkapalveluyrityksestä käytetään nimeä ”3PL”, joka samalla kuvaa 

yritysten välisen yhteistyön tasoa. 

 

Tuotteiden vastaanotto

Tuotteiden pesu ja tarkastus

Tuotteiden tuloutus

Tuotteiden hyllytys

Tuotteiden varastointi

Tuotteiden keräily

Tuotteiden siirto työasemille ja 

tuotantolinjoille

Esikokoonpanojen teko

Pakkaamopalvelut:
 Tarvikkeiden tilaus 

Osien suojaus

Pakkaaminen

Pakkaustiedot

Vaarallisten aineiden sertifikaatit

Kontitus

Lähetystoiminnot

Valmiit potkurilaitteet
Vastaanotto 

Varastointi

Flätitys

Lastaaminen

Lähetystoiminnot

Varastokoordinointi

Toiminnanohjausjärjestelmät

3PL:n TUOTTAMIA 

PALVELUITA RAUMAN 

YKSIKÖLLE

 

Kuva 13. Logistiikkapalveluyrityksen tuottamat palvelut Rauman yksikölle 

 

Keskusvaraston tehtävänä on huolehtia materiaalien vastaanotosta, säilytyksestä, keräi-

lyistä sekä siirroista tuotantoon. Lähes kaikki ostotilaukset vastaanotetaan keskusvaras-

toon, poikkeuksena muutamat alihankintaosat. Keskusvarastolta osat keräillään Suojan-
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tien tuotantoon ja pakkaamoon. Tuotantoon menevät osat toimitetaan ensin välivaras-

toon, josta osat siirretään oikeille työasemille. Tuotanto haluaa, että aloitettavan kokoon-

panon nimikkeet ovat tuotannon välivarastossa viikkoa ennen kokoonpanon aloitusta. 

 

Pakkaamon rooli ketjussa on pakata kaikki asiakkaalle lähtevät toimitukset lukuun otta-

matta itse potkurilaitetta. Pakkaamo pakkaa ja laittaa toimituskuntoon kaikki potkurilait-

teesta irrallaan lähtevät osat, jotka asennetaan vasta kohdeasiakkaan luona. Merikulje-

tuksien kohdalla pakkaamo vastaa konttien lastaamisesta. Pakkaamon työnkuva ei ole 

rajoittunut pelkästään pakkaamistoimintoihin, sillä pakkaamo hoitaa muun muassa pa-

kattavien osien keräilytoimintaa samalla periaatteella kuin keskusvarasto. Lisäksi pak-

kaamo tekee useita toimituksiin liittyviä dokumentteja. 

 

Suojantien välivarasto toimii Suojantien kokoonpanotehtaan yhteydessä samassa ra-

kennuksessa. Myös välivaraston toiminta on ulkoistettu 3PL-logistiikkapalveluyritykselle. 

Välivaraston päätehtävänä on toimittaa työasemakohtaiset kittilavat tuotantoon tiiminve-

täjien ja työnjohtajien pyynnöstä. Välivarasto myös vastaanottaa ennalta määriteltyjä ni-

mikkeitä ilman, että tavarat kulkisivat keskusvaraston kautta. Tämän kaltaisia tuotteita 

ovat esimerkiksi runkosovitteet ja potkurit. 

 

Materiaalivirtojen kulkua keskusvaraston, pakkaamon, tuotannon ja välivaraston välillä 

esitellään kuvassa 14. 
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Asiakas

Komponentti-

toimittajat
Alihankkijat

Merikuljetus
Maantie-

kuljetus

Lentorahti
Kuriiri-

toimitukset

Välivarasto

(3PL)

Pakattavien 

irto-osien 

keräily

Kuljetukset 

välivarastoon

(2 km välimatka)

Puulaatikoiden

lastaus 

merikontteihin

Rauman satama 

Laivaus Maantie-

kuljetusten 

nouto

Toimitukset

keskusvarastoon

Toimitukset suoraan

tuotannon

välivarastoon

(esim. potkurit)

Työasemakohtainen

keräily tuotantoon

Koeajon jälkeen

irroitettavat 

pakattavat

osat

Kuljetukset pakkaamoon

(2 km välimatka)

3PL:n telttavarasto

Valmiiden

potkurilaitteiden

siirto joko 

telttavarastoon tai 

suoraan Rauman 

satamaanPuulaatikoiden

lastaus 

kuljetusyksikköön tai 

siirto telttavarastoon

Puulaatikoiden

lastaus

kuljetus-

yksiköihin

Konttien

kuljetus

satamaan

Suojantien

kokoonpanotehdas

(Rolls-Royce, 

Rauman yksikkö)

Keskusvarasto

(3PL)

Pakkaamo

(3PL)

Kuva 14. Materiaalivirtojen kulku yksiköiden välillä 

 

 

4.2.1 Logistiikkakeskuksen uusi sijainti 

 

Logistiikkapalveluyrityksen toiminnan alle kuuluvat keskusvarasto ja pakkaamo sijaitse-

vat tällä hetkellä samassa rakennuksessa noin kahden kilometrin ajomatkan päässä 

Suojantien tehdasalueesta. Kuvassa 15. on havainnollistettu Suojantien tehdasalueella 
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olevia rakennuksia ja työn tutkimuskohteena olevaa logistiikkakeskuksen uutta toimi-

paikkaa. Kuvasta 15. voidaan nähdä, että uusi keskusvaraston ja pakkaamon toimipiste 

on Suojantien kokoonpanotehtaasta hieman yli 80 metrin päässä. Lisäksi alueella on 

kolme ulkovarastona toimivaa PVC-katosta (C1, C2 ja C3) ja kaksi hyllykatosta (D1 ja 

D2). Uuden toimipisteen molemmilla puolilla on kaksi katosta (A1 ja A2). Suojantien ko-

koonpanotehtaan rakennuksen tiloissa toimii myös 3PL:n toiminnan alle kuuluva väliva-

rasto, jonka toiminta on suoraan yhteydessä kokoonpanotehtaan tuotantoon. Kuvaan 15. 

on merkitty välivarastorakennukset, joista B1-rakennuksessa tapahtuu tärkein operatii-

vinen toiminta.  

 

Portti A

Portti B

Katokset A1 ja A2 (+ tehdaskatokset)

PVC-katokset C1, C2 ja C3

Välivarastot B1,B2, B3, B4

B2

B1

B3

B4

A1

A2

C3

C2

C1

Liikenneväylä

Tehdasalue

20 m

Hyllykatokset D1 ja D2

D2D1

Nykytilanne:

Keskusvarasto ja pakkaamo 

sijaitsevat Suojantien 

tehdasalueesta noin 2 km päässä.

83 m

Diplomityön tutkimuskohteena 

oleva muutos:

Keskusvarasto ja pakkaamo 

siirtyisivät Suojantien 

tehdasalueelle kokoonpanotehtaan 

vieressä olevaan halliin.

Hallin etäisyys 

kokoonpanotehtaasta on hieman yli 

80 m.

Kokoonpanotehdas

Oviaukko

Henkilöportit

Kuva 15. Tehdasalue ja diplomityön tutkimuskohteena oleva muutos liittyen logistiikka-

keskuksen sijaintiin 
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4.3 Tietojärjestelmät 

 

Rauman yksikkö käyttää ERP-toiminnanohjausjärjestelmää, jolla se hallitsee integ-

roidusti kaikkia keskeisiä toimintojaan, kuten esimerkiksi: 

 

 taloushallintoa 

 materiaalihallintoa 

 ostotoimintaa 

 varastonhallintaa 

 tuotannonohjausta 

 projektienhallintaa 

 

Ulkoinen logistiikkapalveluyritys 3PL puolestaan hallinnoi keskusvaraston ja pakkaamon 

materiaalivirtaa omalla varastonhallintajärjestelmällään. Yritys hoitaa järjestelmällä 

kaikki toiminnot nimikkeen vastaanotosta keräilylistojenkuittaukseen. Lisäksi 3PL hyö-

dyntää ohjelmistoa muun muassa laskutuksessa ja reklamaatioissa. Diplomityön julki-

sessa versiossa Rauman yksikön käyttämästä toiminnanohjausjärjestelmästä käytetään 

nimeä ”ERP RR” ja logistiikkapalveluyrityksen varastonhallintajärjestelmästä nimeä 

”WMS 3PL”. 

 

ERP RR ja WMS 3PL on integroitu toisiinsa kolmannen osapuolen ylläpitämällä integ-

raatioratkaisulla, jonka avulla tietovirta kulkee näiden kahden järjestelmän välillä. Ku-

vassa 16. on havainnollistettu tietovirran kulkua sekä käyttäjäosapuolia. 
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Tuotannon 

välivarasto ja 3PL:n  

varastokoordinaattori

(käyttävät 

apuohjelmana)

Keskusvarasto 

WMS 3PL

3PL 

(logistiikkapalveluyritys)

Rajapinta

(Ulkopuolinen

Integraatio-

sovellus)

ERP RR

Rauman yksikkö
Talous

Osto

Tuotanto

Integroi

järjestelmät

              Pakkaamo 

Huolto

Planning

Lähettämö

Projektinveto

 

Kuva 16. Tietojärjestelmät 

 

 

4.4 Tuotteen vastaanotto ja sijoitus varastoon 

 

Keskusvaraston materiaalien vastaanotto- ja varastoonsijoitusprosessi koostuu kahdek-

sasta eri työvaiheesta, jotka esitetään kootusti kuvassa 17. Lähtöimpulssina prosessille 

toimii tuotteen saapuminen keskusvarastolle. Liitteessä 3. esitetään uimaratakaaviona 

työvaiheet rooleittain. 
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Tulotarkastus

Kuorman purku

Saapumis-

tositteen tulostus

Saapumis-

tositteen tarkastus

Visuaalinen

tarkastus

Saldojen

päivittäminen

Hyllytys

Varastopaikan korjaus

järjestelmään

Vastaanotettu tuote 

kunnossa ja 

varaston saldoilla

KESKUSVARASTO

TUOTTEEN VASTAANOTTO JA SIJOITUS VARASTOON

Tuleva

materiaalivirtaMateriaalitoimitus

saapuu 

keskusvarastolle

(autorahti / kontti)

 

Kuva 17. Tuotteen vastaanotto ja sijoitus keskusvarastoon 

 

 

4.4.1 Tulotarkastus ja kuorman purku 

 

Tulotarkastuksessa toiminta alkaa kun vastaanotettava tuote saapuu toimittajalta kes-

kusvarastolle. Ensin varastomies varmistaa toimittajan rahtikirjasta toimitusosoitteen oi-

keellisuuden ja tarkistaa kollien lukumäärän vertaamalla rahtikirjassa ilmoitettuun mää-

rään. Tämän jälkeen suoritetaan pintapuolinen visuaalinen kunnontarkastus. Varasto-

mies tekee rahtikirjankuittauksen, jos toimitus vastaa rahtikirjan sisältöä ilman vaurioita. 

Jos rahtikirjamerkinnöissä ilmenee puutteita tai pakkauksista löydetään vaurioita, merki-

tään ne rahtikirjaan varaumana. Varaumaan pyydetään kuljetusyritykseltä allekirjoitus, 

jonka jälkeen rahtikirja jää odottamaan varastomiehen rahtikirjankuittausta niin pitkäksi 

aikaa, että koko toimitus on toimitettu rahtikirjan mukaisesti ilman puutteita tai vaurioita. 
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Rahtikirjan kuittauksella tavaravastuu siirtyy vastaanottavalle taholle, eli tässä tapauk-

sessa keskusvarastolle. 

 

Tulotarkastuksen jälkeen suoritetaan varastomiehen toimesta kuorman purku kuljetus-

yksiköstä tai kontista, jonka jälkeen purettu rahti siirretään vastaanottoalueelle. Puretun 

rahdin siirrossa vastaanottoalueelle ei kuitenkaan tapahdu erillistä vastaanottotapahtu-

maa esimerkiksi tietojärjestelmissä. Puretut kontit siivotaan ja pakkaamon työnjohtaja 

huolehtii kontin kuljetuksesta takaisin huolintaliikkeelle. Jos purettava kuorma sisältää 

nimikkeen, jota ei aiemmin ole käsitelty, mitataan kyseisen nimikkeen ulkomitat ja paino. 

Ulkomitta- ja painotiedot siirretään WMS 3PL:n nimiketietoihin.  

 

 

4.4.2 Saapumistositteen tulostus ja tarkastus 

 

Kuorman purkamisen jälkeen tulostetaan saapumistosite, jonka avulla voidaan tarkastaa 

toimituksen sisältö ja tehdä vastaanottokirjaus varastonhallintajärjestelmään. Saapumis-

tositteen tulostus alkaa siitä, kun varastotyöntekijä syöttää toimittajan lähetyslistoista löy-

tyvän ostotilausnumeron manuaalisesti käsipäätelaitteeseen. Rajapinnan kautta ERP 

RR-toiminnanohjausjärjestelmä etsii tulevan 30 päivän sisällä olevat ostotilaukset ja an-

taa saapumisilmoituksen, jonka jälkeen saapumistosite tulostuu. Jos saapumisilmoitusta 

ei pystytä tulostamaan, tarkistaa varastomies ensin ostotilauksen tiedot ja ottaa yhtey-

den puhelimitse Rauman yksikön ostoon, kun tulostumattomuuden syynä ovat seuraavat 

syyt: 

 

 Ostotilauksen toimituspäivämäärä on yli 30 päivän päässä 

 Koko ostotilaus tai ostotilauksen positio on järjestelmässä vapauttamatta 

 Ostotilaus on peruttu 

 

Tämän jälkeen oston työntekijä korjaa ostotilauksen tai antaa erilliset toimintaohjeet. Jos 

tulostumattomuuden syynä ei kuitenkaan ole mikään edellä mainituista ja kaikki vaikut-

taa olevan ostotilauksessa kunnossa, on syynä silloin järjestelmien välillä tietoa siirtävä 

integrointisovellus. Jotta ongelma saadaan korjattua, ottaa varastomies yhteyden sovel-

lusta ylläpitävään ohjelmisto- ja palveluyritykseen (ulkopuolinen toimija), joka pyrkii kor-

jaamaan ongelman. 

 



53 
 

Ongelmat saapumistositteen tulostuksessa on vastaanottoprosessin ja materiaalivirran 

kulun kannalta kriittinen, koska kyseinen ongelma pysäyttää vastaanottoprosessin, eikä 

seuraavia vaiheita pystytä suorittamaan. Ongelman vaikutus prosessiin käydään tarkasti 

läpi kappaleessa 5.2.1, jossa myös käsitellään logistiikkakeskuksen uuden sijainnin tuo-

mat vaikutusmahdollisuudet kyseiseen ongelmaan. 

 

Saapumistositteen tarkastus alkaa nimikkeiden ja kappalemäärien tarkastamisella. Tar-

kastaminen tapahtuu vertaamalla ensin edellisessä vaiheessa tulostettua saapumistosi-

tetta toimittajien lähetyslistoihin. Tämän jälkeen laatikot avataan tarvittaessa ja kappale-

määrät lasketaan fyysisesti. Laatikot avataan tarkastusta varten, kun toimituksen sisältö 

on kappalemäärältään pieni ja arvoltaan suuri. Tällaisia nimikkeitä ovat esimerkiksi 

moottorit. Jos toimitus on puolestaan kappalemäärältään suuri ja arvoltaan pieni, ei kap-

palemääriä tarkisteta fyysisesti. Tämän kaltainen toimitus on esimerkiksi 100 kappaleen 

ruuvitoimitus.  

 

Jos tarkastuksen jälkeen huomataan toimituksen olevan vajaa tai nimikkeissä olevan 

epäselvyyksiä verrattuna saapumistositteeseen, ottaa tarkastusta tekevä varastotyönte-

kijä yhteyden puhelimitse kyseisen tilauksen tehneeseen ostajaan. Ostajan vastuulla on 

korjata ostotilaus niin, että vajaakin toimitus voidaan vastaanottaa, esimerkiksi: 

 

 Ostotilaus (saapumistosite) edellyttää toimituksen sisältävän nimikettä 10 kappa-

letta, mutta nimikettä on toimitettu vain kahdeksan kappaletta, jakaa ostaja osto-

tilauksen kahteen osaan (8 kpl + 2 kpl). 

 

Tarkastuksessa vastaantulevien muiden ongelmien varalle on luotu 3PL:n ja Rauman 

yksikön oston välinen Excel-pohjainen reklamaatioseuranta, johon varastomies kirjaa 

ongelman kuvauksen. Tämän jälkeen varastotyöntekijä jää odottamaan oston antamia 

ohjeita, jotka osto kirjaa reklamaatioseurantaan. 3PL ei koskaa reklamoi toimittajaa.  

 

 

4.4.3 Visuaalinen tarkastus 

 

Saapumistositteen tarkastuksen yhteydessä suoritetaan myös toimituksen nimikkeiden 

visuaalinen tarkastus. Tuotteiden kunto tarkastetaan varastomiehen toimesta niin hyvin 

kuin hänen tietotaitonsa riittää. Lähinnä tarkastus koskee esimerkiksi ruostevaurioita. 
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Puolestaan esimerkiksi reikien halkaisijoita ei varastomies tarkista. Jos tarkistusta te-

kevä henkilö huomaa viallisen tuotteen, merkitsee hän sen punaisella lapulla ja vie ni-

mikkeen viallisten tuotteiden säilytysalueelle. Tämän jälkeen varastotyöntekijä ottaa yh-

teyden sähköpostilla tai puhelimitse Rauman yksikön laadunhallintaan. Laadunhallin-

nasta ilmoitetaan tämän jälkeen, toimittaako varastomies viallisen osan Suojantien ko-

koonpanotehtaalle tarkistettavaksi vai meneekö laadunhallinta paikan päälle keskusva-

rastolle tarkistamaan tuotteen kunnon. Pääsääntönä voidaan pitää, että helposti kulje-

tettavat osat toimitetaan aina Suojantielle tarkistettavaksi. Tarkistuksen jälkeen laadun-

hallinta päättää jatkotoimenpiteet. Jos tuotteen katsotaan olevan viallinen, korjataan se 

Rauman yksikön toimesta tai palautetaan takaisin toimittajalle korjattavaksi.  

 

 

4.4.4 Saldojen päivittäminen tietojärjestelmiin 

 

Kun varastotyöntekijä toteaa tuotteen olevan kunnossa ja vastaavan ostotilausta, syöt-

tää hän vastaanotetun nimikkeen kappalemäärän käsipäätelaitteeseen, jonka avulla ky-

seisen nimikkeen saldot päivittyvät varastonhallintajärjestelmä WMS 3PL:ään. Tässä 

vaiheessa järjestelmässä varastopaikkana on ”X-kirjain”, joka korjataan oikeaan varas-

topaikkatunnukseen nimikkeen hyllytyksen jälkeen. Kun saldot ovat päivittyneet WMS 

3PL:ään, päivittyvät ne automaattisesti integraatiosovelluksen välityksellä toiminnanoh-

jausjärjestelmä ERP RR:ään. ERP RR:ssä varastopaikkana näkyy aina ”3PL”, eikä se 

korjaannu tarkempaan varastopaikkaan. Saldojen päivittymisen jälkeen nimike on vas-

taanotettu ja saapumisilmoitus sulkeutuu. Tämän vaiheen toteutumisen jälkeen Rauman 

yksikkö saa toiminnanohjausjärjestelmän kautta tiedon tuotteen saapumisesta, joka on 

tärkeää etenkin kiireisten ja kriittisen komponenttien kohdalla.  

 

Tietyin aikavälein tietojärjestelmien välisen informaationkulun ongelmien takia nimikkeen 

tietoihin kuuluva erätietokoodi ei välity oikein ERP RR:ään, jonka takia vastaanotetta-

vasta nimikkeestä vain osa tallentuu saldoille. Ostotilaus jää näin vaillinaiseksi vastaan-

otetuksi ERP RR:ssä, mutta WMS 3PL:n varastosaldoille nimikkeet päivittyvät oikein, 

jonka takia järjestelmien välille syntyy saldoero. Kappaleessa 5.2.2 läpikäydään ongel-

man vaikutukset toimintaan sekä tarkastellaan, voidaanko logistiikkakeskuksen sijainnin 

muutoksella vaikuttaa ongelmaan. 
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4.4.5 Hyllytys ja varastopaikan korjaus järjestelmään 

 

Seuraavana vaiheena on tuotteen hyllytys. Ensin varastomies tulostaa nimiketarran ja 

kiinnittää sen tuotteeseen. Tämän jälkeen tuotteen varastopaikka katsotaan varaston-

hallintaohjelmasta. Jos tuotetta ei ole aikaisemmin varastoitu, ei sille löydy järjestelmästä 

varastopaikkaa. Tällaisessa tilanteessa varastomies päättää varastopaikan itse tai pyy-

tää työnjohtajaa määrittämään sen. Kun varastopaikka on selvinnyt, toimitetaan tuote 

kyseiselle paikalle ja hyllytetään. Tuotteet, joiden selkeästi tiedetään olevan menossa 

suoraan pakattavaksi, hyllytetään omalle varastoalueelle. Suoraan pakattavaksi ja lähe-

tykseen menevät osat varastomies erottelee kokemuksen perusteella. Tähän ei ole 

apuna järjestelmää. Kun tuote on hyllytetty, merkitsee varastomies aikaisemmassa vai-

heessa tulostamaansa saapumistositteeseen nimikkeen varastopaikan koodin.  

 

Hyllytyksen jälkeen varastomies toimittaa kaikki dokumentit (rahtikirja, saapumistosite, 

toimittajan lähetyslistat) keskusvaraston konttoriin. Äsken hyllytetyt tuotteet kirjataan 

konttorissa niiden todelliseen varastopaikkaan WMS 3PL:ssä. Toimistotyöntekijä näkee 

nimikkeen varastopaikan saapumistositteesta, johon varastomies on merkinnyt varasto-

paikkakoodin nimikkeen kohdalle. Kun varastopaikan korjaus on tehty, arkistoidaan 

kaikki dokumentit vähintään kuudeksi vuodeksi.  

 

 

4.4.6 Vastaanotto välivarastoon 

 

Kuten liitteessä 2. on kuvattu, myös välivarasto vastaanottaa ennalta määriteltyjä nimik-

keitä ilman, että tavarat kulkisivat keskusvaraston kautta. Tämän kaltaisia tuotteita ovat 

esimerkiksi runkosovitteet ja potkurit, joiden varastopaikka on Suojantien tehdasalueella. 

Välivaraston vastaanottoprosessin kuusi ensimmäistä työvaihetta (kappaleet 4.4.1–

4.4.4) ovat vastaavat kuin keskusvaraston vastaanottotoiminnoissa. Erona keskusvaras-

ton vastaanottoon on se, että tuotteet keräillään vastaanoton ja tuloutuksen jälkeen vä-

littömästi pois saldoilta, eikä nimikkeille luoda varsinaisia varastopaikkoja WMS 3PL:ään 

tai ERP RR:ään. Vastaanotossa tuote merkitään lapulla, johon on merkitty nimikenu-

mero, työasema ja työkortin numero.  

 

Välivarasto ei vastaanota tuotteita koskaan, jos vastaanotettavalle toimitukselle ei ole 

määritelty projektinumeroa. Jos projektinumero on merkitty, mutta se on viiden viikon 

aloitukset -listan ulkopuolella, ei vastaanottoa suoriteta. Näissä tapauksissa välivaraston 
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henkilökunta ohjaa toimitukset keskusvarastolle, jossa varsinainen vastaanotto suorite-

taan. 

 

 

4.5 Työasemakohtainen keräily ja toimitus välivarastoon 

 

Nimikkeiden työasemakohtainen keräily ja toimitus välivarastoon rakentuvat kymme-

nestä työvaiheesta (kuva 18.) Prosessin lähtöimpulssina toimii potkurilaitteen työkortin 

keräilyyn vapautus. Liitteessä 4. on kuvattuna työvaiheiden sisältö yksityiskohtaisesti ui-

maratakaaviona. 
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Työasema-
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tuotannon

välivarastoon
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Kuljetuksen järjestely
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TUOTTEEN TYÖASEMAKOHTAINEN KERÄILY JA 

TOIMITUS VÄLIVARASTOON

2 KM VÄLIMATKA

 

Kuva 18. Työasemakohtainen keräily ja toimitus tuotannon välivarastoon 

 

 

4.5.1 Työkorttien vapautus keräilyyn ja työasemien määrittäminen 

 

Suojantien tuotannon työnjohtajat vapauttavat ERP RR-toiminnanohjausjärjestelmästä 

potkurilaitteiden työkorttien sisältämät nimikkeet keräilyyn noin kaksi viikkoa ennen ko-

koonpanon aloittamista. Vapautuksen ajoittamisessa työnjohtajat hyödyntävät viiden vii-

kon aloitukset-listaa ja tuotannon ajojärjestyslistaa. 
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Kun tuotannon työnjohtajat ovat vapauttaneet työkortin keräilyyn, tekee kokoonpanon 

tiiminvetäjä nimikkeille kittaukset yhteistyössä työnjohtajien kanssa. Kittauksella määri-

tellään jokaiselle työkortin sisältämälle nimikkeelle työasema, johon nimike tulee keräillä 

ja toimittaa. Tämä on erittäin tärkeä tieto varaston keräilyjen kannalta. Kittausten teke-

misen jälkeen tiiminvetäjä vapauttaa keräilylistat kittausohjelmasta, jonka jälkeen keräi-

lylista siirtyy integraatiosovelluksen kautta keskusvaraston 3PL:n varastonhallintajärjes-

telmään.  

 

Tällä hetkellä kittausohjelmalla pystyy määrittämään nimikkeille vain yhden työaseman, 

vaikka nimikettä voidaan tarvita useammassa paikassa. Tästä johtuen monessa tapauk-

sessa nimike keräillään työaseman mukaan esimerkiksi tuotantoon, vaikka tarve olisi 

pelkästään pakkaamoon. Tämä aiheuttaa ylimääräistä viivästystä ja kustannuksia eten-

kin pakkaamon toimintaan, mutta palautusprosessin työvaiheet sitovat työaikaa myös 

välivarastolta ja lähettämöltä. Kyseistä ongelmaa ja uuden sijainnin vaikutusta siihen kä-

sitellään kappaleessa 5.2.3. 

 

 

4.5.2 Keräilylistojen tulostus ja nimikkeiden työasemakohtainen keräily  

 

Keskusvaraston työnjohtaja pyytää keskusvaraston toimistohenkilöä tulostamaan halua-

mansa keräilylistat WMS 3PL:stä. Työnjohtaja järjestelee keräilyt viiden viikon aloitukset 

-listan mukaisessa järjestyksessä riippumatta osapuutteiden määrästä. Keräilylistojen 

tulostuksen jälkeen työnjohtaja vie keräilylistat niille määrättyyn lokerikkoon, josta varas-

tomies hakee järjestyksessä uuden keräilylistan. Ennen keräilyjen aloittamista toimisto-

henkilö käy läpi nimikepuutteita ja varastopaikkoja, jotta keräily olisi mahdollisimmin su-

juvaa. Keräilyillä on aina yhden viikon puskuri eli esimerkiksi viikon 11 tavarat pitää löytyä 

Suojantien välivarastosta viikolla 10. 

 

Varsinaiset keräilytoiminnot alkavat siitä, kun varastomies hakee lokerikosta seuraavana 

olevan keräilylistan. Tämän jälkeen varastomies aloittaa keräilemään nimikkeitä trukki-

lavoille työasemakohtaisesti. Keräilyissä pyritään aina siihen, että osat keräillään tuotan-

non tarvitsemassa järjestyksessä. Ensin kerätään tuotannon esikokoonpanon osat ja 

siitä eteenpäin niin, että järjestyksessä viimeisenä keräillään potkurilaitteen tuotannon 

viimeisen vaiheen eli viimeistelyn tavarat.  Lisäksi keräilyssä pyritään aina ottamaan hyl-

lystä niin sanotusti vanhin tuote, jos tuotteelle ei ole sen nimikekoodissa kohdistettu tiet-
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tyä projektinumeroa. Projektihännättömissä nimikkeissä tuotteen ostotilausnumero mää-

rittelee vanhimman osan. Kun nimike on kerätty, merkitsee varastomies käsin nimikkeen 

kohdalle merkin suoritetusta keräilystä.  

 

Keräilylista viedään suoritettujen keräilyjen jälkeen keskusvaraston toimistoon, jossa 

lista kuitataan. Kuittauksen jälkeen keräillyt nimikkeet poistuvat ERP RR:n ja WMS 3PL:n 

varastosaldoilta. Jos keräilylistaa ei pystytä keräilemään kokonaisuudessaan osapuut-

teiden takia, siirtyy keräilylista uudelle kierrokselle. Tällä tarkoitetaan sitä, että kuittauk-

sen jälkeen kerätyt nimikkeet poistuvat varastosaldoilta ja keräilylistalta, jolloin listalle 

jäävät ainoastaan vielä keräämättömät nimikkeet. Keräilylista siirtyy aina uudelle kier-

rokselle niin monta kertaa, kunnes kaikki nimikkeet on listalta kerätty. Uudella kierrok-

sella olevaa keräilylistaa varastomies ei hae lokerikosta, vaan työnjohtaja vie keräilylis-

tan suoraan varastomiehelle. Työnjohtaja hyödyntää jälleen viiden viikon aloitukset-lis-

taa järjestellessään useammalla kierroksella olevia keräilyjä. 

 

Keräilyprosessissa esiintyy tietojärjestelmistä johtuvia ongelmia, jotka vaikuttavat toimin-

taan. Ongelmia ovat: 

 

 Keräilylista ei kuittaannu toiminnanohjausjärjestelmä ERP RR:stä 

 

 Keräilylista ei siirry uudelle keräilykierrokselle 

 

Kolmas keräilyprosessiin liittyvä ongelma on nimikemuutosten päivittymättömyys keräi-

lylistoihin. Ongelma ei kuitenkaan johdu yhtä selkeästi tietojärjestelmistä kuin kaksi 

edellä mainittua ongelmaa. Ongelma syntyy tapauksissa, joissa työkorttiin tehdään nimi-

kemuutoksia vielä siinä vaiheessa, kun keräilylista on jo ehditty tulostamaan ulos WMS 

3PL:stä, jolloin halutut nimikemuutokset eivät päivity keräilylistoihin. Edellä mainittuja 

kolmea ongelmaa käsitellään tarkemmin kappaleessa 5.2.5. Lisäksi kappaleessa selvi-

tetään logistiikkakeskuksen sijainnin muutoksen tuomat mahdollisuudet vaikuttaa kysei-

siin ongelmiin. 

 

 

4.5.3 Työasemakohtaisten lavojen siirto välivarastoon 

 

Kun varastomies on kerännyt työasemakohtaisesti keräilylistan osoittamat tuotteet truk-

kilavoille, kiinnittää hän jokaiseen lavaan värillisen merkkilapun. Lappuun on merkattu: 
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 Projektinumero 

 Työasema (myös pelkästään väri kertoo työaseman) 

 Työkortin numero 

 

Tämän lapun avulla Suojantien tuotannon välivarasto osaa siirtää trukkilavan oikealle 

työasemalle. 3PL:llä on omat kuljetusyksikkönsä, joilla valmiita työasemakohtaisia truk-

kilavoja toimitetaan keskusvarastolta tuotannon välivarastoon. Keskusvaraston työnjoh-

taja järjestelee kuljetukset suoraan kuljetusyksiköiden kuskien kanssa. Työnjohtaja pyrkii 

mahdollisuuksien mukaan toimittamaan aina yhden projektin komponentit kerrallaan tuo-

tannon välivarastoon. Joka viikon perjantaina työnjohtaja pyrkii ennustamaan mahdolli-

simman hyvin seuraavan viikon päivittäiset kuljetustarpeet hyödyntäen esimerkiksi vii-

den viikon aloitukset -listaa. Kuljetusyksiköiden lastaukset hoitaa keskusvaraston varas-

tomies.  

 

 

4.6 Välivarastointi ja toimitus työasemille 

 

Keskusvarastolta toimitetut työasemakohtaiset trukkilavat varastoidaan aina ensin väli-

varastoon. Siirto keskusvarastolta välivarastoon ei sisällä erillistä vastaanottotapahtu-

maa esimerkiksi tietojärjestelmissä. Välivarastosta tuotannon tiiminvetäjät pyytävät va-

rastomiehiä toimittamaan tuotteita työasemakohtaisesti tuotantoon. 3PL ei siis normaa-

listi toimita osia tuotantoon ilman erillistä pyyntöä. Ainoastaan poikkeustapauksissa 3PL 

voi siirtää komponentteja suoraan tuotantoon niiden saapuessa keskusvarastolta. Täl-

laisessa tapauksessa tieto on kuitenkin tullut etukäteen joko tiiminvetäjiltä tai tuotannon 

työnjohtajilta sähköpostilla tai puhelimitse. Kuvassa 19. kuvataan välivaraston työvai-

heita sekä tuotannosta pakattavaksi toimitettavien osien siirtoa pakkaamoon. 
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Kuva 19. Välivarastointi, toimitus työasemille ja pakattavien osien siirto tuotannosta 

 

 

4.6.1 Potkurilaitteiden työkorttien sulkeminen 

 

Kun potkurilaite on täysin valmis ja viimeistelty noutokuntoon, Rauman yksikön lähetys-

koordinaattori sulkee potkurilaitteen työkortin. Työkortit suljetaan ERP RR:ään linkitetyllä 

erillisellä ohjelmalla. Työkortin sulkemissa hyödynnetään toiminnanohjausjärjestelmästä 

tulostettua toimitussuunnitelmaa, josta näkee työkortin sulkemisen eräpäivän, työkortin 

numeron sekä potkurilaitteen nimikkeen. 

 

 

4.6.2 Tuotannosta pakattavaksi toimitettavien osien siirto 

 

Suojantien tuotannon kautta kulkevat pääkokoonpanon osat, jotka irrotetaan koeajon jäl-

keen potkurilaitteesta pakattavaksi, toimitetaan Suojantien viimeistelyn kautta pakkaa-
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moon. Tällaisia osia ovat usein esimerkiksi pumppu- ja hydrauliikkayksiköt. Lähetyskoor-

dinaattori merkitsee nimikkeet ja pyytää viimeistelyn työntekijöitä sitomaan osat kiinni 

trukkilavoihin sekä ilmoittaa Suojantien välivarastolle ja pakkaamolle, että osat ovat nou-

dettavissa. 3PL toimittaa osat omilla ajoneuvoyhdistelmillään pakkaamoon.  

 

Tuotannosta tulevien osien siirtämisessä esiintyy melko usein ongelmia ja kiiretilanteita 

eri syistä johtuen. Useimmat ongelmat syntyvät silloin, kun osien toimituksella kokoon-

panotehtaasta pakkaamoon on kiire johtuen esimerkiksi kuljetusvarauksen tai asiakkaan 

kanssa sovitun sopimuspäivän läheisyydestä. Osien siirtyminen pakkaamoon kestää kii-

retilanteissa liian kauan ja osien siirron valvominen syö liikaa työaikaa lähetyskoordinaat-

torilta ja pakkaamon työnjohtajalta. Lisäksi on olemassa muutamia hankalia nimikkeitä, 

jotka voidaan viimeistelyssä irrottaa potkurilaitteesta lähetyskoordinaattoreille ja pakkaa-

molle ennalta odottamattomasti. Informaatio lähetyskoordinaattoreille osien irrottami-

sista kulkee yleisesti ottaen melko huonosti, joka lisää kiireen määrää entisestään. On-

gelmaa ja logistiikkakeskuksen uuden sijainnin vaikutusta siihen tarkastellaan kappa-

leessa 5.1. 

 

 

4.7 Keräily pakkaamoon ja lähetys 

 

Nimikkeiden keräilyprosessi pakkaamoon ja toimitusten lähetysprosessi sisältää 13 työ-

vaihetta (kuva 20.), joista osa, esimerkiksi osakokoonpanojen teko ei sisälly jokaiseen 

toimitettavaan projektiin. Prosessin lähtöimpulssina toimii pakattavien irto-osien työkort-

tien vapautus keräilyyn. Liitteenä 5. on kuvattuna uimaratakaaviona työvaiheiden sisältö 

yksityiskohtaisesti ja rooleittain. 
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Pakattavien 
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Pakattavien
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teko
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Valmiiden
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Kontitus /
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TUOTTEEN KERÄILY PAKKAAMOON JA LÄHETYS

Lähetysdokumenttien 

teko

PAKKAAMO

Kerätty tuote poistuu 

varaston saldoilta

Irto-osien työkorttien 

sulkeminen 

Keräilylistojen

kuittaaminen

4 viikkoa ennen

 toimituspäivää

Kuorman

purku (tuotannosta 

tulevat osat)

Kerättyjen

nimikkeiden

siirto pakkausalueelle

Lähtevä

materiaalivirta

Kuva 20. Tuotteen keräily pakkaamoon ja lähetys 

 

 

4.7.1 Pakattavien osien työkorttien vapautus keräilyyn ja osien määritys 

 

Rauman yksikön lähetyskoordinaattori vapauttaa toiminnanohjausjärjestelmästä (ERP 

RR) pakkaamolle keräilyyn ne työkortit, joiden sisältämät osat eivät mene tuotantoon, 

vaan ne pakataan ja toimitetaan asiakkaalle irtonaisena. Keräilyyn vapautuksen jälkeen 

sama työkortin tilausnumero näkyy varastonhallintajärjestelmä WMS 3PL:ssä keräilylis-

tan numerona. Pakattavat irto-osat on jaettu niin, että hydrauliikka-, sähkö-, väliakselisto-
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ja varaosat on aina jaettu omien työkorttiensa alle. Eli käytännössä yhdessä potkurilai-

teprojektissa lähetyskoordinaattori vapauttaa keräilyyn noin 4-5 työkorttia. Työkorttien 

keräilyyn vapautuksen ajoittamisessa ja oikeiden työkorttien numeroiden löytämisessä 

lähetyskoordinaattori hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmästä tulostettua toimitus-

suunnitelmaa. Työkortit pyritään vapauttamaan keräilyyn noin neljä viikkoa ennen suun-

niteltua toimitusta. 

 

Rauman yksikön lähetyskoordinaattorit muodostavat yhteistyössä suunnittelun kanssa 

jokaiselle projektille Excel-pohjaisen listan pakattavista osista. Lista tulee olla valmis vii-

meistään samaan aikaan työkorttien keräilyyn vapauttamisen kanssa. Tämä järjestel-

mästä ulkopuolinen Excel-lista joudutaan luomaan, koska toiminnanohjausjärjestel-

mästä ei saada tulostettua kokonaisvaltaista listaa ulos, josta näkyisi yksiselitteisesti 

kaikki pakattavat nimikkeet. Esimerkiksi potkurilaitteiden työkorttien alla on osia, jotka 

irrotetaan potkurilaitteen koeajon jälkeen ja toimitetaan asiakkaalle erikseen pakattuina. 

Näitä osia ei saada näkymään erillään ERP RR:ssä. Lähetyskoordinaattorit joutuvat sel-

vittämään potkurilaitteiden työkorttien alta pakattavaksi lähtevät nimikkeet manuaalisesti 

projektikohtaisesti. Tämä mahdollistaa virheiden tekemisen, jonka myötä pakattavien 

osien listalla voi olla vääriä nimikkeitä tai lista voi olla puutteellinen. Lisäksi harvinaisem-

missa laitetyypeissä selvitystyöhön voi kulua runsaasti aikaa ja vastauksia voi joutua 

odottamaan päiviä. Tämän toiminnanohjausjärjestelmän tuoterakenteista johtuvan on-

gelman vaikutuksia prosessiin selvitetään kappaleessa 5.2.4. Lisäksi kappaleessa käy-

dään läpi, voidaanko logistiikkakeskuksen siirtymisellä kokoonpanotehtaan viereen vai-

kuttaa asiaan. 

 

Jos lähetyskoordinaattori löytää poikkeavuuksia ostotilausten ja osaluetteloiden välillä, 

tai hän huomaa, että ostotilauksia puuttuu, on hän yhteydessä ostoon ja suunnitteluun. 

Kun tarkastukset on tehty, lähetyskoordinaattori lähettää Excel-listan sähköpostilla pak-

kaamon työnjohtajalle sekä muut tarvittavat dokumentit. 

 

 

4.7.2 Keräilylistojen tulostus, suorittaminen ja kuittaaminen 

 

Pakkaamon työnjohtaja tietää saadessaan dokumentit lähetyskoordinaattorilta, että työ-

kortit on vapautettu keräilyyn ja osien keräilyt on näin mahdollista aloittaa. Ensiksi työn-

johtaja tulostaa varastonhallintajärjestelmästä paperille keräilylistat ja käy läpi mahdolli-

sia osapuutteita. Jos osapuutteita on paljon, työnjohtaja voi siirtää keräilyjen aloittamista. 
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Osapuutteet hän merkitsee WMS 3PL:ssä olevaan portaaliin. Mahdollisista ongelmista 

keräilylistoissa työnjohtaja ilmoittaa lähetyskoordinaattorille, joka pyrkii selvittämään on-

gelmat. Tässä vaiheessa työnjohtaja tarkastaa myös ovatko kaikki projektin tarvitsemat 

kaksilaatikko-osat keskusvaraston hyllytyksessä. Jos kaksilaatikkonimike on Suojantien 

tuotannon hyllytyksessä, pyytää työnjohtaja välivarastoa toimittamaan kyseiset nimik-

keet pakkaamoon. Jos nimikettä ei löydy keskusvaraston eikä tuotannon hyllytyksestä, 

tilaa pakkaamon työnjohtaja puuttuvan osan toimittajalta.  

 

Tarkastusten jälkeen pakkaamon työnjohtaja antaa projektin keräilylistat ja lähetyskoor-

dinaattorien tekemän pakattavien osien Excel-listan pakkaajalle (yksi pakkaaja keräilee 

yhden projektin kokonaan) sekä merkitsee WMS 3PL-portaaliin, että projektin keräilyt on 

aloitettu. Pakkaaja keräilee tavarat trukkilavoille ja toimittaa ne pakkausalueelle. Erona 

verrattuna tuotantoon toimitettaviin osiin on se, että pakkaajan ei tarvitse keräilyn aikana 

välittää työasemista, koska kaikki osat menevät pakattavaksi (työasemana pakkaamo). 

Kerättyjen nimikkeiden siirto pakkausalueelle ei sisällä erillistä vastaanottotoimenpidettä. 

Tehdyn keräilyn jälkeen pakkaaja laittaa keräilylistaan manuaalisesti merkin suoritetusta 

keräilystä nimikkeen kohdalle. 

 

Keräilyjen jälkeen pakkaaja vie keräilylistat keskusvaraston toimistoon, jossa listat kuita-

taan (kerätyt nimikkeet poistuvat WMS 3PL:n ja ERP RR:n saldoilta). Pakkaustyön ei 

tarvitse olla valmis ennen keräilylistojen kuittaamista. Jos nimikkeitä jää keräämättä, siir-

tyy keräilylista aina uudelle kierrokselle, kunnes kaikki nimikkeet on kerätty eli toiminta-

malli on sama kuin tuotantoon kerättävien osien kohdalla. Pakkaamon keräilyproses-

sissa esiintyy samat kolme tietojärjestelmistä johtuvaa ongelmaa, jotka esiintyvät myös 

keskusvaraston työasemakohtaisessa keräilyssä (keräilylista ei kuittaannu ERP RR:stä, 

keräilylista ei siirry uudelle keräilykierrokselle, nimikemuutokset eivät päivity keräilylistoi-

hin). Nämä ongelmat käsitellään yhteisesti kappaleessa 5.2.5. 

 

 

4.7.3 Osakokoonpanot, pakkaustyö ja pakkaustiedot 

 

Pakkaamo tekee joitakin mekaanisia osakokoonpanoja ennen pakkausta, esimerkiksi 

jarrukokoonpanoja. Lähinnä osakokoonpanoja tehdään UUC-potkurilaitetoimituksissa. 

Osapuutteet aiheuttavat usein tilanpuutetta, koska kokoonpanoja ei voida niiden aloitta-

misen jälkeen siirtää, vaan ne jäävät odottamaan puuttuvia osia.  
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Pakkaamo pakkaa osat ja kokoonpanot tarpeen mukaan joko puulaatikkoihin, häkkeihin 

tai pahvilaatikkoihin. Pakkaamo käyttää vakioituja laatikkokokoja. Lisäksi määrätyt osat 

tulevat toimittajilta aina valmiina pakattuina. Nämä osat pakkaamo ainoastaan keräilee 

ja kuittaa pois saldoilta. Pakkaamisen jälkeen pakkaaja mittaa laatikoiden ulkomitat ja 

painon. Tämän jälkeen työnjohtaja ilmoittaa, että pakkaukset ovat valmiit ja lähettää tar-

vittavat dokumentit lähetyskoordinaattoreille. Lähetettävät dokumentit ovat pakattavien 

osien lista, johon on merkattu nimikkeille positionumerot. Lisäksi työnjohtaja lähettää laa-

tikkotiedot, johon on merkattu laatikoiden mitat sekä laatikoiden sisältämät positionume-

rot. Näiden tietojen perusteella Rauman yksikön lähetyskoordinaattori pystyy tekemään 

kyseiselle projektille viralliset lähetyslistat ERP RR-toiminnanohjausjärjestelmällä. 

 

 

4.7.4 Valmiiden pakkausten hyllytys 

 

Valmiit laatikot, jotka eivät ole samantien lähdössä asiakkaalle, vaativat varastointia. Tä-

mänkaltaiset laatikot hyllytetään, jonka jälkeen pakkaaja tekee hyllytyslistan, johon on 

juoksevan numerosarjan lisäksi lueteltu pakkausten sisältö, mitat ja hyllytyspaikka. Juok-

seva numerosarja koostuu projektinumeron neljästä viimeisestä numerosta, toimituksen 

myyntitilausnumerosta ja juoksevasta laatikkonumerosta. Tämän jälkeen pakkaaja vie 

hyllytyslistan keskusvaraston toimistoon, jossa toimistohenkilö syöttää hyllytyspaikat 

WMS 3PL:ään.  

 

Kun pakkaukset ovat lähdössä asiakkaalle, tulostaa pakkaamon työnjohtaja WMS 

3PL:stä laatikoille hyllytyslistan tietoihin perustuvan keräilylistan, jonka avulla pakkaaja 

löytää ja keräilee kaikki kyseisen projektin laatikot. Laatikoiden keräily hyllystä ei ole sal-

dopohjaista eli laatikoille ei ole omaa saldoa varastonhallintajärjestelmässä. 

 

 

4.7.5 Työkorttien sulkeminen ja lähetysdokumenttien tekeminen 

 

Kun keräilyt ovat suoritettu ja niiden on todettu olevan kunnossa tietojärjestelmissä (ERP 

RR ja WMS 3PL), sulkee lähetyskoordinaattori työkortit toiminnanohjausjärjestelmään 

linkitetyllä erillisellä ohjelmalla. Työkortit tulee pyrkiä sulkemaan ennen niille määrätyn 

päivämäärän umpeutumista. 
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Rauman yksikön lähetyskoordinaattori tekee ERP RR:ssä lähetysdokumentit saatuaan 

pakkausten mitat pakkaamolta ja suljettuaan työkortit. Tuotettaviin lähetysdokumenttei-

hin kuuluvat pakkauslista (packing list), tullilasku (customs invoice) ja pakkauksen osoi-

telappu (package label). Toimitukselle tehdään joko yhdet lähetysdokumentit tai ne jae-

taan useampaan osaan asiakkaan tai kuljetusmuodon tarpeiden mukaan. Valmiit lähe-

tyslistat lähetyskoordinaattori lähettää sähköpostilla projektinvedolle (pakkauslista ja tul-

lilasku) sekä pakkaamolle (pakkauslista ja laatikoiden osoitelaput). Projektinvetäjä lähet-

tää dokumentit tarkistuksen jälkeen eteenpäin huolitsijalle ja asiakkaalle. Tämän jälkeen 

lähetyskoordinaattori kuittaa toimituksen valmiiksi toiminnanohjausjärjestelmästä. 

 

 

4.7.6  Kontitus, lastaus ja toimitus satamaan 

 

Pakkaamo tekee laatikoille lastaukset, sidonnat ja merkitsee mahdolliset vaarallisten ai-

neiden merkinnät. Ennen kuin irtolaatikot lastataan kuljetusyksikköön tai merikontteihin, 

kiinnittävät pakkaajat lähetyskoordinaattorin lähettämät osoitelaput laatikkoihin. Jos laa-

tikot kuljetetaan autolla tai lentokoneella, asettaa pakkaamo laatikot noutovalmiiksi joko 

pakkaamoon tai toimittaa laatikot kuljetusyksiköllä samaan paikkaan missä kyseisen pro-

jektin potkurilaitteet ovat varastoituna (3PL:n telttavarastossa tai Rauman satamassa). 

Kuljetuksen tapahtuessa laivalla, tilaa pakkaamon työnjohtaja lastatuille konteille kulje-

tuksen Rauman satamaan. Ennen toimitusta satamaan työnjohtaja tekee terminaali-il-

moituksen ja mahdolliset vaarallisten aineiden-dokumentit ja lähettää ne satamaoperaat-

torin huolitsijalle ja kuljetuksen varauksen tekijälle.  
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5 LOGISTIIKKAKESKUKSEN UUDEN SIJAINNIN VAIKUTUK-

SET NYKYISIIN ONGELMAKOHTIIN 

 

Tässä luvussa käydään tarkasti läpi toiminnoista nykytila-analyysin perusteella löytyneet 

ongelmakohdat ja selvitetään voidaanko logistiikkakeskuksen sijainnin muutoksen avulla 

luoda uusia toimintamalleja, joilla kyseisiä ongelmia voidaan poistaa tai pienentää on-

gelmista syntyvien negatiivisten lieveilmiöiden vaikutusta toimintaan. Tutkimuksessa löy-

dettiin tietojärjestelmistä johtuvien ongelmien lisäksi kehityskohteita osien siirtoproses-

sista tuotannon viimeistelystä pakkaamoon. 

 

 

5.1 Ongelmat viimeistelystä pakattavaksi toimitettavien osien siirroissa 

 

Useat potkurilaitetoimitukset sisältävät osia ja kokoonpanoja, joita tarvitaan tuotannossa 

potkurilaitteen koeajossa, jonka jälkeen osat irrotetaan ja viedään maalaamoon ja vii-

meistelyyn. Tämän jälkeen nimikkeet kiinnitetään lavoille ja niihin merkitään vähintään 

projektinumero. Irrotettujen osien ollessa noutovalmiina, lähetyskoordinaattori lähettää 

sähköpostin tai soittaa välivaraston henkilökunnalle, jotka toimittavat osan viimeistelystä 

välivaraston B1-tiloihin (kuva 15.) odottamaan noutoa pakkaamoon.  

 

Useimmat ongelmat syntyvät silloin, kun osien toimituksella kokoonpanotehtaasta pak-

kaamoon on kiire johtuen erinäisistä syistä, kuten esimerkiksi kuljetusvarauksen tai asi-

akkaan kanssa sovitun sopimuspäivän läheisyydestä. Kuten operatiivisten toimintojen 

kuvauksessa selvitettiin (kappale 4.7.1) lähetyskoordinaattorit muodostavat yhdessä 

suunnittelun kanssa pakattavien osien listan pakkaamolle, jonka mukaan pakkaamo toi-

mii. Kuitenkin on olemassa muutamia hankalia nimikkeitä, jotka voidaan irrottaa potkuri-

laitteesta lähetyskoordinaattoreille ennalta odottamattomasti, joihin pakkaamo ei ole näin 

ollen osannut varautua. Pakkaamon kahden kilometrin etäisyys tuotannosta vaikeuttaa 

omalta osaltaan yllättävien tilanteiden hoitamista nopeasti.  

 

Huonoimmassa vaihtoehdossa osat valmistuvat viimeistelystä potkurilaitteen kanssa sa-

man päivän aamuna kuin toimitus asiakkaalle on. Nykyisessä tilanteessa useat eri ihmi-

set osallistuvat melko yksinkertaisen asian toteuttamiseen, tuotteen siirtämiseen ko-

koonpanotehtaasta pakkaamoon pakattavaksi. Kuitenkin kaikilla tahoilla ei ole aina sa-
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manlaista ymmärrystä kiireestä ja väärinymmärryksiä voi syntyä. Nykyisessä toiminta-

mallissa myös vaiheita on yllättävän monta. Noutokuntoon valmistelu, toimituksen tilaa-

minen pakkaamoon, siirto välivarastoon ja autoneuvoyhdistelmän tulo Suojantielle, jossa 

suoritetaan lastaus. Tämän jälkeen kuljetusyksikkö ajaa pakkaamoon, jossa suoritetaan 

kuorman purkaminen. Vasta näiden vaiheiden jälkeen päästää suorittamaan itse tuot-

teen pakkaaminen. Pakkaamisen jälkeen lähetyskoordinaattorit tekevät lähetyslistat, jo-

ten suoritettavia vaiheita on useita ja kiire syntyy helposti. 

 

Nykytilanteen selvityksessä läpikäytiin kaikki vuoden 2014 Suojantiellä valmistetut pot-

kurilaiteprojektit, joita oli yhteensä 229 kpl. Tutkimuksesta selvisi, että vuonna 2014 toi-

mitettiin 105 projektissa osia pakkaamoon tuotannon viimeistelystä eli tämän kaltaisia 

projekteja oli lähes puolet kaikista projekteista (noin 46 %). Kuvasta 21. nähdään, että 

pakattavaksi toimitetut nimikkeet voidaan jakaa yhdeksään eri nimikeluokkaan. Yh-

teensä vuonna 2014 toimitettiin pakattavaksi noin 310 kuormalavaa, joilla kuljetettiin yh-

teensä noin 1160 nimikettä. Määrät ovat siis merkittäviä, jonka takia ongelmatilanteita 

syntyy vuoden aikana runsaasti. Seuraavassa kappaleessa kuvataan ongelmasta esi-

merkkitilanne. 
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Kuva 21. Tuotannon viimeistelystä pakkaamoon toimitetut osat vuonna 2014 

 

 

5.1.1 Esimerkki ongelmasta 

 

Kuvassa 22. on havainnollistettu esimerkki ongelmasta vaiheittain. Esimerkissä projektin 

valmistuminen oli mennyt sopimuspäivän kannalta tiukalle. Projektin potkurilaitteet olivat 

viimeistelyvaiheessa ja niistä oli irroitettu hydraulisia koneikkoja koeajon jälkeen pakat-

tavaksi. Koneikot olivat tulleet maalaamosta viimeistelyyn ja niiden tuli olla pakattuna 

vielä samana päivänä. Lisäksi lähettämö tarvitsi mitat ja painot laatikoista, jotta he pys-

tyivät tekemään lähetyslistat kyseisestä projektista. Kuvaan 22. on merkattu numeroittain 

vaiheet. Esimerkin vaiheet olivat seuraavat: 
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1. Lähetyskoordinaattori ilmoitti aamulla noin klo 8.30 välivarastolle ja pakkaamon 

työnjohtajalle, että koneikot ovat valmiit toimitettavaksi viimeistelystä pakkaa-

moon noin klo 10.00. Tässä vaiheessa lähetyskoordinaattori käy tarkistamassa, 

että siirrettävistä osista löytyy projekti- ja nimikenumero. Lisäksi lähetyskoordi-

naattori pyytää viimeistelyn työntekijöitä kiinnittämään osat kiinni kuormalavaan, 

jos näin ei ole vielä tehty.  

 

2. Kun välivarasto saa tiedon pakkaamon siirtyvistä osista, siirtävät he kuormala-

voille olevat osat välivaraston tiloihin odottamaan kyytiä pakkaamoon. Pakkaa-

mon työnjohtaja korosti tässä tapauksessa osien kiireellisyyttä välivarastolle. Kui-

tenkin jostakin syystä osien kiireellisyys ei ollut välivarastolle kantautunut, vaikka 

sähköposteja oli asiasta lähetetty useampia. Lähetyskoordinaattori tarkasti osien 

tilanteen noin klo 13.00, jolloin koneikot olivat edelleen viimeistelyssä. Lähetys-

koordinaattori ilmoitti asiasta uudelleen välivarastolle. Vasta tämän jälkeen väli-

varaston varastomies siirsi koneikot odottamaan kyytiä pakkaamoon B1-raken-

nuksen eteen.  

 

3. Noin klo 15 lähetyskoordinaattori lähti tarkistamaan, että koneikot ovat varmasti 

jo lähteneet pakkaamoon. Tarkistaessaan tilannetta, hän huomasi, että koneikot 

ovat edelleen odottamassa kyytiä B1-rakennuksen edessä. Hän ilmoitti asiasta 

pakkaamolle. Lähetyskoordinaattorin keskustellessa asiasta välivaraston henki-

lökunnan kanssa, kävi ilmi, että varastojen välillä osia kuljettava auto oli käynyt 

Suojantien tehdasalueella, mutta ei ollut ottanut kyytiinsä kiireellisiä koneikkoja. 

Kuljettaja ei ollut omien sanojensa mukaan tiennyt asiasta. Lähetyskoordinaattori 

pyysi pihassa ollutta kuskia toimittamaan tavarat mahdollisimman pikaisesti pak-

kaamoon. 

 

4. Noin klo 16 koneikot viimein saapuivat pakkaamoon, jossa ne purettiin ja siirret-

tiin pakattavaksi. 

 

5. Noin klo 16.30 koneikot olivat pakattu. Pakkaamon työnjohtaja lähetti projektin 

lopulliset mitta- ja painotiedot laatikoista lähetyskoordinaattoreille, jotka aloittivat 

lähetyslistojen teon. Pakkaamista nopeutti se, että laatikot oli pystytty tekemään 

etukäteen melko valmiiksi lähetyskoordinaattoreiden antamien koneikkojen mit-

tojen mukaan. 
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Esimerkissä koneikoiden siirtymiseen tuotannon viimeistelystä kahden kilometrin päässä 

sijaitsevaan pakkaamoon kului aikaa noin kuusi tuntia. Esimerkissä lähetettiin noin 10 

sähköpostiviestiä asiasta sekä soitettiin useita puheluita. Väärinymmärryksiä syntyi nor-

maalia enemmän, mutta esimerkki antoi kuitenkin hyvän kuvan siitä, että kaikilla yksi-

köillä ja tahoilla ei ole tarpeeksi tietoa muun muassa sopimuspäivän tärkeydestä ja sen 

mukanaan tuomasta kiireestä. Melko yksinkertaisen asian toteuttaminen vei näin ollen 

aivan liikaa aikaa ja liian moni ihminen joutui osallistumaan asian hoitamiseen. Esimer-

kiksi lähetyskoordinaattoreille on työn alla jatkuvasti useampia projekteja valvottavana, 

jonka takia he eivät voi määräänsä enempää käyttää aikaa yksittäisten osien pakkaa-

moon siirron valvomiseen. 
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Portti A

Portti B

B2

B1

B3

B4

Liikenneväylä Tehdasalue

20 m

Oviaukko Parkkipaikka

Viimeistely

1

2

3

4

Välivarastot B1,B2, B3, B4

2 km päässä 

sijaitseva 

pakkaamo

5

Henkilöportit

Lähetyskoordinaattori ilmoitti välivaraston ja 

pakkaamon työnjohtalle, että koneikot ovat 

valmiit toimitettavaksi pakkaamoon n. klo 10.

Lähetyskoordinaattori tarkasti tilanteen klo 13, 

jolloin koneikot olivat edelleen viimeistelyssä. 

Läh. koord. ilmoitti asiasta uudelleen 

välivarastolle, jonka jälkeen koneikot siirrettiin 

välivarastoon odottamaan noutoa.

Noin klo 15, koneikot olivat edelleen B1-

rakennuksen edessä. Läh. koord. ilmoitti 

asiasta pakkaamolle ja keskusteltuaan 

välivaraston henkilökunnan kanssa asiasta, 

kävi ilmi, että auto oli käynyt, mutta ei ollut 

ottanut kyytiin koneikkoja, koska ei ollut 

tiennyt koneikkojen kiireellisyydestä.

Noin klo 16 koneikot saapuivat pakkaamoon, 

jossa kuorma purettiin ja siirrettiin 

pakattavaksi.

Noin klo 16.30 koneikot oli pakattu. Projektin 

lopulliset mitta- ja painotiedot laatikoista 

lähetettiin lähetyskoordinaattoreille, jotka 

aloittivat lähetyslistojen teon.

1

2

3

4

5

Kuva 22. Esimerkki osien siirrosta tuotannon viimeistelystä pakattavaksi 

 

 

5.1.2 Uusi toimintamalli 

 

Pakkaamon siirtyessä uuteen sijaintiin hieman yli 80 metrin päähän kokoonpanoteh-

taasta, pystytään edellisessä kappaleessa kuvailtuja ongelmia ratkaisemaan hyvinkin te-

hokkaasti. Kuvassa 23. esitetään uusi toimintamalli kyseiseen ongelmaan pakkaamon 

uuden sijainnin muodostamassa toimintaympäristössä. 
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Uudessa toimintamallissa välivaraston rooli poistetaan prosessista kokonaan. Lähetys-

koordinaattori voi tarvittaessa edellisenä päivänä tai samanpäivän aamuna ilmoittaa pak-

kaamon työnjohtajalle, että mihin aikaan viimeistelystä siirrettävät osat (esimerkiksi ko-

neikot) ovat valmiina. Pakkaamon työnjohtajalla on tieto kiireellisistä tuotannosta toimi-

tettavista komponenteista, jolloin hän pystyy koordinoimaan tehokkaasti pakkaajan siir-

tämään osan viimeistelystä pakkaamoon ilman viiveitä. Näin välivaraston henkilökuntaa 

ei prosessissa enää tarvita.  

 

Pakkaaja noutaa osan tuotannon viimeistelystä trukilla ja kiinnittää osan trukkilavaan. 

Tämän jälkeen pakkaaja kuljettaa osan 80 metrin päässä olevaan pakkaamoon, jossa 

suoritetaan pakkaustoimenpiteet. Uudella toimintamallilla siirto voidaan hoitaa noin 15 

minuutissa. Näin vältytään kiiretilanteilta ja toimintaan ei tarvitse osallistua kuin muutama 

henkilö eikä lähetyskoordinaattoreilta tarvita jatkuvaa valvontaa. Uusi toimintamalli mah-

dollistaa huomattavat aikasäästöt, koska useiden työvaiheiden ja odotusaikojen poistu-

essa prosessin läpimenoaika lyhenee, eikä kappaleen 5.1.1 kaltaisia kuuden tunnin kes-

täviä siirtoja ja odotuksia enää tapahdu. Uuden toimintamallin myötä saadaan aikaan 

myös kustannussäästöjä, koska osien siirto pystytään suorittamaan trukilla, eikä 

kuorma-autoa tai vastaavaa ajoneuvoyhdistelmää enää tarvita osien siirtoon. Lisäksi in-

formaatiokatkoksia ei synny, koska lähetyskoordinaattoreilla ja pakkaamon työnjohtajalla 

on paras tieto osien kiireellisyydestä liittyen projektien sopimuspäiviin. 
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Portti A

Portti B

B2

B1

B3

B4

A1

A2

C3

C2

C1

20 m

D2D1

Viimeistely

Henkilöportit

Pakkaamon työnjohtaja 

koordinoi tavaran siirron 

tuotannosta

1
Pakkaaja noutaa 

tavaran tuotannosta 

trukilla

2

Työntekijät Aika

Pakkaamoon siirron koordinointi

Siirto pakkaamoon

1 pakkaamon työnjoht. 5 min

10 min1 pakkaaja

15 min

Kuva 23. Tuotteiden siirto viimeistelystä pakkaamoon logistiikkakeskuksen uudessa si-

jainnissa 
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5.2 Tietojärjestelmistä johtuvat ongelmat 

 

Kuten luvussa 3 mainittiin, on logististen toimintojen ulkoistamisprosessissa yksi vai-

keimmista tehtävistä ulkoistajan ja palveluntuottajan IT-järjestelmien integrointi. Rauman 

yksikön käyttämän toiminnanohjausjärjestelmän (ERP RR) ja ulkoisen logistiikkapalve-

luyrityksen varastonhallintajärjestelmän (WMS 3PL) välistä integraatioprosessia onkin 

toteutettu jo useita vuosia.  Tästäkin huolimatta logististen toimintojen nykytilanteen kar-

toituksessa (luku 4) havaittiin, että järjestelmissä ja niiden välisessä tiedonkulussa on 

edelleen jatkuvasti ongelmia, joita ei ole pystytty korjaamaan. Ongelmatilanteita esiintyy 

jokaisessa päävaiheessa, niin vastaanotossa kuin tuotantoon ja pakkaamoon keräi-

lyissä. Ongelmat haittaavat materiaalivirran kulkua ja varastokirjanpitoa. Ne aiheuttavat 

toimintoihin kohtuuttoman suurta ajanhukkaa ja useampi työntekijä joutuu osallistumaan 

niiden selvitettyyn.  

 

Nykytilanteen tutkimuksessa selvisi, että tuotteen vastaanottoprosessissa ja varastoon 

sijoittamisessa käytettiin tietojärjestelmää (liite 6.) viidessa eri työvaiheessa. Kuvassa 

24. esitellään kootusti kyseiset vaiheet, niissä käytettävät järjestelmät sekä löydetyt on-

gelmat. Ongelmia esiintyi saapumisilmoituksen tulostuksessa ja varastosaldojen päivit-

tämisessä.  

 



77 
 

Saapumis-

tositteen 

tulostus

WMS 3PL

ERP RR

Saapumisilmoitus/tosite 

ei tulostu

Saapumis-

tositteen 

tarkastus

WMS 3PL

ERP RR

Vaiheessa ei esiinny 

tietojärjestelmistä 

johtuvia ongelmia

Saldojen 

päivittäminen

WMS 3PL

ERP RR

Erätietokoodi aiheuttaa 

saldoeron ERP RR:n ja 

WMS 3PL:n välille

Hyllytys
WMS 3PL

ERP RR

Vaiheessa ei esiinny 

tietojärjestelmistä 

johtuvia ongelmia

Varastopaikan 

korjaus 

järjestelmään

WMS 3PL

Vaiheessa ei esiinny 

tietojärjestelmistä 

johtuvia ongelmia

VAIHE
TIETO-

JÄRJESTELMÄT
ONGELMA

VASTAANOTTO JA SIJOITUS VARASTOON

 

Kuva 24. Vastaanotto ja varastoon sijoittaminen / tietojärjestelmät 

 

Työasemakohtaisessa keräilyssä ja tuotantoon toimituksessa käytetään tietojärjestelmiä 

viidessä eri työvaiheessa. Nämä työvaiheet esitetään liitteessä 6. ja kuvassa 25. Lisäksi 

samasta liitteestä ja kuvasta voidaan nähdä, että pakkaamoon keräilyissä ja lähetystoi-

minnoissa käytetään joko toiminnanohjausjärjestelmää tai varastonhallintajärjestelmää 

kuudessa työvaiheessa. Kummastakin prosessista löytyi tietojärjestelmistä johtuvia on-

gelmia, jotka vaikuttavat toimintaan haitallisesti. Nämä esitetään kootusti kuvassa 25.  
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Työkorttien 

vapautus 

keräilyyn 

(potkuri-

laitteet)

ERP RR

Vaiheessa ei 

esiinny tieto-

järjestelmistä 

johtuvia ongelmia

VAIHE
TIETO-

JÄRJESTELMÄT ONGELMA

Työasemien 

määrittä-

minen 

nimikkeille

Kittaus-

ohjelma

Nimikkeelle 

pystyy 

määrittämään 

vain yhden 

työaseman

Keräily-

listojen 

tulostus

WMS 3PL

Vaiheessa ei 

esiinny tieto-

järjestelmistä 

johtuvia ongelmia

Keräily-

listojen 

kuittaaminen

WMS 3PL

Keräilyt eivät 

kuittaannu 

ERP RR:stä

Keräilylistat eivät 

siirry seuraavalla 

kierrokselle

Nimikemuutokset 

eivät päivity 

WMS 3PL:n 

keräilylistoihin

Työkorttien 

sulkeminen
ERP RR

Vaiheessa ei 

esiinny tieto-

järjestelmistä 

johtuvia ongelmia

TYÖASEMAKOHTAINEN KERÄILY JA 

TOIMITUS TUOTANTOON

Työkorttien 

vapautus 

(pakattavat 

irto-osat)

ERP RR

Vaiheessa ei 

esiinny tieto-

järjestelmistä 

johtuvia ongelmia

VAIHE
TIETO-

JÄRJESTELMÄT ONGELMA

Pakattavien 

osien 

määritys

ERP RR:llä ei 

pysty muodosta-

maan listaa 

kaikista pakatta-

vista osista

Keräily-

listojen 

tulostus

WMS 3PL

Vaiheessa ei 

esiinny tieto-

järjestelmistä 

johtuvia ongelmia

Keräily-

listojen 

kuittaaminen

WMS 3PL

Keräilyt eivät 

kuittaannu 

ERP RR:stä

Keräilylistat eivät 

siirry seuraavalla 

kierrokselle

Nimikemuutokset 

eivät päivity 

WMS 3PL:n 

keräilylistoihin

Työkorttien 

sulkeminen
ERP RR

Vaiheessa ei 

esiinny tieto-

järjestelmistä 

johtuvia ongelmia

KERÄILY PAKKAAMOON JA LÄHETYS

ERP RR

Lähetys-

dokumenttien 

teko

ERP RR

Vaiheessa ei 

esiinny tieto-

järjestelmistä 

johtuvia ongelmia

Kuva 25. Keräily tuotantoon ja pakkaamoon / tietojärjestelmät ja ongelmat 

 

Seuraavissa kappaleissa käydään tarkasti läpi kaikki kuvissa 24. ja 25. mainitut ongel-

makohdat, niiden vaikutukset toimintaan ja selvitetään voidaanko logistiikkakeskuksen 

uudella sijainnilla poistaa kyseisiä ongelmia tai niiden aiheuttamia lieveilmiöitä. Lisäksi 

tutkittiin Rauman yksikön pyynnöstä voidaanko siirtymällä yhteen tietojärjestelmään 

(ERP RR) vaikuttaa ongelmiin. Yhteenvedot selvitystyöstä ja tuloksista esitetään kuvissa 

27., 30. ja 32. 
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5.2.1 Saapumisilmoitus/tosite ei tulostu 

 

Kuten kappaleessa 4.4.2 kuvattiin, alkaa saapumistositteen tulostus siitä, kun vastaan-

oton tekevä varastotyöntekijä syöttää toimituksen ostotilausnumeron käsipäätelaittee-

seen. ERP RR:n ja WMS 3PL:n välisen rajapinnan kautta ERP RR-toiminnanohjausjär-

jestelmä etsii tulevan 30 päivän sisällä olevat ostotilaukset, jonka jälkeen saapumistosite 

tulostuu. Jos saapumisilmoitus ei kuitenkaan tulostu, ovat ongelman aiheuttajat toden-

näköisesti seuraavat tekijät: 

 

Ø Ostotilauksen toimituspäivämäärä on yli 30 päivän päässä 

Ø Koko ostotilaus tai ostotilauksen positio on järjestelmässä vapauttamatta 

Ø Ostotilaus on peruttu 

 

Ostotilauksen tekijän vastuulla on selvittää ja korjata edellä mainitut ongelmat tai antaa 

jatkotoimenpideohjeet. Jos tulostumattomuuden syynä ei kuitenkaan ole mikään edellä 

mainituista ja kaikki vaikuttaa olevan ostotilauksessa kunnossa, on syynä silloin järjes-

telmien välillä tietoa välittävä integrointisovellus. Informaatio ei siirry WMS 3PL:stä ERP 

RR:ään, jonka takia saapumistosite ei tulostu. Tällöin otetaan yhteys sovellusta ylläpitä-

vän ulkopuolisen ohjelmisto- ja palveluyritykseen, jonka tulee korjata ongelma. Proses-

sia havainnoidaan kuvassa 26. 

 

Ongelmat saapumistositteen tulostuksessa on vastaanottoprosessin ja materiaalivirran 

kulun kannalta kriittinen, koska kyseinen ongelma pysäyttää vastaanottoprosessin, eikä 

seuraavia vaiheita (saapumistositteen tarkastus, saldojen päivittäminen, hyllytys, varas-

topaikan korjaus järjestelmään) pystytä suorittamaan. Materiaalivirran kulku pysähtyy 

ongelman ratkaisun ajaksi, joka voi aiheuttaa viivästyksiä tuotannolle ja pakkaamolle, jos 

vastaanotettava tuote on kiireellinen. Ongelma syö myös keskusvaraston tilaresursseja, 

koska nimikkeitä ei voida hyllyttää, vaan ne täytyy viedä erillisille ongelma-alueelle odot-

tamaan ongelman ratkaisua.  
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SyyTosite ei tulostu

Ilmoitus 

ostoon

Oston vastuulla korjata 

ostotilaus kuntoon ja 

antaa tarvittavat 

toimintaohjeet

Ulkoinen IT-

ohjelmistopalvelu-

yritys korjaa

rajapintaongelman

Ongelma

Saapumistositteen 

tulostus
Ostotilauksen 

toimituspvm yli 30 

päivän päässä

Ostotilaus tai positio 

vapauttamatta

Ostotilaus peruttu

Jos kaikki pitäisi olla 

kunnossa

Vastaanottaja 

tarkistaa 

ostotilauksen 

tilan

Toimituksen vastaanottoprosessi 

ja samalla materiaalivirran kulku 

pysähtyy ongelman takia, eikä 

prosessin seuraavia vaiheita 

pystytä suorittamaan.

Kuva 26. Saapumisilmoitusta ei pystytä tulostamaan 

 

Logistiikkakeskuksen uudella sijainnilla Suojantien kokoonpanotehtaan vieressä voi-

daan luoda uusi toimintamalli tilanteisiin, joissa tuotanto odottaa kiireellistä osaa. Suo-

jantien tiloissa työskentelevällä varastokoordinaattorilla on tieto osista, jotka ovat kiireel-

lisiä tuotannon kannalta. Jos tämänkaltainen osa pysähtyy saapumistositteen tulosta-

mattomuuteen tietojärjestelmien rajapinnasta johtuvien ongelmien takia, on varastokoor-

dinaattorilla mahdollista uuden sijainnin myötä siirtää osa tuotantoon, vaikka tuotetta ei 

ole vielä pystytty vastaanottamaan eikä saldoja päivittämään. Uusi toimintamalli toteutuu 

seuraavasti: 

 

1. Varastokoordinaattori menee paikan päälle vastaanottoon, joka uuden sijainnin 

myötä sijaitsee noin 80 metrin päässä hänen toimipisteestä. Vastaanotossa va-

rastokoordinaattori tarkistaa dokumentit, valokuvaa tuotteen ja ottaa sen ylös kir-

janpitoonsa. 

 

2. Kun varastokoordinaattori on tehnyt tarvittavat kirjauksensa, antaa hän luvan siir-

tää osan tuotantoon. 

 

3. Varastokoordinaattori huolehtii tuotteen vastaanottoprosessin loppuun saattami-

sesta heti kun tietojärjestelmäongelmat on ratkaistu. 

 

Edellä mainittua toimintamallia ei ole aikaisemmin pystytty toteuttamaan, koska varasto-

koordinaattorilla ei ole ollut mahdollisuutta kontrolloida tilannetta johtuen tuotannon ja 
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logistiikkakeskuksen välimatkasta. Toimintamallia ei ole tarkoitus käyttää kuin erittäin kii-

reellisten osien kohdalla, joilla tarkoitetaan komponentteja, joiden puuttuminen voi py-

säyttää tuotannon. Toimintamalli vaatii varastokoordinaattorilta fyysistä tuotteen ja do-

kumenttien tarkastusta, jotta tuotteet eivät pääse siirtymään hänen kirjanpitonsa ohi, jol-

loin varastokirjanpito menee nopeasti sekaisin kyseisen nimikkeen osalta. Toimintamalli 

estää materiaalivirran pysähtymisen tuotannon kannalta kriittisten osien kohdalla, jolloin 

viivästystä potkurilaitteen valmistumiseen ei synny. 

 

 

5.2.2 Erätiedokoodin aiheuttama saldoero 

 

Kappaleessa 4.4.4 kuvataan, kuinka vastaanottoon liittyvien tarkastusten jälkeen varas-

tomies syöttää vastaanotettavan nimikkeen kappalemäärän käsipäätelaitteeseen, jonka 

avulla kyseisen nimikkeen saldot päivittyvät WMS 3PL:ään. Aika ajoin tietojärjestelmien 

välisen informaationkulun ongelmien takia nimikkeisiin kuuluva erätietokoodi ei välity oi-

kein ERP RR:ään, jonka takia vastaanotettavasta nimikkeestä vain osa tallentuu sal-

doille. Ostotilaus jää näin vaillinaiseksi vastaanotetuksi ERP RR:ssä, mutta WMS 3PL:n 

varastosaldoille nimikkeet päivittyvät oikein. Tämä synnyttää saldoeron järjestelmien vä-

lille. Materiaalivirta ei kuitenkaan tämän takia pysähdy, koska varastomiehen käyttä-

mässä WMS 3PL:ssä vastaanottotapahtuma on edennyt oikein ja varastomies siirtyy 

normaalisti seuraavaan työvaiheeseen. Saldoero aiheuttaa kuitenkin epätietoisuutta 

usealle Rauman yksikön osastolle, koska ERP RR-toiminnanohjausjärjestelmä osoittaa 

heille, että koko toimitus ei ole vielä saapunut. Varastokoordinaattoreille ongelma aiheut-

taa ylimääräistä työkuormaa, koska he joutuvat selvittämään saldoeroon johtaneet ta-

pahtumat ja syyt, sekä korjaamaan varastosaldot. Logistiikkakeskuksen ja sitä myötä 

keskusvaraston uudella sijainnilla ei ongelmaa pystytä kuitenkaan korjaamaan, koska 

ongelma ei suoranaisesti vaikuta fyysisesti materiaalivirran kulkuun tai vastaanottopro-

sessiin, vaan ongelma koskee pelkästään ERP RR:n varastokirjanpitoa. 
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Minkälainen vaikutus 

ongelmalla on 

vastaanotto-

prosessiin?

Saapumisilmoitus/tosite 

ei tulostu

Erätietokoodi aiheuttaa 

saldoeron ERP RR:n ja 

WMS 3PL:n välille

Sitooko ongelma 

ylimääräisiä 

resursseja?

Poistuuko ongelma, 

jos siirrytään 

käyttämään yhtä 

tietojärjestelmää

 (ERP RR)?

Voidaanko ongelma 

tai sen aiheuttamia 

lieveilmiöitä poistaa 

siirtymällä uuteen 

sijaintiin Suojantielle?

Vastaanottoprosessi ja 

materiaalinkulku pysähtyy, 

eikä seuraavia vaiheita pystytä 

suorittamaan.

Uuden sijainnin avulla voidaan 

luoda uusi toimintamalli 

kiireellisten osien 

vastaanottoprosessiin ja näin 

vähentää ongelman vaikutusta 

materiaalivirran kulkuun.

Ongelma sitoo ylimääräisiä 

henkilöresursseja (osto ja IT-

tukipalvelu) ja tilaresursseja.

Rajapintaongelma poistuu, 

mutta muut ostotilaukseen 

liittyvät ongelmat jäävät.

Ostotilaus jää ERP RR:ään 

vaillinaiseksi tuloutetuksi, 

mutta koska WMS 3PL:ään 

tuloutus onnistuu, ei 

materiaalivirta pysähdy.

Ongelma sitoo ylimääräisiä 

henkilöresursseja 

(varastokoordinaattorit)

Siirtymällä yhteen 

tietojärjestelmään ongelma 

poistuu.

Uudella logistiikkakeskuksen 

sijainnilla ei pystytä 

vaikuttamaan ongelmaan tai 

sen aiheuttamiin 

lieveilmiöihin.

Kyllä

KylläOsa ongelmista poistuu

Kyllä Ei

Kyllä

 

Kuva 27. Yhteenveto vastaanottoprosessiin liittyvistä tietojärjestelmäongelmista ja logis-

tikkakeskuksen uuden sijainnin vaikutuksista ongelmiin 

 

5.2.3 Nimikkeelle pystyy määrittämään vain yhden työaseman 

 

Kuten kappaleessa 4.5.1 kerrottiin, työkorttien vapauttamisen jälkeen määritellään kit-

tausohjelmalla nimikkeille työasemat, johon nimikkeet tulee toimittaa. Kittausohjelman 

toteutus on kuitenkin rajallinen, koska ohjelma ei anna määritellä jokaiselle nimikkeelle 

kuin yhden työaseman. Määritelty työasema siirtyy myös seuraaville projekteille, jotka 

voivat puolestaan tarvita nimikettä eri työasemalla. Tämän takia nimikkeitä toimitetaan 

ajoittain väärille työasemille ja huonoimmassa vaihtoehdossa nimike pitäisi toimittaa 

pakkaamoon, mutta virheellisen työaseman takia osa kuljetaan tuotantoon. Tämä aiheut-

taa kustannuksia ja ylimääräistä viivästystä etenkin pakkaamon toimintaan, mutta palau-

tusprosessin työvaiheet sitovat työaikaa myös välivarastolta ja lähetyskoordinaattoreilta. 

Ongelma on melko merkittävä, koska nykytilan tutkimuksessa selvitettiin, että vuonna 

2014 tuotannosta toimitetiin pakkaamoon palautusprosessin kautta yhteensä noin 80 
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kuormalavaa, jotka koostuivat lähes 1500 osasta. Kuvassa 28. esitellään kyseiset nimik-

keet. Nimikkeet, joille määriteltiin väärä työasema, voidaan jakaa viiteen eri nimikeryh-

mään. 

 

 

Kuva 28. Nimikkeet, joille määritelty väärä työasema (vuosi 2014) 

 

Nykymallissa palautusprosessi on hyvin samankaltainen kuin tuotannon viimeistelystä 

tulevien osien kohdalla (kappale 5.1). Lähetyskoordinaattori ilmoittaa välivarastolle, että 

nimike tulee toimittaa tuotannon työasemalta pakkaamoon. Tämän jälkeen välivaraston 

varastomies noutaa osan välivarastoon, josta osa lähtee ajoneuvoyhdistelmällä pakkaa-

moon. Työvaiheita on viisi ja ne esitetään kuvassa 29. Työvaiheiden kokonaiskestoksi 

voidaan nykymallissa arvioida noin 30 minuuttia. Tämän kaltaisten osien siirrolla pak-

kaamoon ei kuitenkaan ole normaalisti niin kova kiire kuin viimeistelystä siirrettävien 

osien kanssa, koska väärä työasema huomataan yleensä melko aikaisessa vaiheessa, 

jolloin projektien sopimuspäivän umpeutumiseen on vielä riittävästi aikaa. 

 

Sinkit Kuusioruuvi

Tuki-
kokoonp.

(koostuu 3
nim.)

Painovoima-
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Nimikkeelle määritelty väärä työasema
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KESKUSVARASTO

PAKKAAMO

Kuljetus Purku

Siirto

työasemalle

Siirto takaisin

välivarastoon

Lastaus

Purku

Kuljetus

Lastaus

kuljetusyksikköön

1. Auto kuljettaa keräillyt tavarat Suojantien tuotantoon (2 km)

2. Auto noutaa osat Suojantieltä

3. Auto kuljettaa osat pakkaamoon pakattavaksi (2 km)

Siirto

välivarastoon

tuotannon 

pyynnöstä

SUOJANTIEN

TUOTANTO

VÄLIVARASTO

3

4

5

Kuljetuksen 

järjestely

2

Lähetys-

koordinaattori

koordinoi siirron 

takaisin pakkaamoon 

(ilmoitus)

1

1. Varastoon siirron koordinointi

2. Siirto takaisin välivarastoon

3. Lastaus kuljetusyksikköön

4. Kuljetus pakkaamoon

5. Kuorman purku

1 lähetyskoordinaattori 5 min

1 varastomies 5 min

1 varastomies 5 min

1 kuljettaja 10 min

1 varastomies 5 min

30 min

Työntekijät Aika

Kuva 29. Palautusprosessi pakkaamoon nykytilanteessa 

 

Logistiikkakeskuksen uuden sijainnin myötä palautusprosessi tuotannosta pakkaamoon 

pystytään hoitamaan huomattavasti nopeammin ja pienemmillä resursseilla kuin nykyti-

lanteessa. Palautusprosessi uudessa sijainnissa voidaan hoitaa lähes samalla tavalla 

kuin tuotannon viimeistelystä tulevien osien kanssa (kuva 23). Erotuksena toimintamal-

leissa on se, että lähetyskoordinaattori ilmoittaa osasta välivarastolle, joka siirtää osan 

trukilla pakkaamoon. Välivaraston henkilökunta tuntee työasemat ja niiden työskentely-

alueet huomattavasti paremmin kuin pakkaajat, jolloin verrattuna viimeistelystä toimitet-

taviin osiin, on välivaraston järkevämpää hoitaa osan etsiminen tuotannosta ja siirto 

sieltä pakkaamoon. Eli toisin kuin viimeistelystä siirrettävien osien kohdalla, ei tässä toi-

mintamallissa välivaraston roolia poisteta. Uuden sijainnin myötä työvaiheiden määrä 

putoaa kahteen ja samalla prosessin sitoma aika pienenee vähintään puolella nykyisestä 
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30 minuutista. Prosessin läpimenoaika pienenee merkittävästi ja toiminnasta tulee jous-

tavampaa. Lisäksi kuljetuksessa käytettävästä kuorma-autosta voidaan palautusproses-

sissa luopua, koska uuden sijainnin myötä 80 metrin siirtomatka voidaan suorittaa tru-

killa. Näin saadaan aikaan myös kustannussäästöjä. 

 

 

5.2.4 Pakattavien osien määrittämisessä esiintyvät ongelmat 

 

Kappaleessa 4.7.1 kuvataan, kuinka lähetyskoordinaattorit muodostavat yhteistyössä 

suunnittelun kanssa pakkaamolle Excel-pohjaisen listan pakattavista osista. Tämä lista 

tehdään, koska ERP RR- toiminnanohjausjärjestelmästä ei pystytä tulostamaan koko-

naisvaltaista listaa, josta näkyisi yksiselitteisesti kaikki pakattavat irto-osat, johtuen jär-

jestelmään luoduista tuoterakenteista. Potkurilaitteiden työkorttien alta pakattavaksi läh-

tevät nimikkeet lähetyskoordinaattorit joutuvat selvittämään manuaalisesti projektikoh-

taisesti. Tämä mahdollistaa virheiden tekemisen, jonka myötä listalla voi olla vääriä ni-

mikkeitä tai lista on puutteellinen. Tämä voi aiheuttaa vajaan tai virheellisen toimituksen 

asiakkaalle. Lisäksi harvinaisemmissa laitetyypeissä selvitystyöhön voi kulua runsaasti 

aikaa ja vastauksia voi joutua odottamaan päiviä. Tämä sitoo lähetyskoordinaattoreilta 

tapauskohtaisesti työaikaa muilta tehtäviltä ja projekteilta. Lähetyskoordinaattoreille han-

kalimpia ovat tuotannon koeajon jälkeen potkurilaitteista irrotettavat ja pakattavaksi toi-

mitettavat nimikkeet, kuten kappaleessa 5.1 todettiin. Näitä osia puuttuu melko usein 

pakattavien osien listalta, joka aiheuttaa kiiretilanteita pakkaamoon ja lähetykseen. Lo-

gistiikkakeskuksen sijainnin muutoksella ei ongelman juurisyihin (tuoterakenteet) pystytä 

vaikuttamaan, mutta uuden sijainnin myötä yllättäviin tilanteisiin pystytään reagoimaan 

paremmin ja osat pystytään siirtämään tuotannosta pienemmillä resursseilla ja nopeam-

min pakkaamoon, jolloin kiiretilanteet vähenevät. Tämä kiiretilanteita poistava uusi toi-

mintamalli kuvattiin jo kappaleessa 5.1.2. 
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Minkälainen vaikutus 

ongelmalla on 

keräilyprosessiin?

Nimikkeelle pystyy 

määrittämään vain yhden 

työaseman

ERP RR:llä ei pysty 

muodostamaan 

yhtänäistä listaa kaikista 

pakattavista osista

Sitooko ongelma 

ylimääräisiä 

resursseja?

Poistuuko ongelma, 

jos siirrytään 

käyttämään yhtä 

tietojärjestelmää 

(ERP RR)?

Voidaanko ongelma 

tai sen aiheuttamia 

lieveilmiöitä poistaa 

siirtymällä uuteen 

sijaintiin Suojantielle?

Osia toimitetaan aika ajoin 

väärille työasemille.

Palautusprosessi tuotannosta 

pakkaamoon pystytään 

hoitamaan huomattavasti 

nopeammin ja pienemmillä 

resursseilla kuin 

nykytilanteessa.

Nimikkeiden palautusprosessi 

sitoo ylimääräistä työaikaa 

välivarastolta, lähettämöltä ja 

pakkaamolta.

Ongelma ei poistu siirtymällä 

vain yhteen tietojärjestelmään, 

koska rajapinta ei ole 

ongelman aiheuttaja.

 Pakattavaksi voidaan keräillä 

vääriä nimikkeitä, tai keräilyt 

voivat jäädä vaillinaiseksi. 

Selvitystyö sitoo 

lähetyskoordinaattoreiden 

työaikaa tapauskohtaisesti 

muilta tehtäviltä.

Ongelma ei poistu siirtymällä 

vain yhteen tietojärjestelmään, 

koska rajapinta ei ole 

ongelman aiheuttaja.

 Ongelman juurisyihin 

(tuoterakenteet) ei pystytä 

vaikuttamaan, mutta 

palautusprosessi pystytään 

kehittämään tehokkaammaksi 

ja nopeammiksi.

Kyllä

EiEi

Kyllä Kyllä

Kyllä

 

Kuva 30. Yhteenveto työasemien ja pakattavien osien määrittelyssä esiintyvistä tietojär-

jestelmäongelmista ja uuden sijainnin vaikutuksista niihin 

 

5.2.5 Keräilylistojen kuittaamisessa esiintyvät ongelmat 

 

Keräilyprosessit keskusvaraston ja pakkaamon osalta ovat melko yhteneväiset, kuten 

kappaleissa 4.5 ja 4.7 on kuvattu, poislukien muutamat eroavaisuudet liittyen työasemiin 

ja keräilyjen aloituksiin. Kummassakin prosessissa keräilylistat viedään suoritettujen ke-

räilyjen jälkeen keskusvaraston toimistoon kuitattavaksi, jonka jälkeen kerätyt nimikkeet 

poistuvat kummankin käytössä olevan tietojärjestelmän saldoilta. Keräilylistojen kuittauk-

sissa esiintyy kuitenkin tietojärjestelmistä johtuvia ongelmia. Kuvassa 31. kuvataan esi-

merkkinä keskusvaraston keräilyprosessia ja keräilylistan kuittauksessa syntyviä ongel-

mia. 

 

Keräilylista kuitataan aina ensin WMS 3PL-varastonhallintajärjestelmästä, jonka jälkeen 

informaatio välittyy rajapinnan kautta ERP RR:ään. Kuitenkin johtuen informaatiokulun 

ongelmista järjestelmien välillä, ei tieto siirry tai siirtyy vasta viiveen jälkeen ERP RR-
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toiminnanohjausjärjestelmään. Tämän takia järjestelmien välille syntyy saldoero, koska 

WMS 3PL:n saldot päivittyvät oikein, mutta ERP RR:n saldoilta kerätyt nimikkeet eivät 

poistu. Ongelma aiheuttaa epäselvyyksiä varastonhallintaan- ja kirjanpitoon sekä sitoo 

ylimääräistä työaikaa, koska varasto- ja lähetyskoordinaattorit sekä työnjohtajat joutuvat 

selvittämään saldoeroon johtaneet tapahtumat ja korjaamaan saldot muiden töidensä 

ohella. Lisäksi työkorttien sulkemisprosessi hidastuu, koska ennen kortin sulkemista ke-

räilyjen tulee olla kunnossa järjestelmissä. Materiaalivirran kulku ei kuitenkaan ongelman 

takia pysähdy, koska WMS 3PL:ssä keräilylista kuittaantuu normaalisti ja näin varasto-

mies tai pakkaaja siirtyy seuraavaan työvaiheeseen tietämättä ongelmasta. Logistiikka-

keskuksen sijainnin muutoksella kokoonpanotehtaan viereen ei ongelmaan pystytä vai-

kuttamaan, koska ongelma on pelkästään kirjanpidollinen eikä se vaikuta fyysiseen ma-

teriaalivirtaan lyhyellä tähtäimellä.  

 

Toinen ongelma syntyy tapauksissa, joissa keräilylista ei siirry uudelle kierrokselle. Kun 

keräilylistalta ei pystytä keräilemään jokaista nimikettä osapuutteiden takia, pitää keräi-

lylistan siirtyä aina seuraavalle kierrokselle. Tällä tarkoitetaan sitä, että kuittauksen jäl-

keen siihen mennessä kerätyt nimikkeet poistuvat saldoilta ja keräilylistalta, jolloin listalle 

jäävät ainoastaan vielä keräämättömät nimikkeet. Myös tämä ongelma johtuu ERP RR:n 

ja WMS 3PL:n välisen informaatiokulun eli rajapinnan toimimattomuudesta. Ongelman 

takia keräilyjen teko ja siten osien materiaalivirran kulku tuotantoon sekä osien pakkaa-

minen pysähtyy. Jos osilla ei ole kiire, otetaan yhteyttä ulkopuoliseen järjestelmien vä-

listä integraatioratkaisua ylläpitävään IT-palveluyritykseen, joka korjaa ongelman tietyn 

ajan kuluessa. Kiireellisten osien kohdalla ei kuitenkaan voida odottaa ongelman ratkai-

sua, jolloin joudutaan turvautumaan niin sanottuun manuaaliseen keräilyyn, jossa kum-

mastakin tietojärjestelmästä poistetaan halutun nimikkeen kappalemäärä manuaalisesti 

varastokoordinaattorin ja työnjohtajien toimesta ilman normaalia keräilylistan kuittausta. 

Operaatio vaatii tarkkaa kontrollia, jotta ERP RR:n ja WMS 3PL:n välille ei synny sal-

doeroa. Ongelman selvittely ja mahdollisten manuaalisten keräilyjen teko sitoo aina yli-

määräistä työaikaa varasto- ja lähetyskoordinaattoreilta sekä keskusvaraston ja pakkaa-

mon työnjohtajalta ja vie näin resursseja muilta tehtäviltä. Logistiikkakeskuksen uudella 

sijannilla ei ongelmaa pystytä poistamaan, vaan aikaavievä manuaalisten keräilyjen teko 

on ainoa keino, jolla materiaalivirran pysähtyminen pidemmäksi aikaa voidaan välttää.  
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Varastomies hakee 

uuden keräilylistan 

lokerikosta

Varastomies 

keräilee nimikkeet 

trukkilavalle 

työasema-

kohtaisesesti

Kun nimike kerätty, 

merkitsee 

varastomies 

keräilylistaan 

merkin nimikkeen 

kohdalle 

Viedään 

keräilylista 

keskusvaraston 

toimistoon

Työnjohtaja vie 

uudella kierroksella 

olevan keräilylistan 

suoraan 

varastomiehelle, ei 

lokerikkoon

Nimikkeitä 

jää 

keräämättä

Keräilylista ei kuittaannu 

ERP RR:stä 

tietojärjestelmien välisen 

rajapintaongelman takia.

WMS 3PL:n saldot 

päivittyvät oikein, mutta 

ERP RR:n saldoilta 

keräilyt eivät poistu => 

syntyy saldoero

Keräilylista ei siirry 

uudelle kierrokselle 

johtuen 

tietojärjestelmien 

välisistä 

rajapintaongelmista

Keräilyjen teko 

pysähtyy ja samalla 

osien toimitus 

tuotantoon

O
N

G
E

L
M

A

ONGELMA

Materiaalivirran kulku ei kuitenkaa 

pysähdy, koska WMS 3PL:ssä 

keräilylista kuittaantuu, ja näin 

varastomies siirtyy seuraavaan 

työvaiheeseen tietämättä 

ongelmasta

Keräilylista siirtyy 

uudelle kierrokselle 

niin monta kertaa 

kunnes kaikki 

nimikkeet kerätty

Keräilylistat 

kuitataan

Kuva 31. Keräilyprosessi ja siinä esiintyvät ongelmat 

 

Kolmas ongelma, joka liittyy keräilyprosessiin, on nimikemuutosten päivittymättömyys 

keräilylistoihin. Ongelma koskee niin keskusvarastoa kuin pakkaamoa. Nimikemuutos-

ten päivittymättömyys ei kuitenkaan aiheudu suoranaisesti keräilylistojen kuittaamisesta 

esiintyvistä tietojärjestelmäongelmista, vaan ongelma syntyy tilanteissa, joissa työkort-

teihin tehdään nimikemuutoksia vielä siinä vaiheessa, kun työkortti on jo vapautettu ke-

räilyyn ja keräilylista tulostettu ulos varastonhallintajärjestelmästä. Mahdollisia muutok-

sia ovat: 

 

Ø Nimike nollataan kokonaan, koska nimikettä ei tarvita kyseisessä toimituksessa 

Ø Nimike nollataan ja tilalle lisätään uusi nimike 

Ø Keräilylistalle lisätään uusi nimike 

 

Tälläisissa tapauksissa nimikemuutokset päivittyvät keräilylistoille vasta siinä vaiheessa, 

kun keräilylista siirtyy kuittauksen jälkeen uudelle kierrokselle. Kyseinen ongelma mah-

dollistaa väärän nimikkeen keräilyn ja siirron tuotantoon tai keräilyjen jäämisen vailli-

naiseksi. Tämän takia tuotannon kokoonpano voi hetkellisesti hidastua tai jopa pysähtyä. 

Pakkaamossa voidaan ongelman takia keräillä ja pakata vääriä nimikkeitä tai vaihtoeh-

toisesti komponentteja voi jäädä kokonaan pakkaamatta. Näiden syiden takia asiak-

kaalle mahdollisesti toimitetaan puutteellinen tai vääriä nimikkeitä sisältävä toimitus.  
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Tuotantoon toimitettavien osien kohdalla varastokoordinaattorit huolehtivat väärien ni-

mikkeiden toimituksesta takaisin keskusvarastoon ja varmistavat, että korvaavat tai ko-

konaan uudet nimikkeet keräillään tuotantoon. Varastokoordinaattori ilmoittaa tarvittavat 

tiedot keskusvaraston työnjohtajalle, joka huolehtii keräilyjen suorittamisesta. Lähetys-

koordinaattorit puolestaan huolehtivat pakattavaksi menevien komponenttien kohdalla, 

että pakkaamo keräilee ja pakkaa oikeat nimikkeet tämänkaltaisissa tapauksissa. Selvi-

tystyö ja keräilyjen oikeellisuuden varmistaminen sitoo näin ollen ylimääräistä työaikaa 

varasto- ja lähetyskoordinaattoreilta sekä keskusvaraston ja pakkaamon työnjohtajilta. 

Logistiikkakeskuksen uuden sijainnin myötä palautusprosessi tuotannosta keskusvaras-

toon saadaan tehokkaammaksi, niin ajallisesti kuin resurssivaatimuksiltaan. Tehok-

kaampi palautusprosessi esitellään tarkemmin kappaleessa 6.2. ja kuvassa 36. Tämän 

lisäksi mahdollinen korvaava nimike saldoille palautetun tilalle voidaan toimittaa tuotan-

toon nopeammin (vrt. uusi toimintamalli työasemakohtaisten lavojen siirtoon, kuva 36.) 

Pakkaamon toiminnan kannalta ongelmaa ja sen aiheuttamia lieveilmiötä ei pystytä pois-

tamaan sijainnin muutoksen avulla. 
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Minkälainen vaikutus 

ongelmalla on 

keräilyprosessiin?

Keräilyt eivät kuittaannu 

ERP RR:stä

Keräilylistat eivät siirry 

seuraavalle kierrokselle

Sitooko ongelma 

ylimääräisiä 

resursseja?

Poistuuko ongelma, 

jos siirrytään 

käyttämään yhtä 

tietojärjestelmää 

(ERP RR)?

Voidaanko ongelma 

tai sen aiheuttamia 

lieveilmiöitä poistaa 

siirtymällä uuteen 

sijaintiin Suojantielle?

Järjestelmien välille syntyy 

saldoero, joka aiheuttaa 

epäselvyyksiä 

varastonhallintaan- ja 

kirjanpitoon 

Uudella logistiikkakeskuksen 

sijainnilla ei pystytä 

vaikuttamaan ongelmaan tai 

sen aiheuttamiin lieve-

ilmiöihin

Varasto- ja lähetys-

koordinaattorit joutuvat 

tekemään selvitystyön ja 

korjaamaan saldot.

Siirtymällä yhteen 

tietojärjestelmään ongelma 

poistuu

Keräilyjen teko pysähtyy, 

jonka takia materiaalivirran 

kulku tuotantoon ja 

pakkaamoon hidastuu

Selvitystyö ja manuaalisten 

keräilyjen suorittaminen vie 

ylimääräistä työaikaa varasto-

ja lähetyskoordinaattoreilta 

sekä työnjohtajilta. Lisäksi 

joudutaan käyttämään 

ulkopuolista IT-tukipalvelua

Siirtymällä yhteen 

tietojärjestelmään ongelma 

poistuu

Uudella logistiikkakeskuksen 

sijainnilla ei pystytä 

vaikuttamaan ongelmaan tai 

sen aiheuttamiin lieve-

ilmiöihin

Kyllä

KylläKyllä

Ei Ei

Kyllä

Nimikemuutokset eivät 

päivity WMS 3PL:n 

keräilylistoihin

Ongelma mahdollistaa väärän 

nimikkeen keräilyn tai 

keräilyjen jäämisen 

vaillinaiseksi

Nimikkeiden selvitystyö ja 

korjaaminen sekä keräilyjen 

oikeellisuuden varmistaminen 

sitoo ylimääräistä työaikaa 

varasto-ja lähetys-

koordinaattoreilta sekä 

työnjohtajilta

Ongelma ei johdu 

rajapinnasta, mutta ongelmaa 

ei syntyisi, jos käytössä olisi 

vain yksi järjestelmä

Palautusprosessi tehostuu ja 

tarvittavat nimikkeet saadaan 

keskusvarastosta tuotantoon 

joustavammin, nopeammin ja 

pienemmillä resursseilla

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kuva 32. Yhteenveto keräilyprosessissa esiintyvistä tietojärjestelmäongelmista ja uuden 

sijainnin vaikutuksista niihin 
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6 LOGISTIIKKAKESKUKSEN UUDEN SIJAINNIN VAIKUTUK-

SET JA MUUTOKSET NYKYPROSESSEIHIN 

 

Edellisessä luvussa käytiin läpi logistisissa prosesseissa esiintyviä ongelmia ja kuinka 

logistiikkakeskuksen siirtymisellä Suojantien tehdasalueelle voidaan ongelmiin vaikut-

taa. Tässä luvussa käydään kootusti läpi logistiikkakeskuksen sijainnin vaikutukset nel-

jään päävaiheeseen eli vastaanottoprosessiin, työasemakohtaiseen keräilyyn, välivaras-

ton toimintaan sekä pakkaamon ja lähetyksen toimintaan. Liitteessä 7. on kuvattu pro-

sessikaaviona kaikki logistiikkakeskuksen ja kokoonpanotehtaan väliset operatiiviset toi-

minnot ja uuden sijainnin tuomat muutokset ja vaikutukset niihin. Tällä prosessikaaviolla 

voidaan hahmottaa kokonaiskuva selkeimmistä muutoksista. 

 

 

6.1 Vastaanottoprosessi 

 

Nykytilanteessa tuotteen vastaanotto ja sijoitus keskusvarastoon (kuva 17.) koostuu kah-

deksasta eri työvaiheesta. Logistiikkakeskuksen uudella sijainnilla ei työvaiheiden mää-

rää pystytä vähentämään ja sitä kautta pienentämään vastaanottoprosessin läpimenoai-

kaa. Työvaiheet eivät muutu, koska prosessiin liittyvät tarkastukset, tulotarkastus ennen 

kuorman purkua, kuorman purun jälkeinen visuaalinen tarkastus ja saapumistositteen-

tarkastus, tulee suorittaa vastaavanlaisesti kuin tällä hetkellä toimitaan. Myös itse tuot-

teen hyllytys tapahtuu samalla tekniikalla, koska tietojärjestelmät ja hyllytyslaitteisto py-

syvät samanlaisina eli hyllytysprosessiin ei sijainnin muutoksella voida vaikuttaa. Lisäksi 

käytössä olevat toiminnanohjaus- ja varastonhallintajärjestelmät vaativat suorittamaan 

saapumistositteen tulostuksen, saldojen manuaalisen päivittämisen ja hyllypaikan kor-

jaamisen riippumatta logistiikkakeskuksen sijainnista.  

 

Tällä hetkellä välivarasto tekee muutamille määritetyille nimikkeille vastaanoton. Tämän-

kaltaisia nimikkeitä ovat ne, joiden varastopaikkana toimivat Suojantien tehdasalueen 

ulkovarastopaikat. Logistiikkakeskuksen siirtyessä Suojantielle on nämä vastaanottoteh-

tävät järkevintä siirtää keskusvarastolle, koska sijainnin muutoksen jälkeen keskusva-

rasto ja välivarasto toimivat samalla toiminta-alueella. Tällä toimenpiteellä henkilöresurs-

sien käyttöä tehostetaan ja vältetään päällekkäisen työn tekemistä kahdessa eri vas-

taanottopisteessä. Tämän lisäksi välivarastossa ei tarvitse jatkossa ylläpitää vastaanot-
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toprosessissa tarvittavia työvälineitä vaan ne voidaan vapauttaa keskusvaraston käyt-

töön. Välivaraston henkilökunnasta tulee osa siirtää keskusvaraston työtehtäviin, koska 

keskusvaraston vastaanottotehtävät lisääntyvät jonkin verran muutoksen myötä. Ku-

vassa 33. esitetään välivarastolta poistuvat vastaanoton vaiheet. 

 

 

Tulotarkastus

Kuorman purku

Saapumis-

tositteen

tarkastus

Visuaalinen

tarkastus

Saldojen 

päivittäminen

Työasema-

kohtaisten

lavojen 

merkitseminen

Keräilylistojen

kuittaaminen

VASTAANOTTO 

VÄLIVARASTOON 

POISTUU

Välivarastolta poistuvat 

vastaanoton työvaiheet, 

koska logistiikka-

keskuksen uuden 

sijainnin myötä 

vastaanottotehtävät 

on toiminnan  

tehokkuuden kannalta 

järkevintä siirtää 

kokonaisuudessaan 

keskusvarastolle.

Kuva 33. Logistiikkakeskuksen uuden sijainnin myötä tuotteiden vastaanotto välivaras-

toon poistuu 

 

 

Kappaleessa 4.4.3 ja liitteessä 3. kuvataan vastaanottoprosessiin liittyvää visuaalista 

tarkastusta ja toimintamallia tilanteisiin, joissa tuotteista löydetään kunnontarkastuk-

sessa puutteita. Tällä hetkellä keskusvaraston sijaitessa kahden kilometrin päässä ko-

koonpanotehtaasta, joutuu laadunhallinta joko pyytämään osan Suojantielle tai mene-

mään itse paikan päälle keskusvarastolle. Vastaanoton siirtyessä kokonaisuudessaan 

kokoonpanotehtaan viereen, voidaan epäkurantti tavara siirtää suoraan määritetylle vi-

allisten tuotteiden säilytysalueelle, joka sijaitsee noin 80 metrin päässä laadunhallinnan 

toimipisteestä. Tuotteiden erillistä siirtämistä ei enää tarvita, jolloin laadunhallinta pystyy 

nopeammin suorittamaan omat tarkastuksensa ja määräämään jatkotoimenpiteet, jolloin 

koko prosessi nopeutuu. 

 

Tietojärjestelmäongelmiin, jotka haittaavat vastaanottoprosessin toimintoja ja materiaa-

livirran kulkua, voidaan logistiikkakeskuksen siirrolla vaikuttaa. Kuten kappaleessa 5.2.1. 

selvitettiin, pystytään uudella sijainnilla rajapintaongelmasta johtuvaan saapumisilmoi-

tuksen tulostumattomuuteen luomaan uusi toimintamalli tuotannon kannalta kriittisten 
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osien kohdalle. Toimintamallilla vältetään materiaalivirran pysähtyminen tuotantoon, jol-

loin tuotannon kokoonpanon toiminta ei hidastu eikä potkurilaitteen valmistumiseen 

synny viivästystä. 

 

 

6.2 Keräilyprosessi tuotannon välivarastoon ja työasemille siirto 

 

Työasemakohtainen keräily ja siirto tuotannon välivarastoon koostuvat tällä hetkellä 

kymmenestä eri työvaiheesta, jotka esitetään kappaleessa 4.5 ja kuvassa 18. Tällä het-

kellä työasemakohtaiset kuormalavat kuljetetaan välivarastoon ajoneuvoyhdistelmällä. 

Keräilyprosessin alkuvaiheisiin ei sijainnin muutoksella pystytä vaikuttamaan, koska työ-

korttien vapautus, työasemien määrittäminen, keräilylistojen tulostus ja järjestely sekä 

keräilylistojen kuittaaminen joudutaan suorittamaan käytössä olevilla tietojärjestelmillä 

riippumatta logistiikkakeskuksen sijainnista. Lisäksi nykyisillä tietojärjestelmillä ja keräi-

lyvälineillä tulee varastomiehen tehdä keräilyt myös jatkossa dynaamisesti eli kulkea hyl-

lypaikalle, josta tuote poimitaan keräilylistan tietojen mukaisesti ja siirretään kuljetusalus-

talle (kuormalava). Myöskään työkorttien sulkemisen ajankohtaan ei tule muutoksia, eli 

työkortit suljetaan myös jatkossa siinä vaiheessa, kun tuotanto saa potkurilaitteen val-

miiksi. 

 

Prosessiin tulevat muutokset liittyvätkin valmiiden kittilavojen välivarastoon siirtoon (ku-

va 34.) Keskusvaraston siirtyessä Suojantielle, ei ajoneuvoyksikköä tarvita enää kulje-

tusvälineenä, jolloin sen järjestämiseen, lastaamiseen ja purkamiseen liittyvät työvaiheet 

poistuvat prosessista. Lisäksi kahden kilometrin välimatkan poistumisen myötä ongel-

matilanteisiin pystytään reagoimaan paremmin ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet vir-

heellisiin keräilyihin pystytään tekemään huomattavasti nopeammin, joustavammin ja 

vähemmillä työvaiheilla. 
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Potkurilaitteiden

työkorttien

vapautus

keräilyyn

Työasemien

määrittäminen

nimikkeille

Keräilyjen

järjestely

Työasema-

kohtaisten

keräilyjen

suorittaminen

Työasema-

kohtaisten

lavojen 

merkitseminen

Keräilylistojen

kuittaaminen

Keräilylistojen

tulostus

MUUTOKSET TYÖASEMAKOHTAISEEN KERÄILYYN JA TUOTANTOON TOIMITUKSEEN

Kuljetus 

ajoneuvo-

yhdistelmällä

tuotannon

välivarastoon

Kuormalavojen

lastaus

ajoneuvo-

yhdistelmään

Kuljetuksen 

järjestely 

välivarastoon
Ø Logistiikkakeskuksen uusi sijainti poistaa 

ajoneuvoyhdistelmän tarpeen kuljetusvälineenä ja    

sen järjestämiseen, lastaamiseen sekä 

purkamiseen liittyvät työvaiheet.

Ø Keskusvaraston ja välivaraston 2 km välimatkan 

poistuminen mahdollistaa paremman reagoinnin 

ongelmatilanteisiin ja tehokkaamman osien 

palautusprosessin takaisin keskusvarastoon 

(esim. virheellinen tuote toimitettu tuotantoon).

Kuorman purku

Välivarastointi

ja siirto

tuotantoon

työasemille

 

Kuva 34. Muutokset työasemakohtaiseen keräilyyn ja tuotantoon siirtoon 

 

Kuvassa 35. on listattu työvaiheet, jotka sisältyvät tällä hetkellä työasemakohtaisten la-

vojen siirtoon ajoneuvoyksiköllä välivarastoon ja sieltä tuotannon työasemille. Työvai-

heita on kuusi ja ne vievät ajallisesti aikaa suuntaa antavasti hieman alle tunnin. Vaihei-

siin osallistuu vähintään keskusvaraston työnjohtaja, ajoneuvon kuljettaja ja varastomie-

het, jotka suorittavat kuorman lastauksen, purun sekä siirron välivarastoon ja työasemil-

le. Logistiikkakeskuksen ja siten keskusvaraston siirtyessä Suojantien tehdasalueelle, 

voidaan työasemakohtaisten lavojen siirtoprosessia työasemille kehittää selkeästi tehok-

kaammaksi kuin nykytilanteessa. Uudella toimintamallilla (kuva 36.) voidaan keräilyjen 

suorittamisen ja keräilylistojen kuittaamisen jälkeen siirtää valmiit kittilavat suoraan tru-

killa varastomiehen toimesta keskusvarastosta välivarastoon, josta ne siirretään tuotan-

non pyynnöstä työasemille. Työvaiheiden määrä vähenee kuudesta kahteen ja työvai-

heisiin kuluu aikaa noin 10 minuuttia. Tämän lisäksi turhia odotusaikoja ei synny liittyen 

esimerkiksi kuljetusajoneuvon järjestelyyn ja saamiseen. 

 

Aika ajoin joudutaan tuotannon työasemilta palauttamaan osia takaisin keskusvarastoon 

virheellisten keräilyjen korjaamiseksi. Esimerkiksi kappaleessa 5.2.5 käsiteltiin keräilylis-
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tojen kuittaamisessa esiintyviä ongelmia, joista nimikemuutosten päivittymättömyys ke-

räilylistoihin aiheuttaa väärien nimikkeiden keräilyn tuotantoon. Nimikkeiden palautus-

prosessiin sisältyy tällä hetkellä viisi eri työvaihetta (kuva 35.). Varastokoordinaattori 

huolehtii väärien nimikkeiden koordinoinnista takaisin keskusvarastoon, jolloin välivaras-

ton varastomies noutaa osan työasemalta ja siirtää sen takaisin välivaraston tiloihin. 

Sieltä osa noudetaan ajoneuvoyksiköllä tietyn ajan sisällä ja kuljetetaan takaisin keskus-

varastoon, jossa kuorma puretaan. Yhteensä työvaiheisiin kuluu aikaa suuntaa antavasti 

noin 30 minuuttia. Työvaiheissa ei oteta huomioon odotusaikoja, jotka voivat vaihdella 

suuresti. 

 

Logistiikkakeskuksen siirtyessä kokoonpanotehtaan viereen, voidaan osien palautus-

prosessiin luoda tehokkaampi toimintamalli. Uudessa mallissa (kuva 36.) varastokoordi-

naattorit huolehtivat edelleen väärien nimikkeiden toimituksesta takaisin keskusvaras-

toon, mutta osia ei siirretä välivarastoon odottamaan noutoa. Varastokoordinaattori pyy-

tää välivaraston henkilökuntaa noutamaan ja siirtämään osan työasemalta keskusvaras-

toon trukilla. Tämän lisäksi varastokoordinaattori ilmoittaa väärästä keräilystä keskusva-

raston työnjohtajalle, joka huolehtii osan palautuksesta takaisin oikealle varastopaikalle 

ja varastonhallintajärjestelmän WMS 3PL:n varastosaldoille. Siirron suorittamisessa on 

järkevintä hyödyntää välivaraston varastomiehiä, koska he tuntevat parhaiten työasemat 

ja niiden ympäristön. Uuden mallin myötä ajoneuvoyhdistelmän lastaukseen ja purkami-

seen liittyvät työvaiheet poistuvat ja työvaiheiden määrä vähenee kahteen sekä työvai-

heiden kesto noin kymmeneen minuuttiin. Tämän lisäksi mahdollinen korvaava nimike 

saldoille palautetun tilalle voidaan toimittaa tuotantoon nopeammin (vrt. uusi toiminta-

malli työasemakohtaisten lavojen siirtoon, kuva 36.) 
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Kuljetus Purku

Siirto

työasemalle

Siirto takaisin

välivarastoon

Lastaus

Purku

Kuljetus

Lastaus

kuljetusyksikköön

1. Auto kuljettaa keräillyt tavarat Suojantien tuotantoon (2 km)

2. Auto noutaa osat Suojantieltä

3. Auto kuljettaa osat takaisin keskusvarastoon (2 km)

Siirto

välivarastoon

tuotannon 

pyynnöstä

SUOJANTIEN

TUOTANTO

VÄLIVARASTO

3

4

5

Kuljetuksen 

järjestely

2

Varasto-

koordinaattori

koordinoi siirron 

keskusvarastoon 

1

1. Varastoon siirron koordinointi

2. Siirto takaisin välivarastoon

3. Lastaus kuljetusyksikköön

4. Kuljetus keskusvarastoon

5. Kuorman purku

1 varastokoordinaattori 5 min

1 varastomies 5 min

1 varastomies 5 min

1 kuljettaja 10 min

1 varastomies 5 min

30 min

Työntekijät Aika

1

2

3 4

5

6

KESKUSVARASTO

PAKKAAMO

1. Kuljetuksen järjestely

Työntekijät Aika

1 työnjohtaja 5 min

2. Lastaus kuljetusyksikköön

3. Kuljetus Suojantielle

4. Kuorman purku

5. Siirto välivarastoon

6. Siirto työasemalle

1 varastomies 10-15 min

1 kuljettaja 10 min

10-15 min1 varastomies

1 varastomies 5 min

1 varastomies 5 min

45-55 min

Kuva 35. Nykyiset työvaiheet työasemakohtaisten lavojen siirrossa tuotantoon ja osien 

palautusprosessissa takaisin keskusvarastoon 
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Kokoonpanotehdas

B2

B1

B3

B4

A1

A2

C3

C2

C1

20 m

D2D1

Katokset A1 ja A2 (+ tehdaskatokset)

PVC-katokset C1, C2 ja C3

Välivarastot B1,B2, B3, B4

Liikenneväylä

Tehdasalue Parkkipaikka

Hyllykatokset D1 ja D2

Oviaukko

Keräilyjen 

suorittamisen jälkeen 

varastomies toimittaa 

trukilla kuormalavan 

välivarastoon

Välivaraston

varastomies

toimittaa osan 

työasemalle tuotannon 

pyynnöstä

Varastokoordinaattori 

koordinoi tavaran siirron 

tuotannosta

Varastomies siirtää 

trukilla tavaran tuotannosta 

keskusvarastoon

1

2

3 4

Toimitus välivarastoon

Työntekijät Aika

1 varastomies 5 min

Toimitus työasemille 1 varastomies 5 min

10 min

Varastoon siirron koordinointi

Siirto keskusvarastoon

1 varastokoordinaattori 5 min

5 min1 varastomies

10 min

Työntekijät Aika

2

1

4

3

Kuva 36. Uusi toimintamalli työasemakohtaisten lavojen välivarastoon ja työasemille siir-

toon sekä osien palautusprosessiin takaisin keskusvarastoon 

 

 

6.3 Keräilyprosessi pakkaamoon ja lähetystoiminnot 

 

Kappaleessa 4.7 on kuvattu pakkaamon nykyinen keräilyprosessi, joka on hyvin yhte-

neväinen keskusvaraston keräilytoiminnan kanssa. Muutamia eroavaisuuksia löytyy esi-

merkiksi siitä, miten ja milloin keräilytoiminta aloitetaan. Lisäksi pakkaamolla on käytös-

sään vain yksi työasema, johon osat kerätään. Pakkaamon keräilyprosessin vaiheista 

suoritetaan myös jatkossa pakattavien osien työkorttien vapautus keräilyyn, pakattavien 

osien määritys (Excel-listan teko), keräilylistojen tulostus ja keräilylistojen kuittaaminen. 
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Näiden työvaiheiden pakollisuuden määrää käytössä olevat tietojärjestelmät samalla ta-

valla kuin keskusvaraston keräilyprosessissa. Tietojärjestelmät eivät anna mahdolli-

suutta nopeuttaa prosessia näiden työvaiheiden osalta. 

 

Kun keräilyt on suoritettu ja kuitattu tietojärjestelmistä, siirretään osat pakkausalueelle, 

joka tulee määritellä uuteen logistiikkakeskukseen. Pakkausalueella suoritetaan itse 

pakkaustyö ja kirjataan kollitiedot samalla toimintamallilla kuin tälläkin hetkellä (kappale 

4.7.3) Tämän jälkeen valmiit pakkaukset hyllytetään nykyisen toimintamallin mukaisesti. 

Toimituksen valmistuessa lähetyskoordinaattorit tekevät pakkaamon työnjohtajan toimit-

tamien tietojen perusteella tarvittavat lähetysdokumentit (pakkauslistan, tullilaskun ja kol-

lien osoitelaput). Lähetysdokumenttien tuottamista ei ole järkevää siirtää toisella taholle, 

koska lähetyskoordinaattorit vastaavat lähetystoiminnasta liittyen lähetysten oikeellisuu-

teen ja aikatauluissa pysymiseen kuten nykytilanteen kuvauksessa selvitettiin. Tässä tut-

kielmassa ei oteta kantaa siihen tulisiko pakkaamon tehdä myös jatkossa heille määri-

teltyjä mekaanisia osakokoonpanoja. Uusi sijainti ei vaikuta positiivisesti eikä negatiivi-

sesti osakokoonpanojen tekoon, koska osakokoonpanoja tehdään lähinnä UUC-laittei-

siin, joita valmistetaan pelkästään Hakunin kokoonpanotehtaassa. Kappaleessa 4.7.6 

kerrotaan merikonttien ja autorahtien lastaamiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä siitä mi-

hin laatikot toimitetaan niiden lähtiessä asiakkaalle. Nämä asiat eivät työvaiheiltaan 

muutu, koska laatikoita toimitetaan jatkossakin asiakkaasta riippuen joko Rauman sata-

maan (merirahti) ja 3PL:n telttavarastoon (meri/autorahti) tai vaihtoehtoisesti laatikoiden 

nouto tapahtuu pakkaamosta (autorahti). 

 

Logistiikkakeskuksen uuden sijainnin tuomat suurimmat muutokset ja toimintaa tehosta-

vat tekijät liittyvätkin tuotannosta pakattavaksi siirrettäviin nimikkeisiin. Näitä ovat tuotan-

non viimeistelystä siirrettävät osat (kappale 5.1) sekä osat, jotka on kittauksessa (kap-

pale 5.2.3) ja pakattavien osien määrittelyssä (kappale 5.2.4) tehtyjen virheiden takia 

toimitettu pakkaamon sijasta Suojantien kokoonpanotehtaan tuotantoon. Tehokkaam-

man toimintamallin myötä pakkaamon toiminta muuttuu joustavammaksi, koska pak-

kaamo pystyy uudesta toimipaikasta itse koordinoimaan ja valvomaan osien siirtoja tuo-

tannosta sekä suorittamaan materiaalisiirrot nopeammin. Tämän myötä kiiretilanteet vä-

henevät. Tuotannosta pakattavaksi toimitettavien osien uusi siirtoprosessi esitettiin ku-

vassa 23. ja kappaleessa 5.1.2. 

 

Logististen prosessien nykytilanteen tutkimuksen aikana selvisi, että tällä hetkellä Suo-

jantien varastopaikoilla olevia nimikkeitä toimitetaan ajoittan myös pakattavaksi. Kuten 
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jo kappaleessa 1.4 kerrottiin, käytiin nykytilanteen selvityksessä läpi kaikki vuoden 2014 

Suojantien tuotannossa valmistetut projektit. Tutkimuksessa selvisi, että vuonna 2014 

Suojantien varastopaikoilta toimitettiin 52 kuormalavan verran osia pakkaamoon. Osat 

koostuivat suurimmaksi osaksi tuotannon hyllytyksessä olevista kaksilaatikko-osista. Li-

säksi pakattavaksi siirrettiin kolme varapotkuria ja yhdeksän potkurinlapaa. Kuvassa 37. 

esitetään tarkat osa- ja kuormalavamäärät. 

 

 

Kuva 37. Suojantien varastopaikoilta pakkaamoon toimitetut nimikkeet vuonna 2014 

 

Osien siirto Suojantien varastopaikoilta sisältää neljä materiaalinkäsittelytoimenpidettä 

(kuva 38.) Kyseiset materiaalitoiminnot ovat tuotteen siirto välivarastoon, lastaus, kulje-

tus (2 km) ja kuorman purku. Lähtöimpulssina prosessille toimii pakkaamon työnjohtajan 

ilmoitus välivarastolle, että osa tarvitaan pakkaamossa. Jos pakkaamo siirtyisi kokoon-

panotehtaan viereen samalla toiminta-alueelle, kaikki olemassa olevat varastopaikat yh-

distyisivät. Tämän myötä erillistä siirto-operaatiota ei enää tarvita, koska pakkaaja pystyy 

keräilemään myös Suojantien varastopaikoilla olevat nimikkeet täysin vastaavanlaisesti 

kuin keskusvaraston varastopaikoilla sijaitsevat nimikkeet. Tämän johdosta säästetään 
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vuositasolla noin viidenkymmenen kuormalavan siirtämiseen tuotannosta pakkaamoon 

tarvittavat resurssit (aika- ja kustannushyödyt). 

 

Siirto 

välivarastoon

Lastaus

PurkuPakkaaminen Kuljetus

1. Auto saapuu noutamaan 2-ltk-osat Suojantieltä

2. Auto kuljettaa osat pakkaamoon pakattavaksi (2 km)

SUOJANTIEN

TUOTANTO

VÄLIVARASTO

1

2

345

2-LTK 

HYLLYTYSKESKUSVARASTO

PAKKAAMO

 

Kuva 38. Suojantien varastopaikoilla olevien nimikkeiden siirto pakkaamoon nykymallin 

mukaisesti 
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7 LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

Tämän diplomityön tutkimuksen perusteella Rolls-Royce Oy Ab:n Rauman yksikön on 

mahdollista saada aikaan useita yrityksen logistista kilpailukykyä parantavia tekijöitä siir-

tämällä logistiikkakeskus Suojantien kokoonpanotehtaan viereen. Keskusvaraston ja 

pakkaamoon sijaitessa 80 metrin päässä kokoonpanotehtaasta ja sen yhteydessä ole-

vasta välivarastosta, syntyy merkittäviä positiivisia vaikutuksia työvaiheiden läpimenoai-

koihin ja resurssivaatimuksiin. Prosesseista tulee joustavampia ja yksi virhe ei johda 

usean työvaiheen kertautumiseen. Lisäksi ajoneuvoyksiköstä voidaan luopua useam-

massa prosessin vaiheessa, joka mahdollistaa merkittävät kustannussäästöt. Käsittely-

vaiheiden vähentymisellä pienennetään myös mahdollisuutta tuotteiden vahingoittumi-

seen. Nykytoiminnoissa esiintyviä ongelmia pystytään poistamaan luomalla uusia toimin-

tamalleja sijainnin muutoksen myötä, esimerkiksi viimeistelystä pakkaamoon siirrettä-

vien osien kohdalle. Tietojärjestelmäongelmien aiheuttamia vaikutuksia toimintaan voi-

daan lieventää ja niihin pystytään reagoimaan nopeammin. 

 

Uuden sijainnin myötä välivarastolta poistuu merkittävä osa työtehtävistä, koska väliva-

raston ei ole enää kannattavaa tehdä tuotteiden vastaanottoa. Lisäksi välivaraston rooli 

pienenee liittyen tuotteiden pakkaamoon siirtämiseen, jotta toiminnasta saadaan kontrol-

loidumpaa ja reagoivampaa. Välivaraston merkittävimmäksi tehtäväksi jääkin työase-

makohtaisten lavojen siirto tuotannon työasemille tiiminvetäjien ja työnjohtajien pyyn-

nöstä. Näiden seikkojen takia Rauman yksikön ja logistiikkapalveluyhtiön tulee suunni-

tella välivaraston henkilökunnan työtehtäviä uudestaan. Ainakin osa välivaraston henki-

lökunnasta tulisi siirtää toiminnan kannattavuuden takia keskusvaraston työtehtäviin. 

Tässä tutkielmassa ei työn rajausten takia oteta kantaa siihen, tulisiko toimintaa kehittää 

tulevaisuudessa niin, että välivarastosta luovuttaisiin kokonaan, koska välivaraston ole-

massa olo on tällä hetkellä tuotannon ehdoton vaatimus. 

 

Taulukossa 2. on yhteenveto tässä diplomityössä tutkituista yleisistä vaikutuksista logis-

tisiin prosesseihin, eri yksiköihin ja kuinka ne vaikuttavat työvaiheiden sitomiin resurssei-

hin. Taulukkoon 3. on puolestaan koottu yhteen kaikki nykytutkimuksessa havaitut on-

gelmat, joita voidaan ratkaista uuden sijainnin myötä tai vähentää ongelmien synnyttä-

mien lieveilmiöiden vaikutusta toimintaan. 
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Taulukko 2. Yhteenveto logistiikkakeskuksen uuden sijainnin yleisistä vaikutuksista ny-

kytilan logistisiin prosesseihin, eri yksiköihin ja resurssivaatimuksiin 

MUUTOS 
MUUTOKSEEN  

VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
VAIKUTUKSET 

Välivaraston vastaanotto-

tehtävät siirtyvät  

kokonaisuudessaan  

keskusvarastolle 

 

(Kappale 6.1.) 

Välivaraston vastaanotto- 

tehtävät ovat toiminnan tehok-

kuuden kannalta järkevintä  

siirtää keskusvarastolle, koska  

sijainnin muutoksen jälkeen 

keskusvarasto ja välivarasto 

toimivat samalla toiminta- 

alueella 

Henkilöresurssien käyttöä tehoste-

taan ja vältetään päällekkäisen työn 

tekemistä kahdessa eri  

vastaanottopisteessä 

 

Välivarastossa ei tarvitse jatkossa 

ylläpitää vastaanottoprosessissa 

tarvittavia työvälineitä vaan ne  

voidaan vapauttaa keskusvaraston 

käyttöön 

Vastaanottotoiminnassa 

epäkuranttien tuotteiden 

erillistä siirtämistä  

Suojantien tuotantoon ei 

enää tarvita 

 

(Kappale 6.1.) 

Vastaanoton siirtyessä  

kokonaisuudessaan kokoonpa-

notehtaan viereen, voidaan 

epäkurantti tavara viedä  

suoraan määritetylle viallisten 

tuotteiden säilytysalueelle, joka 

sijaitsisi noin 80 metrin päässä 

laadunhallinnan toimipisteestä 

Laadunhallinta pystyy suorittamaan 

tarkastukset ja määräämään jatko-

toimenpiteet tehokkaammin, jolloin 

koko prosessi nopeutuu 

Uudet toimintamallit 

työasemakohtaisten lavojen 

välivarastoon ja työasemille 

siirtämiseen sekä  

nimikkeiden palautukseen 

tuotannosta keskus- 

varastoon 

 

(Kappale 6.2. ja 

 kuva 36.) 

Kokoonpanotehtaan ja logistii-

kakeskuksen välisen väli- 

matkan lyhentyessä 80 metriin, 

ei ajoneuvoyksikköä tarvita 

enää kuljetusvälineenä. Sen 

järjestämiseen, lastaamiseen ja 

purkamiseen liittyvät työvaiheet 

poistuvat prosessista, jolloin 

voidaan luoda uudet tehok-

kaammat toimintamallit. 

Prosessien läpimenoajat lyhenevät 

ja työvaiheet sitovat vähemmän 

henkilöresursseja 

 

Turhia odotusaikoja ei enää synny 

liittyen esimerkiksi kuljetus- 

ajoneuvon järjestelyyn ja  

saamiseen 

 

Ongelmatilanteisiin pystytään  

reagoimaan tehokkaammin ja  

mahdolliset korjaavat toimenpiteet 

virheellisiin keräilyihin voidaan 

tehdä huomattavasti  

nopeammin ja joustavammin 

 

Kustannussäästöt  

(ajoneuvoyhdistelmää ei tarvita) 
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Uudet toimintamallit  

tuotannosta pakkaamoon 

siirrettävien nimikkeiden 

siirtoprosessiin 

 

(Kappaleet 5.1.2., 5.2.3, 5.2.4 

ja kuva 23.) 

Uusien toimintamallien myötä 

pakkaamo pystyy itse  

koordinoimaan, suorittamaan  

ja valvomaan osien siirtoja  

tuotannosta eikä siirroissa  

tarvitse käyttää ajoneuvo- 

yhdistelmää 

Osat pystytään siirtämään  

tuotannosta pienemmillä resurs-

seilla ja nopeammin pakkaamoon, 

jolloin kiiretilanteet vähenevät  

 

Informaatiokatkokset poistuvat ja 

toiminnasta tulee joustavampaa ja 

yllättäviin tilanteisiin pystytään  

reagoimaan paremmin 

 

Kustannussäästöt  

(ajoneuvoyhdistelmää ei tarvita) 

Suojantien tehdasalueen 

varastopaikoilla olevia  

nimikkeitä ei tarvitse  

jatkossa siirtää ajoneuvo-

yksiköllä pakkaamoon 

 

(Kappale 6.3.) 

Kaikki varastopaikat yhdistyvät 

pakkaamon siirtyessä Suojan-

tien tehdasalueelle. Pakkaaja 

pystyy keräilemään Suojantien 

varastopaikoilla olevat nimik-

keet täysin vastaavanlaisesti 

kuin keskusvaraston varasto-

paikoilla sijaitsevat nimikkeet 

Vuositasolla noin 50 kuormalavan 

tuotannosta pakkaamoon  

(2 km välimatka) siirtämiseen  

tarvittavien resurssien  

säästyminen (aika- ja kustannus-

hyödyt) 

 

 

Taulukko 3. Yhteenveto nykyprosesseissa esiintyvistä ongelmista tai niiden aiheutta-

mista lieveilmiöistä, joihin voidaan logistiikkakeskuksen uuden sijainnin myötä vaikuttaa 

ONGELMA RATKAISU ONGELMAAN VAIKUTUKSET 

Viimeistelystä pakkaamoon 

toimitettavien osien  

siirtäminen pakkaamoon 

kestää liian kauan ja vaatii 

liikaa valvontaa 

Sijainnin muutos mahdollistaa 

uuden toimintamallin käyttöön-

oton kyseisten osien kohdalle  

 

(kappale 5.1 ja kuva 23.) 

Läpimenoaika lyhenee ja  

työvaiheet sitovat vähemmän  

henkilöresursseja 

 

Informaatiokatkokset poistuvat ja 

toiminnasta tulee joustavampaa 

sekä kiiretilanteet vähenevät 

 

Kustannussäästöt  

(ajoneuvoyhdistelmää ei tarvita) 
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Saapumisilmoitusta ei  

pystytä tulostamaan 

Luodaan uusi toimintamalli  

tuotannon kannalta kiireellisen 

osien vastaanottoprosessiin  

 

(kappale 5.2.1) 

Toimintamalli estää materiaalivirran 

pysähtymisen tuotannon kannalta 

kriittisten osien kohdalla, jolloin  

potkurilaitteen valmistumisessa  

ei synny viivästyksiä 

Nimikkeelle pystyy  

määrittämään vain yhden 

työaseman, jonka takia  

nimikkeitä toimitetaan  

ajoittain väärille työasemille 

Ongelman aiheuttamien  

lieveilmiöiden vaikutusta  

voidaan pienentää ottamalla 

käyttöön tehokkaampi osien 

palautusprosessi tuotannosta 

pakkaamoon  

 

(kappale 5.2.3) 

Palautusprosessin läpimenoaika 

pienenee merkittävästi ja työvai-

heet sitovat vähemmän henkilöre-

sursseja 

 

Kustannussäästöt  

(ajoneuvoyhdistelmää ei tarvita) 

ERP RR -järjestelmästä ei 

pystytä tuottamaan  

kokonaisvaltaista listaa  

pakattavista osista, jonka 

takia asiakkaalle voidaan  

lähettää puutteellinen tai 

virheellisiä nimikkeitä  

sisältävä toimitus 

Ongelman juurisyihin (tuote- 

rakenteet) ei pystytä vaikutta-

maan, mutta ongelman lieve- 

ilmiöiden vaikutusta voidaan 

pienentää ottamalla käyttöön 

tehokkaampi osien palautus-

prosessi tuotannosta pakkaa-

moon  

 

(kappale 5.2.4) 

Yllättäviin tilanteisiin pystytään  

reagoimaan paremmin 

 

Osat pystytään siirtämään tuotan-

nosta pakkaamoon pienemmillä re-

sursseilla sekä nopeammin, jolloin 

kiiretilanteet vähenevät 

 

Kustannussäästöt  

(ajoneuvoyhdistelmää ei tarvita) 

Nimikemuutokset eivät  

päivity varastonhallinta- 

järjestelmän (WMS 3PL) 

keräilylistoihin 

Ongelman aiheuttamien lieve- 

ilmiöiden vaikutusta voidaan 

pienentää keskusvaraston  

kohdalla ottamalla käyttöön 

uusi toimintamalli virheellisten 

osien palautusprosessiin ja  

korvaavien osien tuotantoon 

siirtämiseen 

 

(kappale 6.2. ja kuva 36.) 

Palautusprosessi tehostuu ja  

korvaavat nimikkeet saadaan  

keskusvarastosta tuotantoon  

joustavammin, nopeammin ja  

pienemmillä resursseilla 

 

Kustannussäästöt  

(ajoneuvoyhdistelmää ei tarvita) 
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8 YHTEENVETO 

 

Diplomityön alkuimpulssina toimi Rolls-Royce Oy Ab:n Rauman yksikön aloittama teh-

das 2015-projekti, jonka yhtenä tutkimuskohteena on selvittää mahdollisten uusien toi-

mitilojen käyttöönoton vaikutuksia yrityksen eri toiminnoille. Rauman yksikkö tilasi tämän 

diplomityön saadakseen selvityksen siitä miten yrityksen logistiikkakeskuksen siirtämi-

nen Suojantien kokoonpanotehtaan viereen vaikuttaisi yrityksen logistisiin prosesseihin. 

 

Tutkielma alkoi logististen prosessien nykytilan selvitystyöllä, joka toteutettiin paikan 

päällä havainnoinnilla, haastatteluilla sekä käymällä läpi vuonna 2014 Suojantiellä val-

mistettujen projektien aineistoja. Näiden lisäksi prosesseja mallinnettiin prosessikaavi-

oilla ja graafisilla esityksillä. Nykytilan tutkimuksessa kartoitettiin logistiikkakeskuksen, 

tuotannon ja välivaraston logistiset prosessit, materiaalivirtojen kulku, vaiheisiin sisälty-

vät resurssit ja toiminnoissa esiintyvät ongelmat. Logistiset prosessit koostuivat suurim-

maksi osaksi tulo- ja lähtölogistiikan operatiivisista materiaalinkäsittelytoiminnoista sekä 

sisäisistä materiaalisiirroista. Ne voitiin jakaa neljään päävaiheeseen, jotka olivat tuot-

teen vastaanotto ja varastoon sijoitus, työasemakohtainen keräily ja toimitus välivaras-

toon, välivarastointi ja toimitus työasemille sekä pakkaamoon keräily ja lähetys. Nykytilan 

tutkimuksen aineistoa ja tuloksia hyödyntäen määriteltiin logistiikkakeskuksen sijainnin 

muutoksen vaikutukset nykytilan logistisiin prosesseihin, eri yksiköihin ja resurssivaati-

muksiin. Lisäksi selvitettiin voidaanko prosesseista löytyneitä ongelmia tai niiden aiheut-

tamia lieveilmiöitä poistaa. 

 

Logististen toimintojen nykytilanteen tutkimuksessa selvisi, että toiminnanohjausjärjes-

telmän ja varastonhallintajärjestelmän välillä on useassa prosessin vaiheessa tiedon-

siirto-ongelmia. Ongelmien vaikutusalue ulottuu jokaiseen päävaiheeseen haittaamalla 

operatiivista toimintaa, materiaalivirran kulkua ja varastokirjanpitoa. Lisäksi ongelmat ai-

heuttavat kohtuuttoman suurta ajanhukkaa ja useampi työntekijä joutuu osallistumaan 

niiden selvittelyyn. Tutkimuksessa löydettiin tietojärjestelmistä johtuvien ongelmien li-

säksi kehityskohteita myös osien siirto- ja palautusprosesseista. 

 

Tämän diplomityön lopputuloksena voidaan todeta, että Rauman yksikön on mahdollista 

tehostaa useita toimintojaan siirtämällä logistiikkakeskus kokoonpanotehtaan vieressä 

olevaan teollisuushalliin. Sijainnin muutos mahdollistaa uusien toiminta- ja ratkaisumal-

lien käyttöönoton prosessien eri vaiheissa, joiden avulla yrityksen logistista kilpailukykyä 
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kyetään parantamaan. Toimintamallien avulla mahdollistetaan muun muuassa lyhyem-

mät läpimenoajat, kustannussäästöt, informaatiokatkosten ja kiiretilanteiden vähenemi-

nen sekä resurssien tehokkaampi hyödyntäminen. Lisäksi ongelmatilanteisiin pystytään 

reagoimaan paremmin ja korjaavat toimenpiteet pystytään tekemään selvästi nopeam-

min ja joustavammin. Monille nykyisille tietojärjestelmistä johtuville ongelmille voidaan 

luoda ratkaisumalleja, joilla ongelmien aiheuttamia negatiivisiä vaikutuksia toimintaan 

pystytään lieventämään. Lisäksi pakkaamon, keskusvaraston ja tuotannon välisille kom-

ponenttien siirto-operaatioille voitiin luoda logistiikkakeskuksen uuden sijainnin myötä te-

hokkaammat toimintamallit ja poistamaan näin nykyisiä ongelmakohtia. 
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Liite 1. Potkurilaitemallit (Kuvat: Rolls-Royce Marinen kotisivut 2014) 

 

US

Laivan runkoon kiinteästi 

asennettava potkurilaitemalli

Contaz

Vastakkain pyörivillä potkureilla 

varustettu potkurilaite

Azipull

Potkurilaite vetävällä potkurilla

UL

Tarvittaessa rungon sisältä alas 

laskettavissa ja takaisin 

nostettavissa oleva potkurilaite 

UUC

Yhtenä kappaleena asennettava 

potkurilaite

 

 

 

 

 



 
 
Liite 2. Prosessikaavio logistisista prosesseista päävaiheittain (kokonaiskuvaus) 

Tulotarkastus Kuorman purku

Saapumis-

tositteen 

tulostus

Saapumis-

tositteen

tarkastus

Visuaalinen

tarkastus

Saldojen

päivittäminen
Hyllytys

Varastopaikan

korjaus

järjestelmään

Vastaanotettu tuote kunnossa 

ja varaston saldoilla

Potkurilaitteiden

työkorttien

vapautus

keräilyyn

Työasemien

määrittäminen

nimikkeille

Keräilyjen

järjestely

Työasema-

kohtaisten

keräilyjen

suorimittanen

Työasema-

kohtaisten

lavojen 

merkitseminen

Keräilylistojen

kuittaaminen

Välivarastointi

ja siirto

tuotantoon

työasemille

Työkorttien

sulkeminen

Kerätty tuote poistuu 

varaston saldoilta

Pakattavien 

irto-osien

työkorttien vapautus

keräilyyn

Pakattavien

osien määritys

Keräilylistojen

tulostus

Keräilylistojen

tulostus

Keräilyjen 

suorittaminen

Osa-

kokoonpanojen

teko

Pakkaustyö ja

pakkaustietojen

muodostus

Valmiiden

pakkausten

hyllytys

Kontitus /

Lastaus /

Toimitus 

satamaan

KESKUSVARASTOTUOTTEEN VASTAANOTTO JA SIJOITUS VARASTOON

TUOTTEEN TYÖASEMAKOHTAINEN KERÄILY JA TOIMITUS SUOJANTIEN TUOTANTOON

VÄLIVARASTOINTI JA 

TOIMITUS TYÖASEMILLE

TUOTTEEN KERÄILY PAKKAAMOON JA LÄHETYS

Lähetys-

dokumenttien 

teko

KESKUSVARASTO

SUOJANTIEN TUOTANTO / VÄLIVARASTO

PAKKAAMO

2 KM VÄLIMATKA

Kerätty tuote poistuu 

varaston saldoilta

Irto-osien 

työkorttien 

sulkeminen 

Keräilylistojen

kuittaaminen

2 KM VÄLIMATKA

Lähtevä

materiaalivirta

Tuleva

materiaalivirta

Keräilyillä yhden viikon puskuri 

2 viikkoa ennen 

kokoonpanon aloitusta

4 viikkoa ennen

 toimituspäivää

Komponenttitoimitus

saapuu keskusvarastolle

(autorahti / kontti)

Kuljetus

ajoneuvo-

yksiköllä

tuotannon

välivarastoon

Kuljetus

ajoneuvo-

yhdistelmällä

pakkaamoon

Tuotanto

kokoaa

potkurilaitteen

Toimitus

varastoon tai

satamaan

Kuormalavojen

lastaus

kuljetus-

yksikköön

Tuotannosta 

pakattavaksi 

toimitettavien osien 

siirto välivarastoon

Kuormalavojen

lastaus

kuljetus-

yksikköön

Kuorman

purku 

(tuotannosta 

tulevat osat)

Kerättyjen

nimikkeiden

siirto 

pakkausalueelle

Lähtevä

materiaalivirta

Tuleva

materiaalivirta

Välivarasto vastaanottaa tiettyjä 

tuotteita ilman että ne kulkevat 

keskusvaraston kautta (esim. 

potkurit ja runkosovitteet)

Jos toimitus on 5 vk:n listan 

ulkopuolella tai sillä ei ole 

projektinumeroa, 

ohjataan toimitus aina 

keskusvarastolle

Tulotarkastus

Kuorman purku

Saapumis-

tositteen

tarkastus

Visuaalinen

tarkastus

Saldojen 

päivittäminen

Työasema-

kohtaisten

lavojen 

merkitseminen

Keräilylistojen

kuittaaminen

Tuloutuksen jälkeen nimikkeet 

keräillään samantien pois saldoilta

TUOTTEEN VASTAANOTTO 

VÄLIVARASTOON

Kuljetuksen 

järjestely

tuotannon

välivarastoon

Kuorman purku

  



 
 
Liite 3. Prosessikaavio tuotteen vastaanotosta ja varastoon sijoittamisesta (nykytila) 

 Prosessikaavio

TUOTTEEN VASTAANOTTO  JA SIJOITUS KESKUSVARASTOON (nykytilanne)

U
lk

. o
hj

el
-

m
is

to
 y

ri
ty

s
La

at
u 

(R
R

)
K

es
ku

sv
ar

as
to

 (3
PL

)
O

st
o 

(R
R

)

Tuote saapuu 
keskusvarastolle 

toimittajalta

Tarkistetaan 
toimitusosoite ja 

kollien lukumäärä

Visuaalinen 
kunnontarkastus

Merkataan 
puutteet/vauriot 

rahtikirjaan 
varaumana

Kuorman purku 
kuljetusyksiköstä 

tai kontista

Ulkomittojen 
ja painon 

mittaaminen

Saapumistositteen 
tulostus ja tarkastus 

verrattuna toimittajan 
lähetyslistoihin. 

Tarkistetaan 
nimikkeet ja 

kappalemäärät

Lista ei tulostu

Kontin siivoaminen 
ja palautus

Viallinen tuote 
merkitään 

punaisella lapulla

Katsotaan 
varastopaikka WMS 

3PL:stä

Tulostetaan 
nimiketarrat  ja 

kiinnitetään 
tuotteeseen

Hyllytetyt tuotteet 
kirjataan niiden 

todelliseen 
varastopaikkaan 

WMS 3PL:ssä

Kuljetusfirmalta 
allekirjoitus 
varaumaan

Tiedot 
siirretään 

WMS 3PL:ään

Rahtikirja jää 
odottamaan sitä, 

että koko toimitus 
on toimitettu 

rahtikirjan 
mukaisesti

Rahtikirjan 
allekirjoitus

Toimittajan 
lähetys/

pakkauslistasta 
löytyvä 

ostotilausnumero 
syötetään 

käsipäätteeseen

Vajaa toimitus 
(nimikkeet ja 

kappalemäärät ei 
kohtaa)

Muut ongelmat 

Tuotteiden kunto 
tarkastetaan 
visuaalisesti 

Laadunhallinta menee paikan 
päälle keskusvarastolle tai 
pyytää toimittamaan osan 

Suojantielle

Päättää 
jatkotoimenpiteet

Käsipääte-
laitteeseen 
syötetään 

vastaanotetun 
nimikkeen 

kappalemäärä

Rajapinnan 
kautta 
saldot 

päivittyvät 
ERP RR:ään

Dokumentit 
toimitetaan 

keskusvaraston 
konttoriin

Dokumentit 
arkistoidaan 

(ainakin kuudeksi 
vuodeksi)

Suuniteltu toimituspäivä yli 
30 päivän päässä

Ostotilaus vapauttamatta

Tilaus peruttu

Soitto ostoon

Oston vastuulla 
korjata ostotilaus 
kuntoon ja antaa 

tarvittaessa 
toimintaohjeet

Jos kaikki pitäisi olla 
kunnossa

Soitto 
integraatio-

ohjelmaa 
ylläpitävään 
yritykseen

Ulkoinen 
ohjelmistopalvelu-

yritys korjaa
rajapintaongelman

OK

OK

K
ok

o 
to

im
it

us
 t

oi
m

it
et

tu

Puutteita

Vaurioita

Purettu rahti 
siirretään 

vastaanottoalueelle

Vastaanottaja 
tarkistaa 

ostotilauksen 
tilan

Kirjaus 
reklamaatio-
seurantaan

Tarvittaessa osto 
reklamoi 

toimittajaa

Todetaan tuotteen 
olevan kunnossa ja 

vastaavan ostotilausta

Viedään viallisten 
tuotteiden 

säilytysalueelle

Otetaan yhteys 
laadunhallintaan

Toimitetaan tuote 
varastopaikalle ja 

hyllytetään

Merkitään 
saapumis-

tositteeseen 
varastopaikka

Uusi nimike

Syy

O
ng

el
m

a 
ko

rj
at

tu

 O
ng

el
m

a 
ko

rj
at

tu

Viallinen

OK

Korjataan / 
palautetaan 
toimittajalle

Ei voida käyttää

V
oi

da
an

 k
äy

tt
ää

O
ng

el
m

at

OK

T.Villa

 



 
 
Liite 4. Prosessikaavio työasemakohtaisesta keräilystä ja toimituksesta keskusvarastolta tuotantoon (nykytila) 

 Prosessikaavio

TUOTTEIDEN KERÄILY JA TOIMITUS KESKUSVARASTOLTA TUOTANTOON (nykytilanne)

V
äl

iv
ar

as
to

 
(3

PL
)

Ke
sk

us
va

ra
st

on
 

ty
ön

jo
ht

o 
(3

PL
)

Lä
he

tt
äm

ö 
(R

R
)

Ke
sk

us
va

ra
st

o 
(3

PL
)

Ty
ön

jo
ht

o 
(R

R
)

tu
ot

an
to

Ko
ko

on
pa

no
n 

ti
im

in
ve

tä
jä

 (R
R

)

Tiiminvetäjä merkitsee 
jokaiselle nimikkeelle 

työaseman mihin 
nimike tulee toimittaa 
(eli tekee kittaukset)

Keräilylista vapautetaan 
keräilyyn 

kittausohjelmasta

Integraatio-
ratkaisun kautta 

keräilylista siirtyy 
ERP RR.stä WMS 

3PL:ään

Ajojärjestyslistaan 
ruksi merkiksi, että 

työkortti on 
vapautettu ja 

kitattu

Keräilylistan 
tulostus

Keräilyillä on 1 viikon 
puskuri

Työnjohtaja vie 
keräilylistan 
lokerikkoon

Varastomies hakee 
uuden keräilylistan 

lokerikosta

Varastomies keräilee 
nimikkeet trukkilavalle 
työasemakohtaisesesti

Kun nimike kerätty, 
merkitsee varastomies 
keräilylistaan merkin 
nimikkeen kohdalle 

Työnjohto selvittää 
ongelmatapauksia 

tiiminvetäjien 
kanssa

Viedään keräilylista 
keskusvaraston 

toimistoon

Kerätyt 
nimikkeet 

poistuvat ERP 
RR:n ja EMS 

3PL:n saldoilta 

Keräilylistat 
kuitataan

Keräilylista siirtyy 
uudelle kierrokselle niin 

monta kertaa kunnes 
kaikki nimikkeet kerätty

Työnjohtaja vie uudella 
kierroksella olevan 

keräilylistan suoraan 
varastomiehelle, ei 

lokerikkoon

Kittilava toimitetaan 
keskusvarastolta 

välivarastoon

Kokoonpanon työnjohtajat 
vapauttavat potkurilaitteen 
työkortin n. 2 vkoa ennen 
kokoonpanon aloittamista 

Työnjohtaja 
järjestelee 

kuljetuksen valmiille 
lavoille

Kittilavat 
varastoidaan aina 

ensin välivarastoon

Poikkeustapauksissa 
voidaan siirtää 

suoraan tuotantoon

Työnjohtaja tai 
tiiminvetäjä on 

ilmoittaa, että osa 
tarvitaan suoraan 

tuotantoon

Välivaraston 
henkilökunta 

toimittaa tuotteen 
tuotantoon oikealle 

työasemalle

Tiiminvetäjät 
pyytävät 

toimittamaan 
tuotteen 

tuotantoon

Potkurilaitteen 
työkortti suljetaan 

Tuotanto kokoaa 
potkurilaitteen

Potkurilaite valmis ja 
viimeistelty noutokuntoon

Ty
öa

se
m

a 
ep

äs
el

vä

OK

Työnjohtaja 
järjestelee keräilyt 

viiden viikon 
aloitukset -listan 

mukaisessa 
järjestyksessä

T.Villa

Kiinnitetään kittilavaan 
värillinen merkkilappu, 

johon on merkittynä 
projektinumero, työasema 

ja työkortin numero

 Nimikkeiden palautus 
välivarastoon 

(työkortin numero 
merkitty 

nimikkeeseen)

Työnjohtaja ja 
varastokoordinaattori 
sopivat nimikkeiden 

palautuksesta saldoihin 
(ERP RR ja WMS 3PL)

OK

Nimikkeitä jää keräämättä

Tuotannolta käyttämättä 
jääneiden tai väärään paikkaan 

kerättyjen nimikkeiden 
palautus varastoon

Kittilavan lastaus
autoon

Kittilavan purku
autosta

Kittilavan kuljetus
välivarastoon

 



 
 
Liite 5. Prosessikaavio pakkaamoon keräilystä ja lähetystoiminnoista (nykytila) 

 Prosessikaavio

KERÄILY PAKKAAMOON JA LÄHETYS (nykytilanne)

Su
oj

an
ti

en
V

äl
iv

ar
as

to
 (3

PL
)

Pa
kk

aa
m

o 
(3

PL
)

Lä
he

ty
sk

oo
rd

in
aa

tt
or

it
 (R

R
)

Su
un

ni
tt

el
u 

(R
R

)

Pakattavien irto-osien 
työkortit (prod. order) 
vapautetaan keräilyyn

ERP RR:stä  
tulostetaan työkortin 

materiaalilista ja 
projektin 

toimitussuunnitelma

Lähetyskoordinaattorit 
tekevät yhteistyössä 
suunnittelun kanssa 

Excel-pohjaisen listan 
pakattavista osista 
projektikohtaisesti

Lähetyskoordinaattori 
tarkastaa 

ostotarpeiden ja 
osaluetteloiden 

yhteneväisyyden

Lähetyskoordinnaattorit 
pyrkivät yhdessä suunnittelun, 

ja projektinvedon kanssa 
selvittämään ongelmat

Lähetyskoordinaattori 
lähettää sähköpostilla 

pakattavien osien 
excel-listan ja muut 

tarvittavat 
dokumentit 
pakkaamolle

Keräilyyn 
vapautuksen 
jälkeen sama 
työkortin -nro 
näkyy WMS 

3PL:ssä 
keräilylistana

Pakkaamon 
työnjohtaja 

tulostaa WMS 
3PL:stä keräilylistat

Työnjohtaja käy läpi 
mahdollisia puutteita ja 

epäselvyyksiä 
keräilylistoilla, ja katsoo 

milloin keräilyt on järkevää 
aloittaa

Lähetys-
koordinaattorit 

selvittävät 
keräilyongelmat

Työnjohtaja käy 
tarkistaa, että 

kaikki projektin 2-
ltk-osat löytyvät 

varaston 
hyllytyksestä

Jos ei löydy tuotannosta 
eikä hyllytyksestä, 

työnjohtaja tilaa kyseiset 
puuttuvat 2-ltk-osat

Työnjohtaja antaa 
keräilylistat pakkaajalle ja 

merkitsee WMS 3PL-
portaaliin merkin että 
keräilyt on aloitettu

Pakkaaja keräilee 
tavarat lavoille ja 

toimittaa ne 
pakkausalueelle

Kuljetus 
pakkaamoon

Keräilylistaan merkitään 
manuaalisesti merkki 

kerätyn nimikkeen 
kohdalle

Pakkaamo tekee 
määrätyt 

osakokoonpanot

Pakkaaja pakkaa osat ja 
kokoonpanot tarpeen 

mukaan joko 
puulaatikoihin, 

häkkeihin tai 
pahvilaatikoihin

Määrätyt osat 
tulevat valmiina

pakattuina 
toimittajilta 

Pakkaaja mittaa 
laatikoiden ulkomitat ja 

painon ja merkkaa 
kyseiset tiedot 
pakkauslistaan

Työnjohtaja 
päivittää portaaliin, 

että pakkaukset 
ovat valmiit

Pakkaaja hyllyttää 
valmiit laatikot ja tekee 

niistä hyllytyslistan 
(laatikon sisältö, mitat, 

hyllytyspaikka)

Pakkaaja vie 
hyllytyslistan 

keskusvaraston 
toimistoon, jossa 

hyllytyspaikat 
syötetään WMS 3PL:ään

Keräilylistat viedään 
keskusvaraston 

toimistoon, jossa listat 
kuitataan

Nimikkeet 
poistuvat ERP 
RR:n saldoilta 

integraatiosov. 
kautta

Keräilylista siirtyy 
uudelle kierrokselle, jos 

nimikkeitä jää 
keräilemättä

Työnjohtaja lähettää 
pakkaustiedot tiedot 

lähetys-
koordinaattoreille

Lähetyskoordinaattori 
tarkistaa, että 

työkorttien kaikki 
nimikkeet on keräilty

Työkortit suljetaan 
erillisellä ERP RR:ään 

integroidulla ohjelmalla

Lähetyskoordinaattori tekee 
toimitukselle yhden 

lähetyslistan tai jakaa 
useampaan lähetyslistaan 
asiakkaan tarpeen mukaan

Tulostetaan valmiit lähetyslistat 
ja osoitelaput ERP RR:stä ja 

lähetetään ne projektinvetäjälle 
ja pakkaamolle

RR:n lähettämö kuittaa 
toimituksen valmiiksi 

toiminnanohjaus-
järjestelmässä (ERP RR)

Pakkaaja keräilee laatikot ja 
kiinnittää osoitelaput 

laatikoihin

Kun kuljetus on laivalla, 
pakkaamo kontittaa laatikot

Kun kuljetus on rekalla, 
pakkaamo asettaa laatikot 

tapauskohtaisesti 
noutovalmiiksi tai toimittaa 
joko Rauman satamaan tai 

3PL:n telttavarastoon

Lastaus, sidonta, 
vaarallisten aineiden 

merkinnät

Työnjohtaja tilaa 
kuljetuksen konteille 

satamaan

Työnjohtaja tekee tarvittavat 
dokumentit, muun muuassa 

terminaali-ilmoituksen ja mahdolliset 
vaarallisten aineiden dokumentit

Jos epäselvää pakattavista nimikkeistä

Puutteita

OK

Ongelmat ratkaistu

Keräilylista pakkaajalle

T.Villa

Työnjohtaja tulostaa 
keräilylistat laatikoille WMS 

3PL:stä

OK

Ongelmat selvitetty

Työnjohtaja pyytää
Suojantien 

välivaraston 
toimittamaan 2-ltk 
osat pakkaamoon

2-ltk osat tuotannon

hyllytyksessä

Ongelmia

Toimitus asiakkaalle

Lähetyskoordinaattori huolehtii
viimeistelystä laitteesta 

irroitettavien tai muista syistä 
(esim. kittausvirheet) 

tuotantoon toimitettujen 
pakattavien osien palautuksen 

pakkaamoon. 

Lastaus 
kuljetusyksikköön

Varastomies noutaa 
ja siirtää osan 
välivarastoon

 



 
 
Liite 6. Työvaiheiden vaatimat resurssit 

Tulotarkastus Kuorman purku
Saapumisilm. 

tulostus

Saapumisilm. 

tarkastus

Visuaalinen

tarkastus

Saldojen

päivittäminen
Hyllytys

Varasto-

paikan korjaus

järjestelmään

Työkortin

vapautus

Työasemien

määrittäminen

nimikkeille

Keräilyjen

suorittaminen

Työasema-

kohtaisten lavojen 

merkitseminen

Keräilylistojen

kuittaaminen

Lavojen siirto 

välivarastosta 

työasemille

Työkorttien

sulkeminen

Työkorttien 

vapautus

Pakattavien

osien määritys

Keräilylistojen

tulostus ja 

järjestely

Keräilylistojen

tulostus ja 

läpikäynti

Keräilyjen 

suorittaminen

Osa-

kokoonpanojen

teko

Pakkaustyö ja

pakkaustietojen

muodostus

Valmiiden

pakkausten

hyllytys

Kontitus / lastaus / 

toimitus satamaan

Lähetys-

dokumenttien 

teko

Työkorttien 

sulkeminen

Keräilylistojen

kuittaaminen

Kuljetus

tuotannon

välivarastoon

Kuljetus

pakkaamoon

Kuormalavojen

lastaus

kuljetusyksikköön

Pakattavaksi 

toimitettavien 

osien siirto 

välivarastoon

Lavojen lastaus

kuljetusyksikköön

Tuotannosta 

toimitettujen 

kuormien purku

Trukki

Varasto-

työntekijää
1

Ostaja

Ulkopuolinen 

IT-tukihenkilö

1

1

Toim. lähetyslistatKäsipäätelaite

Varasto-

työntekijä
2

Ostaja1

Reklaamaatio-

seuranta, puhelin

Saapumistosite

Toim. lähetyslistat

Trukki

Laatikoiden 

avaamistyökalut

Mittausvälineet

ERP RR WMS 3PL

Laatutarkastaja1

Varasto-

työntekijä
1

Merkintälappu

S-posti, puhelin

Varasto-

työntekijä
1

Käsipäätelaite

Saapumistosite

Työnjohtaja1

Nimiketarra

Saapumistosite
Toim. rahtikirjat

Saapumistosite

Toim. lähetyslistat

WMS 3PL

Uuden nimikkeen kohdalla

Tuote viallinen

Ongelmatapauksissa

2
Varasto-

työntekijää

Varasto-

työntekijää
2

Työnjohtaja1
Toim. rahtikirjat

ERP RR WMS 3PL

TYÖNTEKIJÄT (varattavat resurssit)

TYÖKALUT JA DOKUMENTIT

TIETOJÄRJESTELMÄT

ERP RR WMS 3PL

Varasto-

työntekijä
1

ERP RR WMS 3PL

Varasto-

työntekijä
1

Toimisto-

työntekijä
1

5:n vk:n 

aloitukset-lista

Tuotannon

työnjohtaja
1

Ajojärjestyslista

ERP RR

Kittausohjelma

Tiiminvetäjä1

Tuotannon

työnjohtaja
1

Toimisto-

työntekijä
1

Työnjohtaja1

5:n vk:n aloitukset 

-lista

Tulostetut 

keräilylistat

WMS 3PL

Varasto-

työntekijä

(per keräilylista)

1

Tulostettu 

keräilylista

Trukki

Trukkilavat

Varasto-

työntekijä
1

Merkintälappu

Tulostettu 

keräilylista

Varasto-

työntekijä
1

Toimisto-

työntekijä
1

Työnjohtaja1

Tulostettu 

keräilylista

5:n vk:n aloitukset 

-lista

WMS 3PL
Jos keräilylistalta jää keräilyjä 

tekemättä esim. osapuutteiden takia

Kuljetusten 

järjestely 

välivarastoon

Työnjohtaja1

5:n vk:n 

aloitukset-lista

Ajojärjestyslista

Varasto-

työntekijä
1

Trukki

1 Kuljettaja

Kuljetusyksikkö

Kuorman purku ja 

siirto 

välivarastoon

Lähetys-

koordinaattori
1

Toimitus-

suunnitelma

ERP RR

Suunnittelija1

Lähetys-

koordinaattori
1

Projektinvetäjä1

Excel-ohjelmisto

Toim. suunnitelma

Materiaalilistat

Sähköposti

ERP RR

Pak. työnjoht.1

Tulostetut 

keräilylistat

Excel-lista 

pakattavista osista

Materiaalilistat

Sähköposti WMS 3PL

Pakkaaja

(per keräilylista)
1

WMS 3PL-portaali

Tulostettu 

keräilylista

Trukki

Trukkilavat

Pakkaaja1

Excel-lista 

pakattavista osista

Kokoonpanoissa

tarvittavat työkalut

Pakkaaja1

Toimisto-

työntekijä
1

Keräilylistat

Lähetys-

koordinaattori
1

Pak. työnjoht.1

Jos keräilylistalta jää keräilyjä 

tekemättä esim. osapuutteiden takia

Varasto-

koordinaattori
1

Ongelmatapauksissa

Pakkaaja1

Trukki

Kontin palautus

Pakkaajaa 

(per projekti)
2

Pakkausvälineet

Excel-lista 

pakattavista osista

Pakkaustiedot

Sähköposti

WMS 3PL-portaali

Mittausvälineet

Lähetys-

koordinaattori
1

Pakkaustiedot

Excel-lista 

pakattavista osista

Sähköposti

Toim. suunnitelma

Pakkaaja1

Toimisto-

työntekijä
1

Pakkaajaa 

(per projekti)
2

Trukki

Kuljetusyksikkö

Kuljettaja1

Trukki

HyllytyslistaERP RR

Varasto-

työntekijä
1

Trukki

Varasto-

työntekijä
1

Trukki
Trukki

Trukki
Kuljetusyksikkö

Kuljettaja1
Varasto-

työntekijä
1

Varasto-

työntekijä
1

ERP RR

WMS 3PL

Varasto-

koordinaattori
1

Lähetys-

koordinaattori
1

ERP RR

Ongelmatapauksissa

TUOTTEEN VASTAANOTTO JA VARASTOON SIJOITUS

TUOTTEEN TYÖASEMAKOHTAINEN KERÄILY JA TOIMITUS SUOJANTIEN TUOTANTOON

VÄLIVARASTOINTI JA TOIMITUS TYÖASEMILLE

TUOTTEEN KERÄILY PAKKAAMOON JA LÄHETYS

 



 
 
Liite 7. Logistiikkakeskuksen uuden sijainnin aiheuttamat muutokset prosessien päävaiheisiin (kokonaiskuvaus) 

Tulotarkastus Kuorman purku

Saapumis-

tositteen 

tulostus

Saapumis-

tositteen

tarkastus

Visuaalinen

tarkastus

Saldojen

päivittäminen
Hyllytys

Varastopaikan

korjaus

järjestelmään

Potkurilaitteiden

työkorttien

vapautus

keräilyyn

Työasemien

määrittäminen

nimikkeille

Keräilyjen

järjestely

Työasema-

kohtaisten

keräilyjen

suorimittanen

Työasema-

kohtaisten

lavojen 

merkitseminen

Keräilylistojen

kuittaaminen

Välivarastointi

ja siirto

tuotantoon

työasemille

Työkorttien

sulkeminen

Pakattavien 

irto-osien

työkorttien vapautus

keräilyyn

Pakattavien

osien määritys

Keräilylistojen

tulostus

Keräilylistojen

tulostus

Keräilyjen 

suorittaminen

Osa-

kokoonpanojen

teko

Pakkaustyö ja

pakkaustietojen

muodostus

Valmiiden

pakkausten

hyllytys

Kontitus /

Lastaus /

Toimitus 

satamaan

KESKUSVARASTO

TUOTTEEN VASTAANOTTO JA SIJOITUS VARASTOON

TUOTTEEN TYÖASEMAKOHTAINEN KERÄILY JA TOIMITUS SUOJANTIEN TUOTANTOON

VÄLIVARASTOINTI JA 

TOIMITUS TYÖASEMILLE

TUOTTEEN KERÄILY PAKKAAMOON JA LÄHETYS

Lähetys-

dokumenttien 

teko

KESKUSVARASTO

SUOJANTIEN TUOTANTO / VÄLIVARASTO

PAKKAAMO

Irto-osien 

työkorttien 

sulkeminen 

Keräilylistojen

kuittaaminen

Kuljetus

ajoneuvoyhdistelmällä

tuotannon

välivarastoon

Kuljetus

ajoneuvo-

yhdistelmällä

pakkaamoon

Tuotanto

kokoaa

potkurilaitteen

Toimitus

varastoon tai

satamaan

Kuormalavojen

lastaus

kuljetus-

yksikköön

Tuotannosta 

pakattavaksi 

toimitettavien osien 

siirto välivarastoon

Kuormalavojen

lastaus

kuljetus-

yksikköön

Kuorman

purku 

(tuotannosta 

tulevat osat)

Kerättyjen

nimikkeiden

siirto 

pakkausalueelle

Tulotarkastus

Kuorman purku

Saapumis-

tositteen

tarkastus

Visuaalinen

tarkastus

Saldojen 

päivittäminen

Työasema-

kohtaisten

lavojen 

merkitseminen

Keräilylistojen

kuittaaminen

TUOTTEEN VASTAANOTTO 

VÄLIVARASTOON

Logistiikkakeskuksen uudella 

sijainnilla ei ole vaikutusta 

työvaiheisiin, mutta 

logistiikkakeskukselle siirtyy 

vastaanotettavaksi kaikki nimikkeet, 

myös tällä hetkellä välivaraston 

vastaanottamat nimikkeet 

(varastointipaikkana Suojantien 

ulkovarastot).

Lisäksi tuotteiden 

kunnontarkastusprosessi selkenee.

Kuljetuksen 

järjestely 

välivarastoon

Logistiikkakeskuksen uusi sijainti 

poistaa ajoneuvoyksikön tarpeen 

kuljetusvälineenä ja sen 

järjestämiseen, lastaamiseen sekä 

purkamiseen liittyvät työvaiheet.

Keskusvaraston ja välivaraston 2 km 

välimatkan poistuminen mahdollistaa 

paremman reagoinnin 

ongelmatilanteisiin ja tehokkaamman 

osien palautusprosessin takaisin 

keskusvarastoon (esim. virheellinen 

nimike toimitettu tuotantoon).

Välivarastolta poistuvat 

vastaanoton työvaiheet, 

koska logistiikka-

keskuksen uuden 

sijainnin myötä 

vastaanottotehtävät 

on toiminnan  

tehokkuuden kannalta 

järkevintä siirtää 

kokonaisuudessaan 

keskusvarastolle. Logistiikkakeskuksen uusi 

sijainti poistaa 

ajoneuvoyhdistelmän 

tarpeen kuljetusvälineenä ja 

sen järjestämiseen sekä 

lastaamiseen liittyvät 

työvaiheet.

Lisäksi osien 

palautusprosessi nopeutuu 

ja  muuttuu vähemmän 

valvontaa vaativaksi. 

Palautusprosessi myös 

sitoo uuden sijainnin myötä 

vähemmän 

henkilöresursseja.

Kuorman purku

 


