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Uuden tuotannon layoutin suunnittelun lisäksi työssä tarkasteltiin muutoksen toteutusta sekä 
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Abloy Oy is part of Assa Abloy concern, which manufactures locking and door Solutions.  

Network Solutions is one of six Abloys business units and it is responsible for designing and 

manufacturing Abloys locks, which use electronic identification.  The new layout was needed, 

because Network Solutions sales had increased greatly over the past few years and the growth of 

sales was expected to continue in the future as well. Because of the increased sales, the 

manufacturing capacity was needed to increase as well and improve material flow and optimize the 

layout to better support the manufacturing processes.  

 

Systematic layout planning, value stream mapping and Lean-methods were used in the making of 

this master thesis. Based on mainly these theories and the information from Networks Solutions 

manufacturing department a new layout was created. The goal of this work was to create a new 

layout for Network Solutions manufacturing, that would allow increasing the capacity, improve 

material flow, make the production more efficient and lower the manufacturing costs.    

 

In this work also the change process from the old layout to the new layout was described and the 

effects of the layout change were analyzed by conducting a survey to the employees of Network 

Solutions. Numerical data was not available for analyzing the effects, because Abloy had deployed 

a new erp-system during the planning of the new layout. 
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1 JOHDANTO 

 

Globalisaatio on lisännyt tuotantokustannuksiin kohdistuvia paineita 

maailmanlaajuisesti. Jotta yritys pystyy tuottaman kilpailukykyisiä tuotteita, on 

sen pystyttävä laskemaan tuotantokustannuksiaan ja parantamaan tuottavuuttaan. 

Tämä pitää erityisesti paikkansa korkean kustannustason maissa kuten Suomessa. 

Tuotannon tehokas ja sujuva toiminta vaatii sitä hyvin tukevan työympäristön.  

Hyvin suunniteltu tuotannon layout ei takaa, mutta mahdollistaa tehokkaan ja 

sujuvan tuotannon. Siksi onkin tärkeää että uuden layoutin suunnittelu ja toteutus 

tehdään huolella ja että siihen panostetaan riittävästi. Jotta layout tukisi 

tuotantoprosesseja mahdollisimman hyvin, on ensin ymmärrettävä 

tuotantoprosessit, joita layout koskee. Näin varmistetaan se että ymmärretään 

prosessien vaatimukset ja toiminta, jotta ne osataan ottaa huomioon 

suunnittelussa. 

Tuotannon tarpeet muuttuvat jatkuvasti. Tuotannon kapasiteetin muutokset, 

tuotteiden muutokset ja uudet tuotteet, muuttavat merkittävästi tuotannon 

vaatimuksia, siksi tuotannon layoutin sopivuutta on tärkeä tarkastella jatkuvasti, 

jotta se vastaa tuotannon tarpeita.  

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajoitukset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuinka suunnitella ja toteuttaa 

tuotannon layoutmuutos siten että se vastaa tuotannon tarpeita mahdollisimman 

hyvin ja tukee tehokasta tuotantoa ja luoda uusi tuotannon layout Network 

Solutions liiketoimintayksikölle. Tämän lisäksi tavoitteena oli arvioida 

toteutettavan muutoksen vaikutuksia tuotannon kustannuksiin ja tuottavuuteen.  
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Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset olivat: 

 

 Kuinka tuotanto saadaan jaettua tehokkaasti kahdelle erilliselle alueelle? 

 Kuinka tunnistetaan nykyisen layoutin ongelmakohdat?  

 Kuinka voidaan suunnitella alueille optimaalisin tuotannon layout? 

 Mitä hyötyjä/säästöjä saavutetaan layout muutoksella? 

 

Työssä rajoituttiin tutkimaan layoutmuutoksen suunnittelua 

liiketoimintayksikkötasolla. Työn ulkopuolelle rajattiin myös suuret investoinnit, 

kuten uusien tilojen rakentaminen.  

 

1.2 Työn rakenne, menetelmät ja aineisto 

 

Työ toteutettiin case-tutkimuksena, jossa tutkittavana kohteena oli Network 

Solutions osaston tuotannon layout. Työssä perehdyttiin aiempaan tutkimukseen 

ja layoutsuunnittelun teorioihin kirjallisuuskatsauksen avulla. Aineisto hankittiin 

käyttämällä hyväksi internetin artikkelitietokantoja ja internetissä löytyvää 

aineistoa, sekä painettua kirjallisuutta. Kirjallisuuskatsauksen avulla valittiin 

layoutin suunnittelussa käytettävät teoriat ja menetelmät, joiden avulla arvioitiin 

saatavan vastaukset asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Lisäksi suunnittelun 

aineistona käytettiin Abloy Oy:ltä saatuja tietoja tuotannon prosesseista ja 

myynnin kasvusta. 

 

Työssä käydään ensin läpi layoutin suunnittelussa käytetyt teoriat. Ensimmäisenä 

käydään läpi systemaattisen layout suunnittelun malli sekä eri layout kategoriat. 

Tämän jälkeen käydään läpi työssä käytetyt lean menetelmät, joita ovat leanin 

perusteet, kahdeksan hukkaa, arvovirta-analyysi ja 5S-menetelmä.  

 

Teorioiden läpikäynnin jälkeen työssä esitellään kohde yritys ja työn lähtökohdat 

ja kuinka ne selvitettiin. Tämän jälkeen kuvataan layoutin suunnittelu prosessi ja 
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sen eri vaiheet aina lopullisen toteutettavan layoutin valintaan asti. Tämän jälkeen 

kuvataan layout muutoksen toteuttaminen yrityksessä. 

 

Kun layoutin suunnittelu ja muutoksen toteutus on kuvattu, analysoidaan layout 

muutoksen vaikutuksia Network Solutions osaston tuotannon tuottavuuteen ja 

kustannuksiin. Tämä toteutetaan tehdyn kyselytutkimuksen avulla. Lopuksi 

arvioidaan mahdollisia tulevaisuuden tutkimusalueita ja esitetään työn 

johtopäätökset. 
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2 SYSTEMAATTINEN LAYOUTSUUNNITTELU 

 

Tuotannon layoutilla tarkoitetaan tuotannossa vaadittavien laitteiden, 

tuotantosolujen, varastolokaatioiden ja henkilöiden sekä tavaroiden kulkuväylien 

sijoittamista käytettävissä oleviin tiloihin.   Koska tuotannon layout vaikuttaa 

moniin osa-alueisiin tuotantoprosessissa, on sillä merkittävä vaikutus 

tuotantokustannuksiin ja tuottavuuteen. Tästä johtuen tuotannon layoutin tarkka 

suunnittelu parhaan tuloksen saamiseksi on tärkeää. Layoutit voidaan jakaa 

kolmeen kategoriaan, sen mukaan kuinka tuotantosolut ja tuotantolaitteet on 

sijoitettu. Nämä kategoriat ovat linja-layout, tuotantosolu-layout ja toiminnallinen 

layout.  (Haverila et. al. 2005) 

 

Systemaattinen layout suunnittelun (SLP) kehitti Richard Murther vuonna 1973. 

Se on yleisimmin käytetty metodi uuden layoutin suunnittelussa tai vanhan 

uudelleen järjestämisessä. Systemaattinen layout suunnittelu on 

menettelytapakeskeinen lähestymistapa layout suunnitteluun. Sen prosessi on 

selkeä ja suoraviivainen, ja sen on toiminut ohjenuorana layoutsuunnittelussa 

viimeisten vuosikymmenten ajan.   (Ailing 2009) 

 

Systemaattisen layout suunnittelun päätavoite on luoda layout, joka mahdollistaa 

materiaalin kulun tuotantoprosessin läpi mahdollisimman sujuvasti ja tehokkaasti. 

Muut systemaattisen layoutsuunnittelun tavoitteet perustuvat tähän 

päätavoitteeseen ja sen saavuttamiseen. Nämä muut tavoitteet, jotka tukevat tai 

ovat saavutettavissa materiaalin sujuvalla ja tehokkaalla kululla ovat: 

  

-Käytettävissä olevan tilan tehokas käyttö 

-Turvallinen ja viihtyisä työympäristö 

-Parempi laatu 

-Parempi tuottavuus 



10 
 

 

-Materiaalin kuljettamisen ja käsittelyn minimointi 

-Layout on helposti muunneltavissa 

(Haverila 2005 ja Weng 1999) 

 

2.1 Layout kategoriat 

 

Materiaalivirta on tuotannon layouttiin eniten vaikuttava tekijä. Hyvä tuotannon 

layout mahdollistaa tehokkaan ja sujuvan materiaalin kulun. Tämä tarkoittaa sitä 

että materiaalin kulkee virtaviivaisesti eikä kulje edestakaisin tuotantoprosessissa 

ja kuljetusmatkat ovat mahdollisimman lyhyitä. Layoutteja voidaan kategorisoida 

niiden materiaalivirran kulun mukaan. Tehtaassa on usein monia eri layout 

kategorioita käytössä, jolloin jokaisella osa-alueella tai tuoteryhmällä on sille 

sopivin layout kategoria. (Sly D. 1996) 

 

2.1.1 Toiminnallinen layoutmalli   

 

Toiminnallinen layoutmalli on perinteisin layoutmalli. Toiminnallinen layoutmalli 

muodostuu useista eri osa-alueista, joilla on oma toimintonsa, kuten pakkaamo, 

jonka toiminto on tuotteen pakkaus. Tässä t layoutmallissa valmistettava tuote 

kulkee eri osa-alueiden läpi sen valmistuksessa tarvittavien tuotantovaiheiden 

mukaisesti.  Jokainen tuotantovaihe saadaan tehokkaasti käyttöön kun tilauskanta 

vastaa suunniteltua tuotannon kapasiteettia. (Kauppinen et. al. 1989)   

 

Toiminnallinen layoutmalli toimii hyvin vaihtelevassa tuotannossa. Tämä on sen 

takia yleinen pienissä yrityksissä ja pienissä toimintayksiköissä. Toiminnallista 

layoutmallia on helppo laajentaa uusilla koneilla ja työpisteillä ja sopii täten 

kasvaviin yrityksiin. Joustavuuden ansiosta myös kiireelliset työt on helppo 

ajoittaa työvaiheille. Toiminnallinen layoutmallin ongelmana on 
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materiaalinvirtaus etenkin, jos valmistettavat tuotteet käsitellään jollain 

toiminnolla useita kertoja valmistusprosessin aikana. Tämä aiheuttaa edestakaista 

liikettä, mikä lisää tuotannon arvoa tuottamatonta aikaa ja aiheuttaa sekaannusta. 

(Kauppinen et. al. 1989)   

 

 

2.1.2 Tuotantolinja layoutmalli  

 

Tuotantolinjalayoutmallissa puolestaan tuotteen valmistusprosessin vaatimat 

toiminnot sijoitetaan peräkkäin muodostaen tuotantolinjan. Tämä on hyvin 

tehokas tuotantotapa, jos tuotanto pystytään tasoittamaan siten että tuotantolinjan 

muodostavien toimintojen läpimenoaika on sama. Jos tämä ei ole mahdollista 

voidaan luoda rinnakkaisia linjoja hitaammille työvaiheille, jolloin näistä 

työvaiheista ei tule pullonkauloja koko tuotannolle. Tässä mallissa ei synny 

välivarastoja ja kuljetusmatkat ovat minimoitu. (Kauppinen et. al. 1989)    

  

Tuotantolinjalayoutmalli sopii suurien tuotantoerien valmistamiseen. Se on 

erityisen tehokas massatuotannossa ja siksi yleisesti käytetty layoutmalli 

yrityksissä, jotka tuottavat suuria määriä samanlaisia tuotteita. 

Tuotantolinjamallin heikkoutena on sen kankeus muutoksille. Muutoksien 

tekeminen on kallista ja aiheuttavat tuotantokatkoksia. Lisäksi esimerkiksi 

konerikot voivat pysäyttää koko tuotantolinjan. Tuotantolinjamalli sopiikin siksi 

parhaiten standardisoitujen tuotteiden valmistukseen, joiden kysyntä on 

mahdollisimman tasaista. (Kauppinen et. al. 1989)   
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2.1.3 Solu layoutmalli   

 

Solu layoutmallissa layout muodostuu soluista, joissa valmistetaan niille 

määritettyjä tuotetta tai tuotteita, jotka ovat keskenään samankaltaisia ja siten 

voidaan valmistaa samoilla koneilla ja laitteilla. Jokaisella solulla on omat 

tuotantolaitteensa ja työntekijät. Solun tuotteiden valmistamiseen vaadittavat 

koneet ja laitteet ovat kaikki solussa. (Kauppinen et. al. 1989)   

 

Solu layoutmalli on joustava ja mahdollistaa pienien tuotantoerien valmistamisen. 

Solu layoutmalli sopii hyvin laajan tuotemalliston valmistamiseen, joiden kysyntä 

on pientä tai epätasaista. Solulayoutmallissa solujen työntekijät hallitsevat kaikki 

solunsa työvaiheet, mikä mahdollistaa joustavan tuotannon. Materiaalin virtaus on 

soluissa hyvä ja materiaali tulee soluun määritetystä pisteestä ja poistuu toisesta 

määritetystä pisteestä. Tästä johtuen solut ovat usein linja tai U-mallisia. Solujen 

välillä ei ole materiaalivirtausta, sillä tuotteet valmistetaan kokonaisuudessaan 

omissa soluissaan. (Kauppinen et. al. 1989)   

 

2.2 Systemaattisen layoutsuunnittelun malli 

 

Systemaattista layout suunnittelua käytetään laajasti uusien layouttien 

suunnitteluun, sillä se sopii erittäin moniin eri tilanteisiin ja toimialoihin. Uutta 

layouttia suunnitellessa on aina olemassa rajoituksia ja ehtoja, jotka pitää ottaa 

huomioon suunnittelussa. Ne voivat olla fyysisiä, kuten käytettävissä oleva tila tai 

olemassa olevat rakenteet kuten seinät ja tukipilarit. Rajoitteet voivat olla myös 

taloudellisia, kuten layoutin suunnitteluun ja toteutukseen käytettävissä oleva 

budjetti. (Weng, 1999) 

 

Kuvassa 1 on esitetty Richard Mutherin suunnittelema systemaattisen layout 

suunnittelun malli. Mutherin malli koostuu viidestä vaiheesta. Mutherin 

systemaattista layout suunnittelua voidaan soveltaa yhtälailla eri layouttason 
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suunnitteluun. Se soveltuu yhtä hyvin kokonaisten tehtaiden layout suunnitteluun 

kuin yksittäisen työpisteen layout suunnitteluun.  

 

Ensimmäisenä määritellään layoutin suunnittelun lähtötiedot ja tuleeko layoutin 

olla tuotantolinja-, toiminta- vai solumallinen. Näiden lähtötietojen avulla voidaan 

kuvata nykyisen layoutin prosessit ja muut toiminnot.  Kun layoutin lähtötiedot ja 

nykytila on selvitetty ja kuvattu, aloitetaan toimintojen ja prosessien välisien 

yhteyksien tarkastelu. Tässä vaiheessa tutkitaan kuinka eri toiminnot ja prosessit 

vaikuttavat toisiinsa ja kuinka materiaalit ja informaatio kulkee niiden välillä. 

Samalla määritellään kunkin prosessin ja toiminnon fyysinen tilantarve. Näiden 

tietojen avulla voidaan luoda tila-riippuvuus kaavio, jonka avulla voidaan kuvata 

toimintojen ja prosessien vuorovaikutusta ja tätä voidaan hyödyntää optimaalisen 

layoutin suunnittelussa. Tätä tila-riippuvuus kaaviota muokataan ottamalla 

huomioon lähtötiedoissa määritellyt rajoitteet, kuten käytettävissä oleva tila. Tila-

riippuvuus kaaviota hyväksikäyttämällä ja layoutille asetettujen tavoitteiden 

avulla suunnitellaan muutama eri layoutvaihtoehto. Nämä layoutvaihtoehdot sitten 

arvioidaan ja pisteytetään, jotta onnistutaan valitsemaan tuotantoa parhaiten 

tukeva layout.  (Richard Muther & Associates, 2005) 
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Kuva 1: Systemaattinen layoutsuunnittelu (Richard Muther 2005) 

 

2.2.1 Lähtötiedot  

 

Systemaattisen layout suunnittelun lähtötiedot luokitellaan viiteen eri kategoriaan. 

Nämä kategoriat ovat tuote, määrä, reitti, palvelut ja aika. Tuotteella tarkoitetaan 

prosessissa käsiteltävää tuotetta. Tämä tuote voi olla joko palvelu tai materiaali. 

Toinen lähtötieto on määrä, jolla tarkoitetaan prosessoitavan tuotteen volyymiä. 

Kolmas lähtötieto on reitti. Reitti on polku, jonka tuote kulkee prosessin aikana. 

Palveluilla tarkoitetaan tuotteen prosessoinnin toteuttamiseen vaadittavia 

palveluita. Aika on viides lähtötieto ja sillä tarkoitetaan tuotteen prosessointiin 

käytettävää aikaa. (Ailing, 2009) 

 

 

Alkutietojen kerääminen ja analysointi tulee tehdä ennen varsinaisen suunnittelun 

aloittamista. Alkutietojen keräys ja analysointi toteutetaan seuraavien vaiheiden 

mukaisesti: 
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1. Tunnista mitä tietoja tarvitaan projektin toteuttamiseksi. 

2. Arvioi määriteltyjen tietojen arvot tulevaisuudessa.  

3. Hanki johdon hyväksyntä lähtötiedoille.  

4. Poista tiedoista selkeät poikkeamat.  

5. Tunnista ja määritä suunnittelussa käytettävät toiminnot. (Ailing, 2009) 

 

2.2.2 Vuorovaikutuskaavio  

 

Layout suunnittelussa eri toimintojen välisten yhteyksien merkitys on suuri. 

Toimintojen väliset yhteydet voidaan parhaiten kuvata vuorovaikutuskaaviolla, 

jossa toimintojen väliset riippuvuudet on esitetty. (Sly, 1996) 

 

Käyttämällä hyväksi systemaattisen layout suunnittelun lähtötietoja, kuten 

työvaiheiden välisien materiaali- ja informaatiovirtoja, voidaan luoda 

vuorovaikutuskaavio, jossa kuvataan toimintojen väliset läheisyysriippuvaisuudet. 

Läheisyysriippuvaisuus kuvataan kirjaimella. Näiden kirjainten merkityksen ovat:  

 A: Välttämätön 

 E: Erityisen tärkeä  

 I: Tärkeä  

 O: Normaali  

 U: Ei tärkeä 

 X: Epätoivottu  

(Arleo, et. al. 2013) 
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Kuva 2 aktiviteettien vuorovaikutuskaavio 

 

Kuvassa 2. On kuvattu vuorovaikutuskaavio. Vuorovaikutuskaaviota luetaan siten 

että toimintojen välinen suhde on kuvattu toimintojen risteyskohtaan kaaviossa. 

Kaaviosta nähdään, että varaston ja lähettämön välinen läheisyys on välttämätön. 

Tämä tarkoittaa sitä, että layout suunnittelussa tulisi pyrkiä sijoittamaan lähettämö 

ja varasto mahdollisimman lähelle toisiaan. Vastaavasti vuorovaikutuskuvasta 

voidaan päätellä, että toimiston ja taukotilan läheisyys on epätoivottu, eli ne 

pitäisi pyrkiä sijoittamaan toisistaan erilleen uudessa layoutissa. ( Arleo, et. al. 

2013 ) 
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2.2.3 Tila-riippuvuuskaavio  

 

Vuorovaikutuskaavion pohjalta luodaan tilariippuvuuskaavio. 

Tilariippuvuuskaaviossa otetaan huomioon toimintojen vaatima tilantarve ja 

pyritään asettelemaan ne siten että vuorovaikutuskaaviossa kuvatut 

läheisyysriippuvaisuudet toteutuisivat mahdollisimman hyvin. Kuvassa 3. On 

esitetty esimerkki tilariippuvuuskaaviosta. Yhteyden tärkeyttä kuvaavat 

toimintojen väliset viivat, mitä useampi viiva sen tärkeämpi on toimintojen 

läheisyys.  

 

 

Kuva 3. Esimerkki tilariippuvaisuuskaaviosta (Avery, 1973) 

Tilariippuvaisuuskaavion avulla voidaan alkaa luomaan varsinaista layouttia. 

Layout pyritään luomaan siten, että se vastaisi optimoitua tilariippuvuuskaaviota 

mahdollisimman tarkasti. Tässä vaiheessa suunnittelussa huomioidaan 

rakenteiden ja käytettävän tilan luomat rajoitteet, jotka voivat estää täysin 
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tilariippuvaisuus kaavion mukaisen layout suunnitelman luomisen. ( Arleo, et. al. 

2013 ) 

 

Tilariippuvaisuuskaavion avulla luodaan muutama vaihtoehtoinen layout, jotka 

arvioidaan ja pisteytetään. Parhaimmaksi arvioitu layout valitaan toteutettavaksi ja 

aloitetaan suunnittelemaan kuinka käytännön toteutus tullaan toteuttamaan. 

Arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi painotettua arviointimatriisia, jossa eri 

arvioitavilla tekijöillä on painotettu kerroin, joka kuvaa tekijän tärkeyttä 

kokonaisuuden kannalta.( Arleo, et. al. 2013 ) 
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3 LEAN 

 

Lean on ajattelutapa, joka on luotu Toyotan tuotannon toimintatavan pohjalta. 

Toyota loi hukkaa minimoivan tuotantotapansa toisen maailmansodan jälkeen 

pystyäkseen kilpailemaan maailman markkinoilla. LEAN on laajasti käytetty 

monissa suurissa yrityksissä. Lean ajattelun ydin on asiakkaalle tuotettavan arvon 

maksimointi ja kaikesta mahdollisesta hukasta eroon pääseminen. Lean filosofian 

mukaan kaikki aktiviteetit ja toiminnot tuotanto prosessissa voidaan jakaa 

kolmeen eri kategoriaan. Nämä kategoriat ovat arvoa lisäävät toiminnot, 

välttämättömät arvoa lisäämättömät toiminnot ja arvoa lisäämättömät toiminnot.  

Arvoa lisääviä toimintoja ovat ne toiminnot, jotka lisäävät asiakkaalle tuotettavaa 

arvoa, kuten tuotteen kasaaminen.  Välttämättömät arvoa tuottamattomat 

toiminnot eivät luo lisäarvoa asiakkaalle, mutta ovat pakollisia, esimerkiksi laki 

vaatii, eikä niistä voi päästä eroon. Kaikki muu on arvoa tuottamattomia 

toimintoja, joita voidaan pitää hukkana. Tämän hukan eliminointi on Lean 

filosofian tärkeimpiä tavoitteita.  (Liker, 2004 ja Pavnaskar, Gershenson & 

Jambekar, 2003.) 

 

Lean on joukko menetelmiä sekä ratkaisuja, joiden avulla pyritään vähentämään 

tuotannossa esiintyvää hukkaa eli pienentämään arvoa tuottamattomien 

toimintojen osuutta ja kehittämään arvoa tuottavia toimintoja (Wee &Wu, 2009). 

Lean tuotantofilosofian tavoitteena on tehostaa tuotantoprosesseja ja parantaa 

merkittävästi materiaali ja informaatiovirtoja. Lean koostuu joukosta eri työkaluja, 

joiden avulla Leanin tavoitteisiin voidaan päästä. On kuitenkin huomioitava 

yritykselle sopivat työkalut, eikä ajattelematta käyttää kaikkia mahdollisia lean 

työkaluja parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. (Modig & Åhlström, 2015) 

 

Lean pyrkii joustavaan ja keskeytymättömään tuotantoon, jossa käytössä olevia 

resursseja käytetään mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. Tämä edellyttää 
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tehokasta virtausta tuotanto prosesseissa ja visuaalista ohjausta.  (Riezebos, 

Klingenberg & Hicks 2009.)  

 

Usein Lean filosofiaa kuvataan ns. Lean talolla, jonka avulla kuvataan kuinka lean 

työkalut tukevat toisiaan ja talo pysyy pystyssä vain jos kaikki pilarit ja 

perustukset ovat kunnossa. Kuvassa 5. On esitetty Likerin luoma Lean-talo. Talon 

kattona on Lean toimintatavoilla saavutettavissa olevat hyödyt, jotka ovat paras 

laatu, alhaiset kustannukset, lyhyt läpimenoaika, turvallisuus ja korkea moraali. 

Nämä saavutetaan lyhentämällä tuotannon prosessin kestoa ja eliminoimalla 

prosessin hukat. Talon katon tavoitteet voidaan saavuttaa pilareissa esitettyjen 

toimintatapojen avulla. Nämä toimintatavat ovat hukan eliminoiminen, yhteistyö, 

juuri oikeaan aikaan filosofia ja laadun hallinta. Näitä toimintatapoja voidaan 

toteuttaa vain jos yrityksessä on Leanin perusteet hallussa eli prosessit ovat 

standardisoitu, tuotanto on tasainen, tuotannossa on käytössä visuaalisen 

johtamisen työkalut sekä lean filosofia on sisäistetty.  Nämä muodostavat lean-

talon perustukset (Liker, 2004 .)  
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Kuva 5. Lean-talo (Liker 2004) 

 

 

 

 

3.1 Kahdeksan hukkaa 

 

Arvoa tuottamattomia toimintoja ja aktiviteetteja ovat kaikki toiminnat ja 

aktiviteetit, jotka eivät jalosta tuotetta. LEAN valmistus filosofian mukaan 

tällaiset toiminnot ja aktiviteetit ovat hukkaa, josta tulee pyrkiä pääsemään eroon. 

Lean valmistusfilosofiassa hukka jaotellaan kahdeksaan eri kategoriaan, jotka 

ovat: 
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1. Ylituotanto 

2. Yliprosessointi 

3. Odotus 

4. Kuljetus 

5. Turha liike 

6. Varasto 

7. Vialliset kappaleet 

8. Käyttämätön luovuus 

(Liker, 2004)  

Kuva 6 Lean Six Sigma 8 hukkaa – (The 8 Wastes, 2015) 

 

Ensimmäisenä hukista kuvassa 6 on esitetty viat tuotteessa. Valmistettujen 

viallisten tuotteiden korjaaminen tai pois heittäminen ja korvaavan tuotteen 
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valmistaminen aiheuttaa turhaa työtä, hukattua aikaa ja menetettyä materiaalia. 

Lisäksi vialliset tuotteet aiheuttavat ylimääräisiä tarkastus kuluja. (Liker, 2004)  

 

Ylituotannolla tarkoitetaan tilaamattomien tuotteiden tai komponenttien 

valmistusta. Ylituotanto aiheuttaa turhia henkilöstökustannuksia ja lisää 

varastointi sekä kuljetus kuluja. Vastaavasti ylikäsittelyllä tarkoitetaan 

valmistuksessa tehtäviä turhia vaiheita. Ylikäsittelyä käsitellessä on tärkeää 

muistaa, että välttämätöntä paremman laadun tuottaminen on lean filosofian 

mukaan hukkaa. Odotuksella tarkoitetaan kaikkea sitä aikaa, jolloin työntekijä ei 

pysty tekemään työtehtäviään. Tämä johtuu usein esimerkiksi komponentti 

pulasta, työkalurikosta tai tuotannon pullonkauloista. Tämä on yksi syy miksi 

tuotannon tasaaminen on tärkeää tuottavuuden optimoimiseksi.  (Liker, 2004)  

 

Kaikkea materiaalien ja valmiiden tuotteiden varastointia pidetään hukkana, sillä 

se ei jalosta tuotetta, eikä siten lisää arvoa asiakkaalle. Lisäksi varastointi vie tilaa 

ja sitoo pääomaa.   Tuotteiden ja materiaalien kuljettaminen esimerkiksi 

varastosta työpisteelle tai työpisteiden välillä on hukkaa, sillä se ei jalosta tuotetta 

mitenkään. Vastaavasti työntekijöiden ylimääräinen liike on myös hukkaa. 

Tällaista on esimerkiksi työnkalun hakeminen työpisteelle.  (Manos 2006) 

 

Kahdeksas hukka on käyttämätön työntekijöiden luovuus. Tällä tarkoitetaan 

hyväksikäyttämättömiä työntekijöiden ideoita, taitoja ja parannusmahdollisuuksia, 

jotka johtuvat työntekijän sitoutumatta tai kuuntelematta jättämisestä. (Liker, 

2004) 

 

Lean-filosofian omaksuminen ja hukista eroon pääsy edellyttää myös monien 

vakiintuneiden toimintatapojen uudistamista. Tuotannossa esiintyvää hukkaa 

voidaan mitata erilaisilla tunnusluvuilla. Tällaisia tunnuslukuja ovat esimerkiksi 
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materiaalinläpimenoaika ja viallisten tuotteiden prosentti määrä eri työvaiheilla.  

(Sakki 1999,) (Laamanen & Tinnilä 2008.)  

 

3.2 Arvovirta-analyysi 

 

Tarkastelemalla tuotteiden, materiaalien ja informaation virtausta 

valmistusprosessissa, voidaan luoda arvovirta-analyysi. Arvovirta-analyysissä 

tuotteiden, materiaalien ja informaation virta käydään läpi yksityiskohtaisesti ja 

kuvataan arvovirtakartassa. Tällä työkalulla pyritään tunnistamaan prosessin arvoa 

tuottavat ja arvoa tuottamattomat toiminnot. Näitä tarkastelemalla voidaan löytää 

prosessin ongelmakohtia, ja kehittää tuotantoprosessia tehokkaammaksi. 

(Stevenson, 2005) Arvovirta analyysi perustuu Toyotan kehittämiin informaatio- ja 

materiaalivirtojen kuvauksiin ja on yleisesti käytetty yhtenä lean työkaluista. (Manos, 

2006). 

 

Arvovirta-analyysissä kuvataan materiaali- ja informaatiovirtojen kulku 

tarkasteltavassa tuotantoprosessissa. Arvovirta-analyysiä voidaan hyödyntää 

useilla eri toiminnan tasoilla. Tällaisia toiminnan tasoja voi olla esimerkiksi 

yksittäinen työpiste tai kokonainen tehdas. Arvovirta-analyysin tekemisen hyötyjä 

ovat: 

 Hukan tunnistaminen 

1. Toimintojen välisten yhteyksien tunnistaminen 

2. Materiaalin ja informaation kulun hahmottaminen  

3. Visualisoi tuotantoprosessin 

4. Toimii jatkuvan parantamisen työkaluna. 

 

Arvovirta-analyysi jakaantuu kahteen eri arvovirtakarttaan. Nämä arvovirtakartat 

ovat nykytilan kartta ja tulevaisuuden tilankartta. Nykytilan kartta kuvaa 
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tarkasteltavan tuotantoprosessin nykytilan toimintaa sekä sen materiaali- ja 

informaatiovirtojen kulkua. Tulevaisuuden tilan kartassa kuvataan realistinen 

kuvaus siitä kuinka tuotanto toimii ja kuinka materiaali- ja informaatiovirrat 

kulkevat prosessissa kahden vuoden päästä ja mitä parannuksia nykytilan karttaan 

verrattuna tämän saavuttamiseksi on tehty. (Abdulmalek & Rajgopal 2006) 

 

3.2.1 Nykytilan kartta 

 

Ensimmäisenä arvovirta-analyysissä luodaan tarkasteltavan prosessin nykytilan 

kartta. Nykytilan kartan tekeminen aloitetaan kävelemällä tarkasteltava prosessi 

läpi. Samalla määritetään asiakasvaatimukset ja valitaan tuote, jonka valmistus 

kuvaa parhaiten prosessia. Seuraavaksi prosessi kävellään läpi uudestaan seuraten 

valitun tuotteen valmistusprosessia. Samalla kirjataan ylös prosessin aktiviteetit ja 

toiminnot sekä prosessin varastoissa olevien tuotteiden määrät. Näiden tietojen 

pohjalta luodaan nykytilan kartta. Kuvassa 4 on esitetty esimerkki nykytilan 

kartasta.  (Abdulmalek & Rajgopal 2006) 
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Kuva 4. Esimerkki nykytilan kartasta. (Abdulmalek & Rajgopal 2006) 

 

Nykytilan kartassa näkyy tuotantoprosessin päävaiheet ja kuinka materiaali kulkee 

prosessin läpi. Työvaiheiden alla on tiedot työvaiheen läpimenoajasta. Karttaan on 

myös kuvattu informaatiovirrat kuten tieto asiakastilauksesta ja 

kuljetusaikatauluista. Nykytilankartan alareunaan merkitään tuotantoprosessin 

arvoa tuottava ja arvoa tuottamaton aika.  

 

3.2.2 Tulevaisuuden kartta 

 

Kun nykytilan kartta on luotu, sitä analysoidaan hukkien ja tehottomuuden 

löytämiseksi prosessista. Prosessin tehottomuuksien ja hukkien tunnistamisen 

apuna voidaan käyttää leanin tuotantofilosofian mukaista hukkien kategoriointia, 

sekä käymällä läpi seuraavat kysymykset 
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 Mikä aiheuttaa hukkaa? 

 Mitkä ovat välttämättömiä toimintoja? 

 Mikä on tuotannon pullonkaula? 

 Kuinka  pullonkaula voidaan purkaa? 

 Voiko tuotantoa tasata? 

 

Tulevaisuuden kuvan luonnissa tärkeintä on Lean-filosofiassa kuvattujen hukkien 

eliminointi. Hukkien eliminoinnilla saavutetaan myös nopeampi läpimenoaika 

tuotteen valmistuksessa ja voidaan pienentää arvoa tuottamattoman ajan osuutta 

tuotantoprosessissa.    Jotta tämä voitaisiin saavuttaa, tulee 

tulevaisuudentilankuvassa pyrkiä vähentämään tai yhdistämään prosessin 

työvaiheita tai luoda rinnakkaisia reittejä tuotannon läpimenoajan vähentämiseksi. 

Tuotannon ohjaus tulisi pyrkiä muuttamaan imuohjautuvaksi ja työvaiheiden 

järjestäminen siten että materiaalin virtaus olisi mahdollisimman sujuvaa. 

Työvaiheet tulisi myös standardisoida tehokkuuden parantamiseksi (Malvalehto & 

Haapasalo, 2012.) 

 

Tämän analyysin tuloksien avulla luodaan tulevaisuudentilan kartta, jossa 

kuvataan tehtävät parannukset prosessiin ja miltä prosessi näyttäisi noin kahden 

vuoden päästä. Suunnitellut parannukset ja kehityskohteet kuvataan korostetuilla 

merkinnöillä tulevaisuuden kuvan kartassa. (Abdulmalek & Rajgopal 2006) 

 

Tulevaisuudentilankartan luomisen jälkeen on pyrittävä toteuttamaan 

tulevaisuudentilan kartassa kuvatut parannukset tuotantoprosessiin. Tätä varten 

pitää suunnitella kuinka muutos nykytilasta tulevaisuuden kuvaan tullaan 

saavuttamaan. Suunnitelman tulisi noudattaa normaalin projektin mukaista 

etenemistä ja sillä tulee olla määritetty projektiryhmä, budjetti, tulevaisuudentilan 

määrittämät tavoitteet ja arvio saavutettavista hyödyistä.  (Manos, 2006.) 



28 
 

 

 

Lopuksi suunnitellut muutokset toteutetaan käytännössä. Muutosten jälkeen 

tulevaisuudentilan kartan tulisi kuvata uuta nykytilaa. Tämän jälkeen voidaan 

aloittaa prosessi alusta ja luoda uusi nykytilankartta ja uusi tulevaisuuden kuvan 

kartta jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti ja näin jatkaa tuotannon 

tehostamista. (Malvalehto & Haapasalo, 2012 ja Wee & Wu, 2009.) 

 

 

3.2.3 Arvovirta-analyysin edut 

 

Arvovirta-analyysi keskittyy tuotannon läpimenoajan parantamiseen. Analyysin 

avulla voidaan lyhentää tuotannon läpimenoaikaa, ja päästä eroon varsinkin arvoa 

tuottamattomasta ajasta tuotantoprosessissa. Arvovirta-analyysi toimii täten 

loistavana työkaluna Lean-filosofian mukaisien hukkien määrittämisessä ja 

poistamisessa tuotantoprosessissa. (Liker, 2004) 

 

Arvovirta-analyysi pyrkii lyhentämään läpimenoaikaa tunnistamalla tuotannon 

ongelmakohdat, kuten pullonkaulat ja liialliset kuljetukset sekä välivarastot. 

Tasaamalla tuotantoa arvovirta-analyysin avulla voidaan parantaa merkittävästi 

tuotannon materiaalinvirtausta, mikä puolestaan pienentää varastoinnin määrää ja 

tuotannon odotusaikoja. (Liker, 2004) 

 

Arvovirta-analyysi toimii myös hyvin jatkuvan parantamisen työkaluna. Kun 

arvovirta-analyysi on toteutettu, voidaan aloittaa prosessi uudestaan ja edelleen 

parantaa tuotannon prosessien virtausta ja läpimenoaikaa.(Liker, 2004) 
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3.3 5S menetelmä 

 

5S-menetelmä on yksi Lean työkaluista. 5S menetelmällä voidaan standardisoida 

ja optimoida työpisteet ja täten tehostaa tuotantoa. 5S-menetelmä koostuu viidestä 

eri vaiheesta. Nämä vaiheet ovat:  

 Lajittele 

 Järjestä 

 Siivoa 

 Standardisoi 

 Ylläpidä 

 

 

5-S menetelmän ensimmäinen vaihe on selvittää, mitkä työkalut ja välineet 

työpisteillä ovat tarpeellisia työvaiheen suorittamiseen ja mitkä eivät. Usein 

työpisteille kertyy ajan mittaan ylimääräisiä työkaluja ja muuta pientavaraa, joita 

ei tarvita työpisteellä. Ylimääräiset tavarat ja työkalut poistetaan työpisteiltä. Yksi 

yleisesti käytetty tapa tarpeellisten työkalujen määrittämiseen on merkitä viikon 

ajan kaikki työkalut joita on käytetty kyseisellä pisteellä ja poistaa viikon jälkeen 

kaikki työkalut, joissa ei ole merkintää.  (Ortiz, 2006. ) 

 

Kun työpisteiltä on poistettu tarpeettomat työkalut ja muut esineet, voidaan 

jäljelle jääneet työkalut järjestää, siten että niiden käyttö on mahdollisimman 

vaivatonta ja ne löytyvät helposti ja nopeasti. Vaivaton käyttö tarkoittaa sitä, että 

työntekijän tulisi yltää kaikkiin päivittäin tarvitsemiinsa työkaluihin 

työskentelyasennostaan. Työkalujen uudet paikat merkitään, jotta työkalut 

pysyvät jatkossakin järjestyksessä.  (Ortiz, 2006.) 
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Siivouksella tarkoitetaan työpisteen siistinä pitämisestä roskasta ja liasta. 

Siivoamisen tulisi olla osa työntekijöiden päivittäistä rutiinia. Joka kerta kun 

työntekijä lopettaa työnsä työpisteellä, se tulisi siivota siten että seuraava 

työntekijä sillä pisteellä voi aloittaa työntekonsa siistiltä työpisteeltä. Työpisteiden 

siisteys vaikuttaa työntekijöiden tuottavuuteen, mielialaan ja turvallisuuteen. 

(Ortiz, 2006.) 

Standardisointi tarkoittaa sitä, että työpisteelle tehdyt 5-S muutokset toteutetaan 

samalla tavoin myös muille työpisteille. Näin työntekijän on helppo aloittaa 

työskentely millä tahansa työpisteellä. Kun työpisteet on siivottu ja organisoitu on 

erityisen tärkeää ylläpitää tätä tilaa. Työpisteet sotkeutuvat uudestaan helposti, jos 

ylläpitoa ei oteta riittävän vakavasti. Yleisesti käytetty tapa työpisteiden siisteyden 

ylläpitämiseksi on ottaa käyttöön 5-S tarkastukset, jotka toteutetaan esimerkiksi 

kuukausittain. Tarkastuksissa arvioidaan ja pisteytetään alueittain eri 5-S osa-

alueita. Johdon sitoutuminen 5-S tarkastuksiin ja tason ylläpitämiseen on erityisen 

tärkeää, jotta tarkastuksista ei tule vain silmänlumetta. Esimerkki 5-S arviointi 

lomakkeesta on esitetty kuvassa 7. (Ortiz, 2006.) 
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5S Yksikkö: Network Solutions

10

Pvm:

5S

5S Arviointiasteikko

0 = 5+ ongelmaa, 1 = 4 ongelmaa, 2 = 3 ongelmaa, 3 = 2 ongelmaa, 4 = 1 

ongelmaa, 5 = ei ongelmia

1 Ei tarpeettomia 

tavaroita

Kaikki työn  tekemisessä tarpeettomat tavarat on poistettava 

työalueelta; Vain työkaluja ja valmistettavia nimikkeitä on 

työalueella.  Mitään tavaroita ei ole koneiden, suojien tai 

laitteiden päällä. 

2 Asiakirjakansiot Vain työn tekemiseen tarvittavia päivitettyjä dokumentteja 

sisältäviä kansioita tai kirjoja (kuten turvaohjeita ja 

standardityön ohje) on työpisteellä. 

3 Materiaalin 

varastointi

Tarvittavat laatikot, säiliöt ja materiaalit ovat siististi ja selvästi 

merkittyinä hyllyissä. KET ja muut tavarat eivät ole varastoituna 

lattialle. suuret kappaleet säilytetään lattialla niille varatuilla ja 

merkityillä paikoilla. Pinotut tavarat ovat oikeissa paikoissa.

4 Työkalut, tulkit ja 

mittavälineet

Työkalut, jigit ja tulkit ovat siististi suunnitelluissa paikoissa, 

merkattuina nimikkeen mukaan. Työkalujen ja mittalaitteiden 

säilytys on siisti ja suojaa laitteet rikkoontumisilta. 

5 

Puhdistusvälineet 

ja  käytettävät 

kemikaalit

Kaikki puhdistus ja siivousvälineet säilytetään siististi niille 

merkityissä, helposti käyttöönotettavissa paikoissa. Jäteastiat 

asianmukaiset ja niihin sopii lisää jätettä. Käytettävien 

kemikaalien kauppanimi ja vaaramerkit ovat astioissa näkyvillä. 

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla 

6 Turvatarvikkeet 

ja -laitteet

Ensisammutusvälineet ja muut hätä- ja ensiaputarvikkeet ovat 

oikein pakattuina esteettömässä oikein merkityssä paikassa. 

Hätäpoistumistiet on merkitty ja vapaasti kuljettavissa. Hätä-

seis-painikkeet ovat oikean väriset helposti havaittavissa ja 

määräysten mukaiset

7 Käytävät Käytävät ovat selvästi oikeilla väreillä merkityt; viivat ovat 

suorat, puhtaat, ehjät ja oikeilla paikoilla. Työpisteestä 

siirtyminen käytäville on vapaa ja esteetön. Koneet, laitteet ja 

tarvikkeet ovat oikein sijoitettuina käytävään nähden

8 Lattia (siisteys) kaikki lattiat ovat puhtaat roskista, öljystä ja muusta liasta. 

Lattia puhdistetaan konetyössä vähintään päivittäin.

9 Laitteet (siisteys) Koneet ja laitteet ovat puhtaat; ikkunat, katseluaukot 

konesuojat ovat puhtaaksi pyyhityt.

10 Laitteet 

(Kunnossapito)

Kaikki koneet ja laitteet ovat siistejä, turvaohjeet ja –merkinnät 

ovat oikeassa paikassa oikein kiinnitettyinä. Ei ole öljyvuotoja, 

kuluneita Hydrauli- tai paineilmaletkuja eikä muita 

rikkoontuneita komponentteja, koneet ja laitteet ovat 

turvallisessa kunnossa

11 Visuaalisuus Työohjeet, käyttäjäkunnossapidon ohjeet ja asetuskortit ovat 

päivitetty, hyvässä kunnossa, helposti nähtävissä ja visuaalisesti 

oikeassa paikassa. Arviointialueella on käytössä visuaalista 

ohjausta, tehokkuusmittareita sekä tuotantotauluilla on 

näkyvissä päivän tilanne ja tavoitteet.

12 Työskentely Työssä ei oteta selvästi havaittavaa riskiä, Käytetään työn 

edellyttämiä suojaimia, ei raskaita tai käsintehtäviä nostoja, 

työpisteiden ergonomia: työpiste säädettävissä tai oikein 

mitoitettu,.ei kuulolle vaarallista tai työtä häiritsevää melua

Seuraavan arvioinnin 

päivämäärä  

Havainnointialue: Osallistujat:

Kohteen kuvaus

Toteutuksen 

aikataulu
Arvio

Kommentit ja korjaavat 

toimenpiteet. Kaikki alle 5 

pisteytykset kommentoitava

Toteutuksen 

vastuuhenkilö

Tallenna

 

 

Kuva 7. Abloy Oy:n käyttämä 5-S tarkastus lomake  
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4 LÄHTÖTILANNE 

 

 

Abloy Oy on perinteikäs suomalainen yritys, joka valmistaa lukko ja oven 

avausratkaisuja. Vuonna 1994 Abloy siirtyi osaksi Assa Abloy konsernia, joka on 

markkinajohtaja oviympäristö ratkaisuissa. Assa Abloylla on 46 000 työntekijää ja 

vuonna 2014 sen liikevaihto oli 7,3 miljardia euroa. Abloylla on noin 800 

työntekijää, joista noin 700 työskentelee Joensuun tehtaalla. Abloyn Joensuun 

tehdas on jaettu kuuteen eri liiketoimintayksikköön tuotevalikoimien perusteella. 

Nämä liiketoimintayksiköt ovat sähkölukot, rakennuslukot, rakennushelat, 

ovensulkimet, kalustelukot ja Network Solutions. Liiketoimintayksiköt toimivat 

itsenäisesti ja niillä on jokaisella omat tuotanto-osastonsa tuotekehityksensä ja 

tuotehallintansa. Tässä työssä luotiin ja toteutettiin uusi tuotannon layout Abloyn 

Network Solutions osastolle.  

 

Network Solutions osasto on yksi kuudesta Abloyn liiketoimintayksiköstä. 

Network Solutions perustettiin 2011 vastaamaan Abloyn sähköistä tunnistusta 

käyttävistä tuotteista.  Network Solutionsin liikevaihdosta vuonna 2014 73% tuli 

viennistä ja 27% kotimaasta. Network Solutionsin tuotteita myytiin vuonna 2014 

43:een eri maahan ympäri maailmaa. Network Solutionsin päätuoteryhmät ovat 

Cliq, Optima, Aperio, Yale ja Traka. Network Solutions on Abloyn nopeimmin 

kasvava liiketoimintayksikkö ja sen kasvun oletetaan jatkuvan vahvana. 

 

Network Solutions on uusin liiketoimintayksikkö Abloylla. Se perustettiin vuonna 

2011 ja sen toimintaan kuuluu elektronista tunnistamista sisältävien tuotteiden 

valmistus tuotekehitys, tuotehallinta ja järjestelmätuki. Network Solutions osaston 

toiminnot sijaitsevat Joensuussa Abloyn tehtaalla. Jo perustettaessa osaston 

arvioitiin kasvavan nopeasti ja sen liikevaihto onkin moninkertaistunut muutaman 

vuoden sisällä. Liikevaihdon kasvu on syntynyt kasvaneesta myyntimääristä ja 

laajentuneesta tuotevalikoimasta. Kasvava liikevaihto ja tuotevalikoima johtivat 

tilanteeseen, jossa huomattiin että nykyinen tuotannon layout Network Solutions 
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alueella ei enää vastannut tuotannon tarpeisiin riittävän hyvin, eikä siten 

mahdollistanut riittävää tuotantokapasiteettia, eikä tukenut tehokasta ja tuottavaa 

tuotantoa halutulla tavalla.  

 

Tästä syntyi tarve suunnitella uusi tuotannon layout, joka pystyisi vastaamaan 

muuttuneisiin tuotannon tarpeisiin ja loisi edellytykset kustannustehokkaalle 

toiminnalle. Uuden layoutin suunnittelua varten aloitettiin tämä diplomityö, jonka 

aikana suunniteltaisiin ja toteutettaisiin uusi tuotannon layout Network Solutions 

osastolle. Suunnittelun ja toteutuksen etenemistä seurattiin joka toinen viikko 

pidettävällä palaverilla, johon osallistui diplomityön tekijä, Network Solutions 

osaston valmistuspäällikkö ja työnjohtaja.  

 

4.1 Tuoteryhmät 

 

Network Solutions osaston päätuotteena on Cliq lukot ja Cliq avaimet. Nämä 

muodostavat suurimman osan Network Solutionsin liikevaihdosta. Myynti on 

pääosin projektikauppaa, mikä tarkoittaa sitä että tilaukset ovat isoja ja vaikeasti 

ennustettavia.  

 

Cliq lukot ja avaimet yhdistävät mekaanisen ja elektronisen lukituksen ja ovat 

tämän ansiosta tuplavarmistettuja. Avaimille voidaan muuttaa kulkuoikeuksia 

etänä selainpohjaisen sovelluksen avulla. Esimerkiksi jos avain häviää, voidaan 

sen kulkuoikeus peruuttaa, jolloin lukkoja ei tarvitse vaihtaa.  

 

Layoutin suunnittelun teoriaan perehtymisen jälkeen päätettiin noudattaa 

systemaattisen layout suunnittelun mallia. Ennen kuin uusi layout voitaisiin 

suunnitella, täytyi ensin määrittää ja kuvata seuraavat tekijät: 

 

 Layout suunnittelun lähtötiedot 
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 Tuotannon layoutin nykytila 

 Nykyisen layoutin ongelmakohdat 

 Uuden layoutin tavoitteet ja vaatimukset 

 Layoutin toteutusta rajoittavat tekijät 

 

 

4.2 Tuotannonlayoutin nykytila ja ongelmakohdat 

 

Tuotannon layoutin nykytila käytiin läpi kävelemällä tuotantotiloissa ja kuvattiin 

Draftsight ohjelmalla. Draftsight ohjelmalla luotu nykytilan kuva layoutista on 

esitetty kuvassa 8. Samalla valittiin neljä Network Solutions osaston 

volyymituotetta, joiden valmistusprosessi kuvasi osaston tuotantoa parhaiten ja 

näistä tehtiin arvovirta-analyysi, jotta nykyisen layoutin ongelmakohdat 

onnistuttaisiin havaitsemaan ja tunnistamaan.  

Kuva 8. Network Solutions osaston tuotannon layout ennen layout muutosta 
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Tämän lisäksi työntekijöille annettiin mahdollisuus kertoa nykyisen layoutin 

ongelmia ja mitä toivovat uudelta layoutilta.  

 

Arvovirtakartoitus valittujen volyymituotteiden kohdalta aloitettiin käymällä läpi 

tuotannossa kävellen kunkin tuotteen tuotantoprosessi läpi alusta loppuun. 

Samalla kun  

 

tuotteen tuotantoprosessi käytiin läpi, kirjattiin ylös valmistusprosessin 

muodostavat työvaiheet sekä välivarastoissa olevat tuotteet ja valmistuspisteillä 

olevat tuotteet. Näiden tietojen avulla volyymituotteista tehtiin nykytila-

arvovirtakartat.  Esimerkki volyymituotteen nykytilankartasta on esitetty kuvassa 

9.  

 

Kuva 9. Esimerkki volyymituotteen nykytilankartasta.  

 



36 
 

 

Kuvassa näkyy tuotteen valmistuksen kaikki vaiheet. Jokaiselle vaiheelle on 

määritetty tarkka vaiheaika, eli aika, joka kuluu yhden tuotteen valmistukseen 

kyseisessä työvaiheessa. Tämä on myös kuvattu esittämällä kuinka monta 

kappaletta kussakin työvaiheessa pystytään valmistamaan tunnissa. Lisäksi 

karttaan on kirjattu varastossa olevien kappaleiden määrä. Jakamalla vuosikulutus 

varastoissa olevalla kappale määrällä saadaan laskettua prosessin arvoa 

tuottamaton aika, eli aika jolloin kappale on varastossa tai odottaa valmistusta 

työpisteellä. Tällöin kappale ei jalosta lisäarvoa asiakkaalle. Kappaleen 

jalostukseen käytettävä aika saadaan laskemalla yhteen eri työvaiheiden vaatimat 

valmistus ajat. Näin saadaan koko valmistusprosessin arvoa tuottamaton aika ja 

arvoa tuottava aika. 

 

Tulevaisuuden kuvaa luodessa pyritään pienentämään molempia aikoja. Arvoa 

tuottamattomasta ajasta pyritään pääsemään eroon vähentämällä varastoissa ja 

prosessissa olevien kappaleiden määrää. Tähän voidaan päästä parantamalla 

materiaalin virtausta. Arvoa lisäävää aikaa pyritään pienentämään tehostamalla 

työvaiheiden toimintaa, siten että työvaiheessa pystytään tuottamaan enemmän 

kappaleita tunnissa kuin aiemmin. 

 

Arvovirtakartoituksen ja työntekijöiden palautteen perusteella pystyttiin 

havaitsemaan seuraavat tuotannon layoutin nykytilan ongelmakohdat: 

 Liian pieni Cliq lukkojen kokoonpano ja ohjelmointi kapasiteetti 

 Huono materiaalinvirtaus (paljon edestakaista liikettä) 

 Ahtaat tuotantotilat 

 Tuotantotilojen sekavuus 
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4.3 Uuden layoutin tavoitteet ja vaatimukset 

 

Uuden layoutin luomisen perustana käytettiin systemaattisen layoutsuunnittelun 

mallia. Uuden layoutin suunnittelun lähtökohdaksi asetimme joukon tavoitteita 

uudelle layoutille. Tavoitteista osa määriteltiin vaatimuksiksi eli uuden layoutin 

täytyi täyttää nämä tavoitteet. Loput tavoitteet määriteltiin toivomuksiksi eli 

uuden layoutin haluttiin täyttävän nämä jos vain mahdollista. Näiden tavoitteiden 

avulla uuden layoutin oli määrä vähentää Lean ajattelutavan mukaisia kahdeksaa 

eri hukkaa ja näin parantaa tuottavuutta ja laskea kustannuksia. Lisäksi tavoitteilla 

pyrittiin kapasiteetin kasvattamiseen, mikä oli pääsyy layout muutoksen 

toteutukselle. Asetetut tavoitteet on kuvattu taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Layout muutoksen tavoitteet 

Tavoite Vaatimus/toivomus 

Kapasiteetin kasvattaminen Vaatimus 

Selkeä jako alueiden välille Vaatimus 

Materiaalin virran parantaminen Vaatimus 

Selkeämpi layout Vaatimus 

Työpisteiden 5-S kehitys Vaatimus 

Ei samoja komponentteja useassa eri 

lokaatiossa 

toivomus 

Ergonomian kehittäminen toivomus 

 

Toteutettavan layout muutoksen tärkein tavoite oli kapasiteetin kasvattaminen. 

Kapasiteetin kasvattaminen oli juurisyy tämän layoutmuutoksen tekemiseen. 

Network Solutions osasto oli kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja kasvun 

arvioitiin vain kiihtyvän. Kapasiteetin kasvattaminen koski erityisesti Cliq 

tuotteiden valmistusta, joka vastasi valtaosasta Network Solutions osaston 

kasvusta, kuten kuvasta 11. On nähtävissä. Muissa tuoteryhmissä oli odotettavissa 
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suurta prosentuaalista kasvua, mutta volyymit ovat vielä näissä niin pieniä 

verrattuna Cliq tuotteisiin, että layout suunnittelun kannalta niiden valmistus ei 

vaatinut merkittävää kapasiteetin nostamista.  

 

Kuva 10. Muiden kuin Cliq tuoteryhmien liikevaihto ja ennuste (ennuste merkitty *) 

04.07.1905 05.07.1905 2014* 2015* 2016*

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Muiden kuin Cliq tuoteryhmien liikevaihto ja ennuste

Doorman

Optima

Aperio

Traka

Aptus

Vuosi

Miljoonaa euroa
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Kuva 11. Cliqtuotteiden ja Network Solutions osaston liikevaihdon muutos  ja ennuste 

(ennuste merkitty *) 

 

Kapasiteetin nostamisen lisäksi vaatimuksena oli saada aikaan selkeä jako 

käytettävissä olevien erillisten tuotanto-osa-alueen välille, jotta turhalta 

kuljetukselta, joka on leanin mukaisesti hukkaa eli arvoa tuottamatonta toimintaa. 

Lisäksi vaatimuksina oli materiaalinvirtauksen parantaminen ja layoutin 

selkeyttäminen, joilla pyrittiin tehostamaan tuotantoa eliminoimalla materiaalin 

kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvaa hukkaa. Viimeinen vaatimus oli 

työpisteiden 5-S läpikäynti, jolla pyritään tehostamaan tuotannon tuottavuutta, 

kun työkalut ovat aina lähellä ja helposti löydettävissä ja työpisteet ovat siistejä ja 

siten niillä on kenen vain helppo aloittaa työskentely.  

 

Tämän lisäksi toivomuksiin merkittiin komponenttien pitäminen vain yhdessä 

varastolokaatiossa. Tämän avulla pyrittiin selventämään nimikkeiden varastointia. 

Toinen toivomus oli ergonomian kehittäminen, jonka avulla haluttiin parantaa 

työntekijöiden tehokkuutta ja tyytyväisyyttä.  
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Cliqtuotteiden ja Network solutions osaston liikevaihdon muutos  ja ennuste

Cliq

YHT

Vuosi

Miljoonaa euroa



40 
 

 

 

4.4 Rajoittavat tekijät  

 

Layout muutoksessa on myös aina rajoittavia tekijöitä, varsinkin kun luodaan 

uutta layoutia jo olemassa oleviin tiloihin tai muutetaan nykyistä layoutia. 

Networks Solutions osaston layout suunnittelun rajoittavia tekijöitä olivat: 

 Käytössä oleva tila 

 Olemassa olevat rakenteet, kuten seinät ja tukipilarit 

 Olemassa olevat laitteet, pöydät ja varastohyllyt 

 Muut tuotannon rajoitukset 

 Muutokseen varattu budjetti 

 

Käytössä oleva tila oli kaikkein merkittävin layout suunnittelua rajoittava tekijä. 

Uuden layout suunnittelussa sille varattu tila oli entisen Network Solutions 

osaston tuotantotilojen lisäksi uuden erp-järjestelmän koulutustilat, jotka 

vapautuivat tuotannon käyttöön. Erp-järjestelmän koulutustilat olivat toisella 

puolella tehtaan tuotannon layouttia, mikä piti ottaa huomioon layout 

suunnittelussa. Käytössä olleen tilan yhdistäminen muuttamalla muiden 

liiketoimintayksikköjen layouttia ei ollut mahdollista.  

Toinen merkittävä rajoite oli olemassa olevat rakenteet kuten ulkoseinät ja 

kantavat tukipilarit, joita ei voitu siirtää. Lisäksi olemassa olevia laitteita ja pöytiä 

sekä varastohyllyjä pyrittiin hyväksikäyttämään mahdollisimman tehokkaasti. 

Muihin tuotannon rajoituksiin kuului esimerkiksi Cliq avainten kokoonpanon 

vaatimat ESD tilat. Layout suunnittelulle oli varattu budjetti, joka mahdollisti 

uusien työpöytien ja varastohyllyjen ja muiden tarpeellisten hankintojen 

tekemisen, muttei suuria investointeja, kuten lisätilan rakentamista tai 

laajamittaista automatisoitua varastointijärjestelmä. 
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5  LAYOUT SUUNNITTELU 

 

Layout muutosta varten luotiin projekti ja projektisuunnitelma. Projekti 

suunnitelmassa määritettiin projektille aikataulu sekä keskeiset tavoitteet. 

Projektin etenemistä päätettiin seurata joka toinen viikko Abloylla pidettävän 

palaverin avulla. Tähän palaveriin osallistuivat diplomityöntekijä, Network 

Solutions osaston työnjohtaja, sekä Network Solutions osaston 

valmistuspäällikkö.  

 

Suunnittelu aloitettiin tutustumalla layoutsuunnittelun teorioihin ja aiheeseen 

liittyviin tutkimuksiin, joiden avulla valittiin suunnittelussa hyödynnettävät teoriat 

ja valittiin suunnittelun malliksi systemaattisen layout suunnittelunmalli. 

Systemaattinen layout suunnittelun malli valittiin, koska se oli laajasti käytetty, 

hyvin kattava ja sopii useisiin eri tilanteisiin ja tuotantotapoihin. Systemaattinen 

layoutsuunnittelu on myös tutkitusti todettu hyväksi tavaksi luoda tuotantoa 

parhaiten tukeva layout. Lisäksi suunnittelun apuna käytettiin Lean työkaluja, 

jotka olivat käytössä Abloylla. 
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Kuva 12. Cyl332 tuotteen tulevaisuuden arvovirtakartta 

 

Projektin aloitus palaverissa luotiin karkea aikataulu suunnittelulle sekä koska 

layout olisi mahdollista toteuttaa. Uuden erp-järjestelmän käyttöönotto 

suunnittelun aikana johti siihen että tarkkaa aikataulua layout muutoksen 

toteutukselle ei voitu määrittää.  

 

 

Arvovirta-analyysin avulla arvioitiin nykyisen layoutin tila ja heikkoudet. Tämän 

pohjalta luoduista nykytilan kartoista tehtiin tulevaisuuden kuvan kartat. 

Tulevaisuuden kuvissa pyrittiin lyhentämään tuotteen läpimenoaikaa sekä 

virtaviivaistamaan tuotantoa. Lisäksi pyrittiin pääsemään eroon mahdollisista 

pullonkauloista. Kuvassa 12. on esitetty tulevaisuuden kuva yhdestä Network 

Solutions osaston volyymituotteesta. Verrattuna aiemmin esitettyyn nykytilan 
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karttaan tulevaisuuden kuvassa on yhdistetty kokoonpano ja ohjelmointi 

toteutettavaksi samassa työvaiheessa eli molemmat vaiheet tultaisiin 

tulevaisuudessa toteuttamaan samalla työpisteellä.  

 

Uuden layoutin suunnittelussa pyrittiin ottamaan myös huomioon työntekijöiden 

ideoita ja näin hyödyntämään työntekijöiden käytännön tietotaitoa sekä luovuutta. 

Molempien layout osa-alueiden osalta pidettiin ideointipalaveri, johon osallistui 

alueiden työnjärjestelijät. Näissä palavereissa kirjattiin ylös mieleen tulevia 

parannusehdotuksia ja muita ideoita liittyen layouttiin. Layoutin hahmottelun 

apuna käytettiin A3 kokoista kuvaa käytettävissä olevasta tilasta ja työpöydät ja 

vastaavat siirreltävissä olevat layoutin tekijät olivat paperilappuina, mikä 

mahdollisti eri ideoiden havainnollistamisen helposti kaikille osallistujille.  

  

 

5.1 Tilariippuvuuskaaviot ja vuorovaikutuskaavio 

 

Systemaattisen layout suunnittelun mukaisesti lähtötietojen määrittämisen jälkeen 

luotiin vuorovaikutuskaavio, jossa analysoitiin eri toimintojen välisiä 

riippuvuuksia. Kuvassa 13. on esitetty eri toimintojen väliset 

läheisyysriippuvaisuudet. Läheisyysriippuvaisuudet määriteltiin käymällä 

toimintojen väliset yhteydet läpi työntekijöiden ja työnjärjestelijöiden kanssa. 

Tämän lisäksi läheisyysriippuvaisuuksien määrittelyssä käytettiin tuotteista 

tehtyjä arvovirta-analyysejä.  
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Kuva 13. Network Solutions osaston toimintojen läheisyysriippuvaisuudet 

 

Suunnittelun merkittävimpiä rajoitteita oli käytettävissä ole tila, joka oli jaettu 

kahteen osaan. Nämä osa-alueet olivat eri puolilla tehdasta. Tämä rajoite oli niin 

merkittävä että tuotannon jako kahteen alueeseen oli tehtävä ennen tilariippuvuus 

kaavioiden luontia. Tuotannon jako kahteen tehtiin analysoimalla kuvassa 13 

esitettyjä läheisyysriippuvaisuuksia. Tavoitteena oli tehdä jako siten että kahden 

alueen välillä olisi mahdollisimman vähän tärkeitä läheisyysriippuvaisuuksia ja ei 

lainkaan välttämättömiä läheisyysriippuvaisuuksia. Lisäksi tuotannon jaossa 

arvioitiin toimintojen tarvitsema tila, jotta pystyttiin tekemään jako siten että 

molemmilla osa-alueilla tulisi olemaan riittävästi tilaa. 

 

Tämän prosessin lopputuloksena oli jakaa tuotanto siten, että toiselle alueelle jäisi 

Cliq tuotteiden kokoonpano ja ohjelmointi, jotka muodostavat Network Solutions 

osaston volyymi tuotteet. Tämän lisäksi alueella olisi työnjohto, työnjärjestelijä ja 

varasto. Toiselle osa-alueelle tulisi Yale tuotteiden kokoonpano, testaus ja 

Työnjohto Työnjärjestelijä Varasto Pateri Käytävä

Cliq kokoonpano - A U U U U E E I O A X

Cliq Ohjelmointi A - U U U U E E U U A U

Aperio ohjelmointi U U - U U U E E E I U U

Optima ohjelmointi U U U - U U E E I I U U

Yale kokonpano U U U U - A E E I U U U

Yale testaus ja paketointi U U U U A - E E I U U U

Työnjohto E E E E E E - E O O E X

Työnjärjestelijä E E E E E E E - O O E X

Varasto I U E I I I O O - U I E

Pateri O U I I U U O O U - U I

Cliq avainkokoonpano A A U U U U E E I U - X

Käytävä X U U U U U X X E I X -

Kirjaimen merkitys

A Välttämätön

E Erityisen tärkeä

I Tärkeä

O Normaali

U Ei tärkeä

X Epätoivottu

Cliq 
kokoonpano

Cliq 
Ohjelmointi

Aperio 
ohjelmointi

Optima 
ohjelmointi

Yale 
kokonpano

Yale testaus ja 
paketointi

Cliq 
avainkokoonpano
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pakkaus, Optima tuotteiden ohjelmointi, Aperio tuotteiden ohjelmointi, Traka 

tuotteiden kokoonpano ja protopaja. Näiden lisäksi toiselle alueelle siirrettäisiin 

käytössä oleva pateri. Myös toisella alueella on oma varasto ja työnjärjestelijä, 

jotta vältytään turhalta materiaalin kuljetukselta. 

 

Kun toimintojen läheisyysriippuvaisuudet oli määritetty ja tuotanto jaettu kahteen 

erilliseen tuotantoalueeseen, luotiin molemmista osa-alueista 

tilariippuvaisuuskaaviot. Tilariippuvaisuuskaaviot ovat esitetty kuvissa 14 ja 15. 

Näissä tilariippuvaisuuskaavioissa pyrittiin asettamaan ja kuvaamaan toimintojen 

keskinäiset suhteet siten että, kaikkein tärkeimmät läheisyysriippuvaisuudet 

sijoitettaisiin mahdollisimman lähekkäin toisiinsa nähden ja ei toivotut 

läheisyysriippuvaisuudet olisivat mahdollisimman kaukana toisistaan.  

 

Kuva 14. 1. osa-alueen tilariippuvaisuus kaavio 

Kuvassa viivojen määrä kuvaa läheisyysriippuvaisuuden tärkeyttä. Neljä viivaa 

tarkoittaa välttämätöntä, kolme viivaa erittäin tärkeää, kaksi viivaa tärkeää ja yksi 

viiva normaalia. Ei viivaa tarkoittaa ei merkityksellistä läheisyysriippuvaisuutta ja 

mutkitteleva viiva kuvaa epätoivottua läheisyysriippuvaisuutta.  
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Kuva 15. 2. osa-alueen tilariippuvaisuus kaavio 

 

5.2 LEAN ajattelutavan huomiot 

 

Layout suunnittelussa pyrittiin luomaan tuotannon layout, joka tukisi 

mahdollisimman hyvin lean filosofian mukaista tuotantoa. Tämä tarkoitti sitä että 

layouttia suunnitellessa pyrittiin minimoimaan hukkaa tuotantoprosessista.  

Hukkaa lähdettiin poistamaan siten, että pyrittiin minimoimaan kuljetusmatkoja ja 

edestakaisin kuljetusta ja näin parantamaan materiaalinvirtausta.  Arvovirta-

analyysien avulla tutkittiin kuinka tuotantoprosessia voitaisiin kehittää, jotta 

tuotannossa esiintyvästä hukasta päästäisiin eroon.  

 

Yksi tunnistetuista kehityskohteista oli Cliq lukkojen kokoonpanon ja 

ohjelmoinnin yhdistäminen samalle työpisteelle ja samaan työvaiheeseen. Tätä ei 

vielä tämän työn puitteissa saatu toteutettua, sillä ohjelmoinnin siirtäminen 

kokoonpanopisteille vaatii merkittäiviä laitteistohankintoja, kun jokaisella 

kokoonpanopisteellä tulisi olla ohjelmointiin vaadittavat laitteet ja ohjelmistot.  

Huonosta laadusta johtuvaa hukkaa pyrittiin eliminoimaan selkeyttämällä 
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tuotantoa ja materiaalinkulkua, jolloin esimerkiksi ohjelmoidut ja 

ohjelmoimattomat lukot eivät pääse vahingossakaan menemään sekaisin. 

 

Lisäksi selkeyttämällä tuotantoa sekä järjestämällä työpisteet 5-S menetelmin 

pyrittiin vähentämään ylimääräistä liikettä sekä odotusta. Samalla haluttiin 

parantaa työturvallisuutta ja ergonomiaa, jonka avulla pyrittiin vähentämään 

sairauspoissaolojen määrää. 

 

Suunnittelussa käytiin myös läpi jokainen työpiste työntekijöiden kanssa ja näille 

työpisteet kävivät 5-S menetelmän mukaisen prosessin läpi, siten että työpisteet 

saatiin järjestettyä, siivottua, lajiteltua ja standardisoitua. Saavutetun 5-S tason 

ylläpitämiseksi järjestetään kuukausittain 5-S tarkastukset, joissa arvioidaan 

työpisteet ja määritetään korjaustoimenpiteet, jos tarpeen. 

 

Lisäksi tuotannon ohjauksen avuksi suunnittelussa huomioitiin visuaalinen 

johtaminen. Tämä tarkoitti sitä että suunnittelussa määriteltiin paikat 

televisioruuduille, joista näkee tuotannon sen hetken tilanteen eri lean mittareilla 

mitattuina, kuten tuottavuus. 
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6 LAYOUT-EHDOTUKSET 

 

 

Suunnittelun alussa määritetyt vaatimukset täyttäviä erilaisia layout malleja on 

mahdollista luoda monella eri tapaa. Jotta toteutettavaksi valittava layoutmalli 

olisi mahdollisimman optimaalinen, on luotava useita eri layoutmalleja, jotka 

sitten pisteytetään. Näitä pisteitä vertailemalla voidaan arvioida, mikä layoutmalli 

luoduista vaihtoehdoista olisi kaikkein optimaalisin.  

 

Layoutista pidettyjen ideointipalavereiden ja tilariippuvuuskaavioiden avulla 

molemmille osa-alueille luotiin kolme vaihtoehtoista layoutmallia. Jokaisessa 

layoutvaihtoehdossa täyttyi suunnittelun alussa määritetyt vaatimukset, mutta 

niissä oli toteutettu nämä vaatimukset hiukan eritavoin. Luomalla useita 

erivaihtoehtoja uudeksi layoutiksi ja arvioimalla näistä paras pisteytyksen ja 

vertailun avulla, pystyttiin valitsemaan toteutettavaksi layoutiksi kaikkein paras 

vaatimukset täyttävä layoutmalli. 

 

6.1 Ensimmäinen tuotannon osa-alue 

 

Network Solutionsin nykyisen tuotannon layoutin alueella säilytettiin Cliq 

tuotteiden valmistus, mikä sisältää Cliq lukkojen kokoonpanon, Cliq avainten 

kokoonpanon ja Cliq avainten ja lukkojen ohjelmoinnin. Tämän lisäksi työnjohto 

ja muut tuotannon toimihenkilöiden työpisteet pidettiin Cliq tuotteiden 

valmistuksen kanssa samalla alueella, sillä Cliq tuotteet muodostivat suurimman 

osan Network Solutions osaston liikevaihdosta.  

 

Layoutvaihtoehdot luotiin tehdyn tilariippuvaisuuskaavion perusteella. Tätä 

kaaviota pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman hyvin ottaen samalla huomioon 

rakenteiden ja tilan luomat rajoitteet ja kokoonpano kapasiteetin kasvattamisen. 
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Yksi merkittävä rajoite oli avain kokoonpanon vaatimat ESD tilat. Uusien ESD 

tilojen rakentamisen kustannuksien takia Cliq avainten kokoonpano päätettiin 

säilyttää nykyisissä ESD tiloissa.  

 

Layoutmallina päätettiin käyttää toiminnallista layoutmallia sillä se sopii 

parhaiten Cliq tuotteistolle, jonka kysyntä on hyvin vaihtelevaa, 

projektikauppojen takia. Ja koska tuotteita ei tarvitse työstää useaan kertaan 

samalla työpisteellä, ei myöskään synny haitallista edestakaisin liikettä. Kuvassa 

16 on esitetty yksi luoduista layoutvaihtoehdoista. 
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Kuva 16. Ensimmäinen kahdesta 1. osa-alueen uusista layout vaihtoehdoista 

 

Tässä vaihtoehdossa pyrittiin maksimoimaan ensisijaisesti Cliq tuotteiden 

kokoonpano kapasiteetti. Kokoonpano kapasiteetin maksimointi valittiin 

tärkeimmäksi arvovirta-analyysin perusteella. Cliq tuotteista tehdyn arvovirta-

analyysin avulla määritettiin Cliq tuotteiden valmistuksen pullonkaulaksi lukkojen 

kokoonpano. Muihin tuotannon työvaiheisiin verrattuna lukkojen kokoonpano oli 
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selkeästi hitaampaa ja sen kapasiteetin kasvattaminen kasvattaisi suoraan Cliq 

tuotteiden kapasiteettia. Verrattuna lähtötilanteeseen tässä suunnitelmassa on 

kaksitoista Cliq kokoonpanopöytää, lähtötilanteen kuutta vastaan. Pääosa 

varastohyllyistä on asetettu lähelle käytävää, jolloin tavaranvastaanotto on helppo 

toteuttaa. Ohjelmointipisteet siirrettiin käytävän ja lukkojen kokoonpanon väliin, 

mikä parantaa materiaalinvirtausta, koska lukot menevät kokoonpanosta 

ohjelmoitavaksi ja sen jälkeen lähettämöön lähetettäväksi asiakkaalle.  

 

Ohjelmointipisteiden tilalle suunniteltiin työnjohtajan ja valmistuspäällikön 

huoneita. Ennen muutosta työnjohtaja istui samassa tilassa muiden tuotannon 

toimihenkilöiden kanssa, mikä vaikeutti esimerkiksi kehityskeskusteluiden 

pitämistä ja muiden arkaluontoisten asioiden käsittelyn. Valmistuspäällikön huone 

sijaitsi aiemmin myös erillään tuotantotiloista ja tätä pyrittiin parantamaan 

sijoittamalla valmistuspäällikön työhuone tuotannon läheisyyteen.  

 

Toisessa layoutvaihtoehdossa painotettiin hiukan enemmän materiaalinvirtausta. 

Tuomalla kaikki varasto hyllyt lähelle käytävää, jolloin materiaalivirta kulkisi 

ensimmäistä suunnitelmaa hiukan selkeämmin. Tämä tosin laski 

kokoonpanopöytien määrää kymmeneen.  

 

 

 

6.2 Tuotannon toinen osa-alue 

 

Network Solutions osaston toiselle tuotannon osa-alueelle päätettiin siirtää 

muiden kuin Cliq tuotteiden valmistus. Tämä tarkoitti sitä että alueella 

valmistetaan useita eri tuotteita, joiden myyntivolyymi on vielä varsin pientä. 

Tästä johtuen tälle osa-alueelle päätettiin soveltaa solulayoutmallia, jossa jokaisen 

tuotteen valmistuspiste muodostaisi oman solunsa. Kuvassa 17 on esitetty toinen 

suunnitelluista layouteista. 
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Kuva 17. Toisen tuotantoalueen layout suunnitelma 

 

Tässä layoutissa pyrittiin mahdollisimman tarkkaan mukailemaan alueesta tehtyä 

tilariippuvaisuuskaaviota. Tämän lisäksi huomioon oli otettava kesken 

suunnittelun tullut tarve varata pieni alue käytävän vierestä Konecranesin 

käyttöön. Kuormalavahyllyt sijoitettiin käytävän viereen, johon trukeilla on 

helppo pääsy, sillä esimerkiksi osa Traka malliston avainkaapeista on niin isoja ja 

painavia että niiden siirtelyyn tarvitaan trukkia. Myös tavaran sisään tulo ja lähtö 

alueet suunniteltiin käytävän varrelle siten, että trukkien on helppo tuoda ja viedä 

tavaraa alueelta. Aperio ja Optima tuotteiden pakkaus erotettiin 

kokoonpanovaiheesta 5-S tarkastelun jälkeen. 5-S tarkastelussa huomattiin 

työpisteiden olevan liian ahtaita kokoonpanoon ja pakkaamiseen. Koska 

tuotteiden pakkaus toiminnot ovat lähes identtisiä, päätettiin luoda oma 

pakkauspiste lähtevän tavaran alueen viereen. Muut varastohyllyt sijoitettiin siten 

että eri tuotanto soluista olisi lyhyt matka tarvittavien komponenttien hakemiseen.  
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Toisessa luodussa layoutvaihtoehdossa pyrittiin aiemmin esittelyä enemmän 

varata tilaa tuotteiden varastointiin, sillä monilla alueen tuotteiden komponenttien 

tilauserät ovat varsin suuria ja tilaa vieviä. Toinen layoutvaihtoehto on esitetty 

liitteessä 2. Tämä helpottaisi materiaalinkäsittelyä ja vähentäisi varastotilan 

loppumisen riskiä.  

 

6.3 Vaihtoehtojen arvioiti ja toteutettavan layoutin valinta 

 

Vaihtoehtoisten layoutmallien luomisen jälkeen layout mallit arvioitiin ja 

pisteytettiin. Layoutmallien arviointimatriisit on esitetty kuvissa 18 ja 19. 

Layoutvaihtoehtojen arviointiin käytettiin painotettua arviointimatriisia, jossa eri 

arvioitavilla ominaisuuksilla on oma painoarvonsa, joka kuvaa ominaisuuden 

tärkeyttä.  

 

Cliq osa-alueen arviointi kriteereinä olivat kapasiteetti, materiaalinvirtaus, 

tuotannon selkeys, varastotila ja työrauha. Kapasiteetti oli kaikkein tärkein ja 

materiaalin virtaus toiseksi tärkein arvioitava ominaisuus. Tuotannon selkeys ja 

varastotilan määrä olivat yhtä tärkeitä. Lisäksi haluttiin arvioida suunnitellun 

layoutin työrauhaa. Työrauhalla tarkoitettiin keskittymistä vaativien työvaiheiden, 

lähinnä lukkojen kokoonpanon ja työnjärjestelijän pisteen rauhallisuutta. Tämä 

arviointikriteeri lisättiin työntekijöiltä saadun palautteen perusteella. Työ pisteen 

rauhallisuus määritettiin sen etäisyydellä melun lähteistä, kuten käytävästä. 

Arviointimatriisin avulla toteutettavaksi layoutiksi valittiin vaihtoehto 1. 
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Kuva 18. Cliq tuotantoalueen layoutsuunnitelmien arviointimatriisi 

 

Toisen alueen layoutvaihtoehtoja arvioitiin samoin kriteerein pois lukien 

kapasiteetti, sillä yksityöpiste tuotetta kohden arvioitiin riittäväksi tuotannon 

kapasiteetiksi. Arviointimatriisista nähdään, että varastotilaa painottava layout 

vaihtoehto, joka on esitetty liitteessä 2, sai yhden pisteen vähemmän kuin toinen 

layout, vaikka se sai varastotasosta täydet pisteet, koska sen materiaalinvirtaus ja 

tuotannon selkeys sai hiukan pienemmät pisteet, kuin toinen vaihtoehto.  

 

Kuva 19. Toisen tuotantoalueen layoutsuunnitelmien arviointimatriisi 

 

Tämän arviointimatriisin perusteella toteutettavaksi suunnitelmaksi valittiin vaihtoehto 

1.  

Arvioitava ominaisuus Painoarvo Layout vaihtoehto 1 Layout vaihtoehto 2

Materiaalin virtaus 4 5 4

Tuotannon selkeys 3 4 3

Varastotila 3 3 5

Työrauha 1 4 4

Pisteet yhteensä 45 44

Arvioitava ominaisuus Painoarvo Layout vaihtoehto 1 Layout vaihtoehto 2

Kapasiteetti 5 5 4

Materiaalin virtaus 4 3 4

Tuotannon selkeys 3 5 4

Varastotila 3 3 2

Työrauha 1 3 3

Pisteet yhteensä 64 57
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7 LAYOUTIN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN JA 

TUOTTAVUUTEEN 

 

 

Layout muutoksella haluttiin kapasiteetin parantamisen lisäksi parantaa tuotannon 

tuottavuutta sekä laskea tuotannon yksikkökustannuksia. Juuri ennen layout 

muutoksen toteuttamista käyttöönotetun uuden erp-järjestelmän takia 

vertailukelpoisia lukuja tuottavuudesta tai kustannuksista ei ollut saatavilla. Koska 

vertailukelpoisia lukuja ei ollut saatavissa, tehtiin kysely, jonka avulla pyrittiin 

arvioimaan layout muutoksen vaikutuksia tuottavuuteen ja kustannuksiin. Kysely 

on esitetty liitteessä 1. Kyselyyn vastasi 10 Network osaston työntekijää.  

 

Kapasiteetin nostamista puolestaan voitiin helposti arvioida vertaamalla Network 

Solutions osaston liikevaihtoa ennen layout muutosta layout muutoksen jälkeiseen 

aikaan. Layout nosti tuotannon kapasiteettia varsinkin Cliq tuotteista ja Network 

Solutions osaston liikevaihto kasvoi alle kahdessa vuodessa muutoksen jälkeen 

noin 90%. 

 

7.1 Layoutin vaikutukset kustannuksiin 

 

Layout muutoksella pyrittiin myös pienentämään tuotannon yksikkökustannuksia. 

Valmistuskustannuksissa kilpaillaan globaaleilla markkinoilla 

halpatuotantomaiden kanssa, jolloin kustannuksien pienentäminen on 

välttämätöntä valmistuksen pitämiseksi Suomessa. Käyttämällä hyväksi Lean-

filosofiassa määritettyjä hukkia, layout muutoksella pyrittiin vähentämään näiden 

hukkien osuutta tuotannossa ja siten laskemaan tuotannon kustannuksia. 

Taulukossa 2. On esitetty kuinka layout muutoksella pyrittiin vaikuttamaan 

tuotannon kustannuksiin.  
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Taulukko 2. Layoutin kustannusvaikutukset 

Mihin layout muutoksella 

vaikutetaan 

Kuinka muutos laskee kustannuksia 

Varastonarvo Materiaalivirran parantaminen ja tuotannon 

tasaaminen mahdollistaa pienemmät varastoarvot 

Laatu Informaatiovirran parantaminen ja tuotannon 

selkeyttäminen vähentää virheiden määrää 

Työturvallisuus ja ergonomia Selkeämpi layout, paremmat työpisteet ja 5S-

menetelmien käyttö vähentää sairauspoissaolojen 

määrää. 

Kuljetukset Materiaalivirran parantaminen vähentää 

ylimääräistä kuljetusta 

 

  

Layoutilla voidaan parhaiten vaikuttaa tuotannon kustannuksiin parantamalla 

materiaalinvirtausta. Parempi materiaalinvirtaus mahdollistaa tuotannon 

toiminnan pienemmällä varastonarvolla. Näin tuotantoon sitoutuu vähemmän 

pääomaa, mikä laskee kustannuksia. Lisäksi parempi materiaalinvirtaus vähentää 

materiaalin kuljetuksen tarvetta ja näin pienentää tuotannon kustannuksia. 

Network Solutionsin uudessa layoutissa painotettiin merkittävästi 

materiaalivirtauksen parantamista. Materiaalinvirtausta pyrittiin parantamaan 

lean-menetelmillä, sekä arvovirta-analyysin avulla. Liitteessä 1 löytyvästä 

kyselytutkimuksen tuloksista nähdään, että materiaalinvirtauksen parantaminen 

koettiin yhdeksi parhaiten onnistuneeksi tulokseksi. Materiaalinvirtauksen 

paraneminen sai tulokseksi 4.1/5.  
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Tämä ei kuitenkaan johtanut yhtä suureen parannukseen varastontasojen 

alentamisessa. Tämä voi osaltaan johtua kasvaneesta tuotannon volyymista. Myös 

varastotasojen laskeminen voi viedä pitkänkin aikaa ennen kuin 

materiaalivirtauksen paranemisen vaikutukset ovat havaittavissa varastotasojen 

alenemisena. Varastotasojen alentamisessa koettiin pientä parannusta ja se sai 

tutkimuksessa tulokseksi 3.6/5  

 

Myös tuotteiden laatuun voidaan vaikuttaa layout muutoksella. Tuotantoa hyvin 

tukeva layout selkeyttää tuotantoprosessia ja vähentää sekaannusta, mikä vähentää 

virheiden määrää. Tähän pyrittiin suunnitellussa layoutissa arvovirta-analyysin 

avulla ja tuotannon selkeys oli myös yksi arvioitavista kriteereistä toteutettavaa 

layouttia valitessa. Selkeällä layoutilla haluttiin varmistaa että ohjelmoidut ja 

ohjelmoimattomat lukot sekä lukot ja niille ohjelmoidut avaimet eivät  menisi 

koskaan sekaisin. Kyselytutkimuksen perusteella ei havaittu juuri edistystä 

tuotannon laadussa, sillä parantunut laatu sai pisteiksi vain 3.2/5. Vain kahden 

mielestä laatu parani hiukan, tosin kukaan ei kokenut laadun heikentyneen 

layoutmuutoksen takia.  

 

Sairaspoissaolot ovat merkittävä tuotannon kuluerä ja niiden minimointi auttaa 

laskemaan tuotannon kustannuksia. Optimoimalla työpisteet 5-S menetelmän 

avulla osana layout suunnittelua onnistuttiin parantamaan työturvallisuutta ja 

työergonomiaa, sekä selkeyttämään ja standardisoimaan työpisteet, jolloin 

jokainen pystyi nopeasti löytämään tarvittavat työkalut miltä tahansa työpisteeltä. 

Työturvallisuuden ja ergonomian parantaminen vähentää sairaspoissaolojen 

määrää. Ergonomiaa parannettiin myös hankkimalla sähköpöytiä, jotka voidaan 

säätää aina sopivalle korkeudelle vaivattomasti. Tämä myös mahdollistaa sekä 

istuen että seisaaltaan työskentelyn. Ergonomian koettiinkin parantuneen selvästi 

tämän johdosta ja se sai tutkimuksessa 4/5. Myös turvallisuudessa koettiin 

parannusta ja se sai tuloksen 3.7/5. Sanallisen palautteen perusteella parantunut 

turvallisuus syntyi pääosin 5-S menetelmin siistityistä työpisteistä ja 
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varastohyllyistä, jotka aiemmin koettiin sekaisiksi, josta saattoi pudota tavaraa, 

joka oli huonosti aseteltu.  

 

Lisäksi kustannuksia voidaan karsia layoutin avulla vähentämällä 

tavarankuljetuksen määrää. Tähän pyrittiin arvovirta-analyysin ja 

läheisyysriippuvaisuus kaavioiden avulla. Tämä onnistuikin tutkimuksen mukaan 

kaikkein parhaiten sillä se sai loistavan tuloksen 4.4/5 

 

 

7.2 Layoutin vaikutukset tuottavuuteen 

 

Tuotannon kustannuksien lisäksi tuotannon layoutin optimoimisella voidaan 

parantaa tuotannon tuottavuutta. Tämä on erityisen tärkeää tuotannon pitämiseksi 

Suomessa, kun kilpaillaan maailmanlaajuisilla markkinoilla halpatyövoima maita 

vastaan. Taulukossa 3 on esitetty kuinka layoutilla voidaan vaikuttaa tuotannon 

tuottavuuteen.  
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Taulukko 3.  Layoutin vaikutukset tuottavuuteen 

Layout muutoksella vaikutetaan Kuinka vaikuttaa tuottavuuteen 

Materiaalinvirtaus Tarvittavat materiaalit ovat lähellä ja 

helposti löydettävissä 

Odotus Odotusaika heikentää tuottavuutta 

Työpisteiden siisteys Siistillä ja organisoidulla työpisteellä 

voi työskennellä tehokkaammin 

Työolosuhteiden mukavuus Hyvät työskentely olosuhteet parantavat 

työntekijöiden tuottavuutta 

Kuljetus Materiaalin kuljetuksien vähentäminen 

tehostaa tuotantoa.  

 

Materiaalivirtauksen parantamisella voidaan tehostaa tuottavuutta, sillä silloin 

tarvittavat materiaalit ovat lähellä ja helposti löydettävissä eikä sitä tarvitse 

kuljettaa edestakaisin työvaiheiden välillä, jolloin kuluu vähemmän aikaa 

materiaalien kuljettamiseen, joka on leanin mukaisesti arvoa tuottamatonta 

toimintaa. Lisäksi aikaa ei tuhlaannu materiaalien etsimiseen, mikä johtaa 

tuottavuuden paranemiseen. Materiaalivirran parantaminen vähentää myös 

odotusaikaa, kun tuotanto on tasaisempaa ja työntekijän ei tarvitse odotella 

materiaalin saapumista edellisestä työvaiheesta niin pitkää aikaa. 

Kyselytutkimuksen mukaan materiaalivirta parani, mutta sen vaikutusta 

tuottavuuteen ei voitu arvioida, koska vertailukelpoista dataa tuottavuudesta ei 

ollut saatavilla.  

 

Toinen tuottavuuteen vaikuttava tekijä on työpisteiden siisteys ja optimointi. 5-S 

menetelmien avulla työpisteet siivottiin ja järjestettiin siten että tarpeelliset 

työkalut olivat helposti ulottuvilla ja löytyivät vaivatta. Tämä parantaa työntekijän 
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tuottavuutta, kun aikaa ei tuhraannu työkalujen etsintään ja kurotteluun. Lisäksi 

siisti työpiste parantaa työntekijöiden mielialaa, joka myös nostaa tuottavuutta.   
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8 SUUNNITELMAN TOTEUTUS JA 

KEHITYSKOHTEET 

 

Toteutettavan layout suunnitelman valitsemisen jälkeen suunniteltiin kuinka 

layout muutos onnistutaan toteuttamaan siten että se aiheuttaisi mahdollisimman 

vähän häiriötä tuotannolle. Oli erittäin tärkeää että toteutettava layout muutos ei 

aiheuttaisi suurta tuotantokatkosta ja täten viivästyttäisi asiakastoimituksia tai 

vaikuttaisi merkittävästi osaston liikevaihtoon.  

 

Muutos päätettiin toteuttaa vaiheittain. Vaiheet olivat: 

1. Varastohyllyjen purkaminen ja siirtäminen 

2. Optima, Aperio ja Traka työpisteiden siirto 

3. Paterin purkaminen ja siirtäminen 

4. Cliq kokoonpanon siirto 

5. Työnjärjestelijöiden alueen siirto 

6. Ohjelmointipisteiden siirtäminen 

7. Työnjohtajan, valmistuspäällikön ja kokoustilan rakentaminen 

 

Varastohyllyjen purkaminen ja siirtäminen uusille paikoille suoritettiin työpäivän 

aikan sillä se ei aiheuttanut tuotantokatkosta, vaikka aiheuttikin hieman lisätyötä 

ja sekaannusta muutoksen aikana. Optima, Aperio ja Traka työpisteiden siirto 

toteutettiin siten että aiemmat työpisteet muutettiin Cliq tuotteiden kokoonpano 

pisteiksi ja näille työpisteille hankittiin uudet työpöydät. Työpöydiksi valittiin 

sähköpöydät hyvän työergonomian saavuttamiseksi. Seuraavaksi purettiin, 

siirrettiin ja kokoonpantiin pateri Cliq-tuotantoalueelta uudelle tuotannon alueelle. 

Kun pateri ja varasto oli saatu siirrettyä, pystyttiin toteuttamaan Cliq 

kokoonpanon siirtäminen uudelle paikalleen ja samalla siirrettiin 
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työnjärjestelijöiden alue siihen missä Cliq kokoonpano oli aiemmin. Tämän 

jälkeen ohjelmointipisteet siirrettiin siihen missä työnjärjestelijöiden alue 

aiemmin sijaitsi. Yale työpiste, toisen tuotantoalueen varasto ja työnjärjestelijän 

työpisteiden tarpeet hankittiin ja kokoonpantiin uudelle tuotannon alueelle. 

Lopuksi työnjohtajan ja valmistuspäällikön työhuoneet rakennettiin 

ohjelmointipisteiltä vapautuneelle alueelle.  

 

 

Tämä työ jättää lisäksi paljon potentiaalisia jatkotutkimuskohteita. Yksi 

merkittävimpiä jatkotutkimuskohteita olisi koko tehtaan tuotannon laajuinen 

layout tarkastelu. Laajemmassa tarkastelussa voitaisiin välttää hankalat tuotannon 

jakamiset useaan eri osa-alueeseen ja voitaisiin tarkastella materiaalinvirtausta 

tehdastasolla. Tämä avaisi myös mahdollisuuden tarkastella uusia 

mahdollisuuksia, kuten keskusvarastointia. Samalla voitaisiin tarkastella 

liiketoimintayksiköiden välisiä riippuvuussuhteita.  

 

Toinen merkittävä jatkotutkimus kohde olisi tarkempi tarkastelu muutoksella 

saavutettuihin ja saavutettavissa oleviin hyötyihin. Pidemmällä aikavälillä olisi 

mahdollista kerätä tarkempaa dataa muutoksen tuomista eduista, kuten materiaalin 

läpimenoajan kehitys ja sairauspoissaolojen määrän kehitys.  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Layoutin nykytilan selvittäminen ja sen ongelmakohtien tunnistaminen oli 

ensisijaisen tärkeää, jotta pystyttiin määrittelemään, mitä haluttiin uudella 

layoutilla saavuttaa. Nykytilan ja sen ongelmien määrittäminen onnistuttiin 

menestyksekkäästi toteuttamaan arvovirta-analyysin avulla. Arvovirta-analyysin 

avulla onnistuttiin määrittämään tuotannon kapasiteettia rajoittavat pullonkaulat, 

sekä havainnoitiin ongelmat materiaalinvirrassa.  

 

Lähtötilanteessa suurimpia haasteita uuden layoutin suunnittelemiseen oli 

tuotannon väistämätön jakaminen kahteen erilliseen osa-alueeseen. Määrittämällä 

ja analysoimalla tuotannon toimintojen välisiä läheisyysriippuvaisuuksia 

pystyttiin tuotanto jakamaan kahteen osa-alueeseen siten että sen haitalliset 

vaikutukset jäivät mahdollisimman vähäisiksi. Suurin jaon aiheuttama ongelma 

oli työnjohtajan etäisyys osasta tuotantoa.  

 

Parhaan mahdollisen layoutin luomiseksi käytettiin systemaattisen layout 

suunnitelman mallia. Mallin mukaisesti toimintojen välisiä riippuvaisuuksia 

arvioitiin vuorovaikutuskaavion ja tilariippuvaisuuskaavioiden avulla. Luomalla 

kaksi vaihtoehtoista layouttia ja arvioimalla nämä painotetun arviointimatriisin 

avulla, voitiin suunnitella tuotannon vaatimuksia parhaiten vastaava layout.  

 

Layout muutoksella onnistuttiin alustavien tuloksien perusteella myös 

parantamaan tuotannon tuottavuutta sekä laskemaan tuotannon 

yksikkökustannuksia. Layoutmuutoksien hyötyjen arviointia vaikeutti 

käyttöönotettu uusi erp-järjestelmä, mutta toteutetun kyselytutkimuksen 

perusteella muutoksella onnistuttiin saamaan aikaan merkittäviä parannuksia. 

Lisäksi Cliq tuotteiden kokoonpanokapasiteettia onnistuttiin kasvattamaan siten, 

että voitiin vastata kasvavaan myyntiin. 
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10 YHTEENVETO 

 

Uuden layoutin suunnittelu ja toteutus on laaja projekti, jossa tulee huomioida 

kaikki tuotannon vaatimukset. Näinä laajan kokonaisuuden hallitsemiseksi on 

hyvä käyttää tarkkaan määriteltyä suunnittelu menetelmää, jolloin tarvittavat 

tekijät tulee huomioitua. Mutherin luoma systemaattisen layout suunnittelun malli 

sopii loistavasti tähän tarkoitukseen. Systemaattinen layout suunnittelun malli 

antaa työkaluja toimintojen välisten suhteiden analysointiin ja suunnittelu 

projektin läpiviemiseen.  

 

Systemaattisen suunnittelun hyvänä apuna layoutsuunnittelussa voidaan käyttää 

arvovirtakartoitusta, jonka avulla on mahdollista tarkemmin kuvata 

tuotantoprosessin arvontuottoa, materiaalinvirtausta sekä pullonkauloja. Lean 

menetelmien avulla puolestaan voidaan paremmin analysoida tuotannossa 

aiheutuvia hukkia ja kuinka layoutilla voidaan näihin vaikuttaa.  

 

Muutoksen asteittaisella toteutuksella voidaan pienentää muutoksen aiheuttamia 

tuotantokatkoksia. Tällä voi olla merkittävä vaikutus layout muutoksen 

kokonaiskustannuksiin. Layout muutoksella voidaan helposti kasvattaa tuotannon 

kapasiteettia. Tämä tosin usein vaatii lisätilaa. Tutkimuksessa huomattiin että 

layout muutoksella on mahdollista merkittävästi parantaa tuotannon tuottavuutta 

parantamalla materiaalinvirtausta. Lisäksi optimoitu layout voi pienentää 

tuotannon yksikkö kustannuksia. Layout muutoksen tarve kannattaisikin arvioida 

tasaisin väliajoin sillä tuotantoprosessit ja volyymit muuttuvat usein jatkuvasti, 

mikä voi muuttaa tuotannon vaatimuksia layoutilta ja täten uusi layout muutos voi 

tulla ajankohtaiseksi. 
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LIITEET 

Liite 1: Kyselytutkimus 

Arvioi oletko eri vai samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa asteikolla 1-5 

 (1 täysin eri mieltä-5 täysin samaa mieltä) 

Väittämä 1 2 3 4 5 

Layout muutos on pienentänyt varastoja      

Layout muutos on vähentänyt ylimääräistä työtä      

Layout muutos on parantanut työturvallisuutta      

Layout muutos on vähentänyt virheiden määrää      

Layout muutos on parantanut materiaalin virtausta      

Layout muutos on parantanut työpisteeni ergonomiaa      

Layout muutos on tehnyt tuotantoprosessista selkeämmän      

Layout muutos on vähentänyt materiaalien kuljetusta      

 

Väittämä Tulos 

(keskiarvo) 

Layout muutos on pienentänyt varastoja 3.6 

Layout muutos on vähentänyt ylimääräistä työtä 3.8 

Layout muutos on parantanut työturvallisuutta 3.7 

Layout muutos on vähentänyt virheiden määrää 3.2 

Layout muutos on parantanut materiaalin virtausta 4.1 

Layout muutos on parantanut työpisteeni ergonomiaa 4.0 

Layout muutos on tehnyt tuotantoprosessista selkeämmän 3.2 

Layout muutos on vähentänyt materiaalien kuljetusta 4.4 
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Liite 2: Vaihtoehtoiset layoutsuunnitelmat  

Toisen alueen 2. vaihtoehtoinen layoutsuunnitelma 


