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1 JOHDANTO 

 

 

Diplomityön aihe muovaantui Abloy Oy:n Door Control-yksikön tarpeesta kehittää 

pakkaustoimintaa tuottavammaksi ja nykyaikaisemmaksi. Pakkaustoiminta yksikössä on 

pysynyt muuttumattomana lähes kymmenen vuotta, jolloin konsernin asettamaa 3 %:n 

vuotuista tuottavuuden kasvutavoitetta ei ole voitu saavuttaa nykyisen pakkauksen 

toimintamallin osalta.  

 

1.1 Yritysesittely 

Abloy Oy kuuluu osaksi ASSA Abloy konsernia, joka on johtava oviympäristöratkaisujen 

tuottaja maailmassa. ASSA Abloyn oviympäristöratkaisuihin kuuluvat asiakkaalle 

turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä edistävät oviratkaisut ja sovellukset liittyen ovien 

avaamiseen sekä sulkemiseen. Abloy Joensuun tehdas (kuva 1) tuottaa muun muassa 

rakennuslukkoja, kalustelukkoja, sähkölukkoja, heloja, ovensulkimia ja sähköisiä 

automaatioratkaisuja asiakkaille. Abloyn ratkaisut suojaavat omaisuutta, ihmisiä sekä 

liiketoimintaa kohteesta riippumatta. Asiakaskohtaisesti räätälöidyt oviympäristöratka isut 

ulottuvat aina huippuluokan ammattikohteista peruskotien lukintaan. Abloy jakeluverkosto 

kattaa noin 90 maata ja Suomessa Abloy toimii 150 Abloy-valtuutetun lukkoliikkeen kautta.  

(Abloy Oy 2016.) 

 

 

Kuva 1. Abloy Oy:n Joensuun tehdas (Abloy 2016). 
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1.2 Ovensuljinpakkaus  

Ovensuljinpakkauksella tässä työssä tarkoitetaan valmiiden, mekaanisten ovensuljinten 

viimeistä pakkausvaihetta ennen niiden toimittamista asiakkaalle. Ovensuljinpakkaus 

koostuu tyypillisesti pahvisesta yksikköpakkauksesta, joka sisältää valmiin ovensulkimen, 

kotelon, tarvikepussin ja asennukseen tarvittavat ohjeet. Osaan yksikköpakkauksista lisätään 

vetolaite oveen asennusta varten. Perusmalleissa vetolaite kuitenkin on erikseen toimitet tava 

lisälaite. Valmiit yksikköpakkaukset pakataan kuljetusta varten ryhmäpakkauksiin, jotka 

käsittävät noin 4–8 yksikköpakkausta riippuen suljinmallista ja asiakkaasta. Kuvassa 2 on 

esitetty kuvasarjana ovensuljinpakkauksen tyypilliset vaiheet. Kaikki ovensuljinpakkaukset 

eivät ole identtisiä, vaan pakkauksen muoto riippuu pakattavasta mallista, asiakkaasta ja 

toimitusmaasta. Valtaosa ulkomaille lähtevistä ovensulkimista pakataan 

yksikköpakkaukseen ilman mitään lisävarusteita. Tämän tyyppisten ovensuljinten 

ryhmäpakkauksessa hyödynnetään kuljetuspaletteja pienten ryhmäpakkausten sijaan, koska 

tällöin voidaan optimoida tilankäyttö mahdollisimman tehokkaasti kuljetuskustannuks ia 

ajatellen. 

 

 

Kuva 2. Ovensuljinpakkauksen periaate. 

 

1.3 Työn tavoitteet 

Työn tavoitteena on parantaa ovensuljinpakkauksen tuottavuutta 10 %. Tuottavuuden 

kasvuperustana käytetään pakkauksen vanhan ja uuden standardityöajan sekä todelliseen 

työhön käytetyn ajan suhteita. Toisena päätavoitteena tuottavuuden parantamisen lisäksi on 

tutkia automaatiovaihtoehtoja helpottamaan pakkaustoimintaa. Tuottavuuden 

parantamiseen liittyy tässä työssä vahvasti myös layoutsuunnittelu, sillä alkuperäinen 
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tuottavuuden kasvattaminen lähti näkökulmasta, jossa layout ja materiaalivirta ovat 

kunnossa. Uudelta layoutilta vaaditaan lisäksi visuaalisuutta nykyisen varastomaisen 

ratkaisun sijasta.   

 

Layout-suunnittelu aloitetaan toteuttamalla materiaalivirtojen kartoitus ja laatima lla 

ovensuljinpakkauksesta prosessikuvaukset. Tärkeänä osana layout-suunnittelua on sitouttaa 

työntekijät alusta alkaen mukaan suunnitteluprosessiin, jolloin heidät on helpompi saada 

sitoutettua uuteen layouttiin ilman suurempaa muutosvastarintaa.  

 

Pakkauksessa käsiteltävät materiaalivirrat ovat joidenkin nimikkeiden kohdalla hyvink in 

suuria ja osan kohdalla vain muutamia kymmeniä. Nimikkeistön laajuuden vuoksi 

suoritettiin ABC-analyysi pakkauksessa käytettäville koteloille, tarvikepusseille ja 

pakkauspahveille, joilla on merkittävin osuus tilantarpeen ja lattiapinta-alan käytön suhteen. 

ABC-analyysin tuloksien perusteella suunnitellaan uuden layoutin varastointiratkaisu ja 

määrät. Suunnitellut layout-vaihtoehdot pisteytetään arviointimatriisin perusteella 

pakkausalueen työntekijöiden ja vastaavien toimihenkilöiden puolelta. Eniten pisteitä saanut 

layout-ratkaisu toteutetaan, ja sen tuottavuuden kasvu selvitetään mittaamalla uuden 

standardityöajat.  

    

1.4 Työn rajaukset 

Työ on rajattu käsittämään Door Control-pakkaussolun tuottavuuden kasvun kehitystyötä ja 

pakkauksen tulevaisuuden automaatioratkaisuiden kartoittamista. Tuottavuuden kasvun 

parantamisen alle kytkeytyy pakkauksen uuden layout-ratkaisun suunnittelu ja toteutustyö. 

Tuottavuuden arviointiin rakennetaan työn kannalta oleelliset suorituskykymittaris tot 

käyttämällä yritykseltä saatuja työaika- ja tuottavuustietoja.  

 

1.5 Raportin rakenne 

Työn alkuosassa käydään läpi teoreettisesti tuottavuuden kehittämiseen vaikuttavia 

toimenpiteitä ja vuorovaikutussuhteita. Tuottavuuteen liittyvässä teoriaosuudessa pyritään 

selvittämään työn kannalta oleellisimmat teoreettiset asiat sekä jättämään merkityksettömät 

asiat vähemmälle huomiolle. Työn toisessa teoriaosuudessa käydään läpi työn kannalta 

merkittävimmän tuottavuuden kehitystoimenpiteen teoriaa pintapuolisesti, sillä 

layoutmuutoksiin liittyvät teoriat on kirjoitettu hyvin monessa muussa vastaavassa 
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opinnäytetyössä perinpohjaisesti, eikä niiden toistaminen tässä opinnäytetyössä ole työn 

tavoitteiden kannalta kovin merkityksellisiä. Kolmannessa työn teoriaosuudessa käydään 

läpi työn kannalta oleellisimmat Lean-periaatteen teoriat ja työkalut. Teoriaosuuks ien 

laajuudet on tarkoituksen mukaan pyritty pitämään työn pituuden kannalta mahdollis imman 

lyhyinä, mutta kattavina, jotta sivumäärä ei kasvaisi kohtuuttomaksi rajoittaen työn kannalta 

merkityksellisintä käytännön osuutta. 

 

Ensimmäisessä käytännönosuudessa on esitelty lähtökohdat kehitystoimenpite il le 

pakkausprosessin osalta. Käytännönosuudessa on käyty läpi nykyinen layout, 

pakkausprosessit, materiaalivirrat ja näiden analyysit. Toisessa käytännönosuudessa 

käsitellään pakkauksen layout-suunnittelun prosessivaiheet ja ratkaisut teoriatasolla. 

Kolmannessa käytännönosuudessa käydään läpi pakkauksen layout-prosess in 

toteutusvaiheet ja niihin vaikuttaneet tekijät. Käytännönosuudet sisältävät havainnollistavia 

kuvia muutosvaiheista ja toteutuksesta.  

 

Viimeisessä teoriakappaleessa käydään läpi pakkauksen automatisointiin liittyvää 

kartoitusta ja kustannuksia eri automaatiotasoilla. Automaatio-osuudessa lasketaan myös 

teoriatasolla millaisia ratkaisujen tulisi olla suhteessa tuotantovolyymiin, jotta automaatioon 

siirtyminen olisi kannattavaa. Viimeisessä kappaleessa tulevat tulokset ja niiden analysoint i, 

johtopäätökset ennen lähteitä ja työn liitteitä. 
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2 TUOTTAVUUS 

 

 

Yritysten toiminnan kannalta yhä merkittävämmäksi asiaksi on tullut tuottavuuden 

parantamisen tavoittelu tuotannollisessa toiminnassa. Aikaisemmin yritykset pystyivät 

hinnoittelemaan tuotteensa siten, että tuotantokustannuksiin lisättiin haluttu kate, jolloin 

tuottavuudella ei ollut suurempaa merkitystä tuloksellisuuden kannalta. Globalisoitumisen 

myötä kilpailu on vallannut markkinat, jolloin markkinat määräävät tuotteiden 

keskimääräiset hintatasot. Myös asiakkaat ovat tulleet yhä hintatietoisimmiksi ja osaavat 

vaatia vastinetta rahoilleen. Voitto-osuus saadaankin näin ollen laskettua myyntihinta 

vähennettynä kaikilla kuluilla. Voitto-osuutta voidaan kasvattaa ainoastaan joko 

myyntihintaa korottamalla tai kustannuksia alentamalla. Helpoin tapa kasvattaa tulosta on 

karsia tuotantokustannuksia ja vähentää hukkaa. (Linker 2010, s. 3.)  

 

Tuottavuuden määritelmää käsiteltäessä on ymmärrettävä, ettei sitä voida määritellä tarkasti, 

vaan määritelmä on suhteutettava tarkasteluympäristöön ja tarkastelun varsinaiseen 

tarkoitukseen. (Rantanen 2005, s. 1). Tutkittaessa tuottavuuden määritelmää voidaan 

huomata ihmisten puhuvan tuottavuudesta yksiselitteisenä ja samana terminä, vaikka 

jokaisella on todennäköisesti erilainen käsitys siitä, mitä tuottavuus todellisuudessa on. 

Perinteisesti tuottavuus määritellään tuotoksen ja toimintaan käytetyn panoksen suhteena eli 

tuottavuus on tuotos jaettuna panoksella. Tuotos käsitetään tyypillisimmillään valmistettujen 

tuotteiden kappalemääränä tai tuotantoprosessissa tuotettuna tonnimääränä valmista tuotetta. 

Vastaavasti panos on tuotosten tekemiseen käytettyjen tuotannontekijöiden summa. 

Tuotannontekijöitä ovat muun muassa raaka-aineet, henkilötyötunnit, palvelut, tarvittava 

pääoma, konekanta ja muut tuotoksen tuottamisen kannalta merkittävät resurssit. (Sakki 

1999, s. 43–44; Rantanen. 2005, s. 4.) 

 

Mitattaessa ja vertailtaessa tuottavuutta helpoin tapa on muuttaa tuotos ja panos 

rahamääriksi, jolloin vertailu voidaan toteuttaa yksiselitteisesti. Tuotoksia ja panoksia ei 

kuitenkaan aina ole helppo muuttaa suoraan rahaksi, esimerkiksi pääoman ja työn 

kokonaistuottavuutta ei monesti pystytä tarkastelemaan yhtä suoraviivaisesti kuin 

kannattavuutta. Tuottavuutta mitattaessa tulee pääoma ja työn tuottavuus eritellä toisistaan. 

Yksi merkittävä asia on erotella tuottavuus ja kannattavuus toisistaan, jotta ei puhuttaisi  
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väärillä termeillä väärissä asiayhteyksissä. Tuottavuuden merkitys yritystoiminnalle on 

todella merkittävä, sillä mitä korkeampaan tuottavuuteen päästään, sitä parempi yrityksen 

kannattavuus teoriassa on. (Sakki 1999, s. 43–44; Piirainen 2015; Rantanen 2005, s. 4) 

Tuottavuuden alle mielletään usein kaikki toiminnan tehostuminen niin taloudellisesti kuin 

tuloksellisestikin, vaikka ne eivät suoraan olekaan sama asia kuin tuottavuus. (Rantanen 

2005, s. 4). 

 

Tärkeimpänä asiana käsiteltäessä tuottavuutta on ymmärtää näkemyserot eri tahojen välillä 

tuottavuuden termin määrittelyssä. Ammattilaisten väliset erot tuottavuuden määritelmästä 

syntyvät pitkälti julkisen talouskeskustelun piirissä pyörivistä erilaisista tuottavuuden 

tulkinnoista (Rantanen 2005, s. 4). Tuottavuus terminä mielletäänkin monesti negatiiviseks i, 

sillä tuottavuuden parantamiskeinot yhdistetään työtahdin kasvattamiseen, työntekijö iden 

vahtimiseen, kilpailun kasvamiseen, mahdollisiin irtisanomisiin ja työttömyyteen 

(Rantanen, Rantala & Pekkola 2015, s. 10–11).  

 

Tarkasteltaessa tuottavuutta elinkeinopolitiikan näkökulmasta, on tuottavuus yrityssektor il la 

kasvanut eli yritysten keskimääräiset tuottavuudet ovat parantuneet. Yritysten 

tuottavuuskasvun taustalla ei voida pelkästään ajatella olevan yritysten tuottavuuden 

todellinen parantuminen, sillä hyvin suurella osalla yrityksistä tuottavuus on pysynyt sama. 

Yrityssektorin tuottavuuskasvu perustuu hyvin todennäköisesti uusien tuottavien yritysten 

tulosta markkinoille tai vanhojen tuottamattomien poistuessa markkinoilta, jolloin puhutaan 

luovasta tuhosta. Luova tuho tulee erityisesti esille tapauksissa, jossa uudet radikaalit 

innovaatiot alakohtaisesti kääntyvät tuottavuuspyrähdykseksi. Radikaaleja innovaatio ita 

tulisikin tukea, jotta luovan tuhon mekanismi parantaisi tuottavuutta yrityssektoril la. 

Mekanismin kautta työmarkkinoille syntyy yhä enemmän tuottavampia työpaikkoja, mutta 

samassa suhteessa niitä myös häviää pois. Luovan tuhon tueksi optimaalista tuottavuuden 

kasvua ajatellen tarvitaan joustavia työmarkkinoita. Tällöin yrityksen kannalta voidaan 

soveltaa pitkiä koeaikoja uusien työtekijöiden kohdalla, jotta heidän tuottavuus 

työtehtävässä voidaan varmistaa. (Käpylä et al. 2008, s. 85; Maliranta 2015.) 
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2.1 Tuottavuuden parantamisen keinot 

Tuottavuuden parantamiseen on olemassa useita toimivia malleja ja ratkaisuja. Karkeasti 

tuottavuuden parantamiseen tähtäävät linjat voidaan jakaa kolmeen osioon, joita ovat : 

tuotosten ja toimintojen vaihtelun vähentäminen, turhan toiminnan ja hukan vähentäminen, 

sekä tilaus-toimitusprosessin pullonkaulojen tunnistaminen ja kehittäminen. Oikeanlais il la 

työkaluilla, asenteella ja yrityskulttuurilla voidaan tuottavuuteen vaikuttaa positiivisesti, on 

etenemisen malli mikä tahansa (Maliranta 2014; Villanen 2016; Piirainen & Karjalainen 

2013). Makrotasolla tuottavuuden paraneminen perustuu myös kolmeen eri polkuun, joita 

ovat: rakennemuutos eli luova tuho, teknologinen kehittyminen ja aineettoman pääoman 

kasvattaminen. Yritystasolla merkittävät tuottavuuden parantamiskeinot perustuvat 

mikrotason tuottavuuden kasvunkohtiin. Mikro- ja makrotasolla tuottavuudessa kyse on 

periaatteeltaan samasta asiasta eli teknologian, johtamisen ja osaamisen kehittämisestä.  

(Käpylä et al. 2008, s. 85.) 

 

Tuottavuuteen ja sen parantamiseen liittyy vahvasti myös laatu ja innovatiivisuus. 

Panostamalla laatuun voidaan karsia syntyviä kustannuksia niin lyhyellä kuin pitkälläk in 

aikavälillä. Lyhyen aikavälin kustannukset käsittävät valmistus- ja tuotantovaiheessa 

syntyneistä virheellisistä tai huonolaatuisista tuotteista aiheutuneet kustannukset, kun taas 

pidemmän aikavälin laatukustannuksiin vaikuttaa käytönaikainen jatkokehitystarve 

mahdollisen laatuongelman vuoksi. Laatu ja tuottavuus ovatkin kuin kortin kaksi eri puolta, 

jotka voi erottaa lyhyellä aikavälillä toisistaan, mutta pitkällä aikavälillä ne sulautuvat 

toisiinsa erottumattomasti. Innovatiivisuudella vastaavasti mahdollistetaan kestävä 

tuottavuuden kehittyminen myös tulevaisuudessa. On kuitenkin muistettava, ettei 

innovatiivisuus yksinään tee mistään yrityksestä tai organisaatiosta kilpailukykyistä, vaan 

tuottavuus ja kilpailukyky koostuvat usean eri osa-alueen yhteisvaikutuksesta. (JTO-

Palvelut Oy 2006, s. 18–20.) 

 

Mikrotason tuottavuuden kehittämisen keinot yritystasolla voidaan jakaa viiteen perusosa-

alueeseen, joita ovat työtehtävä-, tuotanto-, teknologia-, materiaali- ja työntekijäperuste iset 

tekniikat. Työperusteisia tuottavuuden kehitystekniikoita ovat esimerkiksi aikaperusteinen 

työmittaus, työn yksinkertaistaminen, työanalyysit, työn arviointi ja luokitus, työergonomian 

kehittäminen ja työn aikataulutus. Vastaavasti tuotantoprosessin tuottavuutta voidaan 

tarkastella ja kehittää tuotteiden luokittelulla, tuotekehityksellä, tuotteiden suunnittelul la 
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luotettavimmiksi, työn standardoinnilla, työn yksinkertaistamisella, tuotannon 

erikoistamisella tai monipuolistamisella. Työntekijään liittyviä tuottavuuden kannustimia 

ovat esimerkiksi palkkausjärjestelmien kehittäminen tuottavuus huomioon ottaen 

henkilötasolla tai ryhmänä, tulosohjauksella, luontaisetujen tarjoamisella työntekijöil le, 

laajentamalla työtarjontaa, kirjaamalla ja rankaisemalla tehottomuudesta, 

työntekijäkohtaisella laadunvalvonnalla tai karsimalla työntekijöiden etuja. Mikrotason 

menetelmistä yrityksen kannalta tuottavuutta voidaan kasvattaa lisäksi teknologiapohjais il la 

menetelmillä, joita ovat tietokoneavusteinen tuote- ja prosessisuunnitte lu, 

tietokonepohjainen valmistusprosessi, tietokoneavusteinen insinöörianalyys i, 

tietokoneavusteinen tutkinta, ryhmäteknologiat, robotiikka, JIT (Just In Time), kunnossapito 

ja tuotantolaitteiden käyttöiän pidentäminen. Materiaalien osalta yrityksen tuottavuuteen 

voidaan vaikuttaa muun muassa materiaalinkäytön suunnittelulla, varastonohjauksella, JIT-

filosofian soveltamisella varastonhallintaan, materiaalinohjauksella ja laadunvarmistukse l la 

ja materiaalin käsittelyjärjestelmillä. (Chand 2015.) 

 

Prosessien tuottavuutta on edullisinta ja tehokkainta lähteä kasvattamaan keskittämällä 

resursseja työntekijöiden ohjaamiseen ja kouluttamiseen. Tuottavuuden kasvattaminen 

henkilöstön kautta vaatii työnjohdolta taitoa, omistautumista ja resursseja lähteä kehittämään 

kulttuuria ja toimintaa. Tehokas, luottamuksellinen kommunikaatio työntekijöiden ja 

työnjohdon välillä lisää työn tuottavuutta. Tällöin työntekijät voivat luottavaisin mielin 

tehdä töitä sen sijaan, että he ovat epävarmoja, mitä johdon puolella tapahtuu. Tehokkaalla 

kommunikaatiolla vältetään myös huhujen syntyminen ja tätä kautta alentunut työmoraali. 

Molemminpuolinen kommunikaatio hyödyttää työnjohtoa, sillä työntekijät kertovat 

helpommin uusista kehitysideoista eteenpäin ja auttavat päätösten teossa osana prosessia. 

Tuottavuuden kehittäminen perustuukin yhteispeliin, jossa huomioidaan järjestelmän 

jokainen palapelin erillinen pala yrittäen saada ne sopimaan mahdollisimman hyvin toisiinsa 

kuvan 3 periaatteen mukaisesti. (Leigh 2016.)   
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Kuva 3. Tuottavuuden parantuminen vaatii usean eri osa-alueen sovittamista toisiinsa 

onnistuneesti (mukaillen Ripon 2016). 

 

Automaatiolla voidaan parantaa merkittävästi tuotantoprosessien tuottavuutta. 

Tuotantoprosessin kehittyneen automaatio-ohjauksen, älykkään kommunikoinnin ja 

paremman näkyvyyden avulla voidaan helpottaa prosessien pitämistä käynnissä. 

Reaaliaikaisella tuotannon seurauksella ja mittauksella voidaan seurata tuotantokone iden 

toimintaa ja koko prosessin etenemistä siten, että reaaliaikaisesti kerätty informaa tio 

vaikuttaa suoraan tuotannon etenemiseen. Reaaliaikaisen seurannan etuja ovat myös 

koneiden kunnossapitoon liittyvät jatkuvat kuntomittaukset, jolloin saadun informaa tion 

perusteella voidaan suunnitella ja ajoittaa huollot tuotannon kannalta optimaalises t i. 

Huoltojen oikeanlainen ajoittaminen ja ennakkohuollot parantavat käytettyjen 

tuotantokoneiden luotettavuutta. Tuotannon automaatio parantaa omalta osaltaan myös 

työturvallisuutta, sillä työntekijöiden ja operaattoreiden ei tarvitse toimia koneiden vaara-

alueilla. Lisäksi turvallisuutta lisää parempi informaation kulku prosessiketjussa. (Heikkilä 

2013; Pinto 2004.) 
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Automaatio parantaa tuotantoprosessien luotettavuutta, sillä koneiden ajatellaan toimivan 

virheettömästi. Tällöin inhimillisiä virheitä ei synny esimerkiksi yksitoikkoises t i 

suorittavassa työssä. Automaatio kasvattaa lisäksi tuotantokapasiteettia, sillä automatiso itu 

tuotanto ei tarvitse erillisiä taukoja elpymiseen, vaan tuotanto voi jatkua katkeamattomana. 

Näin ollen tuotannossa päästään parempiin läpimenoaikoihin, laatuun ja parempaan 

tuottavuuteen. Ideaalisessa automaatiotilanteessa tuotantoprosessi kykenee toimimaan 

minimihukalla tuottavuuden ollessa mahdollisimman korkea. Korkea automaatiotaso ja 

automaatio-osaaminen takaavat joustavan ja tehokkaan tuotantoprosessin yritykse lle. 

Automaation lisääminen osaksi tuotantoa vähentää kustannuksia ja parantaa kannattavuutta 

sekä asiakastyytyväisyyttä. Automaatioon panostaminen ja erityisesti sen kehittäminen 

takaa korkean kilpailukyvyn yhä vaativimmilla markkinoilla, jossa tuottavuus määritte lee 

yrityksen kannattavuuden. Tuotantoprosessin kapasiteetin muuttaminen ja kasvattaminen on 

paljon helpompaa automaatioasteen ollessa korkea kuin tuotantoprosessin, jossa 

automaatioon on sijoitettu vähemmän. (Pinto 2004; Nimawat & Shrivastava 2016, s. 45–47.) 

 

Työntekijöiden tuottavuuteen voidaan vaikuttaa positiivisesti antamalla rakentavaa 

palautetta työsuorituksesta sen sijaan, että palaute on pelkästään negatiivista. Työntekijät, 

jotka saavat rakentavaa palautetta, suoriutuvat työtehtävistään tehokkaammin ja 

laadukkaammin, mikä suoraan lisää työn tuottavuutta. Palautekeskustelut tarjoavat johdolle 

tietoa siitä, miten työntekijät suoriutuvat työssään, jolloin syntyy mahdollisia kehitysideo ita 

työn tuottavampaan suorittamiseen. Tarjoamalla työntekijöille tarvittavat resurssit ja 

työkalut voidaan osaltaan varmistaa mahdollisuus työn tehokkaaseen suorittamiseen. Kun 

tehokkaita työkaluja on tarjolla, työntekijät tarttuvat tehokkaammin työn tekoon, koska se 

on monesti mielekkäämpää kuin vanhoilla ja tehottomilla työkaluilla. (Leigh 2016.)   

 

2.2 Lean ja tuottavuus 

Lean-menetelmää pidetään yhtenä merkittävänä tuotannon tuottavuuden parantamiskeinona. 

Lean-menetelmässä pyritään tuottamaan samoilla panoksille yhä enemmän tuotoksia. Lean 

perustuu kahteen keskeiseen pääperiaatteeseen, joita ovat keskeytymättömän virtauksen 

luominen ja johdon sitoutuminen Lean-kulttuuriin. Keskeytymättömällä virtaukse l la 

tarkoitetaan kaiken materiaalin, tiedon ja tuotosten katkeamatonta virtausketjua, joka 

käsittää kaikki yrityksen liiketoimintaprosessit. Vastaavasti johdon sitoutumise l la 

tarkoitetaan sitä, että johto pyrkii edistämään jatkuvaa parantamista ja investoimaan sekä 
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koneisiin että työntekijöihin. Lean-kulttuurin soveltamisessa osaksi yrityksen toimintaa ei 

ole tarkoituksena kopioida Lean-työkaluja muilta, vaan kehittää omalle toiminnalle sopivat 

työkalut, jotta organisaatio voi saavuttaa paremman lisäarvon tuoton asiakkaille. (Tuominen 

2010a, s. 6; Dennis 2007, s. 13; Adair 2006, s. 1–7; Ahokas et al. 2011, s. 21.) 

 

Lean-tyyppisessä tuotantoympäristössä voidaan saavuttaa merkittävä tuottavuuden 

parantuminen karsimalla hukkaa ja virtauttamalla tuotantoa. Tällöin pystytään keskittymään 

paremmin jalostavan työosuuden kasvattamiseen eli työn kiinteyttämiseen. Kehittämällä 

työmenetelmiä ja työvälineitä työympäristössä työpistekohtaisesti, voidaan saavuttaa työn 

parempi solukohtainen tuottavuus ja soluntoiminnan seuraaminen helpottuu merkittäväs t i. 

Työpisteiden yksilöllinen kehittäminen vaatii kuitenkin tarkkaa tietoa työpisteen 

työmäärästä, nykytilasta sekä tavoitteista. (Ahokas et al. 2011, s. 21.)   

 

Lean-toimintamallin voidaan ajatella karkeasti koostuvan tukipilareista, joita ovat 

ylivoimainen laatu, ylivoimaiset läpimenoajat ja ylivoimainen kehittämisosaaminen.  

Tukipilarit muodostavat perustan Lean-talolle, jonka kattona toimii asiakas. Jokainen pilari 

palvelee asiakasta parhaansa mukaan. Läpimenoaikojen lyhentämisellä käsitetään Lean-

toiminnassa JIT-filosofian käyttämistä tuotantotoiminnassa eli tuotetaan oikea määrä oikeaa 

tavaraa oikeaan aikaan. Tarkoituksena on suunnitella tuotantoprosessi siten, että tuotosten 

eri valmistusvaiheet kulkisivat jatkuvana virtauksena ilman hukkaa (Dennis 2007, s. 67–70; 

Tuominen 2010a, s. 30). Hukan eliminoinnilla voidaan vaikuttaa tuotantoprosess in 

jouhevuuteen ja siihen, että läpimenoajat pystytään optimoimaan mahdollisimman 

tehokkaasti. Hukan alentamista ei tulisi nähdä pelkästään kustannusten minimoimisena , 

vaan ennemminkin tuottavuuden ja kustannusten optimoimisena siten, ettei laatu ala heiketä 

(Dominici 2010, s. 56). Lean-toimintamallissa laadunparantamisella tarkoitetaan sitä, että 

kaikkiin virheisiin ja ongelmiin suhtaudutaan vakavasti ja ongelmien alkulähteet pyritään 

tunnistamaan, jolloin niihin voidaan puuttua tehokkaasti. Ylivoimaisen laadun tavoittelul la 

tarkoitetaan sitä, että reklamaatioiden määrät pysyvät pieninä, tuotteelle saavutetaan korkea 

käyttöaste ja tarve jatkuvaan korjaamiseen poistuvat. Tavoitteena on tehdä tuotteet kerralla 

valmiiksi ja oikein, jotta resursseja ei tarvitse kohdentaa tuotteiden korjaamiseks i 

jälkikäteen. Tämä vaatii työntekijöiden puuttumista tuotantoprosessissa esiintyviin 

ongelmiin ja heidän tulee vähintään ilmoittaa niistä eteenpäin, jotta ongelma voidaan korjata 

mahdollisimman nopeasti, sillä tuotanto tyypillisesti pysäytetään ongelman esiintyessä. 
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Optimaalisessa tilanteessa työtekijät ratkaisevat itse ongelman, jolloin tuotantokatkos pysyy 

kohtuullisena. (Dennis 2007, s. 94–97; Tuominen 2010a, s. 30.) 

 

Ylivoimaisella kehittämisosaamisella tarkoitetaan johdon kyvykkyyttä tehdä oma osuutensa 

jatkuvan kehittymisen tavoittelussa. Johdon tulee itse sitoutua jatkuvaan parantamiseen ja 

saada motivoida muu henkilöstö mukaan kehittämistoimintaan. Toistuvalla tukipilare iden 

kehittämisellä eli laadun, tuottavuuden ja eteenkin varastojen jatkuvalla pienentämise l lä 

luodaan edellytykset tuottaa laadukkaampia ja halvempia tuotoksia (Tuominen 2010a, s. 30). 

Lean onkin tuotantoprosessien jatkuvaa parantamista tapauskohtaisesti soveltuvien 

työkalujen avulla. Tärkeintä yritykselle on kuitenkin sitoutua jatkuvaan kehittymiseen ja 

parantamiseen käytetyistä työkaluista riippumatta (Tuominen 2010c, s. 24–29; Ahokas et al. 

2011, s. 23). 

 

Neljäntenä Lean-tukipilarina voidaan ajatella olevan asiakas, joka on kaikkein merkittävin 

tukipilareista, sillä asiakas on edellytys koko toiminnan kannattavuudelle. Asiakas odottaa 

saavansa tuotteen mahdollisimman laadukkaana kohtuullisin kustannuksin sekä nopealla 

aikataululla tilauksesta. Asiakas arvostaa yrityksen palvelulähtöisyyttä ja sitä, että asiakasta 

kuunnellaan ja toiveita pyritään toteuttamaan. Asiakkaille on myös tärkeää luottaa siihen, 

että tuotteet on tuotettu vastuullisesti ja ympäristöä säästäen (Dennis 2007, s. 18–20; 

Tuominen 2010b, s. 58, 92–100; Piirainen 2012). Asiakassegmentin ja markkina-alueen 

tarpeiden ja odotusten vuoksi on hyvä ajatella, että jokainen toimitus on periaatteessa 

erilainen tuote haluttaessa palvella asiakastarpeita mahdollisimman tehokkaasti (Tuominen 

2010b, s. 58). 

 

2.3 Tuottavuuden mittaaminen osana suorituskykymittaristoja 

Talouden ja markkinoiden kehittyminen aiheuttaa yrityksille ja organisaatioille yhä 

enenevimmissä määrin tarvetta selvittää muun muassa tuottavuutta, kustannuks ia, 

ajankäyttöä, työilmapiiriä sekä työmotivaatiota, jotta ne pärjäisivät koko ajan kiristyvässä 

kilpailutilanteessa markkinoilla. Yrityksen tai organisaation tilan selvittämiseen soveltuvat 

hyvin suorituskykyä mittaavat mittaristot, jotka tulee valita tapauskohtaisesti. (Ahokas et al. 

2011, s. 23.) 
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Tuottavuuden mittaamiseen käytetään erilaisia suorituskykymittareita, jotka perustuvat 

taloudellisiin ja ei-taloudellisiin mittareihin. Tuottavuuden mittaamisessa on tärkeää 

ymmärtää, mitä tuottavuudella tarkoitetaan kyseisessä tarkasteluympäristössä ja miksi 

tuottavuutta ylipäätään mitataan. Tuottavuuden mittarit perustuvat pitkälti matemaattis i in 

kaavoihin ja tilastoanalyysiin. Tuottavuuden mittaamisen yhteydessä tarkastellaan yleisest i 

tuottavuuden mittaamiseen liittyviä ongelmia tapauskohtaisesti (Rantanen 2005, s. 5). 

Tuottavuuden kokonaisvaltainen mittaaminen ei perustu pelkästään taloudellis i in 

mittareihin, vaan tarvitaan mittareita myös ei-taloudelliselta puolelta. Ei-taloudell is ia 

mittareita ovat esimerkiksi laatu- ja kiertoaika-mittarit. Yhä useampi yritys käyttää 

suorituskyvyn mittaamisessa enenevimmissä määrin ei-taloudellisia mittareita osana 

kokonaisvaltaista suorituskykymittaristoa. Suorituskykymittaristot voidaan jakaa kahteen 

isompaan pääalueeseen. Suorituskykymittaristot voivat käsittää joko sisäisten tai ulkoisten 

suorituskykyyn vaikuttavien alueiden mittareita. Tyypillisesti sisäisen suorituskyvyn 

mittaamisen suorittaa yritys itse, koska sillä on paras näkemys omasta toiminnastaan. 

Ulkoista suorituskykyä mitattaessa ulkopuoliset tarkastelijat ovat vastaavasti yleisemp iä. 

(JTO-Palvelut Oy 2006, s. 13–16; Rantanen 2005, s. 4.) 

 

Tuottavuus on merkittävä osa yrityksen sisäistä suorituskykyä, jonka vuoksi sitä on hyvä 

mitata oikeilla mittareilla tapauskohtaisesti. Riippuen organisaatiosta, mittarit eroavat 

toisistaan mentäessä organisaation eri portaisiin. Tyypillisesti johtoporras turvautuu pitkälti 

taloudellisiin suorituskyvyn mittareihin, kun taas työnjohdon työkaluina toimivat ei-

taloudelliset mittaristot kuten tuottavuus ja laatu. Yksinkertaisimmillaan tuottavuus voidaan 

liittää yrityksen sisäiseen yksikköön, joka voi olla yksittäinen henkilö, kone tai 

tuotantosoluun liittyvä perusominaisuus. (Rantanen 2005, s. 4.)  

 

Henkilötyön tuottavuuteen vaikuttaa useiden eri osa-alueiden yhteissumma, johon voidaan 

lukea niin työn kiinteys kuin käytetyn työmenetelmän tehokkuus sekä työntekijö iden 

henkilökohtainen intensiteetti. Työn kiinteydellä tarkoitetaan sitä osuutta työpäivästä, jonka 

työntekijä käyttää varsinaiseen tuottavan työn tekemiseen. Työn kiinteyteen vaikuttavat 

erinäiset häiriöt, tauot, ylimääräinen toiminta ja muut työn kannalta epäolennaiset 

keskeytykset. Pienillä kehitystoimilla voidaan vaikuttaa merkittävästi henkilötyön 

tuottavuuteen. Näin ollen henkilötyön tuottavuutta voidaan käyttää yhtenä suorituskyvyn 

mittareista. (Ahokas et al. 2011, s. 9–10.) 
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2.3.1 Tuottavuuden mittarit 

Tuottavuuden mittarit rakennetaan ilmaisemaan tyypillisesti tuotosten ja panosten välistä 

suhdetta. Tuottavuutta voidaan mitata myös palvelualalla tyypillisesti käytetyllä mallil la, 

jossa panosten paikalle vaihdetaan resurssi, jolloin tuottavuutta mitataan tuotosten ja 

resurssien välisenä suhteena. Näin tuottavuuden mittariston tekijät määrittyvät 

tapauskohtaisesti mielekkäimpien muuttujien perusteella. Mikään ei kuitenkaan estä 

useamman tuottavuuden mittarin rakentamista, jolloin voidaan tarkastella usean eri 

muuttujan vaikutusta tuottavuuteen. Pääsääntönä tuottavuuden tarkastelussa on kuitenkin,  

että se edellyttää yrityksen reaaliprosessista johdettua numeerista informaatiota. Yleensä 

mittaamisessa käytetään henkilötyötunteja, jotka ovat joko arvioituja tai jo toteutune ita. 

Vastaavasti tuotoksia mitataan tuotantomäärinä, mikä perinteisessä tuotannossa tarkoittaa 

kappalemääriä ja prosessiteollisuudessa tuotettuja tonnimääriä tai yksinkertaistetus t i 

rahallista arvoa. Tällöin vertailu esimerkiksi eri tulosyksiköiden välillä on 

suoraviivaisempaa. (JTO-Palvelut Oy 2006, s. 13–16; Brax 2007, s. 23–30; Pirinen 2011.)   

 

Ajankäyttötutkimuksella pyritään selvittämään tuotantovaiheen sisäisten aikojen 

jakautuminen, mistä varsinainen tuotantovaiheen kokonaisaika muodostuu osatekijöinee n. 

Ajankäyttötutkimusta voidaan käyttää myös yksittäisten työtehtävien suorittamiseen 

kuluvan ajanselvittämiseen. Periaatteena mittauksella tulee tapauksesta tai työtehtävästä 

riippumatta olla toistettavuus eli mitatun ajan tulee olla sama riippumatta työn suorittajasta 

tai poikkeavasta työtilanteesta. Vertailukelpoisuutta voidaan parantaa käyttämällä 

joutuisuuskerrointa, joka kuvastaa mittauksen aikana ollutta työtahtia eli intensiteettiä. Työn 

intensiteetillä tarkoitetaan työntekijäkohtaista työvauhtia, joka vaihtelee eri työntekijö iden 

ja suorituskertojen välillä. Työnmittauksella saatu aika onkin normalisoitava 

tapauskohtaisesti, jotta sitä voidaan käyttää jatkossa työsuorituksen tuottavuuden ja 

kehittymisen vertailuun. Normalisoinnilla tasoitetaan työntekijän työtahdin ja ripeyden 

huomioon ottamista mitatussa ajassa, jolloin työntekijän vaikutus saadaan poistettua 

vertailukelpoisuuden takaamiseksi. (Ahokas et al. 2011, s. 24; Pirinen 2011.)   

 

2.3.2 Mittareiden valinta, kehittäminen ja seuranta 

Suorituskyvyn ja tuottavuuden mittareita ja mittaristoja valittaessa on käytettävät mittar it 

valittava tapauskohtaisesti, jotta pystytään mittaamaan halutut asiat mahdollisimman 

tehokkaasti ja yksiselitteisesti. Vääränlaisen mittariston valinnalla mittaristosta saatavat 



23 

 

tulokset ja niiden hyödyt jäävät vähäisiksi, jolloin ne eivät palvele haluttua käyttötarkoitusta 

halutulla tavalla. Mittareita valittaessa oman tuotannon seuraamiseen on hyvä valita vain 

muutama tärkeä mittari, joita seurataan tarkasti. Liian suuresta määrästä 

suorituskyvynmittareita ei todennäköisesti saada sen enempää hyötyä kuin oikeasta määrästä 

oikein valittuja mittareita. Vääristä ja liian useista mittarista voi syntyä haittaa siinä 

muodossa, että tarpeettomien mittareiden seuranta, ylläpito ja kehitys vievät resursseja pois 

muusta toiminnasta. Valittujen mittareiden on hyvä tukea yrityksen strategiaa ja visiota , 

muuten mittareiden seuraaminen on periaatteellisesti turhaa. Oikein valituil la 

suorituskykymittareilla on suuri merkitys toiminnan kannalta, sillä niiden tehtävä on tukea 

ja edistää strategisiin tavoitteisiin pääsemistä.  (Hyppönen, Aminoff & Kettunen 2004, s. 5 

–7; Leanmanufacture 2009; Piatt 2012; Pirinen 2011; Siljanmäki 2012.) 

 

Suorituskykymittareiden roolit ja mallit eroavat merkittävästi niitä käyttävien tahojen 

mukaan. Yrityksen johdon käyttämät suorituskykymittarit eivät sovellu hyvin tai ollenkaan 

tuotannon suorituskyvyn mittaamiseen, sama pätee myös toisin päin. Yritysjohdon 

käyttämät mittaristot pohjautuvat enemmän taloudellisiin tekijöihin kuin mitattaviin ja 

laskettaviin tuotannon suureisiin. Taloudellisilla luvuilla voidaan kuvata toimintaa suuressa 

mittakaavassa, kun taas tuotannolliset luvut menevät enemmän ruohonjuuritasolle, josta ei 

ole hyötyä yritysjohdolle. Vastaavasti tuotannolliset luvut ovat hyvinkin merkittävä tieto 

tuotannon työnjohdolle. Organisaation eri tasojen mittarit on näin ollen valittava 

palvelemaan parhaiten ks. organisaatiotason tarpeita ja strategiaa. (Hyppönen et al. 2004, s. 

5–7; Piatt 2012; Pirinen 2011; Siljanmäki 2012.) 

 

Kaikkien suorituskykymittaristojen toiminnan kannalta merkittävää on mittariston 

käyttämän informaation laatu, paikkansapitävyys ja ajallisuus. Mittarista ei ole kenellekään 

hyötyä, jos siitä saatavat tiedot eivät ole luotettavia. Lisäksi on tärkeää huomioida, että 

valitulla mittarilla mitataan juuri kyseiselle mittarille oikeaa tietoa, eikä näin ollen saada ulos 

vääränlaista tietoa yrityksen tai tuotannon tilasta. Tähän liittyy hyvin vahvasti se, että 

valittujen mittareiden ja mittaristojen antamiin tietoihin ja tuloksiin on mahdollisuus 

vaikuttaa kyseisen organisaatiotason alueella, jossa mittaria/mittaristoa käytetään. 

(Hyppönen et al. 2004, s. 5–7; Piatt 2012; Pirinen 2011; Siljanmäki 2012.) 
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3 LAYOUT JA VIRTAUTUS 

 

 

Yrityksen tai organisaation ollessa toimiva ja tehokas, vaaditaan toimitiloilta hyvin 

suunniteltua layoutia, jotta pystytään tuottamaan tuotoksia optimoiduin kustannuks in 

suhteessa tarvittaviin tuotantopanoksiin.  Layout-suunnittelulla pyritään löytämään 

tuotannon kannalta optimaalisin ratkaisu toimintojen sijoittamiselle, ja näin varmistaa 

mahdollisimman tuottava prosessi yrityksen tai organisaation toiminnan kannalta. Layout -

suunnittelua käytetään suunniteltaessa uutta tuotantoa tai parannettaessa jo olemassa olevaa 

tuotantomallia. (EP Logistics 2016.)  

 

3.1 Layout-mallit 

Tuotannon layout-ratkaisulla tarkoitetaan sitä, miten yritys tai organisaatio on rakentanut 

tuotantotilansa eli miten tuotannon kannalta oleelliset tuotantovälineet ja materiaalit on 

sijoitettu tuotantotilaan. Tuotannon layout-malliin vaikuttaa muun muassa valmistettavat 

tuotteet, tuotokset, teollisuuden ala ja teollisuutta koskevat säädökset.  Oikeanlaisella layout -

ratkaisulla yritys tai organisaatio vaikuttaa merkittävästi oman tuotantonsa sujuvuuteen ja 

tehokkuuteen. Layout-mallit voidaan karkeasti jakaa kahdentyyppisiin, prosessi- tai 

tuotelähtöisiin layout-malleihin. Prosessilähtöisessä layoutissa samankaltaiset toiminnot on 

pyritty ryhmittelemään yhteen omiksi osa-alueikseen. Prosessilähtöinen layout-mall i 

mahdollistaa laajan tuotekirjon ja joustavuuden, mutta se tarvitsee paljon ohjausta 

toimiakseen sujuvasti. Prosessilähtöisissä layouteissa materiaalivirrat ovat tyypillises t i 

monimutkaisia, mistä seuraa, että läpimenoajat ovat pitkiä. (Kouri et al. 2005, s. 425–480; 

Logistiikan maailma 2016a.)  

 

Tuotelähtöiset layout-mallit on suunniteltu päätuotteiden valmistusjärjestyksen perusteella, 

minkä vuoksi ne soveltuvat erityisesti pienivolyymisten tuotteiden tuotantoon. Pienin 

yksittäinen tuotelähtöinen layout-malli on solulayout, jossa yksittäinen solu on erikoistunut 

johonkin tiettyyn valmistusvaiheeseen tai tuotteeseen.  Suurivolyymiselle tuotanno lle 

soveltuu tuotelähtöisistä layout-malleista tuotantolinjalayout, jossa koko linja on suunnite ltu 

palvelemaan yksinomaan suursarjatuotantoa. (Kouri et al. 2005, s. 425–480; Logistiikan 

maailma 2016a.)   
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3.1.1 Tuotantolinjalayout 

Tuotantolinjalayout-mallissa tuotannon kannalta oleelliset koneet ja laitteet ovat sijoitettu 

työnkulun mukaiseen järjestykseen kuten kuvassa 4. Toimivan tuotantolinjan edellytyks iä 

ovat suuri volyymi ja korkea käyttöaste. Tuotantolinja perustuu pääsääntöisesti yhden tai 

muutaman tuotteen valmistukseen, jolloin prosessin työnkulku on selkeää ja tuotantolinjan 

eri vaiheet ja niiden välit on yksinkertaista automatisoida. Tyypillisesti suurista 

valmistusmääristä johtuen tuotantolinjan yksikkökustannukset pysyvät alhaisina, jos kaikki 

tuotantovaiheen olennaiset tekijät saadaan huomioitua ja optimoitua prosessin kannalta 

myönteisiksi. Tuotantolinjan tuottavuus on erityisen altis häiriö ille, joten pienikin häiriö 

tuotantolinjassa vaikuttaa oleellisesti koko tuotantolinjan tuottavuuteen ja sitä kautta 

kannattavuuteen. (Kouri et al. 2005, s. 475; Logistiikan maailma 2016a.)   

 

 

Kuva 4. Tuotantolinjalayoutmallin periaatekuva (Logistiikan maailma 2016a). 

 

Tuotantolinjalayoutissa korostuu tuotannonohjauksen ja laadunvalvonnan tärkeys, sillä 

häiriötilanteet aiheuttavat nopeasti laatukustannuksia ja tuottavuuden heikkenemistä. 

Suurivolyyminen tuotantolinja kykenee tuottamaan samassa suhteessa virheell is iä 

kappaleita kuin kelvollisiakin kappaleita, joten laadunvalvonta on yksi tärkeimpiä 

tuotantolinjalayoutin kulmakiviä. Tuotantolinjan ollessa suunniteltu tuottamaan tietyn 

määrän tuotoksia, on tuotosten määrän kasvattaminen jälkikäteen haasteellista ja se vaatii 

enemmän resursseja kuin tilanne, jossa linja on suunniteltu oikean kokoiseksi tai vastaamaan 

kasvavaa kysyntää. Tuotannonohjauksen kannalta tuotantolinja vaatii suunnittelua erityises t i 

sarjojen vaihdon osalta, koska tyypillisesti asetusten vaihtaminen tuotteesta toiseen vaatii 

merkittävästi aikaa, mikä vaikuttaa koko linjan tuottavuuteen. Tuotantolinjan ohjaaminen on 
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kuitenkin varsin yksinkertaista, koska selkeän tuotantolinjakohtaisen työnkulun takia koko 

tuotantolinjaa voidaan yleisesti ottaen ohjata yhtenä suurena kokonaisuutena. (Kouri et al. 

2005, s. 475; Logistiikan maailma 2016a.)   

 

3.1.2 Funktionaalinen layout 

Funktionaalisessa layout-mallissa eli teknologisessa layout-mallissa on tuotantovälineet ja 

työpisteet järjestetty mukailemaan työtehtäviä näiden yhdenmukaisuuden perusteella. 

Funktionaalisen layout-mallin periaatekuva on esitetty kuvassa 5. Esimerkiksi konepajassa 

kaikki jyrsinkoneet ovat eroteltuna omaksi ryhmäkseen tietylle alueelle. Funktionaalisessa 

layoutissa tuotantomäärät voivat vaihdella tuotantotyypeittäin hyvinkin paljon, minkä 

vuoksi tuotantolaitteet ovat tyypillisesti hyvin joustavia valmistettavan tuotteen suhteen. 

Tuotantolaitteilla voidaan ajaa eri tuotteita sarjoissa tai yksittäin, riippuen käytettävästä 

koneesta ja tuotteesta. Tuotantokoneiden ryhmittelyn vuoksi funktionaalisessa layoutissa eri 

tuotantokoneiden väliset etäisyydet ovat pitkiä, mikä aiheuttaa merkittäviä käsittely- ja 

materiaalinsiirtokustannuksia työpisteiden välillä. Työpisteiden välisen automaation 

rakentaminen on huomattavasti haastavampaa kuin tuotantolinjalayoutissa, koska koneiden 

etäisyys ja sijoittelu eivät puolla eri työkulkujen yhdistämistä. (Kouri et al. 2005, s. 476; 

Logistiikan maailma 2016a.)   

 

 

Kuva 5. Funktionaalisen layoutmallin periaatekuva (Logistiikan maailma 2016a). 

 

Funktionaalisessa layout-mallissa tuotannonohjaus perustuu tyypillisesti tuotantolaitte il le 

jonottavien töiden järjestelyyn, mikä aiheuttaa epävarmuutta tuotantoprosessin oikea-

aikaisuudesta. Oikea-aikaisuuden hankalasta ohjauksesta johtuen työjonot pyrkivät 
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lisääntymään, mikä puolestaan aiheuttaa läpimenoajan kasvamista koko tuotantoketjussa. 

Tuotannonohjaus on funktionaalisen layout-ratkaisun heikoin kohta, koska varsina inen 

ohjaus tapahtuu tuotannon alkuvaiheessa tai siinä vaiheessa, kun tuotantoprosessi on 

jäämässä aikataulusta. Funktionaalista layout-ratkaisua puoltavat kuitenkin sen edullisuus 

verrattuna tuotantolinjalayouttiin sekä tuotannon joustavuus erityisesti pienten sarjojen ja 

yksittäiskappaleiden osalta. Tuottavuuden suhteen funktionaalinen layout-ratkaisu on 

selvästi huonompi kuin tuotantolinjaperusteinen layout-ratkaisu, joka tähtää joustavuuden 

suhteen suuriin sarjoihin, minkä vuoksi tuotantolinjalayoutin työpistekohta inen 

kuormitusaste on keskimääräisesti parempi.  (Kouri et al. 2005, s. 425–476; Logistiikan 

maailma 2016a.)   

 

3.1.3 Solulayout 

Solulayout koostuu nimensä mukaisesti itsenäisesti toimivasta solukokonaisuudesta, joka on 

erikoistunut johonkin tiettyyn jalostavaan työvaiheeseen tai vastaavasti tiettyjen osien 

valmistamiseen. Kuvassa 6 on esitetty solulayoutin periaatekuva, jossa useampi työvaihe 

palvelee solun tarkoitusta. Solulayout-mallia voidaan pitää tuotanto-ja funktionaalisen 

layoutin välimuotona, sillä solulayout sisältää piirteitä kummastakin layout-mallista. 

Solulayoutissa työkulku ja materiaalivirta ovat selkeämpiä kuin funktionaalisessa layoutissa. 

Lisäksi solulayout on yhtä joustava kuin funktionaalinen layout tuotevarianttiensa osalta. 

Tämän lisäksi solulayout on asetusajoiltaan lähempänä funktionaalista layout-mallia kuin 

tuotantolinjalayoutia, mikä parantaa tuotannon joustavuutta. Solulayout soveltuu 

tuotantomääriltään sekä pieniin sarjoihin että yksittäistuotantoon joustavuutensa ansiosta. 

Solulayoutin tuotannonohjaus on yksinkertaisempaa kuin funktionaalisen layoutin, koska 

solu käsitellään käytännössä yhtenä kokonaisuutena. Kuormitusasteet tuotantolaitteilla ovat 

keskimäärin huonommat kuin tuotantolinjalayoutissa, mutta hieman paremmat kuin 

funktionaalisessa layoutissa. (Kouri et al. 2005, s. 476–477; Logistiikan maailma 2016a.)   
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Kuva 6. Periaatekuva solulayoutista (Logistiikan maailma 2016a). 

 

Solulayoutissa tuottavuuteen voidaan vaikuttaa antamalla enemmän vastuuta solun 

työntekijöille, jotka voivat keskenään vastata tehtävien suunnittelusta ja kierrättämisestä 

solun sisällä. Vastuun antaminen työntekijöille lisää työntekijöiden motivaatiota suorittaa 

työtehtävät parhaalla näkemällään tavalla noudattaen kuitenkin annettuja ohjeita ja 

linjauksia. Useita eri tuotantovaiheita käsittävä solu on myös herkempi havaitsemaan 

mahdolliset virheet tuotannossa ja hoitamaan ne mahdollisimman tehokkaasti. 

Tuotannonohjaus solulayoutissa on huomattavasti selkeämpää kuin funktionaalisessa 

layoutissa työnkulun läpinäkyvyyden vuoksi, jolloin tuotannonohjauspisteitä tarvitaan 

vähemmän eli tuotantovaiheen aloituksen jälkeen työ etenee ilman suurempaa ohjaustarve tta 

koko prosessivaiheen läpi. Solulayout-malliin on sovellettavissa hyvin eri työntö- ja 

imuohjausmenetelmiä, koska varsinainen tuotannonohjaus perustuu lähtökohtaises t i 

solukohtaiseen työmääräimeen. (Kouri et al. 2005, s. 476–477; Logistiikan maailma 2016a.)   

 

3.2 Tavoitteet ja rajoitteet layoutsuunnittelussa 

Layout-suunnittelussa pyritään löytämään yrityksen tai organisaation kannalta optimaalis in 

layout-ratkaisu, joka huomioi mahdollisimman hyvin kaikki osatekijät ja niiden väliset 

vuorovaikutussuhteet kustannustehokkaasti. Layout-suunnitteluun kuuluu suuri määrä 

erilaisia ja erilaatuisia osatekijöitä, jotka ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Layout-

suunnittelu vaatii paljon perehtymistä erityisesti suunniteltavan kohteeseen, jotta vältytään 

mahdollisilta sudenkuopilta ja viime hetken kompromisseilta. Tuotannon layoutia 

suunniteltaessa lähes aina joudutaan turvautumaan kompromisseihin, koska kaikil le 

tuotannontekijöille optimaalisinta ratkaisua ei ole mahdollista löytää kohtuullis in 

kustannuksin. (Kouri et al. 2005, s. 480–482.) 
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Tärkein yksittäinen layout-suunnittelun tavoite on materiaalivirtojen saaminen 

mahdollisimman optimaalisiksi koko tuotantoprosessin kannalta. Suunniteltaessa 

materiaalivirtoja pyritään siihen, että siirtomatkat peräkkäisten jalostavien tuotantovaihe iden 

välillä olisivat mahdollisimman lyhyitä tai tarpeettomia. Optimaalisimmassa tilanteessa 

kuljetusta erinäisten jalostavien vaiheiden välillä ei tarvita, jolloin kuljetuskustannukset 

saadaan minimoitua. Tämä on kuitenkin hankalaa, koska tila yleensä rajoittaa ensimmäisenä 

usean prosessivaiheen sijoittamista aivan toistensa välittömään läheisyyteen. 

Tuotannonohjauksen ja -kehittämisen kannalta materiaalivirtojen tulisi olla mahdollisimman 

selkeitä, jolloin toiminnanohjaamisella ja- kehittämiselle on suotuisat lähtökohdat. (Kouri et 

al. 2005, s. 480–482.)  

 

Hyvin suunniteltu layout-ratkaisu on pitkäaikainen sijoitus yritykselle. Tällöin yritys voi 

keskittyä kehittämään toimintaansa laaja-alaisemmin ilman tarvetta tarpeettomien resurssien 

sitouttamisesta huonosti suunnitellun layout-ratkaisun epäsuorasta korjaustarpeesta johtuen. 

Hyvin suunnitellussa layout-ratkaisussa materiaalivirrat ovat selkeitä ja läpinäkyviä ja tarve 

materiaalien siirrolle on suunniteltu mahdollisimman pieneksi. Erityisesti siirtelymatkojen 

määrä ja pituus korostuvat, mitä suurempia ja raskaampia yrityksen tai organisaat ion 

valmistamat tuotteet ovat. Hyvin suunnitellussa layout-ratkaisussa erityisosaamista vaativat 

valmistusvaiheet on sijoitettu mahdollisimman lähelle toisiaan, ja niiden erityistarpeet on 

huomioitu mahdollisimman tehokkaasti. (Kouri et al. 2005, s. 480–482; Logistiikan maailma 

2016a.) 

 

Layoutin suunnittelussa on hyvä ottaa alusta alkaen kehityslinja, jossa huomioidaan 

mahdollisuus tulevaisuuden muutostarpeille ja tuotannon laajentamiselle. Monesti hyvin 

suunniteltu layout-ratkaisu on helposti muutettavissa vastaamaan muuttunutta tilanne tta 

ilman layoutratkaisun kokonaisvaltaista uudelleensuunnittelua. Muutosmahdollisuus tulee 

ottaa huomioon varsinkin, jos yritys tai organisaatio valmistaa raskaita ja vaikeasti 

liikuteltavissa olevia tuotteita, tai jos työpisteessä käytetään suuria ja raskaita 

tuotantovälineitä. Vaikeasti siirrettävissä olevien tuotantolaitteiden ja rakennelmien 

sijoittamista päätettäessä tulisi ottaa huomioon niiden kauaskantoiset vaikutukset 

tulevaisuuden kehitystoimenpiteitä ajatellen, etteivät ne hankaloita tai aseta estettä edullis il le 

kehitystoimille. (Kouri et al. 2005, s. 480–482; Logistiikan maailma 2016a.) 
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Layout-suunnittelun tavoitteena on yleisesti lähteä parantamaan tuottavuutta, 

työtyytyväisyyttä, työergonomiaa, tuotantoa, ympäristöä ja työturvallisuutta. Tärkeimp iä 

layout-suunnittelun tavoitteita on työturvallisuuden takaaminen kaikille työntekijöille ja 

ulkopuolisille henkilöille. Osana työturvallisuutta ja -tyytyväisyyttä on työergonomia, jonka 

merkitys on lisääntynyt Lean-ajattelun tultua osaksi layout- ja tuotannonkehitystä. 

Työergonomian parantamisella on mahdollista lisätä työtyytyväisyyttä, joka vaikuttaa 

osaltaan tuottavuuteen, jota layout-suunnittelulla tyypillisesti kehitetään. Layout-suunnit te lu 

on yksinkertaisuudessaankin monitahoinen prosessi, jossa useat eri osatekijät vaikuttavat 

toinen toisiinsa joko parantavasti tai huonontaen haluttua vaikutusta. (Kouri et al. 2005, s. 

480–482; Logistiikan maailma 2016a.) 

 

3.3 Työergonomia osana layoutsuunnittelua 

Suunniteltaessa työpisteitä on erityisesti kiinnitettävä huomiota työtasojen ja työkohteiden 

korkeuteen työn ergonomisuuden kannalta. Suunnittelun lähtökohtana on löytää 

suoritettavan työtehtävän kannalta optimaalisin asento, jossa työn kannalta 

välttämättömimmät liikkeet voidaan suorittaa mahdollisimman tehokkaasti, helposti ja jossa 

työskentelyssä tarvittavat katselukohteet voidaan saavuttaa mahdollisimman vaivattomas ti. 

Toisena tärkeänä suunnittelun lähtökohtana on huomioida työpisteiden mitoituksessa 

kannalta käyttäjien kehon fyysiset mitat ja niiden vaihtelu sekä huomioida mahdolliset 

fyysiset rajoitteet mitoitukseen (Launis & Lehtelä 2011, s. 147–148). Työympäristön 

kokonaisuudessa on Launiksen ja Lehtelän (2011, s. 147–148) mukaan selvitettävä seuraavat 

asiat: 

• ”mitä tehtäviä ja oheistehtäviä työpisteessä tehdään 

• miten materiaalia käsitellään työpisteessä, minkälaiset varastointi- ja puskurialueet 

tarvitaan 

• mitä laitteita, välineitä, tarvikkeita tai varusteita työpisteessä käytetään 

• millaista yhteistyötä ja kommunikointia työ edellyttää, ja miten se otetaan huomio on 

työpisteiden järjestelyssä ja sijoittamisessa (esim. seinäkkeiden käyttö) 

• mitkä ovat huollon ja siivouksen vaatimukset työpisteessä (mm. päästävyys 

kohteisiin) 

• millainen tila on käytettävissä ja miten työpiste olisi sijoitettava esimerkik s i 

toiminnan ja valaistuksen kannalta seiniin, oviin, ikkunoihin ja yleisvalaistukseen 

nähden.” 
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Vastaavasti Launis ja Lehtelä (2011, s. 148) määrittelevät työpisteiden käyttäjistä 

selvitettävät asiat seuraavasti: 

• ”onko heitä vain yksi vai useampi 

• ovatko he vain miehiä tai naisia vai kumpaakin sukupuolta 

• onko heillä erityisiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat työpistesuunnitteluun (esim. 

ikänäköisyys, silmälasien käyttö, erityisvaatetus tai -varusteet, poikkeavia 

kehonmittoja, toimintarajoitteita). 

Näiden perusteella määritellään muun muassa 

• tehtävään sopiva laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden perussijoittelu (työpisteen 

layout) 

• tehtävään sopiva perusasento (seisten vai istuen) 

• tehtävästä johtuvat mitoitusperusteet (mm. liikkumis-, tukeutumis- tai 

ulottumistarve)  

• kalusteiden säätötarve (esim. tarvitaanko nopeaa säädettävyyttä vai riittääkö kiinteä 

mitoitus tai kertasäätö vain yhdelle käyttäjälle, suunnitellaanko vain miesten tai 

naisten mittojen mukaan vai kaikille).”  

 

Varsinaisen työpisteen kokonaisvaltainen mitoitus riippuu hyvin pitkälti useista huomioon 

otettavien asioiden summasta. Tämän vuoksi ei ole olemassa vain yhtä ja oikeaa 

toteutusmallia mitoitukselle, vaan jokaista mitoitustilannetta on tarkasteltava omana 

yksittäisenä kokonaisuutena, jotta voidaan varmistua työpisteen oikeanlaisesta 

mitoituksesta. (Launis & Lehtelä 2011, s. 148.) 

 

3.4 Työtasojen mitoitus ja seisomatyö 

Työtasoja mitoitettaessa on huomioitava erityisesti työliikkeiden laajuus sekä käsien 

tukemistarve, joilla on suurin vaikutus työskentelytason korkeusvaatimuksiin. Periaatteena 

on, ettei työtason korkeudesta aiheudu haittaa käsien vapaalle liikkeelle. Toisaalta työtason 

pitäisi myös tukea käsiä, jotta työskentely pohjautuisi tarkkoihin liikkeis i in. 

Työskentelytason mitoitukseen vaikuttaa lisäksi esteetön näkyvyys työskentelykohteis i in, 

jos nämä ovat sijoitettu varsinaiselle työtasolle. Työtason korkeuksille on saatavilla 

taulukoituja arvoja työtehtäväkohtaisesti, mutta taulukoidut arvot ovat lähinnä suuntaa-

antavia, minkä vuoksi vaaditaankin usein kokeilua optimaalisen työskentelytason korkeuden 

löytämiseksi. Kuvassa 7 on esitetty työtason korkeuden ohjeellisia arvoja työn vaativuuden 
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mukaan. Kyynärkorkeutta käytetään useissa eri lähteissä vertailukohtana työtason 

korkeudelle. Kyynärkorkeudella tarkoitetaan tilannetta, jossa kyynärvarsi on vaakatasossa 

ja olkavarsi täysin pystyasennossa. Kyynärkorkeuden antropometrinen vaihtelu miehil lä 

seisoma-asennossa on noin 105–120 cm ja naisilla vastaavasti 99–114 cm. Lisäksi 

vaihteluväleihin huomioidaan työtehtävän vaatimuksesta aiheutuva kyynärkorkeuden 

poikkeama perustasosta. Tämän avulla voidaan laskea suuntaa antava työtason korkeus 

olosuhteista riippuen. (Launis & Lehtelä 2011, s. 151–153.) 

 

 

Kuva 7. Seisomatyön ohjeelliset suunta-arvot (Sovella 2016, s. 9).  

 

Olosuhteista ja tilanteesta riippuen työkohteen korkeus ei ole jokaisessa tapauksessa sama . 

Esimerkiksi pakkaustyössä varsinainen työskentelytaso voi toimia keräilytasona ja työhön 

tarvittavat kohteet on sijoitettu työtasosta kauemmaksi niin horisontaalisesti kuin 

vertikaalisestikin, kuten kuvassa 8. Työkohteen sijoituksen valintaan vaikuttavat käden 

liikkeiden lisäksi näkötarkkuuden asettamat vaatimukset, esimerkiksi pienet työkappaleet 

vaativat usein sijoitusta työtason yläpuolelle, jolloin kohteiden havaitseminen paranee. 

Usein joudutaankin tekemään kompromisseja työkohteen korkeuden valinnassa, koska ei 

voida painottaa pelkästään joko näkökykyä tai käsiliikkeiden optimaalista korkeutta. Tällöin 

työkohteen korkeus sijoitetaan niin näkemisen kuin optimaalisen työskentelykorkeude n 
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kannalta näiden välimaastoon. Monesti joudutaankin selvittämään tutkimuksen avulla 

tehtävän kannalta kriittisin tekijä, jota painotetaan työkohteen korkeuden sijoituksessa.  

(Launis & Lehtelä 2011, s. 151–153.) 

 

 

Kuva 8. Työtasosta poikkeava työkohteiden sijoittelun periaate (Sovella 2016, s. 9).  

 

Työnteon kannalta on määritettävä työn optimaalisen suorittamisen kannalta parhaat 

työskentelyalueet, jotka rasittavat ja aiheuttavat mahdollisimman vähän epämielekkyyttä 

työntekoon. Kuvassa 9 on esitetty työn oleellisimmat työskentelyalueet istumatyössä, jotka 

sopivat lähes kaikille työntekijöille sukupuolesta riippumatta. Istumatyön työskentelyalueet 

ovat lähes yhdenvertaiset seisomatyön liikealueiden kanssa, minkä vuoksi samaa 

periaatepiirrosta voidaan hyödyntää myös seisomatyön työalueiden määrityksessä. Pahimpia 

työskentelyalueita työskentelyn kannalta ovat sellaiset, joissa vartalolta edellytetään 

kumartumista, kiertymistä tai kääntyilyä. Aluejaossa huomioidaankin työskentelyn kannalta 

alueet siten, että alue I on työergonomialtaan paras ja alue III jo huomattavasti aluetta I 

rasittavampi keholle. (Launis & Lehtelä 2011, s. 151–153.) 
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Kuva 9. Työskentelyalueiden rajat istumatyössä (Launis & Lehtelä 2011, s. 161). 

 

Säilytys- ja keräilytasot on vastaavasti mitoitettava niin, että työkohteiden ottaminen on 

mahdollisimman helppoa sekä turvallista. Työkohteiden sijoituksessa on hyvä huomioida se, 

ettei raskaita materiaaleja varastoida korkealle, vaan mahdollisimman lähelle parasta 

ergonomista nostokorkeutta. Kappaleiden käsittelyyn soveltuvan hyllyn ylimmän tason 

mitoituskorkeus määräytyy hyvin pitkälti kappaleen sijainnista hyllytasolla. Hyllytason 

etuosasta poimittaessa hyllyn ylin taso voi olla korkeammalla kuin tilanteessa, jossa kappale 

joudutaan poimimaan hyllytason takaosasta. Launis antaa esimerkkinä kirjassaan suositellut 

ohjearvot korkeimmaksi sijoitettavalle hyllytasolle pienikokoiset ihmiset huomioon ottaen, 

jotka ovat hyllyn etureunasta poimittaessa miehille 190 cm ja naisille 175 cm. Vastaavasti, 

jos poimiminen joudutaan tekemään hyllyn takaosasta, jonka syvyys on noin 30 cm, saa 

hyllyn korkein taso olla miehille 160 cm ja naisille 150 cm. Suositusmitat pohjautuvat 

seisomatyössä hyväksi havaittuihin ohjearvoihin, eivätkä sovellu istumatyössä käytettävien 

hyllytasojen mitoitukseen. (Launis & Lehtelä 2011, s. 161–163.)  
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4 LEAN-TYÖKALUT TUOTTAVUUDEN PARANTAMISESSA 

 

 

Lean-tuotannossa pyritään eliminoimaan tuotannon kannalta kaikki hukka sekä arvoa 

tuottamaton työ, jolloin tuotantoon suunnatut panokset voidaan muuttaa mahdollisimman 

tehokkaasti tuotoksiksi. Tiivistettynä Lean-toimintafilosofia pyrkii siihen, että jokainen 

tuotantoketjun vaiheesta riippumatta, pyrkii omalla toiminnallaan jatkuvan parantamisen 

toimintamalliin. Kuvassa 10 tiivistää Lean-ajattelun periaatteen jatkuvan parantamisen 

kehäksi. (Tuominen 2010a, s. 6.) 

 

 

Kuva 10.  Lean-ajatteluprosessissa edetään kehää vaiheesta seuraavaan (Edupower 2016). 

 

4.1 Lean-hukat 

Lean-toimintamalli perustuu suurelta osin hukan eliminointiin tuotantoprosessissa ja koko 

tuotantoketjussa. Useimmat prosessit sisältävät vain 10 % lisäarvoa tuottavaa työtä ja loppu 

90 % on hukkaa (Tuominen 2010h, s. 7–8; George 2002, s. 31–38). Hukka voidaan 

määritellä olevan lisäarvoa tuottamatonta työtä ja toimintoja, jotka aiheuttavat 

lisäkustannuksia varsinaiselle toiminnalle. Lean-filosofian hukka ei kuitenkaan ole suoraan 

sama asia kuin kustannus, vaan hukka on vain asiakkaalle lisäarvoa tuottamaton toimenp ide, 

aika tai kustannus (Karjalainen 2015). Lean-toimintamalli käsittää seitsemän tuotannon 

hukan pääpilaria, joita ovat ylituotanto, tarpeeton varastointi, tarpeeton kuljetus, 
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laatuvirheet, ylimääräinen tekeminen, turhat liikkeet ja odottelu. Ylituotannolla tarkoitetaan 

tuotosten valmistamista yli välittömän tarpeen oikea-ajattomasti. Ylituotanto ja varastoon 

valmistaminen altistavat muiden hukkien kehittymiselle. Ylituotanto toimii myös 

tehokkaana näköesteenä muille tuotannon epäkohtien havaitsemiselle, koska suuret 

varastotasot tasoittavat ongelmakohtien vaikutusta ja piilottavat niitä. Tarpeeton varastoint i 

lisää toiminnan kustannuksia kasvattamalla varastoarvoa, pidentämällä läpimenoaikoja ja 

piilottamalla toiminnan eri ongelmia tehokkaasti. (George 2010, s. 18; Kouri 2010, s. 10–

11; Miller 2008; Tuominen 2010h, s. 7–8.) 

 

 Ylimääräisellä kuljetuksella tarkoitetaan panosten, tuotosten ja tuotantovälineiden turhaa 

liikuttelua tuotantovaiheiden välillä. Laatuvirheillä tarkoitetaan virheellisen toiminnan 

synnyttämiä kustannuksia, jotka johtavat laaduttomaan toimintaan, korjaamiseen, 

reklamaatioihin, asiakastyytymättömyyteen, kapasiteetti vajeeseen ja materiaalihukkaan. 

Odottelulla ja viivästyksillä tarkoitetaan sitä, että kone tai työntekijä odottaa mahdollisuutta 

työsuoritukseen. Odottelu syntyy pääasiassa silloin, kun edeltävä työvaihe ei ole ehtinyt 

valmistua ja seuraava vaihe seisoo ”tyhjänä”. Tarpeettomalla liikkeellä työskentelyssä 

tarkoitetaan kaikkea lisäarvoa tuottamatonta toimintaa työsuorituksen yhteydessä tai sen 

valmistelussa. Ylikäsittelyllä tarkoitetaan puolestaan asiakkaan näkökulmasta kaikkia 

lisäarvoa tuottamatonta ja merkityksetöntä toimintaa. (Kouri 2010, s. 10–11; Miller 2008; 

Tuominen 2010h, s. 7–8; Tuominen 2010f, s. 76–81.) 

 

Seitsemän hukan lisäksi Lean-toimintamallissa osa asiantuntijoista käyttää vielä kahdeksatta 

hukan määritelmää, joka on työntekijän käyttämättä jätetty luovuuspotentiaa l i. 

Työntekijöiden kuuntelemisella on mahdollista saavuttaa merkittäviäkin hyötyjä 

tuotannonkehityksen kannalta, sillä heillä on paras asiantuntemus suoritettavasta 

työtehtävästä ja siihen liittyvistä työvaiheista, menetelmistä sekä sovelluksista. Lean-

menetelmään liittyvällä jatkuvalla parantamisella ja kehitystoiminnalla on tavoitteena 

poistaa olemassa olevia hukkailmiöitä tapauskohtaisesti ja toimintaympäristö huomioon 

ottaen, jolloin työntekijöiden mukaan ottamien kasvattaa Lean-menete lmän 

onnistumispotentiaalia. (Ceriffi 2016.) 

 

Lean-kehityksen ajatellaan liittyvän vahvasti hukan vähentämiseen, vaikka hukan 

vähentäminen on enemmänkin Lean-kehityksen tulos kuin varsinainen lähtökohta. Lean-
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kehityksellä on tarkoitus saada tunnistettua hukan aiheuttajat, mikä on periaatteellisesti yhtä 

tärkeää kuin itse hukan eliminoiminen. Yrityksien sekä organisaatioiden on jatkuvasti 

pystyttävä seuraamaan hukan arvoa ja pyrittävä jatkuvalla kehitystoiminnalla vähentämään 

sitä. Hukan vähentäminen koostuukin kahdesta osa-alueesta, joita ovat hukan tunnistaminen 

ja kehitystoimiin ryhtyminen sen vähentämiseksi. Hukan vähentäminen vaatii syventymistä 

liiketoiminnan eri osa-alueisiin, mutta tyypillisesti hukan ajatellaan koskettavan pelkästään 

tuotantoa, vaikka hukan aiheuttajat voivat ylettyä tuotantoa edeltäville tasoille. 

Lähtökohtana hukan vähentämiselle onkin ymmärtää, mistä hukka muodostuu, ja kuinka 

siihen voidaan vaikuttaa mahdollisimman tehokkaasti ilman lisääntyneitä kustannuks ia.  

(Bicheno 2004, s. 14–20.) 

 

4.2 5S-laatujärjestelmä 

5S-laatujärjestelmällä pyritään kehittämään yrityksen työhyvinvointia, ja se toimii samalla 

jatkuvan parantamisen periaatteen pohjalta. Yleisen käsityksen mukaan 5S-menetelmää 

pidetään työpaikan siisteyden perusmenetelmänä, vaikka se on laajempi tuottavuuden ja 

turvallisuuden kehittämisen työkalu. 5S-menetelmällä voidaan lisätä työpisteiden 

tuottavuutta, työhyvinvointia sekä erityisesti työturvallisuutta. 5S:n käyttöönotossa 

työpisteiden ja koko työpaikan tuotantovälineiden sekä materiaalien paikat suunnitellaan 

tarkasti vallitsevaan tuotantoympäristöön. Näin ollen tuotantotiloista löytyvät vain 

tuotannolle välttämättömimmät tuotantotekijät. Tuottavuuden kasvu perustuukin hyvin 

pitkälti apuaikojen vähenemiseen eli siihen, että materiaaleja ja tarvittavia työkaluja ei 

tarvitse etsiä, vaan jokainen niistä löytyy merkityiltä paikoiltaan.  Työpisteiden ollessa 

visuaalisesti miellyttäviä ja siistejä saadaan henkilöstön työtyytyväisyyttä lisättyä, mikä 

osaltaan edesauttaa tuottavuuden kasvua. Onnistunut 5S-laatujärjestelmä takaa vankan 

kehityspohjan uusien ja vanhojen tuotantoprosessien kehittämiselle. (Adair 2006, s. 115–

128; Tuominen 2010a, s. 95; Työturvallisuuskeskus 2016; Väisänen 2013.) 

 

5S-menetelmän keskeisiä tavoitteita on lisätä toiminnan systemaattisuutta, laatua ja 

tuottavuutta. Hyvin suunniteltu ja toteutettu 5S-laatujärjestelmä auttaa löytämään toiminnan 

kannalta merkittävät kehityskohteet ja hukat. 5S:ään sitoutunut henkilöstö voi omalla 

toiminnallaan taata parhaan mahdollisen tuottavuuden pitämällä työpisteetsiisteinä ja tavarat 

aina oikeilla merkityillä paikoillaan. (Tuominen 2010a, s. 95; Työturvallisuuskeskus 2016; 

Väisänen 2013.) 
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5S-laatujärjestelmä koostuu viidestä tukipilarista, jotka Toyota on määritellyt seuraavasti:  

• Seire – lajittele 

• Seiton – järjestä 

• Seiso – puhdista 

• Seiketsu – standardisoi 

• Shitsuke – ylläpidä 

(Tuominen 2010a, s. 95; Työturvallisuuskeskus 2016; Väisänen 2013.) 

 

5S-laatujärjestelmässä lajittelulla tarkoitetaan sitä, että lajitellaan työn kannalta tarpeelliset 

työkalut ja vastaavasti poistetaan työpisteistä tarpeettomat työkalut ja materiaalit. Periaate 

on, ettei työpisteillä ja työpaikalla säilytetä mahdollisesti ”joskus” tarvittavia materiaaleja, 

työkaluja tai muita tarpeettomia tavaroita. Lajittelun alussa on hyvä valokuvata lähtötilanne, 

jotta lähtötilannetta voidaan verrata saavutettuun tulokseen. Lajittelussa on hyvä tapa 

merkitä kaikki tarpeettomat asiat esimerkiksi teipillä, jolloin varmistutaan siitä, että 

muistetaan poistaa kaikki suunnitellut asiat. Tämän lisäksi on hyvä suunnitella jätettävien 

materiaalien ja työkalujen osalta tarpeelliset määrät työn suorittamisen kannalta. (Adair 

2006, s. 115–128; Työturvallisuuskeskus 2016; Väisänen 2013.) 

 

Järjestelyvaiheessa sekä henkilöstö että työnjohto suunnittelevat uuden työpistejärjestyksen 

työpistekohtaisesti. Järjestelyn toteuttaminen vaatii tarvittavia merkkauksia työkalujen, 

koneiden ja materiaalien osalta. Merkkaaminen toteutetaan työpisteiden ja -alueiden 

rajauksella esimerkiksi käyttämällä lattiamaalauksia, väliseiniä tai muita tilanjaka jia. 

Yksityiskohtainen tavaroiden paikkojen merkkaus voidaan toteuttaa vastaavasti 

maalaamalla tai käyttämällä kylttejä, tarroja, teippejä, värikoodeja tai muita 

merkitsemiskeinoja. (Adair 2006, s. 115–128; Työturvallisuuskeskus 2016; Väisänen 2013.) 

 

Puhdistus- tai siivouskohdasta puhuttaessa tarkoitetaan siivous- ja huolto-ohje lman 

määrittämistä, jonka perusteella työpisteet ja työpaikka pidetään järjestyksessä ja siistinä. 

Lisäksi asetetaan rajat ja tavoitteet työpaikan, työpisteiden, koneiden sekä laitteiden 

puhtaudelle. Määrätään vastuualueet sekä vastuuhenkilöt vastaamaan 5S-laatujärjeste lmän 

ylläpidosta ja kehityksestä. Hankitaan henkilöstölle tarvittavat resurssit siisteyden ja 

järjestyksen ylläpitämiseksi. Lopuksi määritellään puhdistukselle tarkastuksen periaatteet ja 
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ajankohdat, jotta voidaan arvioida saavutettuja tuloksia. (Adair 2006, s. 115–128; 

Työturvallisuuskeskus 2016; Väisänen 2013.) 

 

Standardisoinnilla tarkoitetaan työtä ja tuottavuutta parantavien käytäntöjen 

vakiinnuttamista pysyväksi osaksi työkulttuuria. Vakiinnutetaan erityisesti käytännöt, jotka 

palvelevat siisteyden ja järjestyksen ylläpitämistä. Täsmennetään henkilöstölle jokaisen 

henkilökohtainen vastuu ja tehtävät yhteisön ja laatujärjestelmän kannalta. 5S-

laatujärjestelmä viidennellä kohdalla viitataan toiminnan kehittämiseen, joka sisältää 

tapauskohtaiset määritelmät siitä, kuinka toimintaa kehitetään ja ylläpide tään 

menestyksekkäästi. 5S soveltuu käytettäväksi yrityksissä, jotka noudattavat jo jotain 

jatkuvan kehityksen periaatteen mukaista filosofiaa, esimerkiksi Lean-filosofiaa. 

(Työturvallisuuskeskus 2016; Väisänen 2013.)  

 

4.3 JIT-filosofia 

JIT eli Just In Time-filosofia kehittyi amerikkalaisen ja japanilaisen autovalmistuksen 

kilpailun seurauksena. Ideana Toyotalla oli haastaa amerikkalaisten massatuotanto 

käyttämällä oman tuotantofilosofian pohjana kahta ajatusta.  JIT eli tuotetaan vain tarvittava 

määrä ja lisätään automaatio ihmistoiminnan rinnalle tuotannossa. Periaatteena on, että 

jokaista työpistettä ajatellaan asiakkaana, jota palvellaan aina edellisen toimesta. 

Palvelimisen on tarkoitus tapahtua vain tarvittaessa ja oikeaan aikaan ilman ylimäärä istä 

työtä. (Beasley 2016; Goodson 1999.) 

 

JIT-filosofia koostuu karkeasti jaoteltuna seitsemästä nollapilarista, joita ovat nolla vikaa, 

nolla väärää eräkokoa, nolla asetusta, nolla konerikkoa, nolla turhaa käsittelyä, nolla 

läpimenoaikaa ja nolla kuohuntaa. Vikojen määrällä JIT-filosofiassa käsitetään se, että 

tuotanto pyörii täysin virheettä jatkuvana prosessina, eikä prosessiin saa joutua missään 

vaiheessa väärään aikaan toimitettuja tai viallisia tuotteita. Ideaalisti toimivassa JIT-

tuotannossa ei ole suunniteltu ylimääräisiä varmuusvarastoja, joten pienetkin virheet 

tuotantoketjussa aiheuttavat tuotannon viivästymistä ja pahimmassa tapauksessa sen 

keskeytymisen. Virheitä tuotantoketjussa ovat esimerkiksi vialliset tai laadultaan huonot 

tuotteet, ja varastojen vähyydestä johtuen laadun on oltava korkea tuotannon jatkuvuude n 

kannalta. (Beasley 2016; Goodson 1999.) 
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Erityisesti JIT-filosofia nojautuu siihen, että eräkoot pysyvät juuri oikeina ja oikean aikaisina 

toiminnan kannalta. Nolla eräkoolla pyritäänkin tilanteeseen, jossa varastoarvot ovat 

mahdollisimman pienet, jolloin ollaan riippuvaisia käytännössä tuotannon virtauksen 

saumattomasta jatkumisesta. Pienet eräkoot ovat mahdollisia JIT-filosofian perusteella 

tilanteessa, jossa asetusajat on saatu optimoitua mahdollisimman lyhyiksi, jolloin pitkät 

asetusajat eivät aiheuta tarvetta isoille tuotantoerille. Näin ollen puhutaan nolla asetusajasta 

JIT-filosofian peruspilareissa. Koska JIT tähtää siihen, että ylimääräistä ei tuoteta, on 

erityisen tärkeää tuotannon toimissa tähdätä konerikkojen kohdalla myös nollaan, koska 

konerikot aiheuttavat viivästyksiä ja tuotantokatkoksia. (Beasley 2016; Goodson 1999; 

Tuominen 2010f, s. 77.) 

 

JIT-filosofian tähdätessä siihen, että tuotetaan vain oikeaan aikaan ja oikeaan tarpeeseen, 

jolloin kaiken tarpeellisen tulee kulkea työpisteiltä toiselle ilman turhia käsittelyjä. Nolla 

käsittelyä tarkoittaakin sitä, että kaikki ylimääräinen käsittely aiheuttaa viivästymistä 

tuotannolle, mistä vastaavasti seuraa tarve tilata osia ennakkoon, mikä toimii itse itseään 

ruokkivana oravanpyöränä. Näin ollen turhan käsittelyn välttäminen tuotantoketjussa 

parantaa tuottavuutta. JIT perustuu täysin siihen, ettei varastoa tarvittaisi. Tämä tarkoittaa 

nolla läpimenoaikaa työpisteiltä. Ideaali JIT-tuotannossa jokainen työpiste saa tarvittavat 

resurssit työtehtävän hoitamiseksi välittömästi edelliseltä vaiheelta, jolloin välivarastoja ei 

synny, eikä niitä tarvita. Ideaali JIT-tuotanto vaatii täsmällisen tuotantosuunnitelman, jotta 

kuohuntaa eli äkillisiä kysynnän muutoksia ei pääsisi syntymään. Nolla kuohunnassa on 

ymmärrettävä se, että kuohunta aiheuttaa varastojen olemattomuuden takia tuotannon 

pysähtymisen, koska tuotantoa ei pystytä ”tasoittamaan” syömällä varastoarvoa. (Beasley 

2016; Goodson 1999; Tuominen 2010f, s. 77.) 

 

JIT-filosofian toteuttaminen käytännössä on mahdotonta kaikkien kohtien osalta, koska 

ideaalitilanteen saavuttaminen on riippuvainen monesta tekijästä, joiden optimaalinen 

saavuttaminen yhtä aikaa on mahdotonta.  Nollapilareiden tarkoitus on kuvata vain 

periaatteeltaan JIT-filosofian toimintaa ja antaa suuntalinjat, joihin tulisi pyrkiä tuotantoa 

kehitettäessä. (Beasley 2016; Goodson 1999.) 
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4.4 Työturvallisuus 

Työturvallisuudella pyritään varmistamaan jokaisen työntekijän fyysinen ja henkinen 

hyvinvointi sekä terveys työnteossa. Työturvallisuuteen liittyvät vaatimukset on tyypillises t i 

määritelty lakien ja vallitsevien säädösten mukaan. Työturvallisuudesta huolehtiminen on 

yrityksen vastuulla.  Hyvällä työturvallisuudella pystytäänkin varmistamaan yrityksen 

tuloksellinen toiminta myös pitkälle tulevaisuuteen. (Teknologiateollisuus, Metalliväen 

Liitto & Ammattiliitto Pro 2014, s. 6–7; Teknologiateollisuus 2016.) 

 

Työsuojelun perustavoite on turvata työntekijöiden työturvallisuus ja työterveyden 

saatavuus. Osatavoitteina työsuojelussa ovat tapaturmien välttäminen, terveysasio iden 

huomioiminen työssä ja työkyvyn ylläpitäminen. Ideaalisen työsuojelun tulisi olla osa 

yrityksen kannattavaa liiketoimintaa, jolloin työsuojeluun liittyviä asioita toteutettais i in 

rutiininomaisesti ja päivittäin. Työturvallisuuden toteutumiseen työpaikalla vaikuttaa 

merkittävästi henkilöstön sitoutuminen ja asenteet sekä turvallisuusjohtaminen. Erityisen 

tärkeää on saada henkilöstä puuttumaan oma-aloitteisesti työturvallisuuspuutteisiin, jolloin 

työturvallisuuden valvonta ja ylläpito saadaan toteutumaan ilman ylimääräisten resurssien 

kohdentamista työturvallisuuden valvontaan. (Teknologiateollisuus et al. 2014, s. 6–7.) 

 

Työturvallisuudella on merkittävä vaikutus työn tuottavuuteen; turvallinen työympäristö 

mahdollistaa työnantajalle sen, että työntekijät voivat antaa parhaan mahdollisen 

työpanoksen tuottavasti ja turvallisuutta vaalien. Huono työturvallisuus ja -ergonomia 

aiheuttavat työtyytyväisyyden alentumista ja merkitsevät tätä kautta hukan mahdollista 

kasvamista (Rother & Harris 2001, s. 44). Työturvallisuuden laiminlyönnit aiheuttavat 

yrityksille suuriakin epäsuoria kustannuksia aiheutuen tuotannon häiriintymisestä. 

Sairaspoissaolon vaikutus kustannuksiin ei rajoitu pelkästään palkkakuluihin, vaan myös 

tuotannon menetyksestä kertyneisiin kustannuksiin, jotka ovat tyypillisesti moninkerta is ia 

palkkakuluun nähden. Näin ollen työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin investoitu summa 

voi maksaa itsensä moninkertaisena takaisin säästyneinä sairaspoissaolokuluina. 

(Teknologiateollisuus et al. 2014, s. 6–7.) 

 

Työturvallisuus paranee merkittävästi Lean-kulttuurin ja siihen vahvasti liittyvän 5S-

laatujärjestelmän onnistuneen käyttöönoton yhteydessä. Työturvallisuuden paraneminen 

perustuu siihen, että kaikki hukka, turha tekeminen, varastointi, ja epäjärjestys vähenevät 
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työympäristössä Siisteydellä ja järjestelmällisyydellä on suuri vaikutus vaaratilante iden 

muodostumiseen ja sitä kautta työturvallisuuteen. Työturvallisuutta lisää turhan tekemisen 

välttäminen: tehdään vain standardisoitua työtä, jonka riskit on kartoitettu. 

(Työturvallisuuskeskus 2016; Hammarsten 2015.) 

 

4.5 Lean-työkalut 

Lean-filosofia käsittää suuren joukon työkaluja, joilla voidaan tarkastella prosessia ja 

tunnistaa hukkaa aiheuttavat prosessivaiheet, jolloin niitä on helpompi lähteä hallitsemaan 

tai poistamaan. Lean-menetelmän työkalut nähdäänkin usein vain ainoana Lean-prosessin 

näkyvänä osatekijänä, vaikka varsinainen prosessi sisältää enemmänkin sisäisten 

käytäntöjen, toimintatapojen sekä käyttäytymis- ja johtamistapojen muutoksia (Quality 

Knowhow Karjalainen Oy 2016). Tarkoituksena Lean-filosofiassa ei ole oireiden 

korjaaminen, syyllisten etsiminen tai ongelmien poispyyhkiminen etukäteisratkaisujen 

perusteella ennen varsinaisen syyn selvittämistä, vaan juurisyyn löytäminen käyttämällä 

ongelmanratkaisuun kehitettyjä työkaluja (Karjalainen 2014). 

 

Modulaarisuus mainitaan vain harvoin puhuttaessa Lean-oppien mukaisesta 

tuotannonkehitystoiminnasta, vaikka modulaarisuudella voitaisiin saavuttaa merkittäviä 

kilpailuteknisiä etuja sekä mahdollistaa yksinkertaisempi oman tuottavuuden 

kehitysmahdollisuus. Modulaarisuudella pyritään siihen, että varsinaisia tuotealustoja olisi 

vain muutamia ja kaikki asiakkaan kannalta oleelliset toiminnalliset ominaisuudet voitais iin 

räätälöidä asiakaskohtaisesti perustuotealustaan käyttämällä lisämoduuleita. (Tuominen 

2010g, s. 16–19). Kuvassa 11 on periaatekuva puhelimesta, mikä perustuisi tuotealustaan, 

johon asiakkaan haluamat ominaisuudet saataisiin käyttämällä lisämoduuleita tarpeen 

mukaan (Martin 2016). Näin ollen yleisesti ottaen kallis tuotealusta voitaisiin hyödyntää 

useammassa eri tuotteessa, eikä erilaisia ja kalliita tuotealustoja tarvitsisi varastoida suuria 

määriä varmistettaessa toimitusvarmuus. Vähäinen määrä tuotealustavaihtoehtoja 

mahdollistaisi helpomman varastointimäärien määrittämisen toimitusvarmuuden kannalta, 

ja varastoida vastaavasti halvempia lisämoduuleita. Modulaarisuus mahdollis taa 

tuotantomallin yksinkertaistamisen ja paremman asiakasohjautuvuuden, mikä osaltaan 

vaikuttaa merkittävästi tuottavuuteen ja sen kehitykseen. Modulaarisuuden hyödyt nousevat 

erityisesti esille kustannustehokkuudesta; yhtenäistämällä mahdollisimman optimaalises t i 

tuotteita on mahdollisuus saavuttaa laaja tuotevalikoima mahdollisimman pienellä määrällä 
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moduuleita.  Modulaarisuutta voidaan pitää yhtenä pidemmän tähtäimen kehitystyöka luna 

kehitettäessä Lean-filosofiaan pohjautuvaa toimintamallia, joka käsittää tuotannon lisäksi 

tuotehallinnan ja -kehityksen osana kokonaisvaltaista tuottavuuden ja kilpailukyvyn 

parantamistavoitetta. (Tuominen 2010g, s. 16–19.) 

 

 

Kuva 11.  Periaatekuva modulaarisuuteen perustuvasta puhelimesta (Martin 2016). 

 

Johtaminen ja johtamisjärjestelmät ovat yksi hyvin keskeisistä Lean-oppien mukaisista 

kehitystyökaluista. Johtamisjärjestelmien kehittämisellä ja johtamisella vaikutetaan 

merkittävästi Lean-kehitystyön onnistumiseen ja sisäänajoon omassa yrityksessä tai 

organisaatiossa. Johdon sitoutuminen osaksi kehitystoimia mahdollistaa muun toiminnan 

sitouttamisen osaksi kehitystoimintaa. Johtamiskulttuuri määrittää suuntaviivat 

kehitystoiminnalle ja luo strategian toiminnan jatkumiselle. Tärkeintä johtamisjärjestelmien 

kehittämisessä on se, että jokainen tuntee omat vastuualueensa ja tavoitteensa kehittymisen 

kannalta. Jokainen vastaa omien tulostensa vertailusta asetettuihin tavoitteisiin ja pyrkii 

parhaalla mahdollisessa tavalla vaikuttamaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. 

Kehitystoiminta tulisikin saada osaksi jatkuvaa prosessia, jolloin siihen ei tarvitsis i 

painostaa, vaan asiat hoituisivat luonnollisella painollaan.  (Tuominen 2010e, s. 14–71.) 
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Osana Lean-oppien mukaista johtamisjärjestelmää on johdon luotava yritykselle tai 

organisaatiolle tulevaisuuden visio, jota kohti johdon määrittelemä strategia pyrkii omalla 

toiminnallaan. Kaikkien olisi hyvä yrityksessä tai organisaatiossa ymmärtää toiminta-aja tus 

ja se, että toimitaanko tämän ajatuksen mukaisesti. Yrityksessä tai organisaatiossa olisik in 

hyvä kartoittaa eri sidosryhmien odotukset, jotta toimintaa kantava tulevaisuuden visio ja 

strategia saataisiin määriteltyä mahdollisimman täsmällisesti oman toiminnan kannalta 

(Tuominen 2010b, s 83–99; Tuominen 2010c, s. 32–40). Lean-filosofia kannustaa yrityks iä 

ja organisaatiota tunnistamaan omat voimavarat ja kyvykkyydet, jotta mahdollinen 

potentiaali saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Yrityksen ja organisaat ion 

onkin hyvä määritellä erityiset kyvykkyytensä, joilla se pyrkii pitämään kilpailukykynsä ja 

parantamaan tuottavuuttaan. (Tuominen 2010c, s. 63–68.) 

 

TPM (Total Productive Maintenance) käsitetään usein yhdeksi Lean-oppien mukaiseks i 

työkaluksi, vaikka se liittyy vahvasti kunnossapitoon ja sen suunnitelmalliseen johtamiseen. 

TPM on kuitenkin hyödyllinen työkalu osana kokonaisvaltaista Lean-kehitystä. TPM tähtää 

siihen, että tuotannon välineistö on aina tuottavimmassa kunnossa, jolloin vältytään 

laiterikkojen aiheuttamilta tuotannonmenetyksiltä mahdollisimman tehokkaasti. TPM-

menetelmässä pyritään tuotannontyöntekijät kouluttamaan siten, että he pystyvät 

omatoimisesti hoitamaan mahdolliset kunnossapitotoimet turvallisesti. TPM koostuu 

automaattisesta kunnossapitoprosessista, suunnitellusta kunnossapidosta, laadun 

parantamisesta, kehittämisestä, turvallisuudesta, ympäristöstä, koulutuksesta ja 

välineistöstä, jotka ovat perusta tuottavalle toiminnalle ja 5S-menetelmälle, mikä vastaavasti 

linkittyy vahvasti Lean-kehitystyöhön. TPM-toimintaa voidaankin pitää yhtenä Lean-

kehityksen työkaluista, joka painottuu laitteiston kunnossapidosta aina henkilö stön 

osaamisen kehittämiseen. (Leanproduction 2016.) 

 

Benchmarking on hyvä työkalu haettaessa tavoitteita omalle kehittymiselle oppimalla asioita 

selvästi itseään paremmilta, ja soveltamalla näin opittua omaan toimintaan mahdollisimman 

onnistuneesti. Benchmarking-prosessiin on kehitetty järjestelmällinen malli, jota 

noudattamalla muilta oppimista voidaan tehostaa. Järjestelmällinen malli koostuu 

seitsemästä portaasta, joita ovat benchmarking-kohde, benchmarking yritys, oman 

tekemisen oppiminen, oppiminen itseään paremmilta, soveltaminen ja ottaminen omaan 

käyttöön, sekä opitun vakiinnuttaminen ja jatkokehitys. Benchmarking soveltuu muun 
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muassa liikeidean, prosessien, tuotteiden ja henkilöstön kehittämiseen. Benchmarking voi 

olla yrityksen sisäistä esimerkiksi liiketoimintayksiköiden välistä oppimista, kilpailija lta 

oppimista, samalla teollisuuden alalla toimivalta oppimista tai parhaalta mahdollise lta 

oppimista. Benchmarking onkin oivallinen Lean-työkalu oman toiminnan kehittämiseen 

oppimalla jo hyväksi todettuja malleja käytännössä, jolloin riskit ovat helpommin 

tiedostettavissa ja niihin voidaan puuttua ennen varsinaista soveltamista omaan toimintaan. 

(Tuominen 2010e, s. 130–132.) 

 

Suorituskykymittaristoja on hyvä rakentaa jo ennen varsinaisten Lean-

kehitystoimenpiteiden suunnittelua ja käyttöönottoa ajatellen, jotta tiedetään kehitykse lle 

oleellisia lähtökohtia. Oikein valitut suorituskykymittarit antavat hyvän kuvan nykyisen 

toiminnan tilasta ja siitä, mitä olisi oleellisinta lähteä kehittämään tulevaisuuden kannalta. 

Kilpailukyvyn kannalta hyviä suorituskykymittareita ovat muun muassa toimitusa ika, 

toimitusvarmuus, varastojen kiertonopeus sekä laatu- ja toimitusvirheiden lukumäärä. Ilman 

oikeanlaisia suorituskykymittareita on toimintaa hyvin hankala lähteä kehittämään oikeaan 

suuntaan ja riskit toimia väärin kehityksen kannalta lisääntyvät. Suorituskykymittare ista 

saatavan informaation avulla voidaan karsia kustannuksia, joista ei välttämättä ole ollut 

aiemmin luotettavaa tietoa tai miten ne ovat vaikuttaneet omaan toimintaan. Asiakkaan 

kannalta oman toiminnan tunteminen parantaa asiakastyytyväisyyttä ja asiakkaiden 

toiveisiin voidaan vastata entistä paremmin. Asiakkaalle merkittäviä arvoja ovat muun 

muassa: toimitusaika, joustavuus, reagointi ja toimitusten laatu (Tuominen 2010d, s. 36–38). 

Lean-filosofian kannalta yksi merkittävä suorituskykymittari on varastojen kiertonopeus, 

joka vaikuttaa suoraan vaihto-omaisuuden määrään. Oikeanlaisella tiedolla varastoinnin 

tarpeesta ja sen vaikutuksesta muun muassa toimitusvarmuuteen voidaan optimoida oman 

toiminnan kannalta kannattavin varastointiratkaisu varastointimäärineen (Tuominen 2010d, 

s. 57).  

 

4.6 ABC-analyysi ja materiaalivirta 

Yrityksissä syntyy varastoja tuotannon jatkuvuuden ja toimitusvarmuuden sekä muiden 

syiden takia. Suurimmassa osassa tapauksista varastojen syntymiseen ja niiden kokoon 

vaikuttavat epävarmuus ja suuret hankintakustannukset. Lisäksi toimitusaika voi joissain 

tapauksissa venyä jopa useiden kuukausien mittaiseksi varaston yllättävän kysynnän 

seurauksena. Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi yritysten on entistä enemmän panostettava 



46 

 

varastointiratkaisuihin ja materiaalivirtojen suunnitteluun sekä ohjaukseen. Kilpailukyky 

edellyttää entistä pienempiä varastoja, jolloin varastoarvot saadaan pidettyä 

mahdollisimman pieninä. Huomioon olisi kuitenkin hyvä ottaa varastokokoja 

pienennettäessä sen vaikutus toimitusvarmuuteen, koska leikkaukset kohdistuvat 

todennäköisesti varmuusvarastoihin. Näin ollen on syytä selvittää myynnin kannalta 

merkittävimmät tuotteet ja tuoteryhmät yrityksen kannalta. Varaston- ja 

materiaalinohjauksen analysointityökaluja on olemassa useita erilaisia, joista jokainen on 

räätälöity palvelemaan vähän erilaista käyttötarkoitusta. ABC-analyysi on Pareton-

pohjainen erotteleva analyysi, jonka tarkoituksena on erotella toiminnan kannalta 

merkittävät tekijät vähemmän merkittävistä. (Kärkönen & Småros 2008, s. 1–6; Mikkonen 

2009.) 

 

ABC-analyysi perustuu tuotteiden luokitteluun niiden myyntiosuuden tai käytön perusteella. 

Muita luokittelun pohjia voivat olla jakaminen luokkiin katteen, tilantarpeen tai 

varastomäärän perusteella. Toimialasta riippuen luokittelun perusteet on hyvä valita 

tapauskohtaisesti. Luokittelu pohjautuu perussääntöön, jossa 20 % nimikkeistä aiheuttaa 80 

% myyntituoton. Sääntö perustuu havaintoon, jossa pienellä osalla tuotteista on suurempi 

merkitys myyntiin suhteessa koko nimikkeistön myyntiin. Prosentuaalinen jakosuhde voi 

olla tapauskohtaisesti suurempi tai pienempi riippuen monesti nimikkeistön määrästä. ABC-

analyysissä nähdään, etteivät kaikki tuotteet ole yhtä arvokkaita myynnille, vaan tuloksen 

synnyttää pieni joukko nimikkeistä. Tämän perusteella kaikkia nimikkeitä ei ole 

kustannustehokasta valvoa ja varastoida samoilla menetelmillä. Kuvassa 12 on 

periaatteellinen malli ABC-analyysistä, mikä pohjautuu tuotteiden jaossa vuotuiseen 

ostomäärään. (Kärkönen & Småros 2008, s. 1–6; Hyppönen et al. 2004, s. 16; Mikkonen 

2009.) 
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Kuva 12. ABC-analyysin vaihtoehtoinen periaate pohjautuen ostomääriin vuodessa 

(Logistiikan maailma 2016b). 

 

Nimikkeet, joiden kulutus ja myynti on suurinta, kuuluvat analyysin perusteella tarkimmin 

ohjattuun A-luokkaan. Vastaavasti vähemmän merkittävät nimikkeet on jaettu vielä luokkiin 

B ja C sekä tarvittaessa lisäluokkaan D. Alempien luokkien nimikkeiden taloudellinen 

merkitys on tyypillisesti pienempi kuin A-luokan nimikkeiden, mutta merkitys asiakkaalle 

voi olla hyvinkin suuri ja jopa korvaamaton, minkä vuoksi ne halutaan pitää 

myyntiohjelmassa. (Kärkönen & Småros 2008, s. 1–6; Mikkonen 2009.) 

 

ABC-analyysi kuvaa tapahtumia menneestä ajasta, jolloin on huomioitava, ettei tulevaisuus 

ole välttämättä samanlainen tarkastelujakson kanssa. On huomioitava, että nimikkeet voivat 

vaihtaa luokitustaan, jolloin on hyvä tarkastella kysynnän kehitystä ja päivittää analyys ia 

tarpeen mukaan. ABC-analyysi ei puutu suoranaisesti kysynnän ennustamiseen, vaan on 

tarkoitettu työkaluksi olemassa olevan tiedon hyödyntämiseksi.  (Kärkönen & Småros 2008, 

s. 1–6; Mikkonen 2009.) 

 

Materiaalivirta kulkeutuu tyypillisesti toimittajilta yrityksen läpi tuotannon tai muun 

vastaavan käsittelyvaiheen kautta asiakkaille. Materiaalit ja tavarat kirjataan yrityksen 

tavaranvastaanotossa, josta ne jatkavat joko välivarastointiin tai suoraan tuotantoon. 

Tuotantovaiheen jälkeen materiaali jatkaa tuotteena matkaansa asiakkaille oman tai 

alihankintalähettämön kautta. Materiaalivirrat ovat sidoksissa vahvasti toimialaan, minkä 

vuoksi niitä on tarkasteltava tapauskohtaisesti. (Salmenkari 2000, s. 154.) 

 



48 

 

4.7 Tuoteperheanalyysi 

Tuoteperhe käsittää joukon samankaltaisia tuotteita, joiden perustana on käytetty yhteistä 

tuotealustaa. Tuotealustan ollessa yhteinen, erilaisuus toteutetaan tuomalla alustaan 

asiakasvaatimuksesta yksilöllisiä toiminnollisuuksia. Tuoteperheen yksittäisistä tuotteista 

käytetään nimitystä tuotevariantti, joka on suunniteltu täyttämään tietyn markkinasegmentin 

asiakastarpeet. Näin ollen tuoteperheet koostuvat joukosta tuotevariantteja, jotka koostuvat 

yhteisistä rakenteista ja toiminnoista. Yrityksillä tuoteperheitä voi olla muutamia, mutta ne 

käsittävät ison joukon tuotevariantteja tai vastaavasti tuoteperheitä voi olla useita, mutta 

tuotevariantteja vain muutama tuoteperhettä kohti. Tuoteperheitä suunniteltaessa on hyvä 

huomioida uusien tuotevarianttien tukevan yleistä tuotelinjauksen rakennetta, jotta koko 

yrityksen tietotaito ja osaaminen saataisiin hyödynnettyä kokonaan taloudellisessa 

näkökulmassa. (Jokela 2011; ReVelle 2001, s. 72–73.) 

 

Tuoteperheanalyysissä tuotteet jaotellaan tuoteperheisiin käyttämällä yhteistä nimittä jää, 

joka on tyypillisesti tuotealusta. Muodostamalla yksittäisistä tuotevarianteista tuoteperheitä, 

voidaan kartoittaa myös yksittäisten toimintojen ja nimikkeiden kytkeytymistä eri 

tuoteperheiden välillä. Tuoteperheiden muodostaminen helpottaa jatkossa niiden 

analysointia ja kehittämistä. Tuoteperheanalyysi voi perustua joko pelkästään analyyttisestä 

tiedosta kasattuun taulukkoon tai tämän lisäksi visuaaliseen havaintoon tuotevarianteista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(Jokela 2011; ReVelle 2001, s. 72–73.) 

 

4.8 Prosessikartoitus 

Prosessikartoituksessa muodostetaan työnkulusta diagrammi, jonka tarkoituksena on 

kuvastaa visuaalisesti prosessin työkulkua ja nostaa arvoa tuottavat ja tuottamattomat 

työvaiheet esiin. Prosessikartoitus on tehokas ja yksinkertainen aputyökalu tuotannon 

tehostamiseen. Kartoituksessa esiin nousevat arvoa tuottamattomat prosessivaiheet voidaan 

ottaa huomioon kehityksessä ja mahdollisuuksien mukaan poistaa ne kokonaisuudessaan. 

Prosessikartoitus aloitetaan prosessin halutusta alkukohdasta, eikä sitä välttämättä kannata 

lähteä rakentamaan liian kaukaa alusta, koska tarkastelu voi tapahtua vain osastotasoisest i, 

jolloin ei ole hyödyllistä tarkastella ulkopuolisia asioita. Prosessikartoitus päätetään 

tyypillisesti vaiheeseen, jossa tuotettu hyödyke lähetetään asiakkaalle. (Adair 2006, s. 27–

31; Ahoy 1999; Rother & Shook 2009, s. 9–16; ReVelle 2001, s. 190–199.) 
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Prosessikartoituksella saadaan tarkka kuvaus siitä, miten prosessi käyttäytyy sekä miten 

arvontuottokyky on suhteessa hukkatyöhön. Yksinkertainen vaihtoehto prosessikuvauksen 

tekemiseen on laatia yksinkertainen prosessipolkukuvaaja monivaihe isen 

prosessidiagrammin sijaan. Prosessikuvauksen voi suorittaa melko vapaasti riippuen 

prosessin laajuudesta ja yksityiskohtien määrästä. Yksi hyvä vaihtoehto on tehdä 

taulukkopohja, johon prosessin vaiheet kootaan. (Adair 2006, s. 27–31; Ahoy 1999; Rother 

& Shook 2009, s. 9–16; ReVelle 2001, s. 190–199.) 

 

4.9 Lean-Kaizen 

Kaizen on Lean-menetelmässä käytetty työkalu, jolla pyritään jatkuvaan parantamiseen. 

Kaizen-filosofialla ei pelkästään kartoiteta ja tunnisteta tuotantoprosessin pullonkauloja , 

vaan pyritään ratkaisemaan ongelma mahdollisimman nopeasti. Toimintamallin tarkoitus on 

parantaa laatua ja pienentää tuotantokustannuksia yksinkertaisilla ja tehokkailla , 

päivittäisillä muutoksilla. Jatkuva parantaminen käsittää laadun, teknologian, tuottavuuden, 

työturvallisuuden, tuotantoprosessien ja yrityskulttuurin jatkuvan kehittämisen. Kaizen-

toiminnan periaatteena on poistaa hukkaa ja arvoa tuottamatonta työtä tuotantoprosessista. 

Kaizen-kehitystyö toimii ideaalisesti silloin, kun jokainen työntekijä osallistuu omalta 

osaltaan kehittämään tuotantoa ja prosesseja. Työntekijöiden halutaan tekevän 

kehitysehdotuksia ja moni yritys palkitseekin työntekijöitään toteutetuista kehitysideoista, 

joilla pystytään säästämään kustannuksissa ja parantamaan tuottavuutta. (Bradbury 2016.) 

 

Kaizen-työkaluja ovat muun muassa Kanban, 5S-laatujärjestelmä, TPM ja automaation 

suosiminen tuotannossa. Käytettävät työkalut valitaan toimintaympäristön ja 

käyttötarkoituksen mukaan jokaiselle yritykselle sopiviksi. Kaizen-kehitystyön hyötyjä ovat 

muun muassa parantunut tuottavuus, laatu, parantunut työturvallisuus, pienentyneet 

kustannukset ja kasvanut asiakastyytyväisyys. Kaizen-kehitystyö toimii lisäksi hyvänä 

keinona parantaa yrityskulttuuria ja lisätä työntekijöiden tyytyväisyyttä toimintaan.  

(Bradbury 2016.)  
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CASE: ABLOY OY:N OVENSULJINPAKKAUS 

 

5 PAKKAUKSEN NYKYTILA-ANALYYSI JA LAYOUT 

 

 

Pakkauksen layoutin nykytila on säilynyt lähes koskemattomana kymmenen vuotta, joten 

nykytila-analyysille on saatavissa kattavasti tilastollista tietoa. Nykytila-analyysissä tullaan 

käyttämään kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia analysointimenetelmiä sekä tekemään 

prosessikartoitus tuoteperheitä mukaillen. Pakkauksen nykytila-analyysilla pyritään 

saamaan tukevaa tietoa uuden pakkauksen layoutin suunnitteluun, toteutukseen sekä 

seurantaan. Pakkauspisteiden ergonomiaa ja siisteyttä kehitetään parempaan suuntaan sekä 

annetaan edellytykset niiden jatkokehitykselle. Kuvassa 13 on yksi kolmesta alkuperäisestä 

pakkauslinjastosta, kaikki kolme pakkauslinjastoa mukailevat samaa alkuperäistä tyyliä ja 

vaativat näin ollen kehitystä usealla osa-alueella. 

 

 

Kuva 13.  Pakkaussolun tyypillinen linjastorakenne ja järjestys.  
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5.1 Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi 

Kvalitatiivista analyysiä käytetään tässä työssä pakkauksen toimintamallien selvittä miseen 

ja ymmärtämiseen. Pakkauksen nykyisessä layoutissa on muodostunut hyvin havaittavissa 

oleva toimintamalli, kuitenkaan ei voida puhua työn kokonaisvaltaisesta 

standardisoitumisesta, koska tilanteen ja tekijän mukaan samat asiat hoidetaan hieman eri 

tavalla. Jokaisella työntekijällä on vakiintunut omanlaisensa työskentelymalli nimikke iden 

pakkauksessa. Tähän toimintamalliin on todennäköisesti johtanut se, että töitä ei ole pystytty 

täysin standardisoimaan. Tämä johtuu osittain nykyisen layoutin varastomallisesta 

rakenteesta, jossa kaikille materiaalinimikkeille ei ole määrättyä vakiopaikkaa. 

Pakkausprosessi hoituu muilta kuin pakkauksen alkuvaiheilta lähes standardinomaises t i. 

Näin ollen onkin kiinnitettävä huomiota erityisesti pakkauksen alkuvaiheen tekijöihin, 

etenkin materiaalinimikkeiden varastointiratkaisuihin. Pakkauksen työntekijöiden mukaan 

tehokkuutta ja mielekkyyttä työntekoon olisi saavutettavissa esimerkiksi ergonomis il la 

työskentelytasoilla ja materiaalinkäsittelylaitteistoilla. Lisäksi häiriötä työskentelyyn 

aiheuttaa lattioille varastoidut materiaalinimikkeet, jotka syövät tehokkaasti käytettävissä 

olevaa tehollista lattiapinta-alaa ja aiheuttavat näin hukkaa.  

 

Kvantitatiivista analyysiä käytetään erityisesti pakkauksen materiaalinimikkeiden virtaus- ja 

käyttömäärien selvittämiseen. Aineistona on käytössä yrityksen tuotannonohjausjärjeste lmä, 

josta yksittäisen nimikkeiden tiedot ovat saatavilla helposti ja luotettavasti. Työssä 

pääasiallisena kvantitatiivisena analyysimenetelmänä käytetään ABC-analyysiä, joka 

soveltuu hyvin varastoitavien kulutusnimikkeiden varastointimäärien varastointitarpeen 

selvittämiseen kulutustietojen perusteella. Vastaavasti kvantitatiivisia menetelmiä käytetään 

tuotannontehokkuuden ja suorituskykymittareiden kohdalla.  

 

5.1.1 ABC-analyysi ja materiavirta 

Pakkauksen varastonimikkeiden määrien arviointiin käytetään aputyökaluna ABC-

analyysiä, jolla luokitellaan pakkauksessa tarvittavat tuotteet käyttömäärien mukaan 

kolmeen luokkaryhmään. ABC-analyysisissä käytettävä kulutusinformaatio on saatu 

Microsoft AX-tuotannonohjausjärjestelmästä sitä tukevista Excel-taulukoista. 

Kulutushistoria käsittää ainoastaan vuonna 2015 laskutetut tilaukset, joiden perusteella on 

lähdetty haravoimaan yksittäisten osanimikkeiden kulutusmääriä. ABC-analyysi on esitetty 

tarkemmin liitteessä I sekä ABC-ryhmien jakoperusteet on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. ABC-analyysin luokkien jakomäärät kappaleina. 

Nimikeluokka Rungot Kotelot Tarvikepussit Pakkaukset 

A >50000 >10000 >50000 >50000 

B >10000 >1000 >5000 >5000 

C >0 >0 >0 >0 

 

Käyttämällä taulukossa 1 esitettyjä kappalemääriä voidaan muodostaa luokkajakaumat 

pakkauksessa käytettävistä nimikkeistä. Kuvassa 14 on esitetty käyttämällä 

piirakkakuvaajaa eri nimikeluokkien prosentuaalinen jakautuminen ABC-analyys in 

kolmeen pääluokkaan. Merkittävin tieto saadaan koteloiden jakaumasta, koska kyseinen 

nimikeryhmä sisältää kaiken kaikkiaan noin 60 sisäistä nimikettä. Kotelot ovat eniten tilaa 

vievä ryhmä, minkä vuoksi merkittävimpien nimikkeiden tunnistaminen on tärkeää uuden 

layoutin varastointimallia ja määriä suunniteltaessa. Muiden pääryhmien sisäisten 

nimikkeiden määrät ovat suhteessa pienempiä kuin koteloiden. Poikkeuksen tekevät 

ainoastaan rungot, joiden välivarastointi ennen pakkausta tapahtuu maalauksen jälkeen 

kuormalavahyllyssä pakkauksen välittömässä läheisyydessä.  ABC-analyysin luokat ovat 

jakautuneet pääsääntöisesti kolmen pääryhmän sisällä teoriaa tukien hyvinkin tasaisesti, 

ainoan poikkeuksen tekee koteloiden ryhmä, jossa C-luokan nimikkeitä on erityisen paljon 

suhteessa koko nimikeryhmään. Koteloiden ryhmä on myös ainut, joka sisälsi useita 

nollanimikkeitä, joita ei laskutettu vuoden 2015 aikana yhtään kappaletta.  
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Kuva 14. ABC-analyysin luokkien jakautuminen materiaaliryhmittäin. 

 

Pakkauksessa käytettävien pääryhmien sisäistennimikkeiden luokkien määrät on esitetty 

taulukossa 2. Taulukosta 2 pystyy havaitsemaan saman poikkeaman koteloiden C-luokan 

nimikkeiden luokkien määrässä, mikä näkyy piirakkakuvaajan osioiden koossa. Muiden 

pääryhmien nimikkeiden luokkien vaihtelu ei ole yhtä rajua kuin koteloiden nimikkeiden. 

 

Taulukko 2. ABC-analyysin luokkajakauma kappalemäärin peilaten eri materiaaliryhmille. 

Nimikeluokka Rungot Kotelot Tarvikepussit Pakkaukset 

A 4 5 2 3 

B 5 11 2 3 

C 4 44 3 4 

 

ABC-analyysistä saatuja tuloksia käytetään perustana uuden layoutin varastointimäär iä 

suunniteltaessa sekä päätettäessä mitä nimikkeitä tullaan varastoimaan pakkauksen 

välittömässä läheisyydessä, ja mitkä tullaan sijoittamaan tavaranvastaanoton hallinnoimalle 

alueelle. 
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5.1.2 Tuoteperheanalyysi 

Tuoteperheanalyysissa lähdettiin periaatteesta, että kukin suljinmalli toimii itsenäisenä 

tuotealustana tuoteperheelle. Näin ollen tuoteperheiden muodostaminen helpottuu, koska 

tuotevariantit on loogisempaa jakaa runkojen perusteella luokkiin kuin esimerkik s i 

koteloiden, joita käytetään tapauskohtaisesti useammassakin suljinmallissa. Pakkauksessa 

käytetään 14:ta eri runkonimikettä, jotka jakautuvat Abloy- ja ASSA Abloy-brändin kesken, 

noin puolet kumpaakin. Näin ollen tuotevarianttien erot koostuvat pääsääntöisest i 

tarvikepussien, koteloiden ja pahvien erilaisista yhdistelmistä. Koteloita pakkauksen tiloissa 

on noin 60 erilaista ja tarvikepusseja seitsemän eri variaatiota. Pakkausten kohdalla useampi 

suljinmalli käyttää blankkoa eli merkitsemätöntä pakkausta, mutta tämän lisäksi pakataan 

paljon nimikkeitä myös maakohtaisten brändien omiin pakkauksiin. 

 

Tuoteperheiden selvittämisellä pyritään löytämään näkemys siitä, mitkä nimikkeet 

kannattaisi sijoittaa mahdollisimman lähelle toisiaan pakkauksen varastointiratkaisussa. 

Lisäksi tuoteperheanalyysistä saatujen tuoteperheiden koot ovat paremmin hahmotettavissa, 

jolloin uuden layoutin nimikemäärien arviointiin saadaan lisää tukea analyysistä. Näin ollen 

voidaan tarkastella, mitkä tuoteperheet on järkevää kokonsa perusteella sijoittaa pakattaviksi 

samalla pakkauslinjalla. Tämän hetkisessä layout-ratkaisussa kaksi suurinta tuoteperhettä, 

DC351 (Door Closer) ja DC401, pakataan samalla pakkauslinjalla ja tarvittaessa linjaa 

käytetään myös muille tuoteperheille kapasiteetin sitä vaatiessa. Muuten 

pienempimenekkiset tuoteperheet pakataan omalla pakkauslinjastollaan, jotta isojen 

tuoteperheiden pakkaus ei päälinjalla häiriintyisi. Periaatteessa nimikkeet ovat jo 

vanhassakin pakkauksessa jaettu tuoteperheisiin runkonimikkeiden perusteella, vaikka sitä 

ei virallisesti ollakaan linjattu. Näin on kuitenkin ollut järkevää tehdä, jotta vältytään 

sekaannuksilta pakkauksessa sekä on pystytty siirtämään pakkauksessa tarvittavat 

tuotemoduulit lähelle valittua pakkauspistettä. 

 

Tuoteperheiden karkea jaottelu on esitetty taulukossa 3. Taulukkoon on myös lisätty 

tuoteperhekohtainen vuosikulutus perustuen vuoteen 2015 sekä ABC-analyysin prioriteett i-

luokka kulutuksen mukaan. Taulukosta voidaan havaita muutamia tuoteperheitä, joiden 

pakkausmäärät ovat huomattavasti isompia kuin suurella osalla muista tuoteperheistä. Nämä 

suurivolyymiset tuoteperheet muodostavat A-luokan nimikkeistön ja ovat prioriteetiltaan 

kaikkein tärkeimpiä sijoitettavia uuden layoutin kohdalla. 
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Uutena tuoteperheenä on pakkaukseen tulossa DC150-suljinmalli, jonka arvioitu ABC-

luokka ensimmäisenä vuotena on C. DC150 tuoteperhe tulee käsittämään 6 erilaista 

tuotevarianttia, tuotevariantit, jotka perustuvat eri koteloväreihin. 

 

Taulukko 3. Ovensuljintuoteperheet ja ABC-luokka. 

Tuoteperhe/suljin 

malli 

Tuoteperheen luokka 

ABC-analyysi 

DC150 Tuleva tuote 

DC240 A 

DC247 C 

DC250 B 

DC330 B 

DC335 B 

DC336 C 

DC351 A 

DC401 A 

DC500 B 

DC700 A 

DC700AC C 

DC840 B 

DC860 C 

 

5.1.3  Tehokkuuden mittaus 

Prosessin tehokkuuden mittauksessa tarkastellaan pakkausprosessia kokonaisvaltaises t i 

siten, että huomioidaan yksittäisten prosessivaiheiden vaikutus koko pakkausketjuun, jotta 

mahdolliset pullonkaulaprosessivaiheet tunnistetaan. Pullonkaulojen ja hukkien 

tunnistaminen on merkittävä tekijä kehitettäessä tuottavuutta, koska tällöin voidaan keskittää 

enemmän resursseja näille osa-aluille.   
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5.2 Prosessikartoitus 

Prosessikartoitus suoritettiin tarkastelemalla vanhan layoutin ”kahta” erillistä 

pakkauslinjastoa, jossa kummassakin suoritetaan pääsääntöisesti samojen tuoteperheiden 

pakkausta. Isompi pakkauslinjasto keskittyy suurelta osin DC351-vientimallin pakkaukseen. 

DC351:n linjastolla pakataan lisäksi DC400-tuoteperhettä sekä suuria muiden suljinmall ien 

tilauksia, minkä vuoksi prosessikartoitusta ei kannata tehdä pelkästään 

pakkauslinjakohtaisesti. Prosessikartoitus on järkevintä tehdä käyttämällä apuna 

tuoteperheiden määrittelyä, jolloin prosessikartta voidaan osoittaa koskevan tiettyä 

tuoteperhettä. Kuvassa 15 on esitetty DC351:n ja DC401:n prosessikaavio, josta nähdään 

selkeästi prosessin eri vaiheet portaittain. 

 

 

Kuva 15. DC351:n ja DC401:n pakkauksen prosessivaiheet.  

Runkojen haku Runkohyllystä lavan 
hakeminen

Lavan asettelu 
pakkauslinjan lähelle

Laatikoiden asettelu Laatikonmuodostaja 
tekee laatikot

Laatikoiden levittäminen koko 
lijaston mitalle

Runkojen laitto 
laatikoihin

Runkojen nostaminen kauluslavalta
Mahdollisten kaulusten 
vähentäminen lavalta Runkolavan vaihto

Välipahvien asettelu
Välipahvien taittelu 

arkista, jos ei 
esivalmisteltuja ole

Kaksi välipahvia per 
laatikko

Laatikoiden 
kiinnilaittaminen

Kiinnilaiton yhteydessä mahdollinen yksittäispakkausten pinoaminen voi tapahtua myös 
vaiheessa "kuljetuslaatikkoon laittaminen"

Kuljetuslaatikon 
muodostaminen

Laatikon pahvien 
hakeminen ja 

puulavan hakeminen

Pahvien kasaan 
niittaaminen

Pumppukärriin 
asettelu

Kuljetuslaatikkoon 
lastaaminen

Yksittäispakkausten 
pinoaminen

Kuljetuslaatikon 
lähetysvalmistelu

Kannen laittaminen ja 
pannoitus

Kahden kuljetuslaatikon päällekkäin 
pinoaminen ja kuljetus lähetyspaikalle
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Muiden suljinmallien pakkauksessa on pääsääntöisesti enemmän pakkauksen vaiheita, kuin 

DC351:n ja DC401:n mallien pakkauksessa, koska niiden mukana ei toimiteta koteloa, 

ohjeita, eikä tarvikepussia. Muiden suljinmallien pakkauksessa pakataan 

yksikköpakkauksiin tyypillisesti ohje, kotelo, tarvikepussi ja osalla malleista liukuvetola ite 

tai muu vastaava lisävaruste. Kaikkien tuoteperheiden kohdalla tuotevariantit pakataan joko 

ryhmä- tai joukkopakkauksiin, minkä jälkeen ne laitetaan eteenpäin pääsääntöisesti lavalla 

tai rullakolla. Kuvassa 16 on esitetty muiden tuoteperheiden kuin DC351:n ja DC401:n 

pakkausvaiheen prosessikaavio. 

 

 

Kuva 16. Muiden ovensuljinmallien pakkauksen prosessikaavio. 

Runkojen haku Runkohyllystä lavan 
hakeminen

Lavan asettelu 
pakkauslinjan lähelle

Laatikoiden asettelu Laatikonmuodostaja 
tekee laatikot

Laatikoiden levittäminen koko 
lijaston mitalle

Runkojen laitto 
laatikoihin 

Runkojen nostaminen kauluslavalta 
Kaulusten vähentäminen 

lavalta Runkolavan vaihto

Välipahvit, 
tarvikepussit ja 

ohjeet
Välipahvien taittelu

Ohjeiden ja 
tarvikepussien laitto

Laatikoiden 
kiinnilaittaminen

Kiinnilaiton yhteydessä mahdollinen yksittäispakkausten pinoaminen voi tapahtua myös 
vaiheessa "kuljetuslaatikkoon laittaminen"

Kuljetuslaatikon 
muodostaminen*

*vaihtoehtoinen

Laatikon pahvien 
hakeminen ja 

puulavan hakeminen
Pahvien taittelu

Pumppukärriin 
asettelu

Kuljetuslaatikkoon 
lastaaminen

Yksittäispakkausten 
pinoaminen

Lavan sijasta 
rullakkoon 

laittaminen

Kuljetuslaatikon 
lähetysvalmistelu*

*vaihtoehtoinen

Lavan vienti ja 
kelmutus Kuljetus lähetyspaikalle

Rullakon vienti 
lähetyspaikalle

Rullakon sulkeminen 
ja lähetyspaikalle 

kuljetus
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Uusi layout tullaan suunnittelemaan prosessikartoitusta apuna käyttäen, jolloin on 

mahdollista puuttua osa-alueisiin vähentäen arvoa tuottamattoman työn määrää. Kaikkia 

arvoa tuottamattomia työvaiheita ei todennäköisesti pystytä poistamaan uudessakaan 

layoutissa, sillä tehokas hukan poistaminen vaatisi syvällistä perehtymistä tuotesuunnitte lun 

puolelle, johon ei tämän työn tekovaiheessa ole mahdollisuutta. Uudessa layoutissa 

kuitenkin huomioidaan tulevaisuuden mahdollisuudet automaation kehittämiseen, jolloin 

voidaan automatisoida nykyisiä tuotemalleja tai kehittää paremmin automatisoitavissa 

olevia malleja. Automaatiota tullaan kehittämään niiden prosessivaiheiden osalta, joilta se 

on järkevää tämän työn tuottavuuden kasvatustavoitteen kohdalla. Erityisesti raskaissa ja 

merkittävissä prosessivaiheissa tullaan tarkastelemaan automaation vaikutusta tuottavuuteen 

ja työergonomiaan nykyistä layoutia enemmän.  

 

Pakkauksen uutta layoutia ja prosessia kartoitettaessa on tarve siirtyä tässä työssä myös 

pakkausta edeltävään vaiheeseen tuotealustojen eli kasattujen ja maalattujen runkojen osalta. 

Ennen tuotealustojen hakemista pakkaukseen ne välivarastoidaan pakkauksen yhteydessä 

oleviin kuormahyllyihin kauluslavoilla odottamaan pakkausvaihetta. Välivarastoon 

tuotealustat tulevat maalauslinjalta, joka sijaitsee aivan pakkauksen ja välivarastohyllyn 

vieressä. Maalauslinjalta tulevat tuotealustat tarroitetaan kuuluvaksi johonkin tiettyyn 

tuoteperheeseen.  Tarroitus toteutetaan tämän hetkisessä prosessissa käsin, joka on 

laadullisesti hankala prosessi, sillä suurin osa tuotetarroista asettuu vinoon laitettaessa. 

Tarroituksen jälkeen tuotealustat nostetaan maalausripustimilta kauluslavoille odottamaan 

siirtoa välivarastohyllyyn tai suoraan pakkaukseen tilanteesta riippuen.  Uudessa layoutissa 

onkin tarkoitus kartoittaa vaihtoehtoja myös tuotealustojen tarroituksen ja välivarastoinnin 

tehostamiseen muuttamalla, karsimalla, mekanisoimalla tai automatisoimalla maalauksen 

jälkeisiä prosessivaiheita osana kokonaisvaltaista pakkauksen layoutkehitystä. 

Prosessikartoituksen päivityskohdat tullaan esittämään työn lopussa yhdessä tuottavuuden 

kasvun arvioinnin kanssa, jolloin on helpompi vetää yhtäläisyyksiä prosessin päivittämisen 

ja tuottavuuden välillä.  

 

5.3 Nykyinen layout-ratkaisu 

Pakkauksen nykyinen layout on pysynyt muuttumattomana reilun kymmenen vuotta, minkä 

vuoksi se näyttää enemmän varastolta kuin tehokkaalta Lean-periaatteen mukaisest i 

toteutetulta huippuyksiköltä. Nykyisessä layout-ratkaisussa pakkauksen tilat on ympäröity 
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korkeilla kuormalavahyllystöillä, minkä vuoksi pakkauksen toimintaa on hankala seurata, 

eikä se juurikaan muistuta tuotantotilaa. Kuvassa 17 on esitetty pakkauksen yleisnäkymä 

käytävätasolta. Pakkauksen välittömässä yhteydessä sijaitsee runkojen 

välivarastointihyllystö sekä maalauslinjasto. Liitteessä II on esitetty pakkauksen vanha 

layoutin pohjakuva, joka on suuntaa-antava, sillä siitä on vuosien saatossa jäänyt pieniä 

yksityiskohtia päivittämättä. Päälinjaukset ovat kuitenkin pysyneet samoina.  

 

 

Kuva 17. Pakkauksen käytävätason näkymä. 

 

Kuvassa 18 on esitetty pakkauksen yleisnäkymä johdon työhuoneen suunnalta kuvattuna. 

Kuvasta voi huomata, että korkeat kuormahyllyt ovat varsin vallitsevassa asemassa. Kuvassa 

tulisi näkyä vasemmalla L-muotoinen pakkauslinja, jolla pakataan käytännössä kaikki 

pienivolyymiset tuoteperheet. Vastaavasti oikealla alkavan kuormahyllyn taakse jäävällä 

suoralla pakkauslinjalla pakataan suurivolyymiset tuoteperheet. Taka-alalle jäävä korkea 

kuormahylly on varattu maalatuille tuotealustoille välivarastoksi ennen pakkausvaihe tta.  

Kuormahyllyjen asettelun ja määrän takia pakkauksen toiminnasta on hyvin hankala saada 

kunnollista kuvaa, siksi toiminnan tarkkailu vaatii jalkautumista itse pakkausalueelle. 
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Kuva 18. Yleisnäkymä tarkasteltuna johdon työhuoneen suunnalta.  

 

5.4 Ongelmakohdat 

Nykyinen layout-ratkaisu ei ole toiminnan kannalta huono, mutta kaipaa päivittämistä, sillä 

Abloyn tuottavuuden kasvulle on annettu vuosittaiseksi tavoitteeksi 3 %, Pakkauksen 

rakenne on pysynyt kymmenen vuotta lähes koskemattomana, joten tuottavuuden parannusta 

ei ole tapahtunut halutussa mittakaavassa. Pääongelmana nykyisessä layoutissa on 

tuottavuus ja kapasiteetin riittämättömyys kuormitustilanteissa sekä Lean-henkisen 

visuaalisuuden puuttuminen. EMEA-divisioonan (Europe, Middle East and Africa, 

liiketoiminta-alue Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) Lean-kehityspuolelta on tullut palautetta 

pakkauksen visuaalisesta ilmeestä, joka ei palvele konsernin linjausta Lean-kulttuur in 

edistämisestä konsernin tehtailla. Lisäksi konsernin puolelta on painotettu automaation 

kehittämisen edistämistä.  

 

Nykyinen eli alkuperäinen layoutratkaisu on esitetty kuvasarjana liitteessä III. Liitteen 

kuvasarjasta voi huomata, että pakkauksen tiloissa on varastoitu paljon materiaaleja lattioil le 



61 

 

siten, että työskentelytilat eivät ole esteettömiä. Lattiavarastopaikat vaatisivat 

asiaankuuluvat merkinnät lattiassa. Tämän vuoksi pakkauksen yleisilme vaikuttaa hyvin 

epäsiistiltä ja sekavalta, eikä esimerkiksi muiden prosessivaiheiden 5S-menettely ei ole voitu 

ottaa käyttöön pakkauksen osa-alueella. Layout-ratkaisu sisältää myös paljon korkeita 

kuormahyllyjä, jotka eivät ole visuaalisesti ja tuotannollisesti parhaita ratkaisuja Lean-

periaatteen kannalta. Korkeat hyllystöt soveltuvat hyvin varastoihin, joissa tarvitaan 

mahdollisimman paljon lavapaikkoja pienelle lattiapinta-alalle. Tuotannonohjauksellises t i 

korkeat kuormahyllyt ovat myös visuaalinen este tuotannon ja työnjohdon välillä. Korkeat 

kuormahyllyt aiheuttavat myös lisätyötä niin pakkauksen kuin tavaranvastaanoton 

henkilöstölle, sillä trukkikuskien täytyy käydä laskemassa erikseen korkealle varastoidut 

nimikkeet, pakkauksen henkilökunnan pyynnöstä.  Korkeat kuormahyllyt aiheuttavat myös 

työturvallisuuden kannalta näköesteen pääkäytäville, mikä aiheuttaa ”läheltä piti”-tilante ita 

erityisesti trukkiliikenteen kanssa.      

 

Materiaalivirtoja tutkittaessa nykyisessä layoutissa on paljon tarvittavia 

materiaalinimikkeitä sijoitettu tuottavuuden kannalta strategisesti huonoihin paikkoihin. 

Tämä aiheuttaa merkittävästi arvoa tuottamatonta työtä, painottuen erityisesti materiaa lien 

hakumatkoihin. Materiaaleja on sijoitettu myös pakkauksen tiloihin ”milloin-minnek in 

mahtuu”-periaatteella, jolloin vuosien saatossa tavarat ovat vaihtaneet paikkaa ja 

saavuttaneet nykyisen epäjärjestyksen. Nykyisessä layoutissa ei voida puhua 

tuoteperheittäin suunnitellusta varastointilogiikasta, vaan nimikkeiden paikat on vain 

opeteltava muistamaan. Tämä osaltaan hidastaa tuottavaa toimintaa työtehtäväkierrollisessa 

tehtaassa erityisesti uusien työntekijöiden oppiminen vaikeutuu. Nimikkeiden epälooginen 

järjestys hankaloittaa myös visuaalista tuotannonohjausta ja valvontaa, jolloin voi syntyä 

tilanteita, joissa tarvittava nimike loppuu esimerkiksi järjestelmän kirjausvirheen takia. 

Nykyisessä layoutissa ei ole myöskään huomioitu tarpeeksi suurivolyymisten 

tuoteperheiden tarvitsemien materiaalinimikkeiden vaatimia tiloja, vaan ne tyypillises t i 

haetaan suoraan pakkauslinjan viereen, jolloin liikkuminen pakkauslinjaston läheisyydessä 

vaikeutuu. Jätteiden ja pahvien osalta kehittämisen varaa on jäteastioiden sijoituksessa, sillä 

nykyisessä ratkaisussa työntekijät joutuvat kuljettamaan kohtuullisen pitkän matkan roskia 

keräyslaatikoille. 
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Nykyisessä layout-ratkaisussa on myös monia työergonomisia puutteita: esimerkik s i 

työtasot eivät ole korkeussäädettävissä olevia, jolloin osa työntekijöistä joutuu tekemään 

pakkaustyötä epäergonomisessa työasennossa, mistä voi seurata sairaspoissao loja 

tulevaisuudessa. Vääränlaiset työasennot vaikuttavat myös työn mielekkyyteen ja sitä kautta 

työn tuottavuuteen. Nykyisessä layoutissa on myös muutamia raskaiden taakkojen 

nostamisiin liittyviä ongelmia työergonomian ja -turvallisuuden kannalta. Raskaita 

tuotealustalavoja nostetaan työskentelykorkeudelle käyttämällä alimitoitet tuja 

sähkönostimia, mikä lisää mahdollisuuksia lavan tippumiseen ja työtapaturmaan. Näihin 

asioihin tullaan kiinnittämään erityisesti huomiota uudessa layout-ratkaisussa.  

 

Kuvassa 19 on esitetty tuotealustojen nostaminen työskentelykorkeudelle pinoamisvaunua 

apuna käyttäen, jolloin on vaarana, että epätasapainoinen lava kaatuu. Siirrettävien nostinten 

korvaaminen pakkauksessa kiinteillä paikkakohtaisilla nostimilla on kuitenkin haasteellista, 

koska kukin pakkaaja sijoittaa materiaalilavan siirrettävän nostimen avulla haluamalleen 

etäisyydelle työpisteestä. Siirrettävien nostinten käyttäminen materiaalitasoina aiheuttaa 

niiden sitoutumisen pois siirtelytyöstä, minkä vuoksi pakkauksen henkilökunnalta kuluu 

aikaa vapaimman nostimen etsimiseen ja hakuun. Lisäksi nykyinen pakkaus käsittää vain 

yhden korkealle nostavan sähkönostimen, mikä aiheuttaa merkittävästi ylimäärä istä 

nostimen lainailua ja turhaa työtä. Monien pakkauksessa tehtävien nostotöiden 

suorittaminen vaatii korkealle nostavaa nostinta. Lainailusta voi myös seurata pahimmassa 

tapauksessa toisen pakkauslinjaston työn pysähtyminen nostimen lainauksen ajaksi.  
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Kuva 19.  Pinoamisvaunu nostoapuvälineenä tuotealustojen käsittelyssä. 

 

Nykyiseen layout-ratkaisuun ei myöskään ole helposti toteutettavissa mekanisoitavia ja 

automatisoitavia työvaiheita. Rajoittavia tekijöitä ovat lattiapinta-alan käytön hankaluus, 

varastointimallin rajoittavuus, pakkauslinjastojen malli sekä materiaalien virtaussuunnat. 

Lisäksi nykyisestä layoutista ei ole mahdollisuutta toteuttaa pienin muutoksin Lean-

perusteista tuotantomallia. Tätä varten on lähdettävä hahmottelemaan täysin 

uudentyyppinen lähestymismalli tuotantoympäristön muokkaamiseksi halutunlaiseks i 

tuotantoympäristöksi. 
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6 UUDEN LAYOUTIN SUUNNITTELU JA VAATIMUKSET 

 

 

Uuden layoutin suunnittelussa ensimmäisenä vaiheena lähdettiin sitouttamaan pakkauksen 

työntekijöitä osaksi layoutmuutosta, jotta he tiedostaisivat vaikutusmahdollisuutensa uuden 

layoutratkaisun suunnitteluun. Tämä minimoisi uutta ratkaisua vastaan kohdistuvaa 

vastustusta. Osana suunnittelua palavereita pidetään kerran kahdessa viikossa projektin 

nykytilan kartoittamiseksi ja uusien kehitysideoiden löytämiseksi. On selvää, ettei vain 

muutaman palaverin perusteella saa selkeää kuvaa pakkauksen nykytilasta, ongelmista, 

kehittämiskohdista ja työntekijöiden toiveista, vaan tuotantoon on jalkauduttava itse ja 

seurattava prosessia intensiivisesti, jotta mahdollisimman monet asiat tulisi huomio itua 

uuden layoutin kannalta.  

 

Uuden layoutin suunnittelun perustana toimii kehityspalavereiden lisäksi vanhan layoutin 

nykytila-analyysista saadut tiedot tuoteperheistä, työaikamittauksista ja materiaale i hin 

kohdistuneesta ABC-analyysista. Uuden layoutin suunnitteluun vaikuttaa myös 

työergonomian huomioiminen, työturvallisuus, automaation kehittämisen huomioiminen, 

5S-laatujärjestelmä, tuottavuuden kasvutavoite ja käytettävissä olevat resurssit sekä 

tilantarve.  

 

Aikataulu projektin toteuttamiselle on varsin tiukka, minkä vuoksi pakkauksen nykytilan 

kartoitus ja uuden layoutin suunnittelu on tehtävä tehokkaasti ja saumattomasti. Projektin 

aikataulutusta hankaloittaa käytettävä ajankohta, koska suurin osa yrityksen työntekijöistä, 

tavarantoimittajista ja alihankkijoista on kesälomilla ennen varsinaisen muutoksen aiottua 

toteutusta, joka on elokuun (v. 2016) loppupuolella.  

 

6.1 Layoutin vaatimukset ja rajoitteet 

Päävaatimukset ja -tavoitteet uudelle layout-ratkaisulle ovat parantunut työturvallisuus, 

työergonomian kehittyminen, tuottavuuden parantuminen 10 %, visuaalisen ilmeen 

kehittyminen, automaatiotason nostaminen ja mahdollisuus automaation helpompaan 

kehittämiseen sekä työntekijöiden työnmielekkyyden kohoaminen. Muita vaatimuks ia 

alettiin kartoittamaan vanhan layoutin nykytila-analyysin avulla ja layout-palavere issa 

tuotannon työntekijöiden kanssa. Työntekijöiden puolelta tuli uutta layoutia ajatellen 
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merkittäviä vaatimuksia työpisteiden suunnittelun peruslinjausten kannalta ja toiveita uusien 

työpisteiden sijainnin suhteen pakkauksen tilassa. Tuottavuuden kasvamisen ja kapasiteetin 

kannalta kaikkein merkittävin vaatimus työntekijöiden puolelta oli vähintään kolmen 

erillisen pakkauslinjan säilyttäminen myös uudessa layoutissa, jotta useampaa eri tilausta 

voitaisiin pakata omilla linjoillaan yhtä aikaa. Kolmen linjan mallia tukee lisäksi 

suljinmallien jakaminen kolmeen tuoteperheeseen, jolloin kolme erillistä linjaa 

mahdollistaisi virtaviivaisen materiaalivirtojen erottamisen layoutin kannalta. 

Työntekijöiden toiveena on saada kahdelle pienemmälle pakkauslinjalle sähköisesti 

korkeussäädettävät työtasot, sillä näitä työtasoja käytetään pääsääntöisesti yksin tehdessä . 

Tällöin vain yhden työntekijän pituus rajoittaa optimityökorkeutta. Vastaavasti 

suurivolyymisella pakkauslinjalla kaksi pakkaajia on useampia yhtä aikaa, jolloin 

yksilöllistä työtason korkeutta on vaikea määrittää. Pakkaajat ovat yhtä mieltä siitä, että 

pakkauslinjan kaksi sähköinen korkeudensäätö menee hukkaan, minkä vuoksi sitä ei 

toteuteta muutoksen yhteydessä. Pakkauslinjalle kaksi jätetään kuitenkin varaus 

tulevaisuuden muutosta varten.  

 

Yksi merkittävimpiä vaatimuksia uudelle layoutille on parantunut visuaalinen ilme ja 

pakkauksen vaiheiden tunnistettavuuden paraneminen seurattaessa toimintaa ulkopuolisen 

silmin. Vanhassa layout-ratkaisussa konsernin puolelta on tullut sanomista siitä, että 

pakkauksen prosessivaiheet ovat rajatun näkyvyyden vuoksi hankalasti tunnistettavissa. 

Prosessivaiheiden näkyvyyttä rajoittavat eniten korkeiden kuormalavahyllyjen 

muodostamat seinämät varsinaisen pakkausprosessin ympärille. Lisäksi materiaa lien 

vääränlainen sijoittaminen niiden kuulumattomille paikoille luo epäsiistin olemuksen ja 

näköesteen pakkauslinjojen tuntumaan.  

 

6.2 Työergonomia 

Työergonomian kannalta merkittävimmät kehityskohteet layout-suunnittelun alussa ovat 

pakkaustasojen saaminen korkeussäädettäviksi ja turhan liikkumisen sekä nostelun 

vähentäminen koneiden ja materiaalien sijoittelun avulla. Hyllyvalinnoilla ja sijoittelul la 

pyritään vähentämään turhaa liikkumista ja nostelua. Lean-periaatteen mukaisessa 

tuotannon varastoinnissa suositaan läpivirtaushyllyjä, joista löytyy positiivis ia 

käyttökokemuksia jo muualta tuotannosta.  Sijoittamalla esimerkiksi kotelot, tarvikepuss it 

ja ohjeet läpivirtaushyllyyn keräilytasojen vastapäätä, voidaan merkittävästi vähentää turhaa 
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kääntymistä ja selän takaa ottamista, toisin kuin nykyisessä mallissa. Kaiken selän takaisen 

keräilyn poistaminen ei kuitenkaan ole toteutettavissa läpivirtaushyllyillä, minkä vuoksi on 

tehtävä kompromisseja ja mietittävä vaihtoehtoisia virtaussuuntia etenkin raskaille 

materiaaleille ja tuotealustoille eli rungoille.   

 

Merkittävä tapa vähentää hukkaa ja parantaa työergonomiaa on vähentää lavojen liikutte lun 

tarvetta tuotantoalueella. Tarvittavien siirtojen helpottamiseksi on valittava tuotannontyyp in 

kannalta sopivimmat työkalut ja laitteet materiaalien siirtelyyn. Ergonomian kannalta 

materiaalien siirtely olisi hyvä toteuttaa käyttämällä itsevetäviä sähkökäyttöisiä nostimia, 

jolloin erityisesti raskaiden taakkojen vetäminen käsikäyttöisillä nostimilla vähenisi. Lisäksi 

raskaiden esineiden nostelua ajatellen on hyvä kartoittaa mahdollisuuksia keventimien 

käyttöön esimerkiksi ryhmäpakkausten nostamisessa kuormalavoille. Keräilyn 

helpottamiseksi korkeiden kuormalavahyllyjen käyttöä pienen tavaran keräilyvarasto na 

pyritään välttämään muiden kuin pahvien osuudelta, jossa on järkevää hyödyntää 

kuormalavoilta tapahtuvaa keräilyä. Pahvit vaativat muita materiaaleja enemmän tilaa, 

jolloin kuormalavahyllyjä käyttämällä pyritään pitämään lattiapinta-ala mahdollisimman 

järkevästi hyödynnettynä.  

 

6.3 Työturvallisuus 

Työturvallisuuden kannalta merkittävimmät kehityskohteet uudessa layoutissa ovat 

näkyvyyden parantaminen pääkäytäville, keräilytarpeen vähentäminen korkeista hyllyistä, 

pakkauksen siisteyden ja järjestyksen parantaminen sekä kaiken turhan ja ylimääräisen työn 

vähentäminen kehitystoimien avulla. Näkyvyyden lisääminen pääkäytäville on 

toteutettavissa korkeiden kuormalavahyllyjen määrän vähentämisellä tai sijoittamalla hyllyt 

vilkasliikenteisten kulkupaikkojen läheisyydestä kauemmaksi. Hyllyjen uudelleen 

sijoittaminen kauemmaksi kulkupaikoista vähentää hyllyillä tapahtuvasta 

trukkityöskentelystä aiheutuvaa loukkaantumisriskiä muille työntekijöille. Vähentämällä 

korkeita kuormalavahyllyjä ja suunnittelemalla niiden tilalle paremmin keräilyyn sopivia 

hyllystöjä voidaan myös pienentää riskiä, jossa esimerkiksi hyllystä tippuu vahingossa 

tavaroita työntekijän kurkottaessa poimimaan ylemmältä hyllyltä materiaaleja 

pakkausprosessiin.  
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Kehittämällä pakkausalueen siisteyttä ja järjestystä voidaan osaltaan vaikuttaa työn 

turvallisuuteen ja samalla parantaa työn tuottavuutta. Tavaroiden lojuessa niille 

kuulumattomilla paikoilla kasvaa työturvallisuuteen liittyvät riskit, kun poistutaan 

varsinaisen ohjeistetun työn ulkopuolelle esimerkiksi etsimään työssä tarvittavia 

materiaaleja ja työkaluja. Väärille paikoille jätetyt materiaalit ja työkalut lisäävät 

merkittävästi loukkaantumisen riskiä kaatumisten ja muiden tapaturmien muodossa. Myös 

rikkinäisten ja viallisten työvälineiden ja materiaalien käyttö lisää loukkaantumisrisk iä. 

Tämän vuoksi uudessa pakkauksen layout-ratkaisussa tullaan kiinnittämään huomiota 

työvälineiden ja tilojen kuntoon, jotta tältä osin voidaan pienentää loukkaantumisen riskejä 

työssä.  Siistit ja järjestyksessä olevat työpisteet mahdollistavat turvallisen ja tehokkaan 

toiminnan työtehtävää suoritettaessa.  

 

Työturvallisuuden kannalta uuden layoutin riskit ja vaarapaikat tulee kartoittaa 

mahdollisimman hyvin jo ennen varsinaista layoutin toteutusta, jotta ei pääsisi syntymään 

edes pienintä riskiä mahdollisista työturvallisuushaitoista. Lopullinen riskien kartoitus 

tehdään layout-ratkaisun valmistuttua siinä vaiheessa, kun viimeisetkin lattiamaalaukset ja 

paikat tavaroille on saatu merkattua pysyviksi. Erityinen huomio työturvallisuuden kannalta 

kiinnittyy korkeussäädettävien työtasojen/rullaratojen riskittömään toimintaan niitä 

käytettäessä. Läpivirtaushyllyjen sijoittaminen osaksi korkeussäädettäviä työtasoja luo 

vaaran ”leikkuri-efektistä” silloin, kun keräilyhyllystä keräily tapahtuu työtason yli. Tämän 

takia jo suunnitteluvaiheessa huomioidaan ”turvalevyt” kriittisimpien hyllytasojen 

alapuolelle, jolloin riski käsien jäämisestä hyllyn tai työtason väliin tasoa nostettaessa 

pienenee merkittävästi. 

 

6.4 5S osana layoutsuunnittelua 

Osaksi uuden pakkauksen layoutin suunnittelun vaatimuksia kehittyi vaatimus 5S-

laatujärjestelmän käyttöönotosta pakkauksen työalueelle. 5S-menetelmä on käytössä jo 

laajasti ovensulkimen koneistuksen ja kokoonpanon osa-alueilla, minkä vuoksi 

menetelmästä on paljon positiivisia kokemuksia tuotantotilojen siisteyden ja järjestyksen 

työkaluna. 5S-menetelmän mukainen toiminta on parantanut osaltaan työturvallisuutta, sillä 

tavaroita pidetään pääsääntöisesti niille merkityillä paikoillaan. 5S:n myötä tuotannon 

ongelmakohdat nousevat paremmin esille, jolloin niihin on helpompi puuttua.  

 



68 

 

5S-menetelmä huomioidaan suunnittelun kannalta siinä muodossa siten, että kaikille tulevan 

pakkauksen layoutin alueella tarvittaville materiaaleille ja työkaluille varataan omat paikat, 

jotka merkitään layout-pohjapiirrokseen. Selvittämällä ja merkitsemällä alustavasti kaikki 

pakkauksen tuotantoprosessin kannalta tarvittavat materiaalit ja työkalut vältytään 

tilanteelta, jossa toteutusvaiheessa huomataan tilan ”loppuvan” kesken, kun jonkun 

tuotannon kannalta tärkeän elementin tilantarvetta ei ole huomioitu sijoituksessa. 

Merkitsemällä tarvittavat materiaalit ja työkalut voidaan myös osittain varmistua siitä, että 

suurin osa tuotannon kannalta epäoleellisista tavaroista poistuu häiritsemästä varsinaista 

tuotantoa.  

 

5S-suunnittelussa pyritään keskittämään huomio näkyvän ulkoisen järjestyksen ja siisteyden 

lisäksi piilossa olevien kaappien ja laatikostojen sisäpuoliseen siisteyteen. Pakkauksen 

työntekijät pyritään sitouttamaan heti suunnitteluvaiheessa näkemykseen 5S-menetelmän 

tulevasta käyttöönotosta pakkauksen alueella. Näin ollen voidaan parantaa 5S:n mukaisen 

siisteydestä ja järjestyksestä vastaavan toiminnan toteutuminen automaattises t i 

työntekijöiden toimesta. Työntekijöiden mukaan saamisella oma-aloitteisesti järjestyksen 

ylläpitoon saadaan työnjohdon toimintaa helpotettua siten, ettei työnjohdon tarvitse 

jatkuvasti vaatia erikseen järjestyksen ja siisteyden toteuttamista, vaan kaikki tapahtuu 

omalla painollaan.   

 

6.5 Konekannan valmistelu ja muokkaus 

Konekanta pyritään pitämään mahdollisimman alkuperäisinä kustannus- ja aikasyistä 

johtuen. Pakkausprosessin kannalta merkittävimmät pakkauksessa tarvittavat koneet ja 

laitteet ovat laatikonmuodostajat, tarratulostimet, pinoamisvaunut, tietokoneet, 

niittauslaitteet, pannankiristimet ja muovituskone. Konekannan osalta suurin muokkaustarve 

keskittyy käytettäviin laatikonmuodostajiin ja niiden kykyyn mukautua osaksi 

korkeussäädettäviä pakkaustasoja. Laatikonmuodostajien osalta tarvitaan muokata 

ainoastaan laatikonsyöttökuljettimia, jolloin työtasoa voidaan korkeus säätää ilman 

laatikonmuodostajan varsinaista fyysistä liikuttelua. Kuvassa 20 on esitetty vanhan mallin 

kiinteä kuljetin ja pöytäratkaisu, joihin muutos tullaan toteuttamaan. 
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Kuva 20. Laatikonmuodostajan syöttötaso ja -kuljetin. 

 

Koneiden siirto uuteen layout-järjestykseen vaatii laatikonmuodostajan muokkauksen 

lisäksi sähkömiestä laatikonmuodostajien kaapeloinnin siirtämiseen sekä Konecranesia 

varsinaiseen laatikonmuodostajien siirtämiseen ja uusien paineilmaputkilinjastojen 

vetämiseen.  Pakkaustasojen korkeudensäätö pyritään saamaan jo valmiiksi asennettuna 

uusien rullatasojen hankinnan yhteydessä, jolloin vältetään mahdollis ia 

yhteensopivuusongelmia ja siitä seuraavia kustannuksia. 

 

Sähköisten pinoamisvaunujen kohdalla selvitetään päivitystarpeet uutta layout-ratka isua 

varten ja pyritään korvaamaan niiden käyttö lavakohtaisina nostoapuvälineinä korvaamalla 

pinoamisvaunut kiinteän mallisilla lavanostimilla, jolloin sähköisiä pinoamisvaunuja 

voitaisiin vähentää ja vapauttaa muuhun tuottavampaan käyttöön. Korvaaminen kiinte il lä 

nostotasoilla on kuitenkin hankalaa, sillä jokainen pakkaaja haluaa asetella lavan sopivalle 

etäisyydelle työpisteestä, jolloin kiinteään ratkaisuun siirryttäessä jouduttaisiin tekemään 

kompromisseja sijoitusetäisyyksien kanssa. Yhtenä kehityskohteena pinoamisvaunujen 

osalta on saada käyttöön toinen yli neljä metriin nostava itsevetävä pinoamisvaunu, jolloin 

päästäisiin eroon kyseisen koneen lainauksen tarpeesta toiselta pakkauslinjastolta. Toinen 

korkealle nostava pinoamisvaunu vähentäisi turhaa kävelyä sekä työtä ja kasvattaisi näin 

ollen tuottavan työn osuutta kokonaistyöajasta. Liitteessä IV on laskettu sähköisen 

pinoamisvaunun lainailusta aiheutunut suora henkilötyötuntien menetys, joka on noin 111 

tuntia vuodessa. 111 tunnin lisäksi aiheutuu epäsuoria tuottavuuden menetyksiä johtuen 

pinoamisvaunun lainailusta muille tuotannon osa-alueille. Epäsuorat tuottavuusmenetykset 
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johtuvat pääasiallisesti siitä, että tuottavaa työtä ei voida välttämättä tehdä pinoamisvaunun 

lainauksen aikana eli työn jatkaminen edellyttää pinoamisvaunun käyttöä esimerkik s i 

aputasona. 

 

6.6 Pakkauksen materiaalivirtaus ja varastointi 

Pakkauksen layoutin kannalta merkittävimpiä nimikkeitä tuotannon kannalta on tarkoitus 

keskittää mahdollisimman lähelle pakkauspistettä, jolloin nimikkeiden hakeminen 

pakkausvaiheessa vie mahdollisimman vähän aikaa. Paras vaihtoehto olisi sijoittaa tuotteet 

suoraan pakkauspisteeseen käyttäen apuna esimerkiksi läpivirtaushyllystöä, mutta A-luokan 

nimikkeiden suuren virtausmäärän takia se ei ole suorana ratkaisuna kannattava. Lisäksi A-

luokan nimikkeiden sijoittaminen lähelle pakkauspistettä mahdollistaa luotettavan 

visuaalisen apuvalvonnan tuotannonohjaukselle nimikkeiden riittävyyden varmistamiseksi. 

 

Materiaalivirtauksen loogisuuden kannalta uudessa layout-ratkaisussa materiaalivirrat on 

pystyttävä kohdistamaan juuri oikeille paikoille oikea-aikaisesti määristä riippumatta. Näin 

voidaan varmistaa kaikkien tuoteperheiden tasalaatuinen pakkausvaihe. Kompromisseja 

täytyy kuitenkin tehdä kaikkein harvinaisimpien ja vähiten kuluvien tuotevariant t ien 

koteloiden suhteen, koska koteloiden tarvitsema tila on suhteessa suurin käytettävään 

lattiapinta-alaan nähden. Vähemmän tilaa vievien materiaalinimikkeiden kohdalla on hyvä 

lähteä arvioimaan varastointipaikkaa mahdollisimman lähelle pakkauslinjaa . 

Pakkauslinjaratkaisusta riippuen osa tuotteista voi olla mahdollista sijoittaa käden 

etäisyydelle pakkauslinjastosta, jolloin liikuttamisen tarve vähenee osalla nimikkeistöstä.  

 

Varastointi- ja keräilyhyllyt on uudessa layout-ratkaisussa sijoitettava materiaalivirtojen 

kannalta optimaalisesti, mutta kuitenkin mahdollisimman lähelle pakkauslinjastoja, jotta 

vältettäisiin hukkatyönosuus nimikkeiden keräämisen kohdalla. Suurivolyymillisten 

tuoteperheiden koteloiden kohdalla kohtuullisen kokoinen läpivirtaushyllystö-ratkaisu voi 

olla hidastava ja epävarma pakkausprosessin kannalta, sillä siihen sisältyy riski koteloiden 

loppumisesta kesken pakkausvaiheen.  Tämän tyyppinen hyllystöratkaisu vaatii jatkuvaa 

täydennystä, jotta vältytään nimikkeen loppumiselta tai vastaavasti hyllystön täytyisi olla 

isokokoinen, jolloin lattiapinta-ala on rajoittava tekijä.  
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Johdonmukainen materiaalivirran suunnittelu on aloitettava maalauslinjaston loppupäästä, 

jossa vanhassa layoutissa tapahtuu tuotealustojen eli runkojen tarroittaminen. Uudessa 

layout-ratkaisussa tullaan soveltamaan runkojen välivarastoinnin kannalta pitkälti vanhan 

layoutin mallin sijoittelutapaa runkojen osalta. Materiaalivirta kulkee vanhalla mallil la 

maalauksesta kauluslavoilla välivaraston kuormahyllyihin.  

 

Isoimmat muutokset uudessa layoutratkaisussa materiaalivirtaan liittyen ovat korkeintaan 

varastointiin liittyvien materiaalien uudelleensijoittaminen ja paikkojen siirtyminen hieman 

erikohtaan kuin vanhassa layout-mallissa. Tämän lisäksi tullaan siirtymään yhä enemmän 

malliin, jossa pakkauksen tiloissa pyritään varastoimaan vain välttämättömimmät materiaalit 

ja käyttämään jatkuvan täydennyksen mallia tuotannon sujuvuudeksi. 

 

6.7 Varastointiratkaisun ja -määrien päättäminen 

Varastointiratkaisun osalta uudessa layout-ratkaisussa tulee olemaan kaksi läpivirtaushyllyä 

pakkauslinjojen yhteydessä, jolloin eniten käytetyt nimikkeet olisivat mahdollisimman 

lähellä varsinaista pakkausvaihetta. Vastaavasti harvemmin käytetyt tuotenimikkeet 

sijoitettaisiin kauemmaksi pakkauslinjan välittömästä yhteydestä, jolloin pystyttäis i in 

optimoimaan tuotenimikkeiden varastointimääriä pakkauslinjan välittömässä läheisyydessä 

ilman pelkoa pakkausalueen ruuhkautumisesta.  

 

Pakkauksen alueelle on tarkoitus varastoida vain tarvittavat määrät pakkaukseen tarvittavia 

materiaaleja volyymituotteiden osalta, ja harvemmin liikkuvien nimikkeiden kohdalla 

pyritään löytämään jokaiselle nimikkeelle sopiva paikka läheltä pakkausaluetta. Tällöin 

voidaan varmistaa pienempien tilausten nopea läpimenoaika. Vanhassa layout-mallissa 

harvemmin liikkuvat nimikkeet ovat leviteltynä ympäri pakkauksen aluetta, jolloin varsinkin 

vähän aikaa pakkauksessa töissä olleella on vaikeuksia löytää näitä nimikkeitä. Uudessa 

mallissa pyritään kaikki nimikeryhmät keskittämään siten, että aloittelijakin löytää 

mahdollisimman helposti kaikki nimikkeet ilman suurempaa etsimistä.  

 

Varastointi volyymituotteiden osalta on tarkoitus ohjata JIT-tyyppisesti, kun taas harvemmin 

liikkuvien nimikkeiden kohdalla on järkevin pysyä perinteisessä lähihyllyvarastoinnissa. 

Näin ollen ainoastaan volyyminimikkeitä tilataan tarpeen mukaan pakkaukseen edellisen 

erän loppuessa. Varastointia ja täydennyksiä on tarkoituksena lähteä hoitamaan lonkero-
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työntekijän avulla. Lonkero-henkilön on tarkoitus täydentää jatkossa yhä 

kokonaisvaltaisemmin pakkausalue ja muut tuotantosolut, jolloin tuotantoa voidaan yhä 

suurenevassa määrin ajaa JIT-filosofiaan perustuvaan tuotantomalliin. Tätä kautta voidaan 

myös tulevaisuudessa määrittää optimaalisimmat varastoarvot ja siten optimoida 

varastojenkiertonopeus sekä toimitusvarmuus. Uusi pakkauksen layout-ratkaisu pyrkiik in 

antamaan mahdollisuuden tulevaisuuden varastointimallin kehittämiseen alkaen 

tilausohjautuvan varastoinnin osalla varastoitavista nimikkeistä. 

 

6.8 Layout-vaihtoehdot 

Liitteessä V on esitetty ensimmäinen layout-versio, jossa keskeisenä ajatuksena on 

materiaalivirtojen ohjaaminen suorintareittiä ”pääväylälle”. Layout-ehdotuksessa on 

käytetty hyväksi korkeita kuormahyllyjä, vaikka ajatuksena on ollut karsia niiden määrää 

pakkauksen tiloissa. Korkeat kuormahyllyt mahdollistavat erityisesti pahvien sijoittamisen 

samoihin hyllyihin päällekkäin, jolloin visuaalinen tuotannonohjaus toimisi hyvin. 

Visuaalista ohjausta voidaan hyödyntää samoin keinoin myös koteloiden, ohjeiden ja 

runkojen kohdalla. Osa pakkauksen koteloista ja tarvikepusseista on ajateltu sijoittaa 

läpivirtaushyllystöön, jonka edessä on varsinainen keräilytaso pakkaukselle. Pakkauksen 

kaksi päälinjastoa on erotettu sijoittamalla käytävä kuormahyllyjen väliin. Käytävä toimii 

myös trukkireittinä tavaranvastaanoton tekemille täydennyksille. Layout mahdollistaa myös 

laatikonmuodostajien säilymisen vanhan mallin mukaisina ilman isoja konekohtais ia 

muutostöitä.  Ensimmäisessä layout-vaihtoehdossa on kuitenkin hankalana ominaisuutena 

se, että pienten ja isojen ovensuljinmallien yhdistäminen yhdelle pitkälle linjasto l le 

hankaloittaa liikaa yksittäisten pienten tilausten tekemistä, ja aiheuttaa alkuperäistä layout-

ratkaisua enemmän tarvetta linjaston suuntaiselle liikkumiselle. 

 

Toinen layout-vaihtoehto on esitetty liitteessä VI. Toisessa ratkaisumallissa lähestyttiin uutta 

layout-ratkaisua vanhan ratkaisun hyvien puolien avulla. Linjastorakenne suunnitelt i in 

pidettävän samantapaisena kuin alkuperäisessä kolmen pakkauslinjan ratkaisussa, jolloin 

pienet yksittäiset tilaukset voidaan pakata mahdollisimman optimaalisesti ilman tarvetta 

turhaan siirtymiseen. Toisen layout-vaihtoehdon esittelyn jälkeen pakkauksen 

työntekijöiden kanssa sovittiin, että esitettyä ratkaisua jalostettaisiin eteenpäin, eikä 

suunniteltaisi useampia vaihtoehtoja, sillä monen erinäisen vaihtoehdon läpikäyminen 

hankaloittaa lopulliseen ratkaisuun pääsemistä. Päätöstä tuki osaltaan tarve saada uusi 
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ratkaisumalli päätettyä ainakin pääpiirteiltään, koska projektin alusta asti oli kiire päästä 

tilaamaan tarvittavat kalusteet toteutettavan ratkaisun mukaisesti.  

 

Toinen layout-ratkaisu käsittää alkuperäisen periaatteen mukaisen L-muotoisen 

pakkauslinjaston pienille ja isoille suljin malleille, joita pakataan huomattavasti vähemmän 

kuin pakkauslinjalla kaksi pakattavia DC351 ja DC401 ovensuljinmalleja. L-muotoinen 

linjasto on asetettu pakkauksen alueelle siten, että sen eteen ei rakenneta kuormalavahyllyjä 

estämään näkyvyyttä pääkäytävältä suoraan linjastolle, vaan tarvittavat kuormalavahyllyt 

asetetaan sivustoille, jossa ne estävät mahdollisen näkyvyyden itse pakkausprosessiin. L-

muotoinen linjasto koostuu kahdesta erillisestä rullaradasta, joihin on tarkoitus rakentaa 

nostojalat, jotta ergonomiaa pakkauspisteillä saadaan parannettua entisestään. 

Pakkauslinjastojen pituuden määrittää saatavissa olevien läpivirtaushyllystöjen leveys ja 

laatikonmuodostajan tarvitsema tila. Pienempään rullarataan lisätään pieni lisäpöytä, jotta 

valmiiden ryhmäpakkausten lastaus lavalle ei vaatisi ryhmäpakkausten nostamista 

linjastolta, vaan ryhmäpakkaukset saataisiin suoraan radalta kuormalavoille. L-muotoisen 

linjaston kummallekin suoralle osuudelle asennettaisiin läpivirtaushyllyt, jolloin 

pakkauksessa tarvittavat materiaalit saataisiin mahdollisimman optimaalisille paikoille 

pakkausprosessin kannalta. Linjaston yhteyteen jätetään kuitenkin varaus koteloita 

sisältävälle kuormalavahyllylle, jota on tarkoitus käyttää vain suurten tilausten yhteydessä.  

 

Toisessa layout-ratkaisussa pakkauslinjalla kaksi pyritään pitämään mahdollisimman 

samantyylisenä kuin alkuperäisessäkin ratkaisussa, sillä on havaittu, että pakkauslinjan kaksi 

nykyinen malli on varsin käyttökelpoinen, eikä muutoin kuin automaatioratkaisuilla voida 

muuttaa linjastonmallia alkuperäistä paremmaksi. Layout-muutoksen lisäksi 

pakkauslinjaston kaksi tuottavuutta tullaan parantamaan pakkausmateriaaliin liittyvä l lä 

muutoksella, jolla on mahdollista vähentää pakkausprosessin työvaiheiden määrää, ja tätä 

kautta helpottaa työntekijöiden tarvetta liikkua nykyisestä hyllyjen täyttötarpeesta johtuen. 

Uusi layout-ratkaisu ottaa huomioon pahveja koskevan muutoksen, minkä vuoksi linjaston 

kaksi yhteyteen on jätetty tilaa välipahvilavalla. Pakkauslinjaston kaksi suuntaisesti sen 

taakse rakennetaan korkeita kuormalavahyllyjä, jotta pakkausprosessissa tarvittavat suuri 

volyymiset pahvit olisivat helposti saatavilla sekä niiden visuaalinen seuranta olisi nykyistä 

helpompaa.  
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Tietokonepisteitä tarvitaan kolme kappaletta, jotta kenenkään ei tarvitsisi käyttää työaikaa 

tarpeettomasti jonottamiseen kirjauksia varten. Yksi tietokoneista on tarkoitus asentaa L-

muotoisen pakkauslinjaston yhteyteen, jotta pienempien tilausten kirjausta varten ei tarvitse 

siirtyä varsinaiselle kirjauspisteelle, vaan tarvittavat kirjaukset pystyisi hoitamaan 

poistumatta työpisteeltä. Tämän lisäksi linjaston yhteyteen on tarkoitus sijoittaa tarratulost in 

tuotetarroja varten, jolloin tuotetarroja voidaan tulostaa tarpeen mukaan. Palavereiden 

perusteella linjastolle kaksi ei ole nähty tarvetta sijoittaa omaa tietokonetta, koska 

varsinainen tietokonepiste sijaitsee aivan linjaston välittömässä läheisyydessä sekä 

pakkauslinjastolla kaksi tehtävä pakkaus käsittää tyypillisesti suuria sarjoja, jolloin tarve 

töiden kirjaukselle on vähäisempi kuin muilla pakkauspisteillä.  

 

Suunniteltu layout-ratkaisu pitäytyy tilankäytöllisesti hyvin samankaltaisena kuin 

alkuperäinenkin layout-malli, mutta alkuperäisen mallin huonot toteutusratkaisut on pyritty 

uudessa mallissa huomioimaan mahdollisimman hyvin ja hyödyntämään ne ratkaisut, jotka 

ovat olleet hyviksi havaittuja.  Maalauslinjastoa on tarkoitus siistiä ja yhtenäistää uuden 

pakkauksen layout-ratkaisun kanssa, jotta pakkausalueelle sekä ympäröiville alueille 

saadaan mahdollisimman yhdenmukainen visuaalinen ilme. Uudessa layout-ratkaisussa 

maalauksen maalivarastoon tehdään käytäväviivoitukset ja maalauslinjaston kaapit ja muut 

tarvikkeet järjestellään 5S:n mukaisesti siistiin riviin seinustoille. Yhtenäinen viivo itus 

jatkuu maalauksesta pakkausalueelle, jossa kaikki lattialle varastoitavat materiaalit 

merkitään viivoituksilla, jotta varmistutaan vain oleellisten materiaalien varastoinnista 

lattiatasolle. Pakkauksen alueelle on tarkoitus sijoittaa vain pakkausprosessin kannalta 

kaikkein oleellisimmat ja välttämättömimmät materiaalit, jotta käytössä oleva tila saadaan 

optimoitua mahdollisimman avonaisen ja siistin näköiseksi.  

 

6.9 Layout-vaihtoehtojen arviointi ja henkilöstön kuuleminen 

Layout-vaihtoehdoista käytiin alkukesästä useita kuulemistilaisuuksia pakkauksen 

henkilökunnan ja työnjohtajien kesken, jotta kaikkien mielipiteet ja kehitysideat 

huomioitaisiin lopullisessa layout-ratkaisussa. Hankalaksi ratkaisuehdotuksen arvioinnin 

teki useaan otteeseen pakkauksen työntekijöiden muutosvastarinta, vaikka varsinaiseen 

ehdotukseen he eivät osanneet esittää parempaakaan ratkaisua. Tämän vuoksi lopullinen 

ratkaisu on tehtävä kompromissivaihtoehdosta, jossa kaikki annetut projektin aikaiset 

vaatimukset toteutuvat mahdollisimman monella tasolla. 
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Projektin alussa suunniteltiin arviointimatriisin rakentamista layout-valinnan tueksi, mutta 

tiukan aikataulun vuoksi arviointimatriisi päätettiin hylätä ja tehdä lopullinen valinta 

kuulemistilaisuuksissa syntyneen yhteisymmärryksen pohjalta. Lopullinen layout-ratka isu 

oli esillä päätösvaiheen jälkeen pakkauksen tuotantoalueella, jossa siihen sai tehdä vielä 

pieniä muutoksia esineiden ja asioiden suhteen, mutta pääpiirteet oli lukittu jo ennen 

kalusteiden hankintaa. Kalusteiden toimitusaikana käytiin läpi ja hienosäädettiin useampaan 

otteeseen pieniä yksityiskohtia, jotta kaikki olisi varmasti otettu huomioon toteutushetke l lä, 

eikä suunnittelua tarvittaisi enää suuremmassa mittakaavassa. 

 

Henkilöstön kuuleminen on pyritty järjestämään projektin aikana siten, että jokaisella, johon 

layout-muutoksella on vaikutusta, on voinut ilmaista mielipiteensä mahdollisimman 

helposti. Myös pakkaussolun ulkopuolisia työntekijöitä kuultiin muutoksesta ja huomioit i in 

heidän näkemyksensä layout-muutoksen mahdollisista vaikutuksista heidän työhönsä. 

Layout-muutos vaikuttaa pakkauksen työntekijöiden lisäksi eniten maalauksen 

henkilökuntaan, jonka työalue on aivan pakkausalueen reunalla ja osittain sen sisällä. Muita 

vaikutusalueita ovat muun muassa vetolaitepakkaus ja ovensuljin-kokoonpano, joiden alueet 

ovat aivan pakkausalueen reunoilla. Viereisten alueiden työtekijöiden kanssa sovittiin 

mahdollisista huomion arvoisista kehityskohteista, joiden toteuttamisella on positiivis ia 

vaikutuksia koko tuotantoprosessiin.  

 

6.10 Layoutin lopullinen valinta 

Uuden layout-ratkaisun lopullinen valinta toteutettiin viimeisen suunnittelupalaver in 

jälkeen, jossa sovittiin toteutettavan layout-ratkaisun lopullinen malli ja siihen suunnite llut 

viime hetken kehitysmuutokset. Suunnittelupalaverissa lyötiin lukkoon pääpiirteet ja 

sovittiin, ettei niitä muutettaisi enää kevein perustein, koska tarvittavat materiaalit on 

suunniteltu päälinjauksia mukaillen. Liitteessä VI on esitetty viimeisen suunnittelupalaver in 

paranneltu toteutusversio, jonka mukaan layout-muutosta lähdetään siirtämään 

toteutusvaiheeseen. Suunnittelupalaverissa sovittiin kuitenkin, että pienempiä 

kehitysmuutoksia voidaan toteuttaa projektin edetessä, kunhan niihin muutoksiin nähdään 

tarpeellisuutta.  

 

Toteutettavan layout-ratkaisun valintaan vaikutti yhteinen näkemys ehdotetun ratkaisun 

toteutuskelpoisuudesta sekä toteutusaikataulun aiheuttama paine siitä, että kaikki tarvittavat 
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tarvikkeet saataisiin toteutushetkelle johtuen niiden pitkistä toimitusajoista. Kiireellinen 

aikataulu toteutettavan layout-ratkaisun valinnalle ei kuitenkaan aiheuttanut tarvetta 

kompromisseille toteutettavan ratkaisun suhteen, vaan päätös saatiin tehtyä yksimielises t i 

ilman muutosvastarintaa.   

 

Toteutettavassa layout-ratkaisussa päädyttiin säilyttämään pienten ja suurten 

ovensuljinmallien pakkaus L-muotoisessa pakkauslinjastossa, johon lisätään uutena 

läpivirtaushylly, jonka on tarkoitus palvella pakkauslinjastoa tuoden tarvittavat materiaalit 

mahdollisimman lähelle varsinaista pakkausprosessia. Pakkauslinja kaksi päätettiin pitää 

periaatteeltaan hyvin samanlaisena kuin alkuperäisessäkin layout-ratkaisussa, koska sen 

malli on todettu tehokkaaksi, eikä siellä tarvita yhtä paljoa eri pakkausmateriaaleja kuin 

isojen ja pienten ovensuljinten pakkauslinjalla. Pakkauksen visuaalisuuden kannalta 

päädyttiin ratkaisuun, jossa etualalle ei sijoiteta korkeita kuormalavahyllyjä estämään 

näkyvyyttä pakkauspisteille. Tämä parantaa pakkausprosessin seurattavuutta sekä 

läpinäkyvyyttä. 

 

Valitussa layout-ratkaisussa pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti jo 

olemassa olevia tarvikkeita ja konekantaa, jotta pystytään optimoimaan investoint i in 

käytettävissä olevaa budjettia mahdollisten yllätyksien varalta projektin toteutuksen aikana. 

Valittu layout-ratkaisu ottaa huomioon myös pakkauksen ulkopuoliset työpisteet 

vähintäänkin yhtä hyvin kuin alkuperäinen layout-ratkaisu, joten toteutettava layout-muutos 

ei aiheuta ongelmia muulle tuotannolle ja virtautukselle. 

 

6.11 Layoutin aikataulu ja kustannusarvio 

Layoutin toteutusaikataulu suunniteltiin heti työn aloituksen yhteydessä, jotta kaikki 

tarvittavat resurssit saataisiin varattua mahdollisimman nopeasti johtuen tulevaa 

kesälomakautta. Ensimmäisenä päätettiin toteutuspäivämäärä lattioiden pinnoitukse l le, 

johon aikataulutettiin myös muut kriittiset asiat toteutuksen kannalta. Suunnitteluvaiheessa 

tiedostettiin kesälomien mahdolliset vaikutukset toimitusaikatauluihin ja niiden mukaan 

pyrittiinkin kaikki tarvittavat materiaalit tilaamaan siten, että ne saapuisivat viimeis tää n 

toteutusviikon aikana. Tiukka aikataulutus tilattavien tavaroiden suhteen aiheutt i 

kiirehtimistä suunnittelussa ja kaikkia vaihtoehtoja ei pystytty käymään läpi niin syvällises t i 

kuin olisi haluttu. Läpivirtaushyllyjen ja uusien rullaratojen toimitus ajoitettiin muutosta 
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edeltävälle viikolle, jotta mahdolliset muutokset niihin ehdittäisiin tekemään ennen 

paikoilleen asentamista.  

 

Tuotanto suunniteltiin pysäytettäväksi mahdollisimman vähäksi aikaa, koska toteutusaikaa 

edeltävä tilauskanta antoi viitteitä nopeasti kasvavasta rästitilausten määrästä ja 

toteutusaikataulu venyy tuotannon ollessa pysäytettynä suunniteltua puskuria kauemmin. 

Tämän vuoksi tuotanto pyritään pysäyttämään vain jaksottaisesti projektin muutosvaiheen 

aikana, jotta tuotannolliset menetykset saataisiin pidettyä mahdollisimman pieninä. Tähän 

päästään purkamalla vaiheittain pakkauslinjat siten, että viimeinen pakkauslinja purkaantuu 

vasta lattianpinnoituksen aloituksen yhteydessä. Päällekkäisyys vaatii kuitenkin paljon 

panostusta työturvallisuuteen, koska oman henkilökunnan lisäksi ympärillä toimii useiden 

alihankkijoiden työntekijöitä.    

 

Layout-muutoksen toteutusvaiheen on tarkoitus valmistua muutaman päivän sisällä 

lattioiden pinnoituksesta, jotta tuotantoa päästään jatkamaan mahdollisimman nopealla 

aikataululla. Loppuviimeistely ja tuotannolta vähemmän tärkeiden tuotantoväline iden 

sijoittelu ja kehittäminen jatkuvat varsinaisen muutoksen jälkeen suunnitelman mukaan 

muutamia viikkoja. Muutosprojekteilla on kuitenkin tapana erinäisten ongelmien ja 

kehitystoimien vuoksi kestää kauemmin kuin on alun perin suunniteltu. Tämän vuoksi 

aikatauluun kannattaa ottaa lisäaikaa ainakin viimeistelyn pitkittymisen takia, koska useiden 

viimeistelyhetkellä tilattavien tavaroiden toimitusajat ovat tyypillisesti useita viikkoja, mikä 

osaltaan pitkittää prosessin loppuun viemistä. 

 

Budjetiksi suunnitellulle layout-muutokselle on varattu rahaa noin 40 000 euroa, josta suurin 

osa kuluu uusien kalusteiden hankintaan. Budjetin ollessa rajallinen pyritään hyödyntämään 

mahdollisimman tehokkaasti jo olemassa olevia tavaroita ja kalusteita säästöjen vuoksi. 

Lattianpinnoitus vie budjetista noin neljäsosan, joten yksittäisenä kulueränä se on 

investointikohde pakkauksenalueella. Budjetin salliessa hankitaan pakkausalueelle uusi 

pinoamisvaunu, joka mahdollistaa uusien kuormalavahyllyjen ylimpien tasojen käytön 

ilman vastapainotrukkia. Tavoitteena on optimoida budjetin käyttöä, jolloin budjetista 

säästynyt osuus saadaan laskettua vähentävänä tekijänä takaisinmaksuaikaan. 
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6.12 Uuden layoutin toteutusvaihe 

Uuden layoutin toteuttaminen aloitettiin elokuun 2016 puolessa välissä. Ensimmäisessä 

vaiheessa pakkauksen kuormalavahyllyt tyhjennettiin muiden tuotannolle ei niin tärkeiden 

tavaroiden kanssa. Tarkoituksena oli saada layout-muutos toteutettua siten, että tuotanto olisi 

keskeytettynä mahdollisimman lyhyen aikaa, koska tilauskanta oli tavallista suurempi ja 

pitkittyneellä toteutusvaiheella olisi ollut mahdollista kerryttää rästitilausten määrää 

merkittävästi. Hyllyjen tyhjennys alkoi keskiviikkoaamuna ja varsinainen hyllyjen 

purkaminen vasta torstaiaamuna, jolloin tyhjennettiin myös loput kuormalavahyllyistä. 

Kuvassa 21 on pakkauksen kuormalavahyllyjä alettu purkamaan tuotannon ollessa 

käynnissä toisella puolella pakkausta.  

 

 

Kuva 21. Ensimmäisenä pakkauksen alueelta purettiin tarpeettomimmat kuormalavahyllyt. 

 

Torstaipäivänä kummatkin vanhoista pakkauslinjoista olivat vielä käytössä, jotta pystyttiin 

tekemään tilauskanta mahdollisimman pitkälle seuraavaan viikkoon. Tällöin 

lattianpinnoitukselle ja uuden layoutin pystytykselle jäi mahdollisimman paljon aikaa. 

Varsinainen tuotanto pakkausalueella pysäytettiin vasta perjantaina, jolloin pakkauksen 
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henkilökunnalla oli mahdollisuus pitää kertyneitä vapaita. Rakennusliike purki loput 

pakkauksen alueella olleista hyllyistä ja Konecranes siirsi konekannan pois pakkauksen 

alueelta. Kuvassa 22 on pakkauksen alueen tila torstaina päivällä alustavan raivauksen 

jälkeen. 

 

 

Kuva 22. Pakkauksen alue torstain purkamisen jälkeen. 

 

Perjantaina tuotannon ollessa pysäytettynä raivattiin viimeisetkin hyllyt ja tyhjennettiin alue 

mahdollisimman nopealla aikataululla, koska lattianpinnoittaja oli tulossa puolenpäivän 

aikoihin aloittamaan lattianhionnan, jotta uuden pinnoitteen tekeminen ja kuivamaan 

saattaminen saataisiin aloitettua mahdollisimman pian. Pakkauksen aluetta raivattiin vielä 

perjantaina iltapäivällä niiltä osin, mitä ei ehditty tekemään koneiden purkamisen ohella. 

Osa lattioista oli hiottu jo siinä vaiheessa, kun viimeisiä muutoksia oltiin tehty ja tavarat 

saatu siirrettyä lattianpinnoittajien edestä. Kaikki kuitenkin valmistui suunnitellul la 

aikataululla ja lattioiden pinnoitus saatiin aloitettua suunnitellusti perjantai-iltana. 

Pinnoitettavan lattian kokonaisala oli noin 400 neliötä, joten pinnoitustyölle oli varattava 
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riittävästi aikaa kuivamisen lisäksi. Kuvassa 23 on kuvattu viimeisten tavaroiden 

purkaminen ennen lattioiden hiontaa.  

 

 

Kuva 23. Viimeisten tavaroiden purkaminen ennen lattioiden lopullista hiontaa. 

 

Lattianpinnoitus pakkausalueelle suoritettiin perjantaina–lauantaina, ja sunnuntaina lattia sai 

kuivaa kaikessa rauhassa. Alueelle asetettiin liikkumiskielto maanantaihin klo 6 asti, minkä 

jälkeen alue vapautettiin tuotannon liikenteelle. Maanantaiaamuna lattia vaikutti kuivalta 

siihen nähden, että varsinainen pinnoitus oli tehty vasta lauantaina ja pinnalla on paksuutta 

noin 3 millimetriä. Siirtojen aikana pyrittiin välttämään raskaiden esineiden siirtämistä 

raahaamalla, jotta lattia ehtisi kovettua täyteen kovuuteensa mahdollisimman vähä llä 

naarmuuntumisella. Kuvassa 24 on pakkauksen alue täysin koskemattomana, uudella 

pinnoitteella käsiteltynä. 
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Kuva 24. Pakkauksen lattia uudella pinnoitteella maanantaiaamuna. 

 

Maanantaina aamusta aloitettiin ensimmäisenä pakkauslinjojen ja laatikonmuodosta j ien 

sijoittaminen oikeille paikoilleen. Pakkauslinjat jouduttiin kasaamaan väliaikaisesti uusille 

paikoilleen vanhoja rullaratoja käyttäen, koska uusien rullaratojen toimitus viiväs tyi 

merkittävästi uusiin rullaratoihin tulevien monitierullien toimitusva ikeuksista FerroPlanille. 

Viivästyminen tuli tietoon vasta muutoksen alla vain muutamaa päivää ennen projektin 

alkua, joten projektin ajankohtaa ei voitu enää siirtää. Onneksi vanhat radat olivat 

muokattavissa uuteen layout-ratkaisuun osittain sopiviksi. Samasta syystä Kasten-

läpivirtaushyllyjen toimitus viivästyi, koska ratoihin tarvittavia rullia ei saatu ajallaan 

tehtaalle. Tämän vuoksi ensimmäiset viikot jouduttiin turvautumaan vanhaan ratkaisuun ja 

käyttämään pientavarahyllyjä linjastojen osana kuten vanhassa ratkaisussa oli käytetty.  

 

Kuormalavahyllyt pystytettiin heti linjastojen toimintakuntoon saattamisen jälkeen 

suunnitellen kasausjärjestyksen siten, ettei kasauksesta aiheutunut turvallisuusuhkaa 

pakkauksen työntekijöille. Pakkauksen tuotanto pääsi jatkumaan heti tiistaiaamuna 

osittaisella kapasiteetilla opetellen uuden toimintamallin ja tavaroiden sijainnin. Kuvassa 25 
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pakkausalue on saanut väliaikaisen järjestyksen viimeiseksi uusien rullaratojen sekä 

läpivirtaushyllyjen toimituksen viivästymisestä. 

 

 

Kuva 25. Pakkausalue osittain kalustettuna. 

 

Projekti pinnoitusten ja periaatteellisten siirtojen osalta saatiin valmiiksi muutaman päivän 

sisään pinnoituksesta. Väliaikaista linjastoa ja hyllyratkaisua jouduttiin käyttämään noin pari 

viikkoa, koska uusien rullaratojen ja läpivirtaushyllyjen toimitukset viivästyivät 

merkittävästi annetusta toimituspäivästä. Väliaikainen ratkaisu ei kuitenkaan haitannut 

tuotantoa, vaikka se ei ollutkaan kaikkein optimaalisin uuden järjestyksen takia. Toisaalta 

rullaratojen ja läpivirtaushyllyjen viivästyminen mahdollisti muiden asioiden lopullisen 

sijoituspaikan hakemisen. Ainoastaan kuormalavahyllyt ovat pultattuina lattio ihin 

turvallisuussyistä, ja muut pakkauksen alueen tuotantovälineet ovat irtonaisia, mikä 

mahdollistaa tulevaisuudessa järjestyksen helpon muutoksen. 

 

Pakkausalueen layout-muutoksen viimeisenä vaiheena toteutettiin lattiamaalaukset 

asteittain, mikä edesauttoi viimeisten tavaroiden ja esineiden lopullisen sijoituspa ikan 
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löytymiseen, eikä näin ollen tarvinnut vääriä lattiamerkintöjä poistaa vääränlaisten 

sijoitusten vuoksi. Harkituilla tavaroiden sijoituspaikoilla ja niiden talotason yhteisen 

linjauksen noudattamisella on pyritty osaltaan varmistamaan 5S-järjestelmän oikeaoppinen 

ylösajo pakkauksen alueella. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että lyhyen ajan käytöllä kaikki 

tavarat ja esineet eivät välttämättä löydä optimaalisinta sijoituspaikkaansa, vaan muutos on 

jatkuva ja vaatii siksi solussa työskenteleviltä ihmisiltä panostusta solun jatkokehittämiseen, 

jotta jatkuvan parantamisen toimintamalli juurtuisi myös päivittäiseen toimintaa n. Kuvassa 

26 on pakkauksen työalueen yleisilme etualalta katsottuna: pakkauksen ilme on muuttunut 

kovasti alkuperäisestä(kuva 18), jossa korkeat kuormalavahyllyt peittivät täysin 

pakkaustoiminnan näkymisen niin käytävälle kuin työnjohdolle. 

 

 

Kuva 26. Pakkauksen avartunut ilme etualalta katsottuna 

 

6.12.1 Tunnistetut ongelmat suunnittelu- ja toteutusvaiheessa 

Layoutin kannalta suurimmaksi haasteeksi muodostui tilattujen tarvikkeiden, erityises t i 

rullaratojen ja läpivirtaushyllyjen toimitusaikataulu sekä sen venyminen. Osasyynä 

tarvikkeiden hitaaseen saatavuuteen oli layout-muutoksen ajankohdan osuminen niin 

alihankkijoiden kuin toimittajien kesälomakauteen. Lopullisten päätösten nopeampi 

tekeminen olisi vaikuttanut positiivisesti toimitusaikaan, koska projektin tarvikehankinnat 

saatiin lyötyä lukkoon vasta kesä-heinäkuun aikana. Alihankkijoiden osalta työ onnistui 

määritellyssä aikataulussa ja resursseista ei syntynyt ongelmia. Ainoa hankaloittava asia 
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erityisesti rakennusliikkeen puolelta oli työntekijöiden vaihtuvuus, joka aiheutti tarpeetonta 

uudelleen perehdyttämistä projektin aikana. 

 

Pakkausalueen lattia päätettiin pinnoittaa heti projektin alussa uudentyyppise l lä 

epoksipinnoitteella, jonka paksuus on noin 3 millimetriä. Lattioiden pinnoite oli todella 

kiiltävä ja vaikuttavan näköinen pinnoituksen jälkeisenä päivinä, mutta hyvin nopeasti 

vähäinenkin käyttö paljasti merkittävän ongelman pinnoitteen puhtaana pysymisessä ja 

kulutuskestävyydessä. Ensimmäisenä pinnoitteen huomattiin naarmuuntuvan epäsiistik s i 

niistä kohdista, joissa liikennöinti on kovinta. Pinnoitteen naarmuuntuminen on nähtävissä 

voimakkaammin pakkauslinjan kaksi päässä, mikä on esitetty kuvassa 27. Naarmuja ja 

tummentumia alkoi kertyä käytönaikana myös vähemmän liikutuille paikoille, eikä niitä 

saanut häviämään pesemällä lattiaa hoito-ohjeiden mukaisesti. Noin kuukauden jälkeen 

pinnoittamisesta lattian pintaan alkoi muodostua ”kuplia”, minkä vuoksi pinnoite alkoi 

näyttää epätasaiselta ja tavallista kuluneemmalta.  

 

 

Kuva 27. Pinnoitteen kulumavauriot noin kuukauden käytön jälkeen. 
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Kuplien syntyä lähdettiin selvittämään puhkaisemalla niitä pinnoituksen tehneen 

urakoitsijan kanssa, sillä lattia alkoi kuplia myös paikoista, joissa liikkuminen on todella 

vähäistä (kuva 28). Puhkaistun kuplan alta mitattiin kosteus pintakosteusmittarilla, jonka 

asteikko ylittyi osoittaen merkittävän kosteuden kohoamisen. Lattialle suoritettiin useita 

pinta- ja syväkosteusmittauksia niihin erikoistuneen yrityksen kanssa ja saadut tulokset 

osoittivat aiemman oletuksen oikeaksi kohonneesta kosteudesta pinnoitteen alla. 

Keskimäärin betonin suhteellinen kosteus pinnan alla on noin 95 %, mikä selittää pinnoit teen 

kuplimisen ilman epäselvyyksiä. Rakennuspiirustuksista selvisi, ettei lattian alle oltu 

tekovaiheessa asennettu lainkaan eristeitä, mikä aiheuttaa kosteuden pyrkimiseen kohti 

lämmintä tilaa. Eristyksen puuttuminen ei ollut tiedossa tehtaan kiinteistöistä vastaavalla 

insinöörilläkään, vaan piirustukset, joista puute olisi käynyt ilmi, löytyivät vasta kaupungin 

arkistoista etsimällä. Ongelmalta ei olisi voinut välttyä ilman täysimittaista selvitystä 

kiinteistön kunnosta ja valmistusmenetelmistä. Tapaus antoi kuitenkin tiedon tulevaisuutta 

ajatellen siitä, että lattiat tulisi pinnoittaa ”läpihengittävällä” pinnoitteella, jolloin voitais iin 

välttyä vastaavalta lattiapinnoitteen kuplimisongelmalta.   

 

 

Kuva 28. Pinnoite kuplii merkittävästi paikoilla, joissa liikkuminen on vähäistä. 
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Pääpiirteittäin projekti toteutui ilman suurempia ongelmia, jotka olisivat johtuneet joko 

suunnitteluvaiheen virheestä tai varsinaisen toteutusvaiheen organisointiongelmista. 

Tulevaisuuden jatkoprojekteja suunniteltaessa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon erityises t i 

muutoksen haluttu ajankohta, sillä projekteja häiritsee erityisesti kesälomat niin kotimais il la 

kuin ulkomaisillakin toimittajilla. Henkilöstön sitouttaminen projektiin on hyvä aloittaa 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa suunniteltua projektia, jotta voidaan ottaa kaikkien 

muutosympäristössä olevien mielipiteet huomioon ja välttää jälkeenpäin syntyvää 

muutosvastarinta. Pakkauksen henkilökunta otettiin layoutin suunnitteluun mukaan 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa projektia, mutta siitä huolimatta oli havaittavissa 

osittaista muutosvastarintaa etenkin projektin edetessä. Varmoja ei voida olla kuitenkaan 

siitä, että johtuuko muutosvastarinta pakkauksen henkilökunnan liian vähäisestä 

kuulemisesta projektin aikana, vaikka kehitysasioista ja näkemyksistä keskusteltiin useaan 

otteeseen projektin suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen aikana. Oletettavasti muitak in 

vastaavia kehitysprojekteja kuin pakkauksen layout-muutosta vastaan noussut 

muutosvastarinta kuvastaa työpaikalla olevasta työpaikkakulttuurista, joka on kehittynyt 

aikojen saatossa, ja johon voitaisiin vaikuttaa vain työtehtävien ja -suhteiden uudelleen 

järjestelyillä. 

 

Layout-muutoksen jälkeen huomattiin merkittävä ongelma läpivirtaushyllyjen 

täydentämisessä. Kukaan ei ota vastuulle läpivirtaushyllyjen täydentämistä esimerkik s i 

päivän päätteeksi, jolloin se olisi aina aamulla valmiina päivän tarpeen mukaan. Tähän 

ongelmaan ollaan suunnittelemassa lonkero- tyyppistä varastomiestä, jonka vastuulle 

kuuluisi uuden pakkausalueen hyllyjen täydentäminen tarpeeseen sekä muiden 

tuotantosolujen täydennystehtävät. Nykyisten varastomiesten työkuorma on liian iso, että he 

pystyisivät hoitamaan hyllyjen täydennyksen suunnitellusti. Pakkauksen henkilökuntaa on 

ohjeistettu hoitamaan hyllyn täydennys nyt siirtymäkauden aikana, mutta ongelmaksi on 

muodostunut työntekijöiden haluttomuus täydentää hyllyjä osana työtään.  

 

6.12.2 Henkilöstön sitouttaminen ja tehtävien standardisointi 

Henkilöstöä lähdettiin sitouttamaan projektiin alusta lähtien, ja heille tuleva layout-muutos 

on ollut tiedossa jo kesästä 2015 lähtien, jolloin alettiin tehdä esiselvitystä pakkauksen 

kehittämisestä. Ensimmäiset kehityskeskustelut pakkauksen henkilöstön kanssa pidettiin 

huhti-toukokuussa, jolloin heiltä kerättiin toiveet ja näkemykset uudesta pakkauksen 
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layoutista. Vastaavanlaisia kehityspalavereita pidettiin useamman kerran, noin parin 

viikonvälein, minkä jälkeen työntekijöille esitettiin ensimmäiset karkeat vedokset 

mahdollisesta pakkauksen layoutista. Layout-ehdotuksia käytiin useampaan otteeseen läpi 

pakkauksen henkilökunnan kanssa ja pyrittiin löytämään yhteinen näkemys työpisteiden ja 

tavaroiden sijoittamisesta tuleville paikoilleen. Päätavoitteena oli löytää jokaiselle 

tarvittavalle esineelle ja asialle paikkansa layout-ehdotuksessa, jotta toteutusvaiheen aikana 

vältyttäisiin mahdollisimman tehokkaasti odottamattomilta yllätyksiltä. 

 

Pakkauksen henkilöstö on ollut mukana suunnittelemassa ja visioimassa pakkausta alusta 

saakka, jotta jokaisen työtekijän mielipide saataisiin huomioitua, ja näin vältytään tilantee lta, 

jossa joku kokisi jääneensä ulkopuolelle ilman mahdollisuutta vaikuttaa asioihin. 

Henkilöstön sitouttamisella on myös pyrkimys välttää mahdollinen muutosvastarinta, 

saamalla argumentti siihen, että heillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Projektin 

alussa pystyttiin tiedostamaan tuleva vastarinta muutokseen, koska henkilöt näkevät usein 

muutoksen enemmän uhkana kuin mahdollisuutena parantaa asioita. Pääasiallinen syy 

muutosvastaisuuteen on näkemys työkuorman kasvamisesta, mikä oli havaittavissa usean 

otteeseen, vaikka moneen otteeseen henkilökunnan kanssa käytiin läpi layoutmuutoksen 

tavoitteita, joita ovat erityisesti Lean-oppien mukainen turhan työn välttäminen ja sitä kautta 

tuottavuuden parantuminen työympäristössä. Vastaavasti automaatioasteen kasvattaminen 

olisi voinut luoda pelkoa työpaikkojen menetyksestä, koska koneiden oletetaan korvaavan 

ihmiset tulevaisuudessa. Lisäksi henkilökunnalle painotettiin layout-muutoksen 

tarpeellisuutta pelkästään 5S-järjestelmään siirtymisen kannalta.  

 

Vanhan pakkauksen layoutin muodostamat työtavat ovat ymmärrettävästi juurtuneet 

tiukkaan pakkauksen työntekijöihin, mikä vaikuttaa suuresti uuden layoutin ulkoasuun ja 

toimivuuteen. Projektin aikana oli huomattavissa muutosvastarinnan voimistuminen mitä 

pidemmälle uuden layout-muutoksen toteutusvaihe eteni. Projektin venyminen lisäsi 

vastustusta, sillä osa tavaroista haki paikkaansa liiankin pitkään, ja tämän kaltainen 

muutosprosessi on myös hyvin jatkuva, jolloin työnstandardisointia ei pystytä toteuttamaan 

niin kokonaisvaltaisesti kuin alussa oli suunniteltu. Muutoksen venymiseen vaikuttavat 

suuresti työntekijöiden keksimät uudet parannusehdotukset projektin edetessä, joihin 

vaadittavien tarvikkeiden toimitusajat ovat useampia viikkoja.  
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Pakkauksen henkilökunnan kommentit viimeistelyä vaille olevalle layout-muutokselle ovat 

hyvinkin kaksijakoiset. Toisista työntekijöistä tuntuu, että projektissa onnistuttiin hyvin ja 

osa vastaavasti oli sitä mieltä, että kehitettävää vielä on. Kommentteja kysyttäessä edes 

muutoksen vastustajat eivät kyenneet sanomaan, mitä parannettavaa uudessa layout-

ratkaisussa vielä olisi. Pääpiirteittäin vaikuttaa, että muutosta vastustetaan vain muutoksen 

takia, eikä sen takia, että muutos olisi vienyt asioita väärään suuntaan. Henkilöstön osalta 

tulevaisuuden jatkokehittämistä ajatellen olisi hyvä harkita työntekijö iden 

uudelleensijoittamista mahdollisesti muihin tehtäviin, jolloin uusien työmenetelmien ja - 

tapojen sisäänajaminen olisi huomattavasti helpompaa ilman muutosvastaisen ryhmittymän 

hyökkäystä. 

 

Uuden layoutin ja toimintatapojen hyväksyminen osaksi arkista työtapaa vie paljon aikaa ja 

vaatii sitoutumista, mutta lopulta saavutettujen hyötyjen ja säästöjen osuus on merkittävämpi 

asia kuin uhratut panokset. Merkittävin hyöty koko tehtaan kehittämisen kannalta olisi se, 

että saataisiin murrettua vanhat toimintatavat ja muutosvastarinta kaikkeen uuteen. Näin 

voitaisiin kehittää yrityskulttuuria yhä enemmän kehitysmyönteisempään asenteeseen. 

Henkilöstön sitouttaminen projektiin alusta lähtien on ollut merkittävä edistysaskel kohti 

kehitysmyönteisempää työympäristöä vaikeuksista huolimatta.  

 

Uusien työtapojen juurruttua optimaalisimpaan muotoonsa, voidaan olemassa olevat 

vanhanmalliset työohjeet päivittää uusiin. Uusien työohjeiden ja -tapojen pohjalta on 

funktionaalisempaa ja helpompaa perehdyttää uusia ja sijaistyöntekijöitä pakkaukseen. 

Työnstandardisointi mahdollistaa myös entistä tarkemmat tarkempien työaikatutkimusten 

tekemisen, joiden pohjalta on luotettavampaa seurata tuottavuutta ja sen kehittymistä.  
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7 TULEVAISUUDEN AUTOMAATIORATKAISUT 

 

 

Tulevaisuuden automaatioratkaisuja lähdettiin kartoittamaan erityisesti pakkauslinjan kaksi 

eli tuotteiden DC 351 ja DC 401 osalta, joiden volyymit ovat muita suljinmalleja suuremmat. 

Pakkauslinjaston kaksi automaatiota puoltaa myös pakkauksen yksinkertaisuus ja sitä kautta 

työn toistuvuus.  Kartoituksen alussa määriteltiin kolme erillistä automaationtasoa, joista 

kukin menee toistaan kokonaisvaltaisempaan automaatioasteeseen. Ensimmäisel lä tasolla 

pyritään paneutumaan pakkausprosessin loppuvaiheen lavaukseen ja kolmannella tasolla 

koko pakkausprosessin kattavaan automaatioratkaisuun. 

 

Lähtökohdiltaan yksinkertaisinkaan pakkausprosessi ei ole kovinkaan helposti ja 

luotettavasti toteutettavissa, koska tuotteita ja pakkauksia ei ole lähtökohtaisesti suunnite ltu 

automaattista pakkausprosessia ajatellen. Näin ollen kokonaisvaltaisen pakkausprosessin 

toteuttaminen vaatisi puuttumista erityisesti tuotepakkauksiin, joita olisi yksinkertaistet tava 

nykyisestä. Nykyiset pakkaukset vaativat sulkemiseen pujotteluvaiheita, joiden 

toteuttaminen käyttämällä robotisointia tai mekanisointia on haastavaa tehdä luotettavas t i. 

Kokonaisvaltaisessa pakkausprosessissa jää pois myös niin sanottu ”viime inen 

puolustuslinja”, jossa saadaan mahdolliset vialliset pumput kiinni ennen niiden lähettämistä 

asiakkaille. Laadunvarmistus olisi toteutettavissa käyttämällä konenäköä, mutta hieman 

öljyä vuotavien pumppujen osalta konenäkökään ei pysty samaan kuin ihminen tällä 

hetkellä.  

 

Tulevaisuuden automaatioratkaisujen kartoituksessa keskitytään tarkastelemaan enemmän 

osittaisia automaatioratkaisuja kuin kokonaisvaltaista automaatiota, jonka toteuttaminen ei 

vielä tällä hetkellä ole kovinkaan kannattavaa. Tämä johtuu monista eri osa-alueista niin 

automaatioratkaisuiden kuin tuotteiden sekä pakkauksen osalta. Erityisesti loppulavauksessa 

tarkastellaan kahden eri variaation alaisia loppupakkausmalleja, joista toinen käsittää 

yksikköpakkausten lastaamisen isoon kuljetuslaatikkoon ja toinen 6–8 yksikköpakkauksen 

ryhmäpakkauksen lavauksen EUR-lavalle, jonka mitat ovat 1200 mm x 800 mm. Kumpikin 

loppupakkausmalli on ajateltu toteutettavan jo lähtökohtaisesti robotisoinnilla, koska se 

mahdollistaisi pidemmälle tulevaisuuteen ulottuvat mahdollisuudet muokata 

pakkausprosessia paremmin kuin yksilöity mekanisointiratkaisu.  
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7.1 Automaatiovaihtoehdot 

Ennen suoranaista perehtymistä varsinaisiin automaatiotekniikkoihin syvennyttiin itse 

pakkausprosessiin visioiden, kuinka pakkaus voitaisiin toteuttaa ilman puuttumista 

varsinaiseen toteutusratkaisuun. Aivoriihen avulla löytyi useampia vaihtoehtoja ja visio ita 

pakkauksen automatisointiin sekä osittain että kokonaisvaltaisesti. Automaation suunnit te lu 

pyrittiin aloittamaan yksinkertaisimmista prosessivaiheista, joissa toistettavuus on 

pääasiallinen toimintatapa. Yksinkertaisimmat prosessivaiheet ovat yleensä helpompia 

automatisoinnin tai mekanisoinnin kohteita. Lisäksi ne ovat ergonomisesti ongelmall is ia 

ihmisille, minkä vuoksi yksinkertaisten toistoprosessien automatisointi on merkittävä 

parannus myös ergonomiakehitykseen työpaikalla.  

 

Automaatiokartoitus jaettiin kolmeen syvyystasoon, joita ovat ryhmäpakkausten lastaus 

lavalle, yksikköpakkausten lastaus ryhmäpakkauspaletteihin ja kokonaisvalta inen 

pakkauslinjan automatisointi yksikköpakkauksen muodostamisesta ryhmäpakkausten 

lavaukseen. Kaikki kolme automaation syvyystasoa kartoitettiin koskemaan pelkästään 

pakkauslinjaa kaksi ja sillä pakattavia volyymituotteita, joiden tuotevariaatioiden kirjo on 

suhteessa pienin pakattaviin määriin nähden.  

 

7.1.1 Ryhmäpakkausten lataus 

Ryhmäpakkausten lastauksessa lähdettiin kartoittamaan mahdollisuutta tyypillisesti 4–8 

yksikköpakkauksesta koostuvan ryhmäpakkauksen lastausta linjastolta puoli- tai EUR-

lavalle. Kuvassa 29 on asiakaskohtaisia ryhmäpakkauksia lastattuna käsin EUR-lava lle. 

Kuvan ryhmäpakkaukset painavat noin 15 kg, joten ne ovat työturvallisuuden kannalta 

riskialttiita nosteltavia. Lavauksen automatisoinnilla pystyttäisiin välttämään tämä riskialt is 

käsin tehtävä lavausvaihe. Linjalla kaksi pakataan useampia ryhmäpakkausmalleja, mikä 

osaltaan asettaa haasteita automatisointiratkaisun valinnalle. Lähtökohtana on, että valittua 

automatisointiratkaisua pystyttäisiin jatkossa kehittämään siten, että linjastolla olisi 

mahdollisuus lastata muitakin kuin suunnittelun aikana päätettyjä, sen hetkisiä malleja. 

Muokattavuus on keskeinen tekijä valinnassa, sillä se mahdollistaa lisäksi pakkauslinjan 

syvällisemmän automaatiotasonilman suuria muutoksia jo olemassa olevaan 

automaatioratkaisuun.  
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Kuva 29. Asiakaskohtaisia ryhmäpakkauksia lastattuna EUR-lavalle. 

 

Tarvittaessa linjastolla kaksi on pystyttävä pakkaamaan muiden suljinmallien suuria 

tilauksia, jotta pystytään tasoittamaan resursseja eri työpisteiden väleillä. Linjastolla kaksi 

tyypillisesti pakattavat tuotteet lähtevät toisinaan jaksottaisesti, jolloin kapasiteettiä jää myös 

muuhun pakkaustoimintaan. Tämän vuoksi on suunnitellulla automaatioratkaisul la 

pystyttävä vaihtamaan nopeasti asetusta, toisinaan myös ”lennosta”, jotta pystyttäis i in 

vastaamaan tilauspiikkeihin. Kuvassa 30 on oman tuoteversion sulkimia lähdössä 

maailmalle lastattuna puolilavalle. Puolilavan käyttö asettaa haasteita lavan paikoitukse l le 

etenkin automaatioratkaisussa, mikä sallii myös muiden lavakokojen käyttämisen. Lavan 

asemoinnin varmistamiseksi on suunnitellussa automaatiovaihtoehdossa huomioitava 

käyttäjäystävällinen valintamahdollisuus, joka ohjaa käyttäjää siten, että vääränmallisen 

lavan käyttäminen väärällä ohjelmalla ei ole mahdollista. 
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Kuva 30. Oman tuotemallin ryhmäpakkauksia aseteltuna puolilavalle.  

 

7.1.2 Yksikköpakkausten lastaus ryhmäpakkauksiin 

Tuottavuuden kannalta tärkein prosessivaihe lähdettäessä selvittämään 

automatisointimahdollisuuksia on erityisesti linjastolla kaksi ovensulkimista 

suurivolyymisimpien mallien yksikköpakkausten lastaus kuljetuspaletteihin. Kuvassa 31 on 

periaatemalli DC351 ja DC401 mallien yksikköpakkausten asettelusta kuljetuspalett i in. 

Riippuen kummasta suljinmallista on kyse, kuljetuspalettiin tulee noin 120 

yksikköpakkausta. Vuotuinen lastausmäärä kuljetuspaletteihin on noin 190 tuhatta 

yksikköpakkausta. Yksikköpakkausten käsin asetteleminen kuljetuspaletteihin rasittaa 

ergonomisesti niveliä, koska osa pakkauksista joudutaan asettamaan pystyasentoon, jotta 

kuljetuslaatikon koko vetoisuus saataisiin hyödynnettyä. Painoa yksikköpakkauks il la 

tuotteesta riippuen on 2–2,5 kg, joten vuotuinen käsien kautta nostettava määrä on todella 

iso toistojen määrästä johtuen. Tämän tyyppinen nivelille haitallinen yksitoikkoinen nostelu 
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aiheuttaa alentunutta työkykyisyyttä pitkällä aikajänteellä ja lisää sairaspoissaolojen määriä 

suhteessa työvuosiin.  

 

 

Kuva 31. Suurivolyymisimpien ovensuljinmallien kuljetuspaletti osittain lastattuna. 

 

Automaatioratkaisua kartoitettaessa ilmeni automaatiotoimittajien puolelta ihmetystä siitä, 

että osa yksikköpakkauksista asetellaan kuljetuspaletteihin pystyasentoon, mikä hankaloit taa 

huomattavasti eteenkin roboteilla lastausta. Yksikköpakkausten pystyyn asettaminen luo 

suunnittelu- ja toteutushaasteita robotin tarttujan osalta, koska tilaa ei jää paljoa 

kuljetuspalettiin siinä vaiheessa, kun pakkaukset ovat aseteltuina suunnitellus t i 

optimaalisimpaan pakkausmuotoonsa. Toinen vaihtoehto automatisoinnin helpottamiseks i 

olisi kuljetuspaletin koon ja muodon muuttaminen pakkausystävällisemmäksi. Tämä 

helpottaisi myös osaltaan nykyistä käsinpakkausvaihetta.  

 

Yksikköpakkausten ryhmäpakkauksiin laittoa kartoitettaessa käsiteltiin lisäksi 

mahdollisuutta pakata muidenkin suljinmallien yksikköpakkauksia oman mallisiinsa 

ryhmäpakkauksiin. Muut ryhmäpakkaukset, poisluettuna kuljetuspaletit, ovat huomattavas t i 

monimutkaisempia toteutusratkaisuiltaan, jotta yksikköpakkausten jälkeinen 
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ryhmäpakkausten sulkeminen voitaisiin toteuttaa yksinkertaisesti pakkauksen täytyttyä. 

Nykyiset pakkaukset vaativat lippojen taivuttamista ja pujottelua sulkemisvaiheessa, mikä 

on automaationkin avulla varsin epäluotettavaa toteuttaa laadukkaasti. Ryhmäpakkausten 

kohdalla ei suunnitteluvaiheessa ole huomioitu tulevaisuuden automaatiota, vaan 

pakkaukset on suunniteltu täysin käsin kokoonpanoa varten. Näiden ryhmäpakkaustyypp ien 

kohdalla suunniteltaessa automaatiota on ensiksi puututtava pakkauksiin ja suunniteltava ne 

siten, että automaatio on toteutettavissa yksinkertaisin menetelmin luotettavasti. Tämän 

vuoksi yksikköpakkausten lavauksessa ryhmäpakkauksiin keskitytäänkin tässä työssä 

kartoittamaan pelkästään linjastolla kaksi tapahtuvan kuljetuspaletin lastausta osana toisen 

asteen automaatiotasoa. Muiden ryhmäpakkausten automaation ottaminen mukaan 

hankaloittaisi huomattavasti kustannustehokkaan automaatioratkaisun löytämistä annettujen 

lähtövaatimusten perusteella. Esimerkiksi aikaisemmin tässä kappaleessa esitetyssä kuvassa 

30 on tyypillinen ryhmäpakkaus, jonka koneellinen sulkeminen kustannustehokkaasti vaatisi 

uudelleen suunnittelua sulkemistekniikan osalta, esimerkiksi pakkauksen sulkemiseks i 

teippaamalla, mikä on huomattavasti kustannustehokkaampi ratkaisu laatikon sulkemiseks i 

kuin taittelu. 

 

7.1.3 Yksikköpakkausten muodostaminen 

Yksikköpakkausten automaatioratkaisuja ja automaation tasoja käytiin läpi eri 

pakkauspisteiden tuotevarianttien pohjalta. Yksinkertaisimmillakin tasoilla kaikki vaiheet 

kattavan yksikköpakkauksen muodostaminen on todella haastavaa siitä lähtökohdasta, että 

yksikään pakkauksen vaatima osio ei ole suunniteltu lähtökohtaisesti tehtäväksi osana 

koneellista prosessia. Asiakasohjautuvan automaatioprosessin käsittävän pakkauksen 

kehittäminen vaatisi sen, että kaikki materiaalivirrat, jotka tulevat pakkaukseen, olisi 

koneellistettava, jotta niiden hallinta olisi täysin pakkausjärjestelmän kontrollissa. 

Pelkästään ovensulkimien suojakoteloiden tuotekirjo käsittää yli 60 nimikettä, joista osaa 

menee lähes 100 000 kappaletta vuodessa, kun vastaavasti erikoisempia nimikkeitä yksi 

vuodessa. Koteloiden toimittaminen osaksi prosessia vaatii automaatioon pohjautuvan 

varastointiratkaisun, jonka kannattavuuden laskeminen taloudellisesti kannattavaksi on 

todella haastavaa ovensuljinpakkauksen volyymeilla, kun takaisinmaksuaika on kolme 

vuotta.  

 



95 

 

Yksikköpakkausten laatikoiden muodostaminen tapahtuu laatikonmuodostajan toimesta ja 

valmiit laatikot siirtyvät laatikonmuodostajalta valmiina pakkauslinjalle. Tämä helpottaa 

automaatioratkaisun hahmottelua, kun kaikkea ei tarvitse suunnitella uudelleen, vaan osaa 

nykyisestä tuotantokalustosta voi hyödyntää osana kokonaisvaltaista ratkaisua. Teoriassa 

kaikki laatikonmuodostajan jälkeiset prosessivaiheet ovat vailla ratkaisua 

automaatiototeutuksen osalta. Ratkaisutasoa suunniteltaessa on toteutusta ajatellen 

lähdettävä ennemminkin kartoittamaan laitetoimittajien näkemyksiä siitä, miten 

automaatiotason nostamista olisi kaikkein kustannustehokkainta lähteä toteuttamaan. 

Kartoituksen aikana suunnittelun yhdeksi kulmakiveksi nousi useaan kertaan modulaarisuus 

osana automaatiota. Automaation modulaarisuudella kokonaisvaltainen pakkauksen 

automatisointi voitaisiin toteuttaa asteittain, jolloin kustannusten ja takaisinmaksuajan 

laskeminen ei olisi liian monimutkaisiksi.  

 

Yksikköpakkausten muodostamisen puolelta esimerkin vuoksi kartoitettiin mahdollisuutta 

linjaston kaksi automatisointiin yksikköpakkauksen muodostamisesta aina 

kuljetuspakkauksen lavaukseen. Tämä kuitenkin tarkoittaisi sitä, ettei linjalla pystyis i 

ainakaan alkuun pakkaamaan muita kuin DC351 ja DC401 suljinmalleja. DC351 ja DC401 

suljinmallien yksikköpakkaukset ovat taitellen suljettavia malleja, mikä asettaa suurehkon 

haasteen suljentaratkaisun toteutustavalle. Taiteltavan lukituksen lisäksi laatikossa on 

sisempi välipohja, jonka sulkeminen varsinkin mekaanisesti on varsin haastavaa, koska 

yksikköpakkauksen varsinainen kansi estää tehokkaasti pakkauksen luo lähestymisen 

pakkausvaiheessa.  Kuvassa 32 on DC401 yksikköpakkauksen välipohja sisäänpäin 

taiteltuna. Pakkaus on käsin varsin helpohko taiteltava, eikä luoksepäästävyys näin ollen ole 

ongelma. Automaatiossa pelkkä yksikköpakkauksen paikoittaminen on varsin hankalaa. 

Yksikköpakkauksen mallin muuttaminen onkin haasteellista rakenteellisesti, koska 

vastaanottajan päässä pakkaukseen pakataan vetolaite ja kotelo, mitä varten sisemmän 

välipohjan on oltava olemassa.  
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Kuva 32. DC401:n yksikköpakkaus osittain kiinni taiteltuna. 

 

Yksikköpakkauksien muodostamisen yhtenä lisähankaluutena koneellisissa vaihtoehdo issa 

on pakkauksen sisäpuolelle tulevat välipahvit ja niiden asettelu. DC351 ja DC401 mallien 

yksikköpakkauksiin tulee kaksi erillistä välipahvia, jotka asetellaan pakkauksiin heti 

sulkimen laiton jälkeen. Kuvassa 33 välipahvit on aseteltu DC401 pakkaukseen tukemaan 

suljinta kuljetusvaurioilta. Välipahvit ovat käsin pakkauksessa haasteellisia aseteltavia, 

koska ne irrotetaan ja taitellaan ennen käyttöä, mikä aiheuttaa merkittäviä eroja pahvien 

laadun välillä.  Välipahvien toimitusmuotoa on kuitenkin lähdetty kartoittamaan uudelleen 

tämän työn aikana osana tuottavuuden parantamista. Välipahvit on tarkoitus saada 

tulevaisuudessa valmiiksi leikattuina paksummasta materiaalista, jolloin ne olisivat suoraan 

käytettävissä ilman valmistelevia vaiheita. välipahvien rakenteen yksinkertaistam inen 

helpottaa automaatiovaihtoehtojen kartoittamista, koska käyttövalmis ja yksinkerta inen 

välipahvi sallii yksinkertaisemman automaatioratkaisun soveltamisen välipahvien 

asettamiselle ovensuljin yksikköpakkauksiin. Välipahvien tarkoitus yksikköpakkauksessa 

on suojata itse pakkausta ovensulkimen ulkonevan akselin mahdolliselta painautumise lta 

läpi yksikköpakkauksesta esimerkiksi huolimattoman kuljetuksen seurauksena. 
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Kuva 33. DC351 ja DC401 pakkauksissa käytettäviä välipahveja tulee kaksi 

yksikköpakkausta kohden. 

 

Yksikköpakkausten lastaus koneellisesti vaatii paljon perehtymistä käytettävissä oleviin 

automaatioratkaisuihin ja ohjelmointiin, jotta mahdollisessa automaatioratkaisussa tulee 

huomioitua kaikki ennalta määritellyt ja tulevaisuuden kehittämisen kannalta asetetut 

vaatimukset. Kokonaisvaltainen automaatioratkaisu vaatii syventymistä pakkausprosessin 

ulkopuolisiin vaiheisiin, jotta automatisoidusta pakkausprosessista ei tulisi kompromiss i 

esimerkiksi kriittisen materiaalin tai työvaiheen sopimattomuuden takia varsina isen 

prosessin suorittamiselle. Yksityiskohtaisen projektin onnistumisen kannalta olisi 

ensiarvoisen tärkeää pystyä demonstroimaan koko suunniteltu pakkausprosessi joko 

vaiheittain tai kokonaan. Demonstroinnilla on mahdollista havaita ennalta mahdolliset 

ongelmat prosessin suorittamisen kannalta, ja vaikuttaa niihin etukäteen ilman käyttöönoton 

aiheuttamaa tuotantopainetta. 
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7.2 Kustannusarviot eri automaatioratkaisuista 

Kustannukset jakautuvat suuruudeltaan automaatiotasojen mukaisesti: mitä 

kokonaisvaltaisempaan automaatioasteeseen mennään, sitä suuremmat ovat suunnittelu- ja 

valmistuskustannukset prosessin ja laitteiston osalta. Kokonaisvaltaisempi automaatioaste 

vaatii myös enemmän käyttäjäkohtaista koulutusta sekä osaajia ohjelmoinnin ja laitteiston 

kehittämisen puolelle. Vaihtoehtoisesti ohjelmointi ja huoltopalvelut ovat ulkoistettavissa, 

jolloin resursseihin ja koulutukseen ei sitoudu niin merkittävästi hetkellistä pääomaa, vaan 

kustannukset ovat jaettavissa pidemmälle aikavälille. Tällöin ollaan kuitenkin riippuva is ia 

ulkopuolisesta toimijasta. Sopimusehdoista riippuen ulkopuolisen toimijan käyttäminen voi 

olla kuitenkin kannattavaa pitkällä tähtäimellä. 

 

Varsinainen tarjous kysyttiin vain ensimmäisen ja toisen asteen automaatioratkaisuista, 

koska suunnittelussa kävi ilmi korkeamman asteen automaatioratkaisun maksavan puolesta 

miljoonasta ylöspäin, eikä tämän hetkinen budjetti mahdollistaisi kyseisen mittaluokan 

investointia automaatioon. Lavauksen automaatioratkaisussa painotettiin mahdollisuutta 

tulevaisuudessa laajentaa automaatioastetta seuraaville syvyystasoille. Tarjous saatiin 

kuopiolaiselta automaatioyritykseltä, joka on suunnitellut ja valmistanut ratkaisuja muun 

muassa lääketeollisuudelle. Automaatioratkaisuissaan toimittaja suosii erityisesti KUKA:n 

robotteja niiden helpon ohjelmoitavuuden ja laadun takia. Toimittaja käyttää ratkaisuissaan 

myös ABB:n robotteja. Door Control-yksikön kannalta ABB on luonnollisempi valinta, 

koska tuotannosta löytyy jo entuudestaan useampia ABB:n valmistamia robotteja. 

Suosimalla saman valmistajan robotteja voidaan huolto ja asiantuntemusta keskittää 

tehokkaammin osaksi omaa toimintamallia, eikä tarvitse uhrata resursseja useampien 

valmistajien laitteiden käytön opettelemiseksi. 

 

Automaatioyrityksen tarjoamassa automaatioratkaisussa operaattori vie tyhjän kuormalavan 

lavaussolun sisälle ja käynnistää valitun tuoteohjelman pakkausprosessissa sen hetkiselle 

tuotteelle. Lavausprosessiin tuotteet siirtyvät ryhmäpakkauksissa lastauskuljettimen avulla, 

josta robotti siirtää ja asettelee ne kuormalavalle ohjelmoidun mallin mukaisest i. 

Valmistuneen lavauksen merkiksi syttyy merkkivalo, josta operaattori tietää lavan 

vaihtotarpeen prosessin jatkamiseksi. Teoreettinen lastausnopeus ryhmäpakkauksille on 

noin 20 sekuntia pakkausta kohden. Kyseinen lavauksen automatisointiratkaisu mahdollis taa 

useiden eri tuoteversioiden ryhmäpakkausten lavauksen monille lavamalle il le 
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käyttäjäystävällisesti ohjelman muutoksella. Kuvassa 34 on esitelty suunnite l lun 

lavaussolun layoutkuva ja prosessivaiheistus.  

 

 

Kuva 34. Automaatioyrityksen tarjoama vaihtoehto ryhmäpakkausten lavauksen 

automatisoinniksi. 

 

Ensimmäisen asteen automatisointivaihtoehdon kustannukseksi kertyi kokonaisuudessaan 

noin 130 000 euroa. Kustannusarvio käsittää pelkästään laitteiston hankintaan ja 

asennukseen kuuluvat kustannukset. Tämän lisäksi kustannuksia kertyy vanhan linjaston 

muutoksesta sekä paineilma- ja sähkökaapelointien vedoista. Kokonaiskustannukseen 

vaikuttavat myös mahdolliset projektin aikana ilmenneet ongelmat ja kehitystarpeet. 

Erityisesti kustannuksia syntyy suoja-aitojen ja turvallisuuslaitteiden rakentamisesta solun 

ympärille, jotta työturvallisuus solussa saadaan vastaamaan asetettuja säädöksiä. 
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Toisen asteen automaatioratkaisun toteuttaminen lisää kustannuksia noin 85 tuhatta euroa, 

joten toisen asteen ratkaisun kokonaishinnaksi muodostuu noin 215 tuhatta euroa, ilman 

mahdollisia lisäkustannuksia. Ryhmäpakkausten täyttäminen eli kuljetuspaletin lastaus 

käsittää vain tuotteet DC351 ja DC401, mutta se on laajennettavissa käsittämään myös muut 

ryhmäpakkausmallit lisäkustannuksin. Kummallakin automaation tasolla uusien 

tuotemallien opettaminen lisää kustannuksia, jotka riippuvat halutusta tuotemallista ja 

opetettavien vaiheiden määristä.  

 

Laskennallisesti ensimmäisen asteen automaatiovaihtoehto ei ole kannattava tällä hetkellä, 

koska pelkällä ryhmäpakkausten lavauksella säästettäisiin pelkästään 33 tuntia työaikaa 

vuodessa. Ensimmäisen asteen automaatio on kannattava vasta kun työajan säästö on noin 

1600 tuntia vuodessa. Ryhmäpakkausten määrässä tämä tarkoittaisi 40 tuhannen sijasta 1,95 

miljoonaa ryhmäpakkausta vuodessa. Investointia ei ole mahdollista saada laskettua 

kannattavaksi käyttämällä kolmen vuoden takaisin maksuaikaa. Investointi olisi kannattava 

vasta siinä vaiheessa, kun sillä saataisiin säästettyä työaikaa yhteensä noin 4800 tuntia, 

laskettaessa työtunnin keskihinnaksi 27 €, mikä ottaa huomioon myös vaikutukset 

muuttuneisiin työkustannuksiin. Nykyisellä tuotantovolyymilla tämän tarkoittaa noin 146 

vuoden takaisinmaksuaikaa, minkä vuoksi kyseisen pakkausvaiheen investointi yksinään ei 

ole kannattava investointi.  

 

Toisen vaiheen investoinnin kannattavuuden laskennassa tulee huomioida ensimmäisestä 

vaiheesta kertynyt säästö, koska nämä investointivaiheet ovat järkevin toteuttaa 

käytettävyyden kannalta yhtä aikaa. Yhden yksikköpakkauksen kuljetuspalett i in 

laittamiseen kuluu aikaa noin 2,8 sekuntia, mistä saadaan laskettua vuositasolla syntynyt 

ajan säästö, kun vuosivolyymi on noin 190 tuhatta suljinta. Kokonaisuudessaan 

yksikköpakkausten kuljetuspalettiin lastaamiseen kuluu vuodessa noin 150 tuntia. 

Kokonaisajansäästöksi toisen vaiheen investoinnille saadaan vuodessa noin 183 tuntia, josta 

voidaan päätellä investoinnin olevan vieläkin kannattamaton kolmen vuoden 

takaisinmaksuajalla. Toisen vaiheen investointi olisi kannattava vasta, kun työaikaa 

saataisiin säästettyä noin 2654 tuntia vuodessa, jos laskennassa käytetään työtunnin 

keskihintana 27 € ja takaisinmaksuaikana kolme vuotta. Investointi on kannattava vasta 

vuosivolyymin ollessa DC351 ja DC401 ovensuljinmallilla noin 3,5 miljoonaa kappaletta.  
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Pakkauksen osittaisten investointiratkaisujen laskeminen kannattavaksi kolmen vuoden 

takaisinmaksuajalla vaatisi vuotuisten tuotantovolyymien moninkertaistamista, jotta 

investointi olisi kannattavaa toteuttaa konsernin vaatimusten mukaisesti. Pakkauksen 

automatisointia suunniteltaessa on tulevaisuuden kannalta hyvä lähteä kartoittamaan 

muitakin automatisointikeinoja kuin perinteinen robotisointi. Lisäksi automatisoint ia 

kannattaa lähteä suunnittelemaan suuremmassa mittakaavassa, jotta saadaan useampia 

työvaiheita kattava prosessi, jolloin myös kustannukset ovat suhteessa paljon pienemmä t 

kuin yksittäisen tuotantovaiheen automatisointi suuremmasta prosessikokonaisuudesta. 

Pakkausprosessiin kuluu vuositasolla kokonaisuudessaan noin 5000 työtuntia, joten 

kartoitettujen automaatiovaihtoehtojen saaminen kannattavaksi määritellyssä 

takaisinmaksuajassa vaatisi melkein koko pakkausprosessin toteuttamisen 

kokonaisvaltaisesti kyseisellä automaatioratkaisulla, mikä ei ole mahdollista vielä 

kartoitetuilla automaation tasoilla. Automaation kartoitusta on syytä jatkaa tulevaisuudessa, 

kun erinäiset automaatiomallit ja ratkaisut halpenevat tekniikan kehittyessä. 
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8 TYÖN TULOKSET JA ANALYSOINTI 

 

 

Pakkauksen layout-muutoksen valmistuttua pääpiirteittäin alettiin kartoittamaan syntyne itä 

säästöjä heti pakkauksen työtapojen muovauduttua osaksi arkipäiväistä toimintaa. 

Tuottavuuden kasvun tarkastelun kohdalla luotettavin tapa on tarkastella 

toiminnanohjausjärjestelmästä saatavien työtilauskohtaisten tuottavuuslukujen muutoks ia 

poistamalla tilastolliset virheet ja tuottavuuspiikit tuottavuusdatasta. Yksittäis ten 

pakkausprosessien kellottaminen ja sitä kautta tehtävä tuottavuuden arviointi on hyvin 

epäluotettava tapa lähteä tutkimaan tuottavuuden kasvua, koska henkilökunnan tiedostaessa 

kellotuksen tarkoituksen, alkaa työnteko hidastua normaalista urakkavauhdista. Tämän 

vuoksi epäsuora mittaustapa antaa luotettavamman vasteen tuloksen muutoksen suunnasta 

ja suuruudesta. Työn alussa tehdyt prosessikohtaiset kellotukset vahvistavat teorian, jossa 

saatuun tulokseen pyritään vaikuttamaan itselle edullisella tavalla.  

Toiminnanohjausjärjestelmästä on kuitenkin mahdollista hakea tuottavuusda taa 

takautuvasti, jota voidaan käyttää referenssitasona tutkittaessa tuottavuuden kehityssuuntaa 

niin pitkällä kuin lyhyelläkin aikavälillä. Realistisen tuottavuusdatan saaminen 

vanhemmastakin tuottavuusinformaatiosta vaatii raakadatan siistimistä 

vertailukelpoisempaan muotoon.  

 

Säästölaskelmassa tutkittiin parin viimeisimmän kuukauden (loka- marraskuu 2016) sekä 

edellisen vuoden (2015) jalostettuja tuottavuustietoja, joiden perusteella laskettiin 

linjastokohtaisesti tuottavuuden muutos. Helppolukuisuuden vuoksi tuottavuusluvuil le 

laskettiin myös keskituntihintaa apuna käyttäen säästö, jolloin kehitystä on mahdollista 

vertailla rahallisena suureena. Tuottavuus kasvoi layout-muutoksen seurauksena isojen ja 

pienten ovensuljinten pakkauslinjastolla noin 16,5 % alkuperäisestä tuottavuudesta. 

Vastaavasti pakkauslinjastolla kaksi tuottavuus parani muutosta edeltäneestä tuottavuudesta 

noin 25,9 %, mikä on kaikilla mittareilla mitattuna erinomaisen tulos. Layout-muutoksen 

lisäksi pakkauslinjan II parantuneeseen tuottavuuteen on mahdollisesti vaikuttanut 

osakokoonpanosta sijaistamassa olleet rivakkaotteiset lainatyöntekijät, mikä voi osaltaan 

selittää erinomaisen tuottavuudenkasvun. Työn tuottavuuden kehitystavoitteeksi asetettiin 

10 %, joka ylittyi selvästi, vaikka laskennassa olisi muutaman prosenttiyksikön heitto 
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saaduissa tuloksissa. Painotettu tuottavuuden kasvun keskiarvo tuotemäärät huomioon 

ottaen koko pakkaukseen alueelle on noin 20,5 %. 

 

 Rahallinen säästö kokonaisuudessaan saadaan laskettua tuottavuuden kasvusta syntyneen 

säästön lisäksi laskemalla suorat ja epäsuorat muista muutoksista aiheutuvat säästöt, joita 

tässä työssä ovat muun muassa pahvien toimitusmalliin tulevat muutokset ja uusi 

pinoamisvaunu, jonka käyttöalue ulottuu myös viereisiin tuotantoso luihin. Yhteensä suorien 

ja epäsuorien säästöjen kokonaissumma on noin 34 500 € vuodessa. Kokonaissäästösumma 

ylittää merkittävästi työntavoitteeksi asetetun säästötavoitteen, joka on 10 000 euroa 

vuodessa.  Taulukossa 4 on eritelty säästölaskelma, joka on jaettu tuotelinjakohtaisesti.  

 

Taulukko 4.  Pakkauksen layoutmuutoksesta kertyneet säästöt 

Säästölaskelma isot ja pienet Pakkauslinja II 

Tuottavuuden kasvu 16,5 % 25,9 % 

Teoreettinen tuntihinta 27,00 € 27,00 € 

Työtunnit vuodessa 3887 1403 

Pahvien muutos (välipahvit) - € 4 200,00 € 

Uusi Rocla (pinoamisvaunu) 3 000,00 € 

Yhteensä 34 300 € 

  

Pakkauksen työpistekohtaiseen tuottavuuteen vaikuttaa layoutin ja varastointimäär ien 

lisäksi suuresti työntekijöiden ote työhön. Suurin yksittäinen huomio tuottavuuspiikke ihin 

oli määräaikaisten työntekijöiden tuuraukset vakinaisten työntekijöiden lisäksi. Tuuraavat 

työntekijät erityisesti osakokoonpanosta nostivat linjaston kaksi tuottavuutta ripeän 

työtahdin ansiosta. Seuratessa näiden tuuraajien työskentelyä oli havaittavissa se, ettei 

ripeämpi työtahti aiheuttanut lisääntynyttä työkuormaa normaalia enempää. Tarkemmin 

analysoitaessa voikin päätellä työtahdin olevan kiinni enemmänkin omaksutuista työtavoista 

ja työpistekohtaisesta kulttuurista, jossa pyritään tekemään vain se minimimäärä, joka on 

määritelty aikaisempien työaikatutkimusten ja tottumusten perusteella. Työpistekohta isen 

kulttuurin kehittämisellä on mahdollista saada kasvatettua tuottavuutta ilman työkuorman 

kohtuutonta lisääntymistä. Kulttuurin kehittämiseen olisikin syytä keskittää enemmän 

resursseja, jolloin voitaisiin puuttua tähän suurimpaan pullonkaulaan tuottavuuden kannalta.  
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Investoinnin kannattavuuden laskussa hyödynnetään säästölaskelmasta saatuja tuloksia 

laskettaessa investoinnille takaisinmaksuaikaa. Konsernin linjauksen mukaisest i 

investoinnin takaisinmaksuajaksi määriteltiin projektin alussa kolme vuotta, mikä toteutui 

pakkauksen layout-projektin osalta alkuperäistä laskelmaa paremmin. Projektin alussa 

takaisinmaksuajaksi saatiin 2,43 vuotta, joka parantui merkittävästi kustannusten 

optimoinnin ja kasvaneiden säästöjen vuoksi. Layout-muutoksen takaisinmaksuajan voidaan 

sanoa olevan noin yhden vuoden, mikä on yli puolet parempi tulos kuin alkuperäisessä 

laskelmassa. Investointilaskelma ja takaisinmaksuaika on esitetty taulukossa 5. 

Investointikustannuksia nosti loppuvaiheessa saatu lupa investoida pakkauksen toiminna lle 

helpotusta tuova perästä ajettava pinoamisvaunu, jonka lopullinen kustannus oli noin 8500 

€.  

 

Taulukko 5. Pakkauksen toteutunut investointilaskelma  

Investointilaskelma  Kustannus 

Investointi [€] (sis. pinoamisvaunun) 34 500 € 

Säästö vuodessa [€] 34 300 € 

Takaisinmaksuaika [a] 1,0 

 

Layout-muutoksella saavutettuun parempaan työergonomiaan ei pystytä luotettavas t i 

lyhyellä aikajänteellä laskemaan suoraa tai epäsuoraa kustannussäästöä, vaan nämä 

vaikutukset näkyvät vasta pidemmällä aikavälillä muun muassa sairaspoissaolojen ja 

työperäisten ammattitautien vähenemisellä. Parantunutta työergonomiaa puoltaa uuden 

tyyppiset korkeussäädettävät pakkauslinjastot sekä fysioterapeutin opastus vähemmän 

rasittavan työtavan omaksumiseen. Parantunut työergonomia lisää työtyytyväisyyttä 

pidemmällä aikajänteellä, kunhan oikeat työtavat ja -menetelmät omaksutaan osaksi 

tehokasta pakkausprosessia.  
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9  JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tuottavuutta voidaan parantaa työpaikalla useiden eri osa-alueiden kehittämisen kautta. 

Nämä eri osa-alueet muodostavat yhdessä pohjan koko tuottavuudelle, jolloin on 

huomioitava osa-alueiden erinäiset vuorovaikutussuhteet, jotta tuottavuuden 

muodostumisen kannalta keskeiset osa-alueet saadaan huomioitua mahdollisimman 

tehokkaasti suunniteltaessa toimenpiteitä tuottavuuden parantamiseksi. Esimerkik s i 

työpisteen kehittämisen kautta voidaan vaikuttaa työpisteen tuottavuuteen joko positiivises t i 

tai negatiivisesti riippuen siitä, huomioidaanko kaikki työpisteen tuottavuuteen vaikuttavat 

tekijät. Positiivinen vaikutus tuottavuuteen saadaan helpoiten ottamalla kaikki asianomaiset 

huomioon kehitystoimenpiteitä tehtäessä, jolloin haluttu tulos on helpompi saada aikaiseksi 

ilman suurempia ongelmia sekä yleistä muutosvastarintaa. Vastaavasti sivuuttamalla 

asianomaiset kehitystoimenpiteitä tehtäessä on mahdollista, että saadaan aiheutettua 

negatiivinen vaikutus tuottavuuteen muun muassa muutosvastarinnan kautta. Näin ollen 

voidaankin todeta, ettei tuottavuuteen vaikuttavien toimenpiteiden sisäänajaminen ole 

yksinkertainen asia, jos kaikkia vuorovaikutussuhteita ei huomioida jo kehitystoimenpite itä 

suunniteltaessa.  

 

Työssä keskeisimmäksi tuottavuuden kehityskeinoksi valittiin layout-muutos, jonka 

suunnittelu alkoi jo vuonna 2015. Pakkauksen tuottavuuden parantaminen layout-

muutoksella ei ollut yksinkertainen prosessi, vaan muutoksen suunnittelukin vaati 

merkittäviä taustatutkimuksia muun muassa pakkausprosessista, pakattavista tuotteista, 

varastointimääristä ja käytettävissä olevista resursseista sekä tuotantovälineistä. Layout -

muutoksen onnistumisen kannalta merkittävimpiä asioita projektissa oli ehdottomasti 

asianomaisten kuuleminen ja heidän ottaminen osaksi kehitysprosessia. Vaikka 

asianomaiset otettiin mukaan jo suunnitteluvaiheessa, oli muutoksen loppuvaihe il la 

havaittavissa selkeää muutosvastarintaa, vaikka kaikilla oli ollut mahdollisuus ilma ista 

mielipiteensä kehitystoimia koskien. Muutosvastarinta muodostuu varmasti osittain 

tuottavuusvaatimusten kasvamistavoitteiden aiheuttamasta pelosta, mikä on aivan 

ymmärrettävää nykyisen työpaikkakulttuuriin peilaten, jossa on totuttu tekemään vain 

tarpeellinen minimimäärä tuotoksia. Tulevaisuuden tuottavuuden jatkokehityksen kannalta 

keskeisin kehityskohde olisikin työpaikkakulttuurin muovaaminen 
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tuottavuuskeskeisemmäksi. Suomalaisen työpaikkakulttuurin kehittäminen ei ole aivan 

yksinkertainen asia perusluonteemme takia, vaan se vaatii paljon työtä, jotta voitais iin 

saavuttaa Lean-oppeihin perustuva työpaikkakulttuuri, joka on esimerkiksi luonnollinen osa 

japanilaista peruskulttuurimaailmaa. Tulevaisuuden kannalta merkittäviä 

ratkaisumahdollisuuksia tuottavuuden kehitystoimenpiteiksi olisikin työsuhte ide n 

muutokset, työtehtävien uudelleen suunnittelu ja työkiertojärjestelmät. Merkittävimp iä 

viimeaikaisia työpaikkakulttuuriin vaikuttavia tuottavuuskehitystoimenpiteitä on ollut 

palkkiopalkkausjärjestelmä, joka palkitsee tuotavasta työteosta ja kannustaa entistä 

enemmän siihen. Diplomityössä tehdyt muutokset tukevat palkkiopalkkausjärjestelmää ja 

mahdollistavat näin ollen yrityksen kannalta tuottavuuden kasvun edellytykset pitkällä 

tähtäimellä.  

 

Layout-muutoksen lisäksi työssä päätettiin kartoittaa myös automaation mahdollisuuks ia 

osana pakkauksen tuottavuuden kehitystoimenpiteitä. Layout-muutos oli kuitenkin kaikkein 

merkittävin kehityskohde tuottavuuden kasvua ajatellen projektin alussa, jossa tarkoituksena 

oli luoda pohja tulevaisuuden automaatiokehitystoimenpiteille. Automaation ottaminen 

osaksi pakkausprosessia on kuitenkin nykyisillä tuotantovolyymeillä kannattamatonta 

pitkän takaisinmaksuajan vuoksi. Automaation kannattavuus kasvaa sitä suuremmaksi mitä 

kokonaisvaltaisempi automaatioaste prosessiin voidaan ottaa kerralla käyttöön. 

Automaation kannattavuuteen keskeisesti pakkausprosessissa vaikuttaa käyttöaste, joka jää 

liian pieneksi vain osittaisilla automaatioratkaisuilla. Automaation mahdollisuutta kannattaa 

kuitenkin tutkia osana tulevaisuutta, koska automaatioratkaisut yleistyvät ja kehittyvät koko 

ajan valtavaa vauhtia, mikä alentaa kustannuksia ja näin ollen lisää automaatioon siirtymisen 

kannattavuutta.  

 

Kaikista ongelmista huolimatta pakkauksen suunniteltu tuottavuuden kehitysvaat imus 

saavutettiin toteutetuilla kehitystoimenpiteillä todella hyvin. Layout-muutoksen ja 

muutaman muun kehitystoimenpiteen ansiosta pakkauksen tuottavuus kehittyi melkein 

kaksinkertaiseksi asetettuun tavoitteeseen nähden, joka oli 10 %. Samalla saavutett iin 

säästöjä laskennallisesti yli asetetun tavoitteen, noin 24 000 euroa vuodessa, mikä on 

merkittävä säästö otettaessa huomioon pakkausprosessin kokonaiskustannukset vuodessa. 

Teoriassa ja käytännössäkin hyvin suunnitellulla layout-muutoksella on mahdollisuus 

parantaa tuottavuutta merkittävästi ja tätä kautta saavuttaa tavoitellut kustannussääs töt 
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kohtuullisin menoin. Layout-kehitystä ei kuitenkaan kannata jättää kertaluontoiseks i 

toimenpiteeksi, vaan jatkaa kehitystä mahdollisuuksien mukaan pohjan ollessa sille 

suotuisalla tasolla. Näin ollen yritykset, jotka ovat harkinneet tuottavuuden 

kehitystoimenpiteitä, kannattaa tutkia layout-kehitystoimenpiteiden tuomia mahdollisuuks ia 

osana muita kehitystoimenpiteitä. 

 

9.1 Jatkotutkimus- ja -kehitysaiheita 

Jatkon kannalta keskeisin tutkimuksen aihe olisi automaatiovaihtoehtojen laajempi 

kartoittaminen pakkauksen ympäröiviin tuotantosoluihin, jolloin olisi helpompaa tutkia 

kokonaisvaltaista tilausohjautuvaa tuotantoprosessia. Tuotantoprosessi alkaisi koneistuks iin 

tuotavista aihioista, ja päättyisi pakattujen asiakaskohtaisten tuotteiden lähettämiseen. 

Tämän kaltainen automaatiokartoitus helpottaa tulevaisuuden automaation kehitysaske lten 

oikea-aikaista toteuttamista kokonaisvaltaisesti automatisoituun tuotantoon pyrittäessä. 

Keskeistä automaation kartoituksessa on tuntea nykyinen tuotantoprosessi hyvin, jotta 

automaatiokehitys ei keskity ainoastaan vanhan toimintavavan automatisointiin, vaan 

pyrkisi löytämään myös uusia toimintamalleja, joilla toteuttaa nykyinen tuotanto 

lähtökohtaisesti tuottavammin.  

 

Työn aikana havaittiin automatisointia kartoitettaessa, että moni nykyinen tuote ei sovellu 

suoraan sellaisenaan automatisoituun ratkaisuun, vaan vaatisi kalliin ja monimutka isen 

toteutusratkaisun automaatiota varten. Jatkokehityksen kannalta on tärkeää lähteä tutkimaan, 

onko mahdollista muuttaa tuotteita siten, että ne noudattaisivat DFMA:n(Design for 

Manufacture and Assembly) mukaista periaatetta. Tämän periaatteen mukaan valmistus ja 

kokoonpano ovat paremmin huomioituina jo varsinaisessa suunnitteluvaiheessa, ja olemassa 

olevia prosesseja pystyttäisiin hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Tällöin 

tuotantoprosesseja ei tarvitsisi räätälöidä tuotekohtaisesti. Siirtyminen DFMA:n mukaiseen 

suunnittelu- ja valmistusideologiaan ei ole yksinkertainen ja nopea prosessi, vaan se vaatii 

paljon suunnittelua, ja taustatietoja etenkin jo olemassa olevien tuotteiden sulauttamisesta 

toimintamalliin. 

 

Kokoonpanon ja valmistuksen kehittämisen kannalta modulaarisuuden tutkiminen osana 

tulevaisuuden kehitystoimia mahdollistaisi materiaalinimikkeiden määrän optimoinnin. 

Yhdenmukaistamalla tuotteissa käytettyjä osia saavutettaisiin merkittäviä taloudellis ia 
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säästöjä, sillä yhdenmukaisten osien käyttö vähentää materiaalinimekke iden 

kokonaismäärää. Tämä mahdollistaa paremmin resurssien keskittämisen laadukkaiden 

komponenttejen valmistamiseen. Nämä komponentit soveltuisivat mahdollisimman moneen 

tuotemalliin. Yhtenäistämällä on mahdollista pienentää laadusta johtuvia kustannuksia, jotka 

ovat yleensä huomaamattoman korkeita suuresta nimikemäärästä johtuen. Tästä syystä 

laatukustannukset jakautuvat useaan pienempään segmenttiin näyttäen siedettäviltä. 

 

Lisäksi keskeisimpiä kehityskohteita tulevaisuuden kannalta on työpaikkakulttuur in 

kehittäminen ja työntekijöiden asenteiden kehittäminen muutosmyönteisemmäksi. 

Työpaikkakulttuurin kehittämisellä voidaan vaikuttaa työn tuottavuuteen käytännöntaso lla 

enemmän kuin millään muulla kehitystoimella: työntekijöiden motivaatio työtä kohtaan 

määrittää työtahdin, ja sitä kautta työn tehokkuuden ja tuottavuuden. Työntekijöille tulee 

saada selvennettyä se, etteivät tuottavuuden kehitystoimet tähtää, kuten yleisen käsityksen 

mukaan luullaan, työpaikkojen vähentämiseen, vaan niillä pyritään kompensoimaan 

kilpailun ja kannattavuuden kannalta keskeisiä, kasvaneita kustannuksia.    



109 

 

10 YHTEENVETO 

 

 

Koska tuottavuudenkehitys koostuu kokonaisuuden hahmottamisesta ja sen hallinnasta, on 

ymmärrettävä kehityksen lähtökohdat, jotta tarvittavat toimenpiteet osataan suunnitella ja 

toteuttaa halutunlaisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Kehitysprojektin alussa on kerättävä 

mahdollisimman kattavasti tietoa analyysin ja tutkimuksen tueksi, jolloin 

kehitystoimenpiteiden suunnittelu helpottuu, ja kehityksen kannalta oleellisimmat 

pullonkaulat tulevat tunnistetuiksi. Keskeistä on sitouttaa työntekijät mukaan 

kehitysprojektiin heti sen alkuvaiseessa, jolloin vältytään muutosvastarinna lta 

kehitysprojektin aikana ja sen jälkeen. Muutosvastarinta johtuu yleensä epävarmuudesta ja 

epäselvyydestä kehitysprojektin tavoitteisiin liittyen.  

 

Abloy Oy:n Door Control-yksikön pakkauksen tuottavuuden kehitysprojektissa on ollut 

lähtökohtana tutkia eri tuottavuuden kehityskeinojen vaikutuksia nykyiseen pakkaukseen ja 

pyrkiä löytämään pakkaussolun kannalta keskeisin tuottavuuden kehityskeino. Tavoitteena 

tässä työssä on parantaa Door Control-yksikön ovensuljinpakkauksen tuottavuutta 10 % ja 

saada tätä kautta kustannussäästöjä. Tuottavuuden kehityksen lisäksi työssä selvitetään 

mahdollisuutta sekä osittaiseen että kokonaisvaltaiseen pakkausprosessin automaation 

omana erillisenä lukuna. 

 

Ovensuljinpakkauksen tuottavuuden kehityksen analysointia varten kerättiin tilastoll ista 

tietoa tuotannonohjausjärjestelmästä, minkä perusteella muodostettiin ABC-analyysi sekä 

tuoteperheanalyysit ovensuljinpakkauksessa käytetyistä materiaaleista ja tuotteista. 

Tilastollisen analyysin tueksi pakkausprosessista tehtiin prosessikartoitus ja 

työaikatutkimus, joiden perusteella pyrittiin löytämään pakkausprosessin kannalta 

merkittävimmät tuottavuudelliset pullonkaulat. Tuottavuuden kehityskeino ista 

ovensuljinpakkauksen parantamiseen valikoitui layout-muutos, koska sen havaitt iin 

analyysien perusteella olevan kaikkein merkittävin este tuottavuuden parantamiselle.  

 

Ovensuljinpakkauksen layout-muutosta lähdettiin toteuttamaan yhdessä pakkauksen 

työntekijöiden kanssa, jotta heidät huomioitaisiin kehitysprojektissa mahdollisimman hyvin 

muutosvastarinnan välttämiseksi. Työntekijöiden ja esimiesten kanssa pidettiin 
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kehityspalavereita ovensuljinpakkaukseen liittyen noin kahden viikon välein. 

Kehityspalavereissa käytiin läpi kehityskohdittain suunnitteluvaiheessa oleva 

kehitysratkaisu, ja pyrittiin löytämään lopullisen ratkaisun kannalta keskeisimmät tekijät . 

Pääpiirteiden varmistuttua tilattiin layout-muutoksen keskeisimmät tuotantovälineet, sillä 

monien tarvikkeiden toimitusajat olivat useita viikkoja kesäloma-ajasta johtuen.  

 

Layout-muutoksen jälkeen tuottavuuden analysointia varten suoritettiin uudet 

työaikatutkimukset tuotetyypeittäin ja kerättiin varsinainen tilastollinen raakadata yrityksen 

tuotannonohjausjärjestelmästä. Informaatiota hyödyntäen raakadatasta poistettiin kaikki 

tilastolliset poikkeamat, jotta vanha ja uusi tuottavuusdata olisivat keskenään 

vertailukelpoisia. Tulokseksi saatiin, että layout-muutos on parantanut pakkauksen 

tuottavuutta kahden pienemmän pakkauslinjan osalta noin 16,5 % ja suurivolyymisimman 

pakkauslinjan osalta noin 25,9 %, jolloin koko pakkaussolun tuottavuuden painotettu 

keskiarvo on noin 20,5 %.  

 

Door Control-yksikön ovensuljinpakkauksen tuottavuus parani reilusti yli työn alussa 

asetetun 10 % tuottavuuden kasvun tavoitteen. Työn aikana havaittiin myös muita 

tuottavuuteen vaikuttavia pullonkauloja, joiden jatkokehityksellä on mahdollista parantaa 

tuottavuutta ja saada tätä kautta kustannussäästöjä. Automaatiokartoitus antoi hyvän 

lähtökohdan jatkaa pakkauksen ja muiden tuotantoprosessien automaation kehittämistä. 

Nykyisellä pakkauksen tuotantovolyymilla automaation laskeminen kannattavaksi on 

haastavaa etenkin yksittäisten pakkausvaiheiden osalta. Kuitenkin automaatioon tarvittavan 

välineistön hintojen laskiessa yksittäisten pakkausvaiheiden automatisointi voi 

tulevaisuudessa olla kannattavaa.  
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Liite II. Alkuperäinen layoutkuva.     

 

 

  



 

 

Liite III. Alkuperäinen layoutratkaisu kuvina.    

- Pakkaus katsottuna johdon työpisteen suunnalta.  

 

Pakkauksen näkymä pääkäytävän varrelta. Suuret kuormalavahyllyt estävät itse 

pakkausprosessin näkymisen pääkäytävälle varsin tehokkaasti. 
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Liite III jatkoa 

Isojen ja pienten ovensuljinten pakkauslinjasto, joka on hankala erottaa ympäröivistä 

varastohyllyistä. 
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Pakkauslinjasto 2 on yleisilmeeltään epäsiistin näköinen, eikä tavaroille ole tarvittavia 

merkintöjä siisteyden ja järjestyksen ylläpidon kannalta. 
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Liite III jatkoa 

Pakkauksen alueella ei ole varattu tarpeeksi tilaa värillisille koteloille, jonka vuoksi eri 

kotelot ovat hankalasti löydettävissä. 
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Varsinaisilla pakkauspisteillä tarvittavat materiaalit on sijoitettu perinteisen malliseen 

kuormahyllyyn, joka ei ergonomisesti ole paras mahdollinen valinta käyttötarkoitukseen
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Liite III Jatkoa 

Tarvittavat kotelot ja tuotealustat eli maalatut rungot tuodaan pakkauspisteiden eteen, jolloin 

ne ovat mahdollisimman lähellä varsinaista pakkausprosessia. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Yleisnäkymä maalauksen suunnalta. Ongelmallista toiminnan kannalta on etenkin 

tavaroiden varastointi lattialle. 
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Liite III jatkoa 

Päänäkymä tultaessa Door Control-yksikön tuotantotiloihin. Korkeat kuormalavahyllyt eivät 

ole edustuksellisia etenkin, kun ne luovat ensivaikutelman kokotuotannosta.  

Lattiapinta-alaa on toisinaan vapaana väärissä paikoissa, mikä aiheuttaa ahtautta taas 

muualla pakkausalueella. 



 

 

Liite IV. Säästölaskelma Rocla pinoamisvaunulle. 

 

 

  



 

 

Liite V. Layoutehdotus 1. 

Punaiset nuolet osoittavat materiaalin virtauksen suunnan. 

 

 



 

 

Liite VI. Layoutehdotus 2. 

Punaiset nuolet osoittavat materiaalin virtauksen suunnan. 

 

 


