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Kandidaatintyön tavoitteena on selvittää automaation hyötyjä ja haasteita 

varastoinnissa. Työn kohdeyritys on Yara Suomi Oy. Tavoitteena on myös esittää 

kohdeyritykselle laadullisia, kirjallisia perusteita muutosmyönteisyyden 

kasvattamiseksi varasto-organisaation sisällä keväällä 2017 tapahtuneen 

tarvikeluontoisen tavaran automaattiseen varastointiin siirtymän yhteydessä. 

 

Työssä varastointia käsitellään käyttäen varastoaiheista kirjallisuutta, tutkimuksia 

ja ammattijulkaisuita sekä koti-, että ulkomaisista lähteistä. Valtaosa lähteistä on 

alan englanninkielistä kirjallisuutta. Kohdeyrityksestä saatu tieto on peräisin 

haastatteluista, vierailuista paikan päällä, sekä yrityksen internet-sivuilta. 

 

Työssä kuvataan varaston prosesseja ja niiden automatisointia, varaston 

suunnittelua, varastoautomatiikan ominaisuuksia, hyötyjä ja haasteita, sekä 

kohdeyrityksen tekemän automaatiopäätöksen hyötyjä. Automaation 

hyödyntämisen varastoinnissa havaitaan olevan melko harvinaista. Automaation 

tuottamien hyötyjen havaitaan kasvavan varaston koon ja läpikulkevan tavaran 

volyymin kasvaessa, ja suurimpina haasteina havaitaan automaation hankinta- ja 

ylläpitokustannukset. Johtopäätöksenä työssä on automaation hyödyntämisen 

varastoinnissa olevan epätavallinen, mutta potentiaalisesti hyödykäs tapa toimia. 
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1 JOHDANTO 
 

Varastoinnille on aikojen saatossa kehitelty useita määritelmiä. Yleisesti voidaan sanoa, että 

varastoinnilla tarkoitetaan käyttöön tulevan tai myytävän tavaran väliaikaista säilyttämistä tai 

toimitusketjun puskurointia. (Richards 2014, s.1) Varastoja on erilaisia eri tarkoituksiin, on 

materiaalivarastoja tuotantoa varten, lopputuotevarastoja asiakkaita varten, jakelukeskuksia 

logistiikkaa varten, varaosavarastoja kunnossapitoa varten ja tarvikevarastoja muita sisäisiä 

operaatioita varten. Lisäksi on olemassa erityistoimintoja vaativia varastoja, kuten esimerkiksi 

kylmävarastoja ja korkean turvaluokituksen varastoja, ja vaarallisten aineiden varastoja. On 

myös kolmansilta osapuolilta hankittuja yhteisvarastoja, joita käyttää usea eri yritys tavaransa 

varastointiin. Nämä kaikki varastot eroavat toisistaan monin osin. Erilaisilla varastoilla on 

keskenään erilaisia vaatimuksia, rajoituksia, käyttötarkoituksia ja niiden toimintaa voidaan tästä 

johtuen mitata eri tavoin. (Richards 2014, s.5-12) Automaation hyödyntämisestä varastoinnissa 

on verrattain vähän tutkimustietoa saatavilla, vaikka varaston kustannukset muodostavat 

Establish Inc.- konsulttiyhtiön mukaan kumpikin n.20 % keskivertoyrityksen kaikista 

logistiikkakuluista. (Establishinc.com 2010, s. 11) Varastoinnin kehittämisessä olisi siis 

selkeästi havaittavissa kustannusten säästöpotentiaalia. Automaation hyödyntäminen ei ole 

vielä hyvin yleistä varastoinnissa Richardsin (2014, s.222) mukaan. Automaation 

hyödyntämisen ennustetaan kuitenkin kasvavan tulevaisuudessa, (Baker & Halim 2007, s.3) 

joten työn aihe on ajankohtainen.  

 

1.1 Työn toteutus ja tavoitteet  

 

Tämä kandidaatintyö on tehty kohdeyrityksen Yara Suomi Oy tarpeesta luoda laadullisia, 

kirjallisia perusteita organisaation muutoshalukkuuden, ja tästä seuraten tuottavuuden, 

kasvattamiseksi tarvikeluontoisten tuotteiden automaattiseen varastointiin siirryttäessä keväällä 

2017. Työ on tehty kohdeyrityksen Yara Suomi Oy Siilinjärven toimipaikan hankintapäällikön 

tarpeisiin vastaten. Työ on toteutettu kirjallisuustyönä. Työssä käytetyt lähteet ovat alan 

kirjallisuutta, tutkimuksia, lehtijulkaisuja, tai yhtiöiden julkaisemaa ja näin ollen julkisesti 

saatavilla olevaa tietoa. Case-osuutta varten myös haastatteluita ja yritysvierailua on käytetty 

tiedonlähteenä. 
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Työn tavoitteena on lisätä työn lukijan tietoisuutta varastoinnin automaation hyödyntämisen 

mahdollisuuksista ja hyödyistä, sekä automaation hyödyntämisen vaatimuksista ja haasteista, 

sekä tuoda kohdeyritykselle heidän haluamiaan hyötyjä. Tavoitteena on myös vastata 

tutkimuskysymyksiin, joita työssä on kolme kappaletta.  

 

”Millaisia ovat varastoprosessit, ja miten niitä voitaisiin automatisoida? ” 

”Mitä hyötyjä, mahdollisuuksia, haasteita ja rajoitteita automaation  hyödyntämiseen 

varastoinnissa liittyy? ” 

”Mitä hyötyjä Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikalle on siirtyä tarvikeluontoisten 

tuotteiden automaattiseen varastointiin? ” 

 

1.2 Työn rakenne ja rajaukset 

 

Työ on jaettu johdantoon, teoriaosuuteen, case-esimerkkiin ja lopputuloksiin. Teoriaosia ovat 

luvut 2-4, Case-esimerkki on luvussa 5 ja työn lopputulokset ovat luvussa 6. Tarkemmin 

kerrottuna työn osassa kaksi tarkastellaan varastotyöhön kuuluvia prosesseja. Näiden läpikäynti 

havainnollistaa työvaiheita ja työkuvia varastoissa, joissa automaatiotekniikkaa voitaisiin 

hyödyntää. Työn osassa kolme tarkastellaan varaston suunnittelua. Miten varasto suunnitellaan 

erilaisista lähtökohdista, ja miten eritasoisten ja –laatuisten automaatiopäätösten teko kytkeytyy 

jo varaston suunnitteluvaiheeseen.  Työn neljännessä osassa esitellään automaation tuomia 

hyötyjä ja haasteita sekä mahdollisuuksia, ja esitellään myös markkinoilla olevia automaatiota 

hyödyntäviä ratkaisuita ja niiden toimintaperiaatteita. Työn viidennessä osassa on Case-

esimerkki kohdeyritys Yara Suomi Oy:stä. Siinä esitellään yrityksen taustat, sekä heidän 

päätöksensä automatisoida tarvikeluontoisen tavaran varastointi. Lopuksi kuudennessa osassa 

kootaan keskeisimmät havainnot työn lopputuloksiksi ja johtopäätöksiksi.  

 

Työssä tehtyjä rajauksia on kolme kappaletta. Varastoprosessien käsittely on rajattu työssä 

koskemaan saman varastointialueen sisällä tapahtuvia toimintoja. Tuotantoprosessit ja niiden 

tarpeet ovat eri aloilla niin moninaisia, että tuotannon materiaalivarastot ja niiden erityispiirteet 

on rajattu työn ulkopuolelle. Aiemmassa kirjallisuudessa on käytetty usein rajauksena varaston 

automaattisuudelle ihmistoimijan täydellistä puuttumista. Tämä on kovin tarkka rajaus, ja se 

jättää automaation hyödyntämisen ulkopuolelle monta potentiaalisesti varsin kannattavaa 
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toimintatapaa, joissa automaatio on vain osittaista. Automaation hyödyntämisellä tarkoitetaan 

tässä työssä siis sitä, että ainakin jokin varastoprosessin työvaihe on automatisoitu. Jatkaen, 

työssä puhutaan osittaisesta automaatiosta, mikäli ihmistoimija on mukana, mutta 

automatiikkaa kuitenkin hyödynnetään. Täysautomaatiosta puhutaan silloin, kun ihmistoimijaa 

ei ole mukana lainkaan.  
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2 VARASTOPROSESSIT  
 

Varastoilla voidaan Hamberg’n ja Verriet’n mukaan (2012, s.4) sanoa olevan viisi eri 

identifioitavaa prosessia. Niitä ovat vastaanotto-, varastointi-, poiminta-, keräily-, ja 

jakeluprosessit. Vastaanottoprosessiin kuuluu tuotteiden vastaanottaminen toimittajalta, ja 

saattaa kuulua varastoon säilömisen valmistelu pakkaamalla tuotteet uudelleen erillisiin 

varastointilaatikoihin tai -lavoihin. Varastointiprosessi on vastuussa vastaanotettujen tuotteiden 

sijoittamisesta varastoalueelle, jossa ne odottavat käyttöönottoa. Poimintaprosessi käynnistyy, 

kun asiakkaalta tulee toimintakehote. Siihen kuuluu tuotteen/tuotteiden nouto varastosta ja 

niiden asettaminen erityisiin tilauslaatikkoihin. Nämä kaikki tilatut tuotteet kerätään 

keräilyvaiheessa, ja ne siirretään jakelualustalle. Jakeluprosessi vastaa tilauksen kuljettamisesta 

asiakkaalle. Mikäli varastoprosessin eri osia on sijoitettu keskenään eri varastoalueille, on nämä 

alueet yhdistettävä toisiinsa sisäisen logistiikan keinoin. Tämä hoidetaan usein esimerkiksi 

erilaisin kuljetinhihnoin. (Hamberg & Verriet 2012, s. 4)  

 

Varaston prosessien tehokkuus on suuri, yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa varaston 

kannattavuuteen. Yksiselitteisesti ei ole kannattavaa, hyödyllistä, eikä tehokasta automatisoida 

tehottomia prosesseja. (Richards 2014, s. 113, 167) Kustannussäästöjä ei juurikaan saavuteta 

nopeuttamalla virheiden tekemistä. On siis ensin tarkasteltava varaston jo ennalta olemassa 

olevia prosesseja ja miten niitä voisi kehittää, ennen kuin voidaan harkita automaatiota 

toimintaa kehittävänä tekijänä. Mikäli varastoprosesseja ei yrityksessä ole olemassa ennalta, 

olisi sellaiset syytä suunnitella ja kuvata erityisen huolellisesti ennen varastoinnin aloittamista. 

Richardsin (2014, s.113-114) mukaan ei ole missään tapauksessa järkevää tuoda automatiikkaa 

varastointiin, ennen kuin toiminta on viety parhaaseen mahdolliseen tilaan ilman automaation 

käyttöä. Myös Varilan, Sepposen ja Heinäsen 2005 tekemän case-tutkimuksen (Varila et al. 

2005, s.14) mukaan varastoprosessi on automaatiota koskevan päätöksenteon yhteydessä 

optimoitava kokonaisuutena, ei yksittäisissä osissa. 

 

 

2.1 Vastaanottoprosessi ja varastointiprosessi 

Vastaanottoprosessi on Hamberg’n ja Verriet’n (2012, s.4) mukaan varaston prosessien 

ensimmäinen vaihe. Vastaanottoprosessi on se prosessin vaihe, jossa hankittu tavara otetaan 
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nimensä mukaisesti vastaan. Vastaanottoprosessissa varmistetaan, että tavara on halutun 

laatuista, halutussa määrin ja ajoissa paikalla. (Richards 2014, s.60) Tässä prosessin vaiheessa 

yrityksestä ja kyseisestä tavarasta riippuen voidaan suorittaa muutakin arvoa lisäävää toimintaa. 

Tavara voidaan yrityksen niin halutessa pakata tässä vaiheessa uudelleen erilaisiin laatikoihin 

tai erilaisille lavoille varastointia, myyntiä tai tavaran jatkokäsittelyä odottaen. (Hamberg & 

Verriet 2012, s.4) Eri puolilla maailmaa on käytössä eri standardit lavojen koossa, ja tämä tulee 

huomioida tavaraa varastoidessa, jotta varastotila saadaan parhaaseen hyötykäyttöön. (Richards 

2014, s.64) 

 

Tavaran vastaanotosta vastaa Richardsin mukaan (2014, s.66) vielä nykyisinkin usein ihminen, 

sillä 20% kaikesta varaston ihmistyöstä sijoittuu tavaran varastoimiseen. Varsinkin 

suurikokoisemmissa varastoissa on kuitenkin automatiikkaa hyötykäytössä tässä 

prosessinosassa esimerkiksi hydraulisten robottikäsien ja kuljetushihnojen yhdistelmien 

muodossa. Tämänkaltaiset ratkaisut voivat vähentää ihmisen tekemän työn määrää ja tarvetta 

merkittävästi vastaanottoprosessista. (Richards 2014, s. 68) Vastaanottoprosessi nopeutuu tältä 

osin huomattavasti, jos tavara tulee siten pakattuna, että voidaan koneellisesti purkaa keskenään 

saman muotoisia ja -kokoisia laatikoita, jotka sisältävät samaa tavaraa. (Richards 2014, s. 69) 

Kuvassa alla on esimerkki automaation hyödyntämisestä vastaanottoprosessissa. 

Automaattinen robottikoura ”PIQR” purkaa lavalle saapuvaa keskenään homogeenistä tavaraa 

merikontista, ja trukilla voidaan siirtää lavalla näitä automaattisenjärjestelmän purkamia 

tuotteita prosessissa eteenpäin. (teun.com) 

 
Kuva 1 automaattinen järjestelmä PIQR purkaa standardikokoista merikonttia (omistaja 

TEUN) 
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Järjestyksessä toinen varaston prosesseista on Hamberg’n ja Verriet’n (2012, s.4) mukaan 

varastointiprosessi, jossa vastaanotetut tuotteet sijoitetaan varastoalueelle säilytykseen. Eri 

tapoja varastoida tavaraa on monia, ja ne soveltuvat erilaisiin tarpeisiin. Richardsin mukaan 

(2014, s.221) lattiavarastoinnissa tuotteita asetetaan päällekkäin niiden kantokyvyn mukaan. Se 

soveltuu tilanteisiin joissa itse tuotteet ja niiden pakkaukset ovat kestäviä ja tilaa on saatavilla, 

koska se ei ole tilankäytöltään tehokas tapa varastoida, ja päällekkäiset tuotteet aiheuttavat 

Richardsin mukaan pohjimmaisille tuotteille muihin muotoihin verrattain reilusti rasitusta. 

(Richards 2014, s.221-222) 

 

Hyllyvarastointia voidaan toteuttaa kapeilla tai leveillä käytävillä, (engl. termit narrow-aisle & 

wide-aisle) yhden tai kahden lavan syvyydellä. (engl. termi single deep & double deep) 

(Richards 2014, s.221) Hyllyvarastoja voidaan Richardsin mukaan (2014, s.226) erotella myös 

lastaamisen ja purkamisen kautta, eli toisiin lastataan ja puretaan tietty tavara samasta pisteestä, 

kun taas toisiin eri pisteistä. Eri pisteistä purkaminen mahdollistaa FIFO-käytänteen 

toteutumisen. Tästä jatkaen, hyllyjä voidaan myös kallistaa, millä saadaan aikaiseksi FIFO- eli 

first in first out- menetelmän hyödyntäminen painovoiman myötä automaattisesti. Tässä 

varastointi ja keräily tapahtuvat eri pisteistä. (Richards 2014, s.226-227) Hyllyt toisin päin 

kallistettuna ja pyörin varustettuna, varastolavat samasta pisteestä lastattuna ja purettuna 

kyseessä olisi ”push-back racking”, jolla puolestaan voitaisiin varmistaa LIFO-käytäntö niin 

haluttaessa. (Richards 2014, s.227) Näiden varastotyyppien lisäksi on vielä automaattiset 

varastojärjestelmät, joihin syötetään tavara yhdestä pisteestä, ja järjestelmä varastoi tavaran 

itsenäisesti siihen ohjelmoitujen käskyjen mukaan. Tällainen järjestelmä kykenee nimensä 

mukaisesti myös noutamaan tuotteet itsenäisesti. (Richards 2014, s.250) 

 

Cranfield Universityn tekemän ”2008 UK warehousing benchmarking survey”-tutkimuksen 

mukaan Iso-britannian varastoissa on useimmin käytössä hyllyvarastot, joissa on 

standardileveät käytävät tai toisena vaihtoehtona perinteinen lattiavarastointi. (Richards 2014, 

s.222). Aineiston tulokset lienevät melko lailla yleistettävissä myös suureen osaan muuta 

maailmaa. Aineistossa ei esimerkiksi havaittu seikkoja, jotka erottaisivat Iso-Britannian 

varastokäytännöt jotenkin poikkeaviksi muussa maailmassa tehtyyn varastointityöhön nähden. 

Lisäksi on loogisesti ajateltuna yksinkertaisempaa, helpompaa ja sitä myötä myös halvempaa, 
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ostaa tai rakentaa yksinkertaiset hyllyt tavaroille, tai asetella tavaroita lattialle pakkauksissa 

päällekkäin tavaran kantokyvyn mukaan, kuin rakentaa tai vuokrata automaattisia 

varastointijärjestelmiä. Myös Richardsin havainnot tukevat väitettä ratkaisujen keskinäisestä 

hinnasta. (2014, s.159) Myös omakohtaiset kokemukset viittaavat lattia- ja hyllyvarastoinnin 

olevan yleisimmät varastoinnin muodot myös kotimaassa. 

 

2.2 Poiminta-, keräily-, ja jakeluprosessi 

Poimintaprosessi on tavaran poimintaa varastosta. (Hamberg & Verriet 2012, s.4) Varaston 

kustannuksista poimintatyö vie useissa tapauksissa suuren osan, ja sitä on lähtökohtaisesti 

vaikea vähentää. (Richards 2014, s.75) Tavaran poiminta voi nopeasti ajateltuna vaikuttaa 

yksinkertaiselta, mutta se on itseasiassa koneelle lähtökohtaisesti vaikea operaatio. (Richards 

2014, s.77) Teknologian, kuten viivakoodinlukijoiden tai äänentunnistuksen hyödyntämisellä 

ihmisen tukena poimintaprosessissa voidaan saada poimintaan sekä lisää nopeutta, että 

vähentää virheitä poiminnassa. Näitä parannuksia poimintaprosessin automatisoinnilla usein 

tavoitellaan. Oikein suunniteltuna automaattinen järjestelmä poimii tehokkaammin kuin 

ihminen, eli se poimii enemmän, nopeammin ja aiheuttaa vähemmän hävikkiä. (Richards 2014, 

s.159-164) Richardsin mukaan varaston poiminnan automatisoinnilla on hyötyä saatavissa, kun 

volyymi kasvaa riittävän suureksi. Päivittäinen yli 3000 noutoa varastosta on riittävä raja 

automaation harkinnalle tässä prosessissa. (Richards 2014, s.105) Hyödyt poiminnan 

koneistamiselle ovat siis joissakin tapauksissa jopa melko yksinkertaisesti saatavilla ja 

olemassa. Kuitenkin mitä haasteellisempaa poiminta on, eli mitä enemmän on erilaisia, 

erikokoisia ja eri vaatimuksia vaativia tuotteita varastossa, sitä paremmin ihminen soveltuu 

niitä käsittelemään ainakin nykyisessä teknologian tilassa. (Hamberg & Verriet 2012, s.107)  

 

Keräilyprosessissa keräilijä liikkuu ympäri varastoa ja poimii poimintaprosessin mukaisesti 

halutun määrän eri tuotteita siten, että ne säilyvät ehjinä. Usein ne poimitaan yhteen ns. 

tilauskoriin, joka sitten toimitetaan prosessin päätyttyä eteenpäin. Automatisoiduille 

ratkaisuille eri tilausten ja tuotteiden yhdenaikainen käsittely toimintapisteellä on tyypillistä. 

(Hamberg & Verriet 2012, s.111.) Richardsin mukaan (2014, s.181) tässä vaiheessa 

automaatiota voidaan hyödyntää myös uudelleenpakkaamisessa kuljetusta varten.  
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Jakeluprosessissa keräillyt tuotteet kuljetetaan asiakkaalle, ja jakeluprosessi päättyy, kun 

asiakas on saanut tilauksensa tavarat. (Hamberg & Verriet 2012, s.4) Jakeluprosessi voitaisiin 

eristää muusta varaston toiminnasta erilaisin kuljetinhihnoin ja fyysisin estein yrityksen niin 

haluttaessa. Tällainen toiminta lisäisi varaston turvallisuutta varastoon pääsevien henkilöiden 

määrää vähentämällä, ja Richardsin mukaan tärkeä osa turvallisuutta on tuotteen turvallisuus 

varastossa. (Richards 2014, s.176-177) 

 

2.3 ”Cross-docking” - prosessi 

”Cross-docking” -prosessissa varastoalueella on oma alue varattuna, jossa siirretään 

vastaanotettu tavara suoraan varastoalueelle saapuvasta kuljetusvälineestä varastoalueelta 

lähtevään kuljetusvälineeseen ilman, että tavara kulkee muun varastoprosessin läpi. (Waters 

2007, s.15) Tällainen ”cross-docking”-menetelmän mukaan suunniteltu kuljetusten 

aikataulutus ja ennakointikyky voi vähentää varastotilan ja -kyvyn tarvetta varastoalueella, 

nopeuttaa läpimenoaikoja (Richards 2014, s.73) sekä tästä väistämättä seuraten myös varastoon 

sitoutuneen pääoman määrää. Tavaran pitää Richardsin (2014, s.10) mukaan saapua prosessiin 

sellaisena, että se voidaan hyvin nopeasti lähettää eteenpäin. Tyypillisesti erilaisissa 

pilaantuvien tai muuten kuluvien tavaroiden jakelukeskuksissa pyritään hyödyntämään cross-

docking-prosessia sen tehokkuuden vuoksi. (Richards 2014, s.10) Richardsin (2014, s.73) 

mukaan cross-docking on erittäin hyödyllinen menetelmä mille tahansa varastolle, jossa se on 

hyödynnettävissä. Motorolan tekemän tutkimuksen mukaan (2013, s.8) 31 % varastoista 

hyödyntää cross-docking-prosessia. Cranfieldin yliopiston 2008 tekemän tutkimuksen mukaan 

80% Iso-Britannian yrityksistä hyödyntää Cross-docking-menetelmää maksimissaan 10 %:lle 

koko tavaran läpikulusta varastoissaan. Samassa todetaan, että vain 9% varastoista hyödyntää 

cross-dockingia yli 45%:lle läpikulustaan. (Cranfield.ac.uk, 2008)   
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3 VARASTON SUUNNITTELU 
 

Varastoa suunniteltaessa on olemassa lähtötilanne. Lähtötilanteessa joko varasto on ennalta 

olemassa, eli kyse on jo hankitun kyvyn kehittämisestä, tai sitten varastoa ei ole vielä olemassa, 

jolloin on kyse uuden kyvykkyyden eli varastointikyvyn luomisesta. Richardsin kirjassa on 

esitelty Insight Holdingsin luoma varaston suunnittelussa käytettävä prosessikaavio. Kaavio on 

käännetty suomeksi ja esitelty alla. Alkuperäislähdettä kaaviolle ei kirjassa ole saatavilla. 

(Richards 2014, s.237) Esitetyssä kuvassa vinoneliökuvio vastaa kysymystä, suorakaidekuvio 

toimintaa, ellipsikuvio lopputulosta. Vihreä nuoli kuvaa kysymykseen vastausta kyllä, 

punainen kuvaa vastausta ei. Sininen nuoli kuvaa seuraavaan toimintaan tai kysymykseen 

siirtymistä. 

 

 
Kuva 2 Päätöksentekokaavio varaston suunnittelua varten (omistaja Insight Holdings) 

 

Bakerin mukaan varastoa on yleensä tarkoituksellista pitää, jos varastoitavan läpimenoaika 

asiakkaalle on lyhyempi kuin toimituksen läpimenoaika, ja jos asiakkaille pitää olla koko ajan 

tätä tuotetta saatavilla. (Baker 2010, s.90) Tärkeintä on, että volyymi varastoitavalle tuotteelle 

on niin suuri, että varastolle on alun perin tarve. Sen jälkeen voidaan aloittaa suunnittelutyö 
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siitä, millainen varasto tarpeisiin vastaa parhaiten. Mikäli alun pitäen ei erillistä varattua tilaa 

varastolle tarvita, ei tilaa ole siihen tarkoitukseen juurikaan syytä käyttää. Jos tarve on suuren 

volyymin varastolle, tai tuotteen arvosta tai työntekijöiden kuluista johtuen mahdollisimman 

tehokkaalle varastolle, voidaan Bartholdin mukaan (2008, s.187) tarkastella automaatiota 

ratkaisuna. 

 

3.1 Suunnittelun vaiheet 

 

Varaston suunnittelussa on Hambergin & Verriet’n (2012, s.5-6) mukaan kolme eri vaihetta: 

strategisen tason suunnittelu, taktisen tason suunnittelu ja operationaalisen tason suunnittelu. 

Operationaalisen tason päätöksenteko puolestaan johdetaan ylempien, strategisen ja taktisen 

tason, eli ajallisesti pitkäkestoisempien suunnitelmien pohjalta. Strategisella ja taktisella tasolla 

tehdään varaston suunnittelussa seuraavat viisi päätöstä: 

1. Luodaan yleisluonnollinen rakennelma, jossa määritetään varaston funktionaaliset 

alueet ja miten tilaukset kootaan.  

2. Asetetaan varastoalueen koko ja sen hahmotetaan sen ulottuvuudet, mikä kertoo 

varaston eri toiminnallisten tilojen kapasiteetin.  

3. Luodaan layout, joka määrittää varastoalueiden fyysisen järjestelyn. Tähän kuuluu 

esimerkiksi varastoalueen hyllyjen / järjestelmien sijainti, kulkuväylät jos niitä on, 

valaistuksen suunnittelu ja muu suunnittelutyö.  

4. Valitaan työvälineet, eli määritellään materiaalinkäsittelyvälineistö, jota tullaan 

käyttämään.  

5. Luodaan operationaalinen strategia. Operationaalisella eli päivittäisellä tasolla 

päätöksiä on tehtävä siten, että strategisen ja taktisen tason prosessien toteutuisivat. 

Tähän kuuluu suunnittelu tehtävien jaosta eri resursseille ja niiden aikataulutus.  

(Hamberg & Verriet 2012, s.6) 

 

Hamberg’n ja Verriet’n mukaan (2012, s.6) vielä ei ole olemassa sellaista varastoa, jossa kaikki 

nämä vaiheet olisi täydellisesti päästy toteuttamaan, koska ne ovat luonnollisestikin ajateltuna 

osittain toisiaan poissulkevia. Varaston suunnittelu on Richardsin (2014, s.220) mukaan 

kompromissi nopeuden, kulujen ja kapasiteetin välillä.  
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Suunnitteluvaiheeseen voitaisiin lisätä myös sopimusteknisten seikkojen suunnittelu. Mitä 

enemmän automaattiseen varastoon hankitaan ominaisuuksia ulkopuolelta, sitä enemmän itse 

varasto alkaa muistuttaa ominaisuuksiltaan palvelua, eikä tuotetta. Sopimuksilla voidaan 

paikata jotain osia teknologian tuottamista aukoista, ja tuottaa samoja hyötyjä, kuin mitä 

automaatiolla tavoitellaan. Esimerkiksi automaattinen varasto voi vaatia huoltoa ja 

kunnossapitoa tai ohjelmistojen päivittämistä. Voi tulla tehokkaimmaksi hankkia tällainen 

varastoratkaisu ”palveluna” eli laatia perinteisen laitteen oston sijaan laitteiston 

liisaus/vuokraussopimus, johon kuuluu tiettyyn hintaan päivitysten ajo, järjestelmien 

integrointi, käyttökoulutuksen järjestäminen, käyttöönotto- ja käytöstäpoistotyö ja muutosten 

hinta sopimuksen aikana. Näin varmistetaan myös se, että varasto toimii halutusti ilman, että 

otetaan riskiä teknologian vanhenemisesta tai laitteen kulumisen aiheuttamista laiterikoista. 

Tällainen toiminta loogisesti ajatellen pienentää myös mukautumiskyvyn puutteen aiheuttamaa 

riskiä. Jos liiketoiminnan on mukauduttava, voidaan siirtyä uuteen ratkaisuun ja toimintatapaan 

sopimuskauden päättyessä. 

 

 

3.2 Operationaalisen tason suunnittelu 

 

On useita asioita, joita tulee ottaa huomioon uutta varastoa suunniteltaessa operationaalisella 

eli päivittäisellä tasolla. Hambergin ja Verrietin määritelmään työvälineiden määrittelyssä 

voitaisiin lisätä myös käytettävien ohjelmistojen määrittely. Ohjelmistotkin ovat kuitenkin 

eräänlaisia työvälineitä, jotka liittyvät olennaisen tärkeästi varaston toimintaan, sillä nykyisin 

käytetään paljon eri ohjelmistoja esimerkiksi tilaamiseen ja varaston tason seurantaan.  

 

Richardsin (2014, s. 188-190) mukaan kilpailukykyisellä yrityksellä pitää olla reaaliaikainen 

varastonhallintajärjestelmä (engl. termi WMS, Warehouse management system) ja se voi olla 

joko itsenäinen tai toimia yhdessä ERP-eli yrityksen resurssinhallintajärjestelmän kanssa. (engl.  

termi, Enterprise resource planning system) Cranfieldin yliopiston 2008 British warehouse 

benchmarking studyn mukaan (cranfield.ac.uk, 2008) 94 % vastanneista varastoista käyttää 

jonkinasteista varastonhallintajärjestelmää, joista 56 % käyttää ammattilaisen WMS pakettia, 

24 % käyttää ERP-moduulia ja 16 % itse kehitettyä ohjelmistoa. Havainto samassa 

tutkimuksessa oli, että suurissa yrityksissä käytetään ammattilaisen laatimaa WMS-pakettia tai 
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itse kehitettyä ohjelmistoa usein suuremman toiminnallisuuden ja liiketoimintamallien 

yksilöllisyyden takia. Tietotekniikan kehitys on viime vuosikymmeninä helpottanut 

materiaalin- ja resurssienhallintakykyä merkittävästi. Tällaisten järjestelmien hyödyt on pakko 

huomioida varastoa suunnitellessa. Hyötyihin kuuluu mm. reaaliaikainen varastontason 

seuranta ja tavaran jäljitettävyys, virheiden väheneminen, automaattiset täydennyspyynnöt ja 

tarkka raportointi. (Richards 2014, s. 190)  

 

Tällaista ohjelmistoa hankittaessa on päätettävä, hankitaanko jo olemassa oleva järjestelmä, 

jota mukautetaan yrityksen tarpeisiin ja omiin järjestelmiin sopivaksi, muutetaanko omat 

toimintatavat tällaisen järjestelmän standardeihin sopivaksi vai ohjelmoidaanko itse omia 

resursseja käyttäen omiin tarpeisiin omista lähtökohdista alun alkaen suunniteltu järjestelmä. 

Mikäli yrityksessä päädytään ohjelmoimaan omiin tarpeisiin alusta lähtien, on tehokkainta 

ostaa palvelu ulkopuoliselta ohjelmistotalolta, jos omaa tietoteknistä osaamista ei ole tai sitä on 

vain vähän. Järjestelmän ohjelmointi itsessään on varsin työläs ja aikaa vievä prosessi, mutta 

itse ohjelmoidut järjestelmät ovat sekä helpompia että mielekkäämpiä päivittää ja huoltaa 

yhtiön tietotekniikkaosastolle, mikäli tällainen osasto on käytettävissä. (Silver & Peterson 1985, 

s.681-683) 

 

Richardsin (2014, s.97) mukaan puolestaan varastot voidaan jaotella kolmenlaisiksi niissä 

tapahtuvan poiminnan perusteella. Poiminta on operationaalista toimintaa, ja operationaalisen 

tason strategian suunnittelu sijoittuu suunnitteluvaiheeseen. Koska se on varaston 

kustannusalttein prosessi, tulee siihen kiinnittää erityistä huomiota. (Richards 2014, s.59) 

Poiminta on riippuvainen layoutista ja käytetyistä välineistä, eli tämä päätös tehdään layoutia 

suunnitellessa suunnitteluvaiheessa kolme. Richardsin mukaan tyypin yksi varastossa poimija 

menee tavaroiden luokse ja poimii sieltä tavaraa tarpeen mukaan. Tällaisia varastointitapoja 

ovat Richardsin mukaan hyllyvarasto ja lattiavarasto, joita on suurin osa kaikista varastoista. 

(2014, s.222) Tyypin kaksi varastossa tavarat menevät poimijan luokse. Tällaisille ratkaisuille 

on tyypillistä, että tavara liikkuu vakiokokoisissa laatikoissa tai vakiokokoisilla lavoilla eri 

kuljetusmekanismeja, kuten liukuhihnoja pitkin poimijan luokse. Etuina on nopeutettu poiminta 

ja tehokas tilankäyttö (Richards 2014, s. 103) Tyypin kolme varastoissa on täysin automatisoitu 

poiminta, jossa varaston käyttäjä ei poimi itse tuotteita, vaan saa automaattisesti kerätyn 
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tilauksen eteensä. Näitä kannattaa tarkastella vasta, kun päivittäinen tilausten määrä ylittää 

3000 kappaletta. (Richards 2014, s.105) 
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4 AUTOMAATIO VARASTOINNISSA 

 
Ensimmäinen automaattinen varastointiratkaisu, pystysuuntainen karuselli, otettiin 

Yhdysvalloissa käyttöön 1957. Kaupallisia automaattisia varastointijärjestelmiä on ollut 

maailmalla olemassa 1960-luvulta alkaen, mutta ne eivät ole yleisin toimintatapa tavaran 

varastoinnissa. (Material handling in america 2012, s.1-4) Automaation mahdollistava 

teknologia on siis ollut olemassa jo pidemmän aikaa, mutta sitä ei ole vielä otettu laajalti 

käyttöön. Varastoinnin tulevaisuuden ennakoidaan olevan automaation hyötykäytön suuntaan. 

(Hamberg & Verriet 2012, s.5) 

 

Varaston automaation taso voi vaihdella täysin manuaalisesta ratkaisusta osittain tai täysin 

automaattisiin ratkaisuihin. Täysin automaattisia ovat nk. AS/RS-varastot (engl. termi 

AS/RS=Automatic storaging & retrieval system), jotka kykenevät varastoimaan saapuneen 

täydennyksen järjestelmään itse, keräämään tilauksen jakelualustalle itsenäisesti, ja 

toimittamaan sen tilauspisteelle. (Richards 2014, s.250) Varastonhallintajärjestelmä pystyy 

lisäksi kokoamaan varaston käyttödataa eri ohjelmistoihin tai tekemään automaattisia tilauksia 

tai tilauspyyntöjä kunkin tavaran asetetun määrärajan alittuessa. (Richards 2014, s.190) Tämä 

lisää turvallisuutta ja tuo lisäarvoa yritykselle, koska johto pystyy tekemään sen perusteella 

paremmin havaintoja kustannuksista varastoinnissa ja varastoitujen tarvikkeiden kulutuksesta. 

(Richards 2014, s.177) 

 

Osalle automaattisista varastoista on tyypillistä modulaarisuus. Se tarkoittaa, että sellaiseen on 

helppo lisätä (tai vähentää) kapasiteettia uuden moduulin muodossa, kun varastointikyvyn tarve 

kasvaa (tai vähenee). Automaation yksi suurimmista heikkouksista on sen muuttumattomuus, 

Bartholdi & Hackman toteavat kirjassaan (2008, s.187) automaation voivan olla hyvä tekemään 

yhtä asiaa juuri oikein ja jatkuvasti, mutta sen mukautuminen uusiin tilanteisiin liiketoiminnan 

mukana voi olla joko erittäin kallista, tai jopa mahdotonta.  

 

Automaation hyödyntämisen varastoissa ennakoidaan tulevaisuudessa kasvavan varsinkin 

kehittyneissä maissa, joiden tehtaiden arvokkaat tuotteet kykenevät kattamaan investoinnin 

korkeat kulut, kun teknologia halpenee, saatavuus paranee ja tietoisuus kasvaa. (Richards 2014, 

s.376-377,386)  
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4.1 Automaatiota hyödyntävää teknologiaa markkinoilla 

 

Radiotaajuista etätunnistus (engl. termi Radio Frequency IDentification) eli lyhyemmin RFID-

teknologiaa voidaan hyödyntää monessa eri varastoprosessin osissa erilaisissa 

automatisoiduissa ratkaisuissa. RFID:n käytöstä voi olla myös muuta hyötyä, koska sillä 

pystytään seuraamaan tuotteen alkuperää hyvin tarkasti. Sitä tietoa puolestaan voidaan 

hyödyntää muussakin toiminnassa kuin varastoinnissa, esimerkiksi markkinoinnissa, koska 

kuluttaja on tietoinen kulutuksensa vaikutuksista. RFID-sovellutukset markkinoilla ovat 

keskenään erilaisia, mutta pääidea on kaikissa sama. Tuotteessa on kiinni RFID-tarra. Lukija 

lukee tämän tarran jokaisen transaktion yhteydessä, eli aina, kun tavara kirjataan varastoon tai 

varastosta ulos. Lukija on yhteydessä tietokantaan, joka kykenee ilmoittamaan varaston tason. 

Siitä on nähtävillä välittömästi, kuinka paljon varastossa on mitäkin tuotetta ja mitä kaikkia 

tuotteita on varastossa. Tiedossa on myös, kuinka paljon varastosta on kirjattu ulos tuotteita, ja 

mille toimijalle. Tämä teknologia mahdollistaa yksittäisten kappaleiden seuraamisen jopa 

maailmanlaajuisessa logistiikkaketjussa. Esimerkiksi suuret kirjastot ja kauppaketjut 

hyödyntävät nykyisin jo melko usein RFID-tarroja varastoinnissaan. (Richards 2014, s.151-

152) 

 

RFID-teknologia soveltuu hyvin yksittäisen tuotteen seuraamiseen, ja se palvelee monen alan 

tarkoituksia. On yleinen käsitys, että tulevaisuudessa halutaan tietää tuotteen alkuperä 

tarkemmin kuin nykyisin. Se on siis voitava selvittää kustannustehokkaasti. Jos ajatellaan 

tuotteen polkua raaka-aineista kuluttajalle laajennettuna arvoketjuna (engl. termi extended 

value chain), olisi järkevintä loogisesti ajatellen lisätä tarrat jo aikaisessa vaiheessa mukaan 

tuotantoprosessia, vaikka se ei tuotteen valmistajan omistuksessa olisikaan. (Grabot et al. 2008, 

s.24)  Jos tällä laajennetulla arvoketjulla ei ole yhteistä omistajaa, on mahdotonta saada joitakin 

tärkeitä onnistumisen tekijöitä järjestelmien integraatiosta tuotteen tuotantoketjussa. Yksi 

esimerkki on hierarkiaan pohjautuva ”ylhäältä-alas johtaminen”, jota ei tällaisessa tilanteessa 

ole olemassa, kun kaikki toiminta ei ole saman organisaation alaisuudessa. (Grabot et al. 2008, 

s.24) Käytäntöjen ja järjestelmän integrointi perustuu tällöin yhteisten hyötyjen saavuttamiseen, 

jolloin integraatio on vapaaehtoista, tai se perustuu suuren ostajan voiman käyttämiseen, jolloin 

integraatio on pakotettua. Grabot’n et al. tutkimuksessa havaitaan, että teknologiset innovaatiot 
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voivat myös itsessään aikaansaada integraatiota tulevaisuudessa, mutta heidän mukaansa 

huomattavin löytö oli se, etteivät organisaatiot usein näe itseään osana jatkettua arvoketjua, joka 

kilpailee toisten arvoketjujen kanssa. Ekosysteemiajattelu tosin on yleisesti ottaen tuttua jo tänä 

päivänä esimerkiksi matkapuhelinliiketoiminnassa, eli ehkä lähdekirjan melkein kymmenen 

vuotta vanhat tiedot eivät enää ole täysin ajankohtaisia tältä osin. Tärkeä havainto kuitenkin on, 

että joissakin määrin, saman tutkimuksen mukaan, tällaisen arvoketjun sisällä yksittäiset 

yritykset kuitenkin ovat osittain riippuvaisia myös toistensa menestyksestä. (Grabot et al. 2008, 

s.24) Tämä on ihan logiikan sääntöjen mukaista, jos toimittajalla A menee huonosti, sen on 

tehtävä jotain parantaakseen tilannettaan. Esimerkiksi yhtiön kilpailuasetelmaa huonontava 

tilanne saattaa ilmentyä hintojen nousuna, ja yhtiön tuotteiden ostajan B juoksevat kulut 

kasvavat tämän johdosta. Moisesta RFID-tarroin toteutetusta varastointitavan integraatiosta 

voisi olla siis hyötyä pitkin laajennettua arvoketjua. 

 

Kotimaisia ratkaisuita työssä edustaa Konecranesin Agilon-järjestelmä. Agilon on 

automaattinen, modulaarinen varastointiratkaisu ja samalla esimerkki AS/RS-järjestelmästä. 

Tämä kyseinen järjestelmä toimii siten, että vakiokokoinen laatikko kuljetetaan käyttäjälle, joka 

ottaa sieltä halutun määrän tavaraa. Tarkka vaaka mittaa painoeron, ja laitteen ohjelmisto 

merkitsee ylös kulutuksen. Vastaavasti tuote voidaan palauttaa siten että kutsutaan laatikko, ja 

siihen sitten palautetaan tavara ja laite laskee painon muutoksesta varastotason muutoksen. 

Tämä esimerkkijärjestelmä kykenee luomaan myös käyttö- ja kulutusdataa johdon päätännän 

tueksi sekä tekemään tilauspyyntöjä kriittisten määrien alittuessa. (Konecranes 2015, s.1-8)  

 

Automaattisia purku & lastausjärjestelmiä on myös markkinoilla. Automatiikkaa voidaan 

hyödyntää siis myös vastaanotto- ja jakeluprosessissa. Tällainen laite toimii 

vastaanottoprosessissa siten, että akselin ympäri pyörivä robottiraaja liikkuu merikontin sisälle 

ja ulos sieltä poimien standardikokoisia laatikoita. Tämän jälkeen laite siirtää laatikot lavalle, 

joka kulkee hihnalla eteenpäin, kun ennalta asetettu raja täyttyy. Halutessaan laite voi kääriä 

lavan suojaavaan folioon ja lavalle voidaan asentaa varastointitarra (teun.com)  

 

Automaation hyödyntämiselle varaston kaikissa prosesseissa on nyt esitelty yhtenevä ketju 

markkinoilla jo olevia laitteita, eli voidaan todella väittää teknologian varaston automatisointiin 

olevan jo olemassa, ainakin yksinkertaisesti käsiteltävissä olevan samankokoisen tavaran 
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tapauksessa. Esimerkin TEUN-laite voisi vastaanottoprosessissa purkaa toimittajan 

myyntivalmiiksi pakkaaman tavaran varastoalueelle sijoitetulle automaattiselle 

vastaanottoliukuhihnalle. Toimittaja on asettanut RFID- tarrat tuotteisiin ennen kuin tuotteet 

saapuvat varastoon. Vastaanoton liukuhihna kuljettaa tuotteet joko AS/RS-tyyppiseen 

automaattiseen varastoon tai cross docking- hihnalle tuotteesta riippuen. Päätös tehdään 

lukemalla tuotteen RFID-tarra automaattisesti tuotteen alittaessa hihnan ylle sijoitetun 

lukupäätteen, ja järjestelmä päättää onko tuotteen määränpää varastossa vai cross-docking-

periaatteen mukaisesti lähtevässä kuljetuksessa. Mikäli tuotteen määränpää on lähtevässä 

kuljetuksessa, kulkee tuote hihnaa pitkin alueelta lähtevän kuljetuksen lastausalueelle, jossa 

automaattinen järjestelmä voi pakata sen kuljetukseen.  Mikäli määränpää on varastossa, 

varastoon vievä hihna kuljettaa tuotteen varastoon. Hihna päättyy varastojärjestelmän 

vastaanottopisteelle, jossa järjestelmä sijoittaa sen sille varattuun paikkaan. Tulevaisuudessa 

konenäön kehittyessä ja teknologian kustannusten vähentyessä tätä AS/RS-järjestelmää 

voitaisiin kehittää asentamalla konenäkevä pääte, joka lukee ottamastaan valokuvasta 

varastoitavan tuotteen sisällön ja tunnistaa sen. Näin ei välttämättä tarvittaisi hyödyntää RFID-

teknologiaa. Tuotetta noudettaessa varastojärjestelmälle annetaan pyyntö, ja järjestelmä 

keräilee tuotteen jakeluliukuhihnalle. Järjestelmä tietää tehdyn tilauksen luonteen, eli jääkö 

tuote varastointialueelle vai poistuuko se varastointialueelta. Mikäli jää, kulkee tuote hihnaa 

pitkin tilauspisteeksi osoitettuun tilaan ihmiselle. Mikäli ei jää, poistuu tuote hihnalla lähtevien 

tuotteiden lastausalueelle ja siellä automaattinen järjestelmä pakkaa RFID-tarkastuksen jälkeen 

sen lähtevään kuljetukseen. Kuvassa alla on havainnollistettu miten tällainen ratkaisu toimisi. 
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Kuva 3 Esimerkki automaation hyödyntämisestä koko varastoprosessissa 

 

4.2 Automaation mahdollisuudet 

 

Varaston prosessien automatisoinnilla on paljon mahdollisuuksia. Automaattivarastoinnille 

yksi tyypillisin mahdollisuus on tilankäytön tehokas hyödyntäminen. Lisämahdollisuuksia 

kulujen säästämiselle esiintyy työvoimakuluissa. Varilan, Seppäsen & Heinosen case-

tutkimuksessa esiteltiin elektroniikan tukkukauppaa harjoittavaa yritystä ja sen 

varastointikäytäntöjä. Kyseinen case-yritys automatisoi varastoaan varastoinnin volyymin 

kasvaessa. Tutkimuksessa havaittiin, että absoluuttiset eli toteutuneet kulut kasvoivat 

alkuperäiseen tilanteeseen verraten, mutta relatiiviset eli suhteelliset kulut vähenivät reilusti. 

Uuden monipuolisesti automaatiota hyödyntävän varaston havaittiin vähentäneen case-

yrityksen varastokustannuksia per tehty tilausrivi alle puoleen aiempaan perinteiseen varastoon 

verraten. Henkilöstökulut jakautuivat kuitenkin epätasaisesti, sillä manuaalista työtä tarvittiin 

entistä tilannetta enemmän prosessin alku- ja loppupäissä, kun tavara piti pakata uudelleen 

varastointia varten ja varastosta otettaessa. Ihmisen tekemää työtä kuitenkin säästyi paljon 

varastointi- ja poimintavaiheista. (Varila et al. 2005, s.10-14) 
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Ennen varastoihin varsinkin poimintaan tarvittiin paljon ihmiskäsiä ja -silmiä tekemään 

koneelle haastava työ, mutta nykyisin automaattiset ratkaisut voivat olla juoksevilta 

kustannuksiltaan ihmisiä alhaisempia per yksikkö. (Varila et al. 2005, s.14) Hävikkikuluissa 

voidaan säästää, koska tutkimusten mukaan automatisoidut varastot hajottavat ja hävittävät 

vähemmän yksittäisiä tuotteita kuin inhimilliset tekijät, eli niiden poimintatarkkuus on 

suurempi (Richards 2014, s.159) Työajoissa voidaan säästää, kun ei työntekijöiden tekemän 

työn tarve per tuote on pienempi (Varila et al. 2005, s.10) Voidaan saavuttaa hyviä asioita 

työturvallisuudessa, koska automaattiset järjestelmät pitävät sisällään erilaisia 

työturvallisuusriskejä kuin perinteiset varastointitavat. Richardsin mukaan 2011 

Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin työtapaturmista yleisimpien johtuvan 

varastotavaran käsittelystä, liukastumisista, kaatumisisista ja putoamisista. (Richards 2014, 

s.339) Tästä on suoraan pääteltävissä automaation hyödyntämisen varastotyönteossa 

vähentävän työtapaturmia.  

 

Kirjanpidollisia mahdollisuuksia automaation hyödyntämisessä on myös olemassa. Tieto siitä 

mitä varastossa kulutetaan ja minkä verran on arvokasta yrityksen johdolle. Pystytään myös 

seuraamaan kulujen kehitystä ja hakemaan tulevaisuudessa säästöjä paremmin, kun ollaan koko 

ajan tietoisia siitä mitä varastointiorganisaatiossa tapahtuu. (Richards 2014 s.177) Varaston 

suoritusta mitataan kytkemällä toiminta tarkasti kvantitatiivisiin mittareihin. Näitä kutsutaan 

KPI:ksi. (engl. termi Key Performance Indicator = tehokkuuden avainluku) Eri osa-alueiden 

painotus riippuu täysin yrityksestä. Iliesin, Turdeanin ja Crisanin case-tutkimuksen mukaan on 

helpompaa luoda KPI:t kun varastoprosessit on ensin kuvattu, ja näillä KPI:llä voidaan sitten 

mitata varaston tehokkuutta. Mahdolliset KPI:n kautta havaitut ongelmat ratkaistaan siten, että 

tunnistetaan syyt ongelmien taustalla ja korjataan ne tai pienennetään niiden aiheuttamia 

vahinkoja. (Ilies, Turdean & Crisan, 2009) 

 

Osa automatisoinnilla tavoitelluista hyödyistä voidaan saavuttaa hieman yllättäen, myös ilman 

automatisointia. VMI (engl. Vendor-managed inventory) on menetelmä, jossa tavarantoimittaja 

tekee päätökset varaston täydentämisestä ja vastaa varaston tasosta sitä käyttävän organisaation 

puolesta. (Waller et al., 1999). Tällainen toimintatapa vähentää yrityksen omaa työsarkaa 

varastossa, koska täyttäminen ja varastotasosta vastaaminen on ulkoistettu toimittajalle. (Waller 
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et al., 1999).  Havainto tukee Richardsin väitettä prosessien optimointitarpeesta ennen 

automaatiopäätöstä. Hyötyjä voi olla saatavilla muillakin kuin automaation keinoin, ja ne tulee 

ensin ottaa selville. 

 

4.3 Automaation rajoitteet 

 

Varaston prosessien automatisoinnille on olemassa paljon rajoitteita. Richardsin mukaan 

haasteena on heti alkuun korkea kustannus investointihetkellä. Oltaisiinko investoidut varat 

voitu käyttää yrityksessä hyödyllisemmin? Kuluja aiheuttaa mahdollinen uusi varaston 

rakentaminen, ja sen laitteiston ja ohjelmiston hankkiminen. Riskejä ovat myös 

järjestelmärikot, sillä toiminta on täysin teknologiariippuvaista. Pakkauskoko on standardoitua, 

mahdollisia virheitä ei hyväksytä sisäänotossa, toiminnan joustavuus on vähäistä sekä 

laitteiston poistokulut ovat suuret. (Richards 2014, s.116)  

 

Myös teknologisia haasteita on olemassa. Esimerkiksi osa RFID-teknologiaa hyödyntävistä 

laitteista toimii tietyillä radiotaajuuksilla, ja niiden on oltava käyttövapaat maassa, jossa 

toimitaan, jos näitä laitteita halutaan käyttää. (Richards 2014, s.151) Ongelma siinä suhteessa 

voi ilmentyä, kun tilataan RFID-kalustoa eri puolilta maailmaa tai silloin, kun globaali 

toimitusketju vaatisi samojen laitteiden (ja sitä myötä taajuuksien) käyttöä eri puolilla 

maailmaa. 
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5 AUTOMAATTINEN TARVIKEVARASTOINTI : CASE YARA 
 

Yara on globaali kivennäislannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristönsuojelutuotteiden 

toimittaja. Yaralla on toimipaikkoja yli 50 maassa ja myyntiä yli 150 maahan, tuotannosta 

vastaavat yhtiön 22 tehdasta ja tutkimuksesta sekä tuotekehityksestä viisi tutkimuskeskusta. 

(Simonen, 2017) 

 

Yara Suomi Oy on Yara International ASA:n tytäryhtiö. Yara Suomi Oy tuottaa Suomen 

erityisoloihin räätälöityjä lannoitteita, teollisuuskemikaaleja ja ympäristön suojeluun 

käytettäviä tuotteita. Suomessa Yaralla on tuotantolaitoksia Siilinjärven toimipaikan lisäksi 

Harjavallassa, Kokkolassa, ja Uudessakaupungissa sekä maakonttori Espoossa ja 

tutkimuskeskus Vihdissä. (Yara.fi, 2017) 

 

Siilinjärvellä toimii myös Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos ja Suomen suurin avolouhos. 

Siilinjärven apatiitti tunnetaan yhtenä maailman puhtaimpana apatiittina.  Siilinjärven tehtailla 

työskentelee yhteensä noin 600 henkilöä, mukaan lukien noin 250 urakoitsijaa. Tuotanto 

käynnistyi vuonna 1969 ja kaivostoiminta vuonna 1979. (Yara.fi, 2017) 

 

Siilinjärven tehtaiden päätuotteita ovat lannoitteet ja fosforihappo, apatiitti ja tekniset 

typpiliuokset. Lannoitteita tuotetaan noin 500 000 tonnia vuodessa pääosin kotimaan 

peltoviljelyyn. Fosforihappoa tuotetaan noin 300 000 tonnia vuodessa lannoite-, eläinrehu- ja 

elintarviketeollisuuteen. Kaivoksen apatiittimalmista irrotettava fosfori jatkojalostetaan ja 

käytetään lannoitteiden valmistukseen. Lisäksi toimipaikalla valmistetaan omaan raaka-

ainekäyttöön rikki- ja typpihappoa. (Simonen, 2017) 

 

5.1 Automatiikan hyödyntämisen taustat Siilinjärven toimipaikalla 

 

Erittäin moni suuren tehdas- ja kaivosalueen päivittäisistä töistä vaatii kattavan 

henkilösuojauksen, ja tarve käyttää ja varastoida esimerkiksi työsuojelullista materiaalia, on 

päivittäinen. Tästä seuraa väistämättä suuri ja jatkuva tarve ja kulutus kyseiselle materiaalille. 

(Immonen, 2017) Tällaisten töiden tekeminen ei usein ole suoraa tuottavaa työtä, vaan usein 

tehdasalueen kussakin toiminnossa tapahtuvaa epäsuoraa, tukevaa työtä. Näiden tuotteiden 
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hankinta on tällöin epäsuoraa hankintaa, ja on budjetissa erillään suorasta hankinnasta, mikä 

nimensä mukaan on tuotannon materiaalin hankintaa. (Immonen, 2017) Osa materiaalista, joita 

tällaisessa tukevassa työssä käytetään, kulkee sekä työssä että Yaralla nimellä ”MRO”, mikä 

on lyhenne kategoriasta ”maintenance, repair, operations”. Siihen kuuluu yhtenä suurimmista 

kulueristä työsuojelulliset tuotteet. Näihin MRO-tuotteisiin ei kuulu tuotannon ja 

kunnossapidon varaosat. Ne on katsottu kriittisiksi, ja ne on kirjattu Yaralla ERP-järjestelmään. 

Niiden kulutusta voidaan seurata sitä kautta. Näitä MRO- tuotteita ei kirjata ERP-järjestelmään, 

mikä vaikeuttaa niiden kulutuksen seuraamista perinteisin keinoin, ja tekee yksilötason 

kulutuskäyttäytymisen seuraamisesta mahdotonta perinteisin keinoin. (Immonen, 2017) MRO- 

tuotteiden hankinnat ovat olleet keskitettyinä muutamalle avaintoimittajalle jo useiden vuosien 

ajan ja tämä varastointimallien kehittäminen on Yaralla seuraava askel parantaa tuotteiden 

saatavuutta ja minimoida transaktiokustannuksia ostokehotteesta maksuun-prosessissa. MRO / 

tarvikekustannuksissa on tärkeää huomata, että tuotteen hinnan kulu on vain noin 14% 

kokonaishinnasta, joka tuotteen etsimiseen ja siten ostokehotteesta maksuun -prosessiin menee 

kokonaisuutena. (Immonen, 2017) 

 

Yaran Siilinjärven hankintaorganisaatiossa mietittiin, miten suurin tehokkuus tällaisten 

tuotteiden osalla saataisiin toteutettua. Varaston prosessit oli jo optimoitu huippuunsa käyttäen 

perinteisiä varastointikeinoja, ja työntekijöiden kulutuskäyttäytymistä haluttiin muuttaa. 

Organisaatiossa havaittiin automatiikan voivan tuoda nykytilaan lisää parannuksia. 

Hankintapäällikön arvion mukaan MRO-kustannuksia voitaisiin saada pudotettua 

merkittävästi, mikäli varaston tason täyttäminen ei olisi silmämääräistä kuten tähän asti. Yaralla 

suurin säästöpotentiaali on nimenomaan siinä, että tuotteita on saatavilla käyttäjän tarpeeseen 

oikeaan aikaan oikeassa paikassa, ja kuluja pystytään arvioimaan ja ennakoimaan entistä 

paremmin. Myös kuluja voidaan seurata tarkemmin ja eliminoida puutteista johtuvaa 

hukkatyötä alueen eri toiminnoissa. Automaattinen ratkaisu ei Yaran tapauksessa säästäisi 

hankintatoimen eikä varaston henkilökunnan aikaa, koska tuotteet oli siirretty jo aiemmin 

toimittajan hallinnoimaan lattiavarastoon.  Tämä kyseinen ratkaisu säästäisi henkilötyövuosia 

yrityksessä, jossa kaikki nimikkeet olisi ERP-järjestelmässä ja niitä ostettaisiin jokaisen 

ostokehotteentekijän tarpeeseen erikseen. (Immonen, 2017) 
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5.2 Automaatiopäätöksen ratkaisu 

 

Vaihtoehtoisia ratkaisuita taustojen kuvaamaan tilanteeseen, jossa varasto on merkittävä 

arvoltaan ja prosessit on hiottu lyhyessä aikaikkunassa huippuunsa, ja automaation kautta 

tavoitellaan säästöjä, on monenlaisia. Yrityksen tai toiminnon koosta ja varastointiperiaatteista 

riippuen erilaiset ratkaisut voivat eri tilanteissa tulla kysymykseen. Yaran tilanteessa päädyttiin 

harkinnan jälkeen hankkimaan automaattinen varasto, eli nk. AS/RS-järjestelmä. 

 

Yaralla tiedettiin etukäteen, että markkinoilla on saatavilla esimerkiksi RFID-pohjaisia 

varastonhallintaratkaisuita. Näissä tuotteisiin on asennettu RFID-tarrat, kerääjä hakee 

varastosta tarvitsemansa tuotteet ja järjestelmässä on automaattinen lukija. Toisissa RFID-

pohjaisissa vaihtoehdoissa on antaa varaston käyttäjälle käsilukija, jolla hän voi leimata otetut 

tuotteet. RFID-teknologian hyväksikäytössä oli tällä kertaa perustavanlaatuisia ongelmia. Kuka 

laittaa aina RFID-tarrat tuotteisiin niiden saapuessa varastoon, vai onko ne jo kiinni tuotteissa? 

Entä jos tehdyn työn aikana tarra irtoaa tuotteesta, ja se olisi palautettava varastoon työn 

jälkeen? Vaikka itse tarrat eivät itsessään ole kalliita enää nykypäivänä, niiden asennus vie 

aikaa, ja on ylimääräinen kuluerä. (Immonen, 2017) Aktiivisessa tilassa oleva automaattinen 

lukija ei ymmärtäisi, että varastossa oikeasti edes on tuotteita, jos nämä tarrat olisivat tuotteista 

esimerkiksi työn lomassa irronneet. Tällainen järjestelmä tekisi mahdollisesti näin turhia 

tilauspyyntöjä. Yaran tarpeisiin tällainen ratkaisu oli siis tällä kertaa tehoton. Jossakin muussa 

tilanteessa joissa tarrojen kiinnipysyminen voidaan varmistaa edullisesti, ratkaisu voisi tosin 

olla yksinkertainen, toimiva ja edullinen, eli varsin suositeltava. 

 

Siilinjärven toimipaikalle päätettiin harkinnan jälkeen tilata automaattinen varastoratkaisu 

tehdasalueen keskusvarastolle ja pientavara-automaatit toimintoihin. Automaattisten varastojen 

on työn teoriaosuudessa havaittu olevan nopeimpia tilausten käsittelyssä ja aiheuttavan vähiten 

hävikkiä. Varaston täyttämisestä Yaran tapauksessa vastaa sopimuksenalainen 

tavarantoimittaja VMI-periaatteiden mukaisesti. Laitteiston hankittu käyttäen niin sanottua 

palvelumallia. Kyseinen materiaalinhallintajärjestelmä eli automaattinen varasto siis 

vuokrataan yrityksen käyttöön määräaikaisesti. Moinen toiminta havaitaan tässä tilanteessa 

varsin järkeväksi ratkaisuksi hyödyntää automaatiota varastossa. Vuokrasopimustyyppinen 
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ratkaisu ei lähtökohtaisesti ajateltuna sido yrityksen pääomaa potentiaalisesti vanhentuvaan 

teknologiaan tai ohjelmistoon, eikä aiheuta huoltokustannuksia vikatilan sattuessa vaan 

sisällyttää nämä riskit sopimukseen tiettyyn säännölliseen hintaan. (Immonen, 2017) Käytetty 

automaattinen varastoratkaisumalli puolestaan vähentää ihmisen tekemää työtä tilaus-

toimitusketjussa, nopeuttaa varaston toimintaa, säästää käyttäjän työaikaa oikeaan työhön, 

vaikuttaa oletettavasti kulutuksen määrään ja siten tuo reilusti sekä suoria, että epäsuoria 

säästöjä yritykselle. Voidaan todeta markkinoihin perehtymisen jälkeen, että tällaisia ratkaisuita 

on saatavilla niin kotimaassa kuin ulkomailla, ostettuna kuin vuokrattuna. Yaran hankkiman 

järjestelmän tavoitteena on yhtiön mukaan tarvikeluonteisten materiaalien hankintaketjun ja 

käytön tehostaminen, sekä varaston käytettävyyden parantaminen. (Yara Suomi, 2017)  

 

Varaston pääasialliset asiakkaat ovat siis Yaran omia työntekijöitä tuotannon, jonkin 

tukitoiminnon tai kunnossapidon organisaatioista. Yaran ratkaisussa järjestelmään kirjaudutaan 

ensin sisään kulunvalvonta-avaimella, jonka jälkeen järjestelmästä voidaan valita halutut 

tuotteet. Järjestelmä noutaa varastointikoreissa tuotteet käyttäjälle, joka poimii ne koreista. 

Järjestelmä mittaa painoeroa laskemalla kuinka paljon tuotetta poistui varastosta ja ottaa kuvan 

sisällöstä jokaisen transaktion yhteydessä. Täyttäminen tapahtuu päinvastaisesti, kirjataan 

järjestelmään halutut tuotteet ja laskemalla painoero laite selvittää palautuksen suuruuden. Yara 

voi halutessaan tarkastella järjestelmän kautta eri tuotteiden kulutusta jopa yksilötasolla, sekä 

tilaus-toimitusprosessin tehokkuutta kokonaisuutena järjestelmään säilöttyjen nimikkeiden 

osalta. Tämä järjestelmään kirjaamattomien tuotteiden hankintaprosessin tehokkuuden seuranta 

on kyvykkyys, jota hankintaorganisaatiolla ei ennen ole ollut, ja siitä voidaan puhua suurena 

saavutettuna hyötynä organisaatiolle. (Immonen, 2017) 

 

Yaran tilaama varastojärjestelmä kykenee laskemaan, kuinka paljon siinä on mitäkin tuotetta 

jäljellä, joten järjestelmä osaa tehdä itse tilauspyynnön tilauspisteen alittuessa. Yöaikaan tämä 

automaattinen varastojärjestelmä siirtää varastojärjestelmän sisällä useimmin käytettyjä 

tuotteita lähemmäs käyttöpistettä, jotta keräily seuraavana päivänä olisi mahdollisimman 

sujuvaa. Se kykenee pyydettäessä laskemaan myös, kuinka paljon mitäkin tuotetta on kulunut 

tietyllä aikavälillä. (Immonen, 2017) Molemmat tehtävät säästävät varaston tasosta vastaavan 

toimittajan työaikaa, ja tämä on arvonlisäysketjunäkökulmasta tarkastellen hyvä asia, 

vaikkakaan ei pelkästä Yaran näkökulmasta erityisen merkittävä. Jossakin toisessa yrityksessä, 
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jossa varaston tasoa hallinnoitaisiin itse, olisi syntynyt merkittävä henkilöstön työajallinen 

säästö. Toimintoihin hankittavat pientavara-automaatit puolestaan vähentävät merkittävästi 

työntekijöiden tarvetta siirrellä materiaalia keskusvarastolta eri toimintoihin. (Immonen,2017) 

Organisaation ulkopuolista painetta hankintatoimen suuntaan kehittää varastointia 

automaattiseksi ei alun pitäen ollut, vaan kyseessä oli juurikin hankintaorganisaation itsenäinen 

aloite tuoda innovatiivisuutta nykytilanteeseen ja hakea säästöjä euromäärältään merkittävään 

osaan varastointia aiemmin tehtyjen osto- ja varastoprosessien päivityksen jälkeen. (Immonen, 

2017) 
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6 TULOKSET 
 

Työn havainnot ovat käsitellyiltä osin yleistettävissä muillekin yrityksille kuin case-osuuden 

kohdeyritykselle Yara Suomi Oy:lle. Työssä havaitaan kirjallisten lähteiden ja case-esimerkin 

perusteella, että automaattinen varastointi voi olla kannattavaa muutamien ehtojen täyttyessä. 

Tehottomia varastoprosesseja ei tule automatisoida, mutta tarkkaan optimoitujen prosessien 

automatisoimisessa piilee potentiaalia, jota ei havaintojen perusteella vielä ole laajemmalti 

havaittu suomalaisessa, eikä kansainvälisessäkään yrityskentässä. Automaation hyödyntäminen 

varastoinnissa voi olla kannattavaa, jos prosessit on jo etukäteen optimoitu huippuunsa ilman 

automaation läsnäoloa, paremmalle varastointikyvylle on tarvetta, suunnitelmat on havaittu 

toimiviksi ja laskennallisesti kannattaviksi. Vielä tässäkään vaiheessa ei havaintojen mukaan 

välttämättä tarvita täydellistä varastoprosessien automaatiota, vaan usein maksimaalinen tuotto 

voidaan saavuttaa siten, että automatisoidaan osa vaiheista, tai hankitaan lisää toimintaa 

tukevaa teknologiaa ihmistoimijoille varastossa. Huomio on automaatiota suunniteltaessa 

pidettävä aina koko varastoprosessin optimoinnissa, muuten hyöty yhdessä prosessissa voi 

johtaa pullonkaulaan toisessa prosessissa.  

 

Varastoa suunnitellessa on havaintojen perusteella suunniteltava nykytilanteeseen 

mahdollisimman hyvin optimoitu varasto, jossa on muutospotentiaalia tulevaisuuden varalta. 

Automaattiset varastoratkaisut voivat olla hyvä vaihtoehto tällaisen varaston suunnittelussa 

esimerkiksi modulaarisuutensa ansiosta. Jos vain osa varastoitavasta tavarasta on arvokasta 

ja/tai nopeakiertoista, on kannattavaa suunnitella tämä osa varastosta automaattiseksi ja muu 

varastotila hylly- ja/tai lattiavarastoksi. Automatiikan hyödyntämistä on myös syytä harkita, jos 

varastotila on rajallinen ja lisärakentaminen ei ole mahdollista. Tilanne voi olla tällainen 

esimerkiksi kaupunkialueilla tai täyteen kasvaneilla teollisuusalueilla.  

 

Automatiikkaa hyödyntävillä varastoratkaisuilla saadaan lähteiden mukaan varaston 

kolmiulotteista tilaa hyödynnettyä tehokkaammin, kuin lattia- ja hyllyvarastoinnin keinoin. 

Niillä saadaan suurempi varastointikapasiteetti, käsittelynopeus ja vähemmän virheitä kuin 

perinteisin metodein. Haittoina automaation hyötykäytölle on hankinnan kalleus, sekä 

automaattisten ratkaisujen sopeutumiskyvyn puute. Automatisoinnista saatavat hyödyt ja 
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automaatiolle ominaiset haitat ovat laadullisesti kuitenkin melko selkeitä, ja organisaatioiden 

olisi syytä tarkastella, voisivatko ne saavuttaa lisätehokkuutta varastoinnissaan automatiikkaa 

hyödyntämällä.  

 

Yaran tulisi selvittää tarkasti tekemänsä automaatiopäätöksen vaikutukset Siilinjärven 

toimipaikan keskusvaraston toimintaan ja sen kuluihin, ja havaintojen perusteella muokata 

myös muiden tehdasalueidensa tarvikevarastoinnin toimintatapaa. Mikäli tilaus-toimitusketjun 

tehokkuutta saadaan toiveiden mukaan kasvatettua, kulutuskäyttäytymistä saadaan parannettua, 

ja/tai tarvikevaraston arvoa alennettua, pitäisi automaattisesta MRO-tuotteiden varastoinnista 

tehdä vallitseva toimintatapa koko Yara-konsernin sisällä sellaisissa toimipaikoissa, missä se 

on näiden tulevaisuudessa tehtävien laskelmien mukaan kannattavaa.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta tulevaisuudessa automaation hyötykäytön varastoinnissa 

yleistyvän tekniikan hintojen laskiessa ja saatavuuden parantuessa, tietoisuuden kasvaessa, ja 

tilankäytön tehokkuuden kasvaessa. Yrityksen on syytä pysyä mukana teknologian 

kehityksessä, etteivät kilpailijat saa etumatkaa tässä suhteessa. Voidaan asettaa tehtyjen 

havaintojen pohjalta johtopäätös: mitä suurempi ja arvokkaampi varasto on, sitä enemmän syitä 

on tätä varastoa kehittää automaatiota hyödyntäen. 
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