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Managing materials and material flow are one the key functions of a 

manufacturing company. The most important goal of materials management is 

to ensure the availability of the materials and components at the right time and 

at the right place. To maintain the competitive edge, it is crucial to continuously 

analyze and improve both the material processes and material flow to achieve 

this goal. Relying on lean principles and tools when improving material 

processes and material flow is accelerating among manufacturing companies. 

With lean tools one can analyze the processes and material flow to identify 

waste and make. All analyses and the results will be the base to the steps of 

improvement plans that material processes and material flow can be enhanced 

with. 

 

The main target of this research is to present concrete and applicable 

improvement proposals to enhance the material flow in the case company. The 

theoretical part of this research included the background of materials 

management as well as lean principles and tools that one can analyze and 

improve the material flow with. The empirical part of this research was 

conducted as a single case study by using both qualitative and quantitative 

research data. Qualitative research data was acquired from interviews, 

conversations and observations. Quantitative research material was acquired 

from case company’s ERP and databases. 

 

As a result of the research, an ABC-XYZ-analysis tool, new inventory control 

and warehouse shelving methods, visual management methods and material 

flow measurement methods were proposed to improve the material flow. All 

proposals will support the main target of the research as well as the goals of the 

case company on its journey towards a lean organization. 
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1 JOHDANTO 

 

Materiaalinohjaus on yksi valmistavan teollisuusyrityksen toiminnan 

kulmakivistä. Tehokas ja oikea-aikainen materiaalien siirtely, käsittely ja 

varastointi ovat materiaalinohjauksen tärkeimpiä tehtäviä ja ehdoton edellytys 

yrityksen jatkuvalle toiminnalle. Ilman saatavilla olevia komponentteja ja 

materiaaleja ei tuotannossa kyetä valmistamaan lopputuotteita asiakkaille. 

Materiaalinohjaus on laaja kokonaisuus ja siihen liittyy useita eri prosesseja. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi tulee eri materiaalinohjausprosessien toimintatapoja 

kehittää yrityksen muita tavoitteita vastaaviksi ja toimintaa tukevaksi. Kasvavana 

trendinä valmistavan teollisuuden yrityksissä on lean-periaatteiden ja työkalujen 

käyttöönotto materiaalinohjauksen kehittämistyössä. Lean-työkalujen ja -

tekniikoiden avulla pyritään muun muassa analysoimaan 

materiaalinohjausprosesseja, sen toimintojen materiaalivirtoja ja paikantamaan 

kehittämiskohteita. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Tutkimuksen kohdeyrityksenä on Porvoossa sijaitseva saksalainen valmistavan 

teollisuuden yritys. Porvoon tehdas on alun perin perustettu jo 1950-luvulla, 

jolloin se toimi suomalaisomistuksessa. Vuonna 2013 yrityskaupan myötä tehdas 

siirtyi saksalaisen perheyrityksen alaisuuteen. Yritys valmistaa Porvoon 

tehtaallaan kylmäkalusteita, kuten esimerkiksi kylmäkaappeja, -hyllyköitä, -altaita 

sekä kokonaisvaltaisia kylmäteknologian ratkaisuja. Asiakkaita ovat pääosin 

päivittäistavarakaupat ja huoltoasemat sekä kioskit. Yritys toimii sekä Suomessa 

että kansainvälisesti ja se valmistaa tuotteitaan asiakastilausperusteisesti. Kaikki 

tuotteet ovat räätälöitävissä asiakkaan toiveiden mukaan eli tuoteportfolio on 

hyvin kattava. Kohdeyrityksen tuotantostrategia on olla joustava ja ketterä, jotta 

asiakkaan kaikki toiveet kalusteen suhteen voidaan täyttää mahdollisimman 

hyvin. Samaa strategiaa kohdeyritys pyrkii soveltamaan toimitusketjussaan. 
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Kohdeyrityksessä on käynnissä suuri toimitusketjun kehitysprojekti ja 

muutosmatka, jonka tavoitteena on omaksua lean-periaatteita, -työkaluja ja 

toimintamalleja, jotta toimitusketjua voidaan kehittää kustannustehokkaammaksi 

ja joustavammaksi. Joustavamman toimitusketjun myötä tavoitteena on 

tuottavuuden lisääminen ja kokonaisvaltainen toiminnan kannattavuuden 

parantaminen. Tämä tutkimus on yksi osa kehitysprojektia, jonka myötä 

kohdeyritys siirtyy askel kerrallaan kohti lean-organisaatiota. Tästä syystä 

tutkimuksessa materiaalivirtojen analysointia ja tehostamista käsitellään lean-

periaatteiden ja työkalujen avulla. 

 

Kohdeyrityksessä on havaittu ongelmia eri materiaalinohjausprosessien 

materiaalinkäsittelyssä. Tällä hetkellä materiaaleja joudutaan romuttamaan 

materiaalinkäsittelyssä aiheutuvien vaurioiden, kuten esimerkiksi naarmujen ja 

kolhujen, takia. Materiaalinohjausprosesseissa ollaan havaittu myös hitautta ja 

varastossa materiaalipuutteita. Lisäksi varastonohjauksen toimintatavoissa ja 

menetelmissä on havaittu kehittämistarpeita, sillä materiaalivaraston suorituskyky 

on pitkään ollut heikkoa ja varastotilat ovat täyteen ahdettuja. Tästä syystä 

tieteellinen tutkimus kohdeyrityksessä on ajankohtainen ja kehitysideoille on 

sijaa, jotta kilpailukyky voidaan säilyttää tulevaisuudessakin.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

 

Työn päätavoitteena on esittää konkreettisia kehitysehdotuksia kohdeyrityksen 

materiaalivirtojen tehostamiseksi. Jotta päätavoite voidaan saavuttaa, tulee 

kohdeyrityksen nykytilan kartoittamisen ja analysoinnin perusteella tunnistaa eri 

materiaalinohjausprosesseissa hukkaa aiheuttavat toimintatavat ja hukkatyypit. 

Tutkimuksen pää- ja alatavoitteet on muotoiltu tutkimuskysymyksiksi, jotka on 

esitetty taulukossa 1, jossa päätutkimuskysymykset on lihavoitu. 
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Taulukko 1 Pää- ja alatutkimuskysymykset 

# Tutkimuskysymys 

1 
Millä konkreettisilla varastonohjauksen kehitystoimenpiteillä materiaalivirtaa 

voidaan tehostaa? 

1.1 Mitkä varastonohjauksen toimintatavat hidastavat materiaalien virtausta? 

2 
Millä konkreettisilla kehitystoimenpiteillä materiaalivirtaa voidaan tavaran 

vastaanotossa tehostaa? 

2.1 
Mitkä tekijät ja toimintatavat hidastavat materiaalien virtausta tavaran 

vastaanotossa? 

3 
Millä konkreettisilla kehitystoimenpiteillä materiaalivirtaa voidaan keräilyssä 

tehostaa? 

3.1 Mitä tekijät ja toimintatavat hidastavat materiaalien virtausta keräilyssä? 

 

Tarkoituksena on luoda materiaalivirtaa tehostava ratkaisu jokaiselle 

tutkimuksessa tarkasteltavalle materiaalinohjausprosessille, joiden vaikutuksesta 

tutkimusympäristön kokonaisvaltainen materiaalivirta tehostuu. Tämän 

tutkimuksen osalta materiaalivirtaa hidastavat tekijät ovat hukkien eri muotoja, 

joita pyritään vähentämään. Tutkimuksessa ei arvioida kehitysehdotusten 

soveltuvuutta muihin kohdeyrityksen prosesseihin tai osa-alueisiin, mutta 

tutkimuksessa on pyritty huomioimaan kohdeyrityksen kyvykkyydet ja 

tutkimusympäristön asettamat rajaukset mahdollisimman hyvin, jotta tuloksista 

voidaan hyötyä pitkällä aikavälillä. 

 

Tutkimus on rajattu koskemaan kohdeyrityksen maalattavien 

ohutlevykomponenttien materiaalivirtoja toimittajalta tehtaan maalausprosessiin 

asti. Tutkittavia materiaalinohjausprosesseja tässä ympäristössä ovat 

varastonohjaus, tavaran vastaanotto ja varaston keräily. Ohutlevykomponenttien 

maalausprosessiin tai sen toimintatapoihin ja kehittämiseen ei tässä tutkimuksessa 

oteta kantaa, vaan kehitysehdotusten tavoitteena on tehostaa materiaalien virtausta 

materiaalinohjausprosesseissa ennen komponenttien maalausta. Maalaamo toimii 

tässä tutkimuksessa tutkimusympäristön sisäisenä asiakkaana, eli tutkittavat 

materiaalinohjausprosessit tuottavat arvoa omalla toiminnallaan maalaamolle. 
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1.3 Tutkimuksen toteutus ja menetelmät 

 

Tämä tutkimus on toteutettu yksittäisenä tapaustukimuksena (case-tutkimus), 

jossa hyödynnetään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. 

Tutkimus on case-tutkimus, koska se on toteutettu luonnollisessa ympäristössä, 

sen aikana tehtiin haastatteluita ja tietoa kerättiin havainnoimalla sekä 

tutustumalla muihin kohdeyrityksessä saatavilla oleviin tiedonlähteisiin. Aineiston 

keruun tavoitteena oli saada mahdollisimman laaja kuva tutkimusongelmasta ja 

työ on rajattu koskemaan tiettyä case-yrityksen osa-aluetta. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2004, s. 153) 

 

Tutkimuksen teoriaosuus koostuu kirjallisuuskatsauksesta, jossa tietoa etsittiin 

materiaalinohjauksesta, sen seurannasta ja mittaamisesta. Lisäksi perehdyttiin 

lean-periaatteista tuttuihin ajattelutapoihin ja työkaluihin, joita voidaan hyödyntää 

materiaalinohjauksen analysointi- ja kehittämistyössä. Kirjallisuudesta hankitun 

tiedon tueksi tarkentavaa lähdemateriaalia haettiin tieteellisistä 

artikkelijulkaisuista. Teoriaosuus antaa tieteellisen pohjan tutkimuksen 

empiiriselle osiolle. 

 

Empiirisessä osiossa nykytilan kartoittamiseksi ja toiminnan kokonaiskuvan 

hahmottamiseksi kvalitatiivista tietoa kerättiin haastattelemalla, havainnoimalla ja 

keskustelemalla. Tutkimushaastatteluihin osallistui työntekijöitä, tiiminvetäjiä ja 

esimiehiä. Haastattelut olivat puolistrukturoituja, eli teemahaastatteluina, joissa 

haastattelun teema ja kysymykset oli määritelty etukäteen (Hirsjärvi et al. 2004, s. 

197). Havainnointi sisälsi eri työntekijöiden jokapäiväisen työn seurantaa ja 

keskusteluja eri henkilöiden kanssa käytiin koko tutkimuksen aikana lähes 

päivittäin. Keskustelut olivat epämuodollisia, mutta erittäin tehokkaita nopean 

lisätiedon ja aineiston keruun kannalta. Kvalitatiivisen tutkimusaineiston tueksi 

yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä ja tietokannoista kerättiin kvantitatiivista 

dataa. 
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Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa kerätyn tiedon avulla tehtiin analyysejä, jotta 

käsitystä kohdeyrityksen tilanteesta ja tutkimusongelmasta saatiin syvennettyä. 

Tutkimusaineiston hankinnan ja analyysien pohjalta saatujen tulosten myötä 

kyettiin tunnistamaan kunkin prosessin hukkatyötä aiheuttavat tekijät ja 

toimintatavat, joihin esitetään konkreettisia kehitysehdotuksia, jotka tukevat 

kokonaisvaltaista ratkaisua tehostaa materiaalien virtausta tutkimusta varten 

rajatussa tutkimusympäristössä. 

 

1.4 Raportin rakenne 

 

Kuvassa 1 on havainnollistettu tämän raportin rakennetta. Kirjallisuuskatsauksena 

toteutetut luvut on merkitty oranssilla, empiirisen tutkimuksen luvut vihreällä ja 

tutkimuksen johtopäätökset ja yhteenveto sinisellä. 

 

 

Kuva 1 Raportin rakenne luvuittain ja tutkimusmenetelmät 

 

Luku 2 on teorialuku, jossa käsitellään materiaalinohjausta, sen seurantaa ja 

mittaamista. Luvussa on oma alaluku varastoinnille ja varastonohjaukselle, sillä 
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ne ovat keskeisessä asemassa tässä tutkimuksessa. Luku 3 on myös teorialuku, 

jossa käsitellään lean-ajattelusta tuttuja materiaalinohjauksen analysointitapoja ja 

työkaluja. 

 

Luku 4 on empirialuku, jossa esitellään kohdeyrityksen materiaalinohjauksen 

nykytila prosesseittain, jonka jälkeen niitä analysoidaan eri menetelmin, jotta 

kyetään tunnistamaan hukkaa aiheuttavat toiminnot mahdollisimman tarkasti. 

Tarkoituksena on hukkatoiminnon lisäksi tunnistaa hukan tyyppi. Ensimmäisenä 

luvussa esitellään ja analysoidaan varastointia ja varastonohjausta, sitten tavaran 

vastaanottoa ja viimeisenä keräilyä. 

 

Luku 5 on empirialuku, jossa esitellään luvussa 4 tunnistetuille hukkatoiminnoille 

konkreettisia kehitysehdotuksia, joilla pyritään tehostamaan materiaalivirtaa. 

Luvussa esitellään ensin kehitysehdotukset varastonohjaukselle, sitten tavaran 

vastaanotolle ja viimeisenä keräilylle. Kaikkien kehitysehdotusten myötä pyritään 

tehostamaan materiaalivirtaa kokonaisvaltaisesti, eli kussakin kehitysehdotuksessa 

huomioidaan kunkin prosessin olosuhteet ja kyvykkyys. Näin voidaan taata 

optimaalisin ratkaisu koko tutkimusympäristölle materiaalivirran tehostamiseksi. 

 

Luvussa 6 tehdään johtopäätökset tutkimuksesta ja esitellään tutkimustulokset 

vastaamalla tutkimuskysymyksiin. Luvussa esitellään yhteenvetona luvussa 4 

tunnistetut hukat kussakin materiaalinohjausprosessissa ja arvioidaan 

kehitysehdotusten vaikutusta kunkin materiaalinohjausprosessin toimintaan. 

Lisäksi pohditaan jatkokehitystoimenpiteitä, joiden avulla materiaalivirtaa voisi 

tehostaa entisestään kohdeyrityksessä. Luvussa 7 esitellään koko tutkimus ja 

johtopäätökset kootusti yhteenvedon muodossa. 
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2 MATERIAALINOHJAUS 

 

Tässä luvussa tarkastellaan materiaalinohjauksen periaatteita ja seurantaa sekä 

materiaalivirran mittareita, jotta saadaan kokonaisvaltainen käsitys 

materiaalinohjauksen roolin tärkeydestä yrityksen toiminnassa. Lisäksi tutkitaan 

tarkemmin varastointia ja varastonohjausta, koska se on merkittävässä roolissa 

tutkimuksen empiirisessä osassa. 

 

2.1 Materiaalinohjauksen periaatteet 

 

Materiaalinohjaus on yksinkertaisuudessaan yrityksen läpi kulkevien materiaalien, 

komponenttien, puolivalmisteiden ja lopputuotteiden virtauksen ohjaamista ja 

hallintaa. Tämä onkin yleispätevä kuvaus materiaalinohjaukselle, mutta 

todellisuudessa se tarkoittaa paljon enemmän. Se on tavoiteorientoitunutta ja 

järjestelmällistä materiaalivirtojen hallintaa yrityksen arvoketjussa. (Wagner & 

Enzler 2006, s. 8-9) Materiaalinohjaus käsittää kokonaisuudessaan kaikki ne 

toiminnot, resurssit, prosessit ja järjestelmät, jotka takaavat materiaalien 

tehokkaan virtaamisen yrityksen sisälle, yrityksen sisällä ja yrityksestä ulos. 

(Green, Lee & Kozman 2010) Materiaalinohjauksen tärkein tavoite on, että oikeat 

materiaalit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan mahdollisimman alhaisin 

kustannuksin ja optimoiduin resurssein (Arnold, Chapman & Clive 2008, s. 13). 

Tämä on ehdoton edellytys erityisesti yrityksen sisäisten materiaalivirtojen 

ohjauksessa, jotta tuotannossa ei esiinny materiaalipuutteita ja lopputuotteita 

voidaan valmistaa asiakkaille (Vrat 2014, s. 2). 

 

Materiaalivirtoja voidaan tarkastella sekä yrityksen sisällä (sisäiset 

materiaalivirrat) että yrityksen läpi virtaavien materiaalien (ulkoiset 

materiaalivirrat) näkökulmasta. Sisäiset materiaalivirrat tarkoittavat materiaalien 

fyysisiä liikkeitä ja siirtelyjä alkaen materiaalien hankinnasta lopputuotteen 

lähettämiseen. Ulkoisia materiaalivirtoja tarkastellaan usein yrityksen ja 

toimitusketjun muiden toimijoiden välillä. (Wagner & Enzler 2006, s. 6) 

Materiaalivirtaprosesseja ja -toimintoja yrityksen sisällä ovat esimerkiksi 
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materiaalien hankinta, materiaalien vastaanotto ja tarkistus sekä varastointi ja 

varastonhallinta, jotka takaavat materiaalien optimoidun materiaalivirran 

materiaalien hankinnasta tuotantoprosessiin ja sitä kautta lopputuotteen 

lähetykseen asiakkaalle (Arnold et al. 2008, s. 14-15). Datta (2006, s. 19) on 

hahmottanut yrityksen materiaalivirtaprosessit kuvan 2 mukaisesti. Kuvassa 

mustilla nuolilla kuvataan materiaalivirtaa ja sinisillä nuolilla informaatiovirtaa. 

 

 

Kuva 2 Yrityksen materiaalivirtaprosessit (mukaillen Datta 2006, s. 19) 

 

Materiaalien virtaus ja siirtely sisäisten prosessien välillä vaatii huomattavan 

määrän henkilöresursseja ja työkaluja. Materiaalien siirtely nähdään arvoa 

tuottamattomana toimintona, mutta se on kuitenkin välttämätöntä tuotteen 

valmistusprosessin ja koko toimitusketjun tehokkuuden kannalta (Green et al. 

2010) 

 

Materiaalinohjausprosessit voidaan jakaa sidosryhmiin, joita Wagnerin ja Enzlerin 

(2006, s. 9-10) mukaan ovat suorat ja epäsuorat sidosryhmät. Suoran sidosryhmän 

toiminnalla ja sen muuttamisella tai kehittämisellä on välitön yhteys ja vaikutus 

materiaalivirtaprosessiin sekä materiaalien virtauksen kulkuun. Tähän 

sidosryhmään kuuluvat esimerkiksi operatiiviset työntekijät, jotka päivittäisellä 
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toiminnallaan ovat suoraan tekemisissä virtaavien materiaalien kanssa. Epäsuora 

sidosryhmä luo ulkoiset puitteet suoran sidosryhmän toiminnalle ja ryhmän 

tekemillä päätöksillä on välillinen vaikutus materiaalivirtojen kulkuun. Kuvassa 1 

olevan materiaalivirtaprosessin yksi merkittävä epäsuora sidosryhmä on hankinta. 

Jos hankintaorganisaatio esimerkiksi päättää tilata materiaaleja aikaisempaa 

isommissä toimituserissä, päätöksellä on suuri vaikutus muun muassa 

materiaalien vastaanottoon ja tarkistukseen aikaisempaan toimintamalliin 

verrattuna. (Wagner & Enzler 2006, s. 10) 

 

2.2 Materiaalivirran seuranta ja mittaaminen 

 

Materiaalivirtojen seuranta ja mittaaminen kuvaavat tarkasti materiaalinohjauksen 

luonnetta. Materiaalinohjausta ja materiaalivirtoja voi seurata ja mitata monin eri 

tavoin. Hyppönen, Aminoff ja Kettunen (2004) ovat määrittäneet 

materiaalivirtojen seurannan ja mittaamisen yhdeksi tärkeimmistä 

materiaalinohjauksen toiminnoista. Materiaalinohjausprosessien seurattavia osa-

alueita ovat heidän mukaansa muun muassa nimikkeistö, ostotilaukset ja 

materiaalivirta. Seurannan pääalueet on hahmoteltu kuvassa 3. 

 

Kuva 3 Toiminnan seurannan ja mittaamisen osa-alueet (mukaillen Hyppönen et 

al. 2004) 

 

Nimikkeistön seuranta luo perustan koko toiminnan seurannalle. Kuvan 4 

mukaisten attribuuttien perusteella voidaan nimikkeitä jakaa eri luokkiin. 
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Luokkiin jakaminen on perusta nimikkeiden ohjausmenetelmien valinnalle ja -

parametrien laskennalle. (Hyppönen et al. 2004) 

 

Kuva 4 Nimikkeistön seuranta (mukaillen Hyppönen et al. 2004) 

 

Ostotilausten seurannan pohjalta saadaan kattava käsitys ostotilausten ja -rivien 

lukumäärästä, toimitusten kuormituksesta, tilausten tekotavasta ja toimitusajoista. 

Näitä tietoja voidaan käyttää hyväksi operatiivisen toiminnan suunnittelun tukena. 

Optimitilanteessa tietoa saadaan myös tulevista tapahtumista, esimerkiksi 

toimituksista, niiden paljoudesta sekä varastotila- ja resurssitarpeesta. (Hyppönen 

et al. 2004) Ostotilausten seurannan attribuutit on esitetty kuvassa 5. 

 

Kuva 5 Ostotilausten seuranta (mukaillen Hyppönen et al. 2004) 

 

Edellä mainittuja toiminnan seuranta-alueita voidaan käyttää myös 

materiaaliohjauksen analysoinnin tukena. Mittareiden ja analyysien avulla kyetään 

tunnistamaan eri toimintojen vajavaisuuksia ja kehittämiskohteita. Tarkimman 

kuvan eri prosessien tehokkuudesta ja luonteesta saa, kun analyysit ovat sekä 
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kvalitatiivisia että kvantitatiivisia. Analyysien avulla havaitut kehittämistarpeet ja 

ratkaisuehdotukset tulee sopeuttaa yrityksen kyvykkyyksiä ja muita tavoitteita 

tukeviksi. (Barker 1989, s. 18-20) 

 

Esimerkkejä materiaalivirtaprosessien eri mittareista on esitetty kuvassa 6. Nämä 

mittarit ovat tämän tutkimuksen kannalta soveltuvimpia myöhemmin tehtävien 

analyysien tueksi. Artikkelissa esiteltyjä mittareita on sovellettu vastaamaan 

tämän tutkimuksen kunkin tutkittavan materiaalinohjausprosessin tarpeita. 

 

 

Kuva 6 Materiaalivirran mittarit (mukaillen Hyppönen et al. 2004) 

 

2.3 Varastointi ja varastonohjaus 

 

Varastointi ja varastonhallinta ovat yleisimpiä materiaalinohjauksen ja logistiikan 

perusajattelutapoja (Karrus 2005, s. 34). Vratin (2014, s. 10) mukaan 

varastonohjaus on keskiössä materiaalinohjauksen tehokkuuden kannalta, sillä 

varastot sitovat paljon pääomaa ja resursseja. Varastonohjauksen tehokkuus ja 

ennen kaikkea tehottomuus vaikuttaa näkyvästi yrityksen toimintaan (Hopp 

2003). Siksi onkin tärkeää löytää yrityksen toimintaan parhaiten sopivat 

varastonohjausmenetelmät, jotta toimitusketjun tehokkuutta voidaan lisätä ja 

kustannuksia pienentää (Pastinen, Mäntynen & Koskinen 2003, s. 48). Varastoissa 
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voidaan säilyttää valmiita tuotteita, komponentteja, raaka-aineita ja 

puolivalmisteita (Lambert & Stock 1993, s. 263). 

 

Varastossa materiaalivirtoja hallitaan usean eri toiminnon kautta. Kuvassa 7 on 

havainnollistettu varaston keskeisimmät toiminnot, joiden avulla materiaali- ja 

informaatiovirtoja hallitaan käytännön tasolla. Mustilla nuolilla on kuvattu 

materiaalivirrat ja sinisillä nuolilla informaatiovirrat. (Hompel & Schmidt 2007, s. 

20-21) 

 

 

Kuva 7 Varaston toiminnot (mukaillen Hompel & Schmidt 2007, s. 20-21) 

 

Fyysisten tilojen lisäksi, varastot ovat hallittavia logistisia kokonaisuuksia, joiden 

ohjaaminen ja suunnittelu ovat yrityksen toimitusketjun hallinnan osa-alueita. 

Varastonohjauksen kannalta tärkeitä kysymyksiä Arnoldin et al. (2008, s. 255) 

mukaan ovat: 

 

• Ovatko kaikki varastoitavat nimikkeet yhtä tärkeitä? 

• Millä menetelmällä yksittäisiä nimikkeitä tulee ohjata? 

• Kuinka suurilla tilauserillä nimikkeitä tulee tilata? 

• Milloin nimikkeitä kannattaa tilata? 
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Materiaalien ja komponenttien varastoinnilla voidaan lyhentää lopputuotteen 

toimitusaikaa, mikä voidaan tulkita hyväksi asiakaspalveluksi (Babai, Syntetos, 

Dallery & Nikolopoulos 2009). Vaikka varastot ovat tietyissä tilanteissa 

välttämättömiä, materiaalien varastointi ei luo lisäarvoa asiakkaan perspektiivistä 

katsottuna (Hokkanen, Karhunen & Luukkainen 2004, s. 140; Hopp 2003). 

Vaikka varastointi ei suoranaisesti lisääkään arvoa asiakkaan perspektiivistä 

katsottuna, varastoinnilla on hyvin merkittävä rooli yrityksen toimitusketjussa 

materiaalivirtojen hallinnan osalta. (Lambert & Stock 1993, s. 275).  

 

Yrityksen tavoitellessa mittakaavaetuja hankinnoissa, nimikkeiden varastointi on 

usein välttämätöntä toimitusketjun tehokkuuden ja kustannusten kannalta. 

Mittakaavaetuja ei ainoastaan saavuteta hankintahinnassa, vaan myös 

kuljetuksissa isompia täydennyseriä tilattaessa. Hankinnassa saavutettavia 

säästöjä on kuitenkin aina verrattava varastoinnin kustannuksiin, joita syntyy 

varaston ylläpidosta, varastoitavien nimikkeiden arvosta ja riskikustannuksista. 

(Lambert & Stock 1993, s. 263, 400). 

 

2.3.1 Varastonohjausmenetelmät 

 

Tilauspisteohjaus 

 

Tilauspisteohjaus on varasto-ohjautuva menetelmä (MTS = eng. made-to-stock), 

jossa täydennystilauksen laukaisee nimikkeelle ennalta määrätty varastosaldon 

saavuttaminen tai alittuminen. Tätä varastosaldon rajaa kutsutaan tilauspisteeksi 

tai hälytysrajaksi, joka on tilauspistemenetelmän ydin. Tilauspisteohjaus soveltuu 

ohjaustavaksi parhaiten tasaisen kysynnän nimikkeelle. (Sakki 2009b, s. 121-123) 

 

Tilauspiste määritellään nimikkeen varmuusvaraston ja nimikkeen täydennysajan 

aikaisen kysynnän avulla. Varmuusvarasto on raja, jota varastosaldo ei saa alittaa 

muissa kuin poikkeustapauksissa ja sen tehtävä onkin puskuroida mahdollisia 

kysyntäpiikkejä vastaan. Varmuusvarasto määritetään usein nimikkeen 

toimitusajan, kysynnän hajonnan, ja varmuuskertoimen Z avulla siten, että 
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nimikkeen puutetilanteiden esiintymistodennäköisyys on pieni. Varmuuskerroin Z 

määritetään normaalijakauman kertymäfunktion avulla. Tilauspisteohjauksen 

periaate varastotasojen suhteessa aikaan nimikkeen kysynnän ollessa vaihteleva 

on esitetty kuvassa 8 Karruksen (2005, s. 45) kuvaajaa mukaillen. Kuvassa 

vihreillä ympyröillä on merkattu täydennysimpulssia, eli hetkeä, jolloin 

varastosaldo on alittanut punaisen tilauspisteen B. Varmuusvarastoa merkataan 

sinisellä viivalla ja ss-lyhenteellä. Vakio täydennyseräkokoa on merkattu 

kaaviossa Q:lla ja nimikkeen täydennysaika on merkattu kaavioon kirjaimella L. 

 

 

Kuva 8 Tilauspisteohjauksen periaate (mukaillen Karrus 2005, s. 45) 

 

Nimikkeen tilauspiste ja varmuusvarasto voidaan määrittää nimikkeelle 

seuraavasti (mukaillen Sakki 2009b, s. 120-123): 

 

Tilauspiste: 

𝐵 = 𝑆𝑠 + 𝐷𝐿 

 

Ss = varmuusvarasto [kpl] 

 D = nimikkeen kysyntä [kpl/viikko] 

 L = nimikkeen hankinta-aika [viikkoina] 
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Varmuusvarasto: 

𝑠𝑠 =  𝑍 ∙  𝜎 ∙  √𝐿 

 

Z = varmuuskerroin, (palvelutaso) 

 𝜎 = kysynnän hajonta [viikkotasolla] 

 L = nimikkeen hankinta-aika [viikkoina] 

 

Varmuuskerroin Z saadaan normaalijakauman kertymäfunktiosta , kun haluttu 

palvelutaso on määritelty. Esimerkiksi palvelutaso 95 % tarkoittaa 

varmuuskerrointa 1,64.  

 

Varaston koko tilauspisteohjatulla nimikkeellä on keskimäärin puolet tilauserän 

koosta lisättynä varmuusvarastolla. Keksivaraston määrä voidaan seuraavasti 

(mukaillen Sakki 2009b, s. 124) 

 

Keskivarasto: 

𝐾𝑒𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜 = 𝑆𝑠 + 
𝑄

2
 

Ss = varmuusvarasto 

 Q = tilauserä 

 

Tarvelaskentapohjainen varastonohjaus 

 

Tarvelaskentapohjaisessa varastonohjauksessa (MRP = eng. material 

requirements planning) materiaalin täydennystarpeen käynnistää lopputuotteen 

asiakastilaus. Jos materiaalivarastoja ohjataan tilauslähtöisesti, lopputuotteen 

toimitusaika voi olla huomattavasti pidempi, kuin MTS-ohjauksessa. MRP:n 

ideologia perustuu siihen, että raaka-aineet, komponentit sekä tuotantokapasiteetti 

ajoitetaan ja kohdistetaan asiakastilausta vasten valmiin osaluettelon (BOM = 

eng. bill of materials) avulla, jotta tuote voidaan toimittaa halutun toimitusajan 

puitteissa. Tietyissä tilanteissa tämä saattaa edellyttää puskurivaraston 

ylläpitämistä. (Karrus 2005, s. 55)   
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Materiaalitarvelaskenta on ennustepohjainen laskentatapa ja sen tärkein tavoite on 

taata, että materiaaleja on oikea määrä oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. 

MRP:n laskenta perustuu tuotantosuunnitelmaan tai -sykliin ja tekee materiaalien 

ostotilausehdotukset niiden perusteella. Haasteena MRP:n toiminnalle on 

tuotantosuunnitelmaan tulevat muutokset, joita voivat aiheutua asiakkaan viime 

hetkellä tekemistä muutoksista tilaukseen. (Arnold et al. 2008, s. 77-79) 

 

2.3.2 ABC-XYZ-analyysi ja nimikeluokittelu 

 

Jos varastoitavia nimikkeitä on paljon ja esimerkiksi nimikkeiden 

kysyntävolyymit ja toimitusajat poikkeavat paljon toisistaan, kaikkia nimikkeitä ei 

ole suotavaa ohjata samalla varastonohjausmenetelmällä. Tällöin nimikkeet 

voidaan luokitella kategorioihin ABC- ja XYZ-analyysin avulla valittuja 

kriteerejä käyttäen. Analyysien avulla on tarkoitus luoda nimikeluokat ja 

priorisointisäännöt koko nimikkeistölle. ABC-luokittelun kriteerinä voi 

esimerkiksi käyttää vuotuista kysyntää ja XYZ-luokittelun kriteerinä kysynnän 

frekvenssiä. ABC-luokittelua voi jatkaa myös pidemmälle, esimerkiksi D- ja E-

kategorioihin. (Sakki 2009a, s. 67) Analyysit perustuvat matemaatikko Vilfred 

Pareton kehittämään 80/20-sääntöön, jonka mukaan ”20 % syistä aiheuttaa 80 % 

seurauksista” (Rusanescu 2014). Luokittelujen päätavoitteena on antaa yleinen 

kokonaiskuva varaston nimikkeistä ja niiden kulutuskäyttäytymisestä (Babai, 

Ladhari & Lajili 2015). 

 

Luokittelua voidaan käyttää apuna esimerkiksi eri varastonohjausparametrejä 

määritettäessä ja varastonohjauksen ongelmien syiden selvittämisessä. Tämä toki 

vaatii tarkempaa tietoa kunkin kategorian yksittäisen nimikkeen 

kulutushistoriasta, hankinta-ajasta ja hintakäyttäytymisestä, jotta sopivat 

ohjausparametrit voidaan määrittää. (Babai et al. 2015) 

 

ABC-XYZ-analyysin voi havainnollistaa 3x3-dimensioiseksi ruudukoksi, joka on 

esitetty kuvassa 9. Ruudukossa ABC-luokittelun kriteerinä on kumulatiivinen 

kysyntä ja XYZ-luokittelun kriteerinä kumulatiivinen kysynnän frekvenssi. 
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Ruudukossa voi käyttää värejä monipuolisesti esimerkiksi kertomaan tietyn 

nimikeluokan tärkeydestä yritykselle. (Logistiikan Maailma 2017) 

 

 

Kuva 9 ABC-XYZ-kenttä (mukaillen Logistiikan Maailma 2017) 
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3 LEAN-PERIAATTEET MATERIAALINOHJAUKSESSA 

 

Tässä luvussa käsitellään lean-periaatteita ja työkaluja, joita voidaan hyödyntää 

materiaalinohjauksen analyysi- ja kehittämistyössä. Ensin luvussa tutkitaan arvon 

tuottamisen periaatetta, joka on yksi lean-periaatteiden kulmakivistä. Arvon 

tuottamisen tukena tutkitaan myös arvoa tuottamattomien toimintojen, eli hukan 

ominaispiirteitä ja miten näitä toimintoja voidaan materiaalinohjausprosesseista 

tunnistaa. Luvun lopussa tutkitaan eri materiaali- ja informaatiovirtojen 

mallintamismenetelmiä, joiden avulla prosessissa virtaavien materiaalien reittejä 

voidaan analysoida. 

 

3.1 Arvon tuottaminen ja hukka 

 

Arvon tuottaminen on yksin lean-periaatteiden lähtökohdista. Lean-periaatteiden 

mukaan arvoa tarkastellaan aina asiakkaan näkökulmasta ja arvoa luodaan 

asiakasta varten. Lean-periaatteiden mukaan asiakastarve määrittää yrityksen 

tavan valmistaa tuotteita ja palveluita, joten toimintaa tulee aina suunnitella 

asiakastarpeet silmällä pitäen. Asiakastarpeet ovat usein vaikeasti määritettävissä 

ja myös muuttuvat usein, joten arvon määrittäminen on useille yrityksille 

haastavaa. Tämä johtaakin usein siihen, että yrityksissä keskitytään ennemmin 

resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen kuin jatkuvaan toiminnan kehittämiseen 

asiakastarpeita vastaavaksi. (Womack & Jones 1996, s. 16-17) 

 

Hinesin ja Richin (1997) mukaan valmistusprosessista tulisi tunnistaa 

seuraavanlaiset toiminnot: 

• arvoa tuottavat toiminnot, 

• arvoa tuottamattomat välttämättömät toiminnot, 

• arvoa tuottamattomat toiminnot. 

 

Arvoa tuottavat toiminnot ovat niitä toimintoja, joissa materiaaleista, raaka-

aineista ja komponenteista jalostetaan lopputuotetta vaihe vaiheelta. Näitä 

toimintoja ovat esimerkiksi osakokoonpano ja komponenttien maalaus. Nämä 
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toiminnot vaativat henkilötyövoimaa ja työkaluja sekä laitteita. Arvoa 

tuottamattomat välttämättömät toiminnot ovat sellaisia toimintoja, jotka eivät luo 

arvoa tuotteeseen tai palveluun asiakkaan näkökulmasta katsottuna, mutta ovat 

välttämättömiä tuotteen valmistuksen kannalta. Esimerkkinä nykyinen tehtaan 

layout, jonka takia materiaalien keräilyyn joudutaan käyttämään ylimääräistä 

aikaa. Arvoa tuottamattomat toiminnot ovat täysin turhia ja niistä tulisi 

välittömästi päästä eroon. 

 

Arvoa tuottamattomiin toimintoihin tulee kiinnittää huomiota, jotta 

valmistusprosessi toimisi tehokkaammin. Arvoa tuottamattomista toiminnoista 

käytetään lean-terminologiassa nimeä hukka. Kaikki toiminnot, jotka eivät lisää 

tuotteen tai palvelun arvoa, ovat hukkaa. (Chiarini 2013, s. 15) Lean-periaatteiden 

mukaan hukkaa on seitsemää eri tyyppiä: 

1) ylituotanto, 

2) tarpeeton odottelu, 

3) tarpeeton siirtely, 

4) tarpeeton prosessointi, 

5) ylivarastointi, 

6) tarpeeton liike, 

7) viat. (Hines & Rich 1997) 

 

Ylituotanto mielletään yhdeksi vakavimmaksi hukaksi, sillä sen nähdään olevan 

suuri este materiaalien tehokkaalle virtaukselle. Lisäksi ylituotannolla on 

taipumus kasvattaa varastoja ja lisätä työn määrää. Ylituotantoa voidaan välttää 

läpimenoaikoja lyhentämällä ja sarjakokoja pienentämällä. (Hines & Rich 1997) 

 

Tarpeetonta odottelua esiintyy silloin, kun materiaalit eivät virtaa tehokkaasti tai 

niitä ei työstetä mitenkään. Esimerkkinä materiaalit, jotka odottavat pääsyä 

tuotantolinjalle työstettäväksi. Sama periaate pätee materiaalien lisäksi myös 

työntekijöihin. Materiaalien tarpeetonta odottelua voidaan ehkäistä vähentämällä 

prosessin puskurivarastojen määrää. Työntekijät voivat käyttää ylimääräisen 



 

   

 

30 

odotteluajan esimerkiksi huoltotoimenpiteisiin tai kouluttautumiseen. (Hines & 

Rich 1997) 

 

Tarpeeton siirtely tarkoittaa tehdasympäristössä materiaalin turhaa liikettä 

valmistusvaiheiden tai varastojen välillä. Siirtelyn aikana tuotetta ei voi työstää, 

joten arvoa ei voida luoda asiakkaalle. Tarpeeton siirtely myös altistaa materiaalin 

vaurioitumisriskille. Turhaa siirtelyä voidaan vähentää tehdasympäristössä 

tuomalla tuotteen valmistusvaiheita lähemmäksi toisiaan. (Hines & Rich 1997) 

 

Tarpeeton prosessointi tarkoittaa materiaalien ja tuotteen turhaa työstämistä tai 

tarpeettoman monimutkaisten menetelmien käyttöä valmistusprosessissa. 

Tarpeeton prosessointi altistaa tuotteen laatuongelmille ja riskin ylituotannolle. 

Samalla koneella suoritettavat useat työstövaiheet lisäävät tarpeettoman 

prosessoinnin ja laadun heikkenemisen riskiä. Tarpeetonta prosessointia 

tehdasympäristössä voi vähentää allokoimalla jokaista työstövaihetta varten oman 

koneen tai laitteen. (Hines & Rich 1997) 

 

Ylivarastointi on ylituotannon ohella yksi näkyvimmistä ja vakavimmista hukista. 

Lean-periaatteiden mukaan varastoinnilla yritys pyrkii vain torjumaan ja 

kieltämään materiaalinohjauksen todellisia ongelmia. Tarpeettomat varastot myös 

hidastavat materiaalien tehokasta virtausta. Christopher (2011, s. 109-110) on 

kirjassaan verrannut varastojen peittämiä ongelmia yrityksessä merellä seilaavaan 

laivaan kuvan 10 osoittamalla tavalla. Laiva kuvastaa yritystä ja vesi 

varastomäärää. Meren pohjassa on karikko, joka kuvaa mahdollisia ongelmia, 

joita varastot peittävät alleen. Kuvasta voidaan päätellä, mitä isommat varastot 

yrityksellä on, sitä vähemmän tiedetään todellisista ongelmista. Jotta todellisia 

ongelmia voidaan ratkaista, ne täytyy ensin löytää, mikä vaatii varastotasojen 

pienentämistä. Ylivarastointia voidaan välttää muun muassa pienentämällä 

hankinnan tilauseräkokoja ja tuotannon valmistuseräkokoja sekä nopeuttamalla 

läpimenoaikaa. 
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Kuva 10 Varastojen peittämät ongelmat (mukaillen Christopher 2011, s. 110) 

 

Tarpeettoman liikkeen hukka kohdistuu työntekijöihin. Tarpeetonta liikettä 

esiintyy silloin, kun työntekijä joutuu kurottamaan työkaluja ja osia tai he joutuvat 

liikkumaan pitkiä matkoja työn suorittamiseksi. Tarpeeton liike johtuu usein 

huonosti suunnitellusta työpisteestä tai tuotantosolusta. Huonosti suunniteltu 

työpiste ja ylimääräiset kurottelut vaikuttavat negatiivisesti myös 

työturvallisuuteen. (Hines & Rich 1997) 

 

Viat ovat tuotantoprosessissa tapahtuvia virheitä, jotka aiheuttavat lisätyötä; 

korjaamista, uudelleentyöstöä, materiaalin tai tuotteen romuttamista tai 

ylimääräisiä tarkastuksia ja selvitystyötä. (Liker 2004, s. 29) Vikojen 

ilmeneminen nähdään lean-ajattelussa mahdollisuutena kehitykselle sen sijaan, 

että niiden takia joudutaan kompensoimaan esimerkiksi kustannuksia, laatua tai 

tehokkuutta (Hines & Rich 1997). Vikoja voi vähentää pyrkimällä jatkuvaan 

kehittämiseen ja vikojen havaitsemiseen päivittäisessä työssä (Liker 2004, s. 26). 

 

3.2 Materiaalien virtaus 

 

Materiaalien virtaus on yksi lean-ajattelun tärkeimmistä periaatteista. Virtaus 

alkaa asiakastilauksesta, joka käynnistää valmistusprosessin ja päättyy 

asiakkaalle, kun valmis tuote on toimitettu. Lean-ajattelussa virtauksella 

tarkoitetaan materiaalien ja tiedon taukoamatonta liikettä tuotantoprosessista 
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toiseen ilman puskurivarastoja. Kun materiaalit ovat jatkuvassa liikkeessä, arvon 

luonti kyetään maksimoimaan, joten täydellisen virtauksen saavuttamiseksi 

hukkaa ei saisi prosesseissa esiintyä juuri lainkaan. Täydellisen virtauksen 

saavuttaminen vaatii useiden lean-periaatteiden ja työkalujen käyttöönottoa sekä 

erillään olevien prosessien yhtenäistämistä. Materiaalien virtaus tehostuu, kun 

valmistetaan pienissä erissä ja minimoidaan varastot. Virtauksen luominen auttaa 

prosessin kehittämisessä ja tuo esiin mahdolliset valmistusprosessissa esiintyvät 

ongelmat. (Tuominen 2010b, s. 7) 

 

Täydellinen materiaalien virtaus ei ole aina mahdollista, eikä se aina ole edes 

kannattavaa. Kun virtaus ei ole mahdollista, joudutaan turvautumaan eri 

valmistusvaiheiden välissä puskuri- tai valmistuotevarastoihin. Täydellisen 

virtauksen edellytys on rytmittää tuotanto siten, että valmistettava eräkoko olisi 

aina yksi. (Tuominen 2010a, s. 72) Materiaalien virtausta voidaan tehostaa 

helpommin suppeamman tuotevalikoiman omaavassa yrityksessä verrattuna laajan 

tuotevalikoiman yritykseen. Täydelliseen virtaukseen tulisi silti pyrkiä 

valmistusmenetelmästä ja tuotevalikoiman laajuudesta huolimatta. (Arnold et al. 

2008, s. 439) Tärkeintä on kuvata ja visualisoida valmistusprosessien kaikki 

työvaiheet, tunnistamalla arvoa tuottamattomat toiminnot ja siten poistaa tai 

kehittää hukkatoimintoja materiaalien tehokkaamman virtauksen 

mahdollistamiseksi. (Tuominen 2010a, s. 72) 

 

Virtauksen luonnin valttina on nopeus. Mitä nopeammin materiaalit virtaavat 

valmistusprosessien läpi, sitä pienempi riski on, että valmistuksessa esiintyy 

hukkaa. Kun virtaus toimii, vialliset materiaalit ja laatuvirheet kyetään 

havaitsemaan nopeammin. Esimerkiksi jos varastoon saapunut tilauserä on 1 000 

kappaletta, on materiaalien vastaanoton yhteydessä vaikeaa tai jopa mahdotonta 

havaita, jos osa materiaaleista on viallisia tai rikkoutuneita. Jos tilauseräkokoa 

pienennetään 100:aan, vioittuneen materiaalin havaitseminen on sekä helpompaa 

että nopeampaa. (Arnold et al. 2008, s. 433) 
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Materiaalien virtausta tuotannossa kyetään tehostamaan esimerkiksi tarkan 

tuotantoaikataulun avulla. Aikataulun avulla voidaan tarkoin määrittää sekä 

yrityksen ulkopuolelta saapuvien materiaalivirtojen aikataulu että yrityksen sisällä 

liikkuvien materiaalien aikataulu, jonka jälkeen eri tuotantovaiheet kyetään 

rytmittämään optimaalisen virtauksen luomiseksi. Lean-ajattelussa tätä käytäntöä 

kutsutaan usein tuotannon tahtiajaksi. Tehokkainta materiaalien virtaus on silloin, 

kun saapuvat materiaalivirrat ovat suuruudeltaan joka päivä saman suuruisia ja 

tuotannossa tuotetaan joka päivä sama määrä. (Arnold et al. 2008 s. 439-440) 

 

3.3 Arvovirtakaavio (VSM) 

 

Arvoa tuottavien ja arvoa tuottamattomien toimintojen paikallistamisen tukena 

hyödynnetään arvovirtakaaviota VSM (eng. value stream mapping). Arvovirta 

tarkoittaa kaikkia niitä toimintoja, joita tuotteen tai palvelun valmistamiseksi ja 

toimittamiseksi asiakkaalle vaaditaan. Samaa ideologiaa sovelletaan myös lean-

ajattelun arvovirtakaaviossa. Arvovirtakaavio auttaa ymmärtämään prosessin 

materiaali- ja tietovirtojen etenemisen sekä helpottaa havaitsemaan hukkia. (Liker 

2004, s. 275) Arvovirtakaaviossa virtaus alkaa aina asiakastilauksesta ja päättyy 

asiakkaaseen, kun tuote tai palvelu on toimitettu (Tuominen 2010a, s. 92). 

Arvovirtakaaviota voidaan tarkastella niin koko yrityksen tasolla kuin tietyn 

tuotteen tai palvelun tasolla (Hines & Rich 1997).  

 

Arvovirtakaavion käyttö aloitetaan usein siten, että ensin visualisoidaan 

tarkasteltavan prosessin nykytila. Kaavioon merkataan standardisymbolein kaikki 

prosessin toiminnot, materiaali- ja tietovirrat, odotusajat, työstöajat, kuljetusajat ja 

asetusajat. (Green et al. 2010) Nykytilan kartoittamisen jälkeen prosessia 

analysoidaan ja paikannetaan arvoa tuottavat toiminnot, arvoa tuottamattomat 

välttämättömät toiminnot ja arvoa tuottamattomat toiminnot, eli hukka. Tämän 

jälkeen visualisoidaan tarkasteltavan prosessin tahtotila, josta tunnistetut hukat on 

poistettu. Samalla tehdään kehityssuunnitelma ja tehtävälista, joiden avulla 

tahtotila voidaan saavuttaa. Hukkien poistamisella pyritään tehostamaan 

materiaalien virtausta tarkasteltavassa prosessissa. (Braglia, Carmignani & 
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Zammori 2006) Esimerkki erään valmistusprosessin nykytilan arvovirtakaaviosta 

on esitetty kuvassa 11 mukaillen Lacerdan, Xambren ja Alvelosin (2016) 

artikkelia. 

 

Kuva 11 Esimerkkiarvovirtakaavio valmistusprosessin nykytilasta (mukaillen 

Lacerda et al. 2016) 

 

3.4 Prosessivirtakaavio 

 

Prosessivirtakaavio on visuaalinen tapa kuvata tarkasteltavaa prosessia. 

Prosessivirtakaavion tärkein tehtävä on havainnollistaa prosessin läpi virtaavat 

materiaalit. Sitä voi käyttää arvovirtakaavion tukena, kun halutaan tarkempaa 

tietoa tarkasteltavan prosessin materiaalivirroista. Prosessikaaviossa käytetään 

kolmea eri symbolia: 

• suorakulmioita, jotka kuvaavat arvoa valmistusprosessin arvoa tuottavia 

toimintoja, 

• kolmioita, jotka kuvaavat valmistusprosessissa olevia puskurivarastoja, 

• nuolia, jotka kuvaavat prosessin läpi virtaavia materiaaleja. (Cachon & 

Terwiesch 2006, s. 34) 

 

Prosessivirtakaavion rakentaminen aloitetaan rajaamalla prosessi halutulla tavalla 

prosessikohtaisesti. Seuraavaksi tulee piirtää kaavioon kaikki prosessin arvoa 
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tuottavat toiminnot ja puskurivarastot, jonka jälkeen hahmotellaan nuolilla 

prosessin läpi virtaavat materiaalit. (Cachon & Terwiesch 2006, s. 35-36) 

Esimerkki prosessivirtakaaviosta on esitetty kuvassa 12. 

 

 

Kuva 12 Esimerkki prosessivirtakaaviosta (mukaillen Cachon & Terwiesch 2006, 

s. 37) 

 

3.5 Spagettidiagrammi 

 

Spagettidiagrammia voidaan hyödyntää mallinnettaessa materiaalien liikettä ja 

työntekijöiden kulkemaa matkaa varastossa, valmistusprosessissa tai muussa 

työskentelytilassa. Se on yksinkertainen, mutta tehokas työkalu esimerkiksi 

työtilan paremman layoutin kehittämiseen, kun pyritään vähentämään 

materiaalien tai työntekijöiden liikettä valmistusprosessin aikana. 

Spagettidiagrammi voidaan yksinkertaisesti piirtää esimerkiksi kynällä, merkaten 

kaikki materiaalien liike tai työntekijöiden kulkema matka työvaiheen aikana 

nykyisen layoutin päälle. (Wilson 2010, s. 127) 

 

Spagettidiagrammia hyödynnetään erityisesti hukkien tarpeeton liike ja tarpeeton 

siirtely tunnistamiseen valmistusprosessissa. Kun kaikki materiaalien liike tai 

työntekijöiden kulkema matka valmistusprosessin aikana on dokumentoitu 

nykyisen työtilan layoutin päälle, kyetään valmistusprosessista ja layoutista 

tunnistamaan ne tekijät jotka aiheuttavat hukkaa. Diagrammista saadaan entistä 

informatiivisempi, kun mitataan, kuinka kauan työn suorittamiseen kuluu aikaa tai 
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kuinka pitkän matkan työntekijät joutuvat työvaiheen aikana kulkemaan. (Wilson 

2010, s. 127; Bhasin 2015, s. 243-244) Esimerkki spagettidiagrammista, jossa 

tuotannon työkoneet on järjestelty työkoneen tyypin mukaan horisontaalisesti, on 

esitetty kuvassa 13 Likerin (2004, s. 97) esittämän diagrammin mukaan. 

Diagrammissa kuvataan materiaalin reittiä valmistusprosessissa eri 

valmistusvaiheiden välillä. Katkoviivalla on rajattu itse valmistusprosessi. 

 

 

Kuva 13 Esimerkki spagettidiagrammista (mukailtu Liker 2004, s. 97) 

 

3.6 Visuaalinen ohjaus 

 

Visuaalinen ohjain on mikä tahansa viestintäväline tai viestinnän keino, jonka 

avulla työntekijä voi heti nähdä, miten työ tulisi suorittaa tai poikkeaako se 

tavanomaisesta. Visuaalisen ohjauksen avulla voidaan esimerkiksi opastaa 

työntekijää siitä, minne tavarat kuuluvat, kuinka monta tavaraa sinne kuuluu ja 

millainen on työtehtävän standarditoteutustapa ja kuinka paljon resursseja 

valmistusprosessi vaatii. Visuaalisen ohjauksen tärkein tehtävä on välittää tietoa 

mahdollisimman yksinkertaisella tavalla, jotta kyetään helposti havaitsemaan 

mahdolliset ongelmat tai poikkeavuudet. (Liker 2004, s. 152-153) 
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Liker (2004, s. 149, 152) esittää kirjassaan esimerkin valmistavan yrityksen 

työtilasta, jonka lattialla on kasoittain materiaaleja epäjärjestyksessä. Tällaisessa 

tilanteessa on mahdotonta havaita, ovatko tavarat oikeilla paikoillaan vai johtuuko 

materiaalien sijoittelu jostain ongelmasta vai onko toimintatapa täysin normaali. 

Työtilan visuaalisella ohjaamisella, esimerkiksi tavaroiden paikkojen 

määrittämisellä, tällaisia tilanteita voidaan vähentää. 

 

Visuaalinen ohjaus ei ole vain tavaroiden paikkojen merkitsemistä, poikkeamien 

havaitsemista tai taulukoiden ja kaavioiden merkitsemistä näkyvämmiksi (Liker 

2004, s. 152). Visuaalisella ohjauksella pyritään informaation välittämisen lisäksi 

tehostamaan materiaalien virtausta läpinäkyvyyden avulla. Läpinäkyvyyttä 

voidaan lisätä esimerkiksi monitorin avulla, josta kyseisen valmistusprosessin 

tilaa voi seurata. Monitorissa on tarkat tiedot siitä, kuinka valmistusprosessi 

etenee juuri sillä hetkellä, kuluvan päivän aikana tai kuluvan viikon aikana. 

Monitorissa voi olla tietoa mahdollisista poikkeavuuksista, jotta niihin kyetään 

reagoimaan nopeasti eikä hukkaa ehdi syntyä. (Womack & Jones 1996, s. 56)  
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4 KOHDEYRITYKSEN NYKYTILAN ANALYSOINTI JA 

HUKAN TUNNISTAMINEN 

 

Tässä luvussa kartoitetaan ja analysoidaan kohdeyrityksen materiaalinohjauksen 

nykytilaa. Luku on rakennettu siten, että ensin tarkastellaan tutkimusympäristön 

materiaalinohjauksen kokonaiskuvaa arvovirtakaavion ja prosessivirtakaavion 

avulla, jotta ymmärretään tutkimuskohteen rajaus mahdollisimman selkeästi. 

Tämän jälkeen kartoitetaan kunkin materiaalinohjausprosessin, eli 

varastonohjauksen, tavaran vastaanoton sekä keräilyn nykytila erikseen ja tehdään 

jokaisesta prosessista analyysejä hukan tunnistamiseksi. 

 

4.1 Tutkimusympäristön arvovirtakaavio ja prosessivirtakaavio 

 

Tutkimusta varten rajatusta ympäristöstä ja sen taustalla vaikuttavista toiminnoista 

on havainnollistettu arvovirtakaavio kuvassa 14. Kaavio poikkeaa standardista 

arvovirtakaaviosta siten, että virtaus ei ala eikä pääty tilauksen tehneeseen 

asiakkaaseen vaan asiakas on tehtaan maalausprosessi. Tämän rajauksen myötä 

voidaan ajatella, että varastonohjaus, tavaran vastaanotto ja keräily ovat 

välttämättömiä toimintoja tässä arvoketjussa, jotta maalausprosessin tarpeet 

voidaan täyttää ja siksi niitä käsitellään tutkimuksessa valmistusprosesseina. 

Tässä tutkimuksessa tämän arvovirtakaavion avulla ei analysoida ja tunnisteta 

hukkaa, vaan sen avulla kartoitetaan ainoastaan tutkimusympäristön ja taustalla 

vallitsevien toimintojen nykytila ja myöhemmin kehitysehdotusten myötä 

hahmotetaan uusi arvovirtakaavio. 
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Kuva 14 Arvovirtakaavio tutkimusympäristöstä ja taustalla vaikuttavista 

toiminnoista 

 

Myyntitilaus käynnistää tarpeet sekä materiaaleille että maalaukselle. 

Materiaalitarvelaskenta-ajo (MRP) on luonut ERP:iin materiaalitarpeet tuotteen 

valmistusrakenteesta myyntitilauksen myötä. MRP laskee materiaalitarpeet 

nimikkeen varastoprofiilin perusteella ja luo ostotilausehdotukset. 

Ostotilausehdotusten pohjalta ostaja (kaaviossa Varastonohjaus) tekee 

materiaalien ostotilaukset ja lähettää ne toimittajalle. Toimittaja toimittaa 

ostotilauksen pohjalta materiaalit rekalla vastaanottoalueelle, jossa trukkikuski ja 

siirtomiehet purkavat rekan, jonka jälkeen materiaalit kirjataan saapuneeksi, 

hyllytetään varastoon ja kirjataan hyllypaikalle. 

 

Tieto maalaustarpeista välittyy materiaalitarpeiden myötä ensin ERP:iin, josta 

tieto välittyy kohdeyrityksen intranetiin. Intranetissä valitaan värit, joita halutaan 

maalata ja luodaan niistä maalaustyöehdotukset ERP:iin. ERP:ssä valitaan 

maalaustyöehdotukset sekä luodaan niistä maalaustyöt. Maalaustöiden 

rekisteröityessä ERP:iin, kyetään luomaan keräilylistat, jotka välitetään keräilyn 
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tiiminvetäjälle ja sitä mukaa keräilijöille. Keräilylistat tulostetaan joka päivä ja 

keräilijä kuljettaa niitä mukanaan keräillessään materiaaleja varastosta. 

 

Tarkempi kuvaus tutkimusympäristön materiaalivirroista on esitetty 

prosessivirtakaavion avulla kuvassa 15. Kaaviossa eri väriset nuolet kuvaavat 

vaihtoehtoisia materiaalien reittejä. Tämän tutkimuksen pääfokusalue on kaavioon 

merkattu punaisella katkoviivalla, eli tutkimus painottuu toimittajilta saapuvaan 

materiaalivirtaan. Kohdeyrityksen ohutlevypajalta ja erikoispajalta saapuvia 

materiaalivirtoja käsitellään tutkimuksessa vain vähän. 

 

 

Kuva 15 Prosessivirtakaavio tutkimusympäristöstä 

 

4.2 Varastonohjauksen ja varastoinnin nykytilan analysointi 

 

4.2.1 Tutkimusaineiston hankinta 

 

Varastonohjauksen ja varastoinnin nykytilan kartoittamista varten kvalitatiivista 

aineistoa hankittiin haastattelemalla ja keskustelemalla operatiivisen ostajan, 

strategisen ostajan ja toimitusketjun kehitystiimin vetäjän kanssa. Haastattelut 

olivat teemahaastatteluja, keskustelut strukturoimattomia ja lyhyitä. Haastattelut 

kestivät 15 - 60 minuuttia ja keskustelut 5 - 20 minuuttia. Keskusteluja käytiin 
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tutkimuksen alussa lähes päivittäin, sillä tutkimuksen ensimmäinen vaihe oli 

ohutlevyjen varastonohjaukseen ja varastotilaan tutustuminen. Näiden 

haastattelujen ja keskustelujen tavoitteena oli kartoittaa nykyiset toimintatavat 

varastonohjauksen osalta ja myös kartoittaa tutkimuskohteen kokonaiskuva sekä 

varastonohjausta ja  varastointia koskevat haasteet ja ongelmat. 

 

Kvalitatiivisen aineiston tueksi kerättiin kvantitatiivista dataa kohdeyrityksen 

ERP:stä ja tietokannoista. Tietoa kerättiin nimikkeistä, varaston arvosta, 

varastonohjausparametreistä, tilausten ja tilausrivien määrästä, toimittajista sekä 

kulutustapahtumien määrästä ja niiden paljoudesta. Ajanjakso, jonka ajalta 

kvantitatiivista dataa kerättiin on 12 kuukauden jakso viikoilta 51/2016 - 51/2017. 

 

4.2.2 Varastotilat ja hyllypaikkakäytännöt 

 

Tutkimuksen kohdevaraston nimi on SMOS (myöhemmin materiaalivarasto) ja 

siellä varastoidaan ohutlevykomponentteja. Kaikki varastoitavat 

ohulevykomponentit päätyvät tästä materiaalivarastosta maalattavaksi ja sen 

kautta tehtaalle kokoonpanoon. Materiaalivaraston layout on esitetty liitteessä 1. 

Tutkimuksen luettavuuden helpottamiseksi, on käytettävästä varastotermistöstä 

koottu selitteet kuvaan 16. Hyllypaikan nimeämistä varten on kuvassa ympyröin 

merkattu järjestys (1-3), jota tulee noudattaa. Ensin luetaan hyllylokeron koodi, 

sitten hyllyrivi ja lopuksi hyllysarake. Kuvaan merkattu oranssi hyllypaikka on 

esimerkiksi FB-varastolokeron tapauksessa FB3D2. 
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Kuva 16 Tutkimuksessa käytettävä varastotermistö 

 

Materiaalivaraston hyllypaikkojen koko ja muoto eroavat suuresti toisistaan. 

Pääosin varastolokeroiden hyllypaikat ovat standardeja varaston hyllypaikkoja, 

kuten kuvassa 17 on esitetty. Poikkeuksen tekevät FI-alkuiset varastolokerot ja 

FA4-varastolokero. Varastolokerot FI1-FI5 ja FI7 ovat pitkien, yli 2,5 metristen 

nimikkeiden varastolokeroita, jotka ovat käytännössä vain yksi hyllypaikka. 

Näillä paikoilla nimikkeet nojaavat seinää vasten ilman varsinaista hyllyä, kuten 

kuva 18 osoittaa FI4-varastolokeron osalta. FA4 on kaikkein pienimpien 

nimikkeiden varastolokero, jossa hyllypaikkoja on yhteensä 45. FA4-

varastolokero on esitetty kuvassa 19.  
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Kuva 17 Materiaalivaraston standardihyllypaikkojen muoto 

 

 

Kuva 18 Esimerkki materiaalivaraston pitkien nimikkeiden varastolokerosta 
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Kuva 19 FA4-varastolokero 

 

Varastolokeroiden alituspaikat ovat FD2-FE2:n ja FF5-FG7:n kohdalla. Layout-

kuvaan alituspaikat on merkattu katkoviivoin. Alituspaikat ovat korkeudeltaan 

noin 2,8 metriä ja niistä pääsee kulkemaan lävitse keräilykärryn kanssa vain, jos 

siinä kuljetetaan korkeintaan 2,5 metriä pitkiä nimikkeitä. Layoutiin on myös 

merkattu erikseen nimikkeet ”PÄÄTYPELTIOSIA” ja ”SÄÄTÖKISKOJA”, joita 

ei tilanpuutteen ja niiden fyysisen muodon takia ole varastoitu varsinaisille 

varaston hyllypaikoille. 

 

Kaikki hyllypaikat ovat materiaalivarastossa dynaamisia eli yhdellekään 

nimikkeelle ei ole määritetty tiettyä hyllypaikkaa ja yhdellä hyllypaikalla 

saatetaan varastoida useampaakin nimikettä. Nimikkeitä hyllytetään aina niille 

hyllypaikoille, jotka ovat vapaina. Materiaalivaraston lisäksi 

ohutlevykomponentteja varastoidaan tilanpuutteen vuoksi ulkona sijaitsevassa 

varastossa, A-hallissa. 
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4.2.3 Nykyiset varastonohjausmenetelmät ja ohjausparametrit 

 

Kaikkia materiaalivaraston nimikkeitä ohjataan niin kutsutulla profiiliohjauksella, 

joka on nimikkeen varastosaldoprofiiliin ja tuleviin tarpeisiin perustuva 

ohjaustapa. Joka yö materiaalitarvelaskenta-ajo (MRP) tekee nimikkeittäin 

ostoehdotukset, joiden perusteella ostaja tekee ostotilaukset ja lähettää ne 

toimittajille. Ohutlevynimikkeiden osalta materiaalitarpeet ovat käytännössä 

nimikkeiden maalaustarpeita, eli saldoprofiilin laskennassa maalausehdotukset 

otetaan huomioon nimikkeen saldoa vähentävänä tekijänä. Ostotilaukset ja -

ehdotukset sen sijaan otetaan huomioon saldoa lisäävänä tekijänä. Saldoprofiilin 

laskennassa tarvelaskenta-ajo huomioi myös avoinna olevat ostotilaukset ja 

materiaalitarpeet; mikäli on jo olemassa ostotilausehdotuksia, joiden jäljellä oleva 

määrä on pienempi kuin nimikkeen kokonaistarve, tarvelaskenta-ajo luo uuden 

ostotilausehdotuksen. Muussa tapauksessa uutta ostotilausehdotusta ei luoda, 

koska avointen ostotilausehdotusten mukaiset määrät riittävät kattamaan 

kokonaistarpeen. Profiiliohjauksessa käytettävistä parametreistä on koottu 

yhteenveto taulukkoon 2. 

 

Taulukko 2 Profiiliohjauksen parametrit 

Parametri Selite 

Tilauserä Ennalta määritetty nimikkeen tilauserä. 

Minimitilauserä 
Pienin toimittajalta tilattavissa oleva määrä. Usein 

sama kuin tilauserä. 

Tarpeiden yhdistelyjakso 
Jakso, jonka ajalta materiaalitarvelaskenta-ajo 

yhdistää materiaalitarpeet ostotilausehdotukselle. 

Toimitusaika Nimikkeen toimitusaika. 

Varmistusaika 
Kuinka monta päivää ennen ensimmäistä 

tarvepäivää materiaalin tulee olla varastossa. 

Askel Tilauserän kerrannainen. 
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Kohdeyrityksen varastonohjaustapaa on havainnollistettu esimerkkinimikkeen 

avulla kuvassa 20. Määritetään esimerkkinimikkeelle satunnaiset ohjausparametrit 

seuraavasti: 

• Tilauserä:  100 kpl 

• Minimitilauserä:  100 kpl 

• Tarpeiden yhdistelyjakso: 15 päivää 

• Toimitusaika:  15 päivää 

• Askel:  50 kpl 

• Varmistusaika:  2 päivää 

 

 

Kuva 20 Profiiliohjauksen periaate esimerkkinimikkeen tapauksessa 

 

Oletetaan, että tarvelaskenta-ajo on luonut nimikkeelle ostotilausehdotuksen ja 

nimikettä tilataan samana päivänä (kuvassa Tilauspäivä). Nimikkeen 

alkuvarastosaldo on 10, eikä nimikkeellä ole muita materiaalitarpeita ennen 

kuvassa näkyvää ensimmäistä tarvepäivää. Oletetaan myös, että tilauserä 

kulutetaan tarpeiden yhdistelyjakson aikana kokonaan, jolloin nimikkeen 

loppusaldo on 10. Viimeinen materiaalitarve tarpeiden yhdistelyjakson jälkeen on 

tilauspäivästä 32 päivää eteenpäin (15+15+2 päivää), eli saldoprofiilin laskenta on 

32 päivää esimerkkinimikkeen tapauksessa. 
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Vaikka profiiliohjauksen avulla tarvelaskenta-ajo määrittää materiaalitarpeet 

yhden kappaleen tarkkuudella, kohdeyrityksessä toimittajilta ei tilata juuri oikeaa 

tarvetta vastaavaa määrää, vaan lähes jokaiselle nimikkeelle on ennalta määritetty 

tilauserä ja sen kerrannainen, jonka mukaan ostotilauksia tehdään. Jos nimikkeen 

tarve tarvelaskenta-ajon jälkeen on tarpeiden yhdistelyjakson aikana esimerkiksi 

35 kappaletta ja nimikkeen tilauserä on määritelty olevan 50 kappaletta, 

toimittajalta tilataan 50 kappaletta. Myös kohdeyrityksen omalta ohutlevypajalta 

tilataan muutamia kappaleita ylimääräistä mahdollisen romutusriskin takia. 

Ennalta määritetyt tilauserät eivät perustu esimerkiksi riittolaskentaan tai muihin 

tieteellisiin menetelmiin, vaan ostaja määrittelee tilauserät kokemuksen 

perusteella tai toimittajan määrittämin ehdoin. Tilauseräkokoja eikä muitakaan 

parametrejä päivitetä säännöllisesti esimerkiksi muuttuneen kysynnän luonteen 

myötä. 

 

4.2.4 Varastonohjauksen toimintapojen analysointi 

 

Varastonohjaus on tutkimusympäristön epäsuora sidosryhmä, sillä sen toiminnalla 

on välillinen vaikutus suorien sidosryhmien, tavaran vastaanoton ja keräilyn, 

toimintaan eikä varastonohjauksen parissa työskentelevä henkilö suoraan käsittele 

virtaavia materiaaleja työssään. Varastonohjauksen toiminnalla määritetään 

ulkoiset puitteet suorille sidosryhmille. Varastonohjauksen toimintatapojen 

muuttamisella tai kehittämisellä voidaan vaikuttaa siis tavaran vastaanoton ja 

keräilyn työskentelyn kuormittavuuteen. 

 

Yleisimmin kohdeyrityksessä nimikkeen varastonohjaukseen vaikutetaan 

tarpeiden yhdistelyjakson ja tilauserän muuttamisella. Optimitilanteessa tarpeiden 

yhdistelyjakson jälkeen koko tilauserä on kulutettu loppuun ja seuraava tilaus 

saapuu, kuten esimerkkinimikkeen kohdalla kuvassa 19. Nykyisillä 

toimintatavoilla näin harvoin tapahtuu, koska nimikkeelle on ennalta määritetty 

tilauserä ja askel, jolloin tarpeiden yhdistelyjakson jälkeen nimikettä jää 

varastoon. Kvantitatiivisen aineiston tarkastelun perusteella ei myöskään löydetty 

yhteistä kaavaa tai logiikkaa tarpeiden yhdistelyjakson ja tilauseräkoon välillä. 
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Kaikkia ohjausparametrejä tarkemmin tutkittaessa ei myöskään löytynyt yhteistä 

logiikkaa tai kaavaa, miten kukin parametri on nimikkeille määritetty. Tämä 

vahvistaa käsityksen ohjausparametrien satunnaisuudesta ilman systemaattista 

laskennallista pohjaa. Ohjausparametrien satunnaisuus profiiliohjauksessa 

aiheuttaa riskin ylivarastoinnin hukalle. 

 

Tällä hetkellä suurena haasteena on varastointitilan puute, mikä haastattelujen 

perusteella johtuu liian suurista ostotilauseristä ja varaston huonosta kierrosta. 

Tästä johtuen myös materiaalien riitto on tarpeettoman pitkä ja materiaaleja ollaan 

jouduttu varastoimaan ulkoiseen varastoon, A-halliin. Liian suurilla 

ostotilauserillä ja pitkällä riitolla on myös huomattava välillinen vaikutus 

tutkimuksen suoriin sidosryhmiin, eli tavaran vastaanottoon ja keräilyyn. Kun 

materiaalin kysynnän luonnetta ei analysoida säännöllisesti ja analyysin 

perusteella tilauseriä ei päivitetä, syntyy riski ylivarastoinnin hukalle ja 

mahdollisesti myös materiaalipuutteille. Suuret määrät materiaaleja hankaloittavat 

myös materiaalinkäsittelyä tavaran vastaanotossa, mikä luo riskin materiaalien 

vaurioitumiselle. Tämä hukka voidaan puolestaan luokitella kategoriaan viat. 

 

4.2.5 Materiaalivaraston ja nimikkeistön kvantitatiivinen analyysi 

 

Materiaalivaraston perustiedot on koottu taulukkoon 3. Materiaalivarastossa on 

ostettavien nimikkeiden lisäksi myös kohdeorganisaation oman ohutlevypajan 

valmistamia komponentteja. Useat ohutlevypajan komponenteista ovat sellaisia, 

jotka on keräilyn materiaalipuutteen takia pikatilauksella toimitettuja ja menevät 

lähes heti maalattavaksi. Näitä nimikkeitä jää kuitenkin myös varastoon, koska 

ohutlevypajalta tilataan todellista tarvetta hieman suurempi määrä romutusriskin 

takia, vaikka omasta tuotannosta ohutlevykomponentteja voi saada päivänkin 

varoitusajalla. 
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Taulukko 3 Materiaalivaraston perustiedot tarkastelujakson aikana 

Parametri Arvo 

Nimikkeiden määrä 1 908 kpl 

Ostettavien nimikkeiden osuus 67 % 

Omavalmisteisten nimikkeiden osuus 33 % 

Nimikkeiden toimitusaika 1, 2 tai 4 viikkoa 

Varastoon sitoutunut pääoma keskimäärin 243 000 € 

Kulutuksen arvo 2 500 000 € 

 

Varastotason kehitys kvartaalitasolla puolentoista vuoden ajalta on esitetty 

kuvassa 21. Kuvassa 22 on sen sijaan varaston ja kulutuksen arvon lineaarinen 

kehitys. Näitä kuvaajia varten tarkastelujaksoa pidennettiin, jotta saadaan 

kokonaisvaltaisempi kuva arvojen kehityksestä. 

 

Kuva 21 Varaston ja kulutuksen arvon kehitys ajalla Q2/2016 - Q4/2017 
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Kuva 22 Varaston ja kulutuksen arvon lineaarinen kehitys ajalla Q2/2016 - 

Q4/2017 

 

Kuvasta 22 voidaan havaita, että varastojen määrä kasvaa tarpeettoman nopeasti, 

sillä varastot kasvavat nopeammin kuin kulutus. Suurten tilauserien lisäksi 

toimittajat saavat toimittaa nimikettä 10 % ylimääräistä tilauserän kokoon nähden, 

mikä lisää varaston kuormitusta entisestään. 

 

Materiaalivarastoon ostettavat nimikkeet painottuvat neljälle toimittajalle. Näiden 

neljän toimittajan osuus ostotilausten määrästä on yhteensä 97 % ja ostotilausten 

arvosta yhteensä 95 %. Yhteensä toimittajia on yhdeksän, mutta tässä 

tutkimuksessa käsitellään ainoastaan yllä mainittuja neljää toimittajaa. 

Ostotilausten seurantatiedot toimittajittain tarkastelujakson ajalta on koottu 

taulukkoon 4. Toimittajat on nimetty luottamuksellisista syistä aakkosin A, B, C 

ja D. 
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Taulukko 4 Ostotilausten seurantatietojen yhteenveto toimittajittain ajalla 51/2016 - 51/2017 

Toimittaja Tilaukset [kpl] Rivit [kpl] Kuormitus [kg] Ostot [EUR] 

TOIMITTAJA  A 284 8 500 987 000 kg 2 800 000 EUR 

TOIMITTAJA  B 203 5 400 715 500 kg 1 500 000 EUR 

TOIMITTAJA  C 67 470 44 000 kg 110 000 EUR 

TOIMITTAJA  D 343 4 700 965 000 kg 2 500 000 EUR 

YHTEENSÄ 897 19 070 2 711 500 kg 6 910 000 EUR 

 

Materiaalivarastolle tehtiin ABC-analyysi tarkemman kuvan saamiseksi 

nimikkeistä ja niiden kulutuskäyttäytymisestä. Kumulatiivisen volyymin 

laskennassa on käytetty kappalekohtaista kysyntää, koska kohdeyrityksen 

ensisijainen tavoite on vähentää varastoitavien nimikkeiden määrää kustannusten 

alentamisen sijaan. ABC-analyysin tulokset on koottu taulukkoon 5.  

 

Taulukko 5 Materiaalivaraston ABC-analyysi 

Luokka Nimike-

määrä [kpl] 

Osuus 

kumulatiivisesta 

kysynnästä [%] 

Osuus 

nimikkeistä 

[%] 

Osuus 

varaston 

arvosta [%] 

Kysyntä 

[kpl/a] 

A 179 70 % 9 % 38 % > 430 kpl/a 

B 302 20 % 16 % 29 % 100 - 430 kpl/a 

C 790 9 % 41 % 26 % 10 - 100 kpl/a 

D 637 1 % 33 % 7 % < 10 kpl/a 

YHTEENSÄ 1 908 100 % 100 % 100 %  

 

ABC-analyysin tuloksista voidaan havaita, että ainoastaan 9 % nimikkeistä 

muodostaa 70 % kokonaisvolyymistä. Kolmasosalla varastoitavista nimikkeistä 

(D-nimikkeet) vuosikysyntä on alle 10, eli varastossa on paljon hitaasti kiertäviä 

nimikkeitä, jotka sitovat varastotilaa. Tällä hetkellä 63 % D-nimikkeistä 

valmistetaan ohutlevypajalla ja loput 37 % ovat toimittajilta ostettavia nimikkeitä. 

Tarkastelujakson aikana valmistettavien D-nimikkeiden varaston kiertonopeus oli 

3,1, kun ostettavien D-nimikkeiden kiertonopeus oli vain 0,9. Tämä kertoo siitä, 
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että ostettavia D-nimikkeitäkin tilataan toimittajilta ennalta määrätyin tilauserin, 

eikä ainoastaan todellista tarvetta vastaavaa määrää. 

 

Tällä hetkellä profiiliohjaus mielletään kohdeyrityksessä toimintatavaksi, jossa 

”materiaaleja tilataan ainoastaan todelliseen tarpeeseen”, sillä tilausimpulssin luo 

aina asiakastilaus eli materiaalitarve. Toinen peruste profiiliohjauksen käytölle on 

nimikkeiden kysynnän suuri hajonta, eli pelkästään kulutukseen pohjautuvaa 

varastonohjausta, kuten esimerkiksi tilauspisteohjausta, ei ole tähän mennessä 

nähty kohdeyrityksessä sopivana vaihtoehtona. Kattavan käsityksen saamiseksi 

varastonohjauksen tilasta, tarkasteltiin varastoinnin suorituskykyä 

nimikeluokkakohtaisesti varaston kiertonopeuden ja riiton avulla. Laskennan 

tulokset on koottu taulukkoon 6, josta voidaan huomata, että varastoinnin 

suorituskyvyssä on nimikeluokittain suuria eroja. 

 

Taulukko 6 Materiaalivaraston suorituskyky nimikeluokittain 

Luokka Kiertonopeus Riitto Varaston arvo Keskim. 

varastosaldo 

A 11,6 ~31 päivää 94 000 € 19 800 kpl 

B 6,7 ~54 päivää 70 900 € 9 750 kpl 

C 4,3 ~85 päivää 62 000 € 7 100 kpl 

D 1,4 ~261 päivää 16 000 € 1 800 kpl 

YHTEENSÄ 8,5 ~42 päivää 243 000 € 38 450 kpl 

 

Ottaen huomioon, että noin 82 %:lla nimikkeistä tarpeiden yhdistelyjakso on 15 

päivää ja varmistusaika 1-2 päivää, voidaan ajatella keskimääräisen riiton olevan 

noin 16-17 päivää. Tällä hetkellä keskimääräinen riitto on yli 40 päivää, mikä on 

ristiriidassa kohdeyrityksen käsityksen kanssa siitä, että materiaaleja tilattaisiin 

ainoastaan todelliseen tarpeeseen. Nopeimmin kiertävillä A-nimikkeillä 

keskimääräinen riitto on yli kuukauden, mistä myös voidaan päätellä, että 

tilauserät ovat tarpeettoman suuria. Suuret tilauseräkoot todennäköisesti johtuvat 

yksikköhintalähtöisestä ajattelutavasta. 
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4.3 Tavaran vastaanoton nykytilan analysointi 

 

4.3.1 Tutkimusaineiston hankinta 

 

Tavaran vastaanoton nykytilan kartoittamista varten kvalitatiivista 

tutkimusaineistoa kerättiin keskustelemalla ja haastattelemalla 

logistiikkapäällikköä, vastaanoton tiiminvetäjää sekä vastaanotossa työskenteleviä 

henkilöitä. Haastatteluja järjestettiin yhteensä kolme. Haastattelut kestivät 30 - 60 

minuuttia ja ne olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Logistiikkapäällikön 

kanssa käydyt haastattelut keskittyivät tavaran vastaanoton toiminnan yleiskuvan 

hahmottamiseen, kun taas tiiminvetäjän ja työntekijöiden kanssa keskusteltiin 

käytännön työn suorittamisesta ja siinä esiintyvistä haasteista. Haastattelurungot 

ovat raportin liitteissä 2, 3 ja 4. Kvalitatiivisen aineiston tueksi kerättiin 

kvantitatiivista dataa tavaran vastaanoton materiaalivirran mittareista 

kohdeyrityksen tietokannoista. 

 

4.3.2 Tavaran vastaanoton toimintatavat 

 

Tavaran vastaanotossa työskentelee samanaikaisesti kolme henkilöä yhdessä 

kahdeksan tunnin vuorossa päivän aikana. Heillä on käytössään yksi 

vastapainotrukki ja kaksi tukipyörätrukkia kuorman purkamista sekä hyllyttämistä 

varten. Lisäksi heidän tärkeä työkalu on PDA-laite, jolla tavaroita kirjataan sisään 

ja varastoon hyllypaikoille kollitarrassa olevien viivakoodien avulla. Jokaisen 

materiaalin lavassa tai pakkauksessa on kollitarra, jonka toimittaja on materiaalien 

lähettämisen yhteydessä lavaan tai pakkaukseen asettanut. Tavaran vastaanoton 

työkalut on koottu raportin liitteeseen 5 ja esimerkki kollitarrasta on kuvassa 23. 

Osa kollitarrasta on peitetty luottamuksellisista syistä. 
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Kuva 23 Kollitarra materiaalilavan ja -pakkauksen kyljessä 

 

Tavaroiden sisäänkirjaus tarkoittaa käytännössä niiden kirjaamista 

”oletusvarastopaikalle” joka on SM/F00, mikä järjestelmämielessä tarkoittaa koko 

materiaalivarastoa. Kyseinen koodi SM/F00 on myös jokaisessa kollitarrassa, jotta 

tavaran vastaanoton työntekijät tietävät, että nimike kuuluu kyseiseen 

materiaalivarastoon, kuten kuva 23 osoittaa. Vasta kun nimike on hyllytetty, se 

kirjataan hyllypaikalle. Jos nimikettä on varastoitu varastopaikalle SM/F00, se 

usein tarkoittaa joko sitä, että sille ei ole tilaa varaston hyllypaikoilla tai se on 

vielä tavaran vastaanoton käsittelyssä. 

 

Tavaran vastaanottoprosessin toiminnot ja toimittajilta saapuvat materiaalivirrat 

on kuvattu prosessivirtakaavion avulla kuvassa 24. Toimituksen saapuessa, 

materiaalit puretaan joko suoraan vastaanottoalueelle sisäänkirjattavaksi ja siitä 

eteenpäin varastoon hyllypaikalle. Nykytoimintatavalla joudutaan usein 

turvautumaan myös vastaanottoalueen lisäksi rakennuksen ulkopuolella 

sijaitsevaan purkualueeseen, koska vastaanottoalueen kapasiteetti ei riitä 

vastaanottamaan kaikkia materiaaleja. Kuvan 24 kaaviossa tätä materiaalivirtaa on 

kuvattu sinisellä nuolella. Kun rekka on tyhjä, vastaanottoalueelle puretut lavat 

ovat valmiita hyllytettäviksi. Sitä mukaa kun vastaanottoalue tyhjenee, voidaan 
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purkualueella olevat materiaalit siirtää vastaanottoalueelle ja toistaa sama 

käsittely. 

 

Kuva 24 Tavaran vastaanottoprosessin materiaalivirrat ja toiminnot 

 

Toimituksia saapuu päivässä viikonpäivästä riippuen 3-4. Toimittajat A ja D 

toimittavat joka päivä, toimittaja B tiistaisin ja torstaisin. Toimittajalta C 

toimituksia saapuu 1-2 kertaa viikossa, yleensä maanantaina tai keskiviikkona, 

mutta saattaa olla viikkoja, jolloin ei tule toimitusta lainkaan. Lisäksi vastaanottoa 

kuormittavat toimitukset kohdeyrityksen omalta ohutlevypajalta ja erikoispajalta. 

Nämä toimitukset ovat kuitenkin hyvin pieniä verrattuna toimittajien  

toimituksiin. Tällä hetkellä sekä toimittajien rekat että ohutlevypajan ja 

erikoispajan toimitukset saapuvat päivän aikana satunnaisina kellonaikoina. 

 

4.3.3 Tavaran vastaanoton toiminnan analysointi 

 

Tavaran vastaanotto on tutkimusympäristön suora sidosryhmä, sillä vastaanotossa 

työskentelevät henkilöt käsittelevät materiaaleja jokapäiväisessä työssään. 

Päätökset vastaanoton toimintatavoista, esimerkiksi materiaalien käsittelytavasta 

tai resursoinnin muuttamisesta vaikuttavat välittömästi tavaran vastaanoton omaan 

toimintaan sekä materiaalien virtaukseen. 
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Tällä hetkellä tavaran vastaanotossa suurimpia haasteita ovat vastaanottoalueen 

tilanpuute ja liian suuret materiaalien määrät yhtä toimitusta kohden. 

Varastointitila on aivan tavaran vastaanottoalueen vieressä ja kuten varaston 

layoutista (liite 1) voidaan havaita, isoja päätypeltiosia on jouduttu varastoimaan 

vastaanottoalueen puolelle, koska niille ei varastossa ole tilaa. Suuret tilauserät 

luo merkittäviä haasteita materiaalinkäsittelyssä, kun joskus joudutaan 

turvautumaan vastaanottoalueen lisäksi myös varaston ulkopuolella sijaitsevaan 

purkualueeseen. Lisäksi täyteen ahdetulla vastaanottoalueella on hankala liikkua 

trukin kanssa ja kirjata materiaaleja sisään. Tämä altistaa materiaalit 

tarpeettomalle odottelulle, tarpeettomalle siirtelylle ja myös vioille, sillä mitä 

enemmän materiaaleja siirrellään ja käsitellään, sitä suurempi riski on 

materiaalien vaurioitumiselle. Lisäksi ulkoisen purkualueen käyttö luo yhden 

lisäpuskurivaraston materiaalivirtaprosessiin, kuten kuvasta 24 voitiin huomata. 

 

Toinen merkittävä haaste on toimitusten satunnaisuus, eli joskus saattaa kaksi 

rekkaa saapua perätysten, jolloin kuorma joudutaan aina purkamaan osittain 

purkualueelle ulos vastaanottoalueen täyttyessä äärimmilleen. Tällaisessa 

tilanteessa työntekijöiden tavoite on ainoastaan purkaa rekat mahdollisimman 

nopeasti, mikä saattaa aiheuttaa huolimattomuusvirheitä ja materiaalien 

vaurioitumista. Kyseinen toimintatapa luo lisäksi huomattavan paljon ylimääräistä 

työtä, kun materiaaleja joudutaan siirtelemään useampia kertoja. Toimitusten 

satunnaisuus johtuu siitä, että toimittajia vaadita saapumaan minkään aikataulun 

mukaan. Kahden rekan samanaikainen saapuminen on nykytoimintamallilla hyvin 

yleistä. Kaiken kaikkiaan toimitusten satunnaisuus luo riskin materiaalien 

tarpeettomalle odottelulle, tarpeettomalle siirtelylle ja vioille. 

 

Kolmas haaste tavaran vastaanotossa on informaation puute. Yksityiskohtaista 

tietoa saapuvista toimituksista ei ole välitetty vastaanoton työntekijöille missään 

muodossa, eli tietoa toimittajasta, tilausrivien määrästä tai toimituksen 

kuormituksesta heillä ei ole. Rekan saapuessa työntekijöillä ei ole lainkaan tietoa 

toimituksesta, minkä toimittajan toimitus on kyseessä, kuinka suuri toimitus on tai 

onko se normaalista toimituksesta poikkeava. Työntekijät eivät voi myöskään olla 
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varmoja siitä, jäikö jokin toimitus saapumatta, kun päivän toimitusten lukumäärää 

ei tarkalleen tiedetä. Tästä seuraa resurssien käytön tehottomuutta, koska työtä ei 

voida aikatauluttaa eikä rytmittää työpäivän aikana. Tästä voi seurata 

työntekijöille tarpeetonta liikettä ja myös tarpeetonta odottelua, jos esimerkiksi 

jokin toimitus on myöhässä eikä tietoa siitä ole välitetty. 

 

Neljäs haaste liittyy materiaalien hyllytykseen. Varaston hyllypaikkojen ollessa 

dynaamisia, materiaalien sisäänkirjauksen jälkeen ne hyllytetään sinne, missä on 

tilaa juuri sillä hetkellä. Vastaanoton työntekijöillä ei ole vastaanottoalueella 

ennakkoon tietoa siitä, missä vapaita hyllypaikkoja on. Kokemuksen ja 

ammattitaidon pohjalta he saattavat tietää, minkä varasto- tai hyllylokeron 

hyllypaikoilla tiettyjä nimikkeitä on aiemmin varastoitu, mutta kyseinen 

toimintatapa kuitenkin aiheuttaa materiaaleille tarpeetonta siirtelyä ja 

työntekijöille tarpeetonta liikettä. 

 

Tavaran vastaanottoa koskevista materiaalivirran mittareista on koottu tiedot 

taulukkoon 7, jossa on tarkastelujakson ajalta tiedot toimitusten määrästä ja 

kuormituksesta yhteensä sekä yhtä toimitusta kohden. Kokonaisvolyymiltään 

Toimittaja A on ollut kaikkein kuormittavin, mutta Toimittaja B:n yksittäiset 

toimitukset ovat kuormittavimpia. Toimittaja B:n toimitusten kuormitus on 

todellisuudessa vielä suurempi, sillä samalla rekalla saapuu myös tehtaan muihin 

varastoihin kuuluvia materiaaleja. Toimittaja D on toimittanut kaikkein tiheimmin 

ja yksittäisen toimituksen kuormitus on Toimittaja A:ta ja B:tä selkeästi pienempi. 

 

Taulukko 7 Tavaran vastaanoton materiaalivirran mittarit toimittajittain 

Toimittaja Toimitukset 

[kpl] 

Kuormitus [kg] Toimituksen koko 

[rivit/toimitus] 

Toimituksen 

kuormitus 

[kg/toimitus] 

TOIMITTAJA A 284 987 000 kg 30 3 475 kg 

TOIMITTAJA B 203 715 500 kg 27 3 525 kg 

TOIMITTAJA C 67 44 000 kg 7 650 kg 

TOIMITTAJA D 343 965 000 kg 14 2 800 kg 

YHTEENSÄ 897 2 711 500 kg   
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4.4 Keräilyn nykytilan analysointi 

 

4.4.1 Tutkimusaineiston hankinta 

 

Keräilyprosessin nykytilan kartoittamista varten kvalitatiivista aineistoa kerättiin 

haastattelemalla ja keskustelemalla maalaamon työnjohtajan, keräilyn 

tiiminvetäjän sekä keräilijän kanssa. Haastatteluja järjestettiin yhteensä kaksi. 

Haastattelut kestivät 20-45 minuuttia ja ne olivat puolistrukturoituja 

teemahaastatteluja. Maalaamon työnjohtajan haastattelussa keskityttiin keräilyn ja 

maalaamon toiminnan yleiskuvan hahmottamiseen. Keräilyn tiiminvetäjän ja 

keräilijän haastattelussa painotettiin käytännön työn suorittamista ja siinä 

esiintyviä haasteita. Haastattelujen rungot on esitetty liitteissä 6 ja 7. 

Kvalitatiivista lisätutkimusaineistoa hankittiin työskentelemällä keräilijänä yhden 

työvuoron ajan, jolloin havainnoitiin käytännön työn toteutusta ja arvioitiin sen 

toimivuutta. 

 

Kvalitatiivisen aineston lisäksi keräilyn toiminnasta hankittiin kvantitatiivista 

dataa. Tutkimuksen muusta kvantitatiivisen aineiston tarkastelujaksosta poiketen, 

keräilyä varten dataa kerättiin ajanjaksolta 13.2.2018 - 12.3.2018 (20 työpäivää), 

sillä tarkkaa keräilyä koskevaa dataa on kohdeyrityksen ERP:stä saatavilla vasta 

9.2.2018 alkaen. Lyhyemmän tarkastelujakson aineistoa voidaan silti pitää 

luotettavana tutkimusta varten, sillä laskelmien ja analyysien perusteella saadut 

tulokset ovat järkeviä ja johdonmukaisia. 

 

4.4.2 Keräilyn toimintatavat 

 

Keräily työskentelee kahdessa peräkkäisessä yhtämittaisessa vuorossa päivän 

aikana, mikä johtuu siitä, että myös maalaamossa työskennellään samoin. 

Vuorossa materiaaleja keräilevät samanaikaisesti 1-2 työntekijää, riippuen päivän 

keräilytarpeiden määrästä. Resursointi on päivän aikana hyvin tilannekohtaista. 
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Keräily suoritetaan keräilylistan mukaan, jossa on listattuna kerättävä materiaali, 

sen kappalemäärä ja hyllypaikat. Keräilylista on väriperusteinen, eli kaikki 

keräilylistan materiaalit tullaan maalaamaan samalla värillä. Kun keräilylista on 

valmis, keräilykärry kuljetetaan maalaamon ripustusalueelle ja keräilylista 

kuitataan valmiiksi transaktiolla ERP:iin. Keräilyä varten on työntekijöillä 

käytössään keräilykärryt, jossa kuljetetaan kerättäviä materiaaleja, sekä pinoaja ja 

porrastikkaat, joita käytetään silloin, kun kerättävä materiaali on ylemmillä 

varaston hyllypaikoilla. Keräilyn työkalut on esitetty raportin liitteessä 8 ja 

keräilylistasta on esimerkki liitteessä 9. 

 

Keräily toimii yhden vuoron maalausprosessia edellä, eli keräilyn aamuvuorossa 

kerätään maalaamon iltavuorossa maalattavat materiaalit ja keräilyn iltavuorossa 

kerätään seuraavana aamuna maalattavat materiaalit. Kyseinen toimintatapa on 

otettu käyttöön keräilyssä havaittujen toistuvien materiaalipuutteiden takia. Tämä 

toimintatapa varmistaa sen, että mahdollisiin puutteisiin ehditään reagoida ilman, 

että maalausprosessi hidastuu materiaalipuutteen takia. 

 

4.4.3 Keräilyn toiminnan analysointi 

 

Keräily on tutkimusympäristön suora sidosryhmä, sillä keräilyn työntekijät 

käsittelevät materiaaleja jokapäiväisessä työssään. Päätökset keräilyn 

toimintatavoista, esimerkiksi materiaalien käsittelytavasta tai resursoinnin 

muuttamisesta vaikuttavat välittömästi materiaalien virtaukseen. Ilman keräilyä 

materiaalit eivät päätyisi maalattavaksi, joten se on tutkimusympäristön kriittisin 

prosessi. 

 

Keräilyn materiaalivirran mittareista on koottu tiedot taulukkoon 8, jossa arvot 

ovat keskiarvoja tarkastelujakson ajalta. Keräilylistojen nimikemäärissä ja 

kuormituksissa on huomattavan paljon eroja, mikä johtuu kohdeyrityksen suuresta 

maalaamon värivalikoimasta ja niiden suuresti vaihtelevasta kysynnästä.  
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Taulukko 8 Keräilyn materiaalivirran mittarit ajalla 13.2.-12.3.2018 

Mittari Arvo 

Keräilylistojen määrä [kpl/päivä] 25 

Keräilylistan koko [rivit/lista] 20 

Keräilylistan paljous [kpl/lista] 85 

Keräilylistan kuormitus [kg/lista] 240 

 

Keräilyn suurimpana haasteena on tällä hetkellä sen hitaus. Työvuoron aikana ei 

aina ehditä keräämään kaikkia keräilylistoja, mikä aiheuttaa työntekijöille ylitöitä 

ja hankaloittaa maalaamon toimintaa. Keräämättömät materiaalit aiheuttavat sen, 

että maalaamo jää tuotannostaan jälkeen, jolloin lopputuotteen toimitusaika voi 

viivästyä. 

 

Hitautta keräilyssä aiheuttavat liiallinen apuvälineiden, pinoajan ja 

porrastikkaiden, käyttö. Apuvälinettä tarvittaessa, työntekijä etsii oikean 

apuvälineen, tuo sen kerättävän materiaalin hyllypaikalle, nostaa lavan alas 

keräiltävälle korkeudelle, kerää materiaalit keräilykärryyn ja nostaa lavan takaisin 

paikoilleen. Lisäksi hitautta aiheuttaa A-hallista keräily, jonne on varastoitu 

fyysiseltä kooltaan suurimpia nimikkeitä materiaalivaraston tilanpuutteen vuoksi. 

Apuvälineiden käyttö ja A-hallista keräily aiheuttaa materiaaleille tarpeetonta 

siirtelyä ja työntekijöille tarpeetonta liikettä. 

 

Keräilijän kulkemaa matkaa varastossa yhden keräilylistan aikana tutkittiin 

spagettidiagrammin avulla, joka on esitetty kuvassa 25. Analyysiä varten valittiin 

satunnainen keräilylista, jonka koko oli 41 riviä, paljous 150 kappaletta ja 

kuormitus 453 kilogrammaa, eli keräilylista on selkeästi keskiarvoa suurempi. 

Listan keräily alkaa kohdasta, joka on merkattu keltaisella S-kirjaimella ja päättyy 

oranssilla merkattuun F-kirjaimeen (maalaamon ripustusalue). Diagrammissa 

keräilijän kulkema reitti on piirretty mustalla viivalla olettaen, että keräilijä 

kuljettaa keräilykärryä koko ajan samanaikaisesti keräillessään ja kerää materiaalit 
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juuri siinä järjestyksessä, kuin ne ovat keräilylistassa. Vihreät pisteet on merkattu 

niiden hyllylokeroiden kohdille, joista on kerätty A-nimikkeitä. 

 

 

Kuva 25 Spagettidiagrammi: Työntekijän kävelyreitti yhden keräilylistan aikana 

 

A-nimikkeiden osuus keräilylistan kuormituksesta tämän listan tapauksessa oli 50 

%. A-nimikkeiden tarpeesta vain 50 % oli keräiltävissä ilman pinoajaa tai 

porrastikkaita. Pidemmällä aikavälillä A-nimikkeiden keräilyyn tarvittava 

apuvälineiden käyttö aiheuttaa tarpeetonta siirtelyä ja tarpeetonta liikettä, koska 

A-nimikkeiden osuus kokonaiskysynnästä on niin suuri. 

 

Kuten diagrammista voidaan havaita, kävelyä tulee varastoalueella paljon ja 

todellisuudessa sitä tulee vielä enemmän, sillä havaintojen perusteella keräilijät 

eivät kuljeta keräilykärryä koko ajan mukanaan, vaan jättävät sen yhteen 

pisteeseen ja keräilevät siihen materiaaleja ympäröivistä hyllylokeroista. 

Lisäkävelyä aiheuttaa myös se, että keräilylistassa oleva varastolokeroiden reitti 

on määritetty kulkemaan aakkosjärjestyksessä, eli listalla kerättävät materiaalit 

ovat järjestyksessä FA4-FB-FC-FD-FE ja niin edelleen. Myös hyllylokeroiden 

numerojärjestys alkaa aina 1:stä ja päättyy hyllyrivistön viimeiseen numeroon, 

mikä ei ole optimaalisin tapa toimia. Vaikka yhden keräilylistan perusteella ei 

täysin voi päätellä keräilyn kokonaiskuvaa ja hukan määrää, spagettidiagrammin 
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avulla voidaan kuitenkin todeta, että materiaalien sijoittelu varastossa ei ole tällä 

hetkellä optimaalista keräilyn kannalta. 

 

Spagettidiagrammin lisäksi tutkittiin tarkemmin nimikeluokittaista keräilytarvetta 

tarkastelujakson aikana, jotta voidaan hyödyntää ABC-analyysiä myös keräilyssä. 

Keräilyn kuormituksesta nimikeluokittain on koottu yhteenveto 

ympyrädiagrammin muodossa kuvaan 26. Kaaviossa ”EI SAATAVILLA”-

nimikkeet ovat sellaisia nimikkeitä, joita ei tutkimusta varten kerätystä 

kvantitatiivisesta datasta löytynyt, joten ne eivät myöskään ole ABC-analyysin 

piirissä. Nämä nimikkeet ovat todennäköisesti uusia nimikkeitä, jotka on 

perustettu ERP:iin aineiston hankinnan jälkeen.  

 

 

Kuva 26 Keräilyn kuormitus nimikeluokittain 

 

Koska A-nimikkeiden osuus keräilytarpeesta on tutkimuksen perusteella suuri, 

niiden kokonaisvaltaista sijoittelua varastossa tarkasteltiin havainnoimalla ja 

keräämällä ERP:stä tietoa. Tarkastelupäiväksi valittiin 6.3.2018, jolloin ERP:stä 

kerättiin dataa materiaalivaraston hyllypaikoista. Tarkastelujaksoksi tätä tehtävää 

varten valittiin yksi päivä siksi, että kaikki varaston hyllypaikat ovat dynaamisia, 

joten useamman päivän tarkastelussa on riski tiedon vääristymiselle. Havainnointi 

sisälsi kävelykierroksen varastossa, jonka aikana katsottiin kunkin A-nimikkeen 

hyllypaikan sijainti huomioiden myös oletusvarastopaikka SM/F00:n ja ulkoisen 
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A-hallin. Tutkimus osoitti, että 77 % A-nimikkeistä on varastoituna yhdellä 

hyllypaikalla, 15 % kahdella eri hyllypaikalla, 3 % kolmella eri hyllypaikalla ja 5 

% nimikkeistä ei ollut varastossa ollenkaan. Syyt nimikkeen kahdella tai kolmella 

hyllypaikalla varastointiin ovat seuraavat: 

• nimikettä on juuri saapunut uusi tilauserä varastoon, 

• nimikettä on väliaikaisesti varastoitu tahattomasti oletusvaraston 

SM/F00:n saldoille tilanpuutteen takia, 

• nimikettä on varastoitu tarkoituksen mukaisesti oletusvarasto SM/F00:n 

saldoille, 

• nimikettä on varastoitu ulkoiseen varastoon (A-halliin). 

 

Nimikkeiden tahaton varastointi SM/F00:n saldoille johtuu joko tilapäisestä 

tilanpuutteesta varastossa tai nimike on vielä tavaran vastaanoton käsittelyssä. 

Tarkoituksen mukainen varastointi oletusvarasto SM/F00:n saldoille on yleinen 

käytäntö, sillä tietyt nimikkeet eivät fyysisen muotonsa takia mahdu 

hyllypaikoille, kuten esimerkiksi aiemmin mainitut isot päätypeltiosat ja 

säätökiskot. Näiden nimikkeiden sijainti varastossa ei kuitenkaan aina ole stabiili, 

mikä vaikeuttaa keräilyä huomattavasti. Nämä toimintatavat aiheuttavat 

työntekijöille huomattavan paljon tarpeetonta liikettä ja materiaaleille tarpeetonta 

siirtelyä. 

 

Varastokierroksen aikana arvioitiin myös sitä, voiko kultakin A-nimikkeen 

hyllypaikalta keräillä materiaaleja ilman pinoajaa tai porrastikkaita. Apuvälineen 

avulla kerättävät materiaalit on luokiteltu kahteen kategoriaan: 

materiaalivarastossa sijaitseviin ja A-hallissa sijaitseviin. A-nimikkeiden 

varastopaikkatarkastelun ja havainnoinnin tulokset on koottu ympyrädiagrammien 

muodossa kuvaan 27. Suurinta osaa nimikkeistä (62 %) ei voitu kerätä ilman 

apuvälinettä. Näistä nimikkeistä 87 % sijaitsivat materiaalivarastossa ja loput 13 

% oli varastoitu A-hallissa. Ottaen huomioon, että A-nimikkeiden osuus 

kokonaiskysynnästä on 70 % ja ilman apuvälineitä keräiltävissä oli vain 38 %, 

tarpeettoman siirtelyn ja tarpeettoman liikkeen hukkaa esiintyy keräilyssä 

merkittävästi.  



 

   

 

64 

 

Kuva 27 A-nimikkeiden hyllypaikkatarkastelun tulokset 
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5 KOHDEYRITYKSEN MATERIAALINOHJAUKSEN 

KEHITTÄMINEN 

 

Tässä luvussa esitellään kehitysehdotuksia kullekin materiaalinohjausprosessille 

materiaalivirran tehostamiseksi. Kutakin toimintoa käsitellään omassa luvussaan 

ja kunkin prosessin kohdalla tavoitteena on rakentaa sellaiset kehitysehdotukset, 

jotka tukevat tutkimuksen tavoitetta kokonaisvaltaisesta ratkaisusta tehostaa 

materiaalien virtausta toimittajalta maalausprosessiin. Kehitysehdotusten pohjana 

toimivat edellisessä luvussa tunnistetut hukkaa aiheuttavat toimintatavat, joihin 

tässä luvussa haetaan parannuksia, jotta materiaalivirtaa voidaan tehostaa. 

 

5.1 Varastonohjauksen kehittäminen 

 

Kohdeyrityksen materiaalinohjauksen analysoinnin tuloksena voidaan todeta, että 

varastonohjauksen toimintatavat vaikuttavat välillisesti, mutta vahvasti 

tutkimusympäristön suoriin sidosryhmiin, eli tavaran vastaanottoon ja keräilyyn. 

Suuri haasteiden aiheuttaja sekä tavaran vastaanotossa että keräilyssä on liian 

suuret tilauseräkoot ja materiaalivirran epätasaisuus. Kuten alaluvussa 3.1 kuvatun 

jäävuorivertauksen (Christopher  2011, s. 110) mukaan, varastojen vähentämisellä 

ja kierron nopeuttamisella voidaan tuoda esiin myös muita ongelmia, joita 

varastot peittävät alleen. Tässä alaluvussa rakennetaan yksittäisistä 

kehitysehdotuksista kokonaisvaltainen varastonohjauksen toimintatapa uusin 

ohjausmenetelmin ja -parametrein, joiden tavoitteena on nopeuttaa varaston 

kiertoa, lyhentää tilaussykliä ja tasoittaa saapuvia materiaalivirtoja. 

 

5.1.1 ABC-XYZ-analyysityökalun rakentaminen 

 

Ensimmäinen vaihe varastonohjauksen kehittämisessä on ABC-analyysin tueksi 

tehtävä XYZ-analyysi, jonka kriteerinä on materiaalivaraston nimikkeiden 

kulutustapahtumien määrä. Tämän analyysin tavoitteena on saada kattavampi 

käsitys nimikkeiden kysynnän luonteesta, jotta voidaan suunnitella uusien 
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varastonohjausmenetelmien ja -parametrien käyttöönottoa nykyisen 

profiiliohjauksen lisäksi.  

 

Analyysissä huomioitiin ainoastaan A-, B- ja C-nimikkeet, sillä D-nimikkeiden 

kysynnän pienestä volyymistä johtuen XYZ-analyysin teko ei ole järkevää. 

Nimikkeiden X-, Y- ja Z-luokkiin jaossa käytettiin kumulatiivisten 

kulutustapahtumien määrän raja-arvoina 70 % (X-luokka), 20 % (Y-luokka) ja 10 

% (Z-luokka). Kohdeyrityksen sisäisestä käytännöstä johtuen, tässä tutkimuksessa 

XYZ-analyysistä käytetään termiä ”FMR-analyysi”. Kirjaimet F, M ja R tulevat 

englannin kielen sanoista frequent, medium ja rare. ABC-FMR-analyysityökalu 

on esitetty kuvassa 28, jossa kunkin nimikeluokan kentässä on esitetty 

nimikemäärä. Taulukon värien käytöllä helpotetaan sen luettavuutta ja 

jäsentämistä. 

 

Kuva 28 ABC-FMR-analyysin tulokset ja nimikeluokittelu 

 

ABC-FMR-analyysityökalun logiikka on yksinkertainen. Ensin valitaan ABC-

luokka (rivit), jonka jälkeen valitaan FMR-luokka (sarakkeet). Esimerkiksi A-

nimikkeiden kumulatiivisesta kulutustapahtumien kokonaismäärästä muodostaa 

88 nimikkettä (AF-luokka), seuraavat 20 % 44 nimikettä (AM-luokka) ja 

viimeiset 10 % 47 nimikettä (AR-luokka). 
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C-nimikkeiden FMR-luokkajaon osalta poikettiin tavanomaisesta käytännöstä. 

Uuden C-nimikkeiden analyysin perusteella analyysiä voidaan hyödyntää 

paremmin. C-luokan nimikkeiden FMR-luokkiin jako toteutettiin lopulta 

jakamalla nimikkeet vuosittaisen kulutustapahtumien lukumäärän perusteella 

kuvan 29 osoittamalla tavalla. 

 

Kuva 29 C-luokan nimikkeiden FMR-luokkiin jako 

 

Osana ABC-FMR-analyysityökalua tutkittiin nimikkeiden kysynnän heilahtelua 

päivä- ja viikkotasolla kysynnän variaatiokertoimen avulla. Variaatiokerroin 

laskettiin nimikkeittäin kysynnän keskihajonnan ja keskiarvon osamääränä alla 

olevan kaavan mukaisesti: 

 

𝑘𝑦𝑠𝑦𝑛𝑛ä𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑎𝑡𝑖𝑜𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 =  
𝑘𝑦𝑠𝑦𝑛𝑛ä𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖ℎ𝑎𝑗𝑜𝑛𝑡𝑎

𝑘𝑦𝑠𝑦𝑛𝑛ä𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑎𝑟𝑣𝑜
 

 

Kuvaan 30 on merkattu joka luokkaan variaatiokertoimen vaihteluvälit lukuun 

ottamatta D-nimikkeitä. ABC-FMR-analyysityökalu on nyt valmis ja sen 

käyttötarkoitus on helpottaa uusien varastonohjausmenetelmien käyttöönottoa, 

kun nimikkeet on jaettu eri kategorioihin kysynnän volyymin ja frekvenssin 

perusteella ja eri luokkien kysynnän heilahtelu on tiedossa. 
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Kuva 30 Valmis ABC-FMR-analyysityökalu 

 

5.1.2 Tilauspisteohjauksen käyttöönotto 

 

Seuraava askel varastonohjauksen kehittämisessä on tilauspisteohjauksen 

käyttöönotto soveltuville nimikkeille. Kuten alaluvussa 2.3.1 todetaan, 

tilauspisteohjaus soveltuu ohjaustavaksi parhaiten tasaisen kysynnän nimikkeille. 

Tästä syystä tilauspisteohjauksen käyttöönoton potentiaalia lähdettiin selvittämään 

AF-, AM-, AR- ja BF-nimikkeille. 

 

Selvityksen aikana havaittiin, että tilauspisteohjaus soveltuu kaikille AF- ja AM-

nimikkeille. Samalla havaittiin, että se ei sovellu ohjaustavaksi kaikille AR- eikä 

BF-nimikkeille. Osalla AR-nimikkeistä kysynnän luonne on liian heilahteleva ja 

BF-nimikkeiden volyymi on liian pieni, jotta tilauseristä saataisiin järkevän 

kokoisia. AR-nimikkeistä tilauspisteohjattaviksi valittiin ainoastaan ne nimikkeet, 

joiden kysynnän variaatiokerroin on AR-luokan keskiarvoa pienempi (alle 1,8) ja 

BF-nimikkeistä valittiin tilauspisteohjattaviksi vain korkeavolyymisimmät 

nimikkeet (vuosikysyntä yli 375 kpl/a). Samalla havaittiin, että BF-nimikkeillä 

järkevä tilauserän koko vastaa noin 2,5 - 3 viikon keskimääräistä kysyntää. Muut 

parametrit päätettiin pitää samana kuin AF- ja AM-nimikkeilläkin. 
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Lopullisen nimikevalinnan jälkeen määritettiin nimikkeittäin varmuusvarastot 90 

%:n palveluasteen mukaan, jolloin keskimääräiseksi varmuusvaraston riitoksi tuli 

noin 8 päivää. Lopulliset tilauspisteohjauksen nimikemäärät ja ohjausparametrit 

FMR-luokittain on esitetty taulukossa 9. Sarakkeessa ”Nimikemäärä” on suluissa 

ilmaistu nimikeluokan kokonaisnimikemäärä. 

 

Taulukko 9 Tilauspisteohjauksen nimikeluokat, nimikemäärät ja ohjausparametriehdotukset 

Luokka Nimike-

määrä 

Tilauseräkoko Q Varmuusvarasto 

keskimäärin Ss 

Hälytysraja B 

AF 88 (88) 2 viikon kulutus 1 viikon kulutus Ss + 2 viikon kulutus 

AM 44 (44) 2 viikon kulutus 1,5 viikon kulutus Ss + 2 viikon kulutus 

AR 32 (47) 2 viikon kulutus 1,5 viikon kulutus Ss + 2 viikon kulutus 

BF 14 (144) 3 viikon kulutus 1,2 viikon kulutus Ss + 3 viikon kulutus 

 

5.1.3 Profiiliohjauksen kehittäminen 

 

Seuraava askel varastonohjauksen kehittämisessä on nykyisen 

varastonohjaustavan kehittäminen. Tavoitteena on löytää ohjausparametreille 

logiikka ja tieteellinen laskentatapa, jotta ohjausmenetelmän potentiaalia voidaan 

hyödyntää parhaiten. Tästä syystä ehdotetaan profiiliohjauksen jakamista kahteen 

eri kategoriaan: profiiliohjaus tasaerällä (myöhemmin Profiiliohjaus 1) ja 

profiiliohjaus vaihtuvalla erällä (myöhemmin Profiiliohjaus 2). 

 

Profiiliohjaus 1 

 

Profiiliohjaus 1 on käytännössä sama ohjausmenetelmä kuin tällä hetkellä 

käytössä oleva, mutta tilauserät tulisi päivittää vastaamaan todellista kysyntää. 

Profiiliohjaus 1:lle esitetään kaksi eri lähestymistapaa: 

1) Kiinteän tilauserän menetelmä, 

2) Minimitilauserän ja askelrajoituksen menetelmä. 
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Profiiliohjaus 1:n käyttöönottoa ehdotetaan nimikeluokille BM, BR ja nille AR- ja 

BF-luokan nimikkeille, jotka eivät ole tilauspisteohjattavia. Yhteensä näitä 

nimikkeitä on 303 kappaletta. 

 

Profiiliohjaus 1:n lähestymistapa 1: Kiinteän tilauserän menetelmä 

Kiinteän tilauserän menetelmässä ideana on laskea nimikkeelle keskimääräinen 

päiväkohtainen kulutus ja muodostaa tilauserän koko tarpeiden yhdistelyjakson 

pituuden perusteella. Kullekin nimikkeelle tulee löytää sellainen tarpeiden 

yhdistelyjakson pituus, että tilauserästä saadaan järkevän kokoinen, eikä 

yksikköhinta kasva liian suureksi. Minimitilauserän tulisi olla sama, kuin 

tilauserä. Varmistusajaksi kaikille nimikeluokille ehdotetaan 1 päivää. 

Menetelmän käyttöönottoa saattaa vaikeuttaa nimikkeiden nykyiset askel-

parametrit, joten ensin täytyy selvittää toimittajilta, onko tilauserien kerrannaisissa 

rajoituksia. Tarkemman tutkimisen perusteella tällä hetkellä kyseisissä 

nimikeluokissa ei nimikkeiden askel-parametreissä ollut epätavallisia arvoja, joten 

selvitystyön ei pitäisi tuottaa hankaluuksia. Tätä menetelmää varten rakennetut 

ohjausparametriehdotukset on koottu nimikeluokittain taulukkoon 10. 

 

Taulukko 10 Profiiliohjaus 1:n kiinteän tilauserän menetelmä: Ohjausparametriehdotukset 

nimikeluokittain 

Luokka Nimikemäärä 

[kpl] 

Vakio tilauserä Q Min. 

tilauserä 

Tarpeiden 

yhdistelyjakso 

Varmistus-

aika 

AR 15 (47) 2 viikon kulutus Sama kuin Q 15 päivää 1 päivä 

BF 130 (144) 3 viikon kulutus Sama kuin Q 20 päivää 1 päivä 

BM 74 (74) 3 viikon kulutus Sama kuin Q 20 päivää 1 päivä 

BR 84 (84) 3 viikon kulutus Sama kuin Q 20 päivää 1 päivä 

 

Profiiliohjaus 1:n kiinteän tilauserän menetelmä vaatii onnistuakseen tarkkaa 

kysynnän seurantaa ja parametrien systemaattista päivittämistä, esimerkiksi 

kvartaaleittain. Tämä toimintatapa auttaa kysynnän ennustamisessa ja tilauserien 

optimaalisen koon määrittämisessä, jolloin varastonohjausta voidaan kehittää 

entisestään. Kun tilataan ennalta määritetyillä tilauserillä ja askelilla, minimoidaan 
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myös mahdolliset vaurioitumisten aiheuttamat materiaalihävikit. Jos 

materiaalitarve on esimerkiksi 25 kappaletta ja tilauserä on 30 kappaletta, on 

kannattavaa tilata 30 kappaletta, sillä nimikeluokkien AR, BF, BM ja BR kysyntä 

on suurta tai kohtuullista, joten ylimääräiset nimikkeet kiertävät nopeasti 

varastosta pois. Systemaattisella seurannalla voidaan havaita myös muutoksia 

kysynnän kehityksessä pitkällä aikavälillä ja verrata sitä esimerkiksi 

edellisvuoden samaan ajanjaksoon.  

 

Profiiliohjaus 1:n lähestymistapa 2: Minimitilauserän ja askelrajoituksen 

menetelmä 

Toinen Profiiliohjaus 1:n lähestymistapa on selvittää joka toimittajalta, mikä on 

kunkin nimikkeen pienin valmistuserä, jonka he voivat toimittaa. Samalla tulee 

selvittää kunkin nimikkeen askel, eli tilauserän kerrannainen. Tämä toimenpide 

voidaan toteuttaa varsin yksinkertaisesti lähettämällä kullekin toimittajalle 

nimikelista ja pyytää yksityiskohtaiset tiedot nimikkeittäin minimitilauserästä ja 

askeleesta. Tämän jälkeen on tärkeää tarkastaa minimitilauserät ja verrata niitä 

nimikkeen viikkokohtaiseen kysyntään. Jos havaitaan, että minimitilauserän 

keskimääräinen riitto tulisi olemaan kohtuuttoman suuri, täytyy asiasta neuvotella 

toimittajan kanssa tai harkita, voisiko nimikettä valmistaa kohdeyrityksen omalla 

ohutlevypajalla. Tämän lähestymistavan myötä helpotetaan nimiketietojen 

hallintaa ja voidaan mahdollisesti hyödyntää nimikkeiden tilaamista vain 

todelliseen tarpeeseen. Tällöin varaston kierto paranee ja nimikkeiden 

vanhentumisen riski vähenee, kun ei tilata tarpeettoman suurilla erillä 

 

Profiiliohjaus 2 

 

Profiiliohjaus 2:n ideologia on tilata ainoastaan tarvetta vastaava määrä, ei 

enempää eikä vähempää. Tätä ohjausmenetelmää ehdotetaan otettavaksi käyttöön 

nimikeluokille CF, CM, CR ja D niiden pienen ja vaihtelevan kysynnän vuoksi. 

Tällä hetkellä kyseisten nimikeluokkien ennalta määritetyt tilauserät eivät ole 

mahdottoman suuria, mutta kysynnän ollessa pieni ja vaihteleva, nimikkeelle ei 

ole järkevää määrittää vakiotilauserää. Tällä ohjausmenetelmällä kyetään 
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torjumaan matalavolyymisten nimikkeiden pitkää riittoa ja huonoa varaston 

kiertoa sekä vanhenemisriskiä. Samalla helpotetaan myös tavaran vastaanoton 

työtä, kun käsiteltävää materiaalia on vähemmän. 

 

Profiiliohjaus 2:n ohjausparametriehdotukset nimikeluokittain on koottu 

taulukkoon 11. Käytännössä vain tarpeen mukaisen määrän tilaaminen tarkoittaa 

sitä, että tilauserä ja minimitilauserä määritetään olemaan 1, jolloin tarpeiden 

yhdistelyjakso määrittää tilauseräkoon, eli se saattaa muuttua joka tilauskerralla. 

Tämän menetelmän käyttöönottoa voi rajoittaa nimikkeiden askel-parametrit tai 

muut eräkokorajoitukset, jotka tulisi selvittää toimittajilta nimikekohtaisesti. Tällä 

hetkellä ainoastaan 2 %:lla luokkien CF, CM, CR ja D nimikkeistä on ERP:iin 

määritelty askel-parametri, joten selvitystyö ei ole hankalaa eikä aikaa vievää. 

Kokonaisnimikemäärä, jolle profiiliohjaus 2 ehdotetaan käyttöönotettavaksi on 

1 427 kappaletta 

 

Taulukko 11 Profiiliohjaus 2:n ohjausparametriehdotukset nimikeluokittain 

Luokka Nimikemäärä 

[kpl] 

Vaihtuva tilauseräkoko 

tarpeiden yhdistelyjakson 

mukaan keskimäärin Qv 

Tarpeiden 

yhdistelyjakso 

Varmistus-

aika 

CF 309 (309) 5 kpl (2-3 viikon kulutus) 15 päivää 1 päivä 

CM 214 (214) 5 kpl (3 viikon kulutus) 20 päivää 1 päivä 

CR 267 (267) 5 kpl (4 viikon kulutus) 30 päivää 1 päivä 

D 637 (637) 1-2 kpl (2 kuukauden kulutus) 60 päivää 1 päivä 

 

5.1.4 Varastonohjauksen seuranta ja ohjausparametrien päivitysprosessi 

 

Teoriaosion alaluvussa 2.2 esiteltyjä materiaalivirran mittareita on syytä 

hyödyntää uusien varastonohjausmenetelmien ja -parametrien käyttöönoton 

jälkeen. Jotta uusi toimintatapa olisi jatkuvaa ja hyötyjä saadaan pidemmälläkin 

aikavälillä, ostotilauksia ja ohjausparametrejä tulee seurata ja päivittää 

järjestelmällisesti. Myös ABC-FMR-analyysi on suotavaa tehdä säännöllisin 

väliajoin. Erityisesti tilauspisteohjattujen nimikkeiden kysyntää ja varastotasoja 
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ehdotetaan seurattavan tarkasti, koska ne ovat suurivolyymisimpiä ja täten 

tärkeimpiä nimikkeitä. Lisäksi ehdotetaan D-nimikkeille omaa seurantaprosessia. 

 

Ostotilausten seuranta- ja päivittämisprosessia varten on kohdeyrityksellä hyvät 

lähtökohdat. Kohdeyrityksessä ERP:stä ajetaan kuukausittain excel-raportti, jossa 

on listattuna kaikki aktiiviset ohutlevynimikkeet, joita on varastossa tai niillä on 

kulutusta viimeisen vuoden aikana. Kyseisessä raportissa on esillä myös joka 

nimikkeen keskivaraston arvo ja kulutus viimeisen kahdentoista kuukauden, 

viimeisen kolmen kuukauden ja kuukauden ajalta. Samoilta ajanjaksoilta 

nimikkeittäin on raportoitu myös varaston kiertonopeus ja riitto. Samaan raporttiin 

kyetään ajamaan tietokannasta myös nimikkeiden päiväkohtaiset kulutukset, 

joiden avulla avulla voidaan laskea kysynnän hajonta ja variaatiokerroin. Näiden 

tietojen perusteella kyetään tarkastelemaan tarkemmin kunkin tilauspisteohjatun 

nimikkeen kysynnän luonnetta jatkuvasti. Tätä raporttia voidaan yksinkertaisilla 

toimenpiteillä hyödyntää ohutlevynimikkeiden ohjausparametrien seurannassa ja 

päivittämisessä. 

 

Tilauspisteohjattujen nimikkeiden osalta ehdotetaan seurattavaksi ostotilausten 

määrää kvartaaleittain. Jos ostotilauksia on tehty huomattavasti useammin kuin 

keskimäärin kahden viikon (AF-, AM- ja AR-nimikkeet) tai kolmen viikon (BF-

nimikkeet) välein, tulisi nimikkeen kysyntäkäyrää tarkastella läheisemmin ja 

arvioida tilauseräkoko uudelleen. Jos tilauseräkokoa muutetaan, samalla 

nimikkeelle täytyy muuttaa hälytysraja ja arvioida varmuusvaraston koko 

uudelleen. Kysynnän hajonnan avulla voidaan laskea nimikkeen uusi kysynnän 

variaatiokerroin ja verrata sitä aikaisempaan arvoon. Jos kerroin on kasvanut 

huomattavasti edelliseen laskentaan verrattuna, tulee pohtia, kannattaako 

nimikettä enää ohjata tilauspisteohjatusti. 

 

Nimikkeiden ABC-FMR-analyysi ehdotetaan tehtäväksi joka kuukausi viimeisen 

kuukauden kulutustietojen perusteella. Tarkoituksena on ensin luokitella 

nimikkeet A-, B-, C- ja D-kategorioihin ja aina verrata kunkin luokan nimikkeitä 

kuukautta edeltävään analyysiin. Jos analyysin tuloksena erityisesti A-luokan 
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nimikkeissä on tapahtunut muutoksia, tulee arvioida ABC-analyysin 

nimikeluokkien raja-arvot ja kriteerit uudelleen, eli nostaa A-nimikkeiden raja-

arvoa esimerkiksi 75 %:iin tai 80 %:iin. Tällöin on suotavaa jatkaa analyysiä 

myös FMR-luokkiin entistä tarkempien kysyntätietojen saamiseksi. Analyysin 

avulla voi ostotilausten seurannan yhteydessä arvioida, voiko tilauspisteohjattujen 

nimikkeiden määrää lisätä. Mitä enemmän tilauspisteohjattuja nimikkeitä on, sitä 

tasaisemmat ovat materiaalivirrat koko tutkimusympäristössä, jolloin ostotilausten 

tekeminen ja seuranta on yksinkertaisempaa. 

 

Erityistä huomiota tulee seurannan yhteydessä kiinnittää D-nimikkeisiin. D-

luokasta tulisi ensisijaisesti tunnistaa ne nimikkeet, joiden kulutus on ollut täysin 

kertaluontoista ja tilauserästä on osa sen takia jäänyt varastoon. Jos havaitaan, että 

kulutusta ei ole enää tulossa, niin nämä nimikkeet tulisi joko hävittää välittömästi 

tai merkitä ne ”kuoleviksi nimikkeiksi” ERP:iin, esimerkiksi kirjaimella K ja 

hävittää ne myöhemmin. D-nimikkeiden osalta kannattaa myös selvittää, 

voidaanko niitä valmistaa kohdeyrityksen omalla ohutlevypajalla. 

 

D-nimikkeistä 18 %:lla vuosikysyntä oli 0-1 kpl. Näistä nimikkeistä puolestaan 41 

%:lla oli saldoa sinä päivänä, kun tutkimusdata kerättiin. Tästä voidaan päätellä, 

että suurella osalla kulutus on ollut täysin kertaluontoista, minkä vuoksi 

ehdotetaan, että nimikkeet, joilla on kuukausiraportin mukaan varastosaldoa ja 

joilla viimeisen vuoden aikana kulutus on 0-1, merkataan raporttiin ja samalla 

tutkitaan, onko materiaalille tarpeita seuraavan tulevien viikkojen aikana. Jos 

nimikkeellä ei ole tarpeita, jäljellä oleva saldo tulisi hävittää. Näin ei 

materiaalipuutetta pääse esiintymään ja varastosta vapautuu kuukausittain tilaa. 

D-nimikkeiden seurantaa ehdotetaan suoritettavaksi kuukausittain. Ehdotetun 

seurantaprosessin kohteet, attribuutit ja aikavälit on koottu yhteen taulukkoon 12. 
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Taulukko 12 Varastonohjauksen seurannan kohteet, attribuutit ja aikavälit 

Seurannan kohde Seurattavat attribuutit Aikaväli 

1. Tilauspisteohjattavat 

nimikkeet 

• Ostotilausten määrä 

• Tilauseräkoko 

• Kysyntäkäyrä 

• Variaatiokerroin 

Kvartaaleittain 

2. ABC-FMR-analyysi • Muutokset nimikeluokissa Kuukausittain 

3. D-nimikkeet • Kuolevat nimikkeet (0 - 1 kpl/a) 

• Varastosaldo viimeisen 12 kk aikana 

Kuukausittain 

 

5.2 Tavaran vastaanoton toiminnan kehittäminen 

 

Tavaran vastaanoton nykytila-analyysin tuloksena eniten hukkatyötä aiheuttavat 

saapuvien toimitusten epätasaisuus, informaation puute päivän ja viikon aikana 

saapuvista toimituksista sekä hyllytysprosessin hitaus. Tavaran vastaanoton työtä 

voidaan helpottaa ja materiaalien virtausta tehostaa paremmalla työn 

rytmittämisellä ja ennakkosuunnittelulla. Informaation jakamiseen saapuvista 

toimituksista tulee myös panostaa. Lisäksi materiaalien hyllytysprosessia tulee 

kehittää, jotta materiaalit kyetään varastoimaan nopeammin. Tässä alaluvussa 

esitettävät kehitystoimenpiteet ovat visuaalisen ohjauksen menetelmiä. 

 

5.2.1 Volyymitoimittajien toimitusaikataulu 

 

Toimitusten epätasaisuuden poistamiseksi ehdotetaan neljälle volyymitoimittajalle 

tehtävän päiväkohtainen toimitusaikataulu. Toimitusaikataulu koskee myös 

kohdeyrityksen sisäisiä toimittajia, ohutlevypajaa ja erikoispajaa. Aikataulu 

toimisi ikään kuin toimittajien lukujärjestyksenä, johon olisi merkattu aikaikkuna, 

jonka aikana toimituksen tulee saapua. Tällöin toimittajilta täytyy vaatia 

ostotilauksen lähettämisen yhteydessä saapumaan aikataulun puitteissa. 

 

Toimitusaikataulun toteuttamisen valmistelu aloitettiin toimittajien 

toimitusaikahaarukoinnilla. Toimittajien saapuvia toimituksia seurattiin yhden 
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viikon ajan ja jokaisen toimituksen saapumisaika kirjattiin tarkasti ylös. Kyseisen 

viikon aikana sekä Toimittajalta A että Toimittajalta D saapui yksi toimitus joka 

päivä. Toimittajalta B saapui yksi tiistaina ja yksi torstaina. Toimittajalta C ei 

seurantaviikolla saapunut toimitusta lainkaan. Haarukoinnin aikana ei seurattu 

kohdeyrityksen ohutlevypajan tai erikoispajan toimituksia. Haarukoinnin 

tuloksena luotiin tavaran vastaanotolle alustava lukujärjestys, joka on esitetty 

kuvassa 31. 

 

 

Kuva 31 Tavaran vastaanoton uusi viikoittainen lukujärjestys 

 

Toimittaja A:n toimitukset saapuivat seurantaviikon aikana pääosin aikaisin 

aamulla toimittajan läheisen sijainnin takia. Tästä syystä Toimittaja A:n 

toimitukset kannattaa ajoittaa joka päivä aikaiseen aamuun. Toimittaja B:n 

toimitukset saapuivat pääosin aamupäivästä ja puolen päivän aikoihin, joten 

toimitukset kannattaa ajoittaa Toimittaja A:n jälkeen. Toimittaja D:n toimitukset 

saapuivat viikon aikana päivittäin puolen päivän jälkeen, joten sen toimitukset 

kannattaa ajoittaa saapuvaksi työpäivän päätteeksi. Toimittaja A:n, B:n ja D:n 

aikatauluttamisen jälkeen maanantaille ja keskiviikolle jäi tyhjä aikaikkuna kello 

9:00-12:00, joka allokoitiin Toimittaja C:lle. Mahdollisille ohutlevypajan ja 

erikoispajan toimituksille varattiin siten päivittäin puolen tunnin ikkuna 12:30 - 

13:00.  

 

Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

7:00

7:30 TOIMITTAJA  A TOIMITTAJA  A TOIMITTAJA  A TOIMITTAJA  A TOIMITTAJA  A

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00 TOIMITTAJA  C TOIMITTAJA  B TOIMITTAJA  C TOIMITTAJA  B

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30 OHUTLEVYPAJA & ERIKOISPAJA OHUTLEVYPAJA & ERIKOISPAJA OHUTLEVYPAJA & ERIKOISPAJA OHUTLEVYPAJA & ERIKOISPAJA OHUTLEVYPAJA & ERIKOISPAJA

13:00

13:30

14:00 TOIMITTAJA  D TOIMITTAJA  D TOIMITTAJA  D TOIMITTAJA  D TOIMITTAJA  D

14:30

15:00

15:30
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Toimitusten vastaanottoa varten varatut ajat on suunniteltu tutkimusaineiston 

hankinnan ja nykytila-analyysin perusteella. Toimittaja B:n toimitukset ovat 

nykytila-analyysin perusteella kaikkein kuormittavimpia, joten niille on varattu 

eniten aikaa, noin 3,5 tuntia yhtä toimitusta kohden.  Toimittaja A:n toimitukset 

ovat kuormitukseltaan lähes yhtä suuria kuin Toimittaja B:n, mutta aineiston 

hankinnan perusteella sen toimitukset ovat nopeampia purkaa pienempien, 

helpommin käsiteltävien materiaalien ansiosta. Tästä syystä Toimittaja A:n yhtä 

toimitusta kohden on varattu aikaa noin kaksi tuntia. Toimittaja D:n toimitusten 

kuormitus on pienempi kuin Toimittaja B:n tai Toimittaja A:n, mutta Toimittaja 

D:ltä toimitettavat nimikkeet ovat fyysiseltä kooltaan suuria, joten 

materiaalinkäsittely on hankalampaa. Tästä syystä Toimittaja D:n toimitusten 

vastaanotolle on varattu koko loppupäivä aikaa klo 12:00 alkaen, eli yhteensä noin 

3,5 tuntia. 

 

5.2.2 Informaation kulun tehostaminen 

 

Informaation kulun parantamiseksi tavaran vastaanotossa ehdotetaan 

materiaalivirran mittareiden käyttöönottoa ja niiden hyödyntämistä visuaalisen 

ohjauksen menetelmin. Mittareita tulisi hyödyntää sekä koko vastaanoton 

toiminnan tasolla että toimittajakohtaisestikin. Parhaiten mittareita kyetään 

hyödyntämään päivittäisen työskentelyn tukena, kun ne ovat selkeästi nähtävillä 

sekä viikko- että päivätasolla. Siksi ehdotetaan, että tavaran vastaanotolle 

välitetään yksityiskohtaista tietoa kaikista saapuvista toimituksista. 

 

Viikkotasolla uuden lukujärjestyksen lisäksi saapuvista toimituksista välitettäisiin 

tietoa esimerkiksi tavalla, joka on esitetty kuvassa 32. Kyseisessä näkymässä 

pystyakselilla on kuvattu toimitusten kuormitus kilogrammoittain ja jokaiselle 

toimittajalle on oma värinsä. Nämä tiedot ovat saatavilla kohdeyrityksen 

tietokannasta ja ne ovat vahvistettujen ostotilausten toimituksia, joten muutokset 

näkymään ovat erittäin epätodennäköisiä. Jotta kyseisestä näkymästä hyödytään 

parhaiten, sen tulee päivittyä sitä mukaa, kun toimituksia on vastaanotettu. 
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Kuva 32 Esimerkkinäkymä: Kuluvan viikon saapuvat toimitukset ja toimittajat 

 

Päivätasolla tietoa saapuvista toimituksista välitettäisiin tilausrivien mukaan 

esimerkiksi tavalla, joka on esitetty kuvassa 33. Tästä näkymästä on yksinkertaista 

seurata kuluvan päivän toimitusten tilaa. Kuten viikkotason näkymän tiedot, myös 

tilausrivikohtaisten tietojen tulisi päivittyä sitä mukaa, kun toimitukset on 

vastaanotettu ja materiaalit on kirjattu hyllypaikalle. Tehokkaimmin edellä 

mainittuja visuaalisia näkymiä voidaan hyödyntää esimerkiksi välittämällä ne 

tavaran vastaanottoalueelle sijoitettavaan TV-monitoriin, jossa näkymä vaihtelisi 

vaikka 10 sekunnin välein. Monitorin kautta kyetään seuraamaan sekä päivittäistä 

toimintaa ja koko viikon toimintaa. 

 

 

Kuva 33 Esimerkkinäkymä: Päivän saapuvat tilausrivit ja toimittajat 

TOIMITTAJA D

TOIMITTAJA C

TOIMITTAJA B

TOIMITTAJA A

TOIMITTAJA A

TOIMITTAJA B

TOIMITTAJA C
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5.2.3 AF-nimikkeiden visualisointi varastotilaan ja kollitarran kehittäminen 

 

Hyllytysprosessin nopeuttamiseksi, ehdotetaan visualisoinnin lisäämistä 

varastotilaan ja kehittämällä sivun 54 kuvassa 23 esitettyä kollitarraa. 

Visualisointia tulisi lisätä siten, että varastoon merkattaisiin ohjekylttejä, jotka 

näyttäisivät AF-nimikkeiden hyllypaikkojen sijainnin. Kylttejä voidaan sijoittaa 

esimerkiksi kuvassa 34 esitetyille alueille varastossa kattoon tai varastolokeroon 

ja siinä voisi lukea esimerkiksi ”AF” ja lisäksi nuoli osoittamaan suuntaa, missä 

AF-nimikkeet sijaitsevat. Uudesta hyllypaikkapolitiikasta on kerrottu tarkemmin 

alaluvussa 5.3 Keräilyn toiminnan kehittäminen sivulta 80 alkaen, sillä uusi 

hyllypaikkapolitiikka liittyy enemmän keräilyn toimintaan. Kyseisessä alaluvussa 

kerrotaan yksityiskohtaisesti uuden politiikan säännöt ja toimintatapa. 

 

 

Kuva 34 AF-nimikkeitä varten sijoitettavat ohjekyltit materiaalivarastossa  

 

Kollitarraa ehdotetaan kehitettävän siten, että alaluvussa 5.1 tehdyn ABC-FMR-

analyysin perusteella muodostetun AF-nimikkeiden kollitarroissa olisi 

oletusvarastokoodi SM/F00:n (kuten kuvassa 23) sijaan stabiilin hyllylokeron 

koodi. Tavaroita vastaanotettaessa voidaan huomataan heti, että kyseessä on AF-
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nimike. Samalla tiedetään, että nimikkeellä on stabiili varaston hyllypaikka. 

Katsomalla tavaran vastaanottoalueelta varastolle päin, huomataan ohjekyltti AF-

nimikkeiden sijainnista, jolloin työntekijä osaa lähteä viemään trukilla 

materiaalilavaa välittömästi oikeaan suuntaan kohti nimikkeelle allokoitua 

hyllypaikkaa. Kollitarra voisi näyttää esimerkiksi kuvan 35 mukaiselta. Osa 

kollitarrasta on peitetty luottamuksellisista syistä. 

 

 

Kuva 35 Muutos AF-nimikkeiden kollitarraan 

 

5.3 Keräilyn toiminnan kehittäminen 

 

Keräilyn nykytila-analyysin tuloksena havaittiin, että eniten toiminnassa 

hukkatyötä aiheuttavat ja materiaalien virtausta hidastavat keräilyreittien 

epäjärjestelmällisyys sekä liiallinen apuvälineiden, pinoajan ja porrastikkaiden, 

käyttö. Jopa korkeimman volyymin A-nimikkeitä joudutaan usein keräämään 

apuvälineiden avulla. Nämä aiheuttavat työntekijöille paljon kävelyä ja vievät 

aikaa keräilyssä. Keräilyä koskevien kehitysehdotusten myötä pyritään 

virtaviivaistamaan keräilyreittejä ja parantamaan materiaalien saatavuutta.  
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5.3.1 AF-nimikkeiden stabiilit hyllypaikat 

 

Keräilyreittejä voidaan virtaviivaistaa ja apuvälineiden käyttöä vähentää, kun 

suurimman ja tiheimmän volyymin AF-nimikkeet varastoidaan aina 

mahdollisimman lähellä maalaamon ripustusaluetta. Lisäksi tulisi pyrkiä 

sijoittamaan AF-nimikkeet sellaisille hyllypaikoille, joilta ne ovat helposti 

kerättävissä ilman apuvälineitä. Liitteessä 1 olevasta varaston layoutista voidaan 

huomata, että ripustusaluetta lähimmät varastolokerot ovat FB, FA4, FC ja FD. 

FD-varastolokerosta tarkastellaan ainoastaan hyllylokeroita FD3-FD6, sillä FD1 

ja FD2 ovat tällä hetkellä allokoitu muuhun käyttöön.  

 

AF-nimikkeiden paremman saatavuuden varmistamiseksi, ehdotetaan niille 

stabiileja hyllypaikkoja lähellä maalaamon ripustusaluetta. Koska AF-nimikkeet 

ovat kaikki tilauspisteohjattavia nimikkeitä ja kaikille on määritetty 

varmuusvarasto, tulee hyllypaikan lisäksi kullekin nimikkeelle määritellä 

varahyllypaikka, jonne saapuva tilauserä hyllytetään, jos nimikkeen edellistä 

tilauserää on vielä jäljellä. 

 

Kehitysehdotuksen toteuttamista tutkittiin ensin laskemalla FB-, FA4-, FC- ja FD-

varastolokeroiden hyllypaikkojen kokonaismäärä. Laskenta tehtiin varastotilassa 

paikan päällä, sillä materiaalivaraston hyllypaikkakoodit ja koot ovat vaihtelevat, 

kuten raportin alaluvussa 4.2.2 mainittiin. Nykyisessä layoutissa FA4-

varastolokerossa hyllypaikkoja on 45 kappaletta, FB-varastolokerossa 57 

kappaletta, FC-varastolokeroissa 64 kappaletta ja FD-varastolokeroissa 59 

kappaletta. Yhteensä hyllypaikkoja ripustusaluetta lähinnä olevissa 

varastolokeroissa on täten 225 kappaletta. 

 

Varastokierroksen aikana hyllypaikkalaskennan lisäksi hahmoteltiin layout-kuva 

FB-, FC- ja FD-varastolokeroista, jotta nähdään, miltä hyllypaikoilta keräily 

onnistuu ilman apuvälineitä. Layoutit FB-, FC- ja FD-varastolokeroista on esitetty 

kuvissa 35, 36 ja 37. FA4-varastolokerolle ei ollut tarvetta tehdä hahmotelmaa, 
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sillä kyseisestä lokerosta keräily onnistuu jokaiselta hyllypaikalta ilman 

apuvälineitä. 

 

Ne hyllypaikat, joista voi nyky-layoutissa keräillä ilman apuvälineitä, on kuviin 

36, 37 ja 38 merkattu vihreillä raameilla. Vihreitä hyllypaikkoja on nyky-

layoutissa yhteensä 75 kappaletta. Keltaisella tähdellä on kuviin merkattu ne 

hyllypaikat, joiden kohdalle hyllypaikkoja on mahdollisuus lisätä. Tällä hetkellä 

näillä hyllypaikoilla on varastoituna sellaisia nimikkeitä, joiden varastointi vaatii 

enemmän tilaa kuin yhden hyllypaikan. Hyllypaikkoja voi tarvittaessa lisätä 

yhteensä 15 kappaletta, kun huomioidaan, että jokaisen hyllylokeron hyllyrivi on 

jaettu kolmeen osaan. Vihreällä merkattuja paikkoja sen sijaan voi lisätä yhteensä 

kolme kappaletta, mikä lisää niiden kokonaismäärän 78:aan. 

 

 

Kuva 36 FB-varastolokeron nykyinen layout 

 

FB1A1 FB2A1 FB3B1 FB4A1

FB1B1 FB1B2 FB1B3

FB1A2 FB1A3 FB2A2 FB2A3 FB3B2 FB3B3

FB2B1 FB2B2 FB2B3 FB3C1 FB3C2 FB3C3

FB4A2 FB4A3

FB4B1 FB4B2 FB4B3

FB1C1 FB1C2 FB1C3 FB2C1 FB2C2 FB2C3 FB3D1 FB3D2 FB3D3 FB4C1 FB4C2 FB4C3

FB1D1 FB1D2 FB1D3 FB2D1 FB2D2 FB2D3 FB3E1 FB3E2 FB3E3 FB4D1 FB4D2 FB4D3

FB1E1 FB1E2 FB1E3 FB2E1 FB2E2 FB2E3 FB3F1 FB3F2 FB3F3
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Kuva 37 FC-varastolokeron nykyinen layout 

 

 

Kuva 38 FD-varastolokeron nykyinen layout 

 

Ottaen huomioon, että AF-nimikkeitä on yhteensä 88 kappaletta, vihreitä 

hyllypaikkoja, eli hyllypaikkoja, joista keräily onnistuu ilman apuvälineitä, 

tarvitaan vähintään saman verran. Toisaalta, kuten raportin alaluvussa 4.2.2 

mainittiin, joitakin varaston nimikkeitä ei fyysisen koon ja muodon takia voida 

varastoida hyllypaikoilla, vaan niille on allokoitu omat paikkansa muualta. Näitä 

nimikkeitä ovat esimerkiksi säätökiskot ja päätypeltiosat. AF-nimikkeiden 

joukossa säätökiskoja on viittä erilaista ja päätypeltiosia 10. Nämä nimikkeet 

vähentävät AF-nimikkeille tarvittavien vihreiden hyllypaikkojen määrää 15:llä, eli 

kokonaistarve täten on 73. 

FC5A1 FC4A1 FC3A1 FC2C2FC5A2 FC5A3 FC4A2 FC4A3

FC2A2

FC2B2

FC1A1 FC1A2FC3A2 FC3A3

FC5B1

FC4B1

FC3B1FC5B2 FC5B3

FC4B2 FC4B3

FC3B2 FC3B3

FC5C1 FC5C2 FC5C3

FC5D1 FC5D2 FC5D3

FC5E1 FC5E2 FC5E3

FC4C1 FC4C2 FC4C3

FC4D1 FC4D2 FC4D3

FC3C1 FC3C2 FC3C3

FC3D1 FC3D2 FC3D3

FC3E1 FC3E2 FC3E3

FC2D2

FC2E2

FC2F2

FC2G2

FC1A3

FC1B1 FC1B2 FC1B3

FC1C1 FC1C2 FC1C3

FC1D1 FC1D2 FC1D3

FC1E1 FC1E2 FC1E3

FD3A1 FD4A1 FD5A1 FD6A1

FD3B1 FD3B2 FD3B3

FD3A2 FD3A3 FD4A1 FD4A3 FD5A2 FD5A3

FD4B1 FD4B2 FD4B3 FD5B1 FD5B2 FD5B3

FD6A2 FD6A3

FD6B1 FD6B2 FD6B3

FD3C1 FD3C2 FD3C3 FD4C1 FD4C2 FD4C3 FD5C1 FD5C2 FD5C3 FD6C1 FD6C2 FD6C3

FD3D1 FD3D2 FD3D3 FD4D1 FD4D2 FD4D3 FD5D1 FD5D2 FD5D3 FD6D1 FD6D2 FD6D3

FD3E1 FD3E2 FD3E3 FD3E1 FD3E2 FD3E3 FD5E1 FD5E2 FD5E3 FD6E1 FD6E2 FD6E3
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Tarvittavien vihreiden hyllypaikkojen määrää vähentää myös FA4-

varastolokerossa varastoitavat AF-nimikkeet, sillä niille on aina allokoitu paikka 

kyseisestä varastolokerosta. FA4-varastolokerossa varastoitavia AF-nimikkeitä on 

tällä hetkellä kaksi, mikä vähentää vihreiden hyllypaikkojen tarpeen 71:een. Näin 

ollen kaikki AF-nimikkeet voidaan sijoittaa varastossa hyllypaikalle, josta keräily 

onnistuu ilman apuvälineitä ja jokaiselle nimikkeelle kyetään allokoimaan myös 

lisähyllypaikka saapuvia tilauseriä varten. Hyllypaikkalaskelmista on koottu 

yhteenveto taulukkoon 13.  

 

Taulukko 13 Yhteenveto AF-nimikkeiden hyllypaikkalaskennasta 

Varastolokero Hyllypaikat yhteensä Vihreät hyllypaikat 

FA4 45 N/A 

FB 57 24 

FC 64 30 

FD 59 24 

  225 78 

   

 

Vihreä hyllypaikkatarve yhteensä 88 

 

Säätökiskot  -5 

 

Päätypellit -10 

 

FA4-varastolokerossa varastoitavat -2 

 

Todellinen vihreä hyllypaikkatarve 

yhteensä 
71 

 

5.3.2 Pitkien nimikkeiden uusi keräilyprosessi 

 

AF-nimikkeiden uudelleensijoittelun lisäksi ehdotetaan, että yli 2,5 metriä pitkien 

nimikkeiden keräilyprosessia tulisi uudistaa. Tehokkaamman virtauksen 

aikaansaamiseksi, kaikki yli 2,5 metriset nimikkeet tulisi varastoida yhdellä 

alueella varastossa, jonne lisäksi sijoitetaan pitkille nimikkeille oma keräilykärry, 

joka pysyisi paikoillaan koko työvuoron ajan. Käytännössä keräilijä vain nostaisi 
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hyllypaikalta pitkän osan ja sijoittaisi sen kärryyn ja jatkaisi keräilylistan keräilyä 

tämän jälkeen normaalisti. Kärryn tulisi olla malliltaan kykenevä kuljettamaan 

pitkiä osia vaakatasossa eikä siihen kerättäisi mitään muita, kuin pitkiä osia. Tällä 

menetelmällä jokaisen työvuoron lopussa olisi täysi pitkien osien kärry valmiina 

toimitettavaksi maalaamon ripustusalueelle ja osat olisivat valmiina maalattavaksi 

seuraavassa työvuorossa. Samalla kun keräilijä toimittaa täyden kärryn 

ripustusalueelle, hän vie ripustusalueella olevan tyhjän kärryn takaisin pitkien 

osien alueelle seuraavaa keräilyvuoroa varten. Nimettäköön tämä uusi, pitkien 

osien alue tutkimuksessa hyllypaikaksi FX1 ja sen voisi sijoittaa nyky-layoutissa 

esimerkiksi paikkaan, joka on havainnollistettu kuvassa 39. 

 

Kuva 39 Ehdotus FX1-varastolokeron sijainnista ja pitkien osien keräilykärryn 

reitistä 

 

5.3.3 Keräilyjärjestyksen muuttaminen 

 

Kolmas kehitysehdotus koskee keräilyjärjestystä, joka on määritetty 

kohdeyrityksen ERP:iin ja tätä kautta keräilylistoille. Keräilylistan uudella 

varasto- ja hyllylokerojärjestyksellä materiaalien virtausta kyetään tehostamaan 

entisestään, kun keräilijän kulkema reittiä voidaan vähentää. 
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Oletetaan, että keräily alkaa maalaamon ripustusalueelta, josta keräilijä hakee 

itselleen keräilykärryn. Materiaalivaraston layoutia (liite 1) tarkastelemalla 

havaitaan, että keräily kannattaa täten aloittaa varastolokerosta FB4, jonka jälkeen 

FB3, FB2, FB1 ja FA4. Kokonaisuudessaan keräilyjärjestys tulisi määrittää 

varastolokeroittain seuraavasti optimaalisen reitin mahdollistamiseksi: 

 

RIPUSTUSALUE →  FB4-FB1 → FA4 → FC1-FC5 → FD7-FD1 → FE1-FE6 

→ FF9-FF1 → FX1 → FH1-FH3 → FG3-FG5 → FH4 → FG6-FG11 → 

RIPUSTUSALUE. Kyseisen keräilyjärjestyksen implementointia varten kaksi 

varastolokeroa, FG1 ja FG2, tulisi poistaa, jotta optimaalinen kulkureitti ei katkea.    
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Tässä luvussa tehdään johtopäätökset tutkimuksesta ja esitetään tutkimustulokset 

vastaamalla sekä ala- että päätutkimuskysymyksiin. Tuloksia käsitellään 

materiaalinohjausprosesseittain aloittaen varastonohjauksesta, sen jälkeen tavaran 

vastaanotto ja viimeisenä keräily. Kunkin prosessin osalta vastataan ensin 

alatutkimuskysymyksiin ja sen jälkeen päätutkimuskysymyksiin. Jokaisen 

prosessin osalta annetaan lisäksi ehdotukset jatkokehityskohteista ja pohditaan 

niiden vaikutuksia kohdeyrityksen materiaalivirtaan. Viimeisessä alaluvussa 

esitellään luvussa 5 luotujen kehitysehdotusten kokonaisvaikutus kohdeyrityksen 

tutkimusympäristöön. 

 

6.1 Johtopäätökset varastonohjauksen analysoinnista ja kehittämisestä 

 

Varastonohjauksen nykytoimintatavoista eniten hukkatyötä tavaran vastaanotossa 

ja keräilyssä aiheuttavat tilaaminen ennalta määrätyin ja tarpeettoman suurin 

tilauserin, mikä on johtanut varaston alhaiseen kiertonopeuteen. Ne aiheuttavat 

materiaalivirran epätasaisuutta ja ovat johtaneet varastotilan puutteeseen, jolloin 

ollaan jouduttu turvautumaan ulkopuoliseen varastoon ja joitakin nimikkeitä 

varastoidaan varastotilan lattialla. Liian suuret tilauserät ovat seurausta siitä, että 

ohjausparametrejä ei seurata eikä päivitetä säännöllisesti, joten kysynnän 

todellisesta luonteesta ei ole tarkkaa tietoa. Lisäksi käsiteltävän materiaalin 

määrää tavaran vastaanotossa ja keräilyssä lisää se, että toimittajilla on oikeus 

toimittaa 10 % ylimääräistä tilauserään nähden. Suuret tilauserät lisäksi 

hankaloittavat huomattavasti materiaalien huolellista ja tehokasta käsittelyä, mistä 

aiheutuu riski materiaalien vaurioitumiselle. 

 

Valmiin ABC-FMR-analyysityökalun hyödyntäminen varastonohjauksen 

kehittämistyössä on tärkeää. Työkalun avulla on yksinkertaista luokitella 

nimikkeitä eri kategorioihin ja voidaan nopealla vilkaisulla nähdä, mitkä 

nimikkeet ovat tällä hetkellä tärkeimpiä, millainen kysynnän luonne nimikkeillä 

on ja mitkä nimikkeet ovat kriittisimpiä varaston kierron kannalta. Työkalun 
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pohjalta uusia varastonohjausmenetelmiä on yksinkertaista suunnitella ja ottaa 

käyttöön. 

 

Uusien ohjausmenetelmien käyttöönotosta on koottu nimikeluokittain yhteenveto 

taulukkoon 14. Suurimmalle osalle uudeksi varastonohjausmenetelmäksi 

ehdotettiin tilaamista vain todellista tarvetta vastaava määrä.  

 

Taulukko 14 Yhteenveto uusista ohjausmenetelmistä nimikeluokittain 

Luokka Tilauspisteohjaus Profiiliohjaus 1 Profiiliohjaus 2 

AF 88 --- --- 

AM 44 --- --- 

AR 32 15 --- 

BF 14 130 --- 

BM --- 74 --- 

BR --- 84 --- 

CF --- --- 309 

CM --- --- 214 

CR --- --- 267 

D --- --- 637 

YHTEENSÄ 178 303 1 427 

 

Uusien ohjausmenetelmien myötä voidaan tehostaa varaston kiertoa ja 

tasoittamaan materiaalivirtoja sekä vapauttamaan varastotilaa. Uuden 

toimintatavan vaikutusta varaston kiertonopeuteen, riittoon ja käsiteltävän 

materiaalin määrään laskettiin tutkimusdatan sekä kehitysehdotusten pohjalta ja 

tulokset on koottu taulukkoon 15. Taulukossa on arvojen perässä sulkeisiin 

merkattu uusien ohjausmenetelmien ja -parametrien tuoma muutos. Laskennassa 

Profiiliohjaus 1:n osalta valittiin lähestymistavaksi vaihtoehto 1, eli kiinteän 

tilauserän menetelmä. 
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Taulukko 15 Uusien ohjausmenetelmien ja -parametrien vaikutus varastoinnin suorituskykyyn 

Luokka Kiertonopeus Riitto Varaston arvo € Keskim. varastosaldo 

A   15,8      (+4 %) ~ 23 päivää 90 800 €    (-3 %) 13 600 kpl   (-31 %) 

B   14,6    (+44 %) ~ 25 päivää 49 200 €  (-31 %) 4 500 kpl   (-54 %) 

C     7,2    (+21 %) ~ 50 päivää 51 000 €  (-18 %) 4 200 kpl   (-41 %) 

D    4,4  (+ 279 %) ~ 84 päivää 5 700 €  (-64 %) 560 kpl   (-69 %) 

YHTEENSÄ 12,8     (+ 23 %) ~ 28 päivää 196 700 €  (-19 %) 22 839 kpl    (-41 %)  

 

Taulukosta 15 voidaan huomata, että koko varaston kiertonopeus kasvaisi arvoon 

12,8, eli varasto kiertäisi 23 % aiempaa nopeammin. Lisäksi taulukosta voidaan 

erityisesti nostaa esiin A-luokan nimikkeiden varaston arvon ja keskimääräisen 

varastosaldon kehitys. Varaston arvo pysyy lähes samana, mutta käsiteltävän 

materiaalin määrä varastossa vähenee 31 %. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

varastoitavien A-nimikkeiden yhteismäärä pysyy keskimäärin samana, mutta 

satunnaisesti valitun hetken aikana varastossa on materiaaleja huomattavasti 

vähemmän kuin ennen. Vähentynyt A-nimikkeiden määrä varastossa kertoo siitä, 

että materiaalivirrat ovat tasoittuneet eikä suurta heilahtelua varastoon saapuvien 

tilausten koissa enää ole, mikä tuo helpotusta sekä tavaran vastaanoton ja keräilyn 

materiaalinkäsittelyyn. 

 

Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että 68 % kokonaiskysynnästä on tasaista tai 

helposti ennustettavissa ja se on keskittynyt hyvin pienelle osalle nimikkeistä, eli 

kohdeyrityksen käsitys koko kysynnän liian suuresta hajonnasta on kumottu. 

Lisäksi tilauspisteohjauksen käyttöönotolla on huomattava positiivinen vaikutus 

materiaalivirtojen tasaantumiseen. Kysynnän ja nimikeluokkien jakautuminen 

ohjausmenetelmittäin on havainnollistettu ympyrädiagrammein kuvassa 40. 

 



 

   

 

90 

 

Kuva 40 Nimikkeiden ja kysynnän jakautuminen ohjausmenetelmittäin 

 

Ohjausparametrien seuranta- ja päivitysprosessin avulla kyetään tunnistamaan 

nollakulutuksisia D-nimikkeitä ja vapauttamaan lisätilaa varastoon. Seuranta- ja 

päivitystoimenpiteiden myötä varastonohjauksesta ja nimikkeiden hallinnasta 

kyetään luomaan standardoidumpaa. Tilauspisteohjattavien nimikkeiden määrän 

lisääminen ja tarkka kysyntäprofiilin seuranta luo edellytykset tehokkaaseen 

varastonohjaukseen, jonka myötä kiertonopeus kasvaa ja käsiteltävän materiaalin 

määrä vähenee. Säännöllisesti tehtävän ABC-FMR-analyysin myötä tietoisuus 

nimikkeistä sekä kysynnän rakenteesta ja jakautumisesta lisääntyy. Erityisesti 

kertaluontoisten ja kuolevien D-nimikkeiden seuranta auttaa nimikkeiden 

kokonaisvaltaisessa hallinnassa, jonka myötä kyetään vapauttamaan tilaa 

varastosta ja vähentämään nimiketietojen selvitystyön määrää. 

 

6.1.1 Tilauspisteohjauksen pilotointiprojekti 

 

Tutkimustulosten myötä tilauspisteohjauksen käyttöä pilotoitiin kohdeyrityksessä 

10:llä nimikkeellä 9.2.-13.4.2018 välisenä aikana. Pilotointiprojektin tavoitteena 

oli testata tilauspisteohjauksen soveltuvuutta ohjausmenetelmäksi. 

Pilotointiprojektin tuloksien nojalla on tarkoitus laajentaa tilauspisteohjauksen 

käyttöönottoa myös muille AF-, AM- ja AR-nimikkeille. 

 

Kaikki nimikkeet tilauspisteohjauksen pilotointia varten valittiin AF-nimikkeiden 

joukosta.  Kaikilla nimikkeillä kysyntä on tasaista, mutta kysynnän volyymeissä 

on eroja. Pilottinimikkeistä kahdeksan ostetaan Toimittaja A:lta ja kaksi 

Toimittaja D:ltä. Toimittajat A ja D valikoituivat luonnollisesti toimittajiksi niiden 
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läheisen sijainnin ja luotettavuuden ansiosta. Kaikilla nimikkeillä toimitusaika on 

kaksi viikkoa. 

 

Kaikille nimikkeille määritettiin ohjausparametrit samalla logiikalla, kuin 

alaluvun 5.1.2 taulukossa 10 (sivulla 70) AF-nimikkeiden osalta esitettiin, eli 

nimikkeen tilauserä on kahden viikon kulutusta vastaava määrä ja varmuusvarasto 

laskettiin 90 %:n palveluasteen mukaan. Tilauspiste nimikkeelle laskettiin 

poikkeuksellisesti seuraavan kaavan avulla: 

 

𝑇𝑖𝑙𝑎𝑢𝑠𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒 𝐵 = 𝑠𝑠 + 𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑡𝑢𝑠𝑎𝑗𝑎𝑛 𝑘𝑦𝑠𝑦𝑛𝑡ä + 𝑣𝑎𝑟𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠𝑎𝑗𝑎𝑛 𝑘𝑦𝑠𝑦𝑛𝑡ä 

 

ss = varmuusvarasto 

 

Kyseinen tilauspisteen kaava nähtiin parhaiten soveltuvan kohdeyrityksen 

tarpeisiin, sillä pilotointiprojektissa haluttiin noudattaa erityistä varovaisuutta, 

jotta materiaalipuutteita ei pääsisi esiintymään lainkaan. Kaikki pilotointiprojektia 

varten määritetyt tilauspisteohjauksen laskennalliset parametrit pyöristettiin 

ylöspäin lähimpään kymmenlukuun. 

 

Lähtötilanne ja uudet parametrit nimikkeittäin pilotointiprojektia varten on koottu 

taulukkoon 16. Minimitilauserä oli kaikilla pilottinimikkeillä lähtötilanteessa 

sama kuin tilauserä. Askelta ei tarvinnut huomioida, sillä yhdelläkään nimikkeellä 

ei niitä ollut määritelty. Lähtötilanteen parametrit on merkattu sinipohjaisilla 

otsikoilla ja uudet parametrit vihreäpohjaisilla otsikoilla. 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

92 

Taulukko 16 Tilauspisteohjauksen pilotointiprojekti: Lähtötilanne ja uudet parametrit 

Nimike Tilauserä Varmistus-

aika 

Tarp. yhd. 

jakso 

Tilauserä 

(uusi) 

Varmuus-

varasto 

Tilauspiste 

#1 200 2 7 100 30 140 

#2 200 2 10 50 20 80 

#3 120 2 7 50 20 80 

#4 50 2 15 30 10 50 

#5 40 2 15 50 10 70 

#6 200 1 5 200 70 330 

#7 50 2 7 50 20 80 

#8 50 2 15 30 10 50 

#9 50 2 15 30 10 50 

#10 200 2 10 150 50 220 

 

Pilotointiprojektin tavoitteena oli testata, voidaanko tilauspisteohjauksen avulla 

vähentää varastoitavan materiaalin määrää. Projekti toteutettiin seuraamalla 

varastoprofiilin kehitystä kerran viikossa ja verrata sitä aikaisempaan, 

pilottiprojektia edeltäneeseen profiiliin. Tarkasteluhetkiä projektin aikana tuli 

yhteensä 10. Lähtötilannetta varten kunkin nimikkeen osalta laskettiin kymmenen 

viikon (kymmenen tarkasteluhetken) perusteella keskivarasto. Keskivaraston 

tavoitearvo on laskettu tilauspisteohjauksen keskivaraston kaavan mukaan, joka 

esiteltiin raportin alaluvussa 2.3.1. Lisäksi seurantasuunnitelmaan kuului 

ostotilausten määrän laskenta nimikkeittäin, sillä tilauspisteohjauksen tavoite on, 

että tilauksia tehtäisiin keskimäärin kahden viikon välein. Myös puutostilanteita ja 

varmuusvaraston alituskertoja seurattiin projektin aikana nimikekohtaisesti. 

 

Lähtötilanne, keskivaraston tavoitearvo ja tulokset pilottiprojektin jälkeen on 

koottu taulukkoon 17. Puutostilanteiden ja ostotilausten määrät projektin aikana 

on koottu taulukkoon 18.  
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Taulukko 17 Tilauspisteohjauksen pilotointiprojekti: Pilottinimikkeiden keskivaraston 

lähtötilanne, tavoitteet ja tulokset 

Nimike Keskivarasto, 

lähtötilanne 

[kpl] 

Keskivarasto, 

tavoite [kpl] 

Keskivarasto, 

pilottiprojektin jälkeen 

[kpl] 

Keskivaraston 

muutos [%] 

#1 148 80 136 -8 % 

#2 161 45 73 -55 % 

#3 76 45 81 +6 % 

#4 30 25 34 +14 % 

#5 37 35 57 +51 % 

#6 101 160 271 +168 % 

#7 37 45 106 +189 % 

#8 26 25 37 +43 % 

#9 27 25 31 +14 % 

#10 174 125 142 -18 % 

 

Taulukko 18 Tilauspisteohjauksen pilotointiprojekti: Pilottinimikkeiden ostotilausten ja 

puutetilanteiden määrä sekä varmuusvaraston alituskerrat 

Nimike Ostotilausten 

määrä [kpl] 

Puutetilanteiden 

määrä [kpl] 

Varmuusvaraston 

alituskerrat [kpl] 

#1 3 --- --- 

#2 2 --- 1 

#3 2 --- --- 

#4 2 --- 1 

#5 3 --- --- 

#6 1 --- --- 

#7 2 --- --- 

#8 1 --- 1 

#9 3 --- 1 

#10 4 --- 1 

 

Pilotointiprojektin tuloksista havaitaan, että ainoastaan kolmen nimikkeen 

keskivarasto laski verrattuna lähtötilanteeseen. Ostotilauksia tehtiin ainoastaan 

nimikkeelle #10 tavoitemäärä. Muiden nimikkeiden osalta tilaustentekotarvetta 
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vähensi suuri varastosaldo projektin alussa. Lisäksi nimikkeitä #3, #5 ja #8 

tilattiin selvittämättömästä syystä tuplana kerran pilottiprojektin aikana. Syy tähän 

voi olla ostajan huolimattomuus tai ERP:n järjestelmävirhe. Lisäksi nimikkeiden 

#3, #6 ja #7 kysyntä pysähtyi lähes täysin seitsemännen viikon jälkeen, mikä 

johtui siitä, että kalustetta, joihin näitä nimikkeitä tarvitaan, ei valmistettu 

tuotannossa ollenkaan. Toinen syy varastotasojen nousuun oli varovaisuuden 

periaatteen noudattaminen ohjausparametrejä määritettäessä. Pilotointiprojektin 

tuloksena voidaan päätellä, että tilauspiste olisi voitu määrittää täysin tieteellisiä 

kaavoja noudattaen ilman ylimääräistä varmistusaikaa. 

 

Pilotointiprojektia varten määritetyt tilauspisteohjauksen parametrit on laskettu 

perustuen vuoden mittaiseen kulutusdataan. Parhaimman tuloksen olisi 

todennäisesti saanut, jos parametrit olisi laskettu esimerkiksi viimeisen kolmen 

kuukauden kulutustietojen perusteella. Tällöin kulutuksen luonne olisi ollut 

ajankohtaisempaa. Myös tästä syystä pilotointiprojekti ei saavuttanut niitä 

tavoitteita, joita alunperin projektilta odotettiin. Näistä tuloksista huolimatta, 

muutaman nimikkeen kohdalla tilauspisteohjauksen tavoitteet saavutettiin lähes 

täydellisesti, puutostiloja ei esiintynyt yhdelläkään nimikkeellä ja kysyntä pysyi 

tasaisena. 

 

Varastonohjausta koskevien tutkimustulosten ja tilauspisteohjauksen 

pilotointiprojektin nojalla voidaan todeta, että uusien varastonohjausmenetelmien 

sekä seuranta- ja päivittämisprosessin myötä varaston kiertoa kyetään 

nopeuttamaan, käsiteltävien materiaalien määrää tavaran varastossa vähentämään 

ja varastointitilaa vapauttamaan. Erityisesti tilauspisteohjauksen voidaan havaita 

tuovan huomattavia parannuksia materiaalivirran tehostamiseen. 

Tilauspisteohjauksen myötä 68 % saapuvista materiaalivirroista tasoittuu, kun 

tilausväli pysyy stabiilina ja tilausmäärät vakioina. Kehitystoimenpiteiden myötä 

kyetään siis poistamaan tavaran vastaanotossa ja keräilyssä esiintyvää 

tarpeettoman liikkeen, tarpeettoman siirtelyn ja vikojen hukkaa huomattavasti. 
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Jatkokehitysehdotukset 

 

Tilauspisteohjauksen käyttöönottoa laajemmallekin nimikkeistölle suositellaan 

jatkokehityskohteena kohdeyritykselle. Kulutukseen pohjautuva ohjausmenetelmä 

on kannattavaa tasaisen kysynnän nimikkeille, joten resursseja ja aikaa kannattaa 

käyttää mahdollisimman paljon näiden nimikkeiden tunnistamiseen ja 

optimaalisten ohjausparametrien määrittämiseen. 

 

Lisäksi varastonohjauksen näkökulmasta tulisi tunnistaa kaikkein hankalimmin 

käsiteltävät nimikkeet tai nimikeryhmät ja määrittää niille omat 

varastonohjausmenetelmät. Tällaisia nimikkeitä voivat olla esimerkiksi fyysiseltä 

kooltaan kaikkein suurimmat ja painavimmat nimikkeet, joita ei kyetä 

varastoimaan standardeilla varaston hyllypaikoilla tai niitä on hankalaa käsitellä 

tavaran vastaanotossa ja keräilyssä. Ongelmanimikkeiden kanssa tulisi pyrkiä 

siihen, että niitä toimitettaisiin ainoastaan 1-2 päivän tarpeet kerrallaan, 

esimerkiksi kanban-korttien avulla. Tällöin käsiteltävän materiaalin määrä 

vähenisi huomattavasti niin vastaanotossa kuin keräilyssäkin ja materiaalivirtaa 

kyetään tehostamaan entisestään. Ideaalitilanteessa näistä nimikkeistä ei tarvitsisi 

tehdä erikseen ostotilauksia, vaan toimittaja tekisi ne itse kanban-korttien 

perusteella. Kyseinen järjestely vaatisi lähes täydellistä läpinäkyvyyttä tulevista 

materiaalitarpeista sekä täydellisten oikeuksien myöntämistä luoda ostotilauksia 

kohdeyrityksen järjestelmässä. 

 

6.2 Johtopäätökset tavaran vastaanoton analysoinnista ja kehittämisestä 

 

Tavaran vastaanoton toiminnan analysoinnin tuloksena havaittiin, että eniten 

hukkatyötä aiheuttavat materiaalitoimittajien toimitusten epätasaisuus, 

informaation puute ja käsiteltävän materiaalin suuresta määrästä johtuva 

tilanpuute. Lisäksi hukkatyötä aiheuttaa hidas hyllytysprosessi, kun kaikkien 

nimikkeiden hyllypaikat ovat dynaamisia. 
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Toimittajille laadittavan lukujärjestyksen avulla toimitusten saapumisia kyetään 

rytmittämään ja toimintaa voidaan ohjata visuaalisemmin. Lukujärjestyksen avulla 

eliminoidaan peräkkäisten toimitusten saapuminen. Samalla eliminoidaan myös 

yksi puskurivarasto tavaran vastaanoton prosessivirtakaaviosta, sillä kaikki 

materiaalit voidaan purkaa vastaanottoalueelle, kun ulkoiselle purkualueelle ole 

enää tarvetta. Tätä tilannetta on havainnollistettu kuvassa 41. Rytmityksen 

ansiosta työntekijät kykenevät myös keskittymään työn huolelliseen 

suorittamiseen, eikä siihen, että rekka saadaan purettua mahdollisimman nopeasti 

tyhjäksi. Kehitystoimenpiteen ansiosta kyetään toiminnasta vähentämään 

tarpeettoman odottelun, tarpeettoman siirtelyn ja vikojen hukkaa. 

 

 

Kuva 41 Tavaran vastaanoton materiaalivirrat kehitystoimenpiteiden jälkeen 

 

Jotta toimitusaikataulu voidaan toteuttaa, toimittajille tulee ilmoittaa vaatimukset 

toimitusten aikaikkunoista. Tavoitteena on, että toimittajat noudattavat aikataulua 

täsmällisesti. Toimittajien halukkuutta ehdotetun toimitusaikataulun 

noudattamiseen ei tämän tutkimuksen aikana selvitetty, mutta seurantaviikon 

aikana kerätyn toimitusaikahaarukoinnin ja haastatteluista saadun tiedon 

perusteella toimittajilta ei pitäisi merkittävää muutosvastarintaa esiintyä. 

Volyymitoimittajat ovat olleet kohdeyrityksen yhteistyökumppaneita pitkään, 

joten yhteistyön syventäminen ei liene negatiivinen asia. 

 

Toimitusten kuormituksen viikkonäkymästä työntekijät puolestaan näkevät 

yksityiskohtaisemmin kuluvan viikon toimitusten vaatiman työmäärän ja 
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päiväkohtaisesta tilausrivien määrän näkymästä voidaan yksinkertaisesti seurata 

kuluvan päivän toimitusten tilaa. Materiaalivirran mittareiden avulla pyritään 

ensisijaisesti vähentämään epätietoisuutta tavaran vastaanotossa ja lisäksi 

ohjaamaan työntekijöiden jokapäiväistä työtä. Kaavioista pystyy helposti 

havaitsemaan poikkeustilanteet, joten myös resurssien käytön suunnittelu 

tehostuu. Kehitystoimenpiteellä kyetään tavaran vastaanotosta poistamaan 

tarpeettoman liikkeen, tarpeettoman siirtelyn ja tarpeettoman odottelun hukkaa. 

 

AF-nimikkeiden sijaintia varastossa osoittamaan tehtyjen ohjekylttien myötä 

kyetään hyllyttämään korkeimman ja tiheimmän volyymin nimikkeet  

nopeammin. AF-nimikkeiden osuus kokonaiskysynnästä on 45 %, joten voidaan 

olettaa, että saapuvan tavaran määrästä 45 % koostuu AF-nimikkeistä. Kun lähes 

puolet saapuvasta materiaalivirrasta kyetään hyllyttämään tavallista nopeammin, 

materiaalivirta tehostuu tavaran vastaanoton toiminnassa huomattavasti. 

Kehitystoimenpiteellä kyetään vähentämään tarpeettoman liikkeen ja 

tarpeettoman siirtelyn hukkaa. 

 

Jatkokehitysehdotukset 

 

Jatkokehitysehdotuksena kehitysehdotusten rinnalle tulisi määrittää niiden 

jalkauttamisen ja työntekijöiden sitouttamisen keinoja. Uudet toimintatavat 

vaativat usein työntekijöiden uutta asennoitumista ja sitoutumista muutokseen. 

Jotta uusista tavaran vastaanoton toimintatavoista saadaan jatkuvaa, tulee 

päivittäisen johtamisen kautta sitouttaa ja kouluttaa työntekijät uusiin 

toimintatapoihin. Näitä sitouttamisen keinoja ovat esimerkiksi jokapäiväiset 

tiimipalaverit aamuisin, jolloin käydään tulevan päivän toimitukset, toimittajat ja 

kuormitukset yhdessä läpi ja varaudutaan mahdollisiin poikkeamiin. Samalla 

tarkastetaan koko viikon toimitusnäkymästä, onko viikosta tulossa tavanomainen 

vai normaalista poikkeava. Lisäksi tulisi implementoida poikkeamien 

seurantaprosessi, jonka avulla voidaan esimerkiksi seurata toimitusten 

myöhästymisiä ja vajaita toimituksia toimittajittain. Kuukausittain näistä voitaisiin 



 

   

 

98 

koota raportti ja selvittää toimittajan kanssa, mistä esimerkiksi myöhästymiset 

ovat johtuneet ja vaatia heiltä jatkossa täsmällisempää toimintaa. 

 

6.3 Johtopäätökset keräilyn analysoinnista ja kehittämisestä 

 

Keräilyn toiminnassa hukkatyötä eniten aiheuttavat keräilyreittien 

organisoimattomuus ja liiallinen apuvälineiden käyttö. Tällä hetkellä keräilijän 

kulkema matka keräilyn aikana on pitkä, koska keräilylistalla nimikkeet on listattu 

hyllypaikoittain aakkosjärjestyksessä, vaikka se ei optimaalinen keräilyn 

toiminnan ja materiaalien virtauksen kannalta. Apuvälineitä käytetään liikaa, 

koska korkean kysynnän nimikkeitä ei ole helposti saatavilla varastossa. 

 

AF-nimikkeiden stabiileilla varastopaikoilla ja sijoittelulla helposti keräiltävälle 

korkeudelle on merkittävä vaikutus keräilyn materiaalien virtaukseen. Stabiilien 

AF-nimikkeiden hyllypaikkojen myötä keräilyssä esiintyy vähemmän 

materiaalipuutteita, koska kaikille AF-nimikkeille on määritetty varmuusvarasto. 

Lisäksi pinoajan ja porrastikkaiden käyttöä sekä työntekijöiden liikettä varastossa 

kyetään vähentämään, kun 45 % kokonaiskysynnästä on varmasti keräiltävissä 

ilman apuvälineitä ja ne sijaitsevat lähellä maalaamon ripustusaluetta. 

Kehitysehdotuksen myötä keräilyssä esiintyvää tarpeettoman liikkeen, 

tarpeettoman siirtelyn ja tarpeettoman odottelun hukkaa kyetään vähentämään. 

 

Yli 2,5 metriä pitkien nimikkeiden sijoittelu yhdelle alueelle (uusi varastolokero 

FX1) ja oman keräilykärryn allokointi helpottaa keräilijän työskentelyä 

merkittävästi. Pitkiä nimikkeitä on hankala kuljettaa standardikeräilykärryn 

kanssa, koska hyllyrivien alta kulkeminen ei aina onnistu. Kun pitkiä nimikkeitä 

ei tarvitse kerätä standardikeräilykärryyn, sitä voidaan kuljettaa mukana koko 

keräilyn ajan, minkä ansiosta tarpeettoman siirtelyn ja tarpeettoman liikkeen 

hukkaa voidaan keräilyssä vähentää. Lisäksi säästetään tilaa myös maalaamon 

ripustusalueella, kun siellä on ainoastaan yksi kärry, jossa on pitkiä nimikkeitä.  
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Ehdotetun uuden keräilyjärjestyksen toteuttamiseksi tulisi poistaa kaksi 

varastolokeroa, FG1 ja FG2. Uuden FX1-varastolokeron myötä varastolokeroista 

FI1-FI5 ja FI7 luovutaan. Varastonohjauksen kehitysehdotusten myötä varastossa 

käsiteltävän materiaalin määrä tulee vähenemään keskimäärin 41 %, joten 

varastosta kyetään hyvin todennäköisesti vähentämään varastolokeroita ja 

vapauttamaan tilaa. Pitkien osien uuden keräilyprosessin myötä voidaan 

keräilyssä edelleen vähentää tarpeetonta liikkeen ja tarpeettoman siirtelyn 

hukkaa. 

 

Kaikkien keräilyä koskevien kehitysehdotusten myötä uusi keräilyreitti tulisi 

olemaan maksimissaan kuvassa 41 esitetyn spagettidiagrammin mukainen. 

Kuvassa oletetaan, että keräily alkaa ripustusalueelta ja noudattaa reittiä FB4-FB1 

→ FA4 → FC1-FC5 → FD7-FD1 → FE1-FE6 → FF9-FF3 → FJ1 → FF2-FF1 

→ FJ2 →  FX1 → FH1-FH3 → FG3-FG5 → FH4 → FG6-FG11 → 

RIPUSTUSALUE ja keräilylistan mukaan jokaisessa varastolokerossa on 

keräiltävää. Todellisuudessa tämä maksimikeräilyreitti toteutuu hyvin harvoin, jos 

45 % kokonaiskeräilytarpeesta (AF-nimikkeet) voidaan kerätä läheltä maalaamon 

ripustusaluetta.  

 

 

Kuva 42 Uusi keräilyreitti kehitysehdotusten jälkeen 
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Jatkokehitysehdotukset 

 

Keräilyn jatkokehitystä varten ehdotetaan tahtiajan implementointia. Värien, eli 

keräilyn tarpeet eroavat paljon toisistaan, jolloin tahtiajan avulla työskentelyä 

kyettäisiin rytmittämään paremmin ja tehostamaan materiaalien virtausta. 

Tutkimuksen sivuprojektin aikana selvitettiin keräilyn toimintaa ja aineiston 

perusteella luotiin esimerkki tahtiaikalaskentataulukosta, johon on merkattu 

päivittäinen työaika, tauot sekä keräilyn asetusajat. Tähän yhdistettynä 

keräilylistojen minimi-, keskimääräinen- ja maksimimäärä auttaa laskemaan, 

kuinka paljon keskimäärin on käytettävissä yhden listan keräilyyn. 

Tahtiaikalaskennasta on koottu tiedot taulukkoon 19.  

 

Taulukko 19 Ehdotus keräilyn tahtiaikalaskennasta 

 
Min Keskiarvo Max 

 Päivittäinen keräilytarve 18 25 39 keräilylistaa 

Vuorokohtaiset tiedot 
    

Vuorot / päivä 2 2 2 kpl 
Työaika / vuoro 510 510 510 min 
Lounastauko / vuoro 30 30 30 min 
Kahvitauot / vuoro 30 30 30 min 

Työn asetusajat 
    

Keräilylistan kuittaus & uuden 
listan haku 3 3 3 min 

Työaika yhteensä / päivä 846 825 783 min 

Tahtiaika 47 33 20 min/lista 

 

Keräilyn tahtiajan lisäksi tulee myös huomioida maalaamon työskentelyrytmi ja 

synkronoida ne yhteen. Tällöin voidaan rytmittää materiaalien ripustusnopeutta ja 

maalausprosessin vaatimaa aikaa keräilyn vaatiman ajan kanssa. Uusi 

toimintatapa vaatii merkittävän määrän selvitys- ja analyysityötä, jotta oikea 

tahtiaika kyetään määrittämään sekä maalaamoon että keräilyyn. Selvityksessä 

tulee ottaa huomioon muun muassa keskimääräinen materiaalien ripustusaika 

maalauslinjalle, maalausprosessin kesto, maalivärin vaihto ja mahdollisten 

laatupuutteiden aiheuttamat viivästykset koko prosessin aikana. Nämä kaikki 



 

   

 

101 

kyetään rytmittämään keräilyn työskentelytahdin kanssa vasta sitten, kun kaikki 

ajat ovat tarkasti määriteltyjä ja prosessi on täysin standardoitu. 

 

6.4 Johtopäätökset tutkimustulosten kokonaisvaikutuksesta 

tutkimusympäristöön 

 

Alaluvussa 4.1 selostettiin tutkimusympäristöä arvovirtakaavion (sivu 40, kuva 

14) ja prosessivirtakaavion (sivu 41, kuva 15) avulla. Kehitysehdotusten myötä 

uusi arvovirtakaavio on esitetty kuvassa 43, jossa muutoksia kokeneet osa-alueet 

on merkattu oranssilla värillä. 

 

Kuva 43 Uusi arvovirtakaavio tutkimusympäristöstä ja taustalla vaikuttavista 

toiminnoista 

 

Arvovirtakaavioon kehitysehdotusten myötä on lisätty tavaran vastaanoton 

työntekijöille toimitettavat toimituskohtaiset tiedot, jonka avulla työtä kyetään 

rytmittämään ja tulevaisuuden toimintaa suunnittelemaan. Varastonohjausta 

koskevat muutokset ovat uudet varastonohjausmenetelmät sekä varastonohjauksen 
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seuranta ja parametrien päivittämisprosessi. Hyllypaikalle kirjaaminen tulee 

muuttumaan AF-nimikkeiden osalta, kun materiaalivaraston 

hyllypaikkapolitiikkaa muutetaan tilauspisteohjauksen vaatimusten mukaisiksi, 

jonka lisäksi AF-nimikkeiden sijainnista kertovia ohjekylttejä sijoiteltiin 

materiaalivarastoon. Keräilylistoja muutetaan optimaalisemman 

keräilyjärjestyksen mukaiseksi. 

 

Uusi prosessivirtakaavio on havainnollistettu kuvassa 44, jossa muutoksia 

kokeneet osa-alueet on myös merkattu oranssilla. Kellolla symboloidaan 

volyymitoimittajille sekä kohdeyrityksen ohutlevypajalle ja erikoispajalle luotua 

toimitusaikataulua. Uudella toimintamallilla myöskään purkualueelle ei ole enää 

tarvetta, joten se on poistunut kaaviosta kokonaan, mistä syystä vastaanottoalue 

on merkattu vaalealla oranssilla. 

 

Kuva 44 Tutkimusympäristön uusi prosessivirtakaavio 
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Kaikkien kehitysehdotusten myötä materiaalivirtaa kyetään tehostamaan, 

materiaalinkäsittelyä helpottamaan ja tiedonjakoa edistämään sekä tavaran 

vastaanotossa että keräilyssä. Vertaamalla uutta arvovirtakaaviota 

nykytoimintamallin kaavioon, voidaan huomata ero myös materiaalivirran 

pituudessa. Uudessa kaaviossa materiaalivirran reitti on selkeästi lyhempi, kun 

ulkoiselle purkualueelle ei ole tarvetta eikä yhtä ylimääräistä materiaalien 

siirtoprosessia enää tarvita.  
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7 YHTEENVETO 

 

Tutkimuksen päätavoitteena oli luoda konkreettisia kehitysehdotuksia 

materiaalivirran tehostamiseksi kohdeyrityksen tulo- ja sisälogistiikan 

materiaalinohjausprosesseissa. Jotta päätavoite voitiin saavuttaa, oli 

kohdeyrityksen nykytilan kartoittamisen ja analysoinnin avulla tunnistettava 

materiaalivirtaa hidastavat tekijät ja toimintatavat, jotka aiheuttavat hukkaa.  

 

Tutkimus toteutettiin yksittäisenä tapaustutkimuksena, jossa hyödynnettiin sekä 

kvalitatiivista aineistoa että kvantitatiivista dataa. Tutkimus rajattiin koskemaan 

kohdeyrityksen maalattavien ohutlevykomponenttien materiaalivirtoja, jossa 

tutkittavia materiaalinohjausprosesseja olivat varastonohjaus, tavaran vastaanotto 

ja varaston keräily. Materiaalivirrat olivat käytännössä toimittajalta saapuvat 

materiaalit tavaran vastaanottoon, vastaanotosta materiaalivarastoon ja sieltä 

keräilyn toimesta tehtaan maalaamon ripustusalueelle. 

 

Tutkimuksen ensimmäisestä teorialuvusta saatiin viitekehykset 

materiaalinohjauksesta, sen mittaamisesta ja seurannasta sekä 

varastonohjauksesta. Toisessa teorialuvussa käsiteltiin lean-periaatteista tuttuja 

käsitteitä ja työkaluja, joita voidaan hyödyntää materiaalinohjauksen analysointi- 

ja kehittämistyössä. 

 

Työn empiirinen tutkimus toteutettiin kolmessa osassa. Ensin analysoitiin kunkin 

materiaalinohjausprosessin nykytilaa ja pyrittiin tunnistamaan hukkaa aiheuttavia 

toimintatapoja. Analyysit toteutettiin kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen aineiston 

pohjalta kunkin prosessin osalta. Toisessa osiossa esitettiin konkreettisia 

kehittämistoimenpiteitä, joilla materiaalivirtaa voidaan tutkimusympäristön 

prosesseissa tehostaa. Kolmannessa osiossa esiteltiin johtopäätökset tutkimuksesta 

ja vastattiin tutkimuskysymyksiin. 

 

Nykytila-analyysin pohjalta tunnistettiin hukkaa aiheuttavia toimintatapoja. 

Tutkimuksessa havaittiin, että varastonohjauksen toiminnalla on suuri vaikutus 
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tavaran vastaanoton ja keräilyn toimintaan. Haasteita aiheuttivat liian suuret 

tilauserät ja materiaalivirtojen epätasaisuus, kun varastoa ohjataan samalla 

menetelmällä kaikkien nimikkeiden osalta. Tavaran vastaanoton toimintatavoissa 

hukkaa aiheutti toimitusten satunnaisuus ja informaation puute. Työntekijöillä ei 

ole tietoa päivän saapuvista toimituksista, niiden toimittajista, saapumisajasta tai 

kuormituksesta ja usein kaksikin rekkaa voi saapua yhtäaikaisesti, jolloin 

työskentely on hankalaa. Tavaran vastaanotossa hukkaa aiheutti myös hidas 

hyllytysprosessi. Keräilyssä hukkaa aiheutti liiallinen apuvälineiden, pinoajan ja 

porrastikkaiden, käyttö, koska korkeimmankin kysynnän nimikkeet olivat 

vaikeasti kerättävissä materiaalivarastossa. Lisäksi hukkaa aiheutti pitkät 

kävelymatkat varastossa materiaaleja keräillessä. 

 

Varastonohjauksen kehitysehdotukset olivat yksittäisiä osia, joista rakennettiin 

uusi varastonohjauksen toimintatapa. Tavoite oli löytää vaihtoehtoisia 

varastonohjausmenetelmiä, jotta varaston kiertoa voidaan tehostaa. 

Varastonohjauksen uudet toimintatavat koostuivat ABC-XYZ-analyysityökalun 

rakentamisesta ja kysynnän variaatiokertoimen käytöstä nimikkeiden kysynnän 

heilahtelua arvioitaessa. Uusiksi varastonohjausmenetelmiksi soveltui 

tilauspisteohjaus (9% nimikkeistä) sekä kaksi eri tarvelaskentapohjaista 

(profiiliohjaus) varastonohjausmenetelmää: profiiliohjaus tasaerällä (16 % 

nimikkeistä) ja profiiliohjaus vaihtuvalla erällä (75 % nimikkeistä), jossa 

nimikkeitä tilataan vain todellista tarvetta vastaava määrä. Lisäksi uusi 

toimintatapa sisältää tilauspisteohjattavien nimikkeiden ohjausparametrien tarkkaa 

seurantaa ja päivittämistä, jotta menetelmän eduista voidaan nauttia 

pidemmälläkin aikavälillä. Seurantaprosessiin kuuluu myös kaikkein 

pienikulutuksisimpien nimikkeiden seurantaa ja tunnistamista. 

 

Tavaran vastaanoton toimintaa ehdotettiin kehitettävän visuaalisen ohjauksen 

menetelmin. Volyymitoimittajille luotiin päiväkohtainen toimitusaikataulu, jonka 

mukaan toimitukset saapuvat. Informaation kulkua ehdotettiin kehitettävän 

toimitusten yksityiskohtaisten tietojen välittämisen avulla. Tiedot sisältäisivät 

toimittajan, toimituksen kuormituksen ja tilausrivien määrän, jotta voidaan 
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ennakoida ja suunnitella tulevaisuuden toimintaa. Nämä tiedot ehdotettiin 

välitettävän tavaran vastaanottoon sijoitettavaan monitoriin, josta on helppo 

seurata kuluvan päivän ja viikon toimitusten tilaa. Lisäksi materiaalilavan kyljessä 

olevaa kollitarraa ehdotettiin muokattavan tiheäkulutuksisimpien nimikkeiden 

osalta hyllytysprosessin nopeuttamiseksi. 

 

Keräilyn toimintaa ehdotettiin kehitettävän luomalla tiheäkulutuksisimmille 

nimikkeille uusi stabiili hyllypaikkapolitiikka, jossa nimikkeitä varastoidaan aina 

samalla hyllypaikalla. Lisäksi ehdotettiin pitkien nimikkeiden uutta 

keräilyprosessia materiaalien siirtelyn vähentämiseksi. Keräilijän kävelyn 

vähentämiseksi, ehdotettiin materiaaleille uutta keräilyjärjestystä, mikä näkyy 

keräilylistalla varastolokeroiden uutena järjestyksenä. Uusi keräilyjärjestys tukee 

virtaviivaista kävelyä varastossa, mikä nopeuttaa keräilyprosessia merkittävästi. 

Pitkille nimikkeille ehdotettiin allokoitavan oma keräilykärrynsä, joka pysyisi 

paikallaan ja johon keräilijä vuoron aikana nostaisi nimikkeitä. Tämä vähentää 

materiaalien siirtelyn määrää ja tilan tarvetta varastossa. 

 

Tutkimuksen pää- ja alatavoitteet kyettiin saavuttamaan, sillä kehitysehdotukset 

nähtiin kohdeyrityksessä toteuttamiskelpoisina. Toteutetut analyysit ja 

kehitysehdotukset tukevat kohdeyrityksen tavoitteita materiaalivirran 

tehostamisesta ja joustavamman toimitusketjun mahdollistamisesta. Tutkimuksen 

päätavoitteen lisäksi kyettiin antamaan kohdeyritykselle todella kattava kuva 

nykytoiminnasta ja siinä esiintyvistä ongelmista ja niiden aiheuttajista. 

Kohdeyrityksestä saadun palautteen perusteella tutkimustuloksiin ollaan 

tyytyväisiä. 
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LIITTEET 

LIITE 1. Materiaalivarasto SMOS:n layout 

  



 

   

 

 

LIITE 2. Logistiikkapäällikön haastattelu 1: Haastattelurunko 

 

HAASTATTELU: TAVARAN VASTAANOTTO, HAASTATTELU 1 

Haastattelija: Topias Olkkonen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, diplomityöntekijä  

Haastateltava: Logistiikkapäällikkö 

Haastatteluaika ja -paikka: 3.1.2018, Porvoo 

 

Haastattelun runko: 

 

1. Kerro yleisesti tavaran vastaanoton toiminnasta. 

2. Kerro yleisesti materiaalivirroista tavaran vastaanotossa. 

3. Onko prosessikaaviota saatavilla? 

4. Kerro tavaran vastaanottoprosessista ja sen toiminnoista. 

5. Kerro yleisesti tavaran vastaanoton tämänhetkisistä haasteista. 

6. Onko tällä hetkellä tavaran vastaanotossa kehitysprojekteja käynnissä? Jos on, millaisia? 

  



 

   

 

 

LIITE 3. Logistiikkapäällikön haastattelu 2: Haastattelurunko 

 

HAASTATTELU: TAVARAN VASTAANOTTO, HAASTATTELU 2 

Haastattelija: Topias Olkkonen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, diplomityöntekijä  

Haastateltava: Logistiikkapäällikkö 

Haastatteluaika ja -paikka: 29.1.2018, Porvoo 

 

Haastattelun runko: 

 

1. Kerro yleisesti tavaran vastaanoton materiaali- ja tietovirroista. 

2. Ovatko saapuvat tavarakuormat epätasaisia purkuun tarvittavan ajan ja työmäärän 

suhteen? 

3. Mitkä ovat mielestäsi vastaanoton toimintoja, joissa esiintyy eniten hukkaa tai turhaa 

työtä? 

3.1 Miten järjestelmämielessä toimintaa voisi mielestäsi kehittää? 

4. Mitä ulkoisia haasteita/hidasteita tavaran vastaanottoon liittyy? 

5. Mitä sisäisiä haasteita/hidasteita tavaran vastaanottoon liittyy? 

6. Onko vastaanotolla mielestäsi tarpeeksi henkilöresursseja käytettävissä? 

7. Käytetäänkö mielestäsi vastaanoton henkilöresursseja tehokkaasti? 

8. Onko tavaran vastaanotolla käytössä toiminnan mittareita? Jos on, mitä? 

  



 

   

 

 

LIITE 4. Tavaran vastaanoton tiiminvetäjän ja työntekijän haastattelu: Haastattelurunko 

 

HAASTATTELU: TAVARAN VASTAANOTON TOIMINTA JA SEN 

HAASTEET 

 

Haastattelija: Topias Olkkonen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, diplomityöntekijä  

Haastateltavat: Tavaran vastaanoton tiiminvetäjä ja siirtomies 

Haastatteluaika ja -paikka: 16.2.2018, Porvoo 

 

Haastattelun runko: 

 

1. Mitä mieltä olette saapuvan tavaran määrästä ohutlevyjen vastaanotossa? 

2. Onko materiaalivirta mielestänne tasaista ohutlevyjen vastaanotossa? 

3. Mitä ulkoisia haasteita/hidasteita tavaran vastaanottoon liittyy? 

4. Mitä sisäisiä haasteita/hidasteita tavaran vastaanottoon liittyy? 

5. Mitä vaikutuksia arvelette tavaramäärän vähenemisellä olevan jokapäiväiseen työhön? 

6. Mitä erityistilanteita tavaran vastaanotossa on? 

7. Mitä nämä erityistilanteet aiheuttavat vastaanotossa? 

8. Mitkä toiminnot ja/tai työvaiheet aiheuttavat ylimääräistä ja aikaa vievää työtä 

vastaanotossa? 

9. Onko kuorman purkuun varattu mielestänne riittävästi aikaa? 

10. Miten materiaaliketjua kuorman purku --> sisäänkirjaus --> hyllytys voisi mielestänne 

nopeuttaa? 

11. Miten koette saapumisten tarkan aikatauluttamisen helpottavan jokapäiväistä 

työtänne? 

12. Mitä mieltä olette vastaanottoalueen selkeästä visuaalisesta ohjaamisesta? 

13. Kaipaisitteko jotain lisätietoa jokaisesta saapuvasta kuormasta?  



 

   

 

 

LIITE 5. Tavaran vastaanotossa käytettävät työkalut 

  

Tukipyörätrukit 

PDA-laite Vastapainotrukki 



 

   

 

 

LIITE 6. Maalaamon työnjohtajan haastattelu: Haastattelurunko 

 

HAASTATTELU: MAALAAMON JA KERÄILYN TOIMINTA YLEISESTI 

Haastattelija: Topias Olkkonen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, diplomityöntekijä  

Haastateltava: Maalaamon työnjohtaja 

Haastatteluaika ja -paikka: 5.1.2018, Porvoo 

 

Haastattelun runko: 

 

1. Kerro yleisesti maalaamon toiminnasta. 

2. Kerro yleisesti keräilyprosessista ja sen toiminnoista. 

3. Kerro yleisesti keräilyn materiaalivirroista. 

4. Onko keräilyn ja maalaamon toiminnasta saatavilla prosessikaaviota? 

5. Kerro keräilyssä käytettävistä työkaluista. 

6. Kerro yleisesti keräilyn tämän hetken haasteista ja ongelmista. 

7. Onko keräilyssä kehitysprojekteja meneillään? Jos on, mitä? 

  



 

   

 

 

LIITE 7. Keräilyn tiiminvetäjän ja keräilijän haastattelu: Haastattelurunko 

 

HAASTATTELU: KERÄILYN TOIMINTA JA SEN HAASTEET 

Haastattelija: Topias Olkkonen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, diplomityöntekijä  

Haastateltava: Keräilyn tiiminvetäjä ja keräilijä 

Haastatteluaika ja -paikka: 15.2.2018, Porvoo 

 

Haastattelun runko: 

 

1. Onko nykyinen varaston layout ja materiaalien sijoittelu mielestänne optimaalinen 

keräilyä varten? 

2. Toivoisitteko enemmän visuaalisuutta varastotilaan? Miten näkisitte tämän hyödyttävän 

keräilytyötä? 

3. Missä keräilyn toiminnoissa mielestänne esiintyy eniten turhaa ja ylimääräistä työtä? 

4. Millä keinoilla omasta mielestänne näitä toimintoja voisi kehittää, jotta ylimääräistä 

työtä ei tehtäisi? 

5. Mitä yleisesti haluaisitte keräilyn materiaalinkäsittelyssä parannettavan? 

6. Mitä erityistilanteita keräilyyn liittyy? 

7. Mistä nämä erityistilanteet johtuvat? 

8. Miten mielestänne näitä erityistilanteita voitaisiin vähentää? 

9. Mitä yksittäisiä toimintoja ja/tai työkaluja haluaisitte keräilyssä kehittää? 

  



 

   

 

 

LIITE 8. Keräilyssä käytettävät työkalut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Keräilykärry 

Pinoaja Porrastikkaat 



 

   

 

 

LIITE 9. Esimerkkikeräilylista 
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