
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

LUT School of Energy Systems 

LUT Kone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anssi Hakkarainen 

 

LAYOUT-KEHITYS OSANA TUOTANNON TEHOSTAMISTA 

DIAGNOSTIIKKATUOTANNOSSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 14.10.2018 

Tarkastajat Prof. Harri Eskelinen 

DI, MBA Mikael Lamberg   



TIIVISTELMÄ 
 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
LUT Energiajärjestelmät 
LUT Kone 
 
Anssi Hakkarainen 
 
Layout-kehitys osana tuotannon tehostamista diagnostiikkatuotannossa 

 

Diplomityö 
 
2018 
 
95 sivua, 56 kuvaa ja 8 taulukkoa 
 
Tarkastaja: Prof. Harri Eskelinen 

DI, MBA Mikael Lamberg 
 
Hakusanat: layout, tuotannon tehostaminen, Lean, solutuotanto, diagnostiikkateollisuus 
 
Orion Diagnostica kehittää, valmistaa ja markkinoi kliinisiä diagnostisia sekä hygienian 
seurantaan tarkoitettuja testejä. Suurin osa yrityksen myynnistä koostuu immunologisista 
testeistä. Niiden tuotantokapasiteetti on 35 miljoonaa testiä nkykisellä vuorojärjestelmällä. 
Yrityksen strategia keskittyy immunologisten tuotteiden myynnin kasvattamiseen ja 
onnistumisen edellytyksenä on tuotannon kapasiteetin kasvattaminen. Tämä työvastaa 
kysymykseen, kuinka tuotantokapasiteettia tulisi kasvattaa parhaalla mahdollisella tavalla. 
Onnistumiskriteereinä on tuotantokapasiteetin lisäämisen lisäksi, muutosten toteutus 
nykyistä tuotantoa keskeyttämättä sekä tekkuuden kasvattaminen nykyisestä. 
 
Työn tavoitteena on tehdä yrityksen käyttöön layout-suunnitelma, jonka avulla 
immunologisten tuotteiden tuotantokapasiteetti kasvaa 100 % vuoteen 2022 mennessä. 
Layout-mahdollisuuksia selvitetään aluksi kartoittamalla tuotannon nykytila, sitten 
tunnistamalla nykyiset pullonkaulat ja ongelmakohdat sekä lopuksi suunnittelemalla ja 
ehdottamalla parempia ratkaisuja. Tuotannon nykyiset prosessit sekä materiaalivirrat 
kartoitetaan ja sijoitetaan nykyiseen layoutiin. Immunologisten tuotteiden 100 % kasvun 
vaikutus materiaalivirtoihin arvioidaan. Tämän lisäksi nykytilan ongelmat paikallistetaan 
ja näiden korjaamiseksi laaditaan kolme layout-vaihtoehtoa. Uusiin layout-vaihtoehtoihin 
sijoitetaan kasvaneet materiaalivirrat ja uudet investoitavat laitteet. Ensimmäinen layout-
vaihtoehto huomioi nykyisen palo-osastoinnin ja pienentää palovahinkoriskiä. Toinen 
layout-vaihtoehto hyödyntää tuotannon materiaalivirrat mahdollisimman tehokkaasti. 
Kolmas layout-vaihtoehto mahdollistaa mikrobiologisen ja immunologisen tuotannon 
kasvun. Kaikki kolme layout-vaihtoehtoa arvioidaan ja lopuksi yritykselle annetaan 
suositus toteutettavasta layout-vaihtoehdosta.  



ABSTRACT 
 
Lappeenranta University of Technology 
LUT School of Energy Systems 
LUT Mechanical Engineering 
 
Anssi Hakkarainen 
 
Layout development as a part of improving production efficiency in diagnostics 
manufacturing 
 
 
Master’s thesis 
 
2018 
 
95 pages, 56 figures and 8 tables 
 
Examiner: Prof. Harri Eskelinen 

DI, MBA Mikael Lamberg 
 
Keywords: layout, production efficiency, lean, cellular production, diagnostic industry 
 
Orion Diagnostica develops, manufactures and markets clinical diagnostics tests. The 
company’s new strategy aims to increase sales of its immunological tests. When the sales 
are increasing, the company must grow its production capacity. A production capacity will 
be increased with the layout change and by investing the new machinery. An efficient 
production requires well-planned layout to produce goods in a cost-efficient way. 
 
The goal was to make a layout plan for the company that would increase the growth of the 
immunological products by 100 % by the year 2022. The layout options were explored by 
studying current state of the production. The current production process and the material 
flows were mapped and placed to the current layout. An impact of the growth of the 
immunological production to the material flows was counted. In addition, current problems 
with the today’s layout were localized. To remedy the situation three-layout change plans 
were made. The growth material flows and the new machinery were placed to the new 
layout options. The first layout option builds layout around current fire compartmentation 
and reduces company’s risk in the disaster situation. Second layout option makes use of 
current material flows. Third layout option enables growth of both microbiological and 
immunological production. All three layout possibilities were studied and a 
recommendation was given for the layout option to be executed. 
  



ALKUSANAT 

 

 

Haluan kiittää Orion Diagnostican toimitusketjun johtajaa Mikael Lambergia sekä 

tuotannon päällikköä Marjo Poikelaa diplomityön aiheesta sekä hyvästä ohjauksesta. 

Kiitän myös Orion Diagnostican toimitusketjun työntekijöitä ja toimihenkilöitä. 

 

Erityiskiitokset työn tarkastajalle, professori Harri Eskeliselle, ohjauksesta ja 

mentoroinnista. 

 

Kiitos myös kotiväelle tuesta ja kannustuksesta opiskeluissa työn ohessa. 

 

Anssi Hakkarainen 

 

Anssi Hakkarainen 

Espoossa 14.10.2018



5 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

 

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT 

ALKUSANAT 

SISÄLLYSLUETTELO 

LYHENNE- JA KÄSITELUETTELO 

1 JOHDANTO ...................................................................................................................... 8 

1.1 Yritysesittely ............................................................................................................... 8 

1.2 Työn tavoitteet .......................................................................................................... 10 

1.3 Työn rajaukset ........................................................................................................... 11 

1.4 Raportin rakenne ja sovellettava metodiikka ............................................................ 11 

2 LAYOUT-KEHITYKSEN JA TUOTANNON TEHOSTAMISEN 

METODIIKKA ....................................................................................................................... 13 

2.1 Sovellettavat layout- ja materiaalilogistiikan kehitysmetodit ................................... 13 

2.2 Prosessikartoitusmetodit ........................................................................................... 13 

2.3 Materiaalivirrat ......................................................................................................... 13 

2.4 Sovellettavat Lean-menetelmät ................................................................................. 14 

2.4.1 U-muotoinen solu ......................................................................................... 14 

2.4.2 Jatkuva virta tai yhden kappaleen virta ......................................................... 15 

2.4.3 Juuri oikeaan aikaan (JOT) ........................................................................... 16 

2.4.4 Materiaalikerääjä .......................................................................................... 17 

3 LAYOUTIN JA TUOTTANNON TEHOKKUUS DIAGNOSTIIKKA-

TEOLLISUUDESSA .............................................................................................................. 18 

3.1 Layout-suunnittelun tavoitteet .................................................................................. 18 

3.2 Tuotantoautomaatio .................................................................................................. 19 

3.3 Tehtaan jakaminen tulosyksiköihin .......................................................................... 20 

3.4 Layout-mallit ............................................................................................................ 22 

3.5 Tuotantolinja-layout .................................................................................................. 22 

3.6 Layout-suunnitelma .................................................................................................. 25 

3.7 Palo-osastojen suunnittelu ........................................................................................ 28 

4 DIAGNOSTIIKKATEOLLISUUDEN ERITYISVAATIMUKSET ......................... 31 



6 

 

4.1 Vaatimukset tuotantolaitteille ja prosesseille diagnostiikkateollisuudessa .............. 31 

4.2 Vaatimukset tiloille ja layoutille diagnostiikkateollisuudessa .................................. 32 

4.3 Vaatimukset materiaali- ja henkilövirroille diagnostiikkateollisuudessa ................. 36 

5 ORION DIAGNOSTICAN ESPOON TEHTAAN TUOTANNON NYKYTILA 

JA LAYOUT ........................................................................................................................... 38 

5.1 Immunologisten tuotteiden valmitusprosessi ja layout ............................................. 41 

5.2 Mikrobiologisten tuotteiden valmitusprosessi ja layout ........................................... 44 

5.3 Pakkaamon prosessi ja layout ................................................................................... 45 

5.4 Immunologinen pakkausprosessi .............................................................................. 46 

5.5 Mikrobiologinen pakkausprosessi ............................................................................ 49 

5.6 Muut tuotteet ............................................................................................................. 51 

5.7 Nykyisen layoutin esteet ........................................................................................... 51 

5.8 Tuotannon nykytilan ja layoutin tunnistetut ongelmat ............................................. 53 

5.9 Uuden layoutin suunnittelu ....................................................................................... 56 

6 UUSI TUOTANTO-LAYOUT ...................................................................................... 58 

6.1 Yläkerran pakkaamon muutokset ............................................................................. 58 

6.2 Alapakkaamon muutokset ......................................................................................... 63 

6.3 Immunologisten ja mikrobiologisten tuotteiden valmistusprosessien layout-

vaihtoehdot........................................................................................................................ 64 

6.3.1 Layout-vaihtoehto 1 ...................................................................................... 67 

6.3.1 Layout-vaihtoehto 2 ...................................................................................... 71 

6.3.2 Layout-vaihtoehto 3 ...................................................................................... 74 

6.4 Uudet paloalueet ....................................................................................................... 78 

6.5 Layout-vaihtoehtojen yhteenveto ............................................................................. 80 

7 TULOKSET .................................................................................................................... 84 

8 POHDINTA ..................................................................................................................... 88 

8.1 Tulosten vertaaminen aikaisempaan tutkimustietoon ............................................... 88 

8.2 Tulosten luotettavuus ja objektiivisuus ..................................................................... 89 

8.3 Tulosten uutuusarvo ja yleistettävyys ....................................................................... 89 

9 YHTEENVETO .............................................................................................................. 90 

LÄHTEET ............................................................................................................................... 92 

 

  



7 

 

LYHENNE- JA KÄSITELUETTELO 

 

 

ATEX ATmosphères Explosibles. Lyhenne räjähdys-

vaarallisista tiloista 

CAD Computer Aiden Desing. Lyhenne tietokone-

avusteisesta suunnittelusta 

MRP Manufacturing resource planning. Lyhenne 

tuotannonohjauksesta. 

RIA Radioimmunoassay. Lyhenne immuno-

määrityksestä, joka käyttää radioleimattuja 

molekyylejä. 

 

Andersen Consulting  Konsulttiyritys, joka on nykyään Accenturena 

Autoklavointi  Paineastian käyttö reaktioiden nopeuttamiseen 

CleanCard   Orion Diagnostican valmistama hygieniatesti 

C-reaktiivinen proteiini  Maksan tulehduksen aikana muodostama proteiini 

European Medicines Agency Euroopan lääkevirasto 

Flexlink   Tunnettu kuljetinvalmistaja 

FMS-järjestelmä  Lyhenne joustavasta valmistusjärjestelmästä 

Genread   Orion Diagnostican valmistama molekyylitesti 

Good Manufacturing Practice Lääkkeiden hyvät tuotantotavat 

Immunologinen  Viittaa immuunipuolustukseen 

In Vitro   Koe, joka tehdään koeputkessa 

JOT   Juuri Oikeaan Aikaan Lean-menetelmä 

Kastolevy   Muovilevy, jolla testataan esim. pintapuhtautta 

Kendall   Amerikkalainen öljy-yritys 

Korkki   Immunologisten testien puolivalmiste 

Kyvetti   Mittausastia 

Lean   Japanilainen johtamisfilosofia 

Mikrobiologinen  Viittaa Orion Diagnostican kastolevytuotteisiin 

Toiminnanohjausjärjestelmästä Tietokoneistettu järjestelmä, joka ohjaa tuotantoa 

  



8 

 

1 JOHDANTO 

 

 

Diplomityössä tutkitaan Orion Diagnostican tehdastuotannon layoutin tehostamis-

mahdollisuuksia. Tehdastuotannon layoutia on kehitettävä, jotta tuotanto pystyy 

vastaamaan tulevaisuuden kasvaviin tuotantovolyymeihin kustannustehokkaasti. Orion 

Diagnostican tehdastuotannossa valmistetaan useiden eri tuoteperheiden tuotteita. Tuotteet 

jaetaan immunologisiin, mikrobiologisiin, radioimmunomääritys eli RIA-, CleanCard ja 

Genread tuotteisiin. Yrityksen myyntiennusteiden perusteella tuleva volyymin kasvu tulee 

immunologisista tuotteista, muiden tuotteiden valmistusmäärien pysyessä nykyisessä. 

Tuotannon kasvaessa huonosti toteutettu tuotanto-layout tulee näkymään kasvavina 

varastoina, rajoitteina ja työntekijöiden tyytymättömyytenä. (Ojaghi et al. 2015, s.1.) 

 

1.1 Yritysesittely 

Orion Diagnostica kehittää, valmistaa ja markkinoida kliinisiä diagnostisia sekä hygienian 

seurantaan tarkoitettuja testejä. Yrityksen tärkeimpiä asiakkaita ovat 

perusterveydenhuollon tarjoajat, kuten terveyskeskukset sairaalat ja apteekit. Yritys on 

perustettu 1974. Yritys kuului aiemmin Orion-konserniin, jolloin se toimi Orion Oy:n 

tytäryhtiönä. Vuoden 2018 alussa Orion Diagnostica myytiin Axcel Management A/S:n 

hallinnoimalle sijoitusrahastolle ja nykyisin se jatkaa toimintaansa itsenäisenä yrityksenä. 

Vuonna 2017 Orion Diagnostica vei tuotteita yli 60:n maahan, yrityksen liikevaihto oli 54 

miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,9 miljoonaa euroa. Varoja yrityksellä oli 52 miljoonaa 

euroa ja henkilökuntaa 282. 

 

Uutta strategiaa laatiessaan Orion Diagnostica tarkensi visiotaan ja keskittyi suurimpaan 

tuoteperheeseen eli immunologisiin tuotteisiin. Strategiaa laatiessaan yritys teetti arvion 

yrityksen toiminnasta liikkeenjohtoon erikoistuneella Ernst & Young Oy:llä. Arvioinnin 

lopputuloksena oli, että panostuksilla nykyisille ja uusille markkina-alueille, yrityksen on 

mahdollista kasvattaa immunologisten tuotteiden myyntiä 100 % vuoteen 2022 mennessä. 

Tämä vaatii yrityksen toimitusketjulta satsauksia ja investointeja, sillä nykyinen 

kapasiteetti on riittämätön uusin tuotantovolyymeihin. (Ernst & Young Oy 2018.) 
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Yrityksen toimipisteet, joissa tehdään tuotantoa, sijaitsevat Espoossa. Yrityksellä on myös 

myyntiorganisaatiota Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Tšekissä, 

Puolassa, Slovakiassa ja Unkarissa, mutta ne ovat keskittyneet tuotteiden jakeluun ja 

markkinointiin. Tuotanto Espoossa on jakautunut muovitehtaaseen, laboratorio- ja 

tehdasvalmistukseen. Merkittävimpinä tuotteina yrityksellä on QuikRead, QuikRead Go, 

Genread, UniQ, Uricult, Easicult, Hygicult ja CleanCard. Tuotteet on esitetty kuvassa 1. 

 

QuikRead ja QuikRead Go ovat immunologisia tuotteita, jotka ovat paikalla tehtävien 

diagnostisten testien instrumentteja ja testipakkauksia. Testipakkaukset sisältävät 

instumentilla tehtävään testiin tarpeelliset osat. Erilaisia testejä on seitsemän ja 

myynniltään suurin testi mittaa c-reaktiivista proteiinia verestä. C-reaktiivinen proteiinia 

muodostuu maksassa, kun potilaalla on akuutti infektio. Genread on oma tuoteperheensä, 

joilla tehtävät testit perustuvat molekulaarisen patogeenin havaitsemiseen. UniQ kuuluu 

RIA-tuotteisiin, joilla tehdään kollageenimääritykset luu- ja pehmytkudoksen häiriöille. 

Uricult, Easicult ja Hygicult ovat kastolevytuotteita, jotka kuuluvat mikrobiologisiin 

tuotteisiin. Tuotteilla voidaan todentaa kontaminaatiota tai todeta virtsatietulehduksia. 

CleanCard on oma tuote, jolla valvotaan pintahygieniaa. Tuotetta käytetään esimerkiksi 

elintarviketeollisuudessa pintojen pyyhintään, jolloin proteiinijäämät tuotekontaktissa 

olevilta pinnoilta paljastuvat. (Orion Diagnostica 2018.) 

 

 

Kuva 1. Orion Diagnostican tuotteita kuten QuikRead go, QuikRead, Genread, CleanCard, 

Easycult ja Uricult. (Orion Diagnostica 2018.) 

 

Diplomityön keskiössä ovat yrityksen tehdastuotanto Espoossa sekä kasvava 

immunologinen tuotanto. Diplomityössä on otettava huomioon kaikki yrityksen 
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tehdastuotannossa valmistettavat tuotteet, sillä tuotannon on kasvavan immunologisen 

tuotannon ohessa kyettävä tuottamaan muita tuotteita nykyisellä kapasiteetilla. 

 

1.2 Työn tavoitteet 

Diplomityö keskittyy Orion Diagnostican tehdastiloissa sijaitsevan tuotannon layoutin ja 

materiaalivirtojen kehittämiseen. Tuotantoa ja tehokkuutta on kehitettävä, koska yrityksellä 

on tavoitteena kasvattaa tuotantokapasiteettiaan vastaamaan tulevaisuuden 

myyntiennusteita. Määrällisesti suurin tuoteperhe on immunologiset tuotteet, joita 

valmistetaan yli miljoona testipakkausta vuodessa. Kasvu on suunniteltu siten, että 

immunologisten tuotteiden tuotantomäärät kasvavat tasaisesti ja muiden tuotteiden 

volyymit pysyvät entisellään. Vuonna 2022 tuotantomäärät ovat kaksinkertaistuneet 

nykyisestä. Kasvavat tuotantovolyymit tarkoittavat kasvavia materiaalivirtoja ja 

kookkaampia varastoja. 

 

 Nykyistä suuremmat materiaalivirrat ja varastot eivät yhdessä uusien tuotantolaitteiden 

kanssa sovi nykyiseen layoutiin, vaan layoutia on muutettava. Layout-muutoksen 

tavoitteena on mahdollistaa immunologisten testien tuotannon kasvu. Samalla layout-

muutoksen yhteydessä on kehitettävä materiaalivirtoja, parannettava tehokkuutta ja luotava 

lisää varastotilaa. Diplomityössä tehdään Orion Diagnostican tehdastuotannolle layout-

suunnitelma vuodelle 2022. Layout-suunnitelma on tavoite-layout, johon yritys pyrkii 

vuoteen 2022 mennessä. Pääkohteita ovat uusi kyvettilinja, pakkaamoiden kehitys ja 

immunologisen korkkituotannon laajennusmahdollisuuksien kartoitus. Vaatimukset 

layoutille ovat sekä yrityksen sisäisiä että viranomaisvaatimuksiin pohjautuvia. 

 

Orion Diagnostican Espoon tehtaan tuotannon haasteena on pirstaloitunut tuotanto-layout. 

Nykyinen tuotanto-layout sisältää useita valmistusprosesseja kuvassa 1 esitetyille 

tuotteille, ja ne on sijoitettu ympäri tehdas-layoutia. Tämä johtuu siitä, että yritys on 

lopettanut toimintojaan muissa yksiköissään ja siirtänyt ne Espoon tehtaaseen. Siirrot ovat 

johtaneet siihen, että tuotantolaitteita on täytynyt asentaa kohteisiin, joissa on ollut tilaa. 

Yrityksellä ei ollut käytössään layout-suunnitelmaa, jota olisi säännöllisesti ylläpidetty. 

 

Tutkimuskysymys ja sen alakysymyksiä ovat:  
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 Millainen layout-muutos mahdollistaa Orion Diagnostican Espoon tehdastuotannon 

immunologisten tuotteiden tuotantokapasiteetin 100 % kasvun? 

o Kuinka mahdollistaa immunologisten tuotteiden tuotantokapasiteetin 

vaadittu kasvu kustannustehokkaasti rajoittamatta muiden tuotteiden 

tuotantokapasiteettia? 

o Millainen layout-muutos saa aikaan lisää varastotilaa sekä parantaa tehtaan 

palo-osastointia ja tuotantoprosessien työergonomiaa? 

o Kuinka varmistetaan materiaalivirtojen logistinen toimivuus kasvavassa 

tuotannossa? 

    

1.3 Työn rajaukset 

Diplomityö on rajattu Orion Diagnostican tehdastuotannon layout-suunnitelmaan vuodelle 

2022. Työssä selvitetään millainen layout-muutos tulisi tehdä, jotta immunologisen 

tuotannon kasvu mahdollistettaisiin. Työstä rajataan pois yksityiskohtaisten työkiertojen ja 

työprosessin kehittäminen. Tämän lisäksi työstä rajataan pois Genread, RIA ja CleanCard 

tuotteiden tuotantoalueiden layout-muutokset. Tuotteet rajataan pois niiden pienten 

tuotantomäärien ja vähäisen kasvupotentiaalin takia. Kyseisten tuotteiden materiaalivirrat 

otetaan huomioon diplomityössä, mutta niiden tuotantoalueisiin tai prosesseihin ei tehdä 

muutoksiaehdotuksia. Tehdasrakennuksen laajentaminen rajataan pois mahdollisuuksista. 

Materiaalivirrat ja tuotantokapasiteetit arvioidaan tämän hetken tietojen perusteella. 

 

1.4 Raportin rakenne ja sovellettava metodiikka 

Diplomityön alussa tutkitaan layout-suunnittelun, materiaalilogistiikan ja tuotannon 

tehokkuuteen liittyvää teoriaa. Teorialla haetaan tutkittua tai kokemusperäistä tietoa 

tulevan layout-suunnitelman pohjaksi. Tietoa haetaan layout-suunnitteluun ja 

materiaalilogistiikkaan keskittyvästä kirjallisuudesta sekä artikkeleista ja tutkimuksista. 

Tämän lisäksi kartoitetaan lääke ja In Vitro -diagnostiselle teollisuudelle asetettuja 

vaatimuksia tuotannon layout-suunnittelun ja valmistuksen osalta. Kohdeyrityksen 

toimiessa In Vitro -diagnostisessa ja Good Manufacturing Practice -teollisuudessa tulee sen 

noudattaa alaa koskevia standardeja ja viranomaismääräyksiä. Kartoittamalla yritystä 

koskevat viranomaismääräykset varmistetaan, että suunniteltu-layout noudattaa alan 

säädöksiä. Layout-suunnittelun, materiaalilogistiikan ja tuotannon tehokkuuden 

teoriaosuudessa selvitetään, millaisia ratkaisuja työn suorituksessa tullaan käyttämään. 
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Työssä etsitään käytännön esimerkkejä, miten näitä teorioita on sovellettu ja käytetty 

muissa yrityksissä. 

 

Käytännön osuudessa tutkitaan kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimusmenetelmän keinoin 

tuotannon nykyiset layoutit, materiaalivirrat ja tuotantoprosessit. Tämä tarkoittaa 

tuotantohenkilöstön haastattelua sekä havainnointia tuotannon nykytilasta. Saatua aineistoa 

verrataan tuotannonohjausjärjestelmän tietoihin, jotta varmistutaan materiaalivirtojen ja 

tuotantoprosessien tuotantomäärien oikeellisuudesta. Tämän jälkeen sovelletaan 

teoriaosuuden löydettyjä ratkaisujavaihtoehtoja tuotannon layout-suunnitteluun. Layout-

suunnittelussa selvitetään, miten teoriatason ratkaisut saadaan toteutettua Orion 

Diagnostican tehdastuotannossa. 

 

Layout-suunnittelussa piirrettään kolme layout-vaihtoehtoa ja materiaalivirrat lisätään 

niihin suunnitteluohjelmistolla. Piirretyt layoutit ja niiden materiaalivirrat arvioidaan sen 

perusteella, kuinka tehokkaasti ne täyttävät tuotannon kasvutavoitteet ja ratkaisevat 

tuotannon havainnoinnissa tunnistetut tuotannon kehityskohteet. Konkreettisina tuloksina 

saadaan kolme uutta layout-vaihtoehtoa tehdastuotannosta. Uutena tietona saadaan 

tuotannon nykytilan kehityskohteet sekä materiaalivirtojen solmukohdat. Yleistettävissä 

olevina tuloksina saadaan yritykselle käyttöön layout-suunnitelma, jota jatkossa päivitetään 

kerran vuodessa. Tämän lisäksi yritykseen muodostetaan uusi käytäntö, jossa uusia Lean-

menetelmiä otetaan käyttöön layout-muutosten ja laitehankintojen yhteydessä. 
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2 LAYOUT-KEHITYKSEN JA TUOTANNON TEHOSTAMISEN METODIIKKA 

 

 

Tutkimusmenetelminä käytetään haastatteluja sekä havainnointia. Tuotanto-layoutin ja 

tuotantoprosessien nykytilaa arvioidaan havainnoinnin ja kohteisiin tutustumisen kautta. 

Materiaalivirrat ja vuorokohtaiset valmistusmäärät mitataan tehdastuotannossa, mutta 

niiden varmistamiseksi käytetään myös tuotannonohjausjärjestelmästä saatua tietoa. 

 

2.1 Sovellettavat layout- ja materiaalilogistiikan kehitysmetodit 

Diplomityössä sovelletaan kirjallisuudesta ja artikkeleista löytyviä layout-suunnittelun 

periaatteita-, täyttämään yrityksen tulevat kasvutavoitteet sekä korjaamaan Orion 

Diagnostican tehdastuotannon nykytilan haasteita. Tavoitteiden täyttämiseksi ja nykytilan 

ongelmien ratkaisuun käytetään tulosyksikkömallia, jossa suurempi tehdaskokonaisuus 

jaetaan pienempiin osioihin. Yrityksen tulevaisuuden kasvuhaasteisiin pyritään vastaamaan 

layout-suunnitelmalla, jossa tehtaan tuotannon layoutia kehitetään yhtenä kokonaisuutena. 

Layout-suunnitelmaa laadittaessa selvitetään nykyiset materiaalivirrat, ja kuinka uusi 

layout voisi parantaa materiaalilogistiikkaa kasvavassa tuotannossa. (Adair 2006, s. 27–31; 

Rother & Shook 2009, s. 9–16; Harmon & Peterson 1989, s. 15-17.) 

 

2.2 Prosessikartoitusmetodit 

Työssä tuotantoprosesseista muodostetaan työnkulkua kuvaava diagrammi, joka sijoitetaan 

nykytilan layoutiin. Näin saadaan näkyviin arvoa tuottamattomat ja tuottavat vaiheet. 

Uuden layoutin suunnittelussa nämä arvoa tuottamattomat vaiheet voidaan poistaa tai niitä 

voidaan kehittää. (Rother & Shook 2009, s. 9–16; ReVelle 2001, s. 190–199.)  

 

2.3 Materiaalivirrat 

Materiaalivirtoja mitataan tuotannossa selvittämällä kuljetettavat materiaalimäärät ja 

matkat. Työssä ei tutkita varaston materiaalivirtoja, mutta varastosta tulevat ja varastoon 

menevät materiaalivirrat otetaan huomioon. Tiedot hankitaan 

tuotannonohjausjärjestelmästä ja tuotannon havainnoinnista. Tuotannonohjausjärjestel-

mästä saadaan tarvittavat materiaalimäärät, kun seurataan tehtäviä tilauksia ja siirtoja eri 

valmistuspaikoille. Valmistuspaikat on määritetty tuotannonohjausjärjestelmään. 

Tuotannon havainnoinnilla saadaan selvitettyä materiaalien kuljetusmatkat ja varmistettua 
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tuotannonohjausjärjestelmän antamat materiaalimäärät. Näiden perusteella saadaan arvio 

tuotantomateriaalien liikkumisesta fyysisesti eri valmistuspaikkojen välillä. Tuotannon-

ohjausjärjestelmästä saadaan tieto, kuinka paljon materiaalia liikkuu. Tällä tiedolla voidaan 

seurata layoutista materiaalin kulkureittejä. Tästä saadaan selvitettyä matkat, määrät ja 

arvioitu aika, jonka työntekijä kuljettaa materiaalia. (Aminoff, et al., 2004, s. 5-8.) 

 

2.4 Sovellettavat Lean-menetelmät 

Lean-menetelmät saavutetaan merkittäviä tuottavuuden parannuksia karsimalla hukkaa ja 

virtauttamalla tuotantoa. Lean-menetelmät ovat osa Lean-filosofiaa ja niiden avulla 

voidaan tunnistaa hukkaa sekä pienentää sitä. Lean-filosofia pyrkii eliminoimaan hukkaa 

tuotannossa ja koko tuotantoketjussa. Hukka aiheuttaa lisäkustannusta varsinaiselle 

tuotantotoiminnalle. Hukkaa eliminoimalla voidaan ratkaisevasti parantaa tuottavuutta. 

Lean-filosofia jakaa hukan seitsemään pääpilariin, joita ovat ylituotanto, tarpeeton 

varastointi, tarpeeton kuljetus, laatuvirheet, ylimääräinen tekeminen, turhat liikkeet ja 

odottelu. Tarpeeton kuljetus on materiaalien tarpeetonta liikuttelua tuotantovaiheiden 

välillä. 

 

Tätä voidaan vähentää esimerkiksi tuomalla välivarastoja lähemmäs tuotanto-osastoja. 

Odottelu tarkoittaa, että koneet tai työntekijät odottavat edellistä vaihetta valmiiksi ja ovat 

toimettomina. Diplomityössä tuotannon layoutin ja tehokkuuden parantamiseksi käytetään 

useita Lean-menetelmiä. Menetelmät on lyhyesti esitelty seuraavissa kappaleissa. (Ahokas, 

Tiihonen, Neuvonen & Suikki 2011; George 2010, s. 18; Kouri 2010, s. 10–11.) 

 

2.4.1 U-muotoinen solu 

U-muotoista solua käytetään työpisteen tehokkuuden ja joustavuuden parantamiseksi. 

Solun suunnittelu tulisi tehdä yhdessä työntekijöiden ja Lean-asiantuntijan kanssa. 

Hyötynä saadaan tehokkain layout työntekijöille. Lisäksi saadaan varmistettua 

mahdollisimman lyhyt henkilön ja tuotteen liikkuma matka. Solu mahdollistaa 

maksimaalisen joustavuuden ennen ja jälkeen työprosessin. Työntekijä voi tulla 

lisäresurssiksi soluun riippumatta työvaiheesta. Solun U-muoto pienentää solun 

tilantarvetta ja vapauttaa tuotantotilaa. U-muotoinen solu antaa joustavan 

tuotantovolyymin riippuen montako työntekijää soluun sijoitetaan, mutta siinä on 
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mahdollista työskennellä myös yksin. Kuvassa 2 nähdään malli U-muotoisesta 

työpisteestä. (Tapping 2006, s. 13-14; Panview 2015.) 

 

 

Kuva 2. Kuvassa U-muotoinen solu, jossa ei ole välivarastoja. Solussa on lyhyet 

siirtymämatkat ja saapuvat sekä lähtevät materiaalit ovat lähekkäin. (Tokola 2015, s. 60.) 

 

2.4.2 Jatkuva virta tai yhden kappaleen virta 

Jatkuvaa virtaa käytetään tuotteen valmistamiseen yksi tuote kerrallaan ilman tuotannon 

aikaista varastoa tai hukkaa. Etuna ovat lyhentyneet läpivientiajat minimaalisella tai ilman 

tuotannonaikaista varastoa. Tuotteen tai prosessin virheet on helppo huomata, koska 

valmistuksessa on vain yksi tuote kerrallaan. Menetelmä mahdollistaa joustavan 

työresurssin, koska työresurssi on helppo siirtää sinne, missä sitä tarvitaan eniten. 

Kyseisessä mallissa standardoitu työ on vaivaton omaksua. Tämä johtuu työn selkeästä 

vaiheistuksesta. Kuvassa 3 yhden kappaleen virta U-muotoisessa solussa, jossa työntekijä 

tekee yhden tuotteen valmiiksi alusta loppuun. (Tapping 2006, s. 17; Panview 2015.)  
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Kuva 3. Kuvassa U-mallisen solun työkierto. (Panview 2015.) 

 

2.4.3 Juuri oikeaan aikaan (JOT) 

JOT on helppo konsepti käsittää, sillä ideana on, että kaikki tapahtuu juuri oikeaan aikaan. 

JOT-menetelmää käytetään tuotteiden tai materiaalien syöttöön oikeaan aikaan esimerkiksi 

pakkaussolulle. Menetelmän tarkoitus on poistaa hukkaa, jota on materiaalin odotukseen 

kuluva aika. Menetelmä soveltuu hyvin solutuotantoon ja on tärkeä osa solutuotannon 

tehostamista. Etuna menetelmässä on, että se poistaa materiaalin odotusajan ja parantaa 

työntekijöiden kommunikointia. Kuvassa 4 on esimerkki soluun integroidusta 

kommunikointikeinosta. (Tapping 2006, s. 17; Beasley 2018.) 

 

 

Kuva 4. Valmistussolun lamppu hälyttää materiaalin loppumisen merkiksi, jolloin 

materiaalikerääjä osaa tuoda lisää materiaalia solulle. (Harmon & Peterson 1989, s. 83). 
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Vaikka Lean-filosofia ja JOT ovat tuonut teollisuuteen suuria hyötyjä imu- ja veto-

ohjauksen muodossa, on huomioitava, että MRP:tä eli tuotannonohjausta tarvitaan 

edelleen, eikä sitä voida korvata näillä menetelmillä. (Mabert 2006.) 

 

2.4.4 Materiaalikerääjä 

Materiaalikerääjä on työntekijä, jonka tehtävä on täysiaikaisesti tai osa-aikaisesti kuljettaa 

ja kerätä tuotantomateriaaleja. Materiaalikerääjää käytetään, jotta arvoa tuottava työntekijä 

saa keskittyä arvoa tuottavaan työhön. Esimerkiksi kun kuvassa 4 pakkaussolussa 

työntekijä ilmoittaa merkkivalolla materiaalin loppumisesta, tuo keräilijä lisää materiaalia 

ja vie valmiit tuotteet pois. Materiaalikerääjä mahdollistaa solutuotantoa tai tuotantolinjaa 

tekemään työtä JOT-menetelmän mukaisesti. Yleisesti sanottuna etuna on, että 

työntekijöillä on aina materiaalit ja työkalut joita he tarvitsevat. (Tapping 2006, s. 120.) 

 

Osiossa esitettyjä Lean-menetelmiä sovelletaan Orion Diagnostican tehdas-layoutin 

uudelleen suunnittelussa. Menetelmiä käytetään myös ratkaisemaan tuotannossa 

havaittavien nykytilan ongelmien korjaamiseen. Menetelmien avulla pyritään tehostamaan 

layout-muutoksen vaikutusta ja saavuttamaan tavoite, jossa nykyistä immunologista 

tuotantokapasiteettia on nostettava. Tuotantokapasiteettia tehostetaan immunologisessa 

pakkausprosessissa siirtämällä tuotanto U-muotoisiin soluihin. U-muotoisissa soluissa 

käytetään JOT sekä yhden kappaleen virta-menetelmiä. Tämän lisäksi pakkaamoon 

perustetaan osa-aikainen resurssi, jonka tehtävänä on toimia materiaalikerääjänä. 
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3 LAYOUTIN JA TUOTTANNON TEHOKKUUS DIAGNOSTIIKKA-

TEOLLISUUDESSA 

 

Yrityksille tuottavuuden parantamisen tavoittelu on aina ollut merkittävä tavoite. Aiemmin 

yritysten pystyivät vapaammin hinnoittelemaan tuotteensa lisäämällä tuotantokus-

tannuksiin haluttu kate. Tällöin tuottavuudella ei ollut niin merkittävää painoarvoa, koska 

globaali kilpailu oli vähäisempää. Tämä ajatus on kuitenkin Lean-filosofiaa vastaan, jossa 

tulos on myyntihinta vähennettynä tuotantokulut. 2010-luvulla globaali kilpailu 

markkinoilla määrää hintatason. Näin ollen yksi tapa kasvattaa voittoa, on vähentää 

tuotantokustannuksia. (Linker 2010, s. 3.) 

 

Tuottavuuden parantamiseen voidaan käyttää useita eri malleja, mutta karkeasti ne voidaan 

jakaa kolmeen ryhmään. Yksi on tuotosten ja toimintojen vaihtelun vähentäminen. Toinen on 

turhan toiminnan ja hukan vähentäminen. Viimeisenä tilaus- ja toimintaprosessin rajoitteiden 

poistaminen. Hukkaa ja turhaa toimintaa vähennetään layout- ja materiaalilogistiikan 

kehittämisen keinoin. (Villanen 2016.) 

 

3.1 Layout-suunnittelun tavoitteet  

Yksi layout-suunnittelun tärkeimmistä tehtävistä on parantaa tilan käyttöä ja näin vähentää 

yrityksen sidottua pääomaa ja tiloista johtuvaa kustannusten määrää. Hyvin suunniteltu-

layout voi vähentää jopa 50 % tehtaan käyttökustannuksia. Nopeasti muuttuvassa 

toimintaympäristössä layout-muutoksia joudutaan tekemään usein. Yleensä layout-

muutoksia tehdään, koska nykyinen tila asettaa rajoituksia. Tuotannon kasvavassa tilasta 

tulee liian pieni tai tilan käyttötarkoitus muuttuu. Kun layout- ja tilankäyttö tehostuksia 

tehdään, alemman tason johto ja henkilöstö ovat epäileväisiä tehokkaan tilankäytön 

eduista. (Harmon & Peterson 1989, s. 7; Jiang & Nee 2013.) 

 

Ensimmäinen ajatus tehokkaasta tilankäytöstä on, että työalueet muuttuvat ahtaiksi ja 

epämukaviksi. Todellisuudessa työalueet kasvavat, ylimääräiset varastot, kuljettimet ja 

hukkatila katoavat. Monesti ajatellaan virheellisesti, että jos puolet tehtaan pinta-alasta on 

vapaana, siitä ei ole hyötyä. Tilaa voidaan kuitenkin käyttää hyödyksi, vuokraamalla, 

sijoittamalla uusia tuotantolinjoja, siirtämällä varastoja tai jopa myymällä tilat. Näiden 



19 

 

hyötyjen lisäksi tyhjänä oleva tila on halvempaa ylläpitää kuin tuotantokäytössä oleva tila. 

(Harmon & Peterson 1989, s. 7; Jiang & Nee 2013; Shariatzadeh, Lindberg, Sivard 2013.) 

 

Vapaa tila itsessään voi olla suuri rahallinen hyöty. Vapautuneesta tilasta johtuvaa energian 

kulutuksen vähenemistä ei voida jättää huomiotta. Yritysten tulisi kiinnittää enemmän 

huomiota tuotantoketjujen energian kulutukseen, koska nyt huomio on pääasiassa tuotteen 

elinkaaren hallinnassa. Kuitenkin usein suurin hyöty saadaan tuottavuuden kasvuna. 

Prosessi joka on suunniteltu pienempään layoutiin, pienentää prosessissa olevaa 

inventaariota ja vähentää materiaalin liikuttamiseen liittyviä kustannuksia. Henkilöstön ei 

tarvitse liikkua niin pitkiä matkoja tuotannossa, kun kaikki prosessin osat ovat lähempänä. 

Materiaalikeräilijöiden, työnjohdon, kunnossapidon ja työntekijöiden ei tarvitse kulkea niin 

pitkiä matkoja tehostetussa layoutissa. Pienemmässä layoutissa myös kommunikaatio 

työntekijöiden välillä paranee. Tutkimuksissa on todettu, että voidaan saavuttaa jopa 90 % 

vähennys tuotannon poikkeamissa ja 75 % parannus laitteiden seisokkiajoissa. (Despeisse, 

Ball, Evans & Levers 2012; Harmon & Peterson 1989, s. 7.) 

 

3.2 Tuotantoautomaatio 

Koneita ja apuvälineitä voidaan käyttää pienentämään kustannuksia sekä nostamaan 

tehokkuutta pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Syitä tuotantoautomaation käyttämiseen on 

useita: halutaan vähentää henkilöstökuluja, säästää energiaa, parantaa laatua, saavuttaa 

parempi tuottavuus ja parantaa raportointia sekä seurantaa. On huomioitava, ettei 

tuotantoautomaatio aina ole vain laitteita, vaan myös tuotannonohjausohjelmistot sisältävät 

automaatiota. (Nimawat & Shrivastava 2016; Pinto 2004; Harmon & Peterson 1989, s. 10-

11.) 

 

Koneiden ja laitteiden tulisi korvata manuaalista työtä ja parantaa tuotannon luotettavuutta. 

Koneet eivät tee virheitä yksitoikkoisissa työvaiheissa, jossa ihmisen tarkkaavaisuus 

herkästi herpaantuu. Ideaalitilanteessa läpimenoajat, laatu ja tuottavuus paranevat, sillä 

prosessi toimii hyvin vähäisellä hävikillä tuottavuuden ollessa korkea. Yritysten ei 

kuitenkaan aina ole kannattavaa investoida täysin uuteen tekniikkaan, koska uusien 

tekniikoiden käyttöönotto vie aikaa ja niissä on edelleen paljon uuteen tekniikkaan liittyviä 

haasteita. Mikäli yritys kuitenkin haluaa tehdä näin, tulisi uusinta tekniikkaa hyödyntää 

vain tutkimus- ja kehitysprojekteissa. Koetuotannon toimiessa moitteettomasti, voidaan 
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korvata vanhoja prosesseja. Useat yritykset ovat investoineet kalliiseen uusimpaan 

automaatiotekniikkaan, mutta samalla kasvattaneet kulujaan ja pienentäneet 

kannattavuuttaan. Monesti japanilaisissa yrityksissä kehitysprojekteja tehdään siten, että 

nykyistä laitetta parannetaan, eikä laiteita korvata ennen kuin on pakko. Tästä syystä on 

tärkeää asettaa tavoitteet, mitä automatisoinnilla halutaan saavuttaa. 

Valmistuskustannukset, laitteen monimutkaisuus, tarvittavat hyödykkeet ja tuotteen laadun 

parametrit ovat tärkeimmät seikat, jotka on huomioitava automatisointia suunnitellessa. 

Yrityksen tulisi aina valita järjestelmä, joka on joustava, helposti ohjelmoitava, kykenee 

muutoksiin, laajennettava, parantaa prosessia sekä on luotettava. (Nimawat & Shrivastava 

2016; Pinto 2004; Harmon & Peterson 1989, s. 10-11.) 

 

Kokemukset kehitysprojekteista ovat todistaneet, että parannukset nykyisille laitteille 

voivat tuottaa saman tuloksen ja laadun kuin täysin uuden hankkiminen. Suurin etu 

nykyisen koneen parannuksista on, että kulut voivat olla jopa puolet pienemmät kuin täysin 

uuden hankinnassa. Useissa tilanteissa, joissa on ollut tarve lisäkapasiteetille, voi 

solumuotoinen tuotanto olla kustannustehokkaampaa kuin robottien, koneistuskeskusten ja 

FMS-järjestelmien hankinta. Usein tehokas, huolellisesti suunniteltu solutuotanto on 

kustannustehokkaampaa ja tuottavampaa kuin uusimpaan automaatioteknologiaan 

investointi. Solutuotanto projektit maksavat usein itsensä takaisin jo 12 kuukaudessa, kun 

kalliimpien uusien laitteistojen takaisin maksuaika on yleensä 2 - 3 vuotta. (Nimawat & 

Shrivastava 2016; Pinto 2004; Harmon & Peterson 1989, s. 10-11.) 

 

3.3 Tehtaan jakaminen tulosyksiköihin 

Aiemmin suuret tehtaat olivat kustannustehokkaampia kuin pienemmät valmistusyksiköt. 

Tämä johtui siitä, että yhden suuren kapasiteetin laite vaatii vähemmän työvoimaa, kuin 

usean pienen laitteen operointi. Automaatio on kääntänyt asian niin, että pienet 

tulosyksiköt voivat olla kustannustehokkaampia kuin yksittäiset suuret. Yritykset voivat 

tämän ansiosta laajentaa kapasiteettiaan pienemmällä riskillä ja saada pienemmän 

organisaation edut. (Hill 2008, 646–654; Harmon & Peterson 1989, s. 7-18; Kandaswami 

2012.) 

 

Tästä johtuen on tehokkuuden kasvattamiseksi suuremmissa tehtaissa järjestäydyttävä 

uudelleen. Apuna voidaan käyttää tulosyksikkömallia. Suurempi tehdas jaetaan pienempiin 
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tulosyksiköihin. Jako tehdään joko tuotteen tai tuotantoprosessin mukaan. Kuvassa 5 

Kendall-nimesen yrityksen Augustan tehdas jaettuna tulosyksiköihin. Tehtaassa 

valmistetaan haavanhoitotuotteita, kuten siteitä. Tuotannon valmistus prosessit ovat 

samankaltaiset kuin osassa kohdeyrityksen tuotantoa. Tehdas sisältää tuotteen sekä 

prosessin mukaan jaettuja tulosyksiköitä, ja saman tyyppistä jakoa voidaan soveltaa 

kohdeyrityksen tuotantoon. Tuloksena tulosyksikköihin jaossa Kendall saavutti 50 % 

tilansäästön. (Hill 2008, 646–654; Harmon & Peterson 1989, s. 7-18; Kandaswami 2012.) 

 

 

 Kuva 5. Kendallin Augustan tehdas jaettuna tulosyksiköihin prosessin ja tuotteen mukaan. 

(Harmon & Peterson 1989, s. 18.) 

 

Suunniteltaessa tehtaan layoutia voidaan tehdas jakaa yksinkertaistettuihin osioihin. Näin 

materiaalivirtojen ja osastojen suunnittelu on yksinkertaisempaa. Esimerkki helposti 

hahmotettavasta layoutista on kuvassa 5. Esimerkkinä mallin toimivuudesta on ABB:n T50 

ohjelma, jossa suuri yritys pilkottiin 42 henkilön tulosyksiköihin. Tämä johti tuotannon 

läpimenoaikojen paranemiseen puolella. ABB ei ollut ensimmäinen yritys, joka toteutti 

tämän suuntaisen muutoksen. ABB:n muutokseen ajoi kilpailijoiden onnistuneet vastaavat 

muutokset. Tulosyksikköihin jakoa voidaan käyttää kohdeyrityksen uuden layoutin 

suunnittelussa, sillä nyt Orion Diagnostican tuotanto on jakautunut eri puolille tehdasta. 

Lähdekirjallisuudessa esitetään, että 300 työntekijää on suurin tehokkaan tulosyksikön 

työntekijämäärä. Tämän jälkeen pienen organisaation tehokkuuden edut alkavat hävitä. 
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Kuitenkin keskimääräinen tulosyksikön koko on 30 työntekijää. Tulosyksikkö ei myöskään 

rajoitu yhteen tuotantotilaan tai -linjaan. Esimerkiksi autoteollisuuden kokoonpanolinja voi 

koostua kolmesta tulosyksiköstä tai osastosta, mutta tulosyksikkö voi myös koostua useista 

pienemmistä soluista. (Brown 2012; Kandaswami 2012; Harmon & Peterson 1989, s. 18; 

Peltonen 1998.) 

 

3.4 Layout-mallit 

Tuotannon layout-ratkaisu tarkoittaa yrityksen tapaa rakentaa tuotantotilansa sekä miten 

tuotantolaitteet ja -materiaalit on sijoitettu tuotantoon. Layout-mallin valintaan vaikuttavat 

valmistettavat tuotteet ja tuotantoprosessi. Uudelleen järjestäytyessään tulosyksikköihin on 

valittava, järjestäydytäänkö tuotteiden vai prosessin mukaan. Layout-vaihtoehdot voidaan 

karkeasti jakaa kahteen malliin. Malleja ovat prosessi- ja tuotelähtöiset layout-mallit. 

(Harmon & Peterson 1989, s. 17-19; Kouri et al. 2005, s. 425–480; Logistiikan maailma 

2016a.) 

 

Prosessimallissa samankaltaiset prosessit sijoitetaan yhteen omaksi osastokseen. Yleisesti 

suuryritykset joilla on mittavat tuotantolinjat, ovat järjestäytyneet prosessin mukaan. 

Esimerkkinä voidaan mainita autonvalmistajat, joiden tehtaat on jaettu eri prosesseihin. 

Prosessimallin etuna on laaja tuoteskaala ja joustavuus. Tästä johtuen materiaalivirrat ovat 

monimutkaisia ja läpimenoajat pitkiä. Tuotelähtöiset mallit järjestetään tuotteen tai 

tuoteperheen mukaan. Tuotteen kannalta oleelliset laitteet on sijoitettu työnkulun 

mukaisesti. Toimiakseen tuotteella on oltava suuret volyymit ja korkea käyttöaste. Tällaisia 

tehtaita ovat esimerkiksi kemianteollisuuden laitokset, joiden tehtaat voivat koostua vain 

yhdestä tuotantolinjasta. Tuotteen mukaan järjestäytyvällä etuna on, että kaikki tuotteeseen 

liittyvä kehitys on samoissa käsissä aina suunnittelusta tuotteen lähetykseen. Tämän lisäksi 

materiaalivirrat ja läpimenoajat ovat lyhempiä kuin prosessimallissa. (Kouri et al. 2005, s. 

425–480; Kandaswami 2012; Harmon & Peterson 1989, s. 17-19.) 

 

3.5 Tuotantolinja-layout 

Tuotantolinjat voidaan jakaa kolmeen eri malliin. Eri malleja käytetään riippuen tuotannon 

volyymistä tai joustavuuden tarpeesta. Tehtaan tulosyksiköt voivat koostua useasta eri 

tuotantolinjasta ja ne voivat olla eri mallisia. 
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Tuotantolinja-layout vaatii asiantuntevaa tuotannonohjausta ja laadunvalvontaa. 

Häiriötilanteessa syntyy nopeasti laatukustannuksia ja tuottavuus heikkenee riippuen linjan 

nopeudesta. Tämä johtuu linjan kapasiteetista, sillä se kykenee tuottamaan virheellisiä 

tuotteita yhtä nopeasti kuin hyväksyttäviä tuotteita. Tästä syystä laadunvalvonta on tärkeä 

osa linjan toimintaa. Usein linjoille onkin sijoitettu automaattista laadunvalvontaa kuten 

konenäköä. (Kouri et al. 2005, s. 476; Logistiikan maailma 2016a; Harmon & Peterson 1989, 

s. 114-135.) 

 

Linjan tuotantokapasiteetti on määritelty tarkasti suunnitteluvaiheessa ja sen nostaminen 

jälkikäteen on vaikeaa ja kallista. Myös tuotannonsuunnittelu on tarkkuutta vaativaa, jotta 

vaihtoajat pysyvät lyhyinä. Tuotteen vaihdot on suunniteltava siten, että se vaatii 

mahdollisimman vähän linjan asetusten vaihtoa. Tämä vaatii linjan 

tuotannonsuunnittelijalta hyvää tuotetuntemusta. Linjan ohjaaminen on kuitenkin helppoa, 

sillä selkeän työnkulun johdosta koko linjaa voidaan ohjata yhtenä kokonaisuutena. 

Kuvassa 6 malli kahdesta tuotantolinjasta joista toinen on suora ja toinen U-muotoinen. 

(Kouri et al. 2005, s. 476; Logistiikan maailma 2016a; Harmon & Peterson 1989, s. 114-

135.) 

 

 

Kuva 6. Suora ja U-muotoinen tuotantolinja, jossa on isot suorakulmiot kuvaavat 

tuotantolaitetta ja pienet geometriset kuviot prosessivaihetta. (Logistiikan maailma 2016a.) 

 

Kuvasta 7 voidaan nähdä funktionaalinen layout-malli. Funktionaalista mallia voidaan 

kutsua myös teknologiseksi malliksi. Funktionaalinen malli on järjestetty siten, että laitteet 

ja välineet mukailevat työtehtäviä näiden samankaltaisuuden perusteella. Esimerkiksi 

kohdeyrityksen tiloissa korkkien kuivaukseen käytettävät kuivurit on sijoitettu samaan 

tilaan omaksi ryhmäkseen. Myös sterilaattorit on sijoitettu siten, että työntekijät voivat 

valita alueella vapaana olevan laitteen. Funktionaalisessa mallissa valmistettavat määrät 

voivat vaihdella suuresti. Tästä syystä funktionaalisen mallin laitteet ovat joustavia 



24 

 

erilaisten tuotteiden suhteen. Laitteilla on mahdollista ajaa erilaisia tuotteita sarjoissa tai 

yksittäin. Eri koneryhmät ovat ryhmittelyn vuoksi mallissa suhteellisen kaukana toisistaan. 

Tämä aiheuttaa materiaalienkäsittely- ja -siirtokustannuksia. Automaation käyttö on 

haastavaa verrattuna tuotantolinjamalliin. Koneiden etäisyys ja sijoittelu tuo haasteita 

esimerkiksi siirtokuljettimen rakentamiseen. Myös toimintasuunnat voivat poiketa 

laitteiden välillä. (Kouri et al. 2005, s. 476; Logistiikan maailma 2016a; Harmon & Peterson 

1989, s. 114-135.) 

 

 

Kuva 7. Funktionaalisessa mallissa työntekijä voi valita aina sopivimman vapaan laitteen. 

Eri geometriset muodot kuvaavat eri laiteryhmiä. (Logistiikan maailma 2016a.) 

 

Solu-layout on esitelty kuvassa 8. Se muodostuu itsenäisestä solukokonaisuudesta. Solu-

layout on erikoistunut tietyn osan tai työvaiheen valmistukseen. Soluun kuuluu useampi 

työvaihe, jotka suoritetaan eri laitteilla. Solumalli pitää sisällään piirteitä sekä 

funktionaalisesta että tuotantolinjamallista. Tämän takia sitä voidaan pitää molempien 

sekoituksena. Mallille ominaista on selkeä työnkulku ja materiaalivirta sekä mallin 

joustavuus. Mallin asetusajat ovat nopeita ja siksi se soveltuu piensarja- sekä 

yksittäiskappaletuotantoon. Solulle on helppo tehdä tuotannonohjausta, koska solua 

voidaan käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Solumalli on tuottavampi kuin funktionaalinen, 

koska kuljetusmatkat ovat lyhyempiä. Solumalli häviää tuottavuudessa kuitenkin 

tuotantolinjalle matalemman automaatioasteen vuoksi. (Kouri et al. 2005, s. 476; Logistiikan 

maailma 2016a; Harmon & Peterson 1989, s. 114-135.) 
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Kuva 8. Solu-layout on yhdistelmä funktionaalisen ja tuotantolinjamallin joustavuutta sekä 

tehokkuutta. Geometriset kuviot kuvaavat eri prosessilaitetta. (Logistiikan maailma 2016a.) 

 

3.6 Layout-suunnitelma 

Lähes poikkeuksetta voidaan sanoa, että tehtaiden materiaalivirrat ovat epätäydellisiä. 

Usein ongelmat materiaalivirroissa aiheuttavat hukkaa ja materiaalivirtojen parantaminen 

koko tehtaassa voi dramaattisesti parantaa tuottavuutta. Yksi menetelmä tähän on layout-

suunnitelma. Yksinkertaisuudessaan tämä on layout, jossa on kuvattu koko tehtaan 

nykyinen tila. Tämän lisäksi layout-suunnitelma sisältää täydellisen layoutin, johon yritys 

tahtoo pyrkiä. Näiden väliin jää vaiheistettu suunnitelma, kuinka haluttuun layoutiin 

päästään. (Despeisse, Ball, Evans & Levers 2012.) 

 

Esimerkiksi eri vaiheissa voi olla kuvattuna vuosi vuodelta, mitä muutoksia tehdään 

tehdasseisokin aikana. Käytännössä layout-suunnitelma on huomattavasti vähemmän 

yksityiskohtiin keskittynyt kuin tehtaan nykytilan layout. Layout-suunnitelman tulee olla 

joustava jotta sitä voidaan muuttaa tulevaisuudessa. Johdon tulee päivittää suunnitelmaa 

vähintään kerran vuodessa. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon myös 

ympäristölähtökohdat. (Harmon & Peterson 1989, s. 36-37; Despeisse, Ball, Evans & 

Levers 2012.) 

 

Huomion arvoista on, että jotkin muutokset ovat niin kalliita ja hitaita, ettei niitä koskaan 

toteuteta. Näitä voivat olla esimerkiksi kantavien seinien muutokset tai suurien linjojen 

siirrot. Tuotantolaitoksella on kuitenkin oltava koko laitoksen laajuinen layout-

suunnitelma, jotta yritys tietää, mihin pyritään, kun muutoksia tehdään. Mallilla 

saavutettiin hyviä tuloksia esimerkiksi 3M-tehtaalla New Ulmissa. Tehtaassa saatiin 

vähennettyä 50 % tehdastilasta, kun tuotanto muutettiin tehokkaaseen solutyöskentelyyn ja 

tehdas pilkottiin tulosyksiköihin. Tämän lisäksi saavutettiin säästöjä materiaalien 
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siirtokustannuksissa ja työn alla olevien materiaalien inventaarioissa. Tämän lisäksi 

työntekijöiden kommunikaatio parani merkittävästi. Tämä muutos saatiin toteutettua 

vuodessa toteuttamalla muutos koko tuotantolaitoksen laajuisella layout-suunnitelmalla. 

(Shariatzadeh, N. Lindberg, L. Sivard, G. 2012; Harmon & Peterson 1989, s. 39-41.) 

 

Layout-suunnitelman avulla vältyttiin sijoittamasta toimintoja eristyksiin. Usein tehtaissa 

päädytään puutteellisiin layout-ratkaisuihin, koska kasvu pakottaa tehtaat lisäämään uusia 

toimintoja nopeasti. Usein layoutin kasvua ei suunnitella huolellisesti, eikä suunnitelmissa 

oteta huomioon tulevaa kasvua. Kuvassa 9 nähdään periaatteellinen esimerkkilayout, joka 

on kasvanut moduuli kerrallaan ja sen materiaalilogistiikka on monimutkaistunut uusien 

osastojen myötä. Vasemalla puolella on esitettynä lähtötilanne, kun tuotanto on ollut vielä 

pienimuotoista. (Shariatzadeh, N. Lindberg, L. Sivard, G. 2012; Harmon & Peterson 1989, s. 

39-41.) 

 

 

Kuva 9. Esimerkki tehtaaseen on lisätty vuosien varrella useita uusia osia ja samalla 

monimutkaistanut materiaalilogistiikkaa. Punaisella merkitty on materiaalivastaanotto ja 

vihreällä merkitty lähettämö. (Harmon & Peterson 1989, s. 38.) 

 

Layout-suunnitelman päätehtävänä on siis saavuttaa visionäärinen layout, joka parantaa ja 

ylläpitää yrityksen kannattavuutta. Yhtenä osana suunnitelmaa on uudelleen organisoida 

tehdas pienempiin tulosyksikköihin. Tulosyksikön materiaalit tulisi varastoida keskitetysti 

ja varmistaa, että kaikista osastoista on pääsy lähtevän ja saapuvan tavaran varastoihin. 

Tulosyksikkö, josta tavaraa kulkee eniten tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle varastoja. 

Tulosyksikön linjat ja työpisteet suunnitellaan siten, että niissä valmistetaan yhden 

tuoteperheen tuotteita. Kuten kuvan 9 layoutista nähdään, on osa osastoista kaukana- sekä 
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lähtevän että saapuvan tavaran varastoista. (Kandaswami 2012; Harmon & Peterson 1989, 

s. 39-41.) 

 

Kun tulosyksiköitä suunnitellaan, ei tilaan ole kannattavaa suunnitella toimistoja tai 

tukitoimia, koska nämä vievät tilaa tuotannosta. Käytävätila tulee myös minimoida, koska 

käytävät vievät tilaa tuotannolta. Yksi tapa minimoida käytävät on esitetty kuvassa 10. Kun 

käytetään serpentiini- tai U-muotoisia linjoja, joissa operoidaan käytävän puolella, voidaan 

materiaalia tuoda linjan keskelle. Myös työntekijöiden liikkumat matkat linjalla lyhenevät. 

Ideaalitilanteissa voidaan materiaalikäytävä sijoittaa keskelle tehdasta, jolloin se palvelee 

kaikkia osastoja. (Kandaswami 2012; Harmon & Peterson 1989, s. 39-41.) 

 

 

Kuva 10. Kuvassa esimerkki kuinka U- ja serpentiinimuotoiset tuotantolinjat tuovat 

tehokkuutta layoutiin. (Harmon & Peterson 1989, s. 48.) 

 

Kuvasta 10 voidaan nähdä, kuinka käytävien sijoittelu tehdään säästäen tuotantotilaa. Kun 

käytävät on sijoitettu siten, etteivät ne ole tehtaan ulkoseinää vasten palvelevat ne aina 

kahta tuotanto-osastoa. 

 

Tärkeä osa tehtaan laajuisen layout-suunnitelman laatimista on ottaa huomioon rajoittavat 

tekijät, joita voivat olla: 

 Kantavat seinät ja pilarit 

 Monumentit eli suuret tuotantokoneet, kuten säiliöt ja maalauslinjat 

 Katon korkeudet 

 Kerrokset ja kerrosten vaihtuminen 

 Hyödykkeiden sijainnit, kuten höyrylinjat 

 Suurten kattonostimien sijainti 
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 Kerroksen lattian kantavuus 

 

Nämä asiat on merkittävä haluttuun layoutiin, jotta ne otetaan huomioon layout-

suunnitelmaa tehtäessä. Yksi suunnittelun lähtökohdista on välttää liian pitkiä ja kapeita 

prosesseja. Liian pitkillä tarkoitetaan, että työntekijät joutuvat kulkemaan tarpeettimasti 

pitkiä matkoja operoidessaan prosessia. Liian kapeita prosesseja ovat sellaiset, etteivät 

käytettävät materiaalit mahdu prosessiin niiden käyttöpaikkojen viereen. Kohdeyrityksessä 

materiaalit liikkuvat lavoilla, joilloin seinän ja prosessin etäisyys tulisi aina olla 1200 mm. 

Tämän lisäksi prosessien tulisi olla sijoitettu siten, että niiden materiaalin sisään- ja 

ulostuonti ovat tehtaan käytävän vieressä. (Shariatzadeh, Lindberg, Sivard 2012.) 

 

3.7 Palo-osastojen suunnittelu 

Palo-osasto on rakennuksen osa, jonka osastoivat rakennuksen osat estävät palon 

leviämisen. Osastoiva rakennusosa on paloluokan täyttävä osastoja erottava rakenne kuten 

tiiliseinä. Rakennus tulee jakaa palo-osastoihin tulipalon ja savun leviämisen 

rajoittamiseksi. Palo-osastot jaetaan pääkäyttötavan perusteella. Tuotanto- ja varastotilat, 

joissa on vakinaista olosuhteisiin perehtynyttä henkilökuntaa, jaetaan kahteen 

palovaarallisuusluokkaan. Luokat ovat 1 vaarattomampi ja 2 vaarallisempi. (YM 2017; 

Jantunen 2017.) 

 

Tiloihin voi myös liittyä palovaarallisia tai räjähdysvaarallisia tiloja, joissa on omat 

määräyksensä. Tällaisia tiloja voi olla esimerkiksi räjähdysvaaralliset tilat. 

Räjähdysvaarallisista tiloista käytetään lyhennettä ATEX. Tuotanto- ja varastotilojen 

palokuormat tulee arvioida kohdekohtaisesti. Yksi puhdastiloissa palo-osastoja 

suunniteltaessa huomioon otettava seikka on, ilmastointikoneiden vaikutusalueet. Tämä 

asia on merkittävä, sillä se vaikuttaa palo-osastojen tai IV-konealueiden suunnitteluun. 

Puhdastiloissa on tarve säädellä ja valvoa lämpötilaa, kosteutta sekä paine-eroja. Nämä 

vaatimukset toteutetaan ilmastointikoneiden kuivureilla, kostuttimilla, tulo- ja 

poistoilmakanavilla. Näin ollen olosuhteita on vaikea säätää usealla vaikuttavalla 

ilmastointikoneella, jos se vaikuttaa useaan palo-osastoon tai useampi kone vaikuttaa 

yhteen alueeseen. Säätöä hankaloittavat tilojen väliset paloluukut ja -ovet, jotka voidaan 

joutua pitämään kiinni. Taulukossa 1 ja 2 on esitetty eri suojatasot ja paloturvallisuusluokat 

sekä niiden vaatimukset. (YM 2017; Jantunen 2017.) 
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Taulukko 1. Rakennuksen suojaustasot ja niiden vaatimukset. (YM 2017.) 

Tasot Vaatimukset 

Suojaustaso 1 
Tavallinen sammutuskalusto sekä tarvittaessa tehostettu 

sammutuskalusto. 

Suojaustaso 2 
Automaattinen hätäkeskukseen yhteydessä oleva 

hälytyslaitteisto sekä tason 1 mukainen sammutuskalusto. 

Suojaustaso 3 

Automaattinen hätäkeskukseen yhteydessä oleva 

hälytyslaitteisto sekä automaattinen ja tason 1 mukainen 

sammutuskalusto. 

 

Taulukko 2. Rakennuksen paloturvallisuusluokat ja vaatimukset. (YM 2017.) 

Palovaarallisuusluokka  Vaatimukset 

1 Vähäinen tai kohtuullinen palovaara. 

2 Huomattava tai suuri palovaara. 

 

Rakennuksen paloluokitus on kohdeyrityksen tehdastuotannossa on P1, koska yli 

kaksikerroksiset rakennukset tehdään aina P1-luokan täyttäviksi. Myöskin yli 50 hengen 

työntekijämäärä pakottaa rakennuksen luokkaan P1. Taulukossa 3 on esitetty palo-

osastojen maksimaaliset koot luokkien mukaan. Palovaarallisuusluokka on määritetty 

luokkaan 1. Suojataso on 2, koska rakennuksessa on sammutuskalusto sekä automaattinen 

hätäkeskukseen yhteydessä oleva laitteisto. Suojaustasoon 3 yltääkseen rakennuksessa 

tulisi olla automaattinen sprinkleröinti tai automaattinen kaasusammutusjärjestelmä. 

Kaasusammutusjärjestelmä tukahduttaa palon, koska sillä ei ole enää happea paloreaktion 

ylläpitämiseksi. Järjestelmän etuna sprinkleröintiin verrattuna on, ettei vesi pääse 

vahingoittamaan laitteita tai tuotteita.  

 

Taulukko 3. Palo-osastoinnin suurimmat sallitut koot eri luokissa ja suojaustasoilla. (YM 

2017.) 

Palovaarallisuusluokka 1  P1 1 kerros P1 2-3 kerrosta P1 yli 3 kerrosta 

Suojaustaso 1 6000 m2 4000 m2 3000 m2 

Suojaustaso 2 12000 m2 6000 m2 4500 m2 
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Taulukko 3 jatkuu. Palo-osastoinnin suurimmat sallitut koot eri luokissa ja suojaustasoilla. 

(YM 2017.) 

Suojaustaso 3 Harkinnan mukaan Harkinnan mukaan Harkinnan mukaan 

Palovaarallisuusluokka 2 P1 1 kerros P1 2-3 kerrosta P1 yli 3 kerrosta 

Suojaustaso 1 2000 m2 1000 m2 750 m2 

Suojaustaso 2 4000 m2 2000 m2 1500 m2 

Suojaustaso 3 Harkinnan mukaan Harkinnan mukaan Harkinnan mukaan 

 

Osiossa esitettyä layout-suunnitelmaa toteuttetaan käyttämällä tulosyksikkömallia. Layout-

suunnitelmalla tehdään kokonaisvaltaisia parannuksia layoutiin, kun aiemmin layoutia on 

kehitetty osissa. Tehtaan jakamisella tulosyksiköihin selkeytetään tehtaan eri tuotanto-

osien prosesseja. Samalla kun laaditaan layout-suunnitelmaa, huomioidaan mahdollisuudet 

parantaa tehtaan palo-osastointia. Ennen layout-suunnitelman laatimista perehdytään 

kohdeyritystä koskeviin viranomais-vaatimuksiin. 
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4 DIAGNOSTIIKKATEOLLISUUDEN ERITYISVAATIMUKSET 

 

 

Lääke- ja In Vitro –diagnostiikkateollisuus ovat yksi säädellyimmistä teollisuuden aloista. 

Sääntely vaihtelee prosessivaiheen mukaan. Esimerkiksi pakkaamisprosessi on 

huomattavasti vähemmän säänneltyä kuin itse lääkeaineiden valmistus. Tässä osiossa 

käydään läpi vaatimuksia, jotka kohdistuvat kohdeyritykseen ja sen tuotantoon. 

 

4.1 Vaatimukset tuotantolaitteille ja prosesseille diagnostiikkateollisuudessa 

Lääke- ja In Vitro –diagnostiikkateollisuuden tyypillinen piirre on prosessien ja laitteiden 

validointi ja verifiointi. Tarkoituksena on varmistaa, että tuotteet, prosessit sekä laitteet 

täyttävät niille määritetyt vaatimukset ja ne soveltuvat tarkoitukseen. Lisäksi huomioon on 

otettava myös dokumentointivaatimukset. Yhtenä vaatimuksena on, että laitteet sekä 

tuotantoprosessit ovat validoituja. Vaatimus vaikuttaa layout-suunniteluun, koska kun 

tehdään muutoksia tuotantolinjoihintiloihin ja tiloihin vaikuttavat ne 

mahdollisestituotantoprosessiin. Huomioitavaa on, että kerran validoituja parametreja ei 

saa muuttaa ilman uudelleenvalidointia. Tästä syystä käyttöönoton yhteydessä määritellään 

minimi- ja maksimialueet parametreille. (EC 2015,  s 5-7; SFS-EN ISO 13485 2016,  S. 

17-20.) 

 

Tuotannon tilat sekä laitteet on suunniteltava siten, etteivät ne vaikuta negatiivisesti 

tuotteeseen valmistusprosessin aikana. Ilmankosteus ja lämpötila eivät saa vaikuttaa 

tuotteeseen, koska ne voivat esim. säilyvyyttä tai tehoa. Tuotteiden teholla tarkoitetaan 

esimerkiksi kohdeyrityksen osalta sitä, ettei testi anna oikeaa tulosta. Lääketeollisuudessa 

se tarkoittaa lääkkeen vaikuttavan aineen molekyylirakenteen purkautumista, jolloin 

vaikutus heikkenee. Laitteet, jotka tuottavat lämpöä kuten, pakkauskoneiden 

saumausasemat, tulee olla hyvin eristettyjä tai tuotteiden täytyy liikkua lämmitetyltä 

alueelta pois niin nopeasti, ettei tuoteen lämpötila nouse. (EC 2017, s 86-87; SFS-EN ISO 

13485 2016,  S 24-27.) 

 

Laitteet on suunniteltava siten, etteivät ne aiheuta tuotteen kontaminoitumista. Tällä 

tarkoitetaan, etteivät tuotteet saa joutua alttiiksi jollekin vieraille kemikaaleille, kuten 

öljylle tai toiselle lääkeaineelle. Mikäli laitteella valmistetaan useita eri tuotteita, tulee sen 
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puhdistus olla helppoa. Tämän lisäksi laitteessa ei saa olla reikiä tai koloja, jonne tuotteet 

voivat jäädä piiloon. Alueet joissa tuote on avoimena, tulee eristää muista tiloista, jotta 

roiskeet tai pöly ei leviä tuotteista pakkausmateriaaleihin. Esimerkki tällaisesta erottelusta 

voidaan nähdä kuvassa 11. Kuvan tuotantolinjassa erottelu on tehty linjaan, jolloin tilojen 

välille vaadita seiniä. (EC 2017, s 86-87; Bennett & Graham 2003, s 371.) 

 

 

Kuva 11. Tuotantolinjalla toteutettu erottelu, jossa tuotteen annostelu 1, tuotteen sulku 2 ja 

tuotteen pakkaus 3. (Hoefliger 2018.) 

 

4.2 Vaatimukset tiloille ja layoutille diagnostiikkateollisuudessa 

Tuotannon tiloille ja tuotantoympäristölle on vaatimuksia. Vaatimukset tulevat U S Food 

and Drug Administration ja European Medicines Agencyn Good Manufacturing Practises 

standardien vaatimuksista. Kohde yritys noudattaa In Vitro Diagnostic Device 

Regulaatiota, joka on kohdistettu lääkintälaitteita valmistaville yrityksille, mutta yrityksen 

osa ohjeistuksista perustuu myös mainittuihin FDA ja EU GMP -standardeihin. Tämä 

johtuu aiemmin yhteisistä ohjeistuksista Orion-konsernin kanssa. Tilan ja ympäristön 

lämpötila, kosteus ja ilmanvaihtokertoimet tulee olla määritetty ja niitä tulee valvoa 

säännöllisesti. Olosuhteiden hallinta on tärkeää. Hallinnalla varmistetaan tuotteen 

tarkoituksenmukainen toiminta sekä ristikontaminaation estäminen. Tuotannon layout 

sisältää tuotanto-, teknisiä sekä varastotiloja ja nämä tulee erottaa toisistaan. Näiden 

sijoittelu layoutiin on tärkeää, koska niiden on palveltava toisiaan, mutta ne eivät saa olla 

suorassa yhteydessä toisiinsa. Syy erotteluun on niiden erilaiset puhtausluokat sekä 

tilavaatimukset lämpötilan ja kosteuden suhteen. Tuotantotilat vaativat teknisiä tiloja, 

joissa vakuumipumput, paineilmakompressorit ja vastaavat tekniset tukilaitteet sijaitsevat. 
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Tekniset tukilaitteet ovat usein vaikeasti puhdistettavia ja tuottavat melua sekä lämpöä. 

Tämän lisäksi ne levittävät partikkeleita ja mikrobeja. Ihannetilanteessa niitä ei sijoiteta 

tuotantokerrokseen, mutta tämä ei ole aina mahdollista. (Bennett & Graham 2003, s 22-24; 

EC 2017, s 87.) 

 

Samanlaista erottelua voidaan tarvita myös tuotantotiloille. Kontaminaation ja 

sekaantumisen estämiseksi tulee tiloja erottaa toisistaan fyysisellä esteellä tai linja-alueiden 

selkeällä merkitsemisellä. Kuvassa 12 pakkauslinjat 1 (punainen) ja 2 (sininen) on erotettu 

toisistaan fyysisellä seinällä. Kuvasta voidaan myös nähdä, että pakkausmateriaaleille on 

merkitty omat paikkansa (vihreä) kohdassa 3. (EC 2017, s 14; Bennett & Graham 2003, s 

22-24; SFS SFS-EN ISO 13485 s 18.) 

 

 

Kuva 12. Esimerkki pakkauslinjojen erottelusta fyysisellä esteellä tuotteiden 

sekaantumisen estämiseksi. (Spectrum Pharmatech Consultants 2018.) 

 

Layout-suunnittelussa tulee ottaa huomioon, etteivät tuotantoerät saa sekaantua keskenään. 

Siispä on hyvä varastoida valmistettavan erän materiaaleja niille merkityillä paikoilla 

linjojen läheisyydessä, kun taas tulevien erien materiaaleja linja-alueen ulkopuolella. 

Alueiden jako on tärkeää, sillä eri tuotteet voivat vaatia eri varastointi/tuotanto-olosuhteita. 

Yleensä lääke- ja In Vitro -diagnostiikkateollisuudessa käytetään lineaarista tai keskitettyä 

layoutia tilojen, materiaali- ja henkilövirtojen erotteluun. Kuvassa 13 esitetty lineaarinen 

tuotanto-layout puhtauden hallintaan. Prosessit on suunniteltu siten, että yhdessä suunnassa 

on puhtain tila, josta edetään likaisempaan prosessiin. (Bennett & Graham 2003, s 22-24.) 
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Kuva 13. Esimerkki lineaarisen tuotanto-layoutin toteutuksesta puhtauden hallintaan. 

(IC Filling Systems 2018.) 

 

Kuvassa 14 on esitetty keskitetty layout, jossa tavoitteena on pitää puhtain tila keskellä. 

Keskelle on sijoitettu prosessien puhtaimmat vaiheet ja ulos liikuttaessa puhtaustaso 

putoaa. 

 

Kuva 14. Esimerkki keskitetystä tuotanto-layoutista puhtauden hallintaan. (IC Filling 

Systems 2018.) 

 

Layoutia määrittävä tekijä on myös tuotantotilojen paine-erotus. Riippuen layout-mallista, 

on korkeamman paineen tilojen sijaittava tietyssä paikassa. Tämä taas määrittää prosessin 

sijainnin, mikäli prosessi vaatii erotusta muusta tilasta. Esimerkkejä ovat tablettivalmistus, 

josta pölyä ei haluta levittää muualle ja aseptinen täyttö, jonne ei haluta vieraspartikkeleita. 

Myös tulo- ja poistokanavien sijoittelu vaikuttaa tähän. Esimerkki keskitetystä ja 
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lineaarisesta paine-erohallinnasta kuvassa 15. Nuolet kuvaavat paine-eron suuntaa. 

Ylemmässä layoutissa paine on suurin punnitusalueella. Alemmassa suurin paine on taas 

täyttöalueella. Ylempi on lineaarinen, koska paine laskee vasemmalle mentäessä ja alempi 

keskitetty, koska paineet laskevat, kun siirrytään pois täyttöalueelta. Keskitetyssä 

ajatuksena on, että suojellaan täyttöaluetta muilta tiloilta. Lineaarisessa punnitusalue on 

suojatuin alue ja taso laskee mentäessä vasemmalle. (Bennett & Graham 2003, s 29.) 

 

 

Kuva 15. Yläpuolella esimerkki lineaarisesta paine-erosta ja alhaalla keskitetystä. (IC 

Filling Systems 2018.) 

 

Riippuen tilaluokista, tulee myös huoneiden pintamateriaalien suunnitteluun kiinnittää 

huomiota. Tietyllä prosessialueella voidaan vaatia tiiviitä läpivientejä, upotettuja 

valaisimia ja antibakteerisia materiaaleja. On tärkeää myös huomioida tukifunktioiden 

sijainnit. Näihin kuuluvat välttämättömät siivous ja kunnossapito. Partikkeli- ja 

mikrobiologisten vaatimusten takia tukifunktioiden tilat tulisi sijoittaa mahdollisimman 

kauas puhdastiloista, mutta tämä haittaa tukifunktioiden toimintaa. Myös hyönteistorjunta 

on kriittinen asia, joka on huomioitava layout-suunnitelmissa. Riskialueet kuten ulko-ovet 

on kartoitettava. Kriittiset tilat kuten aseptiset täyttötilat tulee sijoittaa siten, ettei 

tuhoeläinten päätyminen näihin tiloihin ole mahdollista. Tämä estetään riittävillä suluilla ja 

sijoittamalla kulkureiteille karkottimia ja loukkuja. (Bennett & Graham 2003, s 46-48; 

SFS-EN ISO 13485 2016,  S. 25-27.) 
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4.3 Vaatimukset materiaali- ja henkilövirroille diagnostiikkateollisuudessa 

Tiloihin tai tehdasalueelle ei saa päästä sinne kuulumattomia henkilöitä, sillä lääke- ja 

diagnostiikkateollisuudessa käytettävät aineet houkuttelevat varkaita. On tärkeää, ettei 

materiaaleihin päästä tekemään vahinkoa. Teknisten ja henkilöstötilojen sijoittelu voi olla 

haastavaa, sillä materiaali ja henkilövirtojen on toimittava näiden välillä, mutta ne tulee 

olla erotettuna tuotantotiloista. Myös materiaalien sekaantumisen estäminen on otettava 

huomioon suunniteltaessa materiaalivirtoja ja layoutia. On huomioitava, että osastojen 

tulee olla lukittuja ja kulkuoikeudet vain henkilöillä, jotka ovat pätevöityneitä ja 

oikeutettuja liikkumaan alueella. Tämä voi muodostaa ongelmia lineaarisessa layoutissa, 

kun henkilö ei pääse esimerkiksi pakkausalueelle, joka vaatii tunnetun lähettäjän 

sertifikaatin. (Bennett & Graham 2003, s 46-48; SFS SFS-EN ISO 13485 s 18.) 

 

Layout-suunnittelussa joudutaan punnitsemaan optimaalisten materiaalivirtojen, ristikonta-

minaation ja materiaalien sekaantumisvaaran välillä. Joskus olisi houkuttelevaa käyttää 

lyhyempää reittiä puolivalmisteiden kuljetukseen, mutta esimerkiksi tablettipöly voi 

kontaminoida puolivalmisteet ja täten aiheuttaa pahimmassa tapauksessa lääkeallergisen 

reaktion ja potilaan kuoleman. Henkilöliikenne ja kulkuneuvojen reittien suunnittelu tuovat 

oman haasteensa suunnitteluun. Kuvassa 16 nähdään layout, jossa on jouduttu tekemään 

ylimääräinen käytävä henkilö- ja materiaaliliikenteelle. Syynä käytävään on se, etteivät 

henkilöt saa liikkua tilojen välillä edestakaisin. Tästä aiheutuu turhaa tilanhukkaa ja 

ylimääräistä liikkumismatkaa työntekijöille. Ristikontaminaation näkökulmasta tulisi 

suosia yksisuuntaisia kulkureittejä, mutta tämä ei ole mahdollista tai optimaalista. (Bennett 

& Graham 2003, s 23-27; SFS SFS-EN ISO 13485 s 24-27.) 

 

 

Kuva 16. Esimerkki layout jossa tuotteet saavat liikkua tilasta yhteen suuntaan, mutta 

henkilö- ja muu liikenne on tehtävä käytävän kautta. (IC Filling Systems 2018.) 

 



37 

 

Lääke- ja In Vitro -diagnostiikkateollisuudessa käytettävät menetelmät tilojen ja tuotteen 

puhtauden suojaamiseksi, eivät aina ole linjassa hyvien layout-suunnittelu käytäntöjen 

kanssa. Esimerkiksi tiloja voidaan joutua eristämään suluilla ja yksisuuntaisella 

materiaaliliikenteellä. Tämä hankaloittaa sujuvan materiaalilogistiikan suunnittelua. 

Layout-suunnitelmaa laadittaessa nämä asiat on kuitenkin huomioitava. Kohdeyrityksen 

nykyiset tilat täyttävät vaatimukset, mutta kun suunnitellaan muutoksia materiaalivirtoihin 

ja tiloihin on varsinki sekaantumisriski huomioitava. Mikäli layout-muutoksessa luodaan 

uusia tiloja tai muutoksia nykyisiin on niiden olosuhdevaatimukset otettava huomioon. 
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5 ORION DIAGNOSTICAN ESPOON TEHTAAN TUOTANNON NYKYTILA JA 

LAYOUT 

 

 

Orion Diagnostican tehtaan tuotannon layout on muuttunut jatkuvasti. Uusia prosesseja on 

tuotu tuotantoon lähes vuosittain. Uusien prosessien siirto Espoon tehtaaseen on ollut 

tiheää vuoden 2013 jälkeen, jolloin yritys alkoi lopettaa muita toimipisteitään. Usein uusi 

prosessi on tuotu tuotantoon pienenä, jonka jälkeen sitä on lähdetty laajentamaan aina kun 

kapasiteettia on tarvittu lisää. Tämä on johtanut siihen, että tuotantoalueet ovat 

pirstaloituneet ja jopa jakautuneet kahteen eri kerrokseen. Espoon tehtaan tehdaskerroksen 

nykyinen layout on esitetty kuvassa 17. 

 

 

Kuva 17. Espoon tehtaan tuotantokerroksen karkea layout, jossa valkoiset alueet 

kulkukäytäviä tai yleisessä käytössä olevia varastotiloja. Numeroilla merkityt alueet on 

kuvattu taulukossa 4. 

 

Kuvasta 17 voidaan nähdä eri prosessien alueet. Numerointi kuvaa prosessia ja kirjain sen 

perässä prosessin eri osa-aluetta. Valkoiset alueet ovat käytäviä tai yleisessä käytössä 

olevia varastotiloja. Kuvassa 18 on kuvattu tehtaan varastokerroksessa sijaitsevat 

tuotantoalueet. Tämän jälkeen taulukossa 4 on numeroitujen alueiden kuvaukset.  
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Kuva 18. Espoon tehtaan varastokerroksen karkea layout, jossa valkoiset alueet käytäviä 

tai varastotilaa. Numeroilla merkityt alueet kuvattu taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Kuvien 17 ja 18 layout numerointien kuvaukset. 

Kuva Tunniste Osaston kuvaus 

17 1 Yläkerran pakkaamo 

17 2a Punnitustila 

17 2b Sterilointi ja autoklavointi 

17 2c Sterilointi ja autoklavointi 

17 2d Pesula 

17 2e Mikrobiologinen täyttöalue 

17 2f Kypsytysvarasto 

17 3a Liuosvalmistus 

17 3b Kyvettien täyttö 

17 3c Korkkien täyttö 

17 3d Korkkien kuivaus ja pakkaus 

17 3e Kypsytysvarasto 

17 4 Genread-osasto 

17 5 Puskurien täyttö 

17 6 Toimistot ja kunnossapito 

17 7 RIA-osasto 

17 8 CleanCard-osasto 

18 1 Mikrobiologinen pakkausrobotti 
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Taulukko 4. jatkuu Kuvien 17 ja 18 layout numerointien kuvaukset. 

18 2 Toimistoja sekä tukitiloja 

18 3 Lähettämö ja vastaanotto 

18 4 Alakerran pakkaamo 

 

Yläkerran pakkaamossa pakataan yrityksen tehdastiloissa valmistettavia immunologisia, 

mikrobiologisia, RIA- ja CleanCard-tuotteita. Pakkaamon prosessi esitellään myöhemmin. 

Kuvassa 17 numerolla 2 merkityt alueet kuuluvat mikrobiologisten tuotteiden prosessiin. 

Punnitustilassa mikrobiologisten tuotteiden raaka-aineet punnitaan. Sterilointi ja 

autoklavointialueilla valmistetaan mikrobiologiset liuokset täyttöön. Pesulassa 

mikrobiologisten tuotteiden tuotekontaktissa olevat osat pestään. Alueella pestään myös 

muiden prosessien välineitä, mutta pääasiassa mikrobiologisen prosessin välineitä. 

Mikrobiologisten tuotteiden täyttöalue on erotettu suluilla, koska alueella on 

erityisvaatimuksia. Eristysvaatimukset koskevat mikrobiologista puhtautta ja lämpötilaa. 

Alueella täytetään mikrobiologisia tuotteita ja alueella sijaitsee myös lisäaineen 

valmistusta ja materiaalin esikäsittelyä. Kypsytysvarasto on varastotilaa valmistuneille 

mikrobiologisille tuotteille. Tuotteet vaativat seisotusajan ennen pakkausta. 

 

Kuvan 17 alueilla 3 on immunologisen tuotannon valmistusalueita. Liuosvalmistuksessa 

sijaitsevat valmistussiilot, joissa valmistetaan kyvetteihin täytettävä neste. Kyvettien 

täyttölinjalla valmistetaan immunologisen tuotannon kyvetit. Korkkien täytössä täytetään 

immunologisen tuotteen korkit. Molemmat puolivalmisteet yhdistetään lopputuotteeseen, 

kun se pakataan. Täytön jälkeen korkkien täytössä valmistetut puolivalmisteet viedään 

kuivattavaksi korkkien kuivaukseen ja pakkaukseen, jossa sijaitsee kuivauslaitteita. Kun 

puolivalmisteet on kuivattu, pakataan ne pakkauslinjalla. Tämän jälkeen viedään ne 

kypsytysvarastoon, sillä myös tämä tuote vaatii seisotusajan ennen pakkausta. 

 

Kuvan 17 alue 4 on tarkoitettu Genread tuotteen valmistukseen. Tämän tuotteen 

tuotantokapasiteetti pidetään nykyisenä ja nykyiset tilat säilytetään ennallaan. Tästä syystä 

sen prosessiin ei perehdytä. Kuvassa 17 alueella 5 sijaitsee puskurien täyttölinja, jolla 

täytetään pulloja puolivalmisteiksi immunologisiin ja RIA-tuotteisiin. Alueelle ei 

suunnitella muutoksia tai prosessia muuteta, mutta tuotantokapasiteetti pidetään 

nykyisellään. Tästä syystä ainoastaan alueen materiaalivirrat otetaan huomioon tässä 
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tutkimuksessa. Alueet jotka on merkitty kuvaan 17 numerolla 6, ovat tukiorganisaatioiden 

tilojen, kuten toimistoja, kunnossapidon verstaita tai sulkuja. Kuvassa 17 alueella 7 

valmistetaan RIA-tuotteita, joiden prosessia ei muuteta tai oteta tässä tutkimuksessa 

huomioon. 

 

5.1 Immunologisten tuotteiden valmitusprosessi ja layout 

Immunologisten tuotteiden loppupakkaus on testipakkaus, joka koostuu useasta 

puolivalmisteesta, jotka on pakattu koteloon. Testipakkauksia voi olla useita erilaisia ja 

niiden koostumus vaihtelee tuotteesta riippuen. Testipakkaukseen pakataan täytettyjä 

kyvettejä, korkkiputkia, puskuriliuospulloja sekä pakkausmateriaaleja, kuten ohjelehtiä tai 

suojapahveja.  

 

Kyvettien valmistus alkaa täytettävän liuoksen valmistuksella. Liuos valmistetaan 

liuosvalmistuksen nestesiiloissa. Liuos kuljetetaan kyvettien täytön erillisessä astiassa, 

jonka koko on 150 litraa. Kuvassa 19 on kuvattu tuotteen liikkuminen prosessissa. Kun 

liuos on valmistunut ja sen suunniteltu täyttöerä on alkamassa, kuljetetaan liuos kyvettien 

täyttöön tilaan, jossa se täyttökone täyttää kyvetit.  

 

Kuva 19. Kyvettiprosessin annosteltavan nesteen kuljetus kyvettien täyttöön. 

 

Kyvetit ja pakkausmateriaalit tuodaan varastosta hissillä. Hissi kulkee varastokerroksen ja 

tuotantokerron välillä. Tuotantokerroksessa hissi sijaitsee yläkerran pakkaamossa. 



42 

 

Pakkausmateriaaleihin kuuluvat etiketit ja saumausfoliot. Kyvetit on esikäsiteltävä 

tuotantolinjalla. Esikäsittelyyn kuuluu suojamateriaalien poisto tuotteista. Kyvetit 

täytetään, etiketöidään, saumataan ja folioidaan ilmatiiviiseen pussiin. Tämän jälkeen 

kuljetin vie täytetyt kyvetit varastokerrokseen vastaanottoon, jossa robotti laittaa ne 

pahvilaatikkoon. Kyvettien pakkauksen jälkeen laatikot ladotaan lavoille manuaalisesti. 

Lavauksen yhteydessä kyveteistä tehdään prosessikontrolleja, joissa testataan tuotteiden 

tiiveys. Kun lava on täysi, kuljetetaan se varastoon odottamaan pakkausprosessia. 

Varastosta kyvettipuolivalmisteet siirtyvät samaa reittiä pakkausprosessiin. Kyvettien 

varastointi ja kuljetus pakkaamoon kuvassa 20. 

 

 

Kuva 20. Kyvettien kulku varastoon ja takaisin alakerran pakkaamoon. 

 

Korkkien valmistus aloitetaan annosteltavan liuoksen valmistuksesta. Korkit ovat kyvettien 

päälle asennettavia pieniä muovisia säiliöitä, jotka vapauttavat nesteannoksen kyvettiin. 

Annosteltava liuos valmistetaan erillisessä tilassa, joka ei ole tehdaskerroksessa. Liuokset 

säilytetään kypsytysvaraston viereisessä kylmävarastossa, josta ne noudetaan annosteluun. 

Korkkeihin annosteltavien liuosten määrät ovat huomattavasti pienemmät kuin kyvettien, 

koska annosteltava määrä korkkia kohden on kymmenen kertaa pienempi. Tämä tarkoittaa, 

että liuosta kuluu litramääräisesti huomattavasti vähemmän.  

 

Korkit annostellaan korkkien annostelussa, jonne tuodaan myös korkkien osakokoonpano 

sekä pakkausmateriaalit. Korkkien pakkausmateriaaleja ovat etiketit. Materiaalit tulevat 

hissillä varastosta yläkerran pakkaamoon. Myös korkkien materiaalit esikäsitellään samoin 

kuin kyvetit. Korkkien annostelun jälkeen täytetyt korkit kuljetetaan kuivaukseen, jossa ne 
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kuivuvat vaaditun ajan. Kuivaus tapahtuu korkkien kuivaus ja pakkaustilassa. Kuivauksen 

jälkeen korkit pakataan korkkiputkiin samassa tilassa. Korkkiputket ja putkien korkit 

tulevat tilaan, joko varastosta hissillä tai pakkaamosta. Korkkien pakkaamisen jälkeen 

materiaalit kulkevat kypsytysvarastoon, jossa ne kypsyvät vaaditun ajan. Kypsytyksellä 

tarkoitetaan tuotteen valmistusprosessiin kuuluvaa seisotusaikaa. Tämän jälkeen erät ovat 

valmiita pakattavaksi tai kuljetettavaksi varastoon. Kuvassa 21 ja 22 on kuvattu korkkien 

valmistukseen vaadittavien materiaalien kulku tehtaan tiloissa. 

 

 

Kuva 21. Korkkien täyttö, kuivaus ja pakkaus sekä kypsytys välivarastossa. 

 

 

Kuva 22. Korkkien varastointi alakerran varastossa ennen pakkaamista. 

 

Immunologisten tuotteiden testipakkaukseen kuuluvat puskuripullot täytetään kuvassa 17 

merkityssä tilassa 5. Täytettävä neste valmistetaan liuosvalmistuksessa ja kulkee putkea 

pitkin automaattisesti täyttölinjalle. Puskuripullot tulevat tilaan yläkerran pakkaamon 

kautta. Yläkerran pakkaamoon ne tulevat varastosta hissillä. Pullot esikäsitellään hissin 
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edessä olevassa tilassa. Esikäsittelyyn kuuluu pakkausmuovien poisto. Täytön jälkeen 

tuotteet kuljetetaan pakattavaksi ala- tai yläkertaan riippuen pakkauspaikasta. 

 

5.2 Mikrobiologisten tuotteiden valmitusprosessi ja layout 

Mikrobiologisten tuotteiden valmistus on kuvattu kuvassa 23 ja 24. Valmistus aloitetaan 

punnituksesta, joka sijaitsee kuvassa 17 paikalla 2a. Punnituksessa oikea määrä raaka-

aineita punnitaan. Raaka-aineet saapuvat osastolle varastosta hissillä. Raaka-aineiden 

lisäaineet valmistetaan kuvan 17 alueella 6. Punnitut raaka-aineet siirretään sterilointiin, 

jossa valmistetaan mikrobiologisiin tuotteisiin täytettävä massa. Massanvalmistuksen 

jälkeen tuotteet siirretään sulkuun odottamaan täyttöä. 

 

 Täyttöön tarvittavat muovikomponentit saapuvat kuvan 23 tilan 2a eteen hissillä 

varastosta. Muovikomponentit ovat sulkimia, putkia ja levyjä, jotka valmistetaan 

muovitehtaassa. Käyttäjät esivalmistelevat tuotteet ennen mikrobiologiseen täyttötilaan 

kuljetusta. Täyttötilaan saapumisen jälkeen muovikomponentit kuljetetaan niitä käyttäville 

linjoille. Tuotteet täytetään kahdella erillisellä täyttölinjalla, jonka jälkeen tuotteet kulkevat 

kuljettimella tilan ulkopuolelle. Ulkopuolella tuotteet paletoidaan automaattisesti 

kuljetuskärryihin. 

 

 

Kuva 23. Mikrobiologinen valmistusprosessi ja sen materiaalivirrat. 

 

Täydet kärryt kuljetetaan linjalta säilytykseen kypsytysvarastoon, jossa niiden on 

kypsyttävä ennen pakkaamisen aloitusta. 
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Kuva 24. Täytettyjen kuljetuskärryjen kuljetusreitit kypsytykseen ja yläkerran 

pakkaamoon. 

 

5.3 Pakkaamon prosessi ja layout 

Nykyinen pakkaamon layout on säilynyt ennallaan vuodesta 2010, sillä ainoat uudistukset 

tilaan ovat olleet toimistokalusteet. Pakkaamosta tehdään nykytila-analyysi ja siinä 

käytetään kvalitatiivisia analysointimenetelmiä. Tämän lisäksi kartoitetaan eri tuotteiden 

pakkausprosessit. Kartoittamalla nykytila hankitaan tiedot nykyisten prosessien sijainneista 

ja tilavaatimuksista. Tämän lisäksi arvioidaan vaadittavaa pakkauskapasiteettia. Näitä 

tietoja käytetään layout-uudistuksen suunnitteluun. Alla on karkeat layout-kuvat ylä- ja 

alakerran pakkaamoista kuvissa 25 ja 26. 

 

 

Kuva 25. Yläpakkaamon layout, jossa esitelty väreillä ja numeroilla eri toiminnot. 
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Kuvassa 25 on esitetty yläpakkaamon layout, joka on myös kuvassa 17 alueella 1. 

Kyseinen alue sijaitsee tehtaan tuotantokerroksessa. Alueet 1 ja 2 on tarkoitettu 

immunologisten tuotteiden pakkaamiseen. Alueita 3, 4 ja 7 käytetään mikrobiologisten 

tuotteiden pakkaamiseen. Alueella 5 pakataan GenRead- ja RIA-tuotteet ja alue 6 on 

tarkoitettu näytteiden varastointiin. Alue 8 ja 9 on varattu tuotannossa käytettävien 

muovisten säilytysastioiden varastointiin. Tämän lisäksi alueella 9 varastoidaan 

immunologisessa prosessissa käytettäviä putkia ja niiden korkkeja. 

 

 

Kuva 26. Alapakkaamon layout, jossa näkyy tuotantotila (1), käytävä (2) ja varasto (3). 

 

Kuvassa 26 oleva layout kuvaa karkeasti tehtaan alakerran pakkaamoa. Tämä pakkaamo 

sijaitsee tehtaan pohjakerroksessa, joka toimii lähettämönä ja varastona. Alue 1 on 

tarkoitettu immunologisten tuotteiden pakkaamiseen. Alueet 2 ja 3 ovat varastotilaa sekä 

henkilöliikenteelle tarkoitettua tilaa. Ylä- ja alakerran pakkausprosessit ja nykytila käydään 

läpi tuotekohtaisesti, koska jokaisella tuotteella on eri pakkausprosessinsa. 

 

5.4 Immunologinen pakkausprosessi 

Immunologisia tuotteita pakataan kahdessa eri pakkaamossa. Pakkaamoina toimivat ylä- 

sekä alakerran pakkaamot. Alakerran pakkaamoon tuotteet tuodaan varastosta. Alakerran 

pakkaamo sijaitsee varastokerroksessa. Materiaalit tulevat sisään ovesta, joka näkyy 

kuvassa 26 alimmaisena. Henkilöliikenne kulkee yläpuolen ovista. Materiaaleja säilytetään 

varastossa, koska osan säilytys on tapahduttava kylmissä tai viileissä olosuhteissa. Kuvassa 

27 voidaan nähdä pakattavien materiaalien reitit ylä- ja alapakkaamoihin. 
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Kuva 27. Immunologisten tuotteiden materiaalivirrat ylä- ja alapakkaamoon. 

 

Pakattavat tuotteet ovat immunologisen tuoteperheen testipakkauksia, joihin tulee 

vaihteleva määrä eri komponentteja. Osa materiaaleista vaatii yhden tai kahden viikon 

seisonta-ajan ennen kuin, niitä voidaan pakata. Tästä syystä eriä ei voida pakata suoraan, 

kun ne valmistuvat. Alakerran pakkaamossa tehdään pakkaustyön lisäksi kyvettien 

vastaanottoa. Kuljetin tuo alakertaan täytettyjä kyvettejä yläkerran tuotantolinjalta. 

Kyvettejä vastaanottaa työntekijä, joka testaa tuotteiden tiiveyden ja vie ne varastoon 

odottamaan pakkauspäivää. 

 

Pakkaaminen alakerran pakkaamossa tapahtuu tilassa olevaa kuljettinta hyödyntäen. 

Alakerran pakkauslinjan prosessi voidaan nähdä kuvassa 28. Työntekijät pakkaavat 

kuljettimella kulkevia koteloita, jotka tulevat automaattiselta kotelonmuodostuskoneelta. 

Työpisteissä kotelot täytetään ja tämän jälkeen ne etiketöidään tai merkitään 

mustesuihkulla. Seuraavassa vaiheessa työntekijä laittaa valmiit kotelot vientilaatikkoon ja 

nostaa ne lavalle. Ongelmina nykyisen pakkauslinjan prosessille on jatkuvasti muuttuvat 

resurssit, vaikea tuotannon suunnittelu, kehno ergonomia ja se, että työntekijät tekevät 

paljon tuottamatonta työtä. 

 

Muuttuvilla resurseilla tarkoitetaan, ettei työntekijöitä ole aina samaa määrää. Muuttuvat 

resurssit aiheuttavat ongelman, koska jos nykyiseltä linjalta työntekijä poistuu tekemään 

muita tehtäviä, haittaa se merkittävästi muiden pakkaustyötä. Tuottamatonta työtä on 

esimerkiksi materiaalien hakeminen, niiden kirjaaminen tuotannonohjausjärjestelmään, 

pakkaamisesta syntyvän jätteen lajittelu. 
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Kuva 28. Alapakkaamon pakkauslinjaston prosessi, jossa kotelot tulevat vasemmalta 

kuljetinta pitkin. 

 

Kuvissa 29 ja 30 on kuvattu alapakkaamon pakkaamisen tehokkuutta eri vuoroissa. 

Kuvaajista voidaan huomata, että pakkaamisen tehokkuus on 45 % heikompaa 

iltavuorossa, vaikka työntekijöitä pakkaamossa on yleensä tällöin enemmän käytettävissä. 

Työntekijöiden pienempi määrä aamuvuorossa johtuu siitä, että työntekijöitä usein 

ohjataan avustamaan muita prosesseja. Vuorojen välinen tehokkuus ero taas siitä, ettei 

pakkausprosessia ole vakioitu. Työntekijät saavat itse päättää, miten pakkaaminen 

tapahtuu. 

 

 

Kuva 29. Valmistuneet laatikot ja keskimäärä henkilöistä aamuvuorosta. 
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Kuva 30. Valmistuneet laatikot ja keskimäärä henkilöistä iltavuorosta. 

 

Kuvaajien ja työnseurannan perusteella voidaan sanoa, että riippuen työntekijämäärästä 

linjalla kolme työntekijää saa pakattua vuorossa 33 laatikkoa. Laskelmassa on otettu 

huomioon ruokatauko (30 min) ja kaksi taukoa (15 min). Työntekijöiden haastatteluiden 

perusteella työmenetelmissä on paljon vaihtelua ja tuottamattomaan työhön kuluu paljon 

aikaa. Haastatteluiden ja mittaroinnin perusteella tuottamattomaan työhön kuluu 15 % 

ajasta. 

 

Samoja tuotteita pakataan myös kuvan 25 yläpakkaamossa alueilla 1 ja 2. Alueella 1 

pakataan normaalisti samoja tuotteita kuin alakerrassa. Alueella 2 tehdään 

magneettikortteja sekä etikettejä. Magneettikortteja pakataan testipakkauksien sisään ja 

etikettejä käytetään testipakkauksien ja puskuripullojen etiketöintiin. Vastaavia tuotannon 

tehokkuuden seurantatietoja ei ole saatavissa yläkerran pakkaamosta, koska pakkaaminen 

siellä on satunnaista. Pakkauspisteinä toimivat normaalit toimistopöydät, eikä toimintaa ole 

optimoitu pakkaamiseen.  

 

5.5 Mikrobiologinen pakkausprosessi 

Mikrobiologisen tuoteperheen tuotteita pakataan yläpakkaamossa kuvan 25 alueilla 3, 4 ja 

7. Tuotteet tuodaan kärryillä pakkaamoalueelle 4. Tämän jälkeen työntekijät purkavat ne 

pyöriville pöydille kuvan 31 mukaisesti.  
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Kuva 31. Työntekijät purkavat kärryt sisällön manuaalisesti pyöröpöydille. 

 

Kuten kuvasta 31 nähdään, kärryt puretaan manuaalisesti ja tarjotin jossa tuotteet ovat, 

käännetään kääntöpöydällä. Tämän jälkeen tuotteet siirretään pyörivälle pöydälle. 

Työntekijät kokevat työn raskaaksi ja yläraajoihin liittyviä sairaspoissaoloja on ilmennyt 

vuoden aikana kolme kappaletta. Tämän lisäksi yksi työntekijä on irtisanoutunut työn 

raskauden vuoksi. Pyöröpöydän jälkeen tuotteet kulkevat kuljetinta pitkin 

tarkastuskoneeseen, jossa työntekijät tarkastavat tuotteet. Tuotteista etsitään valuvikoja ja 

mikrobiologista kasvua. Tarkastuksen jälkeen tuotteet kulkevat kuljetinta pitkin, joka on 

varustettu mustesuihkulla. Tuotteet merkataan, jonka jälkeen ne ovat valmiita 

pakkaukseen. Kotelointikone pakkaa 10 tuotetta kerrallaan koteloon yhdessä ohjelehden 

kanssa. Kun kotelot on suljettu, kulkevat ne kuljetinta pitkin alakertaan, jossa robotti 

pakkaa tuotteet vientilaatikoihin. 

 

Linjalla on työntekijöitä normaalivuorossa neljä. Yksi purkaa tuotteita kärryistä pyöriville 

pöydille. Kaksi työntekijää tarkastaa tuotteita tarkastuskoneilla. Yksi työntekijä valvoo 

pakkauskoneen toimintaa ja testaa satunnaisesti tuotteiden laatua. Linjalla on myös viides 

työntekijä, joka vastaa pakkausrobotista. Tätä viidettä työntekijää ei kuitenkaan lasketa 

linjan vahvuuteen, koska hän työskentelee varastokerroksessa. Huomion arvoista on, että 

työntekijä saa tarkastaa tuotteita tarkastuskoneella 15 minuuttia kerrallaan, jotta 

keskittyminen tarkastustoimintaan pysyy riittävän laadukkaana. Ottaen huomioon linjan 

automaatioasteen pakkausprosessin kustannukset ovat huomattavat. Tämä voidaan havaita 

kuvasta 32, jossa tuotekustannusten muodostumista tuotteen eri vaiheista. 
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Kuva 32. Tyypillinen mikrobiologisen tuotteen kustannusrakenne. 

 

Pakkaamisesta muodostuvat merkittävimmät työkustannukset, vaikka linjalla manuaalisia 

vaiheita on vain tarkastaminen ja kärryjen purkaminen. Tämän lisäksi ongelmia tuottavat 

kehno työergonomia tuotteiden purkutyössä. Linja vie myös 180 m2 nykyisestä 

pakkaamosta. 

 

5.6 Muut tuotteet 

Muiden pienempien tuotteiden pakkausalue on optimoitu ja sitä ei ole tarvetta muuttaa. 

Alue on kuvattu kuvassa 25 ja se on merkitty numerolla 5. 

 

5.7 Nykyisen layoutin esteet 

Tässä osiossa on esitetty laitteistot ja rakenteet, joiden muuttaminen tai uudelleen 

sijoittaminen ei ole mahdollista. Näitä kutsutaan layoutin monumenteiksi. Rakenteet tai 

laitteet ovat joko liian suuria siirrettäväksi tai siirron aiheuttama riski toimitusvarmuudelle 

on liian suuri. Kuvassa 33 on esitetty tehtaan tuotantokerroksen monumentit.  
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Kuva 33. Tehtaan monumentit joiden siirto ei ole mahdollista. 

 

Kuvan 33 kohteita ei voida siirtää, koska niiden siirto aiheuttaa liian suuren riskin tai on 

liian suuri toteutettavaksi. Kuvaan merkityt kohteet B ja A ovat kylmiöitä, joiden siirto on 

teoriassa mahdollista, mutta aiheuttaisi ongelmia, koska myös yläkerran kylmäkoneet olisi 

siirrettävä. Tämän lisäksi tilan lämpöeristeet olisi purettava ja rakennettava uuteen tilaan. 

Kohde C on merkattu kantavan tolpan kohtaan. C kuvaa kaikkia tehtaan kantavia tolppia, 

joita ei voida purkaa tai siirtää, koska yläkerran kantavuus muuttuisi ja aiheuttaisi riskin 

yläkerran lattian kantavuudelle. Tolpparivit on jaettu tasaisesti tehtaan kerrokseen. Kohde 

D on lattiaan tehty aukko kuljettimelle, joka kuljettaa pakkaamon tuotteita 

varastokerrokseen.  

 

Aukon siirtäminen ei ole kannattavaa, koska lattiaan täytyisi tehdä uusi aukko, joka 

madaltaa kerroksen kantavuutta. Tämän lisäksi alakerrassa on robotti, joka vaatisi 

uudelleenohjelmoinnin siirron takia. E on asetettu ulkoseinän kohdalle, mutta tarkoittaa 

koko tuotantokerroksen ulkoseiniä. F on tehtaan hissi, koska hissikuilun ja koneiston siirto 

nykyisessä tehtaassa ei ole mahdollista. G koskee koko seinää, jonka päälle se on 

layoutissa asetettu. Seinän purkaminen tai liikuttaminen ei ole sallittua, koska se paloseinä, 

joka jakaa eri palo-osastoja. H, I, J ja L ovat kuivauskoneita, joiden siirtäminen ei ole 

realistista niiden koon sekä hyödykeliitosten takia. Laitteet on yhdistetty konehuoneisiin 

sekä kylmä-, että höyrykiertoihin. Kuvaan merkityssä kohdassa K on valmistusliuosten 

tankkeja, joiden siirto ei ole niiden koon ja putkiston takia mahdollista. Tankit ovat 3,6 
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metriä korkeita ja 2 metriä leveitä, joten niiden siirtäminen vaatisi seinien purkua. Kuvaan 

merkitty kohde M on nykyisen annostelulinjan aukko, josta kuljetin kuljettaa tuotteet 

alakertaan lajittelurobotille. Kohdassa N on radioaktiivisille tuotteille tarkoitetut tilat, jotka 

on valmistettu Säteilyturvakeskuksen ohjeistuksen mukaisesti. Näiden siirto vaatisi 

viranomaisluvan. (STUK 2011.) 

 

5.8 Tuotannon nykytilan ja layoutin tunnistetut ongelmat 

Tuotannon nykytilan perusteella on tunnistettu yhdeksän kehityskohdetta Orion 

Diagnostican tuotannossa. Kehityskohteet liittyvät tuotannon layoutiin ja 

materiaalilogistiikkaan sekä lisäkapasiteetin tarpeeseen.  

 

Kehityskohteet ovat tärkeysjärjestyksessä: 

 Immunologisen tuotannon kapasiteetin kasvattaminen 

 Materiaalivirtojen kehittäminen 

 Pakkausprosessin kehittäminen 

 Varastotilan lisääminen 

 Korkkiannostelun ja kuivauskapasiteetin kasvattaminen 

 Työergonomian kehittäminen 

 Muiden tuotteiden kapasiteetin pitäminen ennallaan 

 Tuotantomateriaalien välivarastointi 

 Palo-osastoinnin parantaminen 

 

Immunologisten tuotteiden pakkausprosessia havainnoitaessa todettiin, että nykyisen 

linjamuotoisen pakkausprosessin sijaan solumuotoinen pakkaaminen olisi joustavampaa ja 

tehokkaampaa. Ongelmalliseksi asian tekee se, että uusi pakkausprosessi ei mahdu 

nykyiseen tilaan, jossa linjamuotoinen pakkaaminen tapahtuu. Tämän lisäksi materiaali- ja 

henkilöstövirrat olisivat sujuvampia, jos pakkaaminen tapahtuisi yhdellä osastolla. 

Pakkausprosessin analysoinnissa huomattiin myös, että pakkaaminen olisi tehokkaampaa, 

jos työntekijät voisivat keskittyä arvoa tuottavaan työvaiheeseen eli pakkaamiseen. Uuden 

layoutin tulisikin tukea työnkiertoa ja materiaalikerääjän toimintaa. Tästä syystä 

immunologisten tuotteiden pakkaaminen siirretään yläkerran pakkaamoon ja yläkerran 

pakkaamon layout suunnitellaan uudelleen. 
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Immunologisen ja mikrobiologisen tuotannon prosesseja sekä layoutia havainnoitaessa 

huomattiin, että immunologisen tuotannon kasvattaminen ilman layout-muutosta olisi 

haastavaa. Tästä syystä uudelle kyvettien täyttölinjalle on etsittävä optimaalinen sijainti 

uudessa layoutissa. Uusi sijainti layoutissa ei kuitenkaan saa estää kuivaus- tai 

korkkipakkauskapasiteetin kasvattamista myöhemmässä vaiheessa. Tämän lisäksi uusi 

kyvettien täyttölinja ei saa viedä kapasiteettia nykyisiltä tuotteilta. Molempien 

immunologisen ja mikrobiologisen prosessien valmistusmateriaaleja säilytetään tehtaan 

käytävillä, mikä tekee käytävistä ahtaita. Kuvassa 34 on linjojen valmistusmateriaalia 

käytävillä, jotka on tarkoitettu henkilö- ja materiaaliliikenteelle. Lisäksi paloturvallisuuden 

takia kulkemiseen tarkoitetuilla käytävillä ei voi säilyttää materiaalia. Tästä syystä uuden 

layoutin suunnittelussa on huomioitava materiaalien välivarastointi ennen niiden käyttöä 

linjalla. 

 

 

Kuva 34. Valmistuslinjojen materiaalia joudutaan säilyttämään tehtaan käytävällä. 

 

Tehtaan nykyinen materiaalilogistiikka on epäjärjestyksessä johtuen sirpaloituneesta 

tuotannosta. Tätä pyritään korjaamaan uuden kyvettien täyttölinjan sijainnin hyvällä 

suunnittelulla sekä pakkaamoiden yhdistämisellä yhteen kohteeseen. Tämän lisäksi 

selvitetään ylimääräisen materiaalikäytävän avaamista pakkaamon ja täyttöprosessien 

välille. Ylimääräinen materiaalikäytävä tulisi palvelemaan materiaalin kuljetusta hissiltä 

tuotantolinjoille. Tämän ongelman ratkaiseminen helpottaisi suuresti nykyistä 
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materiaalivirtaa, joka kulkee joko materiaalien kypsytysvaraston läpi tai kuivaustilan 

kautta. Kumpikaan reiteistä ei ole optimaalinen, koska kypsytysvarasto tulisi varata 

tuotteille, jotka voivat pilaantua tilan läpi kulkemisesta. Kuivaustila on ahdas eikä sovellu 

materiaalien kuljetusreitiksi. Reitti kuivaustilan ja korkkitäytön läpi näkyy kuvassa 35.  

 

 

Kuva 35. Materiaalin kuljettaminen korkkiannostelun ja -kuivauksen läpi on haasteellista 

tilan ahtauden vuoksi. 

 

Yhtenä ongelmana tunnistettiin myös palo-osastointi, joka on tällä hetkellä jaettu kahteen 

osaan. Tämä on riskienhallinnan osalta huono ratkaisu, sillä onnettomuustilanteessa suurin 

osa prosesseista vahingoittuisi tulipalossa. Tästä syystä on tarpeen laatia ehdotus palo-

osastoinnin parantamisesta. Nykyiset palo-osastot näkyvät kuvassa 36. 

 

Kuva 36. Espoon tehtaan tehdaskerroksen palo-osastot. 
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Kuvassa 36 voidaan nähdä, että keltaisella merkitty osasto kattaa huomattavasti 

pienemmän pinta-alan kuin sininen osasto. Punaisella merkitty osa ei kuulu tehtaan 

tuotanto-osastoon, joten sitä ei huomioida. Tehdasrakennuksen ollessa 

palovaarallisuusluokkaa yksi saa osaston koko olla suojaus tasossa kaksi 6000 m2. Sininen 

osasto on 600 m2 ja keltainen 2100 m2. Näin ollen osastojen koot eivät vaatimusten 

mukaan vaadi palo-osastojen pilkkomista pienempiin kokonaisuuksiin. 

 

Tuotannon kasvaessa lisääntyy myös tarve varastopaikoille. Nykytilanteessa varaston tila 

on käytetty, joten lisää tilaa täytyy luoda layout-muutoksella. Uusien varastopaikkojen 

suunnittelu otetaan huomioon uuden layoutin suunnittelussa. Taulukossa 5 esitetään arvio 

muutosten haastavuudesta ja vaikuttavuudesta. Vaikeus ja vaikutus arvioidaan asteikolla 1-

3, jossa 3 on suurin. 

 

Taulukko 5. Kehityskohteiden toteutuksen haastavuus ja vaikutus. 

Kehityskohteet Haastavuus Vaikutus 

Immunologisen tuotannon kapasiteetin 

kasvattaminen 
3 3 

Materiaalivirtojen kehittäminen 2 2 

Pakkausprosessin kehittäminen 2 2 

Varastotilan lisääminen 2 2 

Korkkiannostelun ja kuivauskapasiteetin 

kasvattaminen 
1 2 

Työergonomian kehittäminen 1 2 

Muiden tuotteiden kapasiteetin pitäminen 

ennallaan 
1 1 

Tuotantomateriaalien välivarastointi 2 1 

Palo-osastoinnin parantaminen 1 1 

 

5.9 Uuden layoutin suunnittelu 

Nykytila ja sen kehityskohteet on kartoitettu, joten uutta layoutia voidaan suunnitella. 

Suunnittelu aloitetaan tekemällä karkea layout. Alueelle merkitään tuotannon 
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materiaalivirrat, Työntekijöiden työalueet, tuotantolaitteet, kuljetusalueet. Toiminnot 

sijoitetaan alueelle lisäten tilaan ylimääräinen 20 % tilaa varmuuskertoimeksi ja tulevia 

laajennuksia varten. 

 

Tämän jälkeen suunniteltu karkea layout sijoitetaan rakennuksen CAD-kuvaan. 

Rakennuksen CAD-kuvaan tehdään paikan päällä tarkastusmittauksia rakenteille ja 

laitteille, jotta varmistutaan CAD-kuvien paikkansa pitävyydestä. Osa tuotantolaitteiden 

CAD-malleista on valmiiksi saatavilla, mutta osa joudutaan mallintamaan itse. CAD-mallit 

tyhjennetään ylimääräisistä yksityiskohdista, jotta CAD-layoutin koko pysyy pienenä ja 

sitä on kevyt käsitellä. 

 

CAD-malleja käsitellessä erotetaan laitteen alalaitteet, jotta ne voidaan sijoittaa eri 

paikkaan kuin valmistajan CAD-mallissa. Hyvä esimerkki on vakuumipumput tai 

sähkökaapit, jotka lääke- ja In Vitro -diagnostiikkateollisuudessa halutaan sijoittaa 

tekniseen tilaan. CAD-mallit sijoitetaan materiaalivirran äärelle oikeaan 

prosessijärjestykseen. Sijoittelussa otetaan huomioon laitteiden välinen etäisyys, 

turvallisuus sekä materiaalin kuljetus reitit. Viimeisenä tarkastetaan layoutin kriittiset 

kohdat, kuten materiaalikäytävät ja laitteiden yhdistymispisteet. 
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6 UUSI TUOTANTO-LAYOUT 

 
 
Uuden tuotanto-layoutin suunnittelu aloitettiin perehtymällä nykyiseen prosessiin ja 

tunnistamalla kehityskohteet. Lähtökohtana uudelle layoutille toimivat nykytila-analyysi 

tuotantoprosesseista, yrityksen ennusteista tulevat kasvavat tuotantokapasiteettitarpeet sekä 

yrityksen toimintaan vaikuttavat viranomaismääräykset. Ylä- ja alapakkaamon prosesseista 

ja layoutista tehdään vain yksi layout-ehdotus, mutta muista prosesseista tehdään kolme 

erillistä ehdotusta. Pakkaamoista annetaan yksi ehdotus, koska toinen arvioitu vaihtoehto ei 

täyttänyt asetettuja vaatimuksia. Näiden kolmen ehdotuksen etuja sekä haittoja arvioidaan 

ja annetaan suositus parhaasta vaihtoehdosta. 

 

6.1 Yläkerran pakkaamon muutokset 

Pakkaamoiden layouteja verrataessa huomattiin, että alakerran pakkaamon tila oli 

huomattavasti pienempi kuin yläkerran, ja sen laajentaminen veisi arvokkaita lavapaikkoja 

varastosta. Tämän lisäksi tila oli niin rajallinen, ettei tilaan voinut sovittaa muita 

pakkausprosesseja. Yläkerran pakkaamon tilat olivat jo pääosin käytössä, eikä alakerran 

pakkaamon pakkauslinja mahtuisi tilaan. Tästä syystä mikrobiologisten tuotteiden 

pakkauslinjan layoutia muutettiin. Kuvassa on 37 linjan uusi layout, joka on kompakti. 

 

 

Kuva 37. Mikrobiologisen pakkauslinjan uusi ja vanha layout. 

 

Uusi layout toteutetaan poistamalla toinen tarkastuslinjoista ja lyhentämällä 

pakkauskoneelta tulevaa ketjukuljetinta. Tarkastuskoneilla on yhteensä kahdeksan 

tarkastuspaikkaa, joista kuusi on käyttämättöminä, kun työntekijöitä on neljä. Siispä 

pakkauskapasiteetti ei laske toisen tarkastuskoneen poistamisesta. Pakkauskapasiteettia 

lisätään hankkimalla linjan alkuun automaattinen tuotteiden purkulaite. Tämä vapauttaa 
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yhden työntekijän materiaalilogistiikkaan ja parantaa työergonomiaa linjalla. Kuvassa 38 

alustavat mallit purkulaitteistovaihtoehdoista. 

 

 

Kuva 38. Automaattinen tuotteiden purkulaite, joka purkaa tuotteet kärryistä 

tarkastuskoneelle automaattisesti. Tämä vapauttaa kärryjä purkavan työntekijän 

materiaalikerääjäksi. 

 

Laitteistoista on pyydetty tarjoukset ja kapasiteettivaatimukseksi asetettu yhden tuotehäkin 

tyhjennys 15 minuutissa. 15 minuutin aikarajaan on päädytty, koska työntekijä sallitaan 

työskennellä tarkastukoneella yhtäjaksoisesti 15 minuuttia. Tällöin työntekijä voi 

tarkastusvuoronsa päätteeksi vaihtaa tuotehäkin ja aloittaa materiaalikerääjän 

työkierroksen. Tilansäästöllä immunologisten tuotteiden pakkausprosessi saadaan siirrettyä 

yläkertaan. Laitteen hankintaa varten laadittiin käyttäjävaatimusdokumentti varmistamaan, 

että tilattava laite vastaa asetettuja vaatimuksia. Vanha pakkauslinja käytti lattianeliöitä 

180 m2 ja uusi linja vain 102 m2. Näin ollen tilansäästöä syntyy 78 m2. 

 

Kun alakerran pakkausprosessi siirretään yläkerran pakkaamoon, muutetaan 

linjamuotoinen pakkausprosessi solumuotoiseksi. Uudessa solumallissa voidaan pakata 

kaikkia eri testipakkauksia ilman muutoksia soluihin. Solun suunnittelu toteutettiin yhdessä 

työntekijöiden kanssa ja siinä hyödynnettiin pahvista mallinnettua solua. Työpajassa 

ideoitiin ja rakennettiin pahvista optimaalinen reaalikokoinen malli tulevasta solusta. 

Tämän lisäksi ideoitiin ja testattiin miten pakkaustyö on tehokkainta toteuttaa. 

Työpajatyöskentelyn perusteella päädyttiin kuvassa 39 näkyvään pakkausprosessiin. 
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Prosessiin lisätään automaattinen merkkausvaaka, joka mittaa tuotteiden massan sekä tekee 

tarvittavat mustesuihkumerkinnät. Vaa’an avulla varmistetaan, että testipakkaukseen on 

pakattu oikea määrä tuotteita. Prosessin alkuun siirretään alakerran pakkaamosta vapaaksi 

jäävä kotelonmuodostuskoneelta. 

 

 

Kuva 39. Uusi solumuotoinen pakkausprosessi, joka sijoitetaan yläkerran pakkaamoon. 

Yläpuolella on kuvattu pakkausprosessi, jossa jokainen solu toimii itsenäisesti. Alapuolella 

on pakkausprosessi, jossa kaksi solua pakkaa vaiheittain yhden tuotteen. 

 

Kotelonmuodoskone tekee valmistaa koteloita toiselle radalle, josta työntekijät poimivat 

tyhjän kotelon soluun. Solussa työntekijä pakkaa tuotteen alusta loppuun, sillä materiaalit 

ovat valmiina solussa olevissa hyllyissä. Kun työntekijä on saanut tuotteen valmiiksi 

asettaa hän tuotteen lähemmälle kuljettimelle, josta se kulkee mustesuihkun ja vaa’an läpi 

bufferikuljettimelle. Bufferikuljettimelta materiaalikerääjä käy lavaamassa koteloita, kun 

kuljetin on täyttymässä. Kuvan 39 alemmassa mallissa on kuvattu toiminta, jos tuotteen 

sisältö on laajempi kuin perustuotteessa. Prosessi toimii muuten samoin kuin ylemmässä 

mallissa, mutta pakkausprosessi muuttuu kaksivaiheiseksi. Uusien solujen työpajan 

perusteella pakkausnopeus kasvoi jopa 100 %, mutta on mahdollista, että työpajaan 

osallistuneet työntekijät pakkasivat nopeammin ”koeympäristössä” kuin todellisuudessa. 

Tästä syystä arvioitiin, että pakkaamisnopeus nousee vähintään 50 %. 

 

Koeympäristössä suoritetussa kokeessa esimerkkituotetta nykyisellä menetelmällä 

pakattiin 9 kpl/h. Uudella solumallilla tuotteita saatiin koetilanteessa pakattua 21 kpl/h. 
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Todellisuudessa pakkausnopeuden kasvaessa 50 % saadaan tuotetta pakattua 13,5 kpl/h. 

Aloitus ja lopetustöiden kuluttaessa 15 % ajasta saadaan yhdestä solusta tuotteita 11 kpl/h. 

Tuotantomäärien kaksikertaistuessa ja osan tuotteista vaatiessa kaksi solua, riittää kahden 

solun hankinta linjalle. Tällöin tuotteita saadaan pakattua esimerkkituotteella 22 kpl/h, joka 

on yli tuplasti vanhan pakkausnopeuden verran. Tällöin kaksi solua riittää 

kaksinkertaistuville tuotantomäärille. Uuteen layouttiin uusia soluja on kuitenkin 

suunniteltu neljä, jotta kapasiteettia on helppo laajentaa tulevaisuudessa. Tämän jälkeen 

voidaan pakkauskapasiteettia laajentaa pidentämällä kuljetinta tai rakentamalla soluja 

kuljettimen toiselle puolelle. Kuvassa 40 on malli tulevasta solusta.  

 

Kuva 40. Kuvan 39 U-muotoisen solun yksi työpiste, jossa immunologisia tuotteita tullaan 

pakkaamaan. 

 

Kuvassa 41 nähdään alapakkaamon uudistettu immunologisten tuotteiden pakkausprosessi 

siirrettynä yläkerran pakkaamoon. Linjalle on sijoitettu automaattinen merkkausvaaka, 

joka varmistaa tuotteiden oikean massan sekä merkitsee tuotteet automaattisesti. Tämän 

jälkeen ne kerää rullakuljettimelle, josta materiaalikerääjä pinoaa ne kuormalavalle aina 

kierroksellaan. Kuljetin muutetaan kaksiosaiseksi, jossa toisella puolella kulkee valmiiksi 

kootut laatikot ja toisella valmiit tuotteet. Huomioitavaa on myös, että pakkauspisteiden 

tilalla on nyt soluja. Soluissa työntekijä voi valmistaa tuotteet alusta loppuun itsenäisesti, 

jolloin tuotantoa ei enää häiritse työntekijän poistuminen linjalta. Tulevaisuudessa on 
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mahdollista, että pienempien RIA-tuotteiden pakkaaminen siirretään uuteen pakkauspro-

sessiin. 

 

 

 

Kuva 41. Alapakkaamon uudistettu pakkausprosessi siirrettynä yläkertaan ja koko 

pakkaamon uusi layout. 

 

Kuvassa 41 on yläpakkaamon uusi layout, jossa alueilla 1 ja 2 suoritetaan immunologisten 

tuotteiden uusi pakkausprosessi. Alueilla 3, 4 ja 7 on mikrobiologisten tuotteiden 

pakkausprosessin uusi layout. Alueella 5 pakataan RIA- ja GenRead-tuotteet. Alue 6 on 

tarkoitettu näytteiden varastointiin. Alueet 8 ja 9 on varattu tuotannossa käytettävien 

muovisten säilytysastioiden varastointiin sekä immunologisessa prosessissa käytettävien 

putkien ja niiden korkkien varastointiin. 

 

Kun vanha immunologinen pakkausprosessi korvataan muokatulla kuljettimella, soluilla ja 

automaattisella mustesuihkulla, paranee sen tehokkuus merkittävästi. Tämän lisäksi 

tuotanto on skaalautuvaa tuotantotarpeen mukaan. Mikäli lisää kapasiteettia tarvitaan, 

voidaan kuljetinta jatkaa ja lisätä soluja tai tehdä niitä kuljettimen toiselle puolelle. Uusissa 

soluissa on korkeussäädettävät työtasot ja mahdollisuus istua tai seistä, joten työergonomia 

paranee vanhasta pakkauslinjasta, jossa työkorkeus ei ollut säädettävissä. Kun tuotantoa 

tehdään solussa tuote kerrallaan, materiaalikerääjän tehdessä materiaalikulutukset 

toiminnanohjausjärjestelmään, voidaan pakkausohjeista tehdä kuvalliset. Tämä 
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yksinkertaistaa työtä niin paljon, että vähemmän kokenut työntekijä voidaan sijoittaa 

pakkaamistyöhön, jolloin pakkausresurssien hankinta tehostuu. Resurssien hankinta 

tehostuu, koska voidaan käyttää vuokratyövoimaa vakituisen sijaan. 

 

6.2 Alapakkaamon muutokset 

Alapakkaamon linja ja laitteet on layout-suunnitelmassa siirretty yläkertaan, joten tilaan 

jää enää vain puolivalmisteen vastaanotto ja tiiveystestaus. Kuvaan 42 on lisätty 

puolivalmisteen vastaanoton laajennus toiselle kyvettitäyttölinjalle. Suunnitelman mukaan 

varastotyöntekijät hoitavat jatkossa puolivalmisteen vastaanoton ja siirtävät materiaalin 

varastoon. 

 

Kuva 42. Alakerran pakkaamon tyhjennetty kuva, jossa kaadettavat seinät merkitty. 

 

Kuvasta 42 nähdään, että tila vapautunut varastotilaksi. Pääsy tilaan helpottuu kun kuvassa 

42 merkityt seinät puretaan. Kuormalavapaikkoja tilaan on mahdollista sijoittaa 46 

kappaletta. Vuokralavapaikan hinta on 10 € / kk, jolloin tilasta saadaan lisäarvio 11 000 € 

vuodessa, jos tehdään kaksikerroksisia lavapaikkoja. Kustannuslaskennassa ei ole 

huomioitu materiaalien kuljetuskustannuksia vuokravarastoista. Vaihtoehtona uuden 

immunologisten tuotteiden pakkausprosessin siirtämiseen, on sijoittaa se alakertaan. 

Vaihtoehto on esitetty kuvassa 43. 
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Kuva 43. Uusi immunologinen solupakkausprosessi sijoitettuna alakertaan. 

 

Vaihtoehdossa aiemmin käytössä olevaa tilaa jouduttaisiin laajentamaan yhden tolppavälin 

verran. Tämä tarkoittaisi 33 lavapaikan menettämistä varastossa. Tämän lisäksi 

solupakkausprosessia on myöhemmin vaikea laajentaa ilman, että tilaa laajennettaisiin 

taas. Tämän vuoksi kaikissa layout-vaihtoehdoissa ehdotetaan solupakkausprosessin siirtoa 

yläkertaan. 

 

6.3 Immunologisten ja mikrobiologisten tuotteiden valmistusprosessien layout-

vaihtoehdot 

Pakkaamon layout-suunnittelussa sopivia vaihtoehtoja oli kaksi. Toisin kuin pakkaamossa, 

immunologisten ja mikrobiologisten tuotteiden valmistuksessa on useita eri vaihtoehtoja, 

kuinka layout voidaan tehokkaasti järjestää. Yhteisenä tekijänä kaikille vaihtoehdoille on 

immunologisten tuotteiden tulevaisuuden kasvun mahdollistaminen ja muiden tuotteiden 

kapasiteetin pitäminen nykyisellä tasollaan. Uudella layoutilla tavoitellaan 

tulosyksikkömallia, jossa tehdas on jaettu tuotteiden mukaan tulosyksiköihin. Pakkaamo 

on kaikille tuotteille yhteinen ja se on prosessiperusteinen tulosyksikkö. Tämä 

mahdollistaa sen, että kaikki tehtaan pakkausmateriaalit kulkevat samaan kohteeseen ja 

valmiit tuotteet tulevat samasta paikasta ulos. Kuvassa 44 on esitetty tehtaalla päivittäin 

liikkuvat tuotantomateriaalit eri värisinä viivoina kuljetusreittien perusteella. 
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Kuva 44. Tehtaan materiaalivirrat päivittäin liikkuvien tuotantomateriaalien osalta. 

 

Materiaalivirtoihin on otettu huomioon vain päivittäiseen tuotantoon tarvittavat materiaalit. 

Päivittäin siirtyviä materiaaleja ovat esimerkiksi tuotteiden muovikomponentit, 

pakkauskotelot ja annosteltavat nesteet. Materiaalivirroissa ei ole huomioitu satunnaisia 

siirtoja, kuten työvälineitä, steriloitavia vaatteita, Genread- eikä CleanCard-tuotteiden 

materiaaleja. Genread- ja CleanCard-tuotteiden tuotanto ei ole päivittäistä ja liikkuvat 

materiaalimäärät ovat pieniä. Taulukossa 6 on päivittäin liikkuvien materiaalien määrä 

lavoina ja rullakoina. Materiaalien määrät perustuvat yrityksen tuotannonohjausjär-

jestelmän. 

 

Taulukko 6. Tehtaalla päivittäin liikkuvat tuotantomateriaalit. 

Osasto Osastolle Osastolta 

Kyvettitäyttö 12 6 

Korkkitäyttö 3 14 

Korkkipakkaus ja 

kuivaus 
2 7 

Mikrobiologinen täyttö 16 14 

Yläkerran pakkaamo 16 1 

Alakerran pakkaamo 6 2 
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Tuotannonohjausjärjestelmän datan perusteella kyvettien täyttölinjalle toimitetaan 

päivittäin kahdeksan rullakkoa kyvettejä, pakkausmateriaaleja yksi lava ja täytettävää 

liuosta kolme astiaa. Puskuripullojen täyttölinjalle viedään kaksi lavaa materiaalia 

päivässä, kun se on käytössä. Kyvettien täyttölinjalta lähtee materiaalia kuusi lavaa 

täytetttyjä kyvettejä. Ne kulkevat automaattisesti alakerran pakkaamoon vastaanottoon, 

joten materiaaleja ei tarvitse kuljettaa hissillä. 

 

Korkkitäyttöön tuodaan päivittäin kaksi rullakkoa, joissa on korkkeja, tulppia ja etikettejä. 

Täytettäviä liuoksia tuodaan korkkitäyttöön yksi lava. Korkkitäytöstä täytetyt korkit 

siirtyvät kuivaukseen. Kuivaukseen siirtyy 14 rullakkoa täytettyjä korkkeja korkkitäytöstä. 

Kuivaukseen ja korkkipakkaamoon korkkiputkia ja niiden korkkeja tuodaan kaksi lavaa ja 

sieltä lähtee valmiita tuotteita seitsämän lavaa. Mikrobiologiseen tuotantoon menee 16 

lavaa, joista yhdeksän on muovikomponentteja, yksi täyttönesteen valmistukseen meneviä 

materiaaleja ja kuusi niistä on täytettäviä nesteitä. Yläkerran pakkaamoon tulee 16 lavaa, 

joista 14 on mikrobiologisen tuotannon täysiä rullakoita ja loput pakkausmateriaaleja. 

Alakerran pakkaamoon saapuu kuusi lavaa materiaaleja, mutta sieltä poistuu kaksi lavaa 

valmiita tuotteita. Kuvaan 45 on lisätty lavamäärät eri materiaalireiteille. Kuvasta voidaan 

huomata, että materiaalireitit keskittyvät hissin ympäristöön. 

 

 

Kuva 45. Tehtaan materiaalilogistiikan solmukohdat ovat materiaalihissin ympäristö, 

kypsytysvarasto ja korkkikuivaus sekä annostelu. Rengastetut numerot tarkoittavat 

päivittäin liikkuvien lavojen määrää. 
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Hissi ja sen molempien puolien kautta suurin osa tuotteiden valmistukseen käytettävistä 

materiaaleista. Korkkiannostelun ja kyvettien täytön materiaalit kulkevat kypsytysvaraston 

kautta, mikä on materiaalilogistiikan solmukohta. Immunologisten tuotteiden tuotannon 

kaksinkertaistuessa tulee tehdä vaihtoehtoinen materiaalireitti. Tämän lisäksi valmiiden 

kyvettien kuljetus alakertaan kuljettimella vähentää hissin ympäristön materiaalivirtoja 

merkittävästi. Kuvassa 46 on esitetty tilanne, kun immunologisen tuotannon 

tuotantomäärät kaksinkertaistuvat. 

 

 

Kuva 46. Tehtaan materiaalilogistiikka immunologisen tuotantannon tuotantomäärien 

kaksinkertaistuessa.  

 

6.3.1 Layout-vaihtoehto 1 

Tämä layout-vaihtoehto ottaa huomioon tehtaan nykyisen palo-osastoinnin ja pyrkii 

sijoittamaan kyvettien täyttölinjat eri palo-osastoihin, jolloin riski materiaalivahingoille 

minimoidaan tulipalossa. Kuvassa 47 esitetty uusi mahdollinen layout-muutoksineen. 
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Kuva 47. Layout-vaihtoehto 1, jossa uusi kyvettien täyttölinja on sijoitettu 

kypsytysvarastoon. 

 

Kuvasta 47 nähdään tehdas-layoutin muutokset. Tärkeimpänä muutoksena on uuden 

kyvettilinjan sijoitus nykyiseen kypsytysvarastoon sekä mikrobiologisen täyttölinjan siirto 

vanhan linjan tilaan. Vanha linja on purettu ja täyttölinjan vanha sekä viereiset tilat 

muutettu kypsytysvarastoiksi ja immunologisten tuotantolinjojen tuotantomateriaalien 

välimateriaalivarastoiksi. Mikrobiologisen valmistuksen tiloja on pienennetty ja niiden 

tilalle on avattu uusi materiaalikäytävä, jota pitkin materiaalit kuljetetaan. Kuvassa 48 on 

esitetty alakerran layout. Ainoa merkittävä muutos alakerran varastossa on alakerran 

pakkaamon poistuminen ja tilan vapautuminen varastoksi. 

 

 

Kuva 48. Alakerran varaston layout, kun alakerran pakkaamo on siirretty pois tilasta. 
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Uusi yhdistetty pakkaamo mahdollistaa materiaalivirtojen suuntaamisen yhteen 

kohteeseen. Aiemmin pakkausmateriaaleja kuljetettiin kahteen pakkaamoon ja valmiita 

tuotteita kuljetettiin kahdesta eri pakkaamosta. Nyt ala- ja yläkerran pakkaamon sijaan 

kaikki pakkausmateriaalit kuljetetaan yläkertaan. Tämä pidentää entisten alapakkaamon 

pakkausmateriaalien kuljetusmatkoja 40 metriä ja hissin käyttöön kuluvan viiden minuutin 

ajan, mutta vapauttaa 50 neliötä varastotilaa. Pakattavien materiaalien, kuten kyvettien, 

korkkien ja pullojen kuljetusmatkat lyhenevät 50 metriä, mutta vaativat hissin käyttöä. 

Alapakkaamon etikettien kuljetusmatkat lyhenevät 80 metriä. Tämän lisäksi kaikki valmiit 

tuotteet tulevat aina samasta paikasta. Aiemmin valmiita tuotteita tuli useasta eri lähteestä. 

Valmiiden tuotteiden kuljetusmatkat lyhenevät 40 metriä, mutta vaativat hissin käyttöä. 

 

Korkkien kuivaus, pakkaus ja annosteluprosessit eivät muutu, mutta prosessien 

laajennusmahdollisuudet heikkenevät, koska uusi materiaalikäytävä ja kyvettitäyttölinja 

rajoittavat tilan kasvua. Uudet välivarastot ja kypsytysvarastot pidentävät valmiiden 

korkkien, korkkimateriaalien ja mikrobiologisten tuotteiden kuljetusmatkoja. Pakatut 

korkit joudutaan kuljettamaan uuteen varastoon, koska uusi kyvettien täyttölinja vie 

entisen varaston tilan. Matkat pitenevät 25 metriä ja vaativat edelleen hissin käyttöä. Etuna 

kuitenkin on korkkimateriaalien poistuminen käytäviltä, jotka on tarkoitettu henkilöstön 

liikkumiseen ja materiaalin kuljetukseen. 

 

Uusi materiaalikäytävä mahdollistaa materiaalien helpon kuljettamisen pakkaamoon ja 

varastoon, koska se luo suoran yhteyden hissille. Aiemmin materiaalit oli kuljetettava 

korkkipakkaamon kautta, joka oli vaivalloinen. Toinen vaihtoehto oli kypsytysvaraston 

kautta kuljettaminen. Ohjeistuksen mukaan tätä tulisi kuitenkin välttää, johtuen 

kypsytyksen olosuhteiden häiriintymisestä. Materiaalikäytävä pidentää kuljetusmatkoja 20 

metriä, mutta nopeuttaa materiaalien kuljetusta viisi minuuttia sekä parantaa 

työturvallisuutta, kun materiaalia ei tarvitse kuljettaa linjojen läpi. 

 

Mikrobiologinen valmistusala pienenee uusien kypsytys- ja materiaalivarastojen takia. 

Uusi annostelulinja siirretään vanhojen linjojen tilaan ja vanhat linjat puretaan. 

Valmistusala vähenee uuden materiaalikäytävän myötä. Muutokset eivät vähennä nykyistä 

tuotantokapasiteettia, sillä aiemmin erityistilat ovat olleet tyhjinä. Materiaalien 

kuljetusmatkat eivät pitene vaan pysyvät samoina. Etuna on, että mikrobiologisten 
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muovikomponenttien esikäsittelyn jälkeen, komponentit voi kuljettaa lähemmäksi linjaa. 

Tällöin linjan työntekijän ei tarvitse kulkea pitkää matkaa noutamaan materiaaleja. 

Hakumatka lyhenee 30 metriä. Huomioitavaa on, ettei hissin käytöltä vältytä. Muuttuneet 

materiaalivirrat on esitetty kuvassa 49 kaksinkertaistuneilla immunologisten tuotteiden 

tuotantomäärillä. 

 

 

Kuva 49. Tehtaan materiaalivirrat layout-vaihtoehdossa 1. 

 

Kuvasta 49 nähdään, että materiaalikäytävä auttaa tasaamaan hissin puolten kuormaa 

tavaravirran osalta. Haittana on se, ettei voida käyttää alasvientikuljetinta kuten nykyisellä 

kyvettilinjalla. Tämä lisää hissillä kuljetettavan materiaalin määrää merkittävästi. 

 

Layout-vaihtoehdossa 1 immunologisen tuotantokapasiteetin lisääminen onnistuu, kun uusi 

kyvettien täyttölinja sijoitetaan vanhaan kypsytysvarastoon. Varastossa on riittävästi tilaa 

eikä se ei rajoita muiden tuotteiden kapasiteettia. Etuna on erillinen palo-osasto nykyisestä 

linjasta. 

 

Muutos vaikeuttaa materiaalilogistiikkaa, kun linjan sijoituksen johdosta kypsytysvarasto 

joudutaan siirtämään sekä nykyisen ja uuden linjan materiaalivirrat joudutaan eriyttämään. 

Annosteltavien nesteiden kuljetusmatkat pitenevät 50 metriä. Kyvettien, etikettien ja 
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folioiden kuljetusmatkat lyhenevät 50 metriä. Valmiiden materiaalien poisvientimatka 

lyhenee, mutta kuljetukseen joudutaan käyttämään hissiä alasvientikuljettimen sijaan. 

Tämä lisää hissin käyttöä. Muutos vaatii linjalle erillisen tiiveystestauslaitteen, koska 

vanhan linjan vastaanottoasemaa ei voida käyttää. Kustannus uudelle 

tiiveystestauslaitteelle on 20 000 €. Tämän lisäksi korkkipakkauksen ja -kuivauksen 

kapasiteetin laajentaminen voi olla haasteellista, kun materiaalikäytävä avataan sekä 

laajentaminen kypsytysvaraston suuntaan estyy. Muutoksen johdosta saadaan kuitenkin 

lisää varastotilaa ja työergonomia paranee pakkaamon muutosten sekä materiaalikäytävän 

johdosta. 

 

6.3.1 Layout-vaihtoehto 2 

Tässä layout-vaihtoehdossa pyritään hyödyntämään tuotannon materiaalivirrat 

mahdollisimman tehokkaasti. Tämä mahdollistetaan yhdistetyllä pakkaamolla ja lähekkäin 

sijoitetuilla kyvettilinjoilla. Kuvassa 50 on esitetty layout-vaihtoehto 2 muutoksineen. 

Layout-vaihtoehdossa pakkaamo, korkki-, kyvetti- ja mikrobiologinen tuotanto ovat 

sijoitettuina mahdollisimman keskitetysti ja tiiviisti tehtaan pohjakuvaan. 

 

 

Kuva 50. Layout-vaihtoehto 2, jossa uusi kyvettien täyttölinja on sijoitettu nykyisen 

täyttölinjan viereen. 

 

Kuvassa 50 on esitetty muutokset nykyiseen layoutiin. Tärkein muutos on uusi kyvettilinja, 

joka on sijoitettu nykyisen kyvettilinjan viereen. Vieressä olevat tilat olivat osittain 
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käyttämättöminä, joten ainoa siirrettävä prosessi on mikrobiologisen lisäainevalmistuksen 

liuotus. Mikrobiologisten tuotteiden täyttölinja siirretään tässä vaihtoehdossa vanhojen 

linjojen tilaan ja vanhat puretaan. Mikrobiologisen annostelulinjan vanha tila käytetään 

uudelle kyvettilinjalle sekä immunologisten tuotteiden välivarastoksi. Tässäkin 

vaihtoehdossa mikrobiologisten tuotteiden valmistusalue pienenee ja uusi 

materiaalikäytävä avataan. Alakerran layout muodostuisi samanlaiseksi kuin kuvassa 48. 

Merkittävin muutos alakerrassa on pakkaamon poistuminen ja tilan vapautuminen 

varastoksi sekä nykyisen kyvettivastaanoton kahdentaminen.  

 

Samoin kuin layout-vaihtoehdossa 1 uusi yhdistetty pakkaamo mahdollistaa 

materiaalivirtojen suuntaamisen yhteen kohteeseen. Ala- ja yläkerran pakkaamoiden sijaan 

kaikki pakkausmateriaalit kuljetetaan yläkertaan. Pakkausmateriaalien kuljetusmatkat 

pitenevät 40 metriä ja hissin käyttöön kuluvan viiden minuutin ajan. 50 neliötä varastotilaa 

vapautuu alakerran varastosta myös tässä vaihtoehdossa. Pakattavien pakkausmateriaalien 

kuljetusmatkat lyhenevät 50 metriä, mutta vaativat hissin käyttöä. Etikettien kuljetusmatkat 

lyhenevät tässä tapauksessa 80 metriä. 

 

Korkkien kuivaus, pakkaus ja annosteluprosessit eivät muutu ja mahdollisuus laajennuksiin 

kuivauksessa ja pakkaamossa säilyvät. Edellisestä mallista poiketen kypsytysvarastot 

pysyvät ennallaan. Pakatut korkit kuljetetaan kypsytysvarastoon 15 metrin päähän linjasta. 

Matka pysyy samana kuin alkuperäisessä layoutissa. Uusi välivarasto pidentää 

annosteltavien korkkien kuljetusmatkaa 30 metriä, mutta etuna on materiaalien 

poistuminen käytäviltä, jotka on tarkoitettu liikkumiseen ja materiaalin kuljetukseen. 

 

Tässäkin mallissa uusi materiaalikäytävä mahdollistaa materiaalin kuljettamisen pakkaa-

moon ja varastoon. Materiaaleja ei tarvitse enää kuljettaa korkkipakkaamon tai 

kypsytysvaraston kautta. Materiaalikäytävä pidentää kuljetusmatkoja 20 metriä, mutta 

nopeuttaa materiaalien kuljetusta sekä parantaa työturvallisuutta, kun materiaalia ei tarvitse 

kuljettaa linjojen läpi. Materiaalien kuljetus vaatii edelleen hissin käyttöä. 

 

Mikrobiolosten tuotteiden valmistusala pienenee, johtuen uudesta kyvettien täyttölinjasta, 

materiaalikäytävästä ja välivarastosta. Mikrobiologinen uusi täyttölinja siirretään vanhojen 

linjojen tilaan ja vanhat linjat puretaan. Muutokset eivät tässäkään tapauksessa vähennä 
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nykyistä kapasiteettia, sillä aiemmin erityistilat ovat olleet tyhjinä. Myös materiaalien 

kuljetusmatkat pysyvät samoina. Etuna on mikrobiologisten muovikomponenttien 

esikäsittelyn siirtyminen lähemmäksi täyttölinjaa. Työntekijän hakumatka lyhenee 30 

metriä. Huomioitavaa on, ettei hissin käyttö poistu. 

 

Uusi kyvettien täyttölinja sijoitetaan nykyisen kyvettilinjan viereen, jossa sille on riittävästi 

tilaa. Etuna on linjoille yhteiset materiaalivirrat. Muutoksen johdosta nykyisen 

kyvettilinjan viereiset tilat joudutaan saneeraamaan ja mikrobiologinen uusi annostelulinja 

siirretään pois edestä. Annosteltavien nesteiden kuljetusmatkat pysyvät samoina kuin 

vanhalle linjalle eli 30 metrissä. Myös kyvettien, etikettien ja folioiden kuljetusmatkat ovat 

samat kuin vanhalla linjalla eli 70 metriä. Merkittävin etu on, että valmiiden materiaalien 

poisvientipaikka ja -matka pysyvät samana. Ne voidaan kuljettaa lattian läpi samalle 

vastaanottoasemalle kuin nykyisen linjan täytetyt kyvetit. Uutta tiiveystestauslaitetta ei 

tarvita, koska nykyisen linjan testiasemaa voidaan käyttää samalla hyväksi. Kuvassa 51 on 

esitetty arvio layout-vaihtoehdon 2 materiaalivirroista, kun immunologisten tuotteiden 

valmistusmäärät kaksinkertaistuvat. 

 

 

Kuva 51. Tehtaan materiaalivirrat layout-vaihtoehdolla 2, jossa kyvettien täyttölinja on 

sijoitettu nykyisen linjan viereen. 
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Kuvassa 51 nähdään myös sama kuin aiemmassa layoutissa. Materiaalikäytävä auttaa 

tasaamaan hissin molempien puolten kuormaa materiaalien virtojen osalta. Etuna on, ettei 

materiaalia tarvitse kuljettaa ahtaan korkkipakkaamon ja annostelun lävitse. Parempaa 

aiempaan layoutiin verrattuna on, että nyt kyvettien valmiit materiaalit kulkevat suoraan 

alakertaan, jolloin niitä ei tarvitse kuljettaa hissillä. 

 

Immonologisten tuotteiden tuotantokapasiteetti kasvaa, kun uusi kyvettilinja saadaan 

sijoitettua tilaan, jossa se ei rajoita muiden tuotteiden valmistusta. Tila linjalle on riittävä ja 

tilan yhteyteen on mahdollista rakentaa välivarasto materiaaleille. Tämä poistaa materiaalit 

käytäviltä, jolloin kulkemiseen ja materiaalin kuljettamiseen jää enemmän tilaa. Linjan 

sijoitus ei mahdollista erillistä palo-osastointia, joten sijoittaminen on ratkaistava muilla 

tavoin. Muutoksen vaikutus materiaalivirtoihin ja logistiikkaan on positiivinen, sillä 

materiaalikäytävä tasaa hissin molempien puolien kuormaa. Tämän lisäksi Työntekijöiden 

ei tarvitse kuljettaa materiaalia kypsytyshuoneen tai korkkipakkaamon ja annostelun 

kautta. Suurena etuna materiaalilogistiikkaan on linjan kyky käyttää samaa 

vastaanottoasemaa alakerran pakkaamossa. Tällöin uuden linjan valmiit tuotteet kulkevat 

alakertaan automaattisesti ilman hissin käyttöä. Yhteisen vastaanottoaseman ansiosta ei 

toista tiiveystestauslaitetta tarvitse hankkia. Korkkipakkauksen ja -kuivauksen kapasiteettia 

voidaan tulevaisuudessa laajentaa esimerkiksi kypsytysvaraston suuntaan. Yhdistetty 

pakkaamo vapauttaa varastotilaa alakerran varastosta ja materiaalivirrat selkeytyvät, kun 

pakkausmateriaalit ja valmiit tuotteet kulkevat yhdestä pisteestä. 

 

6.3.2 Layout-vaihtoehto 3 

Viimeinen layout-vaihtoehto pyrkii tukemaan mikrobiologisten tuotteiden tuotantoa ja 

mahdollistaa samalla immunologisten tuotteiden tuotantokapasiteetin kasvun. Tässä 

layout-vaihtoehdossa mikrobiologisten tuotteiden valmistustiloja ei pienennetä. Kuvassa 

52 on esitetty uusi mahdollinen layout-muutoksineen. 
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 Kuva 52. Layout-vaihtoehto 3, jossa uusi kyvettien täyttölinja on sijoitettuna nykyisen 

kyvettilinjan yläpuolelle. 

 

Suurin muutos on uusi kyvettilinja ja sen sijainti nykyisten toimistohuoneiden tilassa. 

Nykyinen ja uusi kyvettilinja ovat sijoitettuna viereisiin tiloihin. Nykyisen linjan vieressä 

olleet käyttämättömät mikrobiologisten tuotteiden valmistusalue on muutettu korkkien ja 

kyvettimateriaalien varastoiksi. Mikrobiologisten tuotteiden lisäainevalmistuksen liuotus ja 

laboratorio on siirretty pesulan viereiseen toimistoon. Toisin kuin aiemmissa 

vaihtoehdoissa mikrobiologinen valmistusalue ei pienene eikä uutta materiaalikäytävää 

avata mikrobiologisten tuotteiden valmistusalueelle. Alakerran layout muodostuu 

samanlaiseksi tässä vaihtoehdossa kuin kuvassa 48. Merkittävin muutos alakertaan tässäkin 

muutoksessa on pakkaamon poistuminen ja tilan vapautuminen varastoksi sekä nykyisen 

kyvettivastaanoton kahdentaminen. 

 

Layoutissa uusi yhdistetty pakkaamo mahdollistaa materiaalivirtojen suuntaamisen yhteen 

kohteeseen. Kaikki pakkausmateriaalit kuljetetaan yläkertaan ja pakkausmateriaalien 

kuljetusmatkat pitenevät 40 metriä. Tämän lisäksi tavarat joudutaan kuljettamaan hissillä. 

Muutos vapauttaa 50 m2 varastotilaa. Tuotteisiin pakattavien materiaalien kuljetusmatkat 

lyhenevät 50 metriä, mutta vaativat hissin käyttöä. Etikettien kuljetusmatka lyhenevät 80 

metriä. 
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Korkkien kuivaus, pakkaus ja annosteluprosessit eivät muutu, mutta mahdollisuus 

laajennuksiin kuivauksessa ja pakkauksessa vaikeutuu. Korkkien kypsytysvarasto siirtyy 

nykyisen kyvettilinjan viereen. Muutos tehdään, koska materiaalikäytävä rakennetaan 

kypsytysvarastoon. Tila varastossa ei riitä pakatuille korkeille ja mikrobiologisille 

tuotteille. Pakatut korkit kuljetetaan kypsytysvarastoon 30 metrin päähän linjasta. Matka 

pitenee 30 metriä alkuperäisestä. Välivarastosta pakkaukseen tai varastoon menevien 

korkkien kuljetusmatkat pitenevät 30 metriä. Layoutissa uusi välivarasto pidentää 

annosteltavien korkkien kuljetusmatkaa 30 metriä, mutta etuna on materiaalien 

poistuminen käytäviltä. 

 

Mallissa uusi materiaalikäytävä rakennetaan kypsytysvarastoon mikrobiologisten 

tuotteiden valmistustilan sijaan. Vaihtoehto mahdollistaa materiaalin helpon kuljettamisen 

pakkaamoon ja varastoon. Materiaaleja ei tarvitse kuljettaa korkkipakkaamon tai 

kypsytysvaraston kautta. Materiaalikäytävä pidentää kuljetusmatkoja 20 metriä, mutta 

nopeuttaa materiaalien kuljetusta sekä parantaa työturvallisuutta, kun materiaalia ei tarvitse 

kuljettaa linjojen läpi. Materiaalien kuljetus vaatii edelleen hissin käyttöä. 

 

Toisin kuin aiemmissa layouteissa mikrobiologinen valmistusala ei merkittävästi pienene. 

Tämä johtuu uuden kyvettilinjan sijoituksesta toimistojen tilalle ja materiaalikäytävän 

sijainnista kypsytysvarastossa. Layout-versio ei vaadi annostelulinjojen siirtoja ja vanhan 

linjan voi pitää varalinjana. Muutokset eivät vähennä nykyistä tuotantokapasiteettia, vaan 

mahdollistavat mikrobiologisten tuotteiden tuotantokapasiteetin kasvattamisen. 

Materiaalien kuljetusmatkat pysyvät samoina.  

 

Uusi kyvettien täyttölinja sijoitetaan nykyisen kyvettilinjan yläpuolelle, jossa sille on tilaa. 

Kapea ja pitkä tila ei mahdollista U-muotoista tuotantolinjaa ja aiheuttaa pitkiä 

kävelymatkoja linjalla. Etuna sijainnilla on linjoille yhteiset materiaalivirrat. Muutoksessa 

nykyisen kyvettilinjan yläpuoliset tilat joudutaan muuttamaan ja toimistot siirretään pois 

edestä. Annosteltavien nesteiden kuljetusmatkat lyhenevät 25 metriä. Kyvettien, etikettien 

ja folioiden kuljetusmatkat ovat hieman pidemmät kuin vanhalla linjalla eli 80 metriä. 

Suurin etu on valmiiden kyvettirasioiden poistaminen tilasta kuljettimella lattian läpi, 

kuten nykyisellä linjalla. Ne kuljetetaan lattian läpi samalle vastaanottoasemalle kuin 

nykyisen linjan valmiit tuotteet. Uutta tiiveystestauslaitetta ei tarvita, koska nykyisen linjan 
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asemaa voidaan käyttää samalla hyväksi. Materiaalivirrat sijoitettuna layout-vaihtoehtoon 

3 on esitetty kuvassa 53. 

 

 

Kuva 53. Tehtaan materiaalivirrat layout-vaihtoehdossa 3, jossa uusi kyvettien täyttölinja 

on sijoitettu nykyisen linjan yläpuolelle. 

 

Kuvassa 53 on esitetty kolmannen layout-vaihtoehdon materiaalivirrat. Materiaalikäytävän 

sijaan kypsytysvaraston viereen avattu käytävä mahdollistaa korkkien ja kyvettien 

kuljetuksen hissin etupuolelta. Kyvettilinjan asettelun johdosta osa kyveteistä kuljetetaan 

yläkautta. Etuna layoutissa on, ettei materiaalia tarvitse kuljettaa ahtaan korkkipakkaamon 

ja annostelun lävitse. Hyötynä layoutissa on, että valmiit kyvetit voidaan kuljettaa 

alakertaan suoraan linjan kuljetinta pitkin. 

 

Layout-vaihtoehto 3 mahdollistaa immunologisten tuotteiden tuotantokapasiteetin kasvun, 

kun uusi kyvettien täyttölinja sijoitetaan nykyisten toimistojen tilaan. Tila on kapea, linjan 

asennus on mahdollista, mutta ei optimaalista. Toimistojentiloissa nykyisen kyvettilinjan 

yläpuolella, uusi kyvettien täyttölinja ei rajoita muiden tuotteiden valmistuskapasiteettia. 

Layout ei mahdollista erillistä palo-osastoa, joten paloturvallisuusaspekti on ratkaistava 

muilla keinoilla. Linjan sijoitus on satsaus tehtaan materiaalilogistiikalle, mutta linjan 
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sisäinen materiaalilogistiikka ja työnkulku heikkenävät, kun linja on asennettu suoraksi. 

Suoraksi asennettu kyvettilinja pidentää linjan operointiin vaadittavaa liikkumamatkaa. 

 

Layout mahdollistaa erillisen materiaalivaraston kyvettilinjojen viereen. Tuotannon 

materiaalilogistiikka helpottuu, kun annosteltavien nesteiden kuljetusmatkat lyhenevät 25 

metriä. Kyvettien, etikettien ja folioiden kuljetusmatkat pitenevät 80 metriä, mutta ne 

voidaan kuljettaa materiaalikäytävää pitkin. Valmiit kyvetit voidaan viedä kuljettimella 

suoraan varaston vastaanottoon, joten hissin käyttö vähenee. Layout ei vaadi linjalle 

erillistä tiiveystestauslaitetta, koska vanhan linjan vastaanottoasemaa voidaan käyttää 

tähän. Korkkipakkauksen ja -kuivauksen tuotantokapasiteetin laajentaminen on 

mahdollista mikrobiologisen tuotantoalueen suuntaan, kun materiaalikäytävä avataan 

kypsytysvarastoon. Layout-muutoksen johdosta saadaan varastotilaa ja työergonomia 

paranee pakkaamon muutosten sekä materiaalikäytävän johdosta. 

 

6.4 Uudet paloalueet 

Tavoitteena on vähentää materiaalivahingon riskiä palo-onnettomuudessa. Mikäli valitaan 

jokin muu vaihtoehto kuin layout 1 on harkittava tehtaan palo-osastoinnin tehostamista. 

Palo-osastojen uudelleen suunnittelun periaatteena huomioida IV-koneiden vaikutusalueet. 

Alueiden vaatimuksia lämmön, kosteuden ja paine-erojen suhteen on haastavaa toteuttaa ja 

säätää, jos alueeseen vaikuttaa useita ilmanvaihtokoneita, jotka ovat eri palo-osastoilla. 

Tästä syystä tehtaan IV-koneiden vaikutusalueet on kartoitettu kuvassa 54. 

 

 

Kuva 54. Ilmanvaihtokoneiden vaikutusalueet kuvattu eri väreillä. 
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Vaikutusalueiden lisäksi huomioitava tuotannon prosessit, sillä palo-osaston seinän läpi ei 

saa olla aukkoja, jotka ei ole suojattu paloluukulla tai -ovella. Osastojen läpi kulkevat 

käytävät eivät ole layoutissa ongelmallisia, koska ovet voidaan säätää olemaan auki. 

Palohälyksessä ovet sulkeutuvat. Osastoja halkovat kuljettimet tuottavat ongelmia, sillä 

niitä ei voida katkaista paloluukulla. Tästä syystä uusiksi palo-osastoiksi esitetään kuvassa 

55 olevaa mallia. 

 

 

Kuva 55. Uudet palo-osastot merkitty eri väreillä. 

 

Sininen osasto kuvaa nykyistä pakkaamon ja kypsytyshuoneen aluetta. Tälle alueelle ei 

tehdä muutoksia. Keltainen ja violetti osasto on jaettu nykyisestä suuremmasta palo-

osastosta. Näin jaettuna palo-osastointi vaikuttaa tuotantoprosessia mahdollisimman vähän 

ja jakaa aiemmin suurta palo-osastoa paremmin. Kuvassa 55 on esitetty, miten palo-

osastointi toteutetaan. Tilojen välille rakennetaan paloseinä sekä viisi palo-ovea. Myös IV-

vaikutusalueita tulee muuttaa kuvan 56 mukaisesti. 
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Kuva 56. Uudet IV-koneiden vaikutusalueet merkitty eri väreillä. 

 

6.5 Layout-vaihtoehtojen yhteenveto 

Kaikilla kolmella layout-vaihtoehdolla on omat vahvuutensa ja niiden vertailun tueksi 

taulukossa 7 esitetään eri vaihtoehtojen ratkaisut nykyisiin haasteisiin ja työn tavoitteisiin. 

 

Taulukko 7. Layout-vaihtoehtojen vertailu suhteessa nykytuotannon ongelmiin ja työn 

tavoitteisiin. 

Ongelma / Tavoite Layout 1 Layout 2 Layout 3 

Immunologisen 

tuotannon 

kapasiteetin 

kasvattaminen 

Uusi kyvettilinja on 

sijoitettu 

kypsytysvarastoon 

Uusi kyvettilinja on 

sijoitettu nykyisen 

linjan viereen 

mikrobiologiseen 

tuotantotilaan 

Uusi kyvettilinja on 

sijoitettu nykyisen 

linjan viereen 

toimistotilaan 
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Taulukko 7 jatkuu. Layout-vaihtoehtojen vertailu suhteessa nykyisiin ongelmiin ja työn 

tavoitteisiin. 

Materiaalivirtojen 

kehittäminen 

Uusi 

materiaalikäytävä 

avattu 

mikrobiologiseen 

tuotantotilaan 

Uusi 

materiaalikäytävä 

avattu 

mikrobiologiseen 

tuotantotilaan 

 

Uuden kyvettilinjan 

materiaalit 

kuljetetaan 

varastoon 

automaattisesti 

Uusi 

materiaalikäytävä 

avattu 

kypsytysvaraston 

tilaan  

 

Uuden kyvettilinjan 

materiaalit 

kuljetetaan 

varastoon 

automaattisesti 

Työergonomian 

kehittäminen 

Materiaalikäytävä 

helpottaa 

materiaalikuljetusta 

 

Pakkaamon 

automaatiota lisätty 

Materiaalikäytävä 

helpottaa 

materiaalikuljetusta 

 

Pakkaamon 

automaatiota lisätty 

 

Valmiit kyvetit 

kuljetetaan alas 

automaattisesti 

Materiaalikäytävä 

helpottaa 

materiaalikuljetusta 

 

Pakkaamon 

automaatiota lisätty  

 

Valmiit kyvetit 

kuljetetaan alas 

automaattisesti 

Muiden tuotteiden 

kapasiteetin 

pitäminen ennallaan 

Materiaalikäytävä 

pienentää 

mikrobiologista 

valmistus tilaa 

 

Kypsytysvarasto 

joudutaan siirtämään 

Materiaalikäytävä ja 

uuden kyvettilinjan 

tila pienentää 

mikrobiologista 

valmistustilaa 

Mikrobiologinen 

liuosvalmistus 

joudutaan siirtämään  

 

Mikrobiologisen 

valmistuksen tilaa 

otetaan 

korkkikypsytyksen 

käyttöön 
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Taulukko 7 jatkuu. Layout-vaihtoehtojen vertailu suhteessa nykyisiin ongelmiin ja työn 

tavoitteisiin. 

Pakkausprosessin 

kehittäminen 

Pakkaamoon tehty 

uusi layout  

 

Immunologinen 

pakkausprosessi 

muutettu 

solumuotoiseksi 

Pakkaamoon tehty 

uusi layout 

 

Immunologinen 

pakkausprosessi 

muutettu 

solumuotoiseksi 

Pakkaamoon tehty 

uusi layout ja  

 

Immunologinen 

pakkausprosessi 

muutettu 

solumuotoiseksi 

Varastotilan 

lisääminen 

Pakkaamon muutos 

vapauttaa 

varastotilaa 

Pakkaamon muutos 

vapauttaa 

varastotilaa 

Pakkaamon muutos 

vapauttaa 

varastotilaa 

Palo-osastoinnin 

parantaminen 

Uuden kyvettilinjan 

sijainti eri palo-

osastolla kuin 

vanhan 

 

Tehty ehdotus 

uudesta 

osastoinnista. 

Uusi kyvettilinja 

samassa palo-

osastossa kuin vanha 

 

 

Tehty ehdotus 

uudesta 

osastoinnista. 

Uusi kyvettilinja 

samassa palo-

osastossa kuin vanha 

 

 

Tehty ehdotus 

uudesta 

osastoinnista. 

Korkkiannostelun ja 

kuivauskapasiteetin 

kasvattaminen 

Uuden kyvettilinjan 

ja 

materiaalikäytävän 

sijainti estävät 

kasvun 

Materiaalikäytävän 

sijainti rajoittaa 

kasvua 

Materiaalikäytävän 

sijainti rajoittaa 

kasvua 

Tuotantomateriaalien 

välivarastointi 

Välivarasto sijoitettu 

nykyisen 

kyvettilinjan viereen 

Välivarasto sijoitettu 

uuden kyvettilinjan 

viereen 

Välivarasto sijoitettu 

uuden kyvettilinjan 

viereen 

 
Uusia layout-vaihtoehtoja immunologiselle ja mikrobiologisella valmistusprosesseille 

saatiin kolme. Kaikilla layout-vaihtoehdoilla on vahvuutensa. Pohdintaosiossa arvioidaan 

kunkin layout vaihtoehdon tehokkuus ja annetaan suositus toteutettavasta layout 

vaihtoehdosta. Pakkaamon layout-ehdotuksia oli kaksi, mutta suunnitteluvaiheessa toinen 
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vaihtoehto hylättiin. Tästä johtuen ehdotetaan vain yhtä layout-vaihtoehtoa, joka on 

pakkaamoiden yhdistäminen yläkerran pakkaamoon.  
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7 TULOKSET 
 

 

Tutkimuksen perusteella muodostettiin kolme layout-vaihoehtoa, joista valitaan paras. 

Tämän lisäksi annetaan suositus parhaasta vaihtehdosta arviointiin perustuen, mikä on 

esitetty taulukossa 8. Kaikki kolme layout-vaihtoehtoa tehostavat tuotantoa ja 

mahdollistavat yrityksen immunologisten tuotteiden tuotantokapasiteetin kasvun. 

 

Immunologisten tuotteiden tuotantokapasiteetti voidaan kaksinkertaistaa, kun uusi 

kyvettien täyttölinja sijoitetaan layout-vaihtoehdoissa suunniteltuun tilaan. 

Immunologisten tuotteiden pakkauskapasiteetti voidaan kaksinkertaistaa, kun 

pakkausprosessi siirretään yläkerran pakkaamoon ja muutetaan solumuotoiseksi. 

Solumuotoinen pakkausprosessi lisää tehokkuutta 50 % ja prosessiin tuleva vaaka sekä 

automaattinen mustesuihku ehkäiset työntekijöiden virheitä. Immunologisten tuotteiden 

pakkausprosessin siirto alakerran pakkaamosta yläkerran pakkaamoon saadaan toteutettua, 

kun mikrobiologisten tuotteiden pakkauslinjan layout muutetaan ja linjaan hankitaan 

automaattinen tuotteiden purkulaite.  

 

Mikrobiologisten tuotteiden pakkauslinjan layout-muutos saadaan toteuttettua niin, ettei 

pakkauskapasitettii laske ja tila säästöä saadaan 78 m2. Alakerran pakkaamon jäädessä 

tyhjäksi, saadaan tilaan uusia lavapaikkoja. Lavapaikkoja tilaan mahtuu 46 kappaletta ja 

rahallista säästö saadaan 11 000 € vuodessa. Pakkaamon työergonimia paranee muutosten 

johdosta, koska uudet pakkaussolut ovat korkeussäädettäviä ja uusi mikrobiologisten 

tuotteiden purkulaite poistaa raskaan manuaalisen työvaiheen. 

 

Kaikissa layout-vaihtoehdoissa uusi materiaalikäytävä parantaa tuotannon 

materiaalivirtojen kulkua. Jokaisessa layout-vaihtoehdossa uudet välivarastot nostavat 

tuotannon tehokkuutta ja mahdollistavat tuotantomateriaalien siirron pois käytäviltä, jossa 

ne haittaavat henkilö- ja materiaaliliikennettä. Korkkiannostelun ja kuivauskapasiteetin 

kasvattamis mahdollisuus säilyy kahdessa layout-vaihtoehdossa. Kaikissa layout-

vaihtoehdoissa nykyisten tuotteiden tuotantokapasiteetti, lukuun ottamatta immunologisia 

tuotteita, säilyy nykyisellä tasolla. Yksi layout-vaihtoehto pienentää nykyisen palo-

osastoinnin materiaalivahinko riskiä. Muille layout-vaihtoehdoille on tehty ehdotus, jonka 
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toteuttaminen pienentää materiaalivahinkoriskiä. Tutkimuksessa todettiin, että nykyisten 

säädösten perusteella toiminta täyttää vaatimukset Taulukossa 8. arvioidaan layouteissa 

käytettyjen menetelmien tehokkuus. 

 
Taulukko 8. Layout-vaihtoehtojen ratkaisujen tehokkuuden arviointi. 

Ongelma / Tavoite Layout 1 Layout 2 Layout 3 

Immunologisen 

tuotannon 

kapasiteetin 

kasvattaminen 

Tila linjalle 

optimaalinen ja 

linjan layoutia ei 

jouduta 

muokkaamaan tilan 

mukaan 

Tila linjalle 

optimaalinen ja 

linjan layoutia ei 

jouduta 

muokkaamaan tilan 

mukaan 

Tila linjalle kapea ja 

linjan layout 

joudutaan  

muokkaamaan 

suoraksi 

Materiaalivirtojen 

kehittäminen 

Linjan sijainti 

aiheuttaa lisää 

materiaaliliikennettä 

hissin ympäristöön  

 

 

 

Välivaraston ja 

kypsytysvaraston 

sijainti nykyisistä 

linjoista liian 

kaukana 

 

Pakkaamon siirto 

aiheuttaa lisää 

materiaaliliikennettä 

hissin ympäristössä. 

Linjan sijainti 

mahdollistaa 

automaattisen 

valmiinmateriaalin 

kuljetuksen 

varastoon 

 

Välivarastojen 

sijainti on 

optimaalinen 

linjojen vieressä  

 

 

Pakkaamon siirto 

aiheuttaa lisää 

materiaaliliikennettä 

hissin ympäristössä 

Linjan sijainti 

mahdollistaa 

automaattisen 

valmiin materiaalin 

kuljetuksen 

varastoon  

 

Välivaraston ja 

kypsytysvaraston 

sijainti pidentää 

kuljetusmatkoja  

 

 

Pakkaamon siirto 

aiheuttaa lisää 

materiaaliliikennettä 

hissin ympäristössä 
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Taulukko 8 jatkuu. Layout-vaihtoehtojen ratkaisujen tehokkuuden arviointi. 

Työergonomian 

kehittäminen 

 

 

 

 

 

Materiaalikäytävä, 

automaation 

lisääminen ja 

työergonomian 

huomioiminen 

pakkausprosessissa 

parantaa 

työergonomiaa 

 

 

 

 

 

Materiaalikäytävä, 

automaation 

lisääminen ja 

työergonomian 

huomioiminen 

pakkausprosessissa 

parantaa 

työergonomiaa 

Uuden linjan layout 

sijoitus on ahdas ja 

voi aiheuttaa 

ongelmia  

 

Materiaalikäytävä, 

automaation 

lisääminen ja 

työergonomian 

huomioiminen 

pakkausprosessissa 

parantaa 

työergonomiaa 

Muiden tuotteiden 

kapasiteetin 

pitäminen ennallaan 

Mikrobiologisen 

valmistustilan 

pienentäminen ei 

vaikuta 

kapasiteettiin 

 

Mikrobiologisen 

kapasiteetin 

laajentaminen 

jatkossa haastavaa 

Mikrobiologisen 

valmistustilan 

pienentäminen ei 

vaikuta 

kapasiteettiin 

 

 Mikrobiologisen 

kapasiteetin 

laajentaminen 

jatkossa haastavaa. 

Kaikkien muiden 

tuotteiden tilat 

pysyvät ennallaan ja 

kapasiteetin 

lisääminen on 

mahdollista 
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Taulukko 8 jatkuu. Layout-vaihtoehtojen ratkaisujen tehokkuuden arviointi. 

Pakkausprosessin 

kehittäminen 

Uudet 

pakkausprosessit 

todettu vähintään 50 

% tehokkaammiksi 

työpajassa 

Uudet 

pakkausprosessit 

todettu vähintään 50 

% tehokkaammiksi 

työpajassa 

Uudet 

pakkausprosessit 

todettu vähintään 50 

% tehokkaammiksi 

työpajassa 

Varastotilan 

lisääminen 

Varastoon saadaan 

50 m2 lisää tilaa 

Varastoon saadaan 

50 m2 lisää tilaa 

Varastoon saadaan 

50 m2 lisää tilaa 

Palo-osastoinnin 

parantaminen 

Kyvettilinjat 

sijoitettu eri palo-

osastoihin 

Kyvettilinjat 

sijoitettu samalle 

palo-osastolle 

Kyvettilinjat 

sijoitettu samalle 

palo-osastolle 

Korkkiannostelun ja 

kuivauskapasiteetin 

kasvattaminen 

Kuivaus 

kapasiteettia ei voida 

lisätä, mutta 

korkkipakkausta 

voidaan laajentaa 

Molempien 

laajennus 

mahdollisuudet 

pysyvät auki 

Molempia voidaan 

laajentaa 

mikrobiologisen 

tuotannon puolelle 

Tuotantomateriaalien 

välivarastointi 

Välivaraston sijainti 

kaukana toisesta 

kyvettilinjasta 

Välivarasto sijoitettu 

molempien linjojen 

viereen 

Välivarastosta pitkä 

kuljetusmatka 

nykyiselle 

kyvettilinjalle 

 

Taulukossa 8 esitettyjen perusteluiden johdosta suositellaan layout-vaihtoehdon 2 

toteuttamista. Linjan sijoittaminen tilaan, jossa linjan layout voidaan toteuttaa prosessin 

vaatimusten mukaan, on ensiarvoisen tärkeää. Vaihtoehtoa 2 puoltaa myös 

materiaalivirtojen sujuvampi toiminta, kun hissin käyttöä pystytään vähentämään.  

  



88 

 

8 POHDINTA 
 

 

Yrityksen tuotantoprosessien nykytila ja layout kartoitettiin tutkimalla kohdeyrityksen 

tuotantoprosessia ja tutustumalla layout-piirustuksiin. Tämän lisäksi 

tuotannonohjausjärjestelmästä poimittiin eri valmistuspaikkojen välillä liikkuvien 

materiaalien määrät. Nämä sijoitettiin nykyiseen layoutiin, jolloin saatiin selvitettyä 

materiaalivirtojen koot ja kulkureitit. Reittien ja materiaalimäärien oikeellisuus 

varmistettiin tutkimalla tuotantoprosessia. Näiden lähtötietojen perusteella suunniteltiin 

uudet layoutit ja verrattua muutosten vaikutusta nykytuotantoon. 

 

8.1 Tulosten vertaaminen aikaisempaan tutkimustietoon 

Layout-kehityksestä ja tuotannon tehostamisesta on aiemmin tehty useita tutkimuksia, 

mutta jokainen niistä on tapauskohtainen. Tämä johtuu siitä, että jokaisen tuotantolaitoksen 

layout ja tuotantomäärät ovat yksikkökohtaisia. Usein kuitenkin tavoitteet ovat 

samanlaiset. Tavoitteina on hävikin minimoiminen, tilansäästö sekä tuotannon 

tehostaminen. Tästä syystä aiemmista tutkimuksista voidaan poimia hyviä ja toimiviksi 

osoittautuneita suunnitteluperiaatteita sekä menetelmiä. 

 

Diplomityössä layout-kehityksen yhtenä menetelmänä käytettiin Lean-filosofiaa. Lean-

filosofia tarjoaa menetelmiä tuotannon tehostamiseen. Tässä työssä käytettiin U-muotoista 

solua, yhden kappaleen virtaa, JOT-menetelmää sekä materiaalikerääjää tehostamaan 

tuotantoa. U-muotoista solua käytettiin tehostamaan immunologisten tuotteiden 

pakkausprosessia. Yhden kappaleen virtaa käytettiin kehittämään immunologista 

pakkausprosessia. Menetelmää käytetään solupakkaamisessa vähentämään virheitä ja työn 

alla olevaa varastoa. JOT-menetelmää käytettiin tehostamaan solupakkaamista. Lisäksi 

tuotannon välivarastot toteuttavat tätä filosofiaa. Materiaalikerääjää hyödynnetään uudessa 

immunologisten tuotteiden pakkausprosessissa. 

 

Layout-suunnittelun teoriasta haettiin toimiviksi todettuja käytäntöjä, kuten 

tulosyksikkömalli ja layout-suunnitelma. Näiden pohjalta suunniteltiin uusi 

tuotantokerroksen layout ja tehtiin kolme eri vaihtoehtoa, joista kohdeyritys voi valita 

parhaan vaihtoehdon omiin tarpeisiinsa. 
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Tutustumalla alan lainsäädäntöön ja suosituksiin varmistettiin, että ehdotetut layout-

muutokset ja kehitystoimet soveltuvat kohdeyrityksen käyttöön. Työssä huomattiin, että 

Lääke- ja In Vitro –diagnostiikkateollisuuden vaatimukset eivät ole aina linjassa hyvien 

layout-suunnittelukäytänteiden kanssa. Palo-osastoinnin nykytaso kartoitettiin ja sitä 

verrattiin voimassa olevaan lainsäädäntöön. 

 

8.2 Tulosten luotettavuus ja objektiivisuus 

Lähteinä on osittain käytetty kaupallisen toimijan tekemää materiaalia, joka on tehty 

yhteistyössä kohdeyrityksen kanssa. Kohdeyrityksen edustajat ovat tarkastaneet 

materiaalin lähdetietojen oikeellisuuden ja kohdeyritys on itse toimittanut osan 

lähtötiedoista. Materiaalissa on arvioitu yrityksen toimintaa ja tuotteiden 

markkinapotentiaalia. Tietoon tulee suhtautua kriittisesti mutta koska kohdeyritys on 

ottanut tulevaisuuden markkinapotentiaalin huomioon tuotantoennusteissaan, on 

toimitusketjun tehtävänä varmistaa tuotantokapasiteetin riittävyys. 

 

Tietoja nykytilasta kerättiin tuotannonohjausjärjestelmästä, käytettävissä olevista layout-

piirustuksista, haastatteluista ja työpajoista. Tietojen oikeellisuus varmistettiin tutkimalla 

tuotantoprosessien päivittäistoimintaa ja osallistumalla tuotantoprosessien suoritukseen. 

Vastaavaa layout-suunnitteluprosessia voidaan soveltaa myös muiden toimialojen 

tuotantolaitoksiin. Layout-suunnitelman laatimisessa käytetään samoja suunnittelu-

periaatteita kuin työssä on esitetty. 

 

8.3 Tulosten uutuusarvo ja yleistettävyys 

Työssä käytettyjen menetelmien lisäksi, tullaan jatkossa kohdeyrityksessä ottamaan uusia 

Lean-menetelmiä käyttöön, aina muutosten yhteydessä. Kohdeyritys alkaa jatkossa käyttää 

layout-suunnitelmaa, joka päivitetään vuosittain. Näin varmistetaan, että tehtaan tuotanto-

layout pysyy kilpailukykyisenä ja kehittyy suunniteltujen muutosten jälkeen. Tällöin 

materiaalilogistiikka, työergonomia ja tuotantotehokkuus huomioidaan muutoksia 

tehdessä. Uutena tietona saatiin nykyiset materiaalivirrat ja niiden solmukohdat. Yritys ei 

ollut aiemmin arvioinut kasvavien tuotantovolyymien vaikutusta nykyisiin 

materiaalivirtoihin. 
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9 YHTEENVETO 

 

 

Diplomityö tehtiin Orion Diagnosticalle, joka on omistajan vaihdoksen yhteydessä 

tarkentanut strategiaansa. Uusi strategia keskittyy nykyisen immunologisen tuoteperheen 

myynnin kasvattamiseen. Uusi strategia vaatii muutoksia myös toimitusketjuun, sillä 

tuotannolla ei ole tällä hetkellä valmiuksia valmistaa kasvavaa volyymia. Tästä syystä 

työssä tutkittiin, miten immunologisen tuotannon kapasiteettia voitaisiin kasvattaa ilman 

muiden tuotteiden kapasiteetin vähentämistä. Immunologisen tuotannon kapasiteetin 

kasvattaminen vaatii layout-muutosta, joten työssä kartoitettiin tuotannon nykytila ja 

prosessit sekä nykyinen layout.  Nykytilan ja prosessien heikkoudet arvioitiin ja niiden 

perusteella esiteltiin menetelmiä, joilla tilannetta voitaisiin parantaa. Menetelmiksi 

valikoitui layout-, materiaalilogistiikan suunnitteluperusteita sekä Lean-menetelmiä. 

Tämän lisäksi oli otettava huomioon lääke ja In Vitro -diagnostisen alan lainsäädäntö sekä 

viranomaisten suositukset. 

 

Tuotannon nykytila kartoitettiin tutustumalla tuotantoon ja sen prosesseihin. Tämän lisäksi 

tutkittiin nykyiset layoutit, palo-osastot ja IV-vaikutusalueet. Materiaalivirrat ja reitit 

laskettiin tuotannonohjausjärjestelmän sekä saadut määrät todennettiin seuraamalla 

tuotantoprosessia. Nämä sijoitettiin nykyiseen layoutiin, jotta materiaalivirrat saatiin 

näkyviksi. Näiden avulla arvioitiin nykyisen tuotannon ongelmakohdat. Tuotannon 

suurimpia kehityskohteita olivat immunologisen tuotannon kapasiteetin kasvattaminen, 

materiaalivirtojen ja pakkausprosessin kehittäminen. Lisäksi varastotilan puute kasvavilla 

tuotantovolyymeilla tulisi ongelmaksi. Kehityskohteiden perusteella laadittiin ehdotus 

layout muutoksista, joissa immunologisen tuotannon kapasiteetti ongelma ratkaistaan 

sijoittamalla uusi valmistuslinja optimaalisimpaan tilaan siten, että myös materiaalivirrat 

olisivat optimaalisimmat. Tehtaan materiaalivirtoja kehitetään avaamalla uusi 

materiaalikäytävä tuotantotilojen välille. Pakkausprosessia kehitetään uudella layoutilla ja 

immunologisten tuotteiden uudella pakkausprosessilla. Näiden muutosten ansiosta 

tehtaaseen vapautuu myös uutta varastotilaa. Tietojen perusteella päädyttiin kolmeen eri 

layout-vaihtoehtoon. Kaikki layout-vaihtoehdot ratkaisevat tuotannon ongelmakohtia ja 

täyttävät tavoitteet. Kohdeyritys voi halutessaan itse päättää tarpeidensa mukaan ratkaisun. 
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Työssä arvioitiin eri vaihtoehtojen tehokkuus ja todettiin, että layout vaihtoehto kaksi 

täyttää vaatimukset muita paremmin.  

 

Lopputuloksena tehtaan materiaalivirrat selkeytyvät ja virtaviivaistuvat. Immunologisen 

tuotannon valmistus- ja pakkausprosessin tuotantokapasiteetti kaksinkertaistuvat. 

Varastosta vapautuu 50 m2 varastotilaa, kun alakerran pakkaamo siirretään yläkertaan. 

Yläkerran pakkaamosta vapautuu yksi työntekijä suorittamaan materiaalikerääjän tehtävää. 

Layout-muutoksen yhteydessä yläkerran pakkaamon työergonomia paranee automaation ja 

säädettävien työpisteiden ansiosta. Työturvallisuutta parannetaan avaamalla uusi 

materiaalikäytävä, joka helpottaa materiaalien kuljettamista. Layout-muutos on suunniteltu 

siten, että muiden nykyisten tuotteiden tuotantokapasiteetti säilyy ennallaan ja 

korkkipakkaus- ja -kuivauskapasiteettia voidaan jatkossa kasvattaa. Palo-osastoinnin 

riskien pienentämistä ei onnistuttu sisällyttämään tähän layout-muutokseen, mutta 

nykytilaa on verrattu viranomaisvaatimuksiin. Vertailussa todettiin, että nykytila täyttää 

vaatimukset ja riskien minimoimiseen on laadittu suunnitelma.  

 

Lopputuloksena saatiin kolme layout-vaihtoehtoa yrityksen toiminnan kehittämiseksi. 

Tämän lisäksi tuotannon materiaalivirrat ja sen solmukohdat on paikannettu. Kolme 

layout-vaihtoehtoa arvioitiin ja arvioinnin perusteella suositellaan yhtä. Valittua layout-

vaihtoehtoa käytetään layout-suunnitelmana vuodelle 2022. Layout-suunnitelmalla yritys 

voi jatkossa toteuttaa muutoksia suurempina kokonaisuuksina, jolloin ne ovat tehokkaampi 

kuin yksittäiset muutokset ympäri tehdasta. Työssä implementoitavia Lean-menetelmiä 

voidaan jatkossa laajentaa käytettäviksi muihin prosesseihin. 
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