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Toimintaympäristön muutokset ja kysynnän monipuolistuminen haastavat useat 

teollisuuden alan yritykset kehittämään toimintaansa. Varastointi ja sisälogistiikka 

sisältävät useita yrityksen sisäisen tehokkuuden kehityskohteita. Logististen 

toimintojen ajankäytöllisen hukan eliminointi ja sisälogistinen selkeys parantavat 

liiketoiminnan kannattavuutta. 

 

Työssä käsitellään yrityksen sisälogistisia materiaalivirtoja, jotka muodostuvat 

materiaalitoimintojen suorittamista komponenttien ja lopputuotteiden siirroista. 

Tavoitteina oli lyhentää tuotannon pääkokoonpanon komponenttien keräilyyn 

kuluvaa aikaa ja selkeyttää sisälogistista systeemiä kehittämällä 

kokoonpanotuotannon ja sitä palvelevan varastoinnin layoutia, sekä 

komponenttien varastopaikkoja. 

 

Tutkimus perustuu kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen tutkimusmenetelmään. 

Sisälogististen osa-alueiden analysointiin käytettiin osallistuvaa havainnointia, 

haastatteluita, vertailevaa tutkimusta ja datapohjaista aineistoa. Työn tuloksena 

syntyi kehitysehdotus materiaalivirtojen ja varastoinnin uudeksi rakenteeksi, sekä 

toimintamalli nimikkeiden varastopaikkojen määrittämiseksi ja työpisteiden 

järjestyksen ylläpitoon. 
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Changes in company’s operational environment and customers demand patterns 

drive an organization to enhance its operations. Logistics functions contain a 

variety of areas of which development have an influence on the company’s 

operative effectiveness. Elimination of waste in material handling operations and 

clarification of the logistics system brings about an improvement to company’s 

profitability. 

 

In this study the material flows and the material operations of a manual assembly 

plant are discussed. The main objective was to find an applicable solution to 

shorten the average time spent on the company’s main assembly process order 

picking activities and improve the overall logistics system clarity by means of 

redesigning the warehousing structure, material flow design and SKU storage 

allocation model. 

 

The study is based on a quantitative and qualitative research method. A 

developed structure for the assembly plant material flows, a new layout for 

warehousing and a method for allocating SKUs was developed through 

participant observing, interviews, comparative research and quantitative data. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

Oilon Industry suunnittelee, valmistaa ja markkinoi teollisuuspolttimia ja 

poltinteknologian kokonaisratkaisuja Lahdessa. Teollisuuspoltinten tuotetarjoama 

muodostuu neljästä eri teholuokan tuoteperheestä, jotka ovat järjestyksessä 

pienimmästä suurimpaan 3-sarja, 4-sarja, Monox-sarja ja 5-sarja. Oilon Industry 

on osa Oilon konsernia, jonka osaamiseen lukeutuu yli 50 vuoden kokemuksella 

teollisuuden ja kiinteistöjen lämpö- ja kylmäratkaisut. (Oilon 2014) Oilon 

Industryn liiketoiminta on kasvanut tasaisesti vuosien varrella ja yritys on 

laajentanut toimintaansa uusille markkina-alueille. Toimialan kilpailun kiristyessä 

ja toimitusaikojen lyhentyessä yritys on entistä tiukemmin keskittynyt 

toimintojensa tehostamiseen. 

Yrityksen tuotantomuoto on asiakasohjautuvan kokoonpanon ja 

asiakasohjautuvan suunnittelun yhdistelmä, jonka tarkoituksena on tuottaa 

asiakaskohtaisesti räätälöityjä teollisuuspolttimia. Tuotetarjoaman kasvaessa 

yrityksen Lahden tehtaan varastologistiikka ja materiaalitoiminnot ovat 

kohdanneet haasteita. 

Teollisuuspolttimien komponenttien keräilymatkat ovat kasvaneet johtuen 

varaston hajautetusta -ja materiaalitoimintoja vaikeuttavasta rakenteesta, sekä 

varastopaikkojen suuresta etäisyydestä kokoonpanoalueisiin nähden. Myös 

tuotantoprosessin eri työalueiden haasteellinen keskinäinen sijainti aiheuttaa 

logististen toimintojen tehottomuutta. Varaston hajautettu rakenne on 

muodostunut vähitellen rakennettaessa varastohyllyjä kasvaneen tuotetarjooman 

komponenteille. 

Useat organisaatiot arvioivat toimitusketjuaan kustannusten pienentämisen ja 

kilpailukyvyn kasvattamisen nimissä. Tavoitteena on optimoida toimitusketjun 

suorituskykyä tehokkailla ja tuloksellisilla operatiivisilla toiminnoilla. 

(Childerhouse et al. 2003, s. 1) Varastointi muodostaa yrityksen liiketoiminnalle 
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yhden suurimmista logistisista kustannuksista. Erillisten logististen toimintojen 

analysointi voi antaa mahdollisuuden alentaa logistiikkakustannuksia ja täten 

parantaa yrityksen kannattavuutta. (Murphy et al. 1993, s. 145) 

 

1.2 Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Työn tavoitteena oli muodostaa yrityksen kokoonpanotuotannon 

materiaalivirroille selkeämpi rakenne ja kehittää komponenttien keräilyä 

varastologistisin ratkaisuin. Myös kokoonpanoalueiden siisteyttä ja järjestystä tuli 

kehittää. Lisäksi yrityksen toimeksiannosta tuli suunnitella lisää 

varastointikapasiteettia ottaen erityisesti huomioon materiaalien keräilymatkat.  

Ratkaisujen muodostamisen keskiössä oli pääkokoonpanon materiaalitoimintoihin 

käytetyn ajan lyhentäminen. Tavoitteena oli muodostaa kokoonpanoa paremmin 

palveleva materiaalitoimintojen ja materiaalivirtojen ratkaisukokonaisuus, jonka 

keskiössä oli komponenttien lyhyet keräilymatkat ja materiaalien mahdollisimman 

vähäiset käsittelykerrat. 

Työn tutkimuskysymykset ovat: 

 Miten kokoonpanon työpisteiden sijaintia voidaan kehittää 

tuotantoprosessin muihin työvaiheisiin nähden? 

 Millä tavoin varastohyllyjen sijainnilla ja varastointiratkaisuilla voidaan 

kehittää materiaalitoimintojen sujuvuutta ja ergonomiaa? 

 Miten kokoonpanoalueiden työpisteiden siisteyttä ja järjestystä voidaan 

kehittää? 

 Mitä lattiapinta-alan käyttöä kehittäviä -ja materiaalitoimintoja 

yksinkertaistavia varastointimuotoja voidaan käyttää? 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Havainnointi 

Oilon Industryn materiaalitoimintoihin, materiaalivirtoihin ja 

kokoonpanoprosessin kokonaisuuteen keskittyvä havainnointi aloitettiin 
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päivittäisellä työnteolla tuotannon ja sitä palvelevan logistiikan parissa. 

Havaintojen avulla kerätty tieto kirjattiin muistiinpanoiksi, joista kirjatut 

havainnot muutettiin sähköiseen muotoon. 

Osallistuva havainnointi on kvalitatiivista tiedon keruuta, jossa tarkkailija on osa 

toimintoa suorittavaa ryhmää ja suorittaa toimintoa muiden mukana havainnoiden 

tekemiseen liittyviä pääpiirteitä ja yksityiskohtia. (Saunders et al. 2009, s. 293-

294) 

Haastattelut 

Haastattelut kohdistettiin yrityksen varastologistiikan-, hankinnan-, työnjohdon- ja 

kokoonpanon esimiehille ja työntekijöille. Haastatteluissa käsitellyt asiat 

rakentuivat valmisteltujen esikysymyksien ympärille, jotka toimitettiin 

haastateltaville ennen sovittua haastatteluajankohtaa. Kaikki haastattelut eivät 

olleet kysymyksiltään yhdenmuotoisia. Hankinnan ja materiaalinhallinnan 

kysymyssarjat kohdistettiin tuotannon nimikkeiden käsittelyeräkokoihin ja 

luokitteluun. Varastologistiikalle esitetyt kysymykset keskittyivät yrityksen 

varastointiratkaisuihin ja materiaalitoimintoihin. Työnjohdolle kohdistetuissa 

haastatteluissa kerättiin tietoa tuotannonohjauksen käytännöistä etsien erityisesti 

yhteyksiä kokoonpanon materiaalitoimintoihin. Kokoonpanon työntekijöiden 

haastattelujen rakenne koski keräilyä, työpisteiden toimivuutta ja ergonomiaa. 

Haastattelujen tarkoituksena oli muodostaa perusta työssä esitellylle 

kvantitatiiviselle tiedolle ja johtopäätöksille. Lisäksi varaston rakenteen 

ratkaisuissa haastateltiin logistiikkapalveluita tarjoavan yrityksen edustajaa. 

Vertaileva tutkimus 

Vertaileva tutkimus kohdistettiin kahteen paikalliseen asiakasohjautuvaa ja 

manuaalista kokoonpanoa harjoittavaan yritykseen. Vierailluilla ja haastatelluilla 

yrityksillä oli lähtökohtaisesti perustason ymmärrys Oilon Industryn toiminnasta, 

mikä edesauttoi vertailukelpoisten toimintamallien ja käytäntöjen paikantamista. 

Vertailevan tutkimuksen tarkoitus oli verrata muiden toimijoiden toimintatapoja ja 

käytäntöjä kohdeyrityksen kokoonpanotuotannon materiaalivirtojen ja 
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varastoinnin systeemiin. Vertailevan tutkimuksen haastattelu kysymykset ovat 

esillä liitteessä 1. 

Benchmarking tarkoittaa yleisesti yrityksen toiminnan vertailua muiden 

toimijoiden toimintaan. Vertailun merkityksellisyyttä voidaan parantaa rajaamalla 

vertailukohteet. Benchmarking:ia voidaan tehdä yrityksen sisäisten prosessien 

välillä, vertaamalla prosessia muiden toimialojen toimijoiden vastaavaan 

prosessiin tai vertaamalla tätä kilpailijoiden vastaavaan prosessiin. (Bartholdi et 

al. 2011, s. 252) 

 

Tietohaut tietojärjestemistä 

Kvantitatiivisen tiedon haut koskivat Oilon Industryn vuonna 2013 

valmistuneiden polttimien tuoterakenteiden nimikkeellistä sisältöä, kokoonpanon 

nimikkeiden tilauseräkokoja ja varmuusvarastoja ja nimikkeiden käyttömääriä 

poltinkohtaisesti. Poltinten tuoterakenteiden keräilylistojen mukaisia 

komponentteja käsiteltiin kokonaisuutena, mutta myös tuoteperheittäin. Muita 

yrityksen nykytila-analyysin tuottamiseksi käytettäviä tietokantoja olivat 

yrityksessä käytettävä tuotannonohjauksen työkalu, joka raportoi 

tuotantoprosessin edistymistä ja toimintoihin kuluvan ajan mittaamisen ja 

ylläpidon työkalu. 

Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Parantaakseen tutkimuskysymyksien vastausten uskottavuutta tulee tutkimuksen 

tekijän kiinnittää erityistä huomiota tutkimuksen keskeisiin rakenneosiin, kuten 

reliabiliteettiin ja validiteettiin. Reliabiliteetti kuvaa työssä käytettyjen 

tiedonkeruun ja analysoinnin menetelmien kykyä tuottaa tasalaatuisia tuloksia 

toisilla suorituskerroilla tai muun tutkimuksen suorittajan toimesta ylläpitäen työn 

rakenteen läpinäkyvyys ja johdonmukaisuus. (Saunders et al. 2009, s. 156-157) 

Tulosten hyvä validiteetti edellyttää tutkimuksen kohteen olevan esitetyn 

mukainen ja tuloksiin vaikuttaneiden muuttujien toisiinsa nähden syyperäisiä. 

Esimerkiksi mitattaessa työntekijän aikaperusteista työsuoritusta mittaustulos ei 
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välttämättä ole oikeellinen, jos työntekijä vaikuttaa työsuorituksen suoritustasoon 

tarkoituksellisesti. (Saunders et al. 2009, s. 157) 

1.4 Työn rakenne 

Työ jakautuu kolmeen pääkokonaisuuteen, joita ovat teoria, empiria ja työn 

tulokset. Työn rakenne muodostuu yhdeksästä luvusta alkaen suuren mittakaavan 

materiaalivirroista siirtyen varastoinnin ja materiaalitoimintojen yksityiskohtiin ja 

ratkaisuehdotuksiin.. 

Luvussa yksi esitellään työn taustat, tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmät. 

Toisessa luvussa esitellään yleisellä tasolla tuotantoyrityksen toiminnan 

kehittämisen osa-alueet ja työssä käytettäviä työkaluja toiminnan kehittämiseksi. 

Luvut kolme ja neljä käsittelevät teollisuusyrityksen sisälogistiikkaan vaikuttavien 

materiaalivirtojen rakenteita, sekä yrityksen sisäisten materiaalivirtojen 

kehittämisen osa-alueita ja layout-suunnittelua.  

Viides luku käsittelee varastoinnin kehittämistä. Luku alkaa laajemmasta 

kuvauksesta siirtyen yksittäisiin varastoinnin ja varastopaikkojen määrittämisen 

työkaluihin. Kuudes luku käsittelee materiaalivirtoja ja varastointia suorittavia 

materiaalitoimintoja rakentuen keräilyn ympärille. Seitsemännessä luvussa 

kuvataan tutkimuskysymyksiä ja ongelmanasettelua kohtaavien käytäntöjen, 

prosessien ja systeemien nykytilat, joista kerättiin tietoa luvun yksi 

tutkimusmenetelmien avulla. Luku  kahdeksan käsittelee pienempiin 

osakokonaisuuksiin jaettuna työn ratkaisuehdotukset ja ratkaisuehdotusten 

arvioinnin. Johtopäätökset ja yhteenveto keräävät työn keskeiset lopputulokset ja 

päätelmät. 
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2 TOIMINNAN KEHITTÄMISEN OSA-ALUEET JA 

MENETELMÄT 

2.1 Toiminnan kehittämisen osa-alueet 

Laadukkaan toiminnan perustana on asioiden tekeminen oikein. Laatu on usein 

toiminnan selkeimmin havaittavissa oleva osa-alue. Tuotteen -ja sen sisältämän 

palvelun laatu on ratkaiseva elementti asiakkaan tehdessä päätöksentekoa 

hankintatilanteessa ja arvioidessa kauppasuhteen jatkoa. Yrityksen toiminnan 

sisäinen laatu saattaa olla yhtä tärkeässä osassa yrityksen sisäisille asiakkaille. 

Etenkin operatiivisen toiminnan sisältämien laatuvirheiden korjaaminen on 

kallista. Virheiden minimointi pienentää korjaamiseen kuluvaa aikaa ja selkeyttää 

toiminnan rakennetta. Laadukas suorittaminen parantaa ulkoisen asiakkaan 

kokeman palvelun laatua ja tekee organisaation toiminnasta tehokasta ja vakaata. 

(Slack et al. 2007, s. 45-46) 

Yrityksen tarjotessa asiakkaalle tuotteita nopeilla ja tehokkailla prosesseilla 

asiakas saa toiminnalleen arvoa nopeuden nimissä. Lyhyt asiakastilauksesta 

tuotteen toimitukseen kuluva aika on usein erottautumistekijä ja lisää yrityksen 

tarjoaman houkuttelevuutta. Toimintojen sisäinen nopeus rakentuu osin niistä 

tekijöistä, jotka lyhentävät asiakkaan kohtaamaa toimitusaikaa. Nopea 

päätöksenteko, sekä materiaalien ja tiedon nopea virtaus lyhentävät 

loppuasiakkaan kokemaa viivettä. Toiminnan nopeus vaikuttaa myös 

varastotasoihin ja riskeihin. (Slack et al. 2007, s. 48-49)  

Toiminnon luotettavuutta voidaan mitata materiaalien ja tiedon oikea-aikaisella 

saapumisella niiden käyttöpisteeseen. Luotettavasti tapahtuvat sisäiset toiminnot 

säästävät aikaa ja rahaa ja luovat toiminnalle vakaan perustan. Luotettava toiminta 

ilmenee yrityksen asiakkaille tasalaatuisena ja ennustettavana palveluna. Vakaat 

sisäiset toiminnot synnyttävät luottamusta toisiaan palvelevien toimintojen välille. 

Keskeytykset ja yllätykset vaurioittavat toimintojen välistä luottamusta ja 

vaikuttavat yksittäisten toimintojen kykyyn kehittyä omilla vastuualueillaan. 

(Slack et al. 2007, s. 50-51) 
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Joustavuus voidaan jakaa tuotteen -tai palvelun joustavuuteen, tuotetarjoaman 

joustavuuteen, tuotantovolyymin joustavuuteen ja toimitusajan joustavuuteen. 

Tuotejoustava toiminta pystyy mukautumaan resursseiltaan uusiin tuotteisiin ja 

pystyy tarjoamaan niitä markkinoiden vaatimalla laadulla ja toimitusajalla. 

Joustava tuotetarjoama tarkoittaa laaja-alaista tuotevalikoimaa, jolloin kaikki 

lopputuotteet eivät usein kohtaa samaa kysynnän volyymia. Tällöin toiminnan 

tulee olla myös volyymiltaan joustava. Joustavat toimitusajat liittyvät toimintaan, 

jossa joidenkin tuotteiden tai palveluiden valmistamista priorisoidaan suhteessa 

muihin tuotteisiin. (Slack et al. 2007, s. 51-54) Yrityksen toimintojen joustavuus 

edesauttaa aikataulussa pysymistä ja mahdollistaa vakauden toiminnon 

keskeytyessä tai häiriötilanteessa. Toiminnon joustavuus kasvattaa siihen 

kohdistettua luottamusta. (Boyer et al. 1996, s. 1) 

Yrityksen toimintojen kustannukset syntyvät karkealla tasolla 

henkilöstökustannuksista, materiaalikustannuksista, sekä rakennus- ja 

laitekustannuksista. Joustava -, nopea -, laadukas -ja luotettava toiminta 

vaikuttavat yrityksen kustannuspohjaan. Laadukkaat toiminnot vähentävät mm. 

tuotteiden kallista jälkityöstöä, nopeat toiminnot vähentävät keskeneräisen 

tuotannon määrää, luotettavat toiminnot poistavat mahdollisuuden kalliisiin 

yllätyksiin ja häiriöihin ja joustavia toimintoja voidaan muuntaa ehkäisten muiden 

toimintojen keskeytyminen. (Slack et al. 2007, s. 56-59) 

2.2 Toiminnan kehittäminen Lean-menetelmin 

Lean-toimintatavan perusta on toisen maailmansodan jälkeisessä Japanissa 

Toyota-henkilöautojen valmistukseen kehitetty tuotantojärjestelmä, jonka 

tarkoituksena oli parantaa toiminnan tuottavuutta ja pienentää kuluja. (Womack & 

Jones 1990, s. 7) Toiminnan kuluja voidaan pienentää poistamalla siihen 

sitoutunutta hukkaa. Hukka lisää prosessin kustannuksia tuomatta lisäarvoa. 

Hukkaa syntyy Lean-toimintatavan mukaan varastoinnista, odottamisesta, 

kuljettamisesta, liikkumisesta, viimeistelystä, ylituotannosta, viallisista tuotteista 

ja työntekijöiden kekseliäisyyden käyttämättömyydestä: (Liker 2004, s. 24-29) 
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 Varastointi pidentää materiaalien läpimenoaikaa, aiheuttaa tuotteiden 

vanhentumisia ja- vahinkoja, sekä kuljetuskustannuksia, 

varastonpitokustannuksia ja myöhästymisiä. Varastointi heikentää 

toimittajan toimitusaikojen seurantaa, laatupoikkeamien seurantaa ja 

tuotannonohjausta, sekä pidentää työkoneiden seisahdus- ja asetusaikoja. 

 Odottamista esiintyy tuotantoympäristöissä materiaalien puutetilanteissa, 

työkoneiden seisahdusaikoina ja pullonkaulatyövaiheiden yhteydessä. 

 Kuljettamisen hukkaa syntyy raaka-aineiden, komponenttien ja 

lopputuotteiden rahtikuljetuksissa ja materiaalitoiminnoissa. 

 Etsiminen, kurottaminen, pinoaminen ja turha kävely ovat liikkumisesta 

syntyvää hukkaa. 

 Ylituotanto aiheuttaa varastonpitokustannuksia ja heikentää tuotannon 

henkilöstökapasiteetin suunnittelua. 

 Liika viimeistely saattaa olla seurausta tuotantoon heikosti suunnitelluista 

työkaluista. Liian viimeistelyn tuloksena on usein myös vaaditun 

laatutason ylittäminen ja valmistuskustannusten kasvu. 

 Viallisten tuotteiden valmistaminen, jälkityöstö, romuttaminen, korvaava 

tuotanto ja laatutarkistukset aiheuttavat turhaa käsittelyä, hukattua aikaa ja 

turhaa työpanosta. 

 Kuuntelematta työntekijöitä menetetään aikaa, ideoita, ammattitaitoa, 

kehitysehdotuksia ja oppimismahdollisuuksia. 

Plan-Do-Check-Act 

Jatkuvan parantamisen Plan-Do-Check-Act -kierto on Lean-tuotantofilosofian 

peruselementti ja keskeinen ongelmanratkaisun malli, kun asiakkaalle pyritään 

tuottamaan markkinoiden parasta laatua lyhyillä toimitusajoilla ja pienillä 

kustannuksilla (Kuva 1). (Liker 2004, s. 24; Tompkins et al. 1996, s. 463-464) 

PDCA-kiertoa käytetään yrityksissä usein pienempien toiminnan kohteiden 

kehittämiseen, mutta jatkuvana syklinä sen tarkoitus on muodostaa oppiva 

organisaatio. PDCA-kierron rakenne muodostuu toisiinsa kytkeytyvistä vaiheista: 

(Liker 2004, s. 263-264) 



9 

 

 Plan-vaiheessa kuvataan ongelma, suhteutetaan ongelma valitsevaan 

standarditasoon ja tehdään kehitysehdotus. Tämä vaatii nykytilan ja 

käytettävien menetelmien tutkimista ja analysointia. Plan-vaiheen  pohjalta 

tehdään suunnitelma tarkastelun alla olevan asian kehittämiseksi. 

 DO-vaihe toteuttaa Plan-vaiheessa muodostetun suunnitelman 

operatiivisessa toiminnassa. 

 Check-vaiheessa arvioidaan kehitysehdotuksen käyttökelpoisuus Do-

vaiheen tulosten perusteella. 

 Act-vaiheessa kehitysehdotus standardoidaan kehittyneen suorituskyvyn 

nimissä, jos tulokset ovat toivotulla tasolla. Jos näin ei ole, tiedot ja 

tulokset otetaan talteen ja PDCA-kierto aloitetaan alusta. 

 

Kuva 1. Esimerkki PDCA-kierrosta tavoitetasoineen ja toteuttajineen. (Liker 2004, s. 262) 

 

5S 

5S on Lean-työkalu ja toimintojen sarja, jonka tarkoituksena on vähentää 

toimintaan sitoutunutta hukkaa ja mahdollistaa toiminnan visuaalisuus. Täten 

kaikki tuotantotoimintaan kytkeytyvät tahot kykenevät ensisilmäyksellä 
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toteamaan nykyisen suoritustason tai tuotannon vaiheen. Hukka aiheuttaa 

tuotantoympäristöissä kustannuksia mm. virheiden, materiaalivaurioiden ja 

henkilövahinkojen muodossa. 5S-projekti tulee suorittaa työryhmissä, jotka 

vastaavat omista työalueistaan. 5S-projektin vaiheet: (Liker 2004, s. 150) 

1. Sortteeraus. Poistetaan työpisteeltä vahingoittuneet ja satunnaisen käytön 

materiaalit ja työkalut. 

2. Systematisointi. Määritetään käytössä oleville materiaaleille ja työkaluille 

systeeminomainen paikka työpisteeltä. 

3. Siivous. Siivoamalla työpiste havaitaan usein laatua vahingoittavia 

tekijöitä. 

4. Standardointi. Muodostetaan systeemi, jonka toimintatavat mahdollistavat 

edellisten kolmen vaiheen ylläpidon ja valvonnan. 

5. Ylläpidä. Muodostettujen toimintamallien säilyttämisellä ja ylläpidolla 

luodaan pohja toiminnan jatkuvalle kehittämiselle. 

5S-toimintojen luoman suoritetason ylläpito vaatii auditointeja, joita tulee 

suorittaa esimerkiksi yhden kuukauden välein. Auditoinneista vastaava esimies 

tekee havaintoja vakiomuotoiseen kaavakkeeseen ja palkitsee parhaan ryhmän. 

(Liker 2004, s. 151) 

5S-toiminnoista haasteellisin on saavutetun systeemin ylläpito. Sortteerauksen, 

systematisoinnin, siivouksen ja standardoinnin ylläpito vaatii koulutusta, 

harjoitusta ja työntekijöiden palkitsemista työalueen toimintojen ja ilmapiirin 

ylläpitämiseksi ja jatkuvaksi parantamiseksi. Jatkuva parantaminen vaatii johdon 

sitoutumista, asianmukaista koulutusta ja yrityskulttuurin, joka tekee kehityksestä 

osan tavanomaista toimintaa organisaation laajuudella tuotannon työntekijöistä 

johtoon. (Liker 2004, s. 36) 

Standarditoiminnot 

Jatkuva toiminnan tehokkuuden kehittäminen on riippuvainen standardien 

tunnistamisesta, asettamisesta ja kehittämisestä. Standardi voidaan määritellä 

säännöksi tai esimerkiksi, jolle voidaan asettaa selkeät odotukset. Standardien 

tulee perustua tosiasioihin ja analyyseihin sattumanvaraisuuden, arvailun ja 
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ulkomuistin sijaan. Standardointi on standardien asettamista, tiedottamista, 

seuraamista ja kehittämistä. Standardityö on rakenne sovittuja työvaiheita, jotka 

muodostavat parhaat ja luotettavimmat menetelmät prosessin suorittamiseksi. 

Standardityöllä tavoitellaan parasta suorituskykyä poistaen hukkaa jokaisen 

työntekijän toiminnasta ja työkuormasta. (The Productivity Press Development 

Team. 2002, s. 6) Ajankäytölliset työstandardit helpottavat logistiikkapäällikköä 

allokoimaan työvoimaresursseja varaston materiaalitoiminnoissa. (Frazelle 2002, 

s. 232) 
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3 TEOLLISUUSYRITYKSEN MATERIAALIVIRRAT 

 

3.1 Saapuvat materiaalivirrat 

Yrityksen materiaali-, tieto- ja rahavirtojen liikenne käsittää yrityksen rajapinnat 

toimitusketjun muihin toimijoihin. Logistinen materiaalivirtojen systeemi 

muodostuu materiaalien hallinnasta, sisäisestä materiaalien virrasta ja jakelun 

systeemistä (Kuva 2). (Tompkins et al. 1996, s. 84) 

 

Kuva 2. Yrityksen logistisen systeemin tietovirrat (katkoviiva) ja materiaalivirrat. (Tompkins et al. 

1996, s. 85) 

Materiaalinhallinnan vastuualuetta ovat yritykseen saapuvat materiaalivirrat, 

joiden asiakas on tuotantoprosessi. Tuotantoprosessi tarvitsee yrityksen 

kumppanien tavoin sovitun palvelutason, sillä se on riippuvainen 

materiaalinhallinnan tekemistä kuljetus-, varastointi- ja 

varastonohjausratkaisuista. (Lambert et al. 1993, s. 454) 

MRP I, Materials Requirement Planning 

MRP I on yrityksen materiaalinhallintajärjestelmä, jonka tehtävä on mahdollistaa 

materiaalien saatavuus tuotannolle mahdollisimman matalilla, mutta riittävillä 

varastotasoilla. MRP käyttää syötteinään tuoterakenteita (Bill of Materials, 

BOM), tuotantosuunnitelmaa (Master Production Schedule, MPS) ja 

varastotietokantaa. MRP:n käytön tavoitteita ovat: (Lambert et al. 1993, s. 472) 
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 saatavuuden turvaaminen tuotantoprosessin kysymille raaka-aineille ja 

komponenteille, joista valmistetaan asiakkaan tekemän tilauksen sisältö, 

 mahdollisimman matalat varastotasot, sekä 

 tuotannon, jakelun ja hankinnan toimintojen suunnitelmallinen 

yhteistoiminta.  

Tuotannonohjaus hallinnoi tuotanto-ohjelmaa ja määrittää yrityksen 

tuotantoprosessissa käytettävien raaka-aineiden, osakokoonpanojen ja 

komponenttien tarpeen. Asiakasohjautuvassa tuotannossa tämä tarve on asiakkaan 

kysynnästä riippuvaista raaka-aineiden kysyntää. Tuotannonohjauksen 

päätöksenteko tulee tapahtua yhdistetysti tuotannon ja logistiikan kesken. 

(Lambert et al. 1993, s. 453) 

MRP II, Manufacturing Resource Planning 

Strateginen liiketoiminnan suunnittelu yhdistää markkinoinnin, rahoituksen ja 

tuotannon toiminnot yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. MRP II on systeemi ja 

tietojärjestelmä, joka integroi organisaation toiminnot laaja-alaisesti koskien 

tuotannon suunnitelmaan liittyvää päätöksentekoa. Täten tuotannollisiin 

ratkaisuihin vaikuttavat varastotasojen ja tuotanto-ohjelman lisäksi 

myyntisuunnitelmat ja liiketoimintasuunnitelma. MRP II on tehokas menetelmä 

tuotannollisen liiketoimintayksikön kaikkien resurssien suunnitteluun. (Arnold et 

al. 2008, s. 28) 

JIT, Just-In-Time 

Materiaalien organisointi tuotantoprosessin käytettäväksi voidaan toteuttaa 

tuotantoprosessin välittömään tarpeeseen saumattomasti ajoittaen. JIT on joukko 

toimintaperiaatteita, työkaluja ja tekniikoita, joilla yritys vastaa asiakaskohtaiseen 

kysyntää pienissä erissä, lyhyin läpimenoajoin ja juuri oikeaan aikaan. Toisiaan 

vaiheissa seuraavat tuotantoprosessiin kytkeytyvät toiminnot nähdään sisäisinä 

asiakkaina, joille tarvittavat materiaalit toimitetaan oikeissa määrin ja oikea-

aikaisesti. (Liker 2004, s. 23-24) 
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Toimittajien arviointi ja toimittajasuhteiden kehittäminen on muodostunut yhä 

tärkeämmäksi ja vakiintunut yritysten toiminnoissa. Kokonaisläpimenoaikoja 

lyhentääkseen yrityksen on siirrettävä operatiivisen tason kiintopiste pois 

yksittäisistä erillistä osastoista ja toiminnoista ja keskityttävä siihen, miten osastot 

ja toiminnot suoriutuvat kokonaisuutena. (Farris M. 1996, s. 44-45) Valmistava 

yritys voi vaikuttaa toimittajan tuottamaan laatuun toimitusketjun integroinnin, 

toimittajasertifioinnin ja yhteneväisten päämäärien selvittämisellä. (Handfield 

1993, s. 6-8) 

3.2 Sisäiset materiaalivirrat 

Yrityksen toimintojen välinen tiedon- ja materiaalien virta voidaan käsittää 

sisäisen toimittajan ja asiakkaan välisiksi transaktioiksi. Sisäinen toimittaja 

valmistaa tuotoksia ja tarjoaa ne panoksina sisäiselle asiakkaalle. Yrityksen 

sisäinen asiakkuus perustuu vain harvoin vapaaseen markkinavaihtoon ja 

markkinatalouden transaktioihin. Sisäinen asiakas harvoin hankkii panoksia 

ulkopuolelta ja sisäinen toimittaja myy harvoin tuotoksia yrityksen ulkopuolelle. 

(Slack et al. 2007, s. 17) 

Valmistusyrityksen sisäinen virtauksellinen systeemi muodostuu työstettävistä 

materiaaleista, materiaalien liikkeen mahdollistavista resursseista ja 

kommunikaatiosta, joka ohjaa resurssien toimintaa (Kuva 3). Yrityksen 

virtauksellisen prosessin käsittelyn alue riippuu systeemissä käytettyjen 

materiaalien, resurssien ja informaation laajuudesta. (Tompkins et al. 1996, s. 80) 

 

 

Kuva 3. Materiaali- ja informaatiovirtojen sisälogistinen systeemi. (Tompkins et al. 1996, s. 83) 
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Osastojen välinen materiaalivirta 

Tuotantotilojen kokonaisvirrat muodostuvat osastojen välisistä materiaalien 

siirroista. Keskeisin määrittelyn kohde on materiaalien vastaanoton ja lähettämön 

sijainti toistensa suhteen. Usein nämä materiaalivirtojen kokonaisuutta 

määrittelevät osastot sijaitsevat kiinteillä paikoilla. (Tompkins et al. 1996, s. 87) 

Osastojen sisäinen materiaalivirta 

Työpisteiden välillä tulisi esiintyä mahdollisimman vähän materiaalien siirtoja. 

Lopputuotteista muodostuvat materiaalivirrat esiintyvät usein miten työvaiheiden, 

kuten tuotannon ja pakkaamon välillä, mutta vain käytäviä pitkin. Työpisteiden ja 

käytävien kokonaisrakenne määrittelee materiaalien liikkeiden reitit. 

Kokonaisrakenne määräytyy työpisteiden välisen vuorovaikutuksen -, 

kokonaisuuden tilakapasiteetin -ja siirreltävien materiaalien ulkomittojen -tai 

massan perusteella. (Tompkins et al. 1996, s. 86) 

Osastojen sisäinen järjestys helpottaa työntekijän keskittymistä arvoa luovaan 

toimintaan. Täten tuotannossa käytettävien materiaalien -ja työkalujen siirrot ja 

sijainnit tulee määrittää yksiselitteisesti ja integroidusti. (Tompkins et al. 1996, s. 

88) 

Työpisteiden sisäinen materiaalien virtaus 

Työpisteiden sisällä materiaalien -ja työkalujen käytön tulee tapahtua 

ergonomisesti ja rytmitetysti. Työntekijän materiaalien käytön tulee noudattaa 

ergonomisia, toistuvia ja sujuvia liikeratoja, jotka vähentävät stressiä ja fyysisiä 

väsymistiloja. (Tompkins et al. 1996, s. 85) 

Työpisteet voidaan suunnitella siten, että kaikki materiaalien käsittely tapahtuu 

vyötärötasolla. On erityisen tärkeätä, että materiaalien poimiminen ja käyttö 

tapahtuvat samalla ergonomisella työkorkeudella. Työpisteiden materiaalien 

keräilyyn ja varastointiin voidaan käyttää mm. lavansiirtovaunuja manuaalisten 

nostojen eliminoimiseksi. Mekaanisten materiaalienkäsittelyn apulaitteiden 

käytölle on suunniteltava vapaa käyttöalue. (Abbott 2003, s. 41) 
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3.3 Lähtevät materiaalivirrat 

Lopputuotteiden virratessa yrityksestä muille toimijoille puhutaan fyysisen 

jakelun systeemistä. Fyysisen jakelun systeemin resursseja ovat asiakkaat, 

yritysten myynti ja kirjanpidon toiminnot, materiaalinkäsittelyn ja kuljetuksen 

kalusto ja yrityksen lopputuotteiden jakelijat. Yrityksen ja sen jakeluverkoston 

välisen informaation jaon olomuotoja ovat myyntitilaukset, pakkauslistat, 

rahtikirjat, erimuotoiset materiaalien siirtotoimeksiannot, EDI -laskutukset ja bills 

of lading -asiakirjat. (Tompkins et al. 1996, s. 83-84) 
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4 SISÄISTEN MATERIAALIVIRTOJEN 

KEHITTÄMINEN 

4.1 Erilaiset teollisuustuotannon layoutit 

Tuotantoprosessin muoto määrittelee sitä palvelevan logistisen ympäristön 

rakenteen. Tuotantoprosessin luonteen ja tuotantoprosessin muodon määrittelevät 

tuotteen valmistamiseen käytetyt resurssit ja valmistettava volyymi. (Arnold et al. 

2008, s. 404) 

Kiinteäasemainen layout 

Kiinteän aseman layout perustuu tarvittavien raaka-aine ja työvoimaresurssien 

siirtämiseen kiinteälle työpisteelle valmistettavan tuotteen pysyessä paikallaan. 

Valmistettava tuote on usein kookas tai herkästi rikkoutuva kohde, jonka 

siirtämiseen liittyy korkeita kustannuksia tai riskejä. Esimerkiksi laivoja, suuria 

tietolaitteistoja tai moottoriteitä rakennetaan kiinteäasemaisesti. Kiinteäasemaisen 

layoutin toimivuus on riippuvainen kohteeseen saapuvista toimituksista ja 

tilakapasiteetista, sillä kaikkien alihankkijoiden raaka-aineresursseille ja 

työvälineille ei välttämättä ole tilaa työalueella. (Slack et al. 2007, s. 187-188) 

Funktionaalinen layout 

Funktionaalinen layout vastaa asetelmaa, jossa valmistettava tuote, asiakas ja 

informaatio liikkuvat layoutia vastaavan prosessin läpi. Funktionaalisessa 

layoutissa prosessia suorittavat toiminnot on tuotu yhteen. Tämän tarkoituksena 

voi olla tuotannontekijöiden parempi hyötykäyttö tai muu prosessia hyödyttävä 

tekijä, joka edellyttää toimintojen yhteistä sijaintia. Esimerkiksi samaa 

koneistusosaa valmistavat tuotantolaitteet saattavat olla sijoitettu yhteen 

kapasiteetin hyötykäytön tai teknisen tuen kohdistettavuuden nimissä. (Slack et al. 

2007, s. 188-189) 

Solulayout 

Tuotantoympäristön solulayoutissa yhden lopputuotteen valmistamiseen 

tarvittavat toiminnot on tuotu yhdelle määrätylle työalueelle, eli soluun. Yksi solu 
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saattaa myös valmistaa osan lopputuotteesta, jolloin soluja on useita peräkkäin. 

Esimerkiksi korkealuokkaisen tietokoneen komponenttien valmistukseen 

saatetaan tarvita huippulaadun varmistamiseksi oma tuotantosolu. Solulayoutia 

voidaan soveltaa tuotantoympäristöjen lisäksi palveluihin. (Slack et al. 2007, s. 

191) 

Tuotantolinja-layout 

Tuotantolinja-layoutissa valmistettava tuote kulkee ennalta suunniteltua -ja 

toisiaan seuraavien työvaiheiden määrittelemää reittiä. Tuotantolinja-layout 

kasvattaa materiaalivirran sujuvuutta ja yksinkertaistaa sen hallintaa. 

Tuotantolinja-layout vaatii toimiakseen standardoituja käytäntöjä, jotka 

mahdollistavat katkeamattoman materiaalivirran esimerkiksi 

liukuhihnakuljettimella. Henkilöauton tuotantoprosessin layout on esimerkki 

tuotantolinja-layoutista, jossa jokainen lopputuote kohtaa samat perusvaiheet 

lopputuotteiden liikkuessa määritetyllä nopeudella vaiheiden välillä. (Slack et al. 

2007, s. 192-193) 

Käytännössä layout-rakenteita esiintyy usein yhdistelminä, niin kutsuttuina 

hybridi-layouteina. Kuva 5 osoittaa layoutin rakenteeseen vaikuttavan 

tuotantovolyymin ja variaatioiden määrän, sekä materiaalivirtojen 

säännöllisyyden ja hallinnan ulottuvuudet. 
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Kuva 5. Layout-rakenteet suhteessa tuotantovolyymiin ja lopputuotteiden variaatioiden määrään. 

(Slack et al. 2007, s. 198) 

 

4.2 Layout-suunnittelu 

Yrityksen sisäisten materiaalivirtojen kehittämisen tavoitteena on etsiä liikkuville 

materiaaleille mahdollisimman suoraviivainen kulkureitti alkupisteestä 

loppupisteeseen siten, että liike ei leikkaa muiden materiaalien virtausreittejä. 

Suoraviivainen materiaalien liike ei sisällä materiaalien edestakaista liikettä, joka 

pidentää materiaalien kuljetusmatkaa lähtöpisteestä loppupisteeseen. Yrityksen 

sisäisten materiaalivirtojen rakennetta voidaan tarkastella työpisteiden sisällä, 

osaston sisällä ja osastojen välillä. (Tompkins et al. 1996, s. 85) 

Layout-suunnittelun tulee pohjautua yrityksen yleiseen strategiseen suunnitteluun. 

Layoutin rakenteen määrittelevät tilan mitat ja yrityksen strateginen lähestyminen 

eri varastologististen menetelmien käyttöön. (Tompkins et al. 1996, s. 286; Caron 

et al. 2000, s. 101-103) 

Layout-suunnittelua voidaan toteuttaa muodostamalla vaihtoehtoisia layout-

ratkaisuja verraten ratkaisuehdotuksia varastoitavien materiaalien käyttömääriin, -



20 

 

samankaltaisuuksiin, -kokoon ja -tilankäyttöön. Varaston layout-suunnittelussa 

vaadittavia työvaiheita ovat: (Tompkins et al. 1996, s. 434) 

1. varastoalueen mittakaavan mukainen mallintaminen kaikkine fyysisine 

rakenteineen, 

2. materiaalin vastaanoton ja lähetysalueen sijaintien määrittäminen, 

3. eri varastointimenetelmien, kuten hyllystöjen ja automaation paikkojen 

määrittäminen ja 

4. nimikkeiden määrääminen varastoalueen varastopaikoille. 

Layout-suunnittelu ja materiaalinkäsittelyn systeemin muodostaminen tulisi tehdä 

samanaikaisesti, sillä layout-ratkaisu on kytköksissä seuraaviin osa-alueisiin: 

(Tompkins et al. 1996, s. 287) 

 varastoinnin keskitetty tai hajautettu rakenne, 

 kiinteiden tai vaihtelevien reittien käyttö materiaalien käsittelyssä, 

 materiaalien käsittelyeräkoot, 

 materiaalinkäsittelyn automaation taso ja 

 materiaalinhallinnan ja varastonhallinnan muoto. 

Tuotantolaitoksen layout-suunnittelussa tulee ottaa huomioon tuoterakenne, 

tuotantoprosessin rakenne ja tuotannonohjaus volyymeineen. Tuotantolaitoksen 

layout kuvaa prosessien muodostamien toimintojen fyysistä järjestelyä. 

(Tompkins et al. 1996, s. 32; Krajewski 2013, s. 112) Tuotantolaitoksen layoutilla 

saattaa olla suuri vaikutus teollisuusyrityksen suorituskykyyn. Hyvin suunniteltu 

materiaalivirtojen ja toimintojen rakenne johtaa materiaalinkäsittelyn 

taloudellisuuteen, sekä lyhyisiin kuljetusmatkoihin ja lyhyisiin jonotusaikoihin. 

(Herrmann et al. 2000, s. 1) Hyvän layoutin ominaispiirteitä ovat: (Uusi-Rauva et 

al. 2009, s. 482) 

 selkeät materiaalivirrat, 

 joustava ja muunneltavissa oleva rakenne, 

 vähäiset materiaalien siirtotarpeet ja 

 lyhyet kuljetusmatkat. 
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Tehtaan sisäisten tuotannon ja varastoinnin alueiden sijaintien suunnittelun tulee 

perustua materiaalivirtojen optimoinnin lisäksi käytettävissä olevaan 

hallikorkeuteen. Keskeisin pääperiaate on määrittää korkeiden 

varastointivaatimusten alueet tehdashallin osaan, jossa hallikorkeus on suurin ja 

työvoimaa vaativat alueet matalaan osaan tehdashallia. (Frazelle 2002, s. 199-200) 

Tietokoneavusteinen layout-suunnittelu perustuu kaikkien layoutiin vaikuttavien 

rakenteiden, kuten kantavien rakenteiden, putkitusten ja työalueiden 

mallintamiseen. Kun kaikki layoutin suunnitteluun kytkeytyvät rakennetekijät on 

mallinnettu, niitä voidaan käyttää kolmiulotteisen ratkaisun mittatarkkaan 

havainnollistamiseen. CAD (Computer Aided Design) -ohjelmistoilla 

suunniteltaessa voidaan myös hyödyntää aikaisemmissa projekteissa mallinnettuja 

rakenteita ja laitteistoja. Tämä nopeuttaa suunnittelua ja auttaa kohdistamaan 

ajankäyttöä siirryttäessä yksityiskohdista kokonaisratkaisuun. (Russo et al. 1992, 

s. 97-98) 

Materiaalivirtojen kehityskohteet 

Manuaalisen logistisen systeemin omaavan tuotantoympäristön materiaalivirrat 

vaativat työvoimaa materiaalien siirtämiseksi. Työtehtäviä yksinkertaistamalla ja- 

virtaviivaistamalla voidaan vaikuttaa materiaalivirtoihin seuraavin 

lähestymistavoin: (Tompkins et al. 1996, s. 89) 

1. Ylimääräisten materiaalivirtojen ja välivaiheiden poistaminen, sekä 

materiaalien ja tiedon toimittaminen suoraan niiden lopullisen 

käyttötarpeen työvaiheeseen. 

2. Samaan loppupisteeseen suuntaavien ylimääräisten materiaalivirtojen 

poistaminen ja materiaalitoimintojen suunnittelu siten, että tehtävän 

suorittamiseen tarvitaan parhaimmillaan vain yksi liikuttelukerta. 

3. Prosessivaihekohtainen materiaalien liikkeiden ja toimintosuoritteiden 

yhdistäminen suoritekokonaisuuksiksi. 

Materiaalivirtojen kustannuksellisiin vaikutuksiin pystytään vaikuttamaan 

vähentämällä manuaalista käsittelyä, kävelyä, kuljettamista ja liikkumista, sekä 
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kehittämällä mekaanisten apulaitteiden ja automaation hyötykäyttöä. (Tompkins 

et al. 1996, s. 89) 

Toimintojen keskinäinen sijainti 

Layout-suunnittelun keskeinen tavoite on määrittää eniten keskinäistä 

materiaalivirtaa omaaville toiminnoille lyhin fyysinen etäisyys. Esimerkiksi 

päävarastoalueen tulisi sijaita lähellä materiaalien vastaanottoa suurten 

keskinäisten materiaalivolyymien johdosta. Eri tuotantoalueiden ja 

varastologististen alueiden fyysisten etäisyyksien arviointia voidaan suorittaa mm. 

läheisyysdiagrammien avulla (Kuva 4). (Frazelle 2002, s. 198) 

 

 

 

Kuva 4. Läheisyysdiagrammilla kuvataan mm. varastoinnin alueiden keskinäisten läheisyyksien 

tärkeyttä. (Frazelle 2002, s. 200) 

 

  

Läheisen sijainnin tärkeys

A Välttämätöntä

E Erityisen tärkeää

I Tärkeää

O Keskimääräistä

U Merkityksetöntä

X Ei-toivottua

Tärkeyden syy

1 Työnohjaus

2 Työturvallisuus

3 Materiaalivirta

4 Työvaihejärjestys

5 Materiaalien hallinta

6 Yhtenevä välineistötarve

7 Jaettu työtila

8 Työterveys ja -turvallisuus

9 Tiedonhallinta
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5 VARASTOINNIN KEHITTÄMINEN 

 

5.1 Varastologistisen systeemin kehittäminen 

Raaka-aine- ja komponenttivarastot säilyttävät materiaaleja sen tuotantoprosessin 

yhteydessä, jossa niiden jatkojalostus tapahtuu. Tuotantoprosessin tarvitsemia 

komponentteja säilytetään tapahtuvan tuotantotoiminnan välittömässä 

läheisyydessä lyhyen vasteen aikaansaamiseksi tai niitä vastaanotetaan 

toimittajilta tuotantoprosessin sykliin tarkasti ajoitettuna. (Frazelle 2002, s. 2; 

Lambert et al. 1993, s. 454)  

 

Varastologistisen systeemin kehityssuunnitelman tulee olla joustava ja sen täytyy 

mahdollistaa liiketoiminnan kasvu ja laajentuminen mahdollistaen tarvittavat 

muutokset vahingoittamatta operatiivista systeemiä. Systeemin muodostaminen 

on aina yritysjohdon toimeenpanema, mutta vaatii onnistuakseen operatiivisen 

työntekijän näkökulman. (Tersine 1994, s. 550-552) 

 

Varastologistisen systeemin kehittämisessä tulee huomioida ja määritellä: 

(Manzini et al. 2011, s. 443) 

 systeemin muoto ja automaation aste, 

 keräilyn rakenne,  

 käsittelyeräkoko,  

 varastoalueiden strategia, kuten nopean keräilyn alue ja täydennysvarasto, 

 optimaalinen kapasiteettitarve, 

 varaston layout (sisältäen kuormalavahyllyt, pientavarahyllyt ja käytävien 

määrän), 

 automaatioasteen mukainen varastoitava määrä nimikekohtaisesti ja 

 varastopaikkojen sijainnit. 

 

Materiaalien säilytyksen -ja käsittelyn suorituskykyä voidaan parantaa usein eri 

menetelmin. Varastonpidon tehokkuuden nimissä kaikkien logistisen systeemin 

elementtien tulee toimia optimaalisella tasolla ja materiaalitoiminnoissa tulee 
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pyrkiä korkeaan tehokkuuteen. Sisälogistiikan tehokkuutta voidaan kehittää 

liikuttujen matkojen lyhentämisellä, kaikkien käsittelyerien eräkokoja 

kasvattamalla, muokkaamalla varastoalueella liikkuminen lenkeiksi ja tilankäyttöä 

parantamalla. (Lambert et al. 1993, s. 337) Tilankäyttöä voidaan parantaa 

määrittämällä varastossa käsiteltävien käsittelyeräkokojen säilytykselle tehokas 

muoto (Taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Kuormalavojen varastointimuodot. A: korkea, B: keskimääräistä korkeampi, C: 

keskimääräinen, D: keskimääräistä matalampi ja F: matala. (Frazelle 2002, s. 96) 

 

Muita menetelmiä varastoinnin tehokkuuden parantamiseksi ovat: (Lambert et al. 

1993, s. 337-341) 

 varastokapasiteetin lisääminen kapean käytävän käsittelylaitteilla ja 

hyllyrakenteilla, 

 materiaalien varastointi läpivirtaushyllyihin käytävien ja hyllyjen 

vähentämiseksi, 

 erikorkuisten kuormalavahyllyjen käyttö tilan hyötykäytön 

maksimoimiseksi, 

 korkean kiertonopeuden nimikkeiden sijoittaminen lähelle input-output -

pistettä liikuttujen matkojen lyhentämiseksi, 

 samalla menetelmällä käsiteltävien nimikkeiden sijoittaminen toistensa 

läheisyyteen laitteiston ja henkilöstön hyötykäytön nimissä, 

 materiaalinkäsittelyn toimintoja yksinkertaistavien ja 

standardisuoritustasoa nostavien menetelmien kehittäminen, 

 laitteistojen hyötykäyttö keräilyssä ja hyllytäydennyksissä, 

Lattiavarastointi Pinoamistuet

Yhden lavan 

syvä kuorma-

lavahylly

Kahden lavan 

syvä kuorma-

lavahylly

Drive-in -

rakenne

Drive-

through -

rakenne

Läpivirtaus-

hylly

Push-

back -

rakenne Siirtohyllyt Ulokehyllyt

Kust. taso/lavapaikka - F F F D D A B A C

Varastointitiheys A B D C B B B B A B

Täydennettävyys F F A C B B B A F A

Läpimenokapasiteetti B D B C C C A C F C

Varastonhallinta F F A C D D C C D B

FIFO:n ylläpito F F A C D D A C C A

Vaihtelevien 

käsittelyeräkokojen 

varastoitavuus

A D C C D D F C C B

Asennuksen 

yksinkertaisuus
A A C C C C F C F B
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 varaston kiertolaskennan käyttäminen vuosittaisen henkilöstöä sitovan 

inventoinnin sijaan parantaen varaston palveluastetta ja pienentäen 

henkilöstökustannuksia, sekä 

 vanhentuneiden nimikkeiden jatkokäsittelyä ohjaavien ohjelmien tai 

toimintamallien kehittäminen. 

 

5.2 Varastoinnin hallinta 

Hallinta ja mittaaminen on erityisen tärkeää, jotta voidaan olla selvillä nimikkeen 

sijainnista, varastosaldovirheistä ja vanhentuneiden tai rikkinäisten 

komponenttinimikkeiden seurannasta. (Tersine 1994, s. 492-493) Varastoinnin 

hallintaa voidaan suorittaa mittaamalla liikkumatonta materiaalia, 

tavoitevarastotasojen toteutumista, varaston kiertonopeutta, materiaalien 

puutetilanteita ja myöhästyneitä asiakastoimituksia. FIFO-ympäristöissä 

materiaalien kulutus tapahtuu siten, että varastoon ensin saapunut, eli vanhin 

nimike toimitetaan asiakkaalle tai otetaan tuotannon käyttöön ensin. Varastoinnin 

tarkkuutta voidaan mitata varastopaikkojen -ja niille määritettyjen nimikkeiden 

vastaavuudella. (Lambert et al. 1993, s. 462; Arnold et al. 2008, s. 270) 

Varastotilojen tehokkuuden nimissä on hyödyllistä käyttää varastopaikan 

paikannussysteemiä. Systeemissä varastotila on jaettu eri varastoalueisiin ja 

pienempiin osa-alueisiin, joille kaikki varastoitavat nimikkeet on sijoitettu 

numeroidusti. Numeroinnin ylläpito tapahtuu varastopaikkakuvauksella, josta 

selviää varastopaikan lisäksi nimikkeen numerotunnus. Komponenttitarpeen 

ilmaantuessa logistikko tai varastohenkilökunnan jäsen löytää tiensä 

yksiselitteisesti oikealle varastopaikalle. (Tersine 1994, s. 493) 

5.3 Satunnainen, yksilöity ja luokkaperusteinen 

varastointiratkaisu 

MRP- ja MPS perusteisesti voidaan määritellä mitä tuotteita varastossa säilytetään 

ja missä määrissä. Nimikkeiden varastopaikkojen määrittelyn kautta voidaan 

tehdä päätöksentekoa niiden tarkemmasta varastosijainnista. Tämä tarvitsee 
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kuitenkin perustakseen määrittelyn käytettävästä varastointiratkaisusta. (van den 

Berg et al. 1999, s. 524) 

 

Ennen komponentin hyllyttämistä sille tulee määrittää tarkoituksenmukainen 

varastopaikka. Tämän tärkeys korostuu keräilyvaiheessa, kun komponentit tulee 

käsitellä nopeasti ja kustannustehokkaasti. Varastopaikkojen hallinnointi varaston 

sisällä on oma sisälogistinen tehtävänsä. Vastuuhenkilön tulee olla jatkuvasti 

selvillä vapaiden varastopaikkojen sijainnista, määrästä, kapasiteeteista ja niiden 

kuormankantavuuksista. Käytännöllinen varastointiratkaisu vähentää 

keskimääräistä kuljettua matkaa komponenttien hyllytyksessä ja keräilyssä. (van 

den Berg et al. 1999, s. 523) 

 

Satunnainen varastointiratkaisu 

Satunnaisessa varastointiratkaisussa varastoon saapuva nimike sijoitetaan 

satunnaiseen varastopaikkaan varastotilassa. Menetelmä on suosittu sen 

helppokäyttöisyyden ja tilankäytön tehokkuuden johdosta. Nimikkeille ei ole 

määrätty kiinteää varastopaikkaa ja yhdellä satunnaisen varastopaikan omaavalla 

nimikkeellä saattaa olla useita varastopaikkoja. Ratkaisumallin hyöty on korkea 

varastokapasiteetin hyötykäyttö ja nimikkeiden vapaa sijoittaminen mm. niiden 

keräilytapahtumien mukaisesti nopeimmille ja helpoimmille varastopaikoille. 

(Manzini et al. 2011, s. 451) 

Komponenttien keräily satunnaisesta varastopaikasta ei ole usein käytännöllistä, 

sillä niiden varastoinnissa ei ole käytetty tilankäyttöä optimoivia 

varastointiratkaisuja. Tämä tekee keräilystä vaivalloista ja hidasta. Lisäksi pitkien 

matkojen taittaminen varastotilassa synnyttää ajankäytöllistä hukkaa. (Petersen et 

al. 2004, s. 535-536) 

Satunnainen varastointiratkaisu vaatii aktiivista ja dynaamista nimikkeiden 

varastopaikkojen päivittämisen järjestelmään, jotta nimikkeiden hyllytykset ja 

keräilyt tapahtuisivat ilman sekaannuksia. Satunnaista varastointiratkaisua 

sovelletaan usein varastoautomaatiossa. (Tersine 1994, s. 493) 
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Yksilöity varastointiratkaisu 

Yksilöidyssä varastointiratkaisussa jokaiselle nimikkeelle on varattu oma kiinteä 

varastopaikka. Keräily helpottuu tällöin siten, että kerääjä tietää kunkin kerättävän 

nimikkeen tarkan varastopaikan, vaikkakin varastointi saattaa vaatia enemmän 

tilaa kuin satunnaisessa menettelytavassa. Tarkan varastopaikan sijainnin 

tietäminen lyhentää keräilyyn kuluvaa aikaa. Yksilöity varastointiratkaisu sisältää 

kolme määrittelevää tekijää: (Manzini et al. 2011, s. 451) 

 Nimikkeiden jako pienempiin ryhmiin, jotka sijoitetaan varastotilaan niille 

lasketun indeksiarvon mukaisesti lähemmäs tai kauemmas käyttöpisteestä. 

 Nimikkeiden sijoittaminen varastotilaan laskennallisten suhdelukujen 

laskevan tai nousevan järjestyksen osoittaman sijoituksen mukaisesti. 

 Nimikkeiden järjestäminen niiden välisten riippuvuussuhteiden 

mukaisesti. Tämä tekijä määrittelee nimikkeiden varastointipaikan edellä 

mainittujen tekijöiden lisäksi siten, että usein samassa keräilylistassa 

ilmaantuvat nimikkeet sijoitetaan fyysisesti samalle alueelle. 

 

Yksilöityjen varastopaikkojen varastointiratkaisun suorituskykyä heikentää se, 

että varastopaikkoja pidetään vähintään hetkellisesti myös nimikkeille, jotka ovat 

loppu tai nimikkeille, joiden kiertonopeus on erittäin matala. Toisaalta keräilijät 

oppivat tuntemaan varastopaikat ja löytävät näin vanhasta tottumuksesta nopeasti 

oikealle varastopaikalle. (de Koster et al. 2007, s. 13; Tersine 1994, s. 493) 

 

Luokkaperusteinen varastointiratkaisu 

 

Luokkaperusteisen varastointiratkaisun pääperiaate on jakaa nimikkeet luokkiin 

osoittaen jokaiselle luokalle oma fyysinen varastoalue (Kuva 6 ja Kuva 7). Tämän 

varastoalueen sisällä nimikkeillä ei ole määrättyä järjestystä, joten järjestys on 

luokan sisällä ja tälle määrätyllä alueella satunnainen. Luokiteltuihin nimikkeisiin 

perustuvan varastointiratkaisun etuna on, että esimerkiksi suurimman 

keräilyvolyymin nimikkeet varastoidaan lähimmäksi niiden käyttöpistettä omaten 

samalla satunnaisen varastointiratkaisun joustavuuden hyödyt. (Chan et al. 2011, 
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s. 2687) Nimikkeiden luokkiin jaetun varastointiratkaisun hyöty on 

varastointikapasiteetin tehokas käyttö ja joustavuus. Luokkiin jaettu 

varastointiratkaisu on yksilöidyn varastointiratkaisun ja satunnaisen 

varastointiratkaisun välimuoto. (Tersine 1994, s. 493-494) 

 

Kuva 6. Varastohyllyt ja luokkiin jaettujen nimikkeiden varastointi yläperspektiivistä. A-luokan 

nimikkeet sijoitetaan lähimmäksi käyttöpistettä (input-output -pistettä). (Caron et al. 2000, s. 95) 

 

 

Kuva 7. Luokkaperusteista varastointiratkaisua voidaan soveltaa myös korkeussuunnassa. Kuva 

varastohyllystä sivuperspektiivistä. (Chan et al. 2011, s. 2693) 

 

5.4 Nimikkeen profilointi 

Komponenttien keräilyn systeemeissä komponenttien ominaisuuksia käytetään eri 

tarkoituksiin. Nimikkeen koolla on vaikutus keräilyyn kuluvaan aikaan, sillä 

suuret pakkaukset pidentävät keräilyaikaa. Nimikkeiden varastopaikkojen 

määrittely perustuu usein nimikkeen: (Brynzér et al. 1996, s. 595) 

 käyttömäärään, 

Luokka A

Luokka B

Luokka C

Luokka C

Luokka A

Luokka B

Luokka C

Luokka C

I/O -piste

Luokka C Luokka C Luokka C Luokka C Luokka C

Luokka B Luokka B Luokka B Luokka B Luokka B

Luokka A Luokka A Luokka A Luokka A Luokka A
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 kokoon, 

 painoon, 

 nimiketunnukseen ja 

 toimittajaan. 

Nimikkeen varastopaikan määrittämisessä tehdään päätöksentekoa nimikkeen 

varastointimuodosta, nimikkeen viemästä tilasta kyseisessä varastointimuodossa 

ja nimikkeen sijainnista valitussa varastointimuodossa. Nimikkeen käytön luonne 

määrittelee nimikkeen varastointiratkaisun. (Frazelle 2002, s. 30) 

Pyrittäessä mahdollisimman lyhyeen keräilyaikaan suurimpien keräilykertojen 

omaavat nimikkeet tulisi sijoittaa lähelle käyttöpistettä (Kuva 8). Vähemmällä 

käytöllä olevat nimikkeet tulisi sijoittaa varastoalueen vastakkaiseen päähän 

jättäen nopeimman ja vaivattomimman keräilyn alueet suurimpien keräilykertojen 

nimikkeille. (Tompkins et al. 2002, s. 428-429) 

 

Kuva 8.  Keräilykertojen mukaan varastoon sijoitetut nimikkeet. (Tompkins et al. 2002, s. 429) 

 

Varastopaikkojen uudelleenmäärittely 

Varastopaikkojen määrittelyn jälkeen nimikkeen käytön luonne saattaa muuttua 

tai nimike saattaa poistua valikoimista. Ottaen huomioon muuttuvat olosuhteet 

tulee määritellä säännöt nimikkeen varastopaikan uudelleenmäärittelylle. Tämä 
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voidaan toteuttaa esimerkiksi yksinkertaisen taulukkolaskentaohjelman avulla, 

joka antaa nimikkeelle varastopaikan varastoalueella nykyisellä kulutuksella ja 

paikan, johon sen voi siirtää olosuhteiden muuttuessa. Jos esimerkiksi suuren 

käytön nimikkeen kulutus on seuraavalla tarkastelujaksolla olematon, voidaan se 

sijoittaa kauemmas käyttöpisteestä. Haasteellisinta on määrittää milloin 

nimikkeen sijaintia varastossa tulisi muuttaa. (Frazelle 2002, s. 179) 

Vaihtelevan kysynnän tuoteperheiden nimikkeiden varastopaikkojen sijaintia tulee 

arvioida useammin kuin tasaisen kysynnän tuoteperheiden. Tässä tulee huomata, 

että keräilyaikojen kehittämisen hyödyt saattavat pienentyä varastopaikkojen 

uudelleenjärjestelyn toimintojen kasvaessa. (Brynzér et al. 1996, s. 597-601) 

5.5 Varastokapasiteetin määrittäminen 

Joustava materiaalinkäsittelyn ympäristö vaatii ylimääräistä varastokapasiteettia 

etenkin vaihtelevien materiaalitarpeiden ympäristössä ja kun 

materiaalinkäsittelylle asetetaan tehostusvaatimuksia. Tarkoituksenmukaisessa 

materiaalien varastoinnissa tulee ottaa huomioon varastotilan fyysinen rakenne, 

jotta käsittelyerän hyllytys ja keräily tapahtuisivat mahdollisimman 

saumattomasti. (Tompkins et al. 1996, s. 144-145) 

Varastologistisia analysoinnin kohteita ovat materiaalien viemä tila leveys- ja 

korkeussuuntaan, sekä niiden keräiltävyys. Tilankäyttöä voidaan kehittää 

varastoimalla nimikkeitä esimerkiksi korkeisiin varastohyllyihin tai 

varastoautomaatteihin. Lavoittain varastoitavien nimikkeiden viemä tila tulee 

laskea ottaen huomioon käytettävä lavatyyppi, jotta voidaan laskea 

varastopaikkojen tarve. Euroopan alueella usein käytetty standardilava on EUR-

lava. Yhden EUR -lavan mitat ovat 800 x 1200 x 144 mm. Materiaalien 

keräiltävyys on maksimissaan silloin, kun keräilyn mahdollistamiseksi ei tarvitse 

siirtää muita komponentteja tai välineistöä. (Arnold et al. 2008, s. 338-339) 

Säilytettävien materiaalien suurin -ja keskimääräinen kapasiteettitarve voidaan 

laskea kaavoilla: 

𝑆𝑢𝑢𝑟𝑖𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎𝑖𝑘𝑘𝑎𝑡𝑎𝑟𝑣𝑒 = ∑ 
𝑡𝑖𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒𝑟ä𝑘𝑜𝑘𝑜+𝑣𝑎𝑟𝑚𝑢𝑢𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑠𝑜

𝑘ä𝑠𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑦𝑒𝑟ä𝑘𝑜𝑘𝑜
                                    (1) 



31 

 

ja 

𝐾𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟ä𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎𝑖𝑘𝑘𝑎𝑡𝑎𝑟𝑣𝑒 = ∑ 
𝑡𝑖𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒𝑟ä𝑘𝑜𝑘𝑜/2+𝑣𝑎𝑟𝑚𝑢𝑢𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑠𝑜

𝑘ä𝑠𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑦𝑒𝑟ä𝑘𝑜𝑘𝑜
,                       (2) 

missä Arnold et al. (2008, s. 305-339) mukaan: 

 tilauseräkoko on se määrä nimikekohtaisia komponentteja, jotka yritys 

tilaa ja vastaanottaa toimittajalta yhden tilauksen yhteydessä, 

 varmuusvarastotaso on se määrä komponentteja, joita yritys varastoi 

välttyäkseen tuotannon materiaalien puutetilanteilta kysynnän ja tarjonnan 

epävarmuuden vallitessa ja 

 käsittelyeräkoko on se määrä komponentteja, joita säilytetään yhdessä 

materiaalinkäsittelyllisessä yksikössä ennen yksikön purkua pienempiin 

osiin. 

Jos kaikki tietyssä varastointimuodossa varastoitavat materiaalit saapuvat 

yritykseen yhdellä kertaa suuressa erässä niiden kapasiteettitarve tulee laskea 

hetkellisesti suurimman varastotason mukaisesti. Muutoin materiaalien 

varastointia voidaan suunnitella esimerkiksi ajoittaen niiden käyttöön ja 

saapumisaikatauluun. (Tompkins et al. 1996, s. 420) 

Jos varastokapasiteettitarve muodostuu käsittelyeristä, joita säilytetään 

kuormalavoilla, tulee nimikkeelle laskea kokonaiskapasiteetti käsittelyerien 

määrän mukaisesti. Jos nimikettä tulee varastoida esimerkiksi kolme 

kuormalavaa, voidaan käyttää seuraavia ratkaisutapoja kapasiteettitarpeen 

määrittelyssä: (Bartholdi et al. 2011, s. 81) 

 Yhden kuormalavan syvyinen EUR-lavojen säilytykseen mitoitettu 

kuormalavahylly, johon määritetään varastopaikkojen määrä kolmelle 

kuormalavalle: 

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎𝑖𝑘𝑘𝑎𝑡𝑎𝑟𝑣𝑒 = 𝑚𝑎𝑥 { 
3 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑎

1 𝑙𝑎𝑣𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎𝑖𝑘𝑘𝑎𝑎 𝑘𝑜ℎ𝑑𝑒𝑛
 } = 3 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎𝑖𝑘𝑘𝑎𝑎,                 (3) 

jolloin kolme EUR-lavaa vaatii kolme varastopaikkaa. (Bartholdi et al. 2011, s. 

81) 
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 Jos hyllyrakenne muodostuu kuvan 9 mukaisesta kahden kuormalavan 

syvyisestä läpivirtaushyllystä kapasiteettitarpeen ollessa 3 kuormalavaa, 

voidaan kahden lavan syvyisten varastopaikkojen tarve laskea kaavalla: 

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎𝑖𝑘𝑘𝑎𝑡𝑎𝑟𝑣𝑒 = 𝑚𝑎𝑥 { 
3 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑎

2 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎𝑖𝑘𝑘𝑎𝑎 𝑘𝑜ℎ𝑑𝑒𝑛
 } =  1,5, 𝑒𝑙𝑖 2 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎𝑖𝑘𝑘𝑎𝑎,  (4) 

jolloin kolmen kuormalavan säilyttäminen vaatii kaksi varastopaikkaa. (Bartholdi 

et al. 2011, s. 81) 

 

Kuva 9. Tehokkaan keräilyn ja materiaalitäydennysten mahdollistava varastohyllyn rakenne. Kahden 

kuormalavan syvyinen läpivirtaushylly, joka mahdollistaa FIFO-periaatteen. (Bartholdi et al. 2011, s. 

79) 

5.6 Ergonomiaratkaisut 

Golden zone 

Yleisesti raskaat, kookkaat ja vaikeasti käsiteltävät komponentit tulisi sijoittaa 

lähimmäksi käyttöpistettä. Tilankäytön ratkaisun tulee perustua käsittelyn 

helppouteen ja käyttövolyymiin. Tämä tulee myös huomioida määriteltäessä 

varastopaikkaa kahden nimikkeen välillä, jotka kohtaavat saman käyttömäärän. 

(Tompkins et al. 1996, s. 431; Bartholdi et al. 2011, s. 143) 

Materiaalien sijainnin hyödyllisyyttä voidaan mitata ajallisesti, mutta myös 

ergonomisesti. Golden zone -alue on sellainen korkeus ja kohta varastossa, jossa 
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kurottaminen, kumartuminen ja taivuttava liike ovat pienimmillään. (Tompkins et 

al. 1996, s. 145) Golden zone -keräilyalue määrittyy varastopaikan horisontaalisen 

etäisyyden sijaan pystysuunnassa. Golden zone on se korkeus, joka sijaitsee 

keräilijän lantion ja hartioiden välillä. (Petersen et al. 2005, s. 999) 

Manuaalinen keräily ja komponenttien hyllytys tapahtuvat nopeimmin alueella, 

jonka varastorakenne on läpivirtauksen mahdollistava hylly lavatavaralle tai 

esimerkiksi varastoautomaatti pienille komponenteille. Kuormalavahyllyssä 

suurimpien keräilykertojen nimikkeet tulisi sijoittaa golden zone:lle. Näiden 

nimikkeiden varastopaikkoja voidaan täydentää ylemmistä kerroksista. 

Kuormalavoilta tai varastoautomaatista kerätään laatikoita tai yksittäisiä 

komponentteja, jotka ovat pienempiä kuin toimittajalta saapuneet käsittelyerät. 

(Bartholdi et al. 2011, s. 77) 

Carton-pick -materiaalit ovat usein suuremmista säilytyksellisistä yksiköistä 

pienemmissä käsittelymäärissä kerättäviä materiaaleja. Näille yritykseen saapuvaa 

käsittelyerää pienemmille materiaalinkäsittelyn systeemin yksiköille ei ole 

yleispätevää määritelmää, mutta niiden ominaisuuksiin voidaan lukea: (Bartholdi 

et al. 2011, s. 77) 

 2,5-25 kg:n paino, 

 yhden henkilön käsiteltävyys, 

 liikutettavuus mekaanisin toimilaittein, kuten liukuhihnoin ja 

 mahdollisuus lähettää ja varastoida kootusti kuormalavalla. 
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6 MATERIAALITOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 

 

6.1 Materiaalinkäsittely 

Materiaalinkäsittely on jaettavissa tekijöihin ja käytäntöihin, joilla on vaikutus 

logistisen systeemin tuottavuuteen. Materiaalinkäsittelyn tehokkuutta voidaan 

kehittää Tompkins et al. (1996, s. 158) mukaan seuraavin menetelmin: 

 materiaalinkäsittelyn integrointi tuotannon toimintoihin niillä osa-alueilla, 

joilla tämä on taloudellisesti kannattavaa, 

 materiaalinkäsittely mahdollisimman suurissa ja käytännöllisissä 

käsittelyeräkoissa, 

 tehokas tilankäyttö, 

 toimintojen standardointi kaikkialla missä se on mahdollista, 

 systeemin yksinkertaistaminen poistamalla ja vähentämällä liikuttelua ja 

välineistöä, 

 materiaali- ja tietovirtojen yhdistäminen varastoinnissa ja 

materiaalinkäsittelyssä. 

Materiaalinkäsittelyn välineistö 

 

Sisälogistisessa systeemissä materiaalinkäsittelyyn voidaan käyttää esimerkiksi 

kuljettimia, työkoneita ja välineitä, sekä nostolaitteita. Kuljettimet liikuttavat 

materiaaleja tai ihmisiä kahden kiinteän pisteen välillä. Kuljettimien käyttö on 

perusteltua tilavaatimusten ja kustannustensa puolesta tuotantolinja –layout -

ympäristöissä, joissa valmistusmäärät ovat riittävällä tasolla. Työkoneita ja 

kuljetusvälineitä ovat erilaiset sähköiset -, manuaaliset -tai polttoainekäyttöiset 

trukit, haarukkavaunut ja lavansiirtovaunut. Näiden etuna on joustava sijainti ja 

monikäyttöisyys. Trukit ja lavankäsittelyvaunut ovat yleisiä jakelukeskuksissa ja 

tuotantoympäristöissä. Nostolaitteita käytetään niille määritellyillä käyttöalueilla 

materiaalien pysty- ja vaakasuuntaiseen siirtämiseen. Nostolaitteita kohdennetaan 

erityisesti raskaiden materiaalien käsittelyyn. (Arnold et al. 2008, s. 385-386) 
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6.2 Materiaalien saavuttaminen tuotantoon 

Materiaalitoimintojen tavoite on siirtää materiaaleja oikeissa määrissä, oikeille 

paikoille, oikea-aikaisesti, sopivissa sykleissä, oikeassa olomuodossa, sovitussa 

laadullisessa kunnossa ja sopivilla kustannuksilla käyttäen tarkoitukseen sopivaa 

menetelmää. Materiaalitoimintojen suunnittelu vaatii analysointia materiaalien 

koosta, massasta, kunnosta, liikkeiden reiteistä, sekä volyymista. (Tompkins et al. 

1996, s. 138-140) 

Oikeat määrät 

Tuotannolle pystytään tarjoamaan oikeat määrät materiaaleja vaikka tuotannon 

eräkokoihin ei voitaisi vaikuttaa. Materiaalinkäsittelyssä tulisi keskittyä sopivan 

käsittelymäärän tarjoamiseen, joka voi olla yhdestä komponentista esimerkiksi 

kuormalavalliseen komponentteja. Sopivia määriä arvioitaessa päätöksenteon 

tulee perustua täydennyksiin, kustannuksiin ja käsittelyn vaikutuksiin logistisessa 

systeemissä. (Tompkins et al. 1996, s. 140-141) 

Oikeissa sykleissä 

Optimaalisilla materiaalitoimintojen jaksotuksilla on paljon tekemistä 

tuotannonohjauksen menetelmän kanssa. JIT-tuotantofilosofiassa materiaalit 

saapuvat toimittajilta komponentista riippuen suoraan tuotantolinjalle ilman 

välivarastointia ja varastointi synkronoidaan tuotantojaksoihin. Sopiva 

materiaalitäydennysten jaksotus perustuu tuotantoprosessiin ja sitä ohjaavaan 

järjestelmään. Järjestelmän toimiessa viivakoodein on myös tärkeää määritellä 

tarkkaan missä prosessivaiheessa tietoja rekisteröidään järjestelmään. 

Rekisteröintipistettä eteen- tai taaksepäin muuttamalla voidaan kehittää 

järjestelmän kustannuspohjaa ja toimivuutta. (Tompkins et al. 1996, s. 143) 

Oikeat paikat 

Materiaalien saapuessa tavaran vastaanottoon ne tulee sijoittaa suoraan oikeille 

paikoilleen. Riippumatta varastointiratkaisusta, kuten yksilöidystä -tai 

satunnaisesta varastointiratkaisusta, materiaalit tulisi sijoittaa paikoilleen ilman 

väliaikaista varastointia. Varastoinnin rakenteessa tulee määrittää käytetäänkö 
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keskitettyä vai hajautettua rakennetta. Tuotantotoiminnassa tulee määrittää 

käytetäänkö työpistevarastointia vai ei. Raaka-aineiden varastointi 

työpistevarastossa on erityisen perusteltua sarjatuotantoympäristöissä, joissa 

työvaiheet seuraavat toisiaan. (Tompkins et al. 1996, s. 144)  

6.3 Keräily 

Keräily on useimpien varastoivien yksiköiden suurin henkilöstökustannuksellinen 

erä. Keräily muodostaa manuaalisesti toimivissa varastoissa yli 50 % 

materiaalitoimintojen kokonaiskustannuksista (Kuva 10). 

 

Kuva 10. Materiaalitoiminnot ja niiden suhteelliset osuudet yrityksen logistiikan 

kokonaiskustannuksista. (Tompkins et al. 2002, s. 435) 

 

Keräilyn kehitysstrategiat ja tuottavuus 

 

Materiaalien käsiteltävyyden haasteet ja pitkät keräilymatkat eivät luo arvoa 

yrityksen asiakkaille. Keräily on yrityksen materiaalitoiminto ja osa 

materiaalinkäsittelyn systeemiä, mutta myös prosessi, jonka kehittäminen vaatii 

perusteellista tutustumista totuuden mukaisen analyysin luomiseksi ja prosessin 

kehittämiseksi. (Spath et al. 2001, s. 4) Keräilyn käytäntöjen on oltava 

johdonmukaisesti rakennettuja ja sen toiminta oltava mitattavissa. Keräilyn 

suorituskykyä voidaan parantaa seuraamalla laatuindikaattoreita. Keräilyä voidaan 
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tarkastella esimerkiksi keräilytarkkuuden perusteella, eli onnistuneesti löydettyjen 

ja kerättyjen materiaalien osuudella kaikista keräilykerroista. (de Koster et al. 

2007, s. 2; Frazelle 2002, s. 147) Tehokkaita keräilyn kehittämisen 

lähestymistapoja ovat: (Frazelle 2002, s. 148) 

  

 käsittelyeräkokojen optimointi, 

 varastoinnin jakaminen erilaisiin keräilyalueisiin, 

 keräilytoiminnon yksinkertaistaminen ja 

 varastopaikkojen optimointi. 

 

Keräilyyn sitoutunut aika ja kustannukset koostuvat suurilta osin kuljetusta 

matkasta ja materiaalinkäsittelystä (Kuva 11). Komponenttien keräily voidaan 

määritellä logistisessa systeemissä hukaksi, joka ei tuota arvoa toimitusketjun 

asiakkaille, vaan ainoastaan synnyttää kustannuksia. (Uusi-Rauva et al. 2009, s. 

101) Keräilyn tuottavuutta voidaan kuvata esimerkiksi tuntia kohti tehtyjen 

keräilytapahtumien määrällä. Tuottavuuslukuja voidaan laskea täten 

tilauskohtaisten materiaalien määrän ja niiden keräilyyn kuluneen ajan suhteena. 

(Caron et al. 2000, s. 94) 

 

 

Kuva 11. Keräilyn työvoimaa sitovat toiminnot ja niiden suhteellinen ajallinen kesto. (Frazelle 2002, s. 

154) 
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Keräilysysteemit 

Materiaalinkäsittelyn systeemit muodostuvat käytäntöjen ja välineistön 

yhdistelmistä, joilla mahdollistetaan materiaalitoimintoja, kuten materiaalien 

hyllytystä ja keräilyä. Keräilyn systeemit voidaan jakaa useampaan ylä- ja 

alaluokkaan. Keräilyn systeemien kehittämisen osa-alueet muodostavat laajan 

kentän (Kuva 12). 

 

Kuva 12. Keräilysysteemien ulottuvuudet. (de Koster et al. 2007, s. 485) 

Matalan tason picker-to-part -systeemi 

Manuaalisessa matalan automaation picker-to-part -keräilyssä materiaaleja 

keräävä henkilö kulkee nimikkeen varastopaikan luo ja poimii tarvittavan määrän 

komponentteja. Materiaaleja varastoidaan usein keskikorkeissa 

kuormalavahyllyissä, joista keräily tapahtuu vastapainotrukein, lavansiirtovaunuin 

ja haarukkavaunuin, sekä pientavarahyllyissä, joista keräily tapahtuu käsin 

poimimalla. (Manzini et al. 2011, s. 450; Caron et al. 2000, s. 94) 
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Keräiltäessä yhtä tilausta kerrallaan keräilijä vastaa yhden tilauksen 

komponenttien keräilystä. Yhden tilauksen keräilyn etuja on keräilytapahtuman 

eheys. Suuria haittapuolia ovat jopa koko varastoalueen ympäristön kattavat 

keräilymatkat. (Frazelle 2002, s. 157) 

Korkean tason picker-to-part -systeemi 

Korkean tason keräilysysteemissä materiaaleja säilytetään usein vähintään 

viisikerroksisissa kuormalavahyllyissä. Materiaalien hyllytys ja keräily tapahtuvat 

usein korkeakeräilijän avulla. Kuljettaja nousee laitteen hytin mukana ylös 

suorittaen manuaalisen keräilyn korkeasta varastopaikasta laitteen nostamana. 

(Frazelle 2002, s. 104-105) 

Automatisoitu, part-to-picker -systeemi 

Varastoinnin ja keräilyn automaatio voidaan jakaa kuormalavoilla säilytettävien 

materiaalien ja pientavaroiden varastoautomaatioon. Pienten komponenttien 

automaatioratkaisuihin lukeutuvat pystysuuntaan ja vaakasuuntaan toimivat 

varastointikarusellit, sekä pienen kuorman varastointi- ja keräilyautomaatit, eli 

AS/RS laitteet (Kuva 13). (Frazelle 2002, s. 139) 

Varastointikaruselli tuo käsketyn nimikkeen mukaisen varastopaikan kerääjän luo, 

josta tämä poimii tarvittavan määrän komponentteja. Vaakasuuntainen karuselli 

on usein pituudeltaan 3-30 metriä ja korkeudeltaan 2-8 metriä. Pystysuuntainen 

karuselli vie vähemmän lattiapinta-alaa sen laatikostotasojen ollessa asennettuna 

vaakasuuntaisesti. Pystysuuntaisen karusellin korkeussuuntainen tilavaatimus on 

2,5-10 metriä. Karusellien suoritusnopeuksissa ei ole eroja keräilyn kannalta. 

(Frazelle 2002, s. 139-142) 
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Kuva 13. Pieni pystysuuntainen Paternoster-varastointikaruselli. Laitetta siirretään paikalleen 

haarukkavaunulla. (Intolog Oy, 2014) 

Täysautomaattinen keräily 

Täysin automatisoitu keräily on harvinaista teollisuuden tuotantoympäristöissä, 

vaikka manuaalinen keräily onkin itseään toistavaa ja sitoo huomattavasti 

työvoimaresursseja. (van den Berg et al. 1999, s. 521; Manzini et al. 2011, s. 440) 

Varastosysteemin automatisointiratkaisujen tarkoitus on mahdollistaa nopea ja 

tarkka toiminta suurten tuotantovolyymien ympäristöissä pitäen kustannustaso 

hyväksyttävällä tasolla. (Baker et al. 2009, s. 136) 

 

Täysin automatisoidun varastoinnin ympäristöissä sovelletaan satunnaista 

varastointiratkaisua, joka perustuu tietokoneohjattuun järjestelmään. Järjestelmä 

osoittaa nimikkeelle sopivan varastopaikan automaattisesti. Varastoautomaation 

hyöty on lattiatilan hyötykäyttö ja varastotyöntekijän suunnittelutyön poistaminen 

tarkoituksenmukaisen varastopaikan määrittämisessä. Tämä edellyttää usein 

RFID-teknologiaan perustuvaa materiaalien hallintaa ja ohjaamista. (Arnold et al. 

2008, s. 340) 

 

Keräilyn informaatio 

Valmistettavan lopputuotteen tai osakokoonpanon tuoterakenne sisältää kaikki 

osaluettelon sisältämät raaka-aineet ja komponentit (Kuva 14). 
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Kuva 14. Tuoterakenteen periaatteellinen sisältö. (Uusi-Rauva et al. 2009, s. 433) 

 

Osaluetteloon (Bill of Materials) on kirjattu kaikki lopputuotteen sisältämät raaka-

aineet, komponentit ja osakokoonpanot kuvaustietoineen. Lopputuote on 

toimitusketjun näkökulmasta riippuen joko keskeneräistä tuotantoa tai asiakkaalle 

toimitettava lopputuote, joka sisältää osaluettelon nimikkeet. (Lysons et al. 2006, 

s. 347) 

Keräilylista muodostetaan tuotantoympäristössä tuoterakenteen mukaisten 

komponenttien perusteella. Keräilylistan lukemiseen ja omaksumiseen kuluva 

aika pienenee, kun keräilylistan komponentit on jaettu erillisiin ryhmiin. 

Keräilylistan informaation vähentäminen nimikeryhmien avulla pienentää 

keräilyn virheitä. (Brynzér et al. 1996, s. 602) 

Hyllyttämisen yhteydessä materiaalivastaava rekisteröi komponentin ja 

varastopaikan yhteyden materiaalinhallintajärjestelmään. Järjestelmään 

rekisteröityjen tietojen perusteella kerääjille voidaan rakentaa selkeitä 

keräilylistoja. (de Koster 2008, s. 10) 

Nimiketunnus 

Nimiketunnuksen mukainen nimike kuvaa mitä tahansa kohdetta, jota 

varastoidaan ja käsitellään varastossa tai tuotantoympäristössä. Kohde voi olla 

raaka-aine, komponentti, osakokoonpano tai lopputuote. (Bozer et al. 1992, s. 3) 
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Nimikekohtaisen varastorekisteritunnuksen tulee sisältää: (Bartholdi et al. 2011, s. 

233) 

 tunnusluku, joka erottaa nimikkeen kaikista muista käsiteltävistä 

nimikkeistä, 

 lyhyt kuvaus, joka helpottaa luokittelua ja varastointivirheiden 

havaitsemista, 

 tuoteryhmäkuvaus, joka sisältää mahdollisesti tietoa myös nimikkeen 

käsittelystä ja varastoinnin muodosta, 

 tieto nimikkeen varastopaikan alueesta, käytävästä, hyllystä ja 

hyllypaikasta, 

 varastopaikkakohtainen tieto nimikkeen varastoitavasta määrästä lavoittain 

tai muina varastoitavina yksiköinä, mikä helpottaa nimikkeen luokittelua 

ja varastointivirheiden arviointia, 

 varastopaikkakohtainen tieto nimikkeen varastopaikan fyysisistä mitoista, 

joka auttaa tilavaatimusten määrittelyssä, 

 nimikkeen käyttöönottopäivä, sekä 

 viikko- tai kuukausikohtainen maksimivarastotaso, joka helpottaa 

nimikkeen varastointikapasiteetin arvioinnissa. 
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7 OILON INDUSTRYN TOIMINNAN NYKYTILA 

 

7.1 Tuotannonohjaus ja tuotantoprosessi 

Oilon Industryn tuotannonohjaus pohjautuu asiakasohjautuvan kokoonpanon ja 

asiakasohjautuvan suunnittelun yhdistelmään. Tuotantoimpulssi rakentuu 

rationalisointiosaston tarkistaessa myynniltä saadun myyntitilauksen ja 

rakennelistan yhteneväisyyden ja muodostaa työvaiheet sekä keruulistan. Työn 

aloitus koordinoidaan työnjohdossa ja ohjeistetaan tehdaspäällikön laatiman ja 

avaaman työmääräimen mukaisesti. Työmääräin muodostetaan 

rakennesuunnittelun hyväksymän tuoterakenteen pohjalta ja työ avataan MRP-

laskennassa todetun komponenttien saatavuuden perusteella. Tehdaspäällikkö 

vahvistaa toimitusajan poltinkohtaisesti arvioiden tuotannon kapasiteetin 

riittävyyden tuotannon karkeasuunnitelman mukaan. Kokoonpanon työnjohtaja 

laatii tuotannon hienosuunnitelman vahvistettujen asiakastilausten perusteella ja 

tekee tilauksen edellyttämän suunnitelman resurssien varaamiseksi ja määrittää 

työn aloitusajankohdan. Tuotantoprosessi on jaettu työvaiheisiin, joiden 

valmistumisesta työntekijä raportoi MPS-ohjelmaan viivakoodinlukulaitteella 

(Kuva 15). (Oilon ERP, 2014) 

 

 

Tuotantoprosessin päävaiheet ovat keräily, kokoonpano, toimintatestaus, 

sähköturvatestaus, laivaluokittelu ja varustelu. Prosessivaiheet suoritetaan 

tuotantotiloissa liitteen 2 osoittamilla alueilla, joilla sijaitsee yksi tai useampia 

Duedate Orderno Jobno Item Pcs 1 2 3 4 5 6 Customer

4.7.2014 177712

A0919

32

GP100

0M102

1 1

KP21: 

2/1,3

KP16: 

25/25

KP20: 

0,7/0,6

KP20: 

9,5/10

KP46: 

0/2 BQ5Z

Kuva 15. Tuotannonohjauksen työkalu. Keräily (1), kokoonpano (2), toimintatestaus (3), 

sähköturvatestaus (4), laivaluokitus (5) ja varustelu (6). Kyseinen poltin ei ole kuvan mukaan vielä 

ollut varustelussa. (Oilon Load 2014) 



44 

 

saman toiminnon suorittamiseen osoitettua työpistettä. Loppukokoonpanon osa-

kokoonpanoja valmistetaan kolmella eri alueella. Kaikki valmiit polttimet 

pakataan. Liite 3 kuvaa yksityiskohtaisesti Oilon Industryn 

teollisuuspoltinvalmistuksen prosessit. Tilaus-toimitus -prosessin pituus on 

lopputuotteesta riippumatta keskimäärin n. 4-6 viikkoa. Kuva 16 osoittaa 

tuoteperheiden tuotantomäärät ja tuotevariaatioiden määrät vuonna 2013. 

 

 

Kuva 16. Tuoteperheiden valmistusmärät ja tuotevariaatioiden määrät 2013. (Oilon ERP 2014) 

Tuoteperheet on jaettu eri teholuokkiin. 3-, 4- ja 5-sarjan polttimet ovat 

täysautomaattisia kevytöljy-, raskasöljy-, kaasu- tai yhdistelmäpolttimia. 3-sarjan 

polttimien tehoalue on 355 - 3500 kW, 4-sarjan 770 - 9700 kW ja 5-sarjan 1200-

29500 kW. Monoxin-sarjan polttimet ovat täysautomaattisia kevytöljy-, kaasu- tai 

yhdistelmäpolttimia.  Monox-polttimien tehoalue on 1800 - 13300 kW ja 

polttimen typen oksidipäästöt ovat erittäin matalat. (Oilon 2014) 

7.2 Pääkokoonpano 

Tuotanto on asiakasohjautuvaa manuaalista kokoonpanoa sisältäen 

asiakaskohtaista räätälöintiä. Kokoonpano suoritetaan kiinteäasemaisilla 

työpisteillä, joille on varattu asianmukaiset työkalut, nostolaitteet ja 

lavankäsittelyvaunut. Saman tuoteperheen työpisteet sijaitsevat fyysisesti samalla 
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kokoonpanoalueella. Yhdellä kokoonpanoalueella on keskimäärin kaksi kuvan 17 

mukaista kaksoistyöpistettä. Teollisuuspolttimen pääkokoonpano tapahtuu 

manuaalisen kokoonpanon välineistön avulla yhden kooonpanijan toimesta 

kiinteäasemaisella työpisteellä kokoonpanovaiheen alusta loppuun. Kokoonpanon 

toimintaa ohjataan työmääräimillä, jotka osoittavat työn vaiheistuksen ja 

tarvittavat komponenttimateriaalit. 

 

 

Kuva 17. Mallikuvan etualalla on kaksi keruukärryä, joiden takana kaksi teollisuuspoltinta 

kokoonpanovaunuissa. Työpisteillä säilytetään liittimiä ja ruuvituotteita sekä työkaluja.  

Kokoonpanon työntekijän työvaiheet 

1. Noudetaan työmääräin työlokerikosta ja luetaan aloituskoodi ERP:hen 

viivakoodinlukulaitteella. 

2. Kerätään rakennelistan mukaiset komponentit varastopaikoista FIFO -

periaatteella käyttäen varhaisimman vastaanottopäivän materiaaleja ensin. 

3. Kuljetetaan kaikki haarukkavaunulla, trukilla ja keräilykärryyn kerätyt 

materiaalit työpisteelle ja varmistutaan niiden oikeellisuudesta ja 

mahdollisista materiaalipuutteista. 

4. Luetaan viivakoodi ERP:hen lopettaen keräilyvaihe, jolloin kerätyt 

komponentit poistuvat varastosaldoilta. 

5. Luetaan viivakoodi ERP:hen aloittaen kokoonpanovaihe. 
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6. Nostetaan polttimen runko nostolaitteella ja kiinnitetään se 

kokoonpanovaunuun. Tuotetaan lopputuotteen kokoonpanotyö työpisteellä 

käyttäen tuoterakenteen kerättyjä komponentteja, työpisteen työkaluja ja 

liitinmateriaaleja.  

7. Luetaan viivakoodi ERP:hen päättäen kokoonpanovaihe. 

8. Poltin siirretään työntämällä se kokoonpanovaunussa testaukseen. (Oilon 

ERP 2014) 

Tuotannon loppukokoonpano suoritetaan materiaalinkäsittelyineen manuaalisesti. 

Raskaiden komponenttien siirtelyyn tuotantotiloissa käytetään perinteisiä varaston 

operatiivisen toiminnan apuvälineitä ja työkaluja, kuten haarukkavaunuja, 

vastapainotrukkeja ja lavansiirtovaunuja. Nostoihin käytetään raskaiden 

komponenttien kohdalla puomi- ja siltanostureita. Lopputuotteet liikkuvat 

tuotantoprosessin vaiheiden välillä manuaalisesti kokoonpanovaunuja työntäen 

kokoonpanosta testaukseen ja testauksesta varusteluun, jossa poltin irrotetaan 

kokoonpanovaunusta. 

7.3 Materiaalinhallinta 

Yrityksen materiaalinhallinta huolehtii nimikkeiden oikea-aikaisesta saapumisesta 

tuotantoon. Materiaalit ajoitetaan saapuvaksi n. 1-2 viikkoa ennen 

pääkokoonpanon alkamista. Kaikki nimikkeet on jaettu tuoteryhmiin, mikä 

helpottaa rakennesuunnittelun ja hankinnan välistä nimikkeiden hallintaa. Oilon 

Industryn tuoteryhmät muodostuvat 10:stä yläluokasta ja näiden 25:stä 

alaluokasta. Kokoonpanon komponentteja ei ole luokiteltu erikseen esimerkiksi 

varastoinnin -tai keräilyn näkökulmasta. (Oilon ERP 2014) 

Kokoonpanon raaka-aineita ja komponentteja ostetaan hankintabudjetin 

mukaisesti vuosiennusteiden perusteella. Vuosiennusteesta muodostetaan 

kuukausitason ennusteet. Kuukausitason ennusteiden avulla määritetään 

teollisuuspolttimien rakennelistojen avulla materiaalitarve. Hankintoja suoritetaan 

myös viikoittaisissa materiaalipalavereissa esille tuotujen tilauspistejärjestelmän 

ulkopuolisten materiaalitarpeiden ja projektituotannon komponenttitarpeiden 

perusteella. 
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Varastotasoja seurataan pääosin ERP-järjestelmän kautta viivakoodinlukijoiden 

päivittäminä. Järjestelmä antaa nimikkeelle hankintaehdotuksen määritellyn 

tilauspisteen alituttua. Tilauskohtainen materiaalitarve hallinnoidaan MRP-

järjestelmän raportoimana. Muita käytettyjä varastonohjauksen menetelmiä ovat 

toimittajavastuiset täydennykset, joita suoritetaan ruuvituotteisiin ja muttereihin, 

sekä kaksilaatikkosysteemi, jota sovelletaan putkituotteisiin ja liittimiin. 

Yrityksen kaksilaatikkosysteemissä nimikkeen varastotaso on jaettu kahteen 

erilliseen fyysiseen laatikkoon. Toimittaja käy 1-2 viikon välein varastoalueella 

noutamassa nimikkeen varastopaikasta mahdollisen tyhjän laatikon ja toimittaa 

sen täydennettynä takaisin seuraavalla käyntikerralla. Toimittajavastuisia 

täydennyksiä sovelletaan laajasti yrityksen kahdessa varastoautomaatissa 

säilytettäviin komponentteihin. Näiden komponenttien kulutusta seurataan 

toimittajan tietojärjestelmään linkitetyn ohjelman avulla, joka antaa nimikkeelle 

automaattisen täydennysimpulssin tietyn varastotason alituttua. (Oilon ERP 2014) 

7.4 Kokoonpanon komponenttien varastointi 

Oilon Industryn varastointi pohjautuu myyntiennusteiden perusteella hankittujen 

komponenttien säilyttämiseen, kunnes niitä käytetään tuotantotoiminnassa. 

Yrityksen materiaalien säilytyksen infrastruktuuri on nykytilassaan hajautettu 

siten, että varastohyllyt sijaitsevat tehtaan laajuudella ilman erillistä 

varastoaluetta. (Liite 4). Kokonaisrakenne muodostuu kuvan 18 mukaisista 

tavanomaisista kuormalavahyllyistä, kahdesta varastoautomaatista ja 

pientavarahyllyistä, jotka sijaitsevat tuoteperhekohtaisesti kokoonpanoalueiden 

laidoilla. Tehdashalli jakautuu matalaan ja korkeaan alueeseen, jotka ovat 

muodostuneet tehtaan vaiheittaisten rakennelaajennusten myötä.  

Matalan hallitilan kuomalavahyllyt on rakennettu toisiinsa nähden rinnakkain ja 

kiinni toisiinsa hyötykäyttäen tehtaan lattiapinta-alaa. Tämän seurauksena keräily 

ja varastointi ovat mahdollisia ainoastaan samalta puolelta kutakin hyllyä käytössä 

olevilla kapean käytävän laitteistoilla. Matalan puolen kuormalavahyllyjen 

tarkoituksena on toimia säilytysratkaisuna kokoonpanon kysymille 

komponenteille mahdollisimman pienen etäisyyden päässä kustakin 

kokoonpanoalueesta. Varastoinnin monimutkainen rakenne on syntynyt 
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rakennettaessa lisää varastointikapasiteettia komponenttien säilytykseen 

huomioimatta materiaalitoimintojen käytännöllisyyttä. 

 

Kuva 18. Työpisteen edustan matalan hallitilan kuormalavahylly, jossa varastoidaan tuoteperheen 

lopputuotteiden komponentteja. Kuvan kuormalavahyllyn takana on toinen kuormalavahylly, joka 

estää kuvan komponenttien täytön käytävän puolelta. 

Varastopaikat 

Kokoonpanon nimikkeitä säilytetään tehdashallin n. 700:ssä kuormalavapaikassa 

ja n. 1200:ssa pientavarahyllyjen varastopaikassa. Yrityksen logistisessa 

systeemissä on käytössä pääosin standardikokoisia 8000 mm leveitä ja 1200 mm 

pitkiä EUR-lavoja ja 1000*1200 mm:n FIN-lavoja. Tämän lisäksi 

pienkomponentteja säilytetään kahdessa varastoautomaatissa, jotka palvelevat 

myös konsernin muita tulosyksiköitä. Jokaisen tuoteperheen kokoonpanoalueen 

välittömässä läheisyydessä on tuoteperheen nimikkeille määritelty varastoalue. 

Työpisteillä säilytetään ruuvi- ja liitinmateriaaleja. Yrityksen varastointi koostuu 

tehdashallin varastopaikkojen lisäksi ulkoisesta varastohallista. Ulkovarasto 

sijaitsee n. 0,2 km:n päässä tehtaasta ja on varastointikapasiteetiltaan 250 

kuormalavapaikkaa, joista on keskimäärin käytössä n. 50 %. 

Käytetty varastointiratkaisu on yksilöity varastointiratkaisu, jossa jokaiselle 

nimikkeelle on määritetty tietty kiinteä varastopaikka. ERP-järjestelmä antaa 

nimikkeelle materiaalien vasstaanoton yhteydessä varastopaikan, jonka mukaan 
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komponentit lähtökohtaisesti varastoidaan. (Oilon ERP 2014) Jos nimikkeelle 

yksilöity varastopaikka on täynnä tai jonkin muun nimikkeen käytössä, nimikkeen 

käsittelyerä varastoidaan satunnaiseen sijaintiin tehtaan sisätiloissa tai 

ulkovarastossa. Tällöin uusi varastopaikka päivitetään järjestelmään. 

Pientavarahyllyjen varastopaikat ovat myöskin yksilöity nimikekohtaisesti. 

Ulkoinen varastohalli toimii lisävarastointikapasiteettina ja siellä sovelletaan 

myös kiinteiden varastopaikkojen varastointiratkaisua. Ulkovarastossa säilytetään 

polttimien runkoja, sekä muita kookkaita ja raskaita komponentteja.  

7.5 Materiaalitoiminnot 

Yrityksen pääkokoonpanoa palvelevat materiaalitoiminnot koostuvat 

käsittelyerien hyllytystoiminnoista, ulkoisen varastohallin runkojen 

saavuttamisesta tuotantoon ja keräilystä. Keräily suoritetaan noutamalla 

loppukokoonpanon sisältämät komponentit varastosta ja tuomalla ne 

kokoonpanoalueen työpisteelle. 

Käytössä ei ole ulkoisesta varastohallista noudettavien poltinrunkojen lisäksi 

erityisiä materiaalinkäsittelyn välivaiheita tai välivarastointimuotoja 

kokoonpanotuotannon materiaalien saavuttamiseksi työpisteille. Materiaaleja 

ohjataan ulkoisesta varastohallista tuotantotiloihin seuraavasti: 

 5-sarjan -ja Monox-sarjan runkoja ohjataan työpisteille työjonon 

mukaisesti. 

 3-sarjan -ja 4-sarjan runkoja täydennetään tuotantotilojen 

päävarastopaikkoihin kulutuksen mukaan visuaalisin tarkastuksien 

perusteella. 

 Ulkohallin muita raskaita komponentteja täydennetään tuotantotilojen 

päävarastopaikkoihin visuaalisin tarkastuksin varastopaikan vapautuessa.  

Kokoonpanon materiaalien keräilysysteemi on matalan tason picker-to-part -

systeemi, jossa keräilevä työntekijä matkaa varastopaikalle poimiakseen 

materiaalit keräilylistan mukaisista varastopaikoista. Keräilylista kertoo 

nimikkeen numerotunnuksen, lyhyen kuvauksen, kerättävän määrän ja 
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varastopaikan. Varastopaikan neljä ensimmäistä merkkiä osoittaa keräilyalueen, 

merkit 5-7 varastointi muodon (K: kuormalavahylly ja P: pientavarahylly) ja 

hyllyvälin ko. keräilyalueella ja merkit 8-10 nimikkeen paikan hyllykerroksessa 

tietyllä hyllyvälillä. Kaikille nimikkeille ei ole kokonaista varastopaikkakuvausta. 

Liite 5 kuvaa keräilylistan rakennetta. 

Keräiltäviä nimikkeitä säilytetään vaihtelevina käsittelyeräkokoina siten, että 

yhdellä kuormalavalla saatetaan varastoida nimikettä yhdestä komponentista 

useaan kymmentä komponenttia riippuen nimikkeen tilauseräkoosta tai yksittäisen 

komponentin koosta. Pienkomponentit puretaan yksikkömuotoon ja niitä 

säilytetään pientavarahyllyjen laatikostoissa tai varastoautomaateissa. 

Pienkomponenttien keräilyyn käytetään keräilykärryä ja raskaampien 

komponenttien keräilyyn haarukkavaunuja, trukkeja ja lavankäsittelyvaunuja. 

Kuvassa 19 on kokoonpanon aloittamiseksi kerätyt materiaalit. 

 

 

Kuva 19. Etualalla raskaita, massaltaan vähintään 25 kg painavia komponentteja: (vas.) 

puhallinpyörä, kaasurunko, moottori ja poltinrunko. Taka-alalla on siltanosturi ja keräilykärry, johon 

on kerätty ko. tuoterakenteen pienet komponentit. 

 

Yhteen keräilykärryyn mahtuu pienkomponentin koosta riippuen muutamasta 

kymmenestä sataan komponenttia, jotka voidaan kerätä yhden keräilykierroksen 

aikana. Yhden polttimen kaikkien komponenttien keräily suoritetaan keskimäärin 
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kolmen keräilykierroksen aikana. Keräilyä suoritetaan myös yhdistetysti 

keräämällä kahden tai kolmen polttimen komponentit yhdellä keräilykerralla.  

Raskaiden komponenttien keräilyyn kuluu keskimäärin 50 % koko keräilyajasta 

riippuen polttimen koosta. Pienten komponenttien keräilymatkat vaihtelevat 300-

360 metrin välillä. Kuva 20 osoittaa keräilymatkat ja keräilyajat 

tuoteperhekohtaisesti. Monox-sarjan lyhyemmät keskimääräiset keräilyajat 

perustuvat siihen, että tarkastelujaksolla Monox-sarjan komponentteja tuotiin 

kokoonpanoalueelle valmiiksi suoraan materiaalin vastaanotosta. Tämä ei ole 

yleinen käytäntö, sillä kokoonpanoalueiden n. 30-50 m
2
:n tilaan ei ole määritelty 

paikkoja poltinrunkojen väliaikaista varastointia suuremmalle määrälle 

komponentteja. 

.  

Kuva 20. Keräilymatkat ja keräilyyn kuluva aika. Matkat mitattiin keräilytapahtumien yhteydessä ja 

käytetty aika 107:n polttimen keräilykerran otoksen keskiarvona Load-tuotannonohjaksen työkalun 

avulla. 

Toimintoihin kuluvaa aikaa mitataan ja seurataan aikaperusteisesti suorittamalla 

keräilyä keräilylistan mukaisista varastopaikoista. Mittauksia suoritetaan ennalta 

määritetyissä olosuhteissa, joissa jokainen keräilylistan nimike on paikannettu 

varastossa ja keräilyreitti on optimoitu ennen keräilyn aloittamista. Mittauksissa ei 

myöskään ole otettu huomioon useamman polttimen keräilyä yhdellä 
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keräilykerralla. Kuva 21 osoittaa mitattujen ihannetulosten poikkeaman 

päivittäisestä keräilytoiminnasta. 

 

Kuva 21. Mitattu keräilyaika ihanneolosuhteissa ja toteutunut keskimääräinen keräilyaika 

tarkasteluvälillä touko-syys 2014. (LAM2000 työajanlaskennan ja ylläpidon ohjelmisto 2014) 
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8 RATKAISUT JA KEHITYSEHDOTUKSET  

 

8.1 Lopputuotteiden materiaalivirrat 

Materiaalivirtojen yhtenäistämisen tavoitteena oli selkeyttää tuotantotiloissa 

tapahtuvan lopputuotteiden siirtelyn muodostamaa kokonaisuutta ja lyhentää 

siirtomatkoja. Volyymit eivät ole huomattavia, sillä päivässä valmistuu 

vaihtelevasti 4-5 poltinta. Ahtailla käytävillä syntyy kuitenkin laaturiskejä 

siirreltäessä kookkaita ja arvokkaita lopputuotteita tuotantoprosessin vaiheiden 

välillä. 

5-sarjan tuoteperheen kokoonpanoalueelle tuli yrityksen toimeksiannosta 

määrittää käytännöllisempi sijainti. Nykyinen sijainti heikentää sisäisiä 

materiaalivirtoja, sillä: 

 kokoonpanoalue sijaitsee tavaran vastaanotosta kaukana tehdashallin 

vastakkaisessa päädyssä (liite 2), 

 kokoonpanoalueen varastohyllyjä ei voida täydentää siirtämättä ensin 

edestä tuotannossa olevia poltinkokoonpanoja ja 

 5-sarjan valmistuvat polttimet muodostavat vastakkaissuuntaisen 

materiaalivirran tuotantoprosessin päävirtaan nähden. 

Ratkaisuehdotukseksi esitettiin 5-sarjan kokoonpanoalueen siirtämistä liitteen 6 

mukaisesti materiaalien vastaanoton ja testauksen väliin tehdashallin matalaan 

osaan. Ratkaisu mahdollistaa 5-sarjan kokoonpanoalueen ja kokoonpanon 

jälkeisen testausvaiheen välille 50 % lyhyemmän siirtomatkan. Täten myös 

kokoonpanoalueen tuoteperheelle määritetyn varastoalueen varastotäydennykset 

sujuisivat riskittömämmin ja nopeammin, sekä suuren kokoluokan 

lopputuotteiden siirtäminen olisi esteetöntä. 

Tuotannon ja varastoinnin alueiden sijoittelun tehtaan sisällä tulee perustua 

materiaalivirtojen optimoinnin lisäksi käytettävissä olevaan hallikorkeuteen. 

Keskeisin pääperiaate on määrittää korkeiden varastointivaatimusten alueet 
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tehdashallin osaan, jossa hallikorkeus on suurin ja työvoimaa vaativat alueet 

matalaan osaan tehdashallia. (Yritysvierailu 2) 

8.2 Varastohyllyjen sijainnit ja rakenne 

Varaston ja materiaalivirtojen layout-suunnittelu toteutettiin SolidWorks 3D-

mallinnusohjelman avulla. Ohjelmalla oli aikaisemmin luotu piirustukset tehtaan 

pohjaratkaisusta, työpisteistä, materiaalinkäsittelyn välineistöstä, 

varastorakenteista ja yrityksen nykytilan mukaisesta sisälogistisesta systeemistä. 

Kokoonpanoalueiden ja varaston uudet sijainnit suunniteltiin ohjelman 

parametrien avulla mittatarkasti ja suunnitelma tarkastettiin asianmukaisin 

mittalaittein.  

Tehtaan matalan osan varastohyllyjen rakenne ei palvele materiaalitoimintoja 

tehokkaasti, vaikka alueella sijaitsee suurin osa pääkokoonpanon työpisteistä. 

Varastoinnin ongelmatekijöitä ovat: 

 Kuormalavahyllyjen täyttöä ja keräilyä ei voida suorittaa hyllyn 

vastakkaisilta puolilta ja tämä aiheuttaa häiriötä kokoonpanotyölle, 

 kuormalavahyllyjen liian pieni varastointikapasiteetti aiheuttaa 

varastopaikkaepäselvyyksiä, sekä 

 FIFO-periaatteen toteuttamisen haasteet ja 

 pientavarahyllyjen kasvussa oleva määrä vie lattiapinta-alaa 

kokoonpanotyöltä. 

Liitteen 2 tehdaskartoissa materiaalin vastaanoton ja testauksen välissä olevan 

tehtaan matalan osan nykyisen epäkäytännöllisen rinnakkaisrakenteisen 

kuormalavahyllyrakenteen tilalle ehdotettiin läpivirtauksen mahdollistavaa 

hyllyrakennetta. Rakenteen kuormankantavuus ja varastointikapasiteetti ovat 

riittävät raskaiden poltinkomponenttien ja varastoimiseen (Kuva 23).  

Hyllyrakenne on kahden EUR-lavan syvä läpivirtaushylly, joka mahdollistaa 

FIFO-periaatteen tarjoten tuoteperhekohtaisesti 48 nimikkeelle kaksi paikkaa 

neljässä kerroksessa. Tällöin varhaisimman saapumispäivämäärän mukainen 
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materiaalien kulutus voidaan koordinoida kokoonpanijan sijaan hyllytyksen 

toiminnossa. 

 

Kuva 23. Mallikuva FIFO –periaattella toimivasta rullarata-läpivirtaushyllystä. Hyllyn täyttö tapahtuu 

käytävän puolelta ja keräily voidaan koordinoida kokoonpanijan toimesta. (EAB 2014) 

Läpivirtaushyllyjen viemä tila mitoitettiin tuotantoympäristöön (Liite 7). 

Painovoimaa hyödyntävä hyllyrakenne ei vie nykyistä rakennetta enempää 

lattiapinta-alaa ja sen alin kerros voidaan rakentaa haarukkavaunulla 

käytettäväksi. Täten hyllyrakennetta voidaan käyttää ergonomisesti myös 

kokoonpanoalueiden läheisyydessä. Rakenne edellyttää yhdenmukaista lavoitusta 

varastoinnin joustavuuden säilyttämiseksi. Vaihtelevien käsittelyeräkokojen 

hallinta ei ole parhaimmillaan läpivirtaushyllyssä, mutta kahden kuormalavan 

syvyisenä sen tarkoitus olisi parantaa hyllytysten ja keräilyn ergonomiaa ja 

mahdollistaa tarvittava varastointikapasiteetti. 

Yrityksen toimeksiannosta ja logistisen selkeyden kehittämiseksi kokoonpanon 

kuormalavamateriaalin säilytykselle tuli määritellä keskitetty varastoalue 

huomioiden: 

 tehdashallin alueiden erovat korkeudet, 

 keräilymatkojen pituudet kokoonpanoalueilta ja 

 kuormalavojen säilytyksen mukainen kuormankantavuus (Kuva 22). 

Varastoalueen sijainniksi ehdotettiin paikkaa korkeassa osassa tehdasta. 

Keskitetyn varastoalueen tarkoituksena olisi toimia täydennysvarastona matalan 
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hallitilan läpivirtaushyllyille ja vähäisen käytön nimikkeille, joille ei ole tilaa 

matalan puolen varastossa ja muille tehtaan tiloissa hajautetusti sijaitseville 

pääkokoonpanon nimikkeille. 

Täten matala tehdasalue jäisi pääkokoonpanon kokoonpanoalueiden arvoa luovien 

toimintojen käyttöön ja pääkokoonpanon materiaalitoiminnot voitaisiin erottaa 

muusta tehtaassa tapahtuvasta varastologistiikasta. Ratkaisu edellyttäisi 

varustelualueen siirtämistä 5-sarjan entiselle kokoonpanoalueelle (liite 7) ja 

varustelualueen purkamista. Tämä siirto olisi mahdollista ilman lisävestointeja 

laitteistoihin, sillä 5-sarjan kokoonpanoalue on pinta-alaltaan, 

varastointikapasiteetiltaan ja materiaalinkäsittelyn laitteistoltaan yhteensopiva. 

(Yritysvierailu 2) 

 

Kuva 22. Kasten P 90 -mallisia kuormalavahyllyjä rinnakkaisrakenteella, jossa kaksi hyllyä on 

rakennettu yhdeksi kokonaisuudeksi. (Kasten, 2014) 

 

Varastoautomaatio 

Varastoautomaation vaihtoehtoja tarkasteltiin pientavaroiden säilytyksen 

mahdollisuutena. Pienten volyymien ja suurten tuotevariaatioiden 

tuotantoympäristössä automaatioinvestointien perusteleminen ei ole 

yksiselitteinen. Pienille liikuteltaville pystysuuntaisille varastointikaruselleille 

määriteltiin paikat jokaisen kokoonpanoalueen läheisyydestä. Suunnitellut 

sijainnit ovat nähtävillä liitteessä 7 jokaisen tuoteperheen kokoonpanoalueen 

läheisyydessä mustina laatikoina. 
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Tarkasteluun otettiin mukaan kaksi varastoautomaattia, joiden ominaisuuksia on 

kuvattu taulukoissa 2 ja 3. Varastoautomaatit on suunniteltu massaltaan alle 25 

kg:n pienkomponenttien säilytykseen. 
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Taulukko 2. Pieni pystysuuntainen varastointikaruselli pientavaroiden säilytykseen. 

Pieni pystysuuntainen varastointikaruselli 

Vahvuudet Heikkoudet 

 Keräily ja hyllytys usealle 

komponentille samalla 

käskyllä. 

 Pieni lattiapinta-alan tarve: n. 

2,1 m
2
 automaattia kohden. 

 Pienen koon ja massan puolesta 

mahdollisuus muuttaa sijaintia 

kevyellä materiaalinkäsittelyn 

välineistöllä. 

 Lyhyt, n. 15 sekunnin 

toimintasykli. 

 Varastosaldojen seuraaminen on 

riippuvainen viivakoodein 

rekisteröidyistä keruista ja 

hyllytyksistä. 

 Alkuinvestointi on n. 15 000 

euroa. 

 Rajallinen 

varastointikapasiteetti, enintään 

200 varastopaikkaa automaattia 

kohden. 

 

Taulukko 3. Älykkään varastoautomaatin arviointi pientavaroiden säilytykseen. 

Älykäs varastoautomaatti 

Vahvuudet Heikkoudet 

 Reaaliaikainen informaatio 

säilytettävien nimikkeiden 

kulutuksesta ja täydennyksistä. 

 Automaattiset täydennykset 

ilman viivakoodi -tai RFID-

teknologiaa. 

 Kuukausittainen n. 2000 euron 

leasing-maksu sisältäen huollot 

ja korjaukset, etävalvonnan ja -

tuen sekä ohjelmistopäivitykset. 

 Modulaarinen ja 

laajennettavissa oleva rakenne. 

 Yhden nimikkeen haku 

kerrallaan. 

 Vertailukohdetta suurempi 

lattiapinta-alan tarve: vähintään 

10 m
2
. 

 Pitkä keräilyn ja hyllytyksien 

toimintasykli: n. 45 sekuntia. 
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Varastoautomaatio lisää materiaalien hallittavuutta, selkeyttää inventointia, 

pienentää lattiatilan tarvetta ja keskitettynä varastointimuotona parantaa 

nimikkeiden keräilytiheyttä. Keräilytiheys voidaan määrittää varastopaikan 

keräilytapahtumien suhteena kaikkiin tarkastelujakson aikana tapahtuneisiin 

keräilykertoihin. 

Karusellityyppinen ratkaisu on hyödyksi lopputuotteiden keräilyssä kun yhdelle 

tasolle voidaan varastoida esimerkiksi yhden tuoterakenteen osakokoonpanon 

komponentit. Teolliseen internettiin ja mahdollisten tuotantokoneiden 

sykliaikoihin liitettävissä olevan älykkään varastoautomaatin merkittävin etu on 

reaaliaikainen materiaalinhallinta, joka ei ole riippuvainen viivakoodein tai RFID-

teknologian avulla tehdyistä varastomuutoksista. Älykäs varastoautomaatti tulisi 

sijoittaa keskitetysti palvellen kaikkia kokoonpanoalueita mahdollisimman lyhyin 

keräilymatkoin. 

Kokoonpanon työntekijöiden haastattelujen -ja osallistuvan havainnoinnin 

perusteella pientavaroiden automaatioratkaisujen tärkein peruste on lattiatilan 

säästö, kun materiaaleja voidaan säilyttää käyttäen tehdashallin korkeutta hyväksi 

matalassa tai korkeassa hallitilassa. Pienkomponenttien keräilyaika koettiin 

kokoonpanon työntekijöiden haastattelujen perusteella olevan pidempi 

pystykarusellityyppisestä automaatista perinteisen yksinkertaisen avohyllyn 

sijaan, jos tarkastelussa ei oteta huomioon kuljettua matkaa automaatille tai 

hyllypaikalle. 

Pääkokoonpanon komponenttien kokonaisvarastokapasiteetti 

Keskitetylle varastoalueelle laskettiin kapasiteettitarve vuoden 2013 aikana 

valmistettujen poltinlopputuotteiden nimikkeiden tilauseräkokojen ja 

varmuusvarastotasojen perusteella, jolloin saatiin arvio suurimmasta 

varastointikapasiteettitarpeesta. Keskitetyn varastoalueen kokonaiskapasiteetti 

olisi n. 350-385 lavapaikkaa, joista tulisi matalan tehdasalueen läpirtaushyllyjen ja 

keskitetyn varastoalueen mukaisella varastointirakenteella käyttöön 60-70 % (liite 

7).  
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Varastopaikkatarve laskettiin vuoden 2013 nimikekohtaisen tilauserän ja 

varmuusvaraston perusteella ottaen huomioon käsittelyerän koko. Näin saatiin 

kokonaisvarastopaikkatarve kaavalla: 

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎𝑖𝑘𝑘𝑎𝑡𝑎𝑟𝑣𝑒 = ∑ 
𝑡𝑖𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒𝑟ä𝑘𝑜𝑘𝑜+𝑣𝑎𝑟𝑚𝑢𝑢𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑠𝑜

𝑘ä𝑠𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑦𝑒𝑟ä𝑘𝑜𝑘𝑜
                   (1) 

Varastointikapasiteetti jaettiin matalan puolen läpivirtaushyllyjen ja keskitetyn 

varastoalueen EUR-lavapaikkojen kesken. Kokonaiskapasiteetti muodostuisi täten 

matalan puolen läpivirtaushyllyjen lavapaikoista ja suunnitellusta keskitetyn 

varastoalueen lavapaikoista. 

Varastointikapsiteetin laskennassa ja laajentamisessa tulisi käyttää viimeisintä 

tietoa ja tarvittavasta varastointikapasiteetista ja perusteltua arviota sen kasvusta 

tai vähenemisestä. Täten vuoden 2013 tiedot kapasiteettitarpeesta liittyen layout-

muutoksiin ovat suuntaa-antavia. 

Varastoautomaation kokonaisvarastointikapasiteetin tulisi olla vähintään 800 

varastopaikkaa, jos kaikki pääkokoonpanon nykyisin pienissä avohyllyissä 

säilytettävien nimikkeiden käsittelyä halutaan automatisoida. Tästä tulisi varata 36 

% 3-sarjan -, 28 % 4-sarjan -, 31 % 5-sarjan -ja 25 % Monox-sarjan 

pienkomponenttien varastointiin. 

8.3 Varastopaikkojen määrittäminen 

Keräilyajan ja työergonomian kehittäminen: pilottiprojekti Monox-sarja 

Pilottiprojektin tarkoituksena oli löytää varastoinnin rakenteen ja 

varastopaikkojen määrittelyn kautta, sekä materiaalinkäsittelyn välineistön avulla 

lyhennyskeinoja keräilyyn kuluvaan aikaan. Keräilyyn kuluvan ajan ongelman 

ydin on pitkät keräilymatkat. Monox-sarjan valinta pilottiprojektin kohteeksi 

perustui yrityksen toimeksiantoon. Projektin rakenteena käytettiin PDCA-

menetelmää, jotta vastaavat projektit olisivat toimintaa jatkuvasti kehittäen 

mahdollisimman yksiselitteisesti toteutettavissa, mitattavissa ja hallittavissa. 

Plan: korkean tason suunnitelma 
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 Tuotannon esimiehen toimeksiannon mukaisesti teollisuuspolttimien 

komponenttien keräilyaikaa tuli lyhentää 50 % toteutuneesta keräilyajasta 

ja keräilyn ergonomiaa tuli kehittää. 

 Keräilyyn kuluvaa aikaa ja keräilyn ergonomiaa tuli kehittää nimikkeiden 

varastopaikkojen määrittämisen kautta ja nostolaitteiden sopivalla 

asemoinnilla. 

 Kohteeksi määritettiin Monox-sarjan komponenttien keräilyn ja 

materiaalinkäsittelyn ergonomian kehittäminen. 

 Ensimmäiset mittaustulokset tuli saada yhden kuukauden kuluessa 

toimeksiannosta. 

Plan:  yksityiskohtainen suunnitelma 

 Kerättiin tietokannasta kaikki Monox-sarjan nimikkeiden tiedot liittyen 

nimikkeiden kokoon, painoon, varastointimuotoon ja nykyiseen 

varastopaikkaan. 

 Määriteltiin kuormalavoilla varastoitavat komponentit, jotka tarvitsevat 

nosturin materiaalinkäsittelyyn. 

 Määritettiin komponentit, jotka eivät ole yhteisiä muiden tuoteperheiden 

tuoterakenteiden komponenttien kanssa ja voidaan siirtää pilotti-työpisteen 

läheisyyteen heikentämättä muiden tuoteperheiden keräilyä. 

 Määritettiin nimikkeiden tilatarve kuormalavahyllyssä ja 

pientavarahyllyssä ja tehtiin piirustukset nimikkeiden varastopaikoista 

käyttäen ergonomialähtökohtia. 

Do: testaa ja toteuta 

 Määritetyt nimikkeet siirrettiin liitteen 4 mukaisista hajautetuista 

varastopaikoista pilotti-työpisteen edustan kuormalavahyllyyn ja 

pientavarahyllyyn. 

 Varastointiratkaisuksi määritettiin luokkaperusteinen ratkaisu, jossa 

Monox-sarjan nimikkeet kuuluvat samaan luokkaan ja luokan sisällä 

vallitsee satunnainen varastointiratkaisu. 
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 Nimikkeet siirrettiin yksittäisen komponentin massan mukaan sijoittaen 

raskaimmat komponentit lattiatasoon, jolloin voidaan hyödyntää 

työpisteen puominosturia. 

 Työpisteellä aloitettiin kokoonpanotyö ja keräilyyn kuluva aika mitattiin. 

 Seurattiin lavansiirtovaunujen ja nostolaitteiden käytettävyyttä ja sijaintia 

raskaiden komponenttien käsittelyssä. 

Check: tarkista ja korjaa 

 Keräilyyn kuluva aika pieneni 2,1 tunnista 1,2 tuntiin, eli n. 43 %. 

 Kaikki materiaalien käsittely voitiin tehdä nostolaitteiden avulla ja raskaita 

komponentteja ei tarvinnut kuljettaa pitkiä matkoja etäisistä 

varastopaikoista. 

 Nimikkeiden varastopaikkojen etsimiseen varastohyllystä ei todettu 

kuluvan merkittävästi aikaa. 

 Parannettavaa syntyi työalueen järjestykseen ja siisteyteen liittyen. 

 Pilottialueen lattialle aikaisemmin pudonneet liitin- ja ruuvituotteet 

vaikeuttivat pyörillä liikuteltavien materiaalinkäsittelyn välineistön 

käyttöä. 

Act: vakiinnuta toimivat ratkaisut 

 Tulokset dokumentoitiin ja pilotti-työpisteen uusi ergonominen 

keräilymalli tiedotettiin kokoonpanijoille, varastohenkilökunnalle ja 

projektin toimeksiantajalle. 

 Luokkaperusteinen varastointiratkaisu, jossa määritetyn alueen sisällä 

vallitsee satunnainen varastointiratkaisu implementoitiin varastonhallinnan 

tietojärjestelmään. 

 Varastointiratkaisun rajoitteiksi määritettiin raskaiden komponenttien 

sijoittaminen lattiatasolle, jotta nostolaitteiden käytettävyys edistää 

jatkossa keräilyn tuottavuutta ja ergonomiaa. 

Monox-tuoteperheen kokoonpanoaluetta palvelevalle varastoinnille muodostettiin 

kaksiosainen rakenne kuormalavahyllystä ja pientavarahyllystä (Kuva 24 ja Kuva 
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25). Rakennetun pientavarahyllyn fyysinen rakenne on kevyt ja vahva ja se on 

tyhjänä vaivattomasti siirrettävissä toiseen paikkaan. Tämä lisää varastoinnin 

joustavuutta yrityksen muutoksellisessa logistisessa toimintaympäristössä. 

Pientavarahyllyn ja kuormalavahyllyn varastopaikkoihin sovellettiin luokkiin 

jaettua varastointiratkaisua, jossa nimikeluokille osoitettujen alueiden sisällä pätee 

satunnainen varastointiratkaisu. 

Luokat muodostettiin siten, että kuormalavoilla varastoon sijoitetut nimikkeet 

kuuluvat yhteen luokkaan ja pienemmissä käsittelyerissä varastoon sijoitetut 

pienkomponentit omaan luokkaansa. Lisäksi kuormalavoilla säilytettäviin 

materiaaleihin sovellettiin golden zone -alueen lähestymistapaa, jossa 

nopeimmille ja ergonomisille varastopaikoille sijoitettiin raskaat nimikkeet ottaen 

huomioon nostolaitteiden sijainnit työpisteellä. Raskaat komponentit käsittävät 

kaikki yli 25 kg:n komponentit.  

 

 

Kuva 24. Monox-sarjan polttimien kokoonpanoalue. Poltinrungot on tuotu kokoonpanoalueen laidalle 

työjonoperusteisesti ulkoisesta varastosta. Pienkomponenteille rakennettiin oma hylly (sisältäen mm. 

punaiset laatikot taustalla) keräilymatkojen ja varastoinnin selkeyden nimissä. 
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Kuva 25. Monox-sarjan raskaita komponentteja kuormalavahyllyssä. Kuvassa näkyvissä 8 

varastopaikkaa 48 varastopaikasta ja lavankäsittelyvaunu. Käytössä on myös moderneja sähkötoimisia 

lavankäsittelyvaunuja. 

 

Keräilyyn kuluva aika muuttui horisontaalisen kuljetun matkan sijaan 

pystysuuntaiseksi materiaalien käsittelyksi. Tulos osoittaa, että keräilyaika 

lyhenee, kun kaikki komponentit löytyvät tietyltä kompaktilta varastoalueelta. 

Kuvan 24 komponentit painavat 25 kg:sta (ylätaso) aina 87 kg:aan asti (alataso), 

joten komponenttien manuaalista käsittelyä poistettiin nostolaitteita hyödyntäen. 

Keräilyaikaa voitaisiin edelleen lyhentää keskittämällä kaikki pienkomponentit 

Monox-kokoonpanoalueen läheisyyteen. Tämän esteenä on se, että tuoteperheiden 

välillä on yhteisiä komponentteja, joita säilytetään yhdessä paikassa jonkin toisen 

tuoteperheen kokoonpanoalueen pientavarahyllyssä. 

Keskitetty varastoalue 

Suunnitellun keskitetyn varastoalueen varastointiratkaisuksi ehdotettiin 

pilottiprojektin luokkaperusteista ratkaisua, jossa kaikki saman tuoteperheen 

tuotevariaatioiden komponentit sijoitetaan samalle kompaktille varastoalueelle. 

Tähän sovellettiin komponenttien käyttömääriin perustuvaa ratkaisua. Ratkaisu 

pohjautuu oletukseen, että suurimman käyttömäärän nimikkeiden varastopaikat 

tulisi pääsääntöisesti määrittää lyhimmän etäisyyden päähän niiden 

käyttöpisteestä. Tätä sääntöä voidaan soveltaa myös pystysuuntaisessa 

etäisyydessä. Täten matalan hallitilan läpivirtaushyllyjen täydennysvarastot 
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sijaitsisivat matalimmissa, eli nopeimmissa kerroksissa ja vähäisen käytön 

nimikkeet ylemmissä kerroksissa. 

Kuva 26 osoittaa kuormalavahyllyn kerrokset lattiatasosta (0) viidenteen (5.) 

yläkerrokseen. Lattiatasoon tulisi jatkossa sijoittaa kaikki keräilymääriltään 

suurimmat komponentit. Tämän haasteena on määrittää sopiva tarkasteluväli. 

 

Kuva 26. Kuormalavahylly sivuperspektiivistä. Kuormalavahyllyn käyttömääriin perustuvat 

varastopaikkatasot. 

Lopputuotteiden komponenttien luokittelu, varastorakenteiden suunnittelu, sekä 

ergonomiaperusteisen, että kulutusperusteisen varastointiratkaisun käyttö kuvastaa 

keräilyn kehittämisen logistista monimutkaisuutta. Asiakasohjautuvaa 

kokoonpanoa ja harjoittavan yrityksen keskittymistä ydinosaamiseensa saattaa 

helpottaa ulkoisen logistiikkapalvelun tarjoajan käyttäminen. Tällöin suuri osa 

lopputuotteiden komponenteista voitaisiin saavuttaa tuotantoon tarkkaan 

määriteltyinä ajankohtina ilman varastopaikkaepäselvyyksiä ja vaihtelevaa 

varastokapasiteetin hallintaa. (Yritysvierailu 1) 

Muu varastointi ja materiaalitoiminnot 

Työssä arvioitiin ulkoisen varastohallin materiaalitoimintojen kehitystä, jos 

varastointikapasiteettia kasvatetaan tehdashallin sisällä. Tarkastelun pohjaksi 

selvitettiin yhteen komponenttien noutokertaan kuluva aika ja trukin 

kuljetuskapasiteetti noutokertaa kohden nimikekohtaisesti.  

Ulkoisen varastohallin varastoitavista materiaaleista ehdotettiin poistettavaksi 

nimikkeet, joiden pääasiallinen yksilöity varastopaikka on tehtaan tuotantotilojen 
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varastossa. Varastointi ulkovarastossa on perusteltua, kun suuren tilauserän 

saapuessa osa komponenteista joudutaan siirtämään tuotantotilojen 

varastointikapasiteetin vähyyden vuoksi muualle. 

Kuvassa 27 on ulkovaraston käsittelykerrat alkutilanteessa ja tilanteessa, jossa 

tuotantotiloissa päävarastopaikan omaavia nimikkeitä ei enää säilytetä 

ulkovarastossa. Ulkohallista vapautuisi 15 varastopaikkaa esimerkiksi erittäin 

vähäisen käytön nimikkeiden varastoinnille, käsittelykerrat vähenisivät n. 20 % ja 

materiaalien siirtoihin kuluvaa aikaa saataisiin lyhennettyä 10:llä tunnilla. 

Ulkohalli voitaisiin määrittää esimerkiksi ainoastaan poltinrunkojen varastointiin, 

jotka saapuvat suurissa erissä ja ovat suurikokoisia ja vaikeita käsitellä. 

 

Kuva 27. Materiaalien edestakaiseen liikutteluun sitoutuu vuositasolla yli 40 työtuntia. Poistamalla 

suunnitellut ulkohallin ja tehtaan väliset materiaalivirrat aikasäästöpotentiaali on n. 10 tuntia 

vuodessa. 

Varastopaikkojen määrittelyllä ja sisälogistiikan rakenteellisilla muutoksilla on 

mahdollista saada yli 40 %:n aikasäästö keräilyyn keräilymatkojen lyhentyessä ja 

ergonomian parantuessa. Ratkaisu ei ole täysimittaisena kohdistettavissa muiden 

tuoteperheiden keräilyaikoihin. Muiden tuoteperheiden kuormalavoilla 

säilytettäville nimikkeille ei ole tilaa suunnitelluissa 48:n varastopaikan 

läpivirtaushyllyissä ja täten komponentteja jouduttaisiin aika-ajoin keräilemään 

ratkaisun keskitetyltä varastoalueelta. Nämä komponentit olisivat kuitenkin 

vähäisemmän käytön nimikkeitä. 
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8.4 Siisteys ja järjestys: 5S-projekti 

Siisteydellä ja järjestyksellä on yhteys laadukkaaseen toimintaan. Tompkins 

(1996, s. 88) mukaan yksiselitteiset ja integroidusti suunnitellut komponenttien ja 

työkalujen sijainnit helpottavat työntekijän keskittymistä arvoa luovaan 

toimintaan. 

Pilottiprojektin tavoitteena oli poistaa kaikki erittäin vähäisellä käytöllä olevat 

komponentit ja työkalut Monox-kokoonpanoalueen pilotti-työpisteeltä ja 

muodostaa standardimuotoinen, hallittava ja ylläpidettävä systeemi. Kuva 28 

osoittaa lähtötilanteen. Projekti eteni seuraavissa vaiheissa: 

1. Vähäisen käytön liitinkomponentit ja työkalut poistettiin kokoonpanon 

työpisteeltä ja siirrettiin erilliseen hyllyyn yhdeksi kuukaudeksi, jonka 

aikana nimikkeiden ja työkalujen käyttöä mitattiin. Niiden materiaalien, 

joiden käyttökerrat olivat tarkasteluajanjaksolla nolla, poistettiin, vietiin 

takaisin täydennysvarastoon tai kunnossapitoyksikköön (Kuva 28). 

2. Toisessa vaiheessa aktiivikäytön työkalut ja komponentit järjestettiin 

kukin omalle selkeälle paikalleen työpisteellä (Kuva 29). 

3. Työpisteen työskentelypinnat ja lattiat siivottiin. 

4. Kokoonpanon työntekijöiden kanssa käytiin läpi uudet toimintatavat 

liittyen työpisteiden käyttöön. 

5. Luotiin itseohjautuva toimintamalli sisältäen kuukauden välein tapahtuvan 

auditoinnin. 

Työpisteen järjestykseen ja siisteyteen saatiin huomattava muutos 5S-menetelmin. 

Vastuualueen työntekijöiden osallistuminen oli korkealla tasolla. Työn tuloksena 

pilotti-työpisteen siisteys ja järjestys kehittyi muotoon, jossa se on 

laajennettavissa muille työpisteille. Työkaluille ei merkitty kiinteitä paikkoja 

pilotti-työpisteen työkaluseinällä, sillä eri tuoteperheiden kokoonpanoalueiden 

työpisteillä käytetään erilaisia työkaluja. 
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Kuva 28. Työkalujen järjestys ja ruuvilaatikoiden määrä lähtötilanteessa ennen 5S-projektin aloitusta. 

 

Kuva 29. Työpiste 5S-projektin kolmannen vaiheen päätteeksi. Työpöydällä on valmistuvan 

poltinkokoonpanon komponentteja. Siisteyden ylläpito standardoitiin ohjeistuksin ja 

dokumentoinnein. 

  



69 

 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Pääkokoonpanon komponenttien keräilyaikaan saadaan pilottiprojektin tuloksien 

perusteella selkeä kehitys keskittämällä varastointia työpisteen läheisyyteen. 

Tärkeätä on yrittää pitää keräilymatkat mahdollisimman lyhyinä ja raskaat 

komponentit nopeilla varastopaikoilla. 

Varastopaikkojen hallinttavuutta saattaisi parantaa siirtyminen yksilöidyistä 

varastopaikoista tuoteperhekohtaisesti luokkiin jaettuun varastointiratkaisuun, 

jolloin tietyn luokan nimikkeet voitaisiin määrittää tietylle varastoalueelle 

satunnaiseen järjestykseen. Tällöin varastopaikkoja ei tarvitse seurata jatkuvasti, 

vaan valitulla tarkasteluajanjaksolla suurimman käytön kohtaavat nimikkeet ja 

raskaat komponentit voidaan sijoittaa nopeimmille, eli alimmille hyllytasoille 

ilman tietojärjestelmiin kohdistuvaa lisätyötä. Tämä tosin saattaa myös johtaa 

nimikkeiden etsimiseen tietyn luokan varastoalueen sisällä, vaikka tätä ei ollut 

havaittavissa Monox-pilotti –projektin aikana. Selkeämpi varastohyllyjen rakenne 

ja varastoautomaatio vähentää varastopaikkojen sekaannuksien riskiä. 

Layoutin rakenteen ja varastointiratkaisun kehittäminen vähentävät 

loppuasiakkaalle arvoa tuottamatonta toimintaa keräilyn mitattavuuden ja 

ergonomian parantuessa. Investoinneissa varastoautomaatioon ja 

varastointikapasiteetin lisäämiseen kuormalavahyllyjen muodossa tulisi 

mahdollisimman tarkkaan tietää varastointikapasiteettitarve. 

Varastointikapasiteettitarpeeseen vaikuttaa keskeisesti tuotetarjoaman laajuus ja 

tilauseräkoot, kuten myös komponenttien varmuusvarastotasot. 

Kokoonpanoalueiden layout-suunnittelun rajoitteita ovat tehtaan haasteellinen 

rakenne ja tuotantoprosessin muiden työvaiheiden fyysinen sijainti. Testauksen 

ollessa vaikeasti siirrettävissä kokoonpanoalueiden paras sijainti tuotantoprosessin 

materiaalivirtojen suhteen on tehtaan matalalla puolella materiaalien vastaanoton 

ja testauksen välissä. Myös varaston tulisi sijaita mahdollisimman lyhyen 

etäisyyden päässä materiaalien vastaanotosta. Tällöin suunniteltu keskitetty 

varastoalue ei sijaitse optimaalisella paikalla ja työssä esitettyä layout-ratkaisua 
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voidaan pitää kompromissina, vaikkakin layoutratkaisut sisältävät alan 

kirjalisuuden mukaan aina kompromisseja, räätälöityjä ratkaisuja ja 

tulkinnanvaraisuutta. Jos tuotantoprosessin muotoa ja layoutin rakennetta halutaan 

lopputuotteen modularisoinnin, tuotetarjoaman kaventamisen ja riittävän 

tuotantovolyymin vallitessa muuttaa tuotantolinjamuotoon, on suositeltavaa 

aloittaa käsittely suurivolyymisimmasta 3-sarjan tuoteperheestä. Tällöin 

kokonaislayoutin rakenne ja materiaalinkäsittelyn systeemi mahdollisine 

kuljettimineen tulisi suunnitella yhdistetysti. 

Työpisteiden siisteyden ja järjestyksen ylläpito vaatii työntekijöiden osallistumista 

koko tuotanto-organisaation laajuudella. Tärkeätä on kannustaa kokoonpanoa ja 

materiaalitoimintoja suorittavia henkilöitä jatkuvasti kehittämään työympäristöään 

ja palkita onnistuneet työryhmät. Tällä ei välttämättä ole havaittavissa lyhyen 

aikavälin muutoksia työn tuottavuuteen, mutta antaa erinomaisen perustan 

laadukkaiden lopputuotteiden valmistumiselle. 

Toimittajayhteistyössä tulisi erityisesti kiinnittää huomiota pitkien toimitusaikojen 

nimikkeiden hallintaan ja toimitusten laatuun. Kokoonpanotyö sisältää paljon 

suunnitelmallisuutta -ja keskittymistä vaativaa asennustyötä. Täten on erityisen 

tärkeää poistaa kaikki kokoonpanotoimintaan kohdistuvat häiriötekijät. Näitä ovat 

keräilymatkojen lisäksi toimittajilta vastaanotettujen materiaalien laatuvirheet ja 

lavoitukseen liittyvät epäselvyydet. 
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Liite 1. Yritysvierailut ja esitetyt kysymykset 

 

 

 

 Minkälainen yrityksenne tuotantoprosessin rakenne on ja mitä 

materiaalinkäsittelyn välineistöä teillä on käytössä? 

 Minkälainen on lopputuotteen tuoterakenne ja mahdollinen keräilylista? 

 Miten ja missä kokoonpanotuotannon komponentteja ja työkaluja 

varastoidaan? 

 Miten saapuvat -ja sisäiset materiaalivirrat on synkronoitu tuotantoon? 

 Mihin pääperiaatteisiin tuotantotilojen työpisteiden ja varastoinnin layout-

rakenteet perustuvat? 

 Mitä ratkaisumalleja tuotannon komponenttien varastopaikkojen 

määrittelyyn on käytetty? 

 

 

  

Yritysvierailu 1 21.10.2014

Yritysvierailu 2 22.10.2014



 

 

Liite 2. Sisäisten materiaalivirtojen lähtötilanne. Nuolet 

kuvaavat lopputuotteiden liikkeitä tuotantoprosessin 

vaiheiden välillä. 
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lähettämö

Varustelu

4-sarja

Testaus

Monox

3-sarja

Materiaalien 
vastaanotto

Saapuva 
materiaali

Lähtevä 
materiaali

5-sarja

Työnjohto
Kehitettävä 

materiaalivirta 



 

 

Liite 3. Oilon Industryn teollisuuspoltinvalmistuksen 

prosessikaavio (Oilon ERP 2014) 

  



 

 

Liite 4. Varastopaikkojen sijainnit tuoteperheittäin 

  

4-sarja 

Korkea 

hallitila 

Matala 

hallitila 

Monox-sarja 

 

Matala 

hallitila 

Korkea 

hallitila 5-sarja 

Matala 

hallitila 

Korkea 

hallitila 

3-sarja 

Korkea 

hallitila 

Matala 

hallitila 



 

 

Liite 5. Keräilylistan rakenne (Oilon ERP 2014) 

  

Työnro. Poltin Kuvaus   

A086123 GP1200M1020S GP-1200 M WD MONOX   

Nimike Kuvaus Määrä Varastopaikka Yksikkö 

35027013 
KUUSIOKOLORUUVI M6*25 DIN912 
KOKOKIERRE 8 1114 kpl 

35027011 
KUUSIOKOLORUUVI M6*16 DIN912 
KOKOKIERRE 2 1114 kpl 

35027013 
KUUSIOKOLORUUVI M6*25 DIN912 
KOKOKIERRE 4 1114 kpl 

35031013 RISTIURARUUVI M4*10 ZN DIN7985A LIERIÖK. 8 1114 kpl 

35029005 KUUSIOMUTTERI M10 ZN DIN934 12 1114 kpl 

30461161 TUKIJALKA MONOX L1400 1 1117 kpl 

30401028 RUNKO GP/GKP-1000/1200 M D023563 1 1118 kpl 

30407167 ILMAKOTELO GP/GKP-1200 M D025456 1 1118 kpl 

30409005 MOOTTORILAIPPA PUH.PYÖRÄMOD. 45kW 1 1118 kpl 

30447198 PALOPÄÄ L=500 GP/GKP-1200 M D032510 1 1118 kpl 

35030012 LAIPPAMUTTERI M8 ZN WULOCK 4 1118 kpl 

35027152 KUUSIORUUVI M8*35 LAIPPA+HAMMASTUS 13 1118 kpl 

34823007 TARRA L76.2*K39.7 3M 7872EC PLATINIUM PE 1 1120 kpl 

34797300 LUUKKUTIIVISTE S10 GP/GRP-1000/1200 M 1 1117K05C03 kpl 

34793302 KÄYNNISTYSLOMAKE 1330638 FI/GB 1 1117P01 kpl 

-A492Z LINSSITARRA OILON 180*51 1 1117P01C01 kpl 

34683011 KALUSTEVEDIN EMKA 1045-05 MUSTA 4 1117P01C01 kpl 

-A382F LIEKINTARKKAILULASI 50...2000ME D010665 1 1117P03D01 kpl 

-C452F LIEKKILEVY Ø400*160 V D010598 1 1118K05 kpl 

30427168 KAASUSUUTIN L=500 -1000/1200 D032522 1 1118K07 kpl 

34015128 
TEFLONLETKU T62-12/PS7007-22-
12/SAMA/750 1 1118K07B01 kpl 

-A595E TUKILATTA KAASULÄPÄN TOIMITUSASENNUS 2 1118K08B01 kpl 

35047081 VAARNARUUVI M20*120 DIN939 ZN 4 1118P01A01 kpl 

-B450F PAINEKYTKINTELINE KAASU 800/2000ME WD  1 1118P01F01 kpl 

30461106 SOVITUSLEVY 125/218 S10 ME KIERRE 1 1118P03A01 kpl 

30461105 SOVITUSLEVY 125/218 S10 ME UPOTUS 1 1118P03A01 kpl 

30119014 TELINE SÄÄTÖMOOTTORI V D024901 1 1118P03E01 kpl 

30119014 TELINE SÄÄTÖMOOTTORI V D024901 1 1118P03E01 kpl 



 

 

Liite 6. Kehitetyt sisäiset materiaalivirrat. Nuolet 

kuvaavat lopputuotteiden liikettä tuotantoprosessin 

vaiheiden välillä. 
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Liite 7. Kehitetyt varastopaikat tuoteperheiden 

kokoonpanoalueittain 
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