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Kohdeyrityksessä tapahtuvan layout -muutoksen myötä haluttiin tuotantotiloihin
implementoida Lean toimintastrategiaan kuuluva 5S-menetelmä nykyisen kokoonpanotyön
työtehokkuuden ja työpisteiden järjestyksen parantamiseksi. Tutkimuksessa tutkittiin,
kuinka kaasuvesikaappien kokoonpanolinjan työtehokkuutta voidaan parantaa
suunnittelemalla työpiste uudelleen hyödyntäen 5S-menetelmää ja kuinka 5S-menetelmä
voidaan implementoida kohdeyrityksen tuotantoon.
Työtehokkuuden tutkimiseen käytettiin menetelmätriangulaatiota, jossa tutkimusongelmaa
tutkittiin kolmesta eri näkökulmasta. Kolme näkökulmaa olivat diplomityöntekijän
havainnot, kirjallisuustutkimus Lean- ja 5S- kirjallisuuteen sekä spagettidiagrammin ja sen
perusteella siirtymäetäisyyksien mittaaminen.
Tutkimuksessa havaittiin, että nykyinen tapa tehdä työtä sisälsi pitkiä siirtymiä, tarpeettomia
työvaiheita ja työkalujen etsintää. Tutkimalla tuotannon nykytilaa spagettidiagrammin
avulla, voitiin työtä tehdessä tapahtuvat siirtymät hahmottaa, ja niiden etäisyydet voitiin
mitata.
Tutkimuksessa havaittiin, että suunnittelemalla työpiste uudelleen 5S-menetelmän
mukaisesti voidaan työpisteellä tapahtuvien siirtymien määrää, siirtymien etäisyyksiä sekä
työkalujen etsimiseen kuluvaa aikaa vähentää merkittävästi. Kun 5S-menetelmän avulla on
suunniteltu työpiste, niin työpisteen järjestystä voidaan ylläpitää ja kehittää edelleen
auditoinnin avulla. 5S-menetelmä tulisi aluksi implementoida kokonaisuudessaan
yksittäiselle työpisteelle, jonka jälkeen 5S-menetelmää voidaan alkaa laajentaa myös muille
työpisteille.
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During this study, the case company was going through large layout changes and Lean
implementation. In addition to Lean implementation, the case company also wanted to
implement 5S to improve work efficiency and workplace organization. In this study it was
studied how the work efficiency of the Gas water -cabinet assembly line can be improved
by designing a new dedicated workstation by using 5S. It was also studied how 5S can later
be implemented into the rest of the case company’s production.
To research the work efficiency, method triangulation was used, where the research problem
was studied by three different methods. The three methods used were the master’s thesis
worker’s observations, a literature review of Lean- and 5S -literature and a spaghetti
diagram, from which the workers movements during assembly were visualized and
measured.
It was found that the current way of working required long distances of movement,
unnecessary work phases and searching of tools. It was found that the spaghetti diagram can
be an effective method for visualizing the current required movements needed for assembly.
By visualizing the movements required for assembly with the spaghetti diagram, also the
distances of the required movements can be measured.
It was found that by designing a dedicated workstation by using 5S, the amount of required
movements, the distances of the required movements and the time used to search for tools
during assembly can be lowered significantly. When a workstation is designed by using 5S,
the order of the workstation can be sustained and improved by regular auditing. To
implement 5S, it should first be implemented to a single workstation as a pilot project, and
after completion, to other workstations and areas as well.
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1

JOHDANTO

Kun kysyntä kasvaa ja tuotantomäärät kasvavat, on tuotannon sopeuduttava ja muutettava
tapojaan pysyäkseen perässä nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Kun ryhdytään muuttamaan
vanhoja tapoja ja tarkastelemaan olemassa olevia prosesseja tarkemmin, voidaan havaita,
että tuotantoprosessit monesti sisältävät runsaasti lisäarvoa tuottamattomia vaiheita eli
hukkaa. Työkalujen ja materiaalin etsiminen, tarpeettomat liikkeet ja tilan puute suurien
varastomäärien takia, lisäävät kaikki lisäarvoa tuottamattomia vaiheita tuotantoprosesseissa.
Viscon (Visco, 2016, s. 23) mukaan keskimääräinen työntekijä käyttää 30 % päivästään
työkalujen ja materiaalien etsimiseen.

Lisäarvoa tuottamattomien prosessien vähentämiseksi, monet yritykset ovatkin ryhtyneet
ottamaan käyttöön Lean toimintastrategiaan sisältyviä erilaisia menetelmiä, joilla voidaan
vähentää lisäarvoa tuottamattomia vaiheita nykyisissä prosesseissa. Näistä menetelmistä
yksi on 5S-menetelmä, jonka tarkoituksena on selkeyttää työpisteiden järjestystä ja täten
vähentää aikaa, joka kuluu esimerkiksi työvälineiden hakemiseen tai etsimiseen. 5Smenetelmän juuret ovat Japanissa ja 5S nimi tulee sen viidestä eri vaiheesta: Seiri (Lajittelu),
Seiton (Järjestely), Seiso (Puhdistaminen), Seiketsu (Standardointi) ja Shitsuke (Ylläpito).
5S-menetelmän avulla työpisteiltä poistetaan tarpeettomat esineet ja järjestetään työpiste
siten, että jokaisella tavaralla on oma paikkansa. Kun tavarat ovat paikoillaan, luodaan
järjestelmä, jonka avulla voidaan ylläpitää tätä järjestystä. 5S-menetelmän avulla on
mahdollista vähentää tarpeetonta työkalujen ja materiaalien etsimistä, vähentää muita
tarpeettomia liikkeitä, ylläpitää työvälineiden kuntoa, vapauttaa työpisteille lisää työtilaa,
sekä parantaa alueen turvallisuutta. (Visco, 2016, s. 1.)

1.1

Kohdeyrityksen esittely

Tutkimus tehdään toimeksiantona Rosendahl Nextrom Oy:lle. Rosendahl Nextrom Oy on
Vantaalla sijaitseva yritys, joka valmistaa, ja toimittaa koneita ja laitteita optisten kuitujen
ja valokaapelien valmistusta varten. Rosendahl Nextrom Oy on johtava optisten kuitujen- ja
valokaapeli

laitteiden

maailmanlaajuinen

toimittaja.

Rosendahl

Nextrom

Oy:n

ydinosaamisalueita ovat: optisen lasin valmistus, nauhakuidun valmistus, kuidun veto,
kuidun pinnoitus, kuidun vetolujuuden testaus ja valokaapelin valmistus. (Rosendahl
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Nextrom Oy, 2017.) Vantaan tehdas käy läpi laajaa layout -muutosta, jonka suunnittelussa
pääpainona on Lean toimintastrategia.

1.1.1 Tutkimuskohde
Vantaan tehdas jakautuu kahdeksaan eri kokoonpanoalueeseen. Tämä tutkimus keskittyy
induktiouunialueella sijaitsevaan kaasuvesikaappien kokoonpanolinjaan. Induktiouuni on
keskeinen osa optisten kuitujen valmistusta, sillä koko valokuidun valmistusprosessi alkaa
suurien lasiaihioiden eli preformien sulatuksesta uunissa. Kuvassa 1 on kuva käynnissä
olevasta prosessista, jossa preformia sulatetaan.

Kuva 1. Induktiouuni.

Kuvassa 2 on kuva kaasuvesikaapista. Kaasuvesikaapeilla on myös keskeinen rooli
valmistusprosessissa. Kaasuvesikaappien tarkoituksena on tuoda induktiouuneihin
suojakaasu sekä vesijäähdytys. Induktiouuneissa suojakaasuna käytetään argonia, jonka
avulla valokuidun valmistusprosessia suojataan epäpuhtauksilta. Prosessin suojaaminen
hapelta on tärkeää, sillä mikäli happea pääsee prosessiin, voivat induktiouuneissa käytettävät
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grafiittiosat hapettua, joka vähentää niiden käyttöikää merkittävästi. Pahimmassa
tapauksessa, kun happea pääsee prosessiin, voivat grafiittiosat myös syttyä palamaan.
Vesijäähdytyksellä on myös tärkeä rooli, sillä prosessissa syntyy runsaasti lämpöä, jolloin
vesijäädytyksen avulla voidaan ehkäistä lämmön siirtymistä uunin kuoreen.

Kuva 2. Kaasuvesikaappi.

Kaasuvesikaappien kokoonpano jakautuu kolmeen vaiheeseen: mekaaninen asennus,
sähköasennus ja testaus. Tämä työ keskittyy ainoastaan mekaanisen asennuksen vaiheeseen.
Mekaaninen asennus koostuu pääosin kaasuputki- ja vesiputkiliitoksien tekemisestä ja
niiden kytkemisestä erilaisiin säätimiin, joita ovat esimerkiksi massavirtasäätimet.
Mekaanisessa asennuksessa eri alikokoonpanot tehdään tyypillisesti ensin asennuspöydällä,
jonka jälkeen ne kiinnitetään kaasuvesikaapissa olevaan asennuslevyyn. Alikokoonpanojen
tekeminen ja niiden liittäminen toisiinsa on erityistä tarkkuutta vaativaa työtä, sillä liitoksien
on oltava vesi- ja kaasutiiviitä. Liitosten tiiveyttä testataan mekaanisen asennuksen jälkeen
vesitestauksen ja heliumvuoto-testauksen avulla.
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Lean toimintastrategian implementoinnin yhteydessä tuotantotiloihin halutaan myös ottaa
käyttöön 5S-menetelmä työtilojen siisteyden ja työtehokkuuden parantamiseksi. 5Smenetelmä on koettu toimivaksi menetelmäksi yrityksen muilla tehtailla.

1.2

Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset

Tutkimusongelman ytimenä on selvittää, kuinka kaasuvesikaappien kokoonpanolinjan
työtehokkuutta voidaan parantaa 5S-menetelmän avulla sekä kuinka 5S-menetelmä voidaan
implementoida kohdeyrityksen tuotantoon. Tutkimuskysymyksiä ovat:
(1) Mikä 5S-menetelmän merkitys on Leanin implementoinnissa?
(2) Kuinka 5S-menetelmää voidaan hyödyntää työpisteen suunnittelussa?
(3) Kuinka 5S-menetelmän implementointi tulisi toteuttaa tuotantotiloihin?

Tutkimuksen tavoitteena on parantaa kaasuvesikaappien kokoonpanon työtehokkuutta
suunnittelemalla

kokoonpanoa

varten

uusi

työpiste

hyödyntäen

5S-menetelmää.

Tutkimuksen tavoitteena on myös luoda perusta 5S-menetelmän laajentamiselle muille
tuotannon kokoonpanolinjoille.

Tämä

tutkimus

rajataan

käsittelemään

uunien

kokoonpanoalueella

sijaitsevaa

kaasuvesikaappien kokoonpanoa. Tutkimus rajataan käsittelemään ainoastaan mekaanisessa
kokoonpanossa tapahtuvia siirtymiä työn teon aikana. Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan
kaasuvesikaappien sähköasennuksen ja testauksen aikana tehtävät siirtymät. Tutkimuksen
ulkopuolelle rajataan myös logistiikan tekemät siirtymät.

1.3

Tutkimusmenetelmät

Tutkimuksessa

käytetään

tutkimusmenetelmänä

menetelmätriangulaatiota,

jossa

tutkimusongelmaa tutkitaan kolmen eri tutkimusmenetelmän näkökulmasta (Hirsjärvi et al.,
2005, s. 218). Yhtenä menetelmänä tutkimuksessa ovat diplomityöntekijän tekemät
havainnot kokoonpanotyötä seuratessa ja aktiivisesti keskusteltaessa asentajien ja
työnjohdon kanssa. Havaintojen perusteella saadaan tietoa siitä, kuinka työtä tyypillisesti
tehdään,

ja

mitä

ongelmia

kirjallisuustutkimus, jonka

työn

avulla

teossa

esiintyy.

tutkimusongelman

Toisena

menetelmänä

ratkaisemiseksi

etsitään

on
eri

toimintatapoja Lean- ja 5S- kirjallisuudesta sekä tieteellisistä julkaisuista. Kolmantena
menetelmänä on nykyisen kokoonpanolinjan toiminnan hahmottaminen spagettidiagrammin
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avulla. Spagettidiagrammin avulla saadaan selvitettyä tyypilliset työtä tehdessä tapahtuvat
siirtymät, joiden perusteella voidaan mitata tyypillisten siirtymien etäisyyksiä 3D-mallin
avulla. Siirtymien mittaamisella saadaan selvitettyä nykytila, jonka perusteella saadaan
tarkempi kuva uuden työpisteen mahdollisista vaikutuksista työtehokkuuteen.

1.4

Tutkimuksen rakenne

Tutkimuksessa selvitetään aluksi kirjallisuustutkimuksen avulla mitä Lean on, mikä 5Smenetelmän merkitys on Leanin implementoinnissa, ja mitä edellytyksiä Leanin
implementoinnille on. Sen jälkeen selvitetään, miten 5S-menetelmä voidaan implementoida,
ja miten sen vaikutuksia voidaan mitata. Tämän jälkeen tutkimuksessa käydään seuraamassa
tuotantoa ja keskustelemassa asentajien kanssa, miten kokoonpanoa tyypillisesti tehdään, ja
mitä kaikkia työkaluja kokoonpano vaatii. Sen jälkeen 3D-mallien, spagettidiagrammin ja
siirtymäetäisyyksien mittaamisen avulla selvitetään kokoonpanolinjan nykytila. Nykytilasta
havaittujen puutteiden ratkaisemiseksi suunnitellaan työpisteelle eri layout -vaihtoehtoja, ja
tutkitaan uudelleen spagettidiagrammin ja siirtymäetäisyyksien mittaamisen avulla
suunnitellun työpisteen muutoksien vaikutuksista työtehokkuuteen. Lopulta luodaan
ohjeistus, kuinka 5S-menetelmä voidaan toteuttaa uudelle työpisteelle.
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2

LEAN HISTORIA

Leanin alkuperä voidaan katsoa olevan lähtöisin japanilaisten valmistajien tuotantotiloista.
Toisen maailman sodan jälkeen Japanissa vallitsi valtava resurssipula, joka pakotti
japanilaiset kehittelemään uusia tapoja valmistaa tuotteita tehokkaasti. (Modig & Åhlström,
2016, s. 71.) Modig et al. (2016, s. 71) mukaan suurimmat vaikuttavat tekijät Japanin sen
aikaiseen tilaan olivat Japanin valtion pieni koko, teknologian ja koneiden kehityksestä
jälkeen jääminen länsimaihin verrattuna, pula raaka-aineista suurten kuljetuskustannusten
takia ja maassa vallitseva kriisitalous. Kun resursseja oli vähän, ei virheinvestointeihin ollut
varaa. Tämä ajoi japanilaiset yritykset selvittämään: minkälaisen tuotteen asiakas haluaa,
milloin asiakas sen haluaa ja missä määrin. Ajattelutapa muutti yritysten tuotantoa
tilauslähtöiseksi, jossa tuotteita ryhdyttiin valmistamaan, vasta kun tilaus oli tehty. (Modig
et al., 2016, s. 72.)

Yksi merkittävin vaikuttaja oli Toyota Motor Production. Vuonna 1950 ryhmä Toyotan
johtajia lähti 12-viikon opintomatkalle Yhdysvaltoihin. Alkuperäisenä ajatuksena oli kerätä
hyviä toimintatapoja Yhdysvalloista ja viedä näitä toimintatapoja käytäntöön Japaniin.
Johtajat kuitenkin huomasivat suuria epäkohtia tuotantoprosesseissa. Tehtailla valmistettiin
suuria määriä tuotteita kerrallaan, joka johti suuriin varastojen kasvuihin. Tehtailla pidettiin
työkoneet ja työntekijät mahdollisimman työllistettyinä, riippumatta siitä kuinka paljon
tuotteita todellisuudessa tarvittiin. Tästä seurasi paljon ylituotantoa ja tarpeetonta varaston
kasvua. Toyotan johtajien mukaan tehtaat muistuttivat enemmän suuria varastoja kuin
tuotantolaitoksia. Toyotan johtajat huomasivat, että kun varastot kasvoivat suuriksi,
virheelliset tuotteet jäivät piiloon jopa useiksi viikoiksi. Lisäksi kun tavaraa oli paljon, trukit
olivat myös täystyöllistettyjä siirrellessä valtavia tavaramääriä paikasta toiseen. (Liker,
2003.)

Toyotan johtajat kuitenkin pitivät ajatusta liikkuvasta kokoonpanolinjasta hyvänä. Tehtaiden
tilanpuutteen takia Toyotalla ei kuitenkaan ollut varaa tarpeettomaan varaston kasvuun.
Toyota myös erosi Yhdysvaltalaisista tehtaista siinä mielessä, ettei se valmistanut suuria
määriä samoja tuotteita. Toyotan tavoitteena oli luoda järjestelmä, joka otti mallia Fordin
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liikkuvasta kokoonpanolinjasta, joka samalla kuitenkin pystyi joustavasti muuttumaan
asiakkaan tarpeen mukaan ja pysyä tehokkaana. (Liker, 2003.)

Taiichi Ohnon ja Eiji Toyodan myötä Toyotalla kehittyi tuotantofilosofia nimeltään Toyota
Production System (TPS) (Hines, 2004, s. 994). Hines et al. (Hines, 2004, s. 994) mukaan
TPS kehittyi aluksi Toyotalla japanilaisen Taiichi Ohnon johdolla ja osastoittain eteni 1950luvulla autonmoottorien valmistuksessa, 1960-luvulla autojen kokoonpanossa ja 1970luvulla toimitusketjussa. TPS:n toimintatapojen leviämiselle merkittävin tekijä näistä oli
toimitusketjun kehittäminen, jolloin toimintatavoista jaettiin ohjeita ensimmäisen kerran
Toyotan ulkopuolelle materiaalin toimittajille. Nämä ohjeet olivat kuitenkin japaninkielisiä
ja vasta noin vuosikymmenen jälkeen ensimmäiset englannin kieliset ohjeet olivat saatavilla.
(Hines, 2004, s. 994.)

Taiichi Ohno julkaisi vuonna 1978 kirjan Toyota Production System: Beyond Large Scale
Production japaniksi ja siitä julkaistiin englannin kielinen versio vasta 1988. Varsinainen
Lean production käsite syntyi John Krafcikin kirjoittamassa artikkelissa vuonna 1988.
(Modig et al, 2016, s. 78.) Krafcik käytti nimitystä fragile eli hauras alun perin kuvaillakseen
TPS:ää, koska tuotantofilosofiassa pidettiin pieniä varastoja, pieniä puskureita sekä
käytettiin yksinkertaista tekniikkaa (Modig et al., 2016, s. 79). Modig et al. (2016, s. 79)
mukaan sana hauras kuitenkin piti sisällään kielteisen sävyn, joten Krafcik lopulta nimesi
tuotantojärjestelmän nimellä Lean. Termi Lean on tutkijoiden tulkinta toimintatavoista,
menetelmistä ja työkaluista, joita he näkivät vieraillessaan japanilaisilla tehtailla (Modig et
al., s. 129).

Vaikka Lean toimintastrategia on lähtöisin autoteollisuudesta ja sen ensimmäiset
sovellutukset tehtiin jo 50-luvulla, Leanin perusperiaatteet, kuten asiakkaan tarpeiden
selvittäminen ja toiminnan ohjaaminen niiden mukaisesti, ovat yhä ajankohtaisia ja
soveltuvat monille eri aloille. Lean toimintastrategia on edelleen laajalti käytössä ja sen
hyödyt ovat osoitettu monella eri alalla. Tästä syystä Lean toimintastrategiaa ja sen
sisältämiä menetelmiä sovelletaan myös tässä tutkimuksessa.
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3

LEAN PERIAATE JA KÄSITTEET

Leanille on useita eri määritelmiä ja Modig et al. (2016, s. 87) mukaan on ”yhtä monta
määritelmää kuin on määritelmän laatimista yrittäneitä kirjoittajia”. Leanissa kuitenkin
päätarkoituksena on se, että se on asiakaslähtöistä, jossa tuotteen arvo muodostuu asiakkaan
haluamista ”ominaisuuksista, laadusta, toimitusajasta ja -varmuudesta” (Kouri, 2009, s. 6).
Tarkoituksena on tarkastella tuotteen aikaväliä alkaen siitä, kun asiakkaan tarve on
tunnistettu ja päättyen siihen, kun asiakkaan tarve on tyydytetty (Modig et al., 2016, s. 13).
Leanissa on tarkoituksena tarkastella tätä aikaväliä ja suunnitella prosessi siten, että
jalostettava tuote pyrkii saamaan arvoa koko läpimenoaikansa ajan (Modig et al., 2016, s.
76). Prosessin eri vaiheet tunnistetaan, jonka jälkeen erotellaan toisistaan arvoa tuottavat
vaiheet ja arvoa tuottamattomat vaiheet. Kun vaiheet ovat tunnistettu, arvoa tuottavia
vaiheita tehostetaan ja arvoa tuottamattomat vaiheet poistetaan (Kouri, 2009, s. 8). Lean ei
ole saavutettavissa oleva staattinen tila vaan se on toimintastrategia (Modig et al., s. 140),
jossa Modig et al. (2016, s. 141-142) mukaan ”kaikki mikä auttaa eliminoimaan,
vähentämään ja käsittelemään organisaatiossa esiintyvää vaihtelua, on hyvä keino toteuttaa
Leania toimintastrategiana.”

3.1

Toyota Production System -tuotantofilosofia

TPS tuotantofilosofiassa ydinasiana ovat yrityksen arvot, joita seuraavat periaatteet,
menetelmät sekä työkalut ja toiminnot. Kuvassa 3 on esitelty arvot ja arvojen periaatteiden
jakautuminen menetelmiin sekä työkaluihin ja toimintoihin. (Modig et al., 2016, s. 138.)
TPS filosofiassa arvot ja periaatteet ohjaavat kaikkea sitä mitä yrityksessä tehdään (Modig
et al., 129). TPS:n tärkeimpänä arvona on, että toiminnan tulisi aina olla sellaista, että se
täyttää asiakkaan tarpeita (Modig et al., 2016, s. 130). Kun tulee vastaan epäselviä tilanteita,
arvot antavat vastauksen, miten tulisi toimia. (Modig et al., 2016, s. 131) Modig et al. (2016,
s. 141) mukaan arvot kertovat, minkälainen organisaation on oltava.
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Kuva 3. Arvot, periaatteet, menetelmät ja työkalut ja toiminnot (Modig et al., 2016, s. 138).

Modig et al. (2016, s. 131) mukaan arvoja seuraavat yrityksen periaatteet, jotka ovat
syntyneet TPS:n kehityksen myötä, kun ollaan pohdittu miten toimia arvojen mukaisesti.
Pohdinnoista on muodostunut yleisiä periaatteita siitä, miten päätöksiä tulee tehdä. Näitä
periaatteita ovat Just-in-Time (JIT) ja Jidoka. Modig et al. (2016, s. 132) mukaan JIT periaatteessa toimitetaan juuri sellaisia tuotteita, mitä asiakas haluaa, juuri silloin kun asiakas
ne haluaa ja siinä määrin kun asiakas niitä haluaa. Toisena periaatteena on Jidoka, jonka
tavoitteena on Modig et al. (2016, s. 135) mukaan luoda ”niin näkyvä ja visuaalinen
organisaatio, että jos jokin haittaa tai estää virtausta, se huomataan heti.” Modig et al. (2016,
s. 141) mukaan: ”periaatteet määrittävät, miten organisaation tulee ajatella.”

Kun jatkuvasti pyrittiin toteuttamaan periaatteita kaikessa toiminnassa, muodostui vähitellen
erilaisia tapoja toteuttaa näitä periaatteita. Kun parhaat tavat löydettiin, ne pyrittiin
vakioimaan ja niistä muodostuivat menetelmät, miten periaatteita pystytään joka päivä
toteuttamaan. (Modig et al., s. 136.) Modig et al. (2016, s. 139) mukaan vastaavasti
menetelmien toteuttamiseksi luotiin työkaluja ja toimintoja.

Womack & Jones (2003, s. 10) toteaa kirjoittamassaan kirjassaan Lean Thinking, että Lean
voidaan tiivistää viideksi eri periaatteeksi: arvo, arvovirta, virtaus, imuohjaus ja täydellisyys.
Womack et al. (2003, s. 15) mukaan termi Lean tulee siitä, että se mahdollistaa tekemään

19

enemmän asioita vähemmillä resursseilla. Womack et al. (2003, s. 15) mukaan Lean tarjoaa
mahdollisuuden tarjota asiakkaille juuri mitä he haluavat, ja samalla tehdä sen vähemmällä
työntekijöiden panoksella, vähemmällä määrällä laitteistoja, lyhyemmässä ajassa ja käyttäen
vähemmän tilaa. Seuraavaksi esitellään käsitteet: hukka, arvo, arvovirta, virtaus, imuohjaus
ja täydellisyys.

3.2

Hukka

Hukalla tarkoitetaan toimintaa, johon kuluu resursseja, mutta ei tuota arvoa. Kulutettuja
resursseja voivat olla esimerkiksi aika, raha, työpanokset ja tuotantotila. (Hosseini &
Kishawy & Hussein, 2015, s. 255). Hukasta käytetään Japanissa termiä Muda. Hosseini et
al. (2015, s. 255) mukaan tulee ymmärtää mikä on hukkaa ja mistä se tulee. Mudan lisäksi
on myös olemassa kaksi muuta hukkaa Muri, jolla tarkoitetaan työntekijöiden tai laitteiston
liikatyöllistämistä sekä Mura, jolla tarkoitetaan epätasaisuutta. Muri tarkoittaa sitä, että
työntekijöitä tai koneita yritetään käyttää yli niiden kapasiteetin. Likerin (2003) mukaan
työntekijöiden liikarasittaminen johtaa turvallisuus- sekä laatuongelmiin ja koneiden
ylirasittaminen johtaa hajoamisiin sekä laatuongelmiin. Muralla tarkoitetaan sitä, että
tuotannon kapasiteetin käyttö ei ole tasaista. Välillä on enemmän työtä kuin kapasiteettia ja
välillä kapasiteettia on enemmän kuin työtä. (Liker, 2003.)

Likerin (2003) mukaan, kun etsitään hukkia prosessista, tulee aina ajatella mitä asiakas
haluaa prosessilta. Asiakkaita voivat olla sisäiset asiakkaat eli esimerkiksi seuraavan
tuotantovaiheen työntekijät sekä ulkoinen pääasiakas, jolle tuotteet lopuksi toimitetaan.
Katsoessa prosessia asiakkaiden näkökulmasta, voidaan nähdä mitkä toimenpiteet tuottavat
lisäarvoa, ja mitkä eivät tuota mitään lisäarvoa. (Liker, 2003.)

Likerin (2003) mukaan prosesseissa ilmenevät hukat voidaan jakaa kahdeksaan eri
kategoriaan. Näitä ovat: ylituotanto, odottaminen, ylikäsittely, tarpeeton siirtely ja kuljetus,
tarpeeton varasto, tarpeettomat liikkeet, vialliset tuotteet ja käyttämätön työntekijöiden
luovuus (Liker, 2003).

3.2.1 Ylituotanto
Ylituotannolla tarkoitetaan tuotteiden valmistamista ennen tai enemmän kuin on tarpeen,
esimerkiksi valmistetaan suurempi määrä tuotteita tai liian aikaisin, kuin mitä asiakas on

20

tilannut (Liker & Meier, 2006, s. 35). Likerin (2003) mukaan ylituotanto on perusteellisin
hukka, sillä se aiheuttaa eniten muita kahdeksasta hukasta. Kun valmistetaan tuotteita
enemmän tai paljon ennen kuin asiakas tarvitsee, ylimääräinen tavara varastoituu
välivarastoiksi valmistusprosessissa eri prosessien välille tai erillisiin varastoihin. Nämä
välivarastot vievät tilaa, lisäävät tarpeetonta siirtelyä ja työllistävät ylimääräisiä ihmisiä.
(Liker, 2003.) Ylituotannon aiheuttama varastojen kasvu onkin yksi keskeisempiä
ylituotannon aiheuttamia ongelmia, sillä varastoihin usein kätkeytyy tuotannossa piileviä
ongelmia. Kun varastotasot pidetään pieninä, ei voida turvautua niihin, kun tuotannossa
ilmenee ongelmia. Kun tuotannossa ilmenee ongelmia, eikä voida turvautua käyttämään
varastossa olevaa materiaalia, pakottaa uusi tilanne työntekijät yhdessä ratkaisemaan
ongelmat ja etsimään uusia vaihtoehtoisia toimintatapoja. Kun turvaudutaan käyttämään
varastoa ongelmien ilmentyessä, ongelmat usein jäävät ratkaisematta. (Liker, 2003.)

Likerin (2003) mukaan välivarastoihin tukeutuminen heikentää työntekijöiden motivaatiota
parantaa prosesseja. Jos aina voidaan tukeutua välivarastoihin joka tapauksessa, niin ei
välttämättä nähdä prosessien parantamista niin isona asiana. (Liker, 2003) Liker et al. (2006,
44) mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei varastoa saisi olla. Vaikka varaston täysi
eliminointi olisikin ideaalitila, jotkut prosessit vaativat tietyn määrän varastoa (Liker et al.,
2006, s. 44).

3.2.2 Odottaminen
Odottamisella tarkoitetaan aikaa, joka kuluu, ennen kuin työntekijät pääsevät tekemään töitä
(Østbø &Wetherill & Cattermole, 2016. s. 39). Hosseini et al. (2015, s. 260) mukaan suurin
osa materiaalin elinkaaresta kuluu materiaalin käsittelyä edeltävään odotteluun.
Odottaminen on yksi suurimpia hukkia, mutta myös yksi vaikeimmin havaittavissa olevista
hukista (Hosseini et al., 2015, s. 260). Odottamisen syitä voivat olla esimerkiksi materiaalin
saapumisen odottelu, odottaminen että pääsee tekemään seuraavaa työvaihetta, muiden
työntekijöiden odottaminen tai työohjeiden odottaminen (Østbø et al., 2016, s. 39). Lisäksi
odottamisella voidaan tarkoittaa, esimerkiksi työkoneen pelkkään seuraamiseen kuluvaa
aikaa, valmistelematta mitään samalla. Odottamisella myös tarkoitetaan aikaa, joka kuluu
odottamiseen, kun esimerkiksi tarvittava materiaali on loppunut varastosta, työkoneiden
seisakkeihin kuluvaa aikaa, kapasiteetin puutteesta johtuvaan odotteluun kuluvaa aikaa, tai
muita tuotannon eri pullonkauloista johtuvaa odottelua. (Liker et al. 2006, s. 35-36.) Lisäksi

21

jos tuotantoprosessin eri vaiheet ovat epätasapainossa, voi yhden vaiheen työtahti aiheuttaa
odottelua tuotantoprosessin muissa vaiheissa. (Østbø et al., 2016, s. 39). Yksittäisen ihmisen
odottamiseen kuluva aika ei välttämättä vaikuta pitkältä, mutta samaa vaihetta voivat odottaa
useampi ihminen tai kone. Mikäli odottaminen on toistuvaa, niin kuukaudessa tai vuodessa
odottamiseen kuluva aika voi olla hyvinkin suuri. (Hosseini et al., 2015, s. 260.)

3.2.3 Ylikäsittely
Ylikäsittelyllä tarkoitetaan tuotteen valmistuksessa ilmeneviä ylimääräisiä vaiheita, jotka
eivät tuota lisäarvoa valmistettavaan tuotteeseen (Liker, 2003). Ylikäsittelyllä voidaan
tarkoittaa myös, että tehdään tarkempaa laatua, kuin mitä asiakas vaatii (Liker, 2003).
Ylikäsittely voi johtaa esimerkiksi tarpeettomiin tuotteiden tarkastuksiin, tuotteiden
uudelleen työstämiseen ja tuotteiden tarpeettomaan hylkäämiseen. Tyypillisiä esimerkkejä
voivat olla esimerkiksi liian tiukat toleranssit, tarpeettoman tarkkojen koneistusmenetelmien
käyttö tai esimerkiksi tarpeeton hiominen ja kiillottaminen. Voi myös olla, ettei laatua ole
tarkalleen määritelty jolloin tehdään tarpeettoman tarkkaa työtä. (Hosseini et al., 2015, s.
261.)

Hosseini et al. (2015, s. 261) mukaan riittävä kommunikaatio asiakkaan, suunnittelun ja
valmistajan välillä on merkittävin tekijä ylikäsittelyn vähentämisessä. On erittäin tärkeää,
että

suunnittelija

ymmärtää

tarkkaan

suunniteltavan

tuotteen

käyttökohteen

ja

käyttötarkoituksen. Lisäksi suunnittelijan on tärkeää ottaa vastaan neuvoja valmistajalta,
joiden avulla voidaan huomioida käytettävät valmistusprosessit, sekä mitä voidaan valmistaa
ja mitä ei. (Hosseini et al., 2015, s. 261.)

3.2.4 Tarpeeton siirtely ja kuljettaminen
Tarpeettomalla siirtelyllä ja kuljettamisella tarkoitetaan keskeneräisen tuotannon materiaalin
siirtelyä paikasta toiseen (Liker et al., 2006, s. 36). Vaikka materiaalin siirtäminen on
välttämätön osa tuotantoprosessia, se nähdään silti hukkana, sillä se ei tuota itse tuotteeseen
mitään lisäarvoa (Hosseini et al., 2015, s. 256). Hosseini et al. (2015, s. 256) mukaan
tavaroiden kuljetuksessa tulee optimoida siirretyn matkan pituus ja siihen käytetty aika. Mitä
pidempään tavara on kuljetuksessa, sitä suurempi osa tavaran läpimenoajasta on arvoa
tuottamatonta aikaa. Lisäksi mitä pidempään materiaali on kuljetuksessa, sitä suurempi
mahdollisuus sillä on vaurioitua kuljetuksessa. (Hosseini et al., 2015, s. 256.)
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3.2.5 Tarpeeton varasto
Tarpeettomalla varastolla tarkoitetaan varastoa, joka muodostuu, kun materiaalia tuotetaan
valmistusprosessissa nopeammalla tahdilla, kuin mitä asiakkaat tarvitsevat. Varasto nähdään
hukkana, sillä varastointi ei tuota itse tuotteelle mitään lisäarvoa. (Hosseini et al., 2015, s.
258.) Hosseini et al. (2015, s. 256) mukaan liika varasto vie lattiatilaa, kasvattaa
läpimenoaikaa, rajoittaa kommunikointia sekä pienentää tehokkuutta, sillä varaston
hallintaan kuluu aikaa, jota voisi käyttää jossain muualla. Materiaalia varastossa täytyy myös
monesti siirrellä edestakaisin, jolloin aikaa kuluu myös tarpeettomaan siirtelyyn.
Tarpeettomaan siirtelyyn kuluvan ajan lisäksi materiaali voi myös vaurioitua siirtelyn
aikana. Materiaali voi myös vaurioitua, kun se seisoo varastossa, esimerkiksi vanhentua
tarpeettomaksi. (Hosseini et al., 2015, s. 258.) Varasto myös sitoo yrityksen pääomaa,
kunnes materiaali saadaan myytyä eteenpäin (Hosseini et al., 2015, s. 256). Varaston
aiheuttamia hukkia voidaan vähentää implementoimalla JIT-periaate. Kun valmistetaan vain
se määrä tuotteita mitä asiakas tarvitsee, voidaan pienentää varastoja. (Hosseini et al., 2015,
s. 258.)

3.2.6 Tarpeettomat liikkeet
Tarpeettomilla liikkeillä tarkoitetaan kaikkia tarpeettomia liikkeitä, joita työntekijät joutuvat
tekemään työtä tehdessä. Näitä voivat olla esimerkiksi jonkin työkalun etsiminen, työkalun
hakeminen tai muun materiaalin hakeminen pitkän matkan päästä sekä kaikki muu tarpeeton
liikkuminen, mikä ei tuo lisäarvoa valmistettavalle tuotteelle. (Liker, 2003.) Tarpeettomiin
liikkeisiin liittyy myös ergonomia, jolloin pitäisi pyrkiä poistamaan tavaroiden nostamiset
lattialta tai alahyllyiltä, muut nostamiset ja tavaroiden kurottamiset ylähyllyiltä. Tavarat
tulisi sijoittaa työpisteillä siten, että ne ovat ergonomisesti saatavilla. (Hosseini et al., 2015,
s. 259) Tavaroiden ergonominen sijoittaminen on tärkeää työntekijöiden työterveyden takia.
Epäergonominen tavaroiden sijoittelu kuormittaa työntekijöitä ja heikentää työtehokkuutta.
Se voi myös pahimmassa tapauksessa johtaa tapaturmaan, jolloin voidaan menettää
työntekijä, ja joudutaan kouluttamaan uusi työntekijä, johon kuluu aikaa ja rahaa. (Hosseini
et al., 2015, s. 259.) Tarpeettomia liikkeitä työpisteellä voidaan vähentää työpisteen layoutin
tehokkaalla suunnittelulla, jossa työpisteellä ovat kaikki ne työkalut ja materiaalit mitä
työntekoon tarvitaan, ne ovat lähellä siellä missä niitä tarvitaan, sekä ne ovat ergonomisesti
saatavilla. (Hosseini et al., 2015, s. 259).
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3.2.7 Vialliset tuotteet
Vialliset tuotteet ovat yksi näkyvimpiä hukkia (Hosseini et al., 2015, s. 263). Hosseini et al.
(2015, s. 263) mukaan resurssien hukkaaminen viallisiin tuotteisiin on yksi kalleimmista
hukista, sillä vialliset tuotteet monesti havaitaan, vasta kun tuote on valmistettu, ja jopa vasta
silloin kun asiakas ottaa sen käyttöönsä. Vialliset tuotteet voivat näin ollen myös johtaa
asiakkaiden menettämiseen. (Hosseini et al., 2015, s. 263) Viallisiin tuotteisiin menetetään
viallisen tuotteen valmistukseen kuluneet resurssit ja materiaalit, mutta lisäkustannuksia
tulee myös viallisten tuotteiden muokkaamisesta, sekä korvaavan tuotteen valmistuksesta
(Hosseini et al., 2015, s. 264).

3.2.8. Käyttämätön työntekijöiden luovuus
Käyttämättömällä työntekijöiden luovuudella tarkoitetaan, ettei panosteta tarpeeksi
vuorovaikutukseen työntekijöiden kanssa (Liker, 2003). Likerin (2003) mukaan kun
vuorovaikutukseen työntekijöiden kanssa ei panosteta, menetetään aikaa, ideoita, taitoja,
oppimis- ja kehittämismahdollisuuksia.

3.3

Arvo

Lean toimintastrategia lähtee liikkeelle siitä, että määritetään jonkin tuotteen arvo (Womack
et al., 2003, s. 16). Kourin (2009, s. 6) mukaan Lean ajattelussa tuotteen tai palvelun arvo
määritellään asiakkaan näkökulmasta, jonka muodostavat tuotteen ominaisuudet, laatu,
toimitusaika ja toimitusvarmuus. Monesti voi olla, että tuotteissa on enemmän
ominaisuuksia kuin mitä asiakas tarvitsee, ja näiden tarpeettomien lisäominaisuuksien
aikaansaaminen tarpeettomasti nostaa tuotteen hintaa. Tämä pahimmassa tapauksessa johtaa
siihen, että menetetään asiakkaita, koska hinta on ollut liian korkea tarpeettomien
ominaisuuksien johdosta. (Womack et al., 2003, s. 17.)

Tuotteen arvoa ei tule muodostaa ominaisuuksista, mitkä valmistaja itse kokee muodostavan
tuotteen arvon (Womack et al., 2003, s. 17). On ajateltava mistä ominaisuuksista asiakas on
valmis maksamaan, ja mitä ominaisuuksia asiakas ei pidä tärkeinä (Kouri, 2009, s. 8).
Womack et al. (2003, s. 17) mukaan valmistajat voivat myös ajatella, että asiakkaat haluavat
tuotteen, kunhan he ymmärtävät sen ominaisuudet. Monesti voi myös olla, että valmistajat
haluavat jatkaa niiden tuotteiden tekemistä, mitä he jo valmistavat sekä monet asiakkaat
eivät välttämättä osaa pyytää, kuin vain vähän mukailtua tuotetta olemassa olevasta
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tuotteesta (Womack et al., 2003, s. 31). Arvon määrittelyn täytyy lähteä liikkeelle siitä, että
selvitetään asiakkaan kanssa mihin tavoitteisiin tuotteella tulee päästä ja millä hinnalla
(Womack et al., 2003, s. 17). Kun tuotteen arvo on perusteellisesti määritelty, voidaan koko
kehitystoiminta kohdistaa ainoastaan asiakkaan haluamien ominaisuuksien kehittämiseen
(Kouri, 2009, s. 8). Womack et al. (2003, s. 19) mukaan väärä tuote on hukkaa, vaikka se
olisikin oikein tehty.

3.4

Arvovirta

Kun tuotteen arvo on perusteellisesti määritelty, voidaan määritellä tuotteen arvovirta.
Arvovirta muodostuu kaikista niistä tietyistä toimenpiteistä, mitä on asiakkaan tarpeen
tunnistamisen ja asiakkaalle toimitetun tuotteen välillä. (Rother & Shook, 1999, s. 3) Kourin
(2009, s. 8) mukaan arvovirta määritellään, jotta saadaan selville ne prosessit ja toiminnot,
joista asiakkaalle tuotettu arvo muodostuu. Kun prosessit ja toiminnot ovat määritelty,
pyritään poistamaan arvoa tuottamattomat prosessit ja toiminnot, sekä tehostamaan arvoa
tuottavia prosesseja ja toimintoja (Kouri, 2009, s. 8).

Womack et al. (2003, s. 37) mukaan arvovirta-analyysissa samalla tavalla, kun toimia joita
ei voida mitata, ei voida kunnolla ohjata, täytyy arvovirta-analyysissa tuntea kaikki
toimenpiteet, mitä tehdään raaka-aineiden hankinnan ja asiakkaan vastaanoton välillä, jotta
niitä voidaan haastaa, kehittää tai poistaa kokonaan. Kokonaisten prosessien, osastojen tai
koko yritystoiminnan arvovirta-analyysin sijaan tulee arvovirta-analyysi tehdä yksittäisille
tuotteille (Womack et al., 2003, s. 37).

Arvovirta-analyysissa tulee tehdä kartta kaikista tuotteen vaiheista, joita on raaka-aineen
hankinnan ja asiakkaan tuotteen vastaanottamisen välillä. Analyysissa tunnistetaan kaikki
vaiheet, joita tarvitaan tuotteen suunnitteluun, tilaamiseen ja valmistamiseen. Nämä vaiheet
jaetaan tämän jälkeen kolmeen eri kategoriaan:
1) Vaiheet jotka tuottavat tuotteelle arvoa asiakkaan näkökulmasta.
2) Vaiheet jotka eivät tuota arvoa tuotteelle, mutta ovat tarpeellisia tuotteen
valmistumisen tai tuotteen laadun takaamisen kannalta.
3) Vaiheet jotka eivät tuota arvoa tuotteelle asiakkaan näkökulmasta ja voidaan
poistaa heti. (Womack et al., 2003, s. 38.)
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Womack et al. (2003, s. 38) mukaan kun 3. kategorian vaiheet ovat poistettu arvoketjusta,
voidaan ruveta poistamaan 2. kategorian vaiheita virtauttamisen, imuohjauksen ja
täydellisyyteen pyrkimisen menetelmien avulla.

Arvovirta-analyysissa on kuitenkin tärkeää, että arvovirtakartan tekemisen jälkeen ei
ryhdytä suoraan poistamaan hukkia, vaan tehdään nykytilan arvovirtakartan lisäksi myös
tulevaisuuden arvovirtakartta (Liker et al., 2006, s. 39). Kuvassa 4 on kuva nykytilan
arvovirtakartasta. Tulevaisuuden arvovirtakartta on hahmotelma siitä, miltä arvovirran tulisi
näyttää, jossa materiaalin ja tiedon kulku on ajoitettu asiakkaan kysynnän mukaiseen tahtiin
(Liker et al., 2006, s. 38). Arvovirta-analyysissa on tärkeää, ettei tarkastella vain yksittäisiä
prosesseja tai koneita koko ketjussa, vaan keskitytään siihen, miten koko arvovirran
muodostamat yksittäiset prosessit ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa (Womack et al.,
s. 44).

Kuva 4. Arvovirtakuvaus (Rother et al., 1999).

26

3.5

Virtaus

Kourin (2009, s. 8) mukaan virtauttamisessa tavoitteena on, että materiaali virtaa
arvoketjussa pysähtymättä. Tuomisen (2010, s. 72) mukaan virtaus tarkoittaa ”prosessissa
keskeytymätöntä materiaalien, komponenttien, tuotteiden ja tiedon virtausta ilman väli- tai
tuotevarastoja.” Virtaus alkaa siitä, kun asiakas tekee tilauksen ja päättyy siihen, kun tuote
on valmistettu ja asiakas vastaanottaa tuotteen (Tuominen, 2010, s. 72). Virtauksen
katkokset aiheuttavat hukkaa, ja ne pyritään tunnistamaan ja poistamaan eri Lean
menetelmien avulla (Tuominen, 2010, s. 88).

3.5.1 Yksiosainen virtaus
Yksiosaisessa virtauksessa tarkoituksena on pienentää työvaiheiden välisiä välivarastoja
pienentämällä eräkoko yhteen kappaleeseen, jolloin yksittäiset tuotteet virtaavat
työvaiheelta toiselle. Selventääkseen yksiosaisen virtauksen periaatetta, esitellään
seuraavaksi esimerkit erätuotannosta ja yksiosaisesta virtauksesta. (Liker, 2003.)

Kuvassa 5 on yksinkertaistettu esimerkki tietokoneen valmistajan tuotantoprosessista. Tässä
esimerkissä

tietokoneita

valmistetaan

kolmella

eri

osastolla.

Ensimmäisellä

keskusyksikköosastolla valmistetaan tietokoneen keskusyksikkö. Toisella osastolla
valmistetaan tietokoneen näytöt ja kolmannella osastolla testataan valmiit kokoonpanot.
Tuotanto on järjestetty siten, että keskusyksiköitä tehdään kymmenen kappaleen erissä,
jonka jälkeen ne lähetetään eteenpäin näyttöosastolle. Näyttöosastolla näytöt kiinnitetään
keskusyksiköihin, jonka jälkeen ne lähetetään eteenpäin testausosastolle jälleen kymmenen
kappaleen erissä. Kun tietokone on testattu, se lähetetään asiakkaalle. Tässä esimerkissä
kukin kolmesta työvaiheesta vie yhden minuutin per yksikkö, jolloin kymmenen kappaleen
erän tekemiseen menee kymmenen minuuttia. Näin ollen, vaikka yksittäisen tietokoneen
valmistukseen kuluu yhteensä kolme minuuttia työaikaa, ensimmäinen kone on testattu ja
valmiina lähetettäväksi vasta 21 minuutin jälkeen. (Liker, 2003.)
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Kuva 5. Tietokoneiden valmistus erätuotannossa (muokattu alkuperäisestä) (Liker, 2003).

Kuvassa 6 on esimerkki yksiosaisesta virtauksesta. Yksiosaisessa virtauksessa sen sijaan että
jokaisella kokoonpanovaiheella olisi oma osasto, ja alikokoonpanoja liikuteltaisiin eri
osastoilta toisille, yksiosaisessa virtauksessa pyritään poistamaan tiettyjä tuotteita
valmistavat osastot, ja tuomaan kaikki valmistusvaiheet lähelle toisiaan vierekkäin,
muodostaen valmistussolun. Yksiosaisessa virtauksessa nimensä mukaisesti eräkoko
pienennetään yhteen kappaleeseen. Tämän lisäksi, jos seuraava vaihe prosessissa on kesken,
niin aikaisempi vaihe ei aloita uusien tuotteiden valmistusta. Tässä esimerkissä esimerkiksi
jos näyttöjen valmistus on vielä kesken, mutta keskusyksikkö on jo valmis, keskusyksikön
valmistus odottaa, että näytönvalmistus saa työnsä loppuun. Näin vältytään välivarastoilta
eri prosessien välillä. Kun verrataan alikokoonpanojen määrää, niin ensimmäisessä
esimerkissä alikokoonpanoja on 21, kun taas yksiosaisen virtauksen -esimerkissä
alikokoonpanoja on kaksi. Kun alikokoonpanoja on vähän, voidaan säästää huomattavasti
tuotantotilaa. Lisäksi kun ylituotantoa minimoidaan, vähenee samalla tavaroiden tarpeeton
siirtely. (Liker, 2003.)
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Kuva 6. Tietokoneiden valmistus yksiosaisen virtauksen mukaisesti (muokattu
alkuperäisestä) (Liker, 2003).

Voidaan ajatella, että on tehotonta lopettaa valmistus sen vuoksi, että seuraavan
valmistusvaiheen työ on vielä kesken, ja odottaa, niin kauan kunnes seuraavan
valmistusvaiheen ongelma ratkaistaan. Yksiosaisen virtauksen keskeisimpiä ajatuksia on
kuitenkin se, että työn pysähtyessä ongelmat nousevat esiin, eivätkä kätkeydy
välivarastoihin. On monia tilanteita, missä ongelmien juurisyy jää selvittämättä, kun voidaan
turvautua varastoihin. Tuotannon pysähtyminen kuitenkin haastaa työntekijät ratkomaan
ongelmia, ja näin ollen prosesseja tulee jatkuvasti parannettua. (Liker, 2003.)

Kun verrataan läpimenoaikoja näiden kahden esimerkin välillä, niin yksiosaisen virtauksen
esimerkissä ensimmäinen tietokone valmistuu kolmen minuutin päästä, kun taas
ensimmäisessä esimerkissä ensimmäinen tietokone on valmis 21 minuutin päästä. Lisäksi
kymmenen kappaleen erä on yksiosaisen virtauksen esimerkissä valmis 12 minuutin päästä,
kun ensimmäisessä esimerkissä kymmenen kappaleen erän valmistumiseen menee 30
minuuttia. Kun ensimmäisen valmistettava kappale kulkeutuu suoraan koko prosessin läpi
jäämättä välivarastoihin, saadaan heti selville, mikäli jossain kokoonpanon osassa on jokin
laatu- tai suunnitteluvirhe. Lyhyemmät läpimenoajat lisäävät myös valmistuksen
joustavuutta, esimerkiksi mikäli asiakkaalta tulee uusia toiveita tuotteiden suhteen, ne
voidaan ottaa käytäntöön nopeammin. (Liker, 2003.)

Näiden lisäksi yksiosaisella virtauksella on myös mahdollista parantaa työpaikan
turvallisuutta ja yleistä työmoraalia. Joissain tapauksissa esimerkiksi trukkiliikenne ollaan

29

voitu karsia kokonaan pois, kun tavaroita ei ole enää tarvinnut siirtää paikasta toiseen.
Yleinen työmoraali on myös parantunut, kun suurempi osa työstä on ollut arvoa lisää
tuottavaa työtä. (Liker, 2003.)

3.6

Imuohjaus

Kourin (2009, s. 9) mukaan imuohjauksella tarkoitetaan, että tuotteita valmistetaan
todellisen tarpeen tai kulutuksen mukaan. Imuohjaus perustuu ruokakauppojen hyllyjen
täyttämisen periaatteeseen. Tarkoituksena on varastoida suhteellisen pieni määrä tuotteita,
ja täydentää usein, sen perusteella mitä asiakas tarvitsee. (Liker et al., 2006, s. 9.)
Imuohjauksessa yksittäisissä työvaiheissa ei valmisteta tuotetta, ennen kuin seuraava vaihe
pyytää tuotetta. Tuotetta voidaan pyytää esimerkiksi siinä vaiheessa, kun varmuusvarasto
otetaan käyttöön. Kun tuotetta pyydetään ainoastaan silloin kun varmuusvarasto otetaan
käyttöön, voidaan eliminoida ylimääräisen tavaran varastointi ja ylimääräiset täydennykset.
Lisäksi imuohjaus on yksinkertainen materiaalin ohjaustapa, jolloin ei tarvitse ennustaa
kuinka paljon materiaalia kuluu, vaan täydennystä voidaan tehdä mahdollisesti vaihtelevan
käytön mukaan. (Liker, 2003.) Kourin (2009, s. 22) mukaan imuohjauksen tavoitteena on
pyrkiä eliminoimaan ylituotannon aiheuttamaa hukkaa, joka on yksi keskeisimpiä hukan
muotoja. Kun tuotteita valmistetaan vain todellisen tarpeen tai kulutuksen mukaan, voidaan
varastoja pienentää (Kouri, 2009, s. 9). Womack et al. (2003, s. 67) mukaan imulla
tarkoitetaan sitä, että tuotetta ei valmisteta ennen kuin asiakas tai seuraava vaihe pyytää sitä.
Imuohjauksen yhteydessä puhutaan myös JIT -periaatteesta, jossa asiakkaalle toimitetaan
niitä tuotteita, joita asiakkaat haluavat, silloin kun he haluavat, ja siinä määrin missä haluavat
(Liker et al., 2006, s. 108).

Imuohjauksessa tuotteen valmistuksen aloittaa aina imuohjausimpulssi. Impulsseja voivat
olla esimerkiksi tyhjentynyt laatikko, jolloin havaitaan, että materiaalia tarvitaan lisää tai
imuohjauskortti eli Kanban -kortti. Kanban -kortti sisältää materiaalin tiedot, joita voivat
olla esimerkiksi tarvittavan materiaalin nimi, varastosijainti ja tarvittava määrä. (Kouri,
2009, s. 22.) Kanban ei välttämättä aina ole kortti, vaan Kanban voi myös olla esimerkiksi
tyhjä tila, tyhjä kärry tai tyhjä laatikko. (Liker et al., 2006, s. 95) Toyota näkee Kanban järjestelmän itsessään kuitenkin yhtenä hukkana ja tilapäisenä ratkaisuna, kunnes kehitetään
prosessi, jossa Kanban -korteille ei ole tarvetta. (Liker et al., 2006, s. 9) Likerin (2003)
mukaan tulisikin ensisijaisesti aina pyrkiä yksiosaiseen virtaukseen, mutta tapauksissa joissa
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tämä ei ole mahdollista, tulee käyttää imuohjausta, joka on seuraavaksi paras tapa.
Imuohjauksella voidaan Kourin (2009, s. 23) mukaan saavuttaa yksinkertaisempi
materiaalinohjaus ja varaston pienentäminen, lyhyempi tuotannon läpimenoaika, tuotannon
selkeyttäminen sekä parempi tuotannon joustavuus ja asiakaslähtöisyyden lisääminen.

3.7

Täydellisyys

Kourin (2009, s. 9) mukaan täydellisyydellä tarkoitetaan sitä, että ”prosesseja kehitetään
jatkuvasti ratkaisemalla ongelmia ja poistamalla eri hukkailmiöitä. ” Womack et al. (2003,
94) mukaan yrityksen tulisi kilpailla itseään vastaan jatkuvasti parantamalla ja pyrkimällä
täydellisyyteen sen sijaan, että pelkästään keskitytään kilpailemaan kilpailijoiden kanssa.
Medinillan (2014, s. 6) mukaan täydellisyyteen pyrkiminen on loputon prosessi ja
täydellisyys on saavuttamaton tila, jonka periaatteena on, että tänään teemme asioita
paremmin kuin eilen, ja huomenna teemme asioita paremmin kuin tänään.

3.7.1 Jatkuva parantaminen
Kaizen tarkoittaa jatkuvaa parantamista ja se tulee japanin kielisistä sanoista ”Kai” eli hyvä,
jatkuva ja ”Zen” joka tarkoittaa sanoja viisaus, muutos ja parannus (Medinilla, 2014, s. 4).
Jatkuvan parantamisen tavoitteena on toiminnan jatkuva ja systemaattinen parantaminen,
jossa kaikki työntekijät ovat osana kehitystoimintaa. Varsinainen kehitystoiminta
tyypillisesti toteutetaan pienryhmissä, joissa esille tuleviin ongelmiin tai kehitysehdotuksiin
perehdytään, suunnitellaan ratkaisut, toteutetaan ratkaisut ja seurataan miten ratkaisut ovat
toimineet. (Kouri, 2009, s. 14.) Jatkuva parantaminen kulkee käsikädessä tuotannon
virtauttamisen kanssa. Kuten edellä on mainittu, kun tuotantoa virtautetaan varastot
pienenevät ja tuotantoprosessissa ilmenevät ongelmat tulevat esille. Yksi toimintatapa
ongelmien poistamiselle on jatkuva parantaminen. (Kouri, 2009, s. 14.)

3.7.2 Suunnittele, suorita, arvioi ja toteuta
Esille tulleita ongelmia voidaan ratkaista esimerkiksi PDCA-syklin avulla. PDCA-sykli
koostuu neljästä eri vaiheesta. Ensimmäinen vaihe P tulee sanasta Plan eli suunnittele, jossa
pohditaan eri vaihtoehtoja, kuinka ilmennyt ongelma tulisi ratkaista. (Kouri, 2009, s. 15.)
Suunnitteluvaiheessa määritellään ongelma sekä hypoteesi mahdollisista ongelman
aiheuttajista ja ratkaisuista (Moen & Norman, 2006, s. 7).
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Toinen vaihe on D eli Do, joka tarkoittaa suunnitteluvaiheessa muodostuneen suunnitelman
käytännön toteuttamista. Yksi tapa toteuttaa suunnitelma on tehdä pilottihanke. (Kouri,
2009, s. 15.)

Kolmas vaihe on C eli Check, joka tarkoittaa arvioimista. Tässä vaiheessa arvioidaan
pilottihankkeen toimivuus ja sen hyvät ja huonot puolet. Arvioinnissa pohditaan, tuleeko
pilottihanketta parantaa edelleen. (Kouri, 2009, s. 15.)

Neljäs vaihe on A eli Act, joka tarkoittaa toteuttamista (Kouri, 2009, s. 15). Tässä vaiheessa,
mikäli hankkeen tulokset eivät ole olleet riittävät, palataan takaisin suunnitteluvaiheeseen
(Moen et al., 2006, s. 7). Mikäli hanke on ollut onnistunut, standardisoidaan se myös
muualla, missä vastaavanlaisia ongelmia ilmenee (Kouri, 2009, s. 15). Tässä vaiheessa
seurataan vielä muutoksia ja sen vaikutuksia. Liker et al. (2006, s. 371) mukaan ei ole
tavatonta, että uudet ratkaisut ja toimenpiteet luovat uusia ongelmia. On tärkeää kuitenkin
huomata, ja erotella, ovatko uudet ongelmat todellisia, vai ovatko ne muutoksesta aiheutuvaa
sopeutumista uusiin käytäntöihin (Liker et al., 2006, s. 371). Kuvassa 7 on kuva PDCAsyklistä.

Kuva 7. PDCA-sykli (Kouri, 2009, s. 15).

Liker et al. (2006, s. 364) mukaan monesti siirrytään virheellisesti suoraan
implementointivaiheeseen. Mikäli ongelmaa ei ole tarkoin määritelty, on hankalaa
ymmärtää, mitä ongelmaa tarkalleen parannuksella halutaan ratkaista, ja kuinka hyvin
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ongelma tulee ratkaista, jotta päästään tavoitteeseen. Ongelman välttämiseksi tulisi siis
perusteellisesti määritellä alussa ongelma mitä ratkaistaan, ja tehdä juurisyyanalyysi ennen
implementointivaihetta. (Liker et al., 2006, s. 364.)

Toyotan filosofian mukaan ongelmia ei todellisuudessa koskaan ratkaista täysin, vaan
ongelmille on olemassa vastatoimenpiteitä. Vastatoimenpiteet jaetaan kahteen kategoriaan:
lyhyen aikavälin vastatoimenpiteet ja pitkän aikavälin vastatoimenpiteet. Lyhyen aikavälin
vastatoimenpiteillä tarkoitetaan tilapäisiä ratkaisuja ongelmiin, ennen kuin parempi ratkaisu
löydetään, tai implementoidaan. Pitkän aikavälin vastatoimenpiteillä taas pyritään
eliminoimaan kokonaan ongelman juurisyy. (Liker et al., 2006, s. 365) Koska juurisyyn
poistaminen voi usein viedä viikoista kuukausiin, tulisi Liker et al. (2006, s. 366) mukaan
pilkkoa koko implementointiprosessi pieniin osiin. Kun implementointiprosessi on pilkottu
pieniin osiin, prosessin etenemistä tulee tarkasteltua useammin, jolloin nähdään, pysyykö
prosessi aikataulussa, ja tarvitaanko mahdollisia lisäresursseja. Lisäksi kun tarkastellaan
implementointiprosessia useammin, saadaan samalla myös arvioitua moneen kertaan,
kuinka toimiva idea todellisuudessa on, sen sijaan että arvioidaan idean toimivuutta vasta,
kun koko implementointiprosessi on valmis. (Liker et al., 2006, s. 366.)

Liker et al. (2006, s. 367) mukaan tulee myös määrittää implementointiprosessille
yksittäinen vastuuhenkilö eikä kokonaista ryhmää. Vaikka implementointiprosessi vaatisi
kokonaisen ryhmän panostusta, tulisi silti aina määrittää yksittäinen henkilö, joka on
vastuussa suunnitelman selittämisestä, suunnitelman toteutumisen koordinoinnista,
mahdollisten

lisäresurssien

suunnitelmanmukaisuuden

tarpeiden

seuraamisesta,

sekä

aikatauluttamisesta,
prosessin

etenemiseen

prosessin
liittyvästä

raportoinnista. Yksittäisen vastuuhenkilön ei tarvitse välttämättä olla se, joka toteuttaa
implementoinnin käytännössä, mutta on vastuussa implementoinnin toteutumisesta ja
edistymisestä. (Liker et al., 2006, s. 367.) Liker et al. (2006, s. 367) mukaan mikäli yksittäistä
vastuuhenkilöä ei olla määritelty, ovat implementointiprosessin edistyminen ja toteutuminen
rajallista.

3.7.3 Jatkuvan parantamisen ongelmat
Khim et al. (2008, s. 45) teetti kyselyn eräälle Yhdysvaltalaiselle valmistavalle yritykselle
selvittääkseen työntekijöiden suhtautumista yritykseen implementoituihin jatkuvan
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parantamisen ohjelmiin. Kyselyssä ilmeni, että työntekijät näkivät jatkuvan parantamisen
hyödyt yritykselle, mutta yli puolet vastaajista olivat sitä mieltä, että johto ei vie tarpeeksi
aktiivisesti läpi jatkuvan parantamisen tapaamisista tulleita ideoita. Työntekijät eivät
tunteneet näin ollen itseään arvostetuksi, sillä he kuitenkin olivat ne, jotka näkevät työtä
tehdessä piilevät ongelmat, ja voivat näin ollen tehdä parannusehdotuksia parantaakseen
työn teon tehokkuutta. Työntekijät myös kokivat, etteivät he saa riittävästi palautetta
tekemästään työstä. (Khim et al., 2008, s. 45.)

Muita ongelmia olivat myös koulutuksen puute, sekä työntekijät eivät kokeneet, että saivat
riittävää palkkiota tekemistään parannusehdotuksista. Työntekijät eivät olleet myöskään
vakuuttuneita, että heidän työntekonsa paranisi, tai että heillä olisi parempi työturva, mikäli
he antaisivat täyden tuen jatkuvalle parantamiselle. Monilla työntekijöillä oli takanaan pitkä
ura, ja he olivat nähneet monia irtisanomisia jatkuvan parantamisen ohjelman käyttöönoton
jälkeen. (Khim et al., 2008, s. 46.) Kyselyssä havaittiin, että mitä pidempään työntekijä oli
ollut töissä, sitä vähemmän tyytyväinen hän oli jatkuvan parantamisen ohjelmaan (Khim et
al., 2008, s. 44).

3.8

Vakaus

Smalleyn (2006, s. 1) mukaan monella yrityksellä Leanin implementointi usein epäonnistuu,
koska tuotanto ei ole vakaa. Liker et al. (2006, s. 49) mukaan yksiosaisen virtauksen
implementointi vaatii, että prosessi on vakaa. Myös Taiichi Ohno havaitsi, että yksiosaisen
virtauksen implementointi vaatii jonkin minimitason vakautta, sillä muuten yksiosaisen
virtauksen implementoinnin myötä tapahtuva varaston pienentäminen johtaa ainoastaan
tuotannon menetykseen (Liker et al., 2006, s. 81). Smalleyn (2006, s. 1) mukaan vakaus
jääkin usein huomioimatta, kun mietitään miksi Lean implementoinnit tyssäävät. Vakaudella
tarkoitetaan tuotantoa, jonka toimintaa voidaan ennustaa, ja jossa on riittävästi työvoimaa,
koneita, materiaaleja ja selkeät työmenetelmät (Smalley, 2006, s. 2). Liker et al. (2006, s.
56) mukaan prosessin vakaudella tarkoitetaan sitä, että prosessi pystyy tuottamaan
toistuvasti tiettyjä tuloksia. Epävakaudella taas tarkoitetaan sitä, että prosessin tuloksissa on
merkittäviä vaihteluita (Liker, 2006, s. 56). Liker et al. (2006, s. 56) mukaan jos yritys ei
vielä ole ottanut käyttöön Lean menetelmiä, eikä ole parantanut prosesseja, ovat prosessit
todennäköisesti epävakaita. Liker et al. (2006, s. 56) mukaan vakauden voi esimerkiksi
määrittää siten, että yrityksellä on kyky toimittaa asiakkaiden vaatimusten mukaisia tuotteita
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vähintään 80 % luotettavuudella. Smalleyn (2006, s. 2) mukaan joitain edellytyksiä, joita
tuotanto vaatii ennen kuin voidaan implementoida Leania ovat, että tuotannossa on
suhteellisen vähän ongelmia tuotantokoneiden ylläpysymisessä, materiaalia on saatavilla
vähin laatuongelmin, ja johto on vahvasti läsnä tuotannossa.

Smalleyn (2006, s. 2) mukaan ei ole kuitenkaan tarkoituksena, että kaikki ongelmat tulevat
olla ratkaistu, ennen kuin voidaan ryhtyä implementoimaan Leania, vaan voidaan käyttää
joitain Lean menetelmiä, vähentääkseen näitä ongelmia. Liker et al. (2006, s. 57) painottaa,
ettei mikään prosessi tule ikinä saavuttamaan täysin vakaata tilaa. Tulee kuitenkin selvittää,
kuinka vakaa prosessi on, ja mille tasolle tulisi päästä, että voidaan siirtyä tekemään
prosessista virtaavaa. Tulisi ensiksi luoda hyvä perusta, jossa on riittävästi työntekijöitä,
riittävästi koneita, riittävästi materiaaleja ja selkeät työmenetelmät, ennen kuin voidaan
saavuttaa täydellistä virtausta ja tahtiaikaa. (Smalley, 2006, s. 2) Smalleyn (2006, s. 2)
mukaan täydellisen virtauksen ja tahtiajan implementointi olettaa, että tuotannossa on
riittävä vakaus.

Smalleyn (2006, s. 3) mukaan kysymyksiä, joita voidaan kysyä ja jotka auttavat
määrittelemään, onko tuotanto vakaa, ovat:
1) Ovatko tuotantokoneet riittävästi käynnissä, jolloin voidaan vastata
asiakkaan kysyntään?
2) Onko joka päivä riittävästi materiaalia saatavilla, jotta voidaan saavuttaa
tuotannon tavoitteet?
3) Onko riittävästi koulutettuja työntekijöitä saatavilla, jotka selviytyvät
nykyisistä prosesseista?
4) Onko tehtäviin töihin olemassa työohjeet, ovatko työtehtävät määriteltyjä ja
ovatko työt standardoituja? (Smalley, 2006, s. 3.)

Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on ei, niin Smalleyn (2006, s. 3) mukaan tulisi
pysähtyä ja korjata ongelmat, ennen kuin siirrytään implementoinnissa eteenpäin. Smalleyn
(2006, s. 3) mukaan jos yrittää virtauttaa tuotantoa asiakkaan kysynnän mukaan
kouluttamattomilla työntekijöillä, heikolla työntekijöiden valvonnalla ja heikolla materiaalin
hallinnalla, ovat ainekset katastrofiin valmiina.
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Vastaavasti Liker et al.(2006, s. 57) mukaan, esimerkkejä prosessin epävakaudesta ovat:
1) Suuret vaihtelut suorituskykymittareissa, esimerkiksi vaihtelut siinä kuinka
paljon tuotteita tehdään, tai vaihteluita kuinka paljon käytetään työtunteja
tiettyjä tuotteita kohtaan.
2) Tuotannon suunnitelman vaihtaminen, kun prosessissa ilmenee ongelmia.
Eli vaihdetaan alkuperäistä suunnitelmaa heti ongelmien ilmentyessä. Tähän
liittyvät työntekijöiden siirteleminen paikasta toiseen, työtehtävän jättäminen
auki, kun työntekijä on poissa tai lopettamalla nykyisen työn tekemisen ja
vaihtamalla tuotannon kesken toiseen tilaukseen.
3) Ei ole havaittavissa selkeää ja toistuvaa tapaa suorittaa työtä (eli työvaiheet
eivät ole standardoituja ja vaihtelevat työntekijästä toiseen.)
4) Prosessissa on suuria määriä kesken olevan työn tuottamaa varastoa, ja
niiden tasot vaihtelevat satunnaisesti.
5) Peräkkäin olevat prosessit arvoketjussa toimivat toisistaan riippumatta.
6) Materiaalin virtaus on hyvin vaihtelevaa tai sitä ei ole lainkaan.
7)

Kun

kuvataan

prosessia,

käytetään

sanamuotoja:

”yleensä/normaalisti/tyypillisesti teemme näin, paitsi silloin kun näin
tapahtuu, niin teemme toisin.”
8) Myös toteamukset kuten: ”Luotamme työntekijöihimme, että he tekevät
päätökset, siitä miten työ tehdään.” (Liker et al., 2006, s. 57.)

3.8.1 Työvoima, koneet, materiaalit ja menetelmät
Smalleyn (2006, s. 4) mukaan tulisikin vakauden saavuttamisen kannalta keskittyä ensiksi
4M:ään. 4M:ää tulevat sanoista Manpower, Machines, Materials ja Methods eli työvoima,
koneet, materiaalit ja menetelmät (Smalley, 2006, s. 3-4). Smalleyn (2006, s. 4) mukaan
vakauden saavuttaminen lähtee liikkeelle siitä, että henkilökunta on koulutettua. Tulee myös
selvittää,

miten

tuotanto

kykenee

vastaamaan

asiakkaan

kysyntään,

mikä

tuotantokapasiteetti on, ja mihin tuotantomäärään tuotanto todellisuudessa pääsee (Smalley,
2006, s. 4) Kun tuotanto on epävakaa, voi olla, että varastoja joudutaan lyhyellä aikavälillä
kasvattamaan, jotta voidaan saavuttaa vakaus. Smalleyn (2006, s. 4) mukaan kaikki varasto
ei ole hukkaa, mutta varasto mikä on yli siitä mitä tarvitaan prosessin ylläpitämiseen, on
hukkaa. Varasto kuitenkin useimmiten johtuu jostain piilevästä ongelmasta, ja kun ongelma
on ratkaistu, voidaan ylimääräinen varastokin poistaa. (Smalley, 2006, s. 4)
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Vakauden saavuttamiseksi tulee myös olla standardoituja tapoja tehdä työtä (Smalley, 2006,
s. 4). Jos prosessissa ei ole olemassa standardoituja tapoja tehdä töitä, niin aika joka kuluu
työn tekemiseen, vaihtelee huomattavasti riippuen työntekijästä (Liker et al., 2006, s. 56).
Standardointi ei kuitenkaan tarkoita, ettei työtapoja tulevaisuudessa muuteta, vaan
standardoinnilla dokumentoidaan nykyinen tapa tehdä työtä. Kun parannuksia halutaan
tehdä, voidaan referoida olemassa oleviin standardeihin ja muuttaa niitä paremmiksi.
(Smalley, 2006, s. 5.) Smalleyn (2006, s. 5) mukaan samalla tavalla kuin ihmisen on
opeteltava konttaamaan ja kävelemään ennen juoksemista, tulee yrityksen tuotannon olla
vakaa ennen kuin voidaan implementoida täydellistä virtausta ja imuohjausta. Liker et al.
(2006, s. 60) mukaan yksi monista Lean menetelmistä, joita voidaan käyttää vakauden
saavuttamiseksi, on 5S-menetelmä.

Tämä

tutkimus

käsittelee

ainoastaan

5S-menetelmää,

jonka

avulla

nykyistä

kaasuvesikaappien kokoonpanoa saadaan vakaammaksi. Tässä tutkimuksessa keskitytään
erityisesti

työntekijöiden

tarpeettomien

liikkeiden

vähentämiseen,

materiaalin

tarpeettomaan siirtelyyn ja kuljettamiseen vähentämiseen sekä tarpeettomien välivarastojen
poistamiseen. Myöhemmin kun 5S-menetelmä on saatu implementoitua, voidaan
kaasuvesikaappien kokoonpanolinjalle implementoida yksiosainen virtaus, jolloin 5Smenetelmä toimii yksiosaisen virtauksen tukena. 5S-menetelmä ja sen perusperiaatteet
käsitellään seuraavassa luvussa.
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4

5S-MENETELMÄ

5S-menetelmän perusperiaatteena on poistaa työpisteiltä tarpeettomat tavarat, järjestää
tarpeelliset tavarat paikoilleen, puhdistaa ja huoltaa tarpeelliset tavarat sekä työpiste, luoda
standardit dokumentoimalla paikat, ja ylläpitää, sekä kehittää saavutettua järjestystä
(Tuominen, 2010, s. 95). Ylläpitämällä järjestystä voidaan parantaa työtehokkuutta, ja
parantaa turvallisuutta. Lisäksi pitämällä tuotantotila järjestyksessä, voidaan luoda hyvä
ensivaikutelma tuotantotiloista nykyisille tai mahdollisille uusille asiakkaille. (Kobayashi et
al., 2008, s. 247.)

Likerin (2003) mukaan monet yritykset sekoittavat 5S-menetelmän Lean tuotantoon.
Todellisuudessa 5S-menetelmä on kuitenkin vain menetelmä Leanin tukena, jonka avulla
voidaan tukea, ja ylläpitää varsinaisen Lean tuotannon virtausta (Liker, 2003). 5Smenetelmä myös monesti nähdään ainoastaan siivousohjelmana, vaikka todellisuudessa se
on huomattavasti laajempi kokonaisuus (Liker et al., 2006, s. 64).

4.1

Lajittelu

Lajittelu on 5S-menetelmän ensimmäinen vaihe, josta 5S-menetelmän implementointi tulisi
aloittaa. Lajitteluvaiheessa on tarkoituksena käydä läpi määritelty alue, ja erotella yksitellen
läpi, mitkä esineet ovat tarpeellisia ja mitkä tarpeettomia. (Visco, 2016, s. 17.) Hiranon
(1996, s. 30) mukaan lajitteluvaihe perustuu JIT -periaatteeseen, jossa työpisteillä ovat
ainoastaan ne esineet mitä tarvitaan, siinä määrin kuin niitä tarvitaan ja silloin kuin niitä
tarvitaan. Hiranon (1996, s. 30) mukaan lajitteluvaiheessa työpisteeltä poistetaan kaikki
tavarat mitä ei tarvita työpisteellä sen hetkisen työn tekemiseen. Kun esineiden
tarpeellisuutta arvioidaan, voidaan käyttää esimerkiksi apuna seuraavan kuukauden
tuotantosuunnitelmaa (Hirano, 1996, s. 36). Hiranon (1996, s. 31) mukaan tyypillisiä
ongelmia joita esiintyy, jos lajitteluvaihetta ei olla implementoitu ovat:
1) Tuotantotiloissa on tungos ja vaikeuksia mahtua tekemään töitä.
2) Kaapit ja hyllyt ovat täynnä tarpeettomia tavaroita, jotka
muodostavat

seiniä

työntekijöiden

välille,

vaikeutuu.
3) Aikaa kuluu osien ja työkalujen etsimiseen.

jolloin

kommunikointi
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4) Tarpeettoman varaston ja koneiden varastointi aiheuttaa lisäkustannuksia.
5) Tuotantotilassa oleva materiaali piilottaa ongelmia tuotannossa.
6) Tarpeettomat tavarat ja laitteet vaikeuttavat prosessin virtauksen
kehittämistä. (Hirano, 1996, s. 31.)

4.1.1 Punalaputus
Tarpeettomien ja tarpeellisten tavaroiden lajittelussa voidaan käyttää esimerkiksi
punalaputustekniikkaa. Kuvassa 8 on esimerkki punaisesta lapusta. Punaisia lappuja
kiinnitetään

esineisiin,

joita

epäillään

tarpeettomiksi

(Hirano,

1996,

s.

32).

Punalaputustekniikan tarkoituksena on merkitä alueelle kuulumaton tavara, ja siirtää se
erikseen punalaputettuja tuotteita varten olevalle eristetylle alueelle myöhempää arviointia
varten. Punainen väri tulee siitä, että se on helposti erotettavissa. (Hirano, 1996, s. 32.)
Teknologiateollisuuden (2001, s. 9) mukaan punalaputukseen tulisi osallistua työpisteen
työnjohto, tiiminvetäjä ja työntekijät, jonka jälkeen yrityksen tai valmistuksen johto käyvät
katsomassa punalaputetut tavarat. Hiranon (1996, s. 32) mukaan apukysymyksiä joita
voidaan kysyä kiinnittäessä punaisia lappuja ovat:
1) Tarvitaanko esinettä nykyisen työn tekemiseen?
2) Jos tarvitaan, niin tarvitaanko tässä määrin?
3) Jos tarvitaan, niin tarvitseeko esineen sijaita, sillä paikalla millä se nyt on?
(Hirano, 1996, s. 32.)
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Kuva 8. Punainen lappu (Teknologia teollisuus, 2017).

Kun epäillyt esineet ovat punalaputettu, siirretään ne eristetylle alueelle, jossa päätetään,
hävitetäänkö esine, varastoidaanko esine jossain muualla, vai siirretäänkö esine takaisin
sinne, missä se oli (Hirano, 1996, s. 33). Hiranon (1996, s. 33) mukaan eristettyjä alueita
tulisi olla paikallisia työpistekohtaisia alueita sekä keskitetty alue, jossa sijaitsevat esineet,
joita yksittäisten työpisteiden ei tulisi itsenäisesti poistaa. Sen sijaan että esine hävitetään
välittömästi, voidaan punaisilla lapuilla vähentää riskiä hävittää esine, jota mahdollisesti
myöhemmin tarvitaan (Hirano, 1996, s. 16). Punalaputettu työkalu voidaan myös jättää
näkyville työpisteelle, jolloin sen tarpeellisuutta voivat kaikki työpisteellä työskentelevät
paremmin seurata. Punalaputetulle työkaluille voidaan tällöin myös asettaa jokin aikaraja,
milloin hävittämis-, säilyttämis- tai muualla varastointi päätös tehdään. (Østbø et al., 2016,
s. 47.) Vaihtoehto punaisille lapuille on kolmen laatikon menetelmä, jossa yksi laatikko on
tarpeettomille esineille, toinen laatikko on käytössä oleville esineille ja kolmas laatikko
muiden alueiden kanssa jaettaville esineille (Chiarini, 2013, s. 84).

Lajitteluvaiheella saadaan aikaan työpisteen selkeyttäminen, mahdollisten kadossa olleiden
esineiden löytäminen, työturvallisuuden parantaminen, lisätyöskentelytilan vapauttaminen,
työtehokkuuden parantaminen ja työkalujen etsimiseen kuluneen ajan vähentäminen (Visco,
2016, s. 18). Kun työskentelytila ei ole täynnä tavaraa, on työpisteellä miellyttävämpi
työskennellä. On helpompi havaita vauriot työpisteellä, laitteistoissa tai materiaalissa
aiemmin, kun työpiste ei ole täynnä tarpeettomia tavaroita. (Sorooshian, 2012, s. 3856.)
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Lajitteluvaiheen ansiosta voidaan monesti huomata, että tuotannosta löytyy enemmän
vapaata tilaa kuin kuviteltiin (Hirano, 1996, s. 39). Keskeisimpiä periaatteita 5S-menetelmän
käyttöönotossa on, että se tuo esille piileviä ongelmia, jotka muuten jäisivät huomioimatta
(Kobayashi et al., 2008, s. 247).

4.2

Järjestely

Lajitteluvaiheen jälkeen tulee 5S-menetelmän toinen vaihe, jonka nimi tulee sanasta Seiton
eli järjestely. Järjestelyvaiheessa jokaiselle tarpeelliselle tavaralle määritetään ja luodaan
oma paikka, josta sen voi helposti löytää, ja jonne sen voi helposti palauttaa takaisin käytön
jälkeen. (Chiarini, 2013, s. 85-86.) Työkalut ja esineet sekä niiden paikat myös merkitään
esimerkiksi numeroilla tai värikoodeilla, jotta ne ovat helppo löytää, ja laittaa takaisin
oikeille paikoilleen. Työkaluja ja esineitä järjestäessä tulee miettiä missä niitä erityisesti
tarvitaan, jotta työkalun hakemiseen kuluu mahdollisimman vähän aikaa. Hon (1998, s. 55)
mukaan järjestelyvaiheessa tulee ottaa huomioon tehokkuus, kuinka nopeasti saa
tarvitsemansa tarvikkeen otettua käyttöön, ja kuinka nopeasti sen voi laittaa takaisin
paikoilleen. Pelkästään tavaroiden paikkojen määrittely ei ole riittävä tapa järjestellä, vaan
on otettava huomioon tehokkuus. (Ho, 1998, s. 55.) Lisäksi tietyt työkalut, joita käytetään
usein, voidaan antaa työntekijöille mukaan kannettavaksi, jolloin niitä ei tarvitse erikseen
hakea (Gupta, 2014, s. 30). Kysymyksiä joita tulisi kysyä määrittäessä paikkoja tavaroille
ovat: mikä, miksi, minne, milloin, kuka ja miten. (Kobayashi et al., 2008, s. 248)

4.2.1 Visuaalinen ohjaus
Järjestelyvaiheessa tulee myös tuoda mukaan visuaalinen ohjaus, kun järjestetään tavaroita
(Hirano, 1996, s. 48). Hiranon (1996, s. 48) mukaan visuaalisella ohjauksella tarkoitetaan
mitä vaan viestintäkeinoa työympäristössä, joka kertoo työntekijälle yhdellä silmäyksellä,
miten työ tulisi suorittaa. Hiranon (1996, s. 48) mukaan visuaalisella ohjauksella viestitään
tietoa siitä, minne esineet kuuluvat, kuinka monta esinettä paikalle kuuluu, mikä on
standarditapa suorittaa työ, sekä monia muita työn suorittamiseen liittyviä tietoja. Kun
esineille on määritelty paikat, niin jokaisen työntekijän tulisi heti nähdä mille paikalle
mikäkin esine kuuluu. Visuaalinen ohjaus tulee toteuttaa siten, että kuka tahansa voi nähdä
ensisilmäyksellä, mikäli jokin asia työpisteellä poikkeaa standardista. (Hirano, 1996, s. 4849.) Likerin (2003) mukaan voi esimerkiksi miettiä, että jos työnjohtaja kävelee koko hallin
läpi, pystyykö hän havaitsemaan, mikäli standardoituja menetelmiä noudatetaan.
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Visuaaliseen ohjaukseen voidaan käyttää esimerkiksi valokuvia, varjotaulua tai nimilappuja.
(Chiarini, 2013, s. 86). Kuvassa 9 on esimerkki visuaalisen ohjauksen hyödyntämisestä
työkalun paikoituksessa. (Hirano, 2009, s. 309)

Kuva 9. Työkalujen merkintä tekstillä ja numerolla (Hirano, 2009, s. 309).

Eräällä japanilaisella tehtaalla visuaalista ohjausta on lisätty esimerkiksi poistamalla
työkalukaapeista kaikki ovet, jolloin voidaan heti nähdä, ovatko kaikki tarvikkeet
paikoillaan. (Jaca et al., 2014, s. 4578) Hon (2010, s. 146) mukaan myös järjestelyn tulisi
olla läpinäkyvää, jolloin minimoidaan ovet, peitteet ja lukot. Työkoneisiin, pöytiin ja muihin
tarvikkeisiin voidaan myös esimerkiksi lisätä pyörät alle, jotta ne voidaan helposti siirtää
siivouksen aikana (Jaca et al., 2014, s. 4580). Kuvassa 10 on esimerkki työkaluille tehdystä
varjotaulusta, ja kuvassa 11 on tehty vaahtomuovista vastaavanlainen säilytystapa
työkalulaatikkoon. Kuvassa 12 on esimerkki tavasta merkitä lattiaan mille paikalle mikäkin
kuuluu.
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Kuva 10. Varjotaulu (Østbø et al., 2016, s. 47).

Kuva 11. Työkaluvaunun laatikon työkalupaikoitukset (Visco, 2016, s. 33).

Kuva 12. Lattiamerkintöjä kokoonpanotehtaalla (Visco, 2016, s. 45).
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Visuaalinen ohjaus on osa TPS tuotantofilosofian toteuttamisen kannalta tärkeää periaatetta
Jidokaa (Modig et al., 2016, s. 137). Modig et al. (2016, s. 137) mukaan visuaalisella
ohjauksella kaikki voivat yhdellä silmäyksellä saada kokonaiskuvan siitä, mitä yrityksessä
tapahtuu. Kun kokonaiskuva nähdään, voidaan nopeasti havaita, jos jotain odottamatonta
tapahtuu. Visuaalinen ohjaus auttaa näkemään, onko tilanne normaali vai epänormaali.
(Modig et al., 2016, s. 137.)

4.2.2 Työkaluja järjestelyvaiheeseen
Järjestelyvaiheessa työkalujen ja esineiden paikkojen määrittelyssä voidaan käyttää apuna
spagettidiagrammia (Visco, 2016, s. 25) ja ympyrässä seisomisharjoitusta (Visco, 2016, s.
26). Paikoittaessa työpisteen esineitä ja työkaluja sekä suunniteltaessa layoutia voidaan
käyttää apuna spagettidiagrammia. Spagettidiagrammissa on tarkoituksena piirtää kuvaan
kaikki liikkeet mitä työntekijä ja materiaali tekevät työpisteellä. (Visco, 2016, s. 25.)
Spagettidiagrammin nimi tulee siitä, että lopputuloksena kuvan liikeradat muistuttavat
muodoltaan spagettia (Liker, 2003). Kuvassa 13 on esimerkki spagettidiagrammista, johon
on piirretty kaikki työntekijän tekemät liikkeet työpisteellä.

Kuva 13. Spagettidiagrammi (Lean progression, 2017).

Toinen työkalu jota voidaan käyttää, on ympyrässä seisomisharjoitus. Harjoituksessa on
käytännössä ideana mennä sinne, missä työ tehdään, ja etsiä eri hukan muotoja ja niiden

44

aiheuttajia. (Liker & Meier, 2006, s. 61.) Harjoituksen nimi tulee siitä, että Toyotalla
tuotantotilan lattiaan piirrettiin ympyrä arvioitavan työpisteen viereen, ja pyydettiin
työntekijöitä seisomaan ympyrässä, ja arvioimaan hukkia. Ympyrässä saatettiin seistä jopa
kahdeksan tuntia. (Liker, 2003.)

Jos työympäristö on ennestään tuttu, voi olla hankalaa huomata eri hukan muotoja, koska
niiden olemassaoloa saatetaan pitää itsestään selvänä. Tässä harjoituksessa hukkia tulisi
kuitenkin vain löytää ja kirjata ylös, ilman että aloittaa heti korjaustoimenpiteet. (Liker et
al., 2006, s. 61.) Visco (2016, s. 26) ehdottaa, että harjoituksen aikana tulisi kirjoittaa ainakin
30 ongelmaa, joita havaitaan harjoituksen aikana. Hukan muotoja voivat myös olla
esimerkiksi kompastumisvaarat, tai jos työntekijä joutuu kurottamaan eri esineitä
saadakseen ne käyttöönsä (Visco, 2016, s. 26). Liker et al. (2006, s. 61) painottaa, että ennen
kuin eri hukan muotoja ryhdytään poistamaan, tulee perusteellisesti selvittää, mikä on hukan
ilmenemisen juurisyy.

4.3

Puhdistaminen

Kun tavaroille on luotu paikat, ja ne on järjestelty, seuraa 5S-menetelmän kolmas vaihe Seiso
eli puhdistaminen. Tässä vaiheessa on tarkoitus puhdistaa järjestelty tila, huoltaa järjestellyt
työkalut, sekä käydä läpi määritetyn siisteystason järkevyys, ja käytettävissä olevat
menetelmät. (Chiarini, 2013, s. 86-87.) Jaca et al. (2014, s. 4579) mukaan työpisteen siisteys
on osa työntekijöiden hyvinvointia ja laadunvarmistusta. Tässä vaiheessa voidaan
esimerkiksi luoda päivittäisen siivouksen ja huoltotoimenpiteiden tarkastuslista (Chiarini,
2013, s. 87). Kobayashi et al., (2008, s. 248) mukaan kun työskennellään korkean
teknologian parissa, pelkkä siistiltä näyttäytyminen ei riitä, koska alueella voi olla pieniä
partikkeleita, joita pelkällä lakaisulla ei saada poistettua. Näin ollen tulee kiinnittää huomiota
siihen, mikä siisteyden taso tulee olla, jotta prosessit eivät häiriinny, ja valita
puhdistusmenetelmät sen mukaisesti. Lisäksi työntekijät tulee kouluttaa siihen, mikä
siisteyden taso tulee olla, ja opettaa tarkastamaan siisteyttä eri asennusvaiheiden välissä.
Näin ollen voidaan välttää tarpeettomia seisakkeja. (Kobayashi et al., 2008, s. 248.)

Koska tarpeettomat tavarat ovat tässä vaiheessa hävitetty tai varastoitu muualle, ei aikaa kulu
näiden tavaroiden puhdistamiseen. Pitämällä työkalut, tarvikkeet ja työpiste siistinä voidaan
parantaa työpisteellä liikkumista. Kun työpisteen siisteyttä ylläpidetään, voidaan havaita
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selkeämmin, ja reagoida nopeammin esimerkiksi liukastumis- tai kompastumisvaaroihin tai
muihin mahdollisiin vaaratilanteisiin. (Østbø et al., 2016, s. 48.)

Hon (1998, s. 56) mukaan jokainen yrityksen työntekijä on talonmies, jolloin siivoamista
tulisi harrastaa jokainen yrityksen työntekijä. Hon (1998, s. 56) mukaan siivoustehtävät tulee
määritellä tarkasti, ja niin ettei kenellekään ole epäselvää, mikä alue kuuluu kenellekin. Yksi
tekijä siivousvaiheen epäonnistumisessa on, ettei ole tarkoin määritelty, kuka on mistäkin
alueesta vastuussa (Ho, 1998, s. 56).

Hiranon (1996, s. 72) mukaan päivittäisen siivouksen tulisi sisältää kolme vaihetta: tarkastus
kun vuoro aloitetaan, siivous työn aikana ja siivous työvuoron loputtua. Hiranon (1996, s.
72) mukaan siivoukselle tulee järjestää erikseen aikaa, jolloin ajan kanssa työpisteen
siistimisestä tulee osa päivittäistä rutiinia. Siivouksen implementoinnissa tulee tarkkaan
määrittää siivouskohteet ja välineet, joita siivoukseen käytetään. Siivousta tulee harjoittaa
päivittäin, ja sen suorittamisen ei tulisi vaatia kovin paljoa aikaa. Viisi minuuttia voi olla
riittävä, kun siivous tehdään tehokkaasti. (Hirano, 1996, s. 73) Kuvassa 14 on esimerkki
päivittäisten siivousrutiinien ohjeistuksesta (Teknologiateollisuus, 2001, s. 16-17).

Kuva 14. Standardityöjärjestysmalli (Teknologiateollisuus, 2001, s. 16-17).
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4.4

Standardointi

Kun alue on siistitty ja alueella olevat työkalut sekä muut esineet ovat huollettu, voidaan
siirtyä neljänteen vaiheeseen Seiketsu eli Standardointi. Standardointivaiheessa on
tarkoituksena määrittää se järjestyksen ja siisteyden taso, jota ylläpidetään. Kaikilla
työntekijöillä tulee olla riittävä tieto ja koulutus siihen, miten määritetty järjestyksen ja
siisteyden taso saavutetaan. Koulutuksen ja tiedon tukena tulee olla vahva visuaalinen
ohjaus, josta kuka vaan voi helposti ja nopeasti nähdä, millä paikoilla tavaroiden ja
työkalujen kuuluu olla. (Østbø et al., 2016, s. 48.) Standardoinnin avulla voidaan luoda
selkeät pelisäännöt, minkä avulla työntekijät tietävät tarkalleen mitä heiltä vaaditaan. Tämä
on erityisen tärkeää 5S-menetelmän onnistumisen kannalta (Visco, 2016, s. 49).

Standardoinnin hyötyjä ovat, että saadaan ehkäistyä aikaisempien ongelmien toistumista,
autetaan työntekijöitä paremmin ymmärtämään, mitä heiltä vaaditaan, sekä poistetaan
epävarmuus siitä, miltä työpisteen tulisi näyttää. Luomalla standardit, luodaan koko tuotanto
yhtenäiseksi, jolloin esimerkiksi uusien alueiden omaksuminen on helpompaa. Esimerkiksi
asettamalla koko tuotantoon yhtenäiset värikoodit, esimerkiksi lattiateippeihin tai
työkaluihin, voi jokainen tuotannon työntekijä nähdä mikä kuuluu mihinkin. (Visco, 2016,
s. 50) Kaikkien standardoitujen menetelmien tulee olla selkeitä ja dokumentoituja (Gupta et
al., 2014, s. 31).

4.5

Ylläpito

Vaikka tarpeettomat esineet ovat työpisteeltä hävitetty, kaikille esineille on luotu paikat, ja
työpiste on siivottu, 5S-menetelmän tarkoitus häviää, mikäli järjestykselle ei ole olemassa
selkeää ylläpitojärjestelmää. (Hirano, 2009, s. 249) Shitsuke eli ylläpito on viides vaihe 5Smenetelmässä.

Ylläpitovaiheen

tarkoituksena

on

ylläpitää

standardointivaiheessa

määritettyjä menetelmiä. Ylläpitovaihetta pidetään vaikeimpana vaiheena kaikista viidestä
vaiheesta, sillä Viscon (2016, s. 57) mukaan ylläpitoon vaadittavat toimenpiteet ovat helppo
tehdä, mutta myös helppo jättää tekemättä. Näin ollen monessa yrityksessä onnistutaankin
hyvin kolmessa ensimmäisessä vaiheessa, mutta standardointi ja standardoinnin ylläpito
jäävät puutteellisiksi, jolloin helposti palataan lähtötilanteeseen (Visco, s. 57). Hon (1998, s.
56) mukaan kun kaikille opetetaan mitä tulee tehdä ja miten, ajan kanssa hyviä tapoja
omaksutaan ja huonot tavat katoavat.
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Visco (2016, s. 57) mukaan yksi keskeinen syy miksi ylläpitovaihe epäonnistuu, on että
yrityksiltä puuttuu selkeä syy, miksi 5S-ohjelmaa ylipäänsä halutaan ylläpitää, ja mikä sen
tarkoitus on. Visco (2016, s. 57) näkee, ettei 5S-menetelmän tarkoitus ole ainoastaan
puhtaamman ja järjestyksessä olevan työpisteen saavuttaminen, vaan myös parantamisen
kulttuurin tuominen työntekijöiden keskuuteen, sekä työntekijöiden vaikutusvallan
lisääntyminen. Viscon (2016, s. 57) mukaan 5S-menetelmä antaa työntekijöille
mahdollisuuden kokeilla, epäonnistua, reagoida sekä parantaa toimintatapoja, ja näin ollen
oppia uutta, ja parantaa työn virtausta.

Standardoituja menetelmiä tulee käydä läpi ja päivittää säännöllisesti. Uusien työntekijöiden
kouluttaminen on myös välttämätöntä. Työntekijöiden työpanokset 5S-ohjelmaan ovat myös
huomioitava ja mahdollisesti palkittava. (Gupta et al., 2014, s. 31.)

Viscon (2016, s. 58) mukaan, kun lähdetään toteuttamaan ylläpitovaihetta, tulee ensinnäkin
kaikkien osanottajien tietää, mikä 5S-menetelmä on, ja mitkä sen hyödyt ovat. Ylläpidolle
tulee myös määrittää jokin erillinen aika, milloin 5S-menetelmän toimenpiteet toteutetaan.
Tulee määrittää miten, milloin ja kuka tekee mitkäkin toimenpiteet. (Visco et al., s. 58.)
Tulee myös lisätä visuaalista ohjausta, jonka avulla muistutetaan työntekijöitä tekemään 5Smenetelmän toimenpiteitä joka päivä (Visco et al., s. 59).

Kun standardit ovat asetettu, niin standardoitujen menetelmien ylläpitoa voidaan valvoa
toteuttamalla säännöllisiä auditointeja. Auditoinnissa tehdään auditointilomake (kuva 15)
(Willis, 2016, s. 34), jossa käydään työpiste läpi ja merkitään mahdolliset poikkeamat
standardista (Willis, 2016, s. 75). Auditoinnin avulla työntekijät saavat väylän parantaa
olemassa olevia käytäntöjä. Auditoinnilla saadaan kerättyä tietoa työpisteillä ilmenemistä
ongelmakohdista, sekä seurattua, kuinka usein ongelmat toistuvat, ja missä vaiheessa
ongelman ratkaiseminen on. Kun auditointia tehdään säännöllisesti, niin 5S-menetelmän
neljä ensimmäistä vaihetta pysyvät yllä. (Willis, 2016, s. 75.)

Auditointi on ylläpidon lisäksi tärkeää, sillä auditoinnilla voidaan mitata 5S-ohjelman
toteutumisen tasoa. Auditoinnilla voidaan havaita mikä on tämän hetkinen taso, mihin
suuntaan ollaan menossa, sekä missä osassa 5S-ohjelmaa ongelmia esiintyy. (Østbø, 2016,
s. 49.) Kun havaitaan ongelmia, voidaan palata lajitteluvaiheeseen ja käydä läpi seuraavat
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vaiheet, kunnes uusi toimintatapa on standardoitu, ja lisätty osaksi auditointijärjestelmää
(Østbø, 2016, s. 51).

Kuva 15. 5S auditointilomake (Willis, 2016. s. 34).

4.5.1 5S-menetelmä ja sitoutuminen
Työn johdolla on tärkeä rooli ylläpidossa. Työn johdon tulee olla täysin sitoutunut 5Smenetelmän ylläpitoon ja puuttumaan ylläpitämiseen liittyviin puutteisiin (Hirano, 2009, s.
249). Hiranon (2009, s. 249) mukaan työn johdolla, joka ei ole sitoutunut 5S-menetelmän
ylläpitoon, ei tulisi olla oikeutta valittaa, mikäli ylläpitoa ei noudateta. Hiranon (2009, s.
249)

mukaan

kaikkien

tulisi

osallistua

5S-menetelmään,

eikä

5S-menetelmän

implementointia jätetä ainoastaan muutaman henkilön vastuulle. Hiranon (2009, s. 263)
mukaan

lopullinen

vastuu

on

yrityksen

toimitusjohtajalla,

ja

5S-menetelmän

implementointia ei välttämättä oteta tosissaan, ennen kuin yrityksen toimitusjohtaja ottaa
henkilökohtaisen vastuun ja kiinnostuksen 5S-menetelmän implementointia kohtaan.
Hiranon (2009, s. 263) mukaan pahin mahdollinen tilanne on, missä johtajat lykkäävät
vastuun 5S-menetelmän implementoinnista alaisilleen.

Scherrer-Rathje et al. (2009, s. 86) mukaan Leanin implementointi ei onnistu ilman näkyvää
ja aktiivista johdon sitoutumista. Mikäli johto ei ole sitoutunut, eivät työntekijätkään
välttämättä koe implementointitoimenpiteitä tärkeinä. Kun johto ei ole sitoutunut, voi olla
pulaa saada riittävästi resursseja implementoinnin toteuttamiseen, päätösten teko voi viedä
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huomattavan pitkän ajan, sekä kommunikointiin voi tulla katkoksia. (Scherrer-Rathje et al.,
2009, s. 86.)

Projektin väli- ja pitkäaikaistavoitteista tulisi myös avoimesti tiedottaa henkilöstölle. Eräs
yritys projektin alkuvaiheessa ajatteli, että tiedottamatta väli- ja pitkäaikaistavoitteista,
voitaisiin vähentää muutosvastarintaa. Jos taustalla on jo epäonnistuneita yrityksiä, voi
vähempi tiedotus olla paikallaan. (Scherrer-Rathje et al., 2009, s. 86) Scherrer-Rathje et al.
(2009, s. 86) mukaan kuitenkin muissa tapauksissa, kun ei tiedoteta tavoitteista, voi
työntekijöiden keskuudessa syntyä turhautumista ja sekaannuksia. Kun muutoksista ei
tiedoteta kunnolla, voi henkilöstön keskuudessa syntyä huhuja ja epävarmuutta omasta
työturvasta. (Scherrer-Rathje, 2009, s. 86.)

Kriittisimpiä vaiheita kohdeyrityksen kannalta edellä mainituista 5S-menetelmän eri
vaiheista ovat erityisesti lajittelu ja järjestelyvaiheet, sillä tuotantoon kerääntyy paljon
ylimääräistä materiaalia ja työvälineillä ei ole selkeitä paikkoja. Lisäksi visuaalista ohjausta
lisäämällä saadaan tuotantoon lisää ohjeistusta oikeista tavoista toimia. Lisäksi tulisi varoa,
ettei kohdeyrityksessä toisteta samaa virhettä minkä takia 5S-menetelmä usein epäonnistuu,
mikä on johdon sitoutumisen puute, jolloin 5S-menetelmä usein ajautuu ainoastaan kolmea
ensimmäistä vaihetta soveltavaksi järjestelmäksi. Kun kaikki viisi vaihetta saadaan
implementoitua, syntyy tuotantotiloihin tehokas tapa ylläpitää työpisteiden järjestystä.
Ylläpidon kannalta johdon sitoutuminen tulee olemaan keskeisessä roolissa projektin
onnistumisessa.
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5

5S-MENETELMÄN IMPLEMENTOINTI JA PILOTTIPROJEKTI

Tämä osio käsittelee ensimmäistä kokeilua 5S-menetelmän implementoinnista ja siitä
seuraavaa koko uunialueen layout -muutosta kohdeyrityksessä. Ennen 5S-menetelmän
pilottiprojektin aloittamista tuotantotiloihin tehtiin erilaisia 5S-menetelmän implementointia
helpottavia toimenpiteitä.

5.1

5S implementoinnin valmistelut

Ennen 5S pilottiprojektin aloitusta päätettiin tuotantotiloihin luoda muutamia valmisteluita
5S-menetelmän implementoinnin tueksi. Uuden layoutin myötä tuotantotila jaettiin eri
alueisiin ja alueet rajattiin lattiateippauksilla. Hallin työntekijät eivät kuitenkaan tunteneet,
mitä mikäkin väri tarkoitti, joka johti siihen, että materiaalia oli niille kuulumattomilla
alueilla, ja materiaalia monesti säilytettiin trukkiliikenteelle kuuluvalla käytävällä. Joissain
tapauksissa myös asennusta tehtiin trukkiliikenteelle kuuluvalla käytävällä. Osalle hallin
työntekijöistä värit oltiin käyty läpi, mutta heilläkin värit olivat vain koulutuksen jälkeen
muistin varassa. Koska hallin työntekijöillä ei yleisesti ollut tietoa, mitä mikäkin väri
tarkoitti, luotiin jokaiselle asennusalueelle, logistiikka-alueelle ja sisäänkäynnille kuvan 16
mukainen lappu, jossa lattiamerkinnät ovat mainittu.

Kuva

16.

Kohdeyritykseen

lattiamerkinnät.

pilottiprojektin

yhteydessä

tehdyt

tuotantotilojen
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Uuden layoutin myötä monelle työntekijälle oli myös epäselvää, missä päin hallia mikäkin
alue sijaitsee. Tietoa lisättiin luomalla tuotantotilaan kartta hallista, jossa jokainen
asennusalue oli merkitty (kuva 17). Kartan lisäksi jokaiselle alueelle kiinnitettiin
betonipilareihin kyltit, joista alueen numerot näkyivät. Kyltit tehtiin riittävän isolla
kirjainkoolla ja kiinnitettiin riittävän ylös, jotta alueet näkyivät myös pidemmältä. Layout kuvia lisättiin sisäänkäynnille ja muualle ympäri hallia.

Kuva 17. Kohdeyrityksen Vantaan tuotantotilan layout.

Layout -muutosten myötä uusilta alueilta puuttui myös paljon perusasioita, kuten
siivousvälineet ja jäteastiat. Jäteastioita oli olemassa vain satunnaisia, ja oli epäselvää, kuka
niitä tyhjentää ja milloin. Jätteitä kasaantui asennusalueille, ja ajoittain jätteitä kerättiin myös
pahvilaatikoihin.

Jätehuolto päätettiin järjestää siten, että tuotantohalliin luotiin kaksi isompaa jätealuetta ja
kaksi pienempää jätealuetta. Isoilla alueilla oli 660 litran astiat poltettaville jätteille,
keräyspahville sekä kippikontit metallille, kaapelijätteelle ja kuitujätteelle. Pienemmillä
alueilla oli paikat 660 litran poltettavien jätteiden ja keräyspahvin astioille. Jäteastia-alueille
määritettiin vastuuhenkilö tyhjentämään astiat tiistaisin ja perjantaisin ulkona sijaitseviin
isoihin jätekontteihin, jotka kiinteistöhuolto käy säännöllisesti tyhjentämässä.

Asennusalueille hankittiin jokaiselle jätelajille omat jäteastiat. Metalli- ja kaapelijätteelle
hankittiin pienemmät 26,6 litran jäteastiat, poltettaville jätteille 39 litran astiat ja pahvi- sekä
kuitujätteelle 60 litran astiat. Jäteastiat pidettiin pieninä, etteivät ne veisi paljon tilaa, ja että
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tyhjentäminen olisi tiheämpää. Visuaalisuuden lisäämiseksi jäteastiat päätettiin myös
hankkia eri värisinä, jossa jokaiselle jätelajille oli oma värinsä (kuva 18).

Kuva 18. Pilottiprojektin yhteydessä kohdeyritykseen hankitut eri jätteille tarkoitetut eri
väriset jäteastiat.

Koska porakoneista oli pulaa, päätettiin tuotantotiloihin luoda yhteinen porakonekaappi,
joka näkyy kuvassa 19. Yhteisiä porakoneita hankittiin kymmenen kappaletta ja heti alkuun
niille luotiin oma kaappi, jossa jokaiselle porakoneelle oli oma paikka ja akuille
latauspisteet. Porakonekaapin luomisessa käytettiin apuna visuaalista ohjausta, jolloin
jokainen porakone ja sen paikka numeroitiin. Porakonekaappiin lisättiin myös
lainaustaulukko, johon työntekijät magneettien avulla merkitsi, minkä porakoneen otti, ja
mille alueelle meni työskentelemään.
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Kuva 19. Pilottiprojektin yhteydessä kohdeyritykseen tehty eri alueiden kanssa yhteinen
porakonekaappi.

5.2

Pilottiprojektin aloittaminen ja alueen valinta

5S pilottiprojekti lähti liikkeelle pilottialueen valinnasta. Alueen valinnassa pohdittiin monia
eri vaihtoehtoja, mutta lopulta pilottialueeksi valittiin uunialue. Yksi merkittävimpiä
tekijöitä uunialueen valintaan oli, että tyypillisesti uudet työntekijät aloittavat ensimmäiseksi
uunialueelta, jolloin he voivat heti taloon tullessaan oppia 5S-menetelmään liittyviä
käytäntöjä. Kun he myöhemmin siirtyvät työskentelemään muille alueille, he voivat viedä
5S-menetelmän käytäntöjä mukanaan. Valintaan vaikutti myös se, että uunialueella vierailee
usein asiakkaita, jolloin alue olisi tärkeä saada edustuskuntoon.

Alueella oli runsaasti edellisistä projekteista jääneitä ylimääräisiä komponentteja ja
työvälineitä, sekä alueella tehtiin monia eri alikokoonpanoja. Alueen layout oli myös
muuttunut ajan kanssa vähitellen erilaiseksi, kuin mitä se oli alkuperäisessä suunnitelmassa,
ja ei ollut olemassa selkeitä paikkoja, missä mitäkin kokoonpanoa tehdään. Lisäksi alueella
työskenteli myös paljon talon ulkopuolisia työntekijöitä.

5.3

Ensimmäinen 5S implementoinnin kokeilu

5S-menetelmän implementointi aloitettiin lajitteluvaiheella, jossa poistettiin alueelta kaikki
materiaali, mikä ei liittynyt uunien kokoonpanoon. Punaiset laput luotiin, mutta koska
tavaraa oli paljon ja alueella oli paljon tuntemattomia tavaroita, niin punaisten lappujen
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sijaan tavarat kerättiin yksinkertaisesti lavoille. Lavat jaoteltiin kolmeen kategoriaan: 1.
Epäselvät tapaukset, 2. Tarpeelliset, mutta muualla säilytettävät tavarat, 3. Selvästi
tarpeettomat tavarat. Epäselviä tapauksia olivat esimerkiksi rahanarvoiset vanhoista
projekteista ylimääräisiksi jääneet tavarat sekä vanhat työkalut. Muualla säilytettäviä
tavaroita olivat esimerkiksi ylimääräiset nostoliinat ja -ketjut.

Kun prosessi eteni, niin selvisi pian, että alueen layout ei ollut täysin selkeä. Esimerkiksi
hyllyissä olevien materiaalien tarpeellisuutta arvioidessa havaittiin, että hyllyissä on
materiaalia jo päättyneistä projekteista ja nykyisistä meneillään olevista projekteista. Myös
nykyisiä työpöytiä arvioidessa havaittiin, että tietyille työpöydille ei ollut tiettyä
käyttötarkoitusta, vaan kokoonpanoa tehtiin siellä, missä oli tilaa. Lisäksi koska hyllyt olivat
täynnä tavaraa, alikokoonpanoja säilytettiin pöydällä, jotka vähensivät pöytätilaa
entisestään.

Päättyneistä projekteista oleva ylimääräinen materiaali oli hyllyssä sitä varten, jos
tulevaisuudessa tulevissa projekteissa ilmenisi materiaalipuutteita. Ei ollut olemassa
ohjeistusta siitä, mitä projekteista ylijäävälle materiaalille tulee tehdä, vaan se varastoitiin
hyllyihin ja työpöytien laatikoihin. Nykyisistä projekteista oleva materiaali taas oli hyllyissä
sen takia, että nykyiset lavat, millä materiaali tuli alueelle, olivat niin täynnä, että oli
helpompi lajitella materiaali hyllyyn, kuin käyttää joka kerta materiaalia hakiessa aikaa
etsimiseen. Materiaalin lajittelu hyllyihin oli hyvin työlästä, sillä jo lähtökohtaisesti koko
projektin materiaali tuli samoilla lavoilla, vaikka projekti sisältää useita eri kokonaisuuksia.
Lisäksi ei ollut johdonmukaista tapaa varastoida materiaalia, vaan osa materiaalista oli
lavoilla, osa materiaalista oli hyllyissä, ja osa materiaalista oli laatikoissa asennuspöydällä.
Hyllyissä oli myös pakkaukseen meneviä valmiita alikokoonpanoja sekä vanhojen
projektien kansioita ja dokumentteja.

5.4

Uuden layoutin suunnittelu ja pilottiprojektin rajaaminen

Koska layout ja materiaalinhallinta alueella eivät olleet täysin selkeitä, päätettiin järjestää
5S implementointiin ja layoutin suunnittelemiseen keskittyvä palaveri. Palaveriin
osallistuivat diplomityöntekijän lisäksi tuotantopäällikkö, kaksi työnjohtajaa sekä alueen
kymppiasentaja. Koska alue oli melko laaja, päätettiin layoutin suunnittelu aloittaa uunin
laippojen pesunurkasta, jossa tapahtui myös kaasuvesikaappien asennus. Uunin laipat ovat
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uunin päälle päällekkäin kasattavia painavia teräsrinkuloita, joiden tarkoituksena on tuoda
kaasuvesikaapeilta uunin sisälle suojakaasu. Alkuperäisen suunnitelman mukainen layout
selvitettiin olemassa olevasta layout -kuvasta. Alueen layout oli sen jälkeen muuttunut, joten
tutkimuksen alkutilanteen mukainen layout muokattiin alkuperäisestä layout -kuvasta.
Alkuperäinen pesualueen layout näkyy kuvassa 20.

Kuva 20. Alkuperäinen mallinnus uunin laippojen pesualueesta. Vetokaappi (1),
Testausalueen ultraäänipesuri (2), Uunilaippojen ultraäänipesuri (3), Pesupöytä (4).

Alkuperäisessä kuvassa pesualueella oli vetokaappi (1), testausalueen ultraäänipesuri (2),
uuninlaippojen ultraäänipesuri (3) ja pesupöytä (4). Alue oli alun perin suunniteltu uunin
laippojen pesua ja siihen liittyvää kokoonpanoa varten.

Kuvassa 21 näkyy tutkimuksen alkutilanteen layout -kuva. Uunin laippojen testauspöytä on
tuotu pesualueelle, sillä näin ollen painavia laippoja ei enää tarvitse viedä muualle
testattavaksi. Kaasuvesikaappien kokoonpano on myös tuotu pesualueelle, sillä muilla
lähialueilla ei ole tilaa. Vetokaappia ja isompaa ultraäänipesuria käyttävät ainoastaan muilla
alueilla työskentelevät työntekijät. Kaasuvesikaappien asennus tehdään tällä alueella, mutta
ei ole olemassa tiettyä kokoonpanopöytää, millä alikokoonpanot tehdään. Alikokoonpanot
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tehdään alueen isolla asennuspöydällä, missä kaikki alueen muutkin asennukset tehdään.
Alue on melko tiivis työskennellä, sillä kaasuvesikaappeja tehdään useita samaan aikaan, ja
asennusalue on suoraan pesupöydän vieressä.

Kuva 21. Tutkimuksen alkutilanteen layout -kuva. Vetokaappi (1), testausalueen
ultraäänipesuri (2), uunin laippojen ultraäänipesuri (3), pesupöytä (4), kaasuvesikaappien
kokoonpano (5), laippojen testauspöytä (6).

Alueella ei myöskään ole kaikkia asennukseen tarvittavia työkaluja. Etenkin uudet
työntekijät ovat vanhempien työntekijöiden henkilökohtaisten työkalupakkien varassa, ja
monesti on, että vanhemmilla työntekijöillä on työkalut parhaillaan käytössä, jolloin
työkalujen vapautumista joudutaan odottamaan. Lisäksi jos uudemmat työntekijät tulevat
viikonlopuksi töihin, voi olla, että moni tarpeellinen työkalu on lukkojen takana.
Pesualueella oli aikaisemmin yleisiä työkaluja, mutta työkalut ovat vähitellen ajautuneet
muualle.

5.5

Kaasuvesikaappien kokoonpanon alkutilanteen kuvaus spagettidiagrammin avulla

Jotta saataisiin tarkempi tilannekuva, päätettiin kaasuvesikaappien kokoonpanon
alkutilanteesta tehdä spagettidiagrammi. Tutkimuksen alkutilanteen kaasuvesikaappien
mekaanisen

asennuksen

työntekijöiden

arvioidut

liikkeet

näkyvät

kuvasta

22.

Spagettidiagrammia on yksinkertaistettu siten, että liikkeet ovat tehty ainoastaan yhdelle
henkilölle ja yhden kaasuvesikaapin kokoonpanolle. Todellisuudessa kaasuvesikaappeja
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voidaan tehdä samanaikaisesti neljää kappaletta, ja mekaanisia asentajia saattaa
samanaikaisesti työskennellä 2-3 henkilöä. Mekaaninen asennus kestää myös 2-3 päivää,
joten liikkeitä on huomattavasti enemmän.
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6
1

11
2

8

7
9

5
3
4

Kuva 22. Kaasuvesikaappien kokoonpanon alkutilanteen kuvaus spagettidiagrammin avulla
ennen suunniteltua työpistettä. Kaasuvesikaappien kokoonpano (1), Hylly (2), Saapuva
materiaali (3), Säilytyslaatikot (4), Kokoonpanopöytä (5), Pesupöytä (6), Ruuvihylly (7),
Työkalukärry

(8),

Yleinen

työkalukaappi

(9),

Uunien

testausasema

(10),

Paineilmaletkut/poranterät (11).

Mekaaninen asennus tyypillisesti alkaa sähkölevyn nostamisesta kaasuvesikaapin rungon
sisälle (1). Sen jälkeen hyllystä (2) haetaan asennukseen tarvittavat työkuvat ja lavoilta (3)
aloitetaan osien keräily alikokoonpanoja varten. Koska yksittäisten osien etsiminen lavoilta
vie paljon aikaa, osat lajitellaan asennuspöydille oleviin laatikoihin (4) asennuksen
nopeuttamiseksi.

Kun osat ovat lajiteltu tehdään alikokoonpanot valmiiksi isommalla kokoonpanopöydällä
(5). Osa kokoonpanoista tehdään myös uunin laippojen pesupöydällä (6). Ruuvit haetaan
hyllystä (7) ja työkaluja haetaan joko henkilökohtaisista työkalukärryistä (8), alueen
yleisestä työkalukaapista (9) tai uunien testausasemalta (10). Kun alikokoonpanot ovat
valmiita, ne asennetaan kaasuvesikaappeihin (1). Paineilmaletkuja ja kierretappeja haetaan
ruuvihyllyjen viereisistä kaapeista (11).
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5.6

Siirtymäetäisyydet uunialueella

Jotta voitiin tutkia, miten kaasuvesikaapeille erillisellä työpisteen luomisella voidaan
vaikuttaa työtehokkuuteen, mitattiin kaasuvesikaappien kokoonpanoa varten tehtäviä
pakollisia siirtymiä. Koska asennus tyypillisesti kestää 2-3 päivää, työtä tekee
samanaikaisesti 2-3 asentajaa ja asentajien työtehtävät vaihtuivat ajoittain, oli asentajien
kaikkien työvaiheiden liikkeitä hankala mitata. Näin ollen päätettiin mitata tiettyjen
asennuksen aikana tehtävien pakollisten siirtymien etäisyyksiä. Etäisyyksiä mitattiin
asennuspöydältä ruuvihyllylle, kaasuvesikaapille, työkuville, paineilmaletku/poranterä hyllylle,

saapuvalle

kaasuvesikaapeilta

materiaalille
ruuvihyllylle,

ja

työkaluille.

Lisäksi

paineilmaletkut/poranterät

etäisyyksiä
-hyllylle,

mitattiin
saapuvalle

materiaalille ja työkaluille. Siirtymät mitattiin edestakaisina matkoina. Kuvassa 23 on
piirretty mittauspisteiden väliset mittaviivat, joista etäisyydet ovat mitattu. Siirtymät ovat
erotettavuuden parantamiseksi jaettu eri väreihin ja siirtymänumeroiksi, jotka saadaan
taulukosta 1. Taulukossa 1 nähdään myös eri mittauspisteiden väliset etäisyydet.
Mittapisteinä on käytetty samoja mittauspisteitä, mutta hahmottamisen parantamiseksi viivat
ovat piirretty erilleen toisistaan. Taulukossa 1 nähdään eri mittauspisteiden väliset
etäisyydet.

9
2

5
4

3

7

8
1

6

Kuva 23. Kaasuvesikaappien kokoonpanon aikana tehtävät siirtymät ennen suunniteltua
työpistettä

spagettidiagrammin

perusteella.

Asennuspöytä

(1),

Kaasuvesikaappien

kokoonpano (2), Ruuvihylly (3), Työkuvat (4), Paineilmaletkut/kierretapit (5), Saapuva
materiaali (6), Työkalupakki (7), Yleiset työkalut (8), Uunien testausaseman työkalut (9).
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Siirtymiä

oli

yhteensä

15

kappaletta

ja

niistä

pisimmät

siirtymät

olivat

paineilmaletkut/poranterät -hyllyn ja asennuspöydän välillä 57 metriä, ruuvihyllyn ja
kaasuvesikaapin välillä 54 metriä, asennuspöydän ja ruuvihyllyn välillä 53,5 metriä ja
paineilmaletkut/poranterät -hyllyn ja kaasuvesikaapin välillä 49,5 metriä. Kaasuvesikaapin
ja asennuspöydän välillä siirtymä oli 15 metriä.

Työkalujen hakemiseen liittyviä siirtymiä oli yhteensä seitsemän kappaletta. Pisin siirtymä
työkaluille oli työkalut (uuni) ja asennuspöydän välillä 22,5 metriä. Muita siirtymiä olivat
työkalut (yleiset työkalut) ja asennuspöydän välillä 13,5 metriä, työkalut (yleiset työkalut)
ja kaasuvesikaapin välillä 13,5 metriä, työkalut (asennuspöytä) ja kaasuvesikaapin välillä
11,0 metriä, työkalut (uuni) ja kaasuvesikaapin välillä 10,0 metriä, työkalut (työkalupakki)
ja kaasuvesikaapin välillä 8 metriä sekä työkalut (työkalupakki) ja asennuspöydän välillä 6,0
metriä. Muita siirtymiä olivat saapuvan materiaalin ja kaasuvesikaapin välillä 13,0 metriä,
saapuvan materiaalin ja asennuspöydän välillä 3,5 metriä sekä työkuvien ja asennuspöydän
välillä 15,0 metriä.
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Taulukko 1. Kaasuvesikaappien kokoonpanon alkutilanteen edestakaisten siirtymien
etäisyydet.
Mittauspiste 1

Mittauspiste 2

Edestakainen

Siirtymänumero

siirtymä, x
[m]
Ruuvihylly

Asennuspöytä

53,5

1

Ruuvihylly

Kaasuvesikaappi

54,0

1

Kaasuvesikaappi

Asennuspöytä

11,5

2

Työkuvat

Asennuspöytä

15,0

3

Paineilmaletkut/poranterät

Kaasuvesikaappi

49,5

4

Paineilmaletkut/poranterät

Asennuspöytä

57,0

4

Saapuva materiaali

Kaasuvesikaappi

13,0

5

Saapuva materiaali

Asennuspöytä

3,5

5

Työkalut (Uuni)

Kaasuvesikaappi

10,0

6

Työkalut (Työkalupakki)

Kaasuvesikaappi

8,0

6

Työkalut (Yleiset työkalut)

Kaasuvesikaappi

13,5

6

Työkalut(Asennuspöytä)

Kaasuvesikaappi

11,0

6

Työkalut (Uuni)

Asennuspöytä

22,5

7

Työkalut (Työkalupakki)

Asennuspöytä

6,0

7

Työkalut (Yleiset työkalut)

Asennuspöytä

13,5

7

Edestakaiset siirtymät yhteensä, x [m]:

5.7

341,5

Kaasuvesikaappien kokoonpanon spagettidiagrammin ja siirtymien analysointi

Alkutilanteen

spagettidiagrammista

korostuu

ensimmäiseksi

ruuvihyllyn

sijainti.

Ruuvihylly on suhteellisen pitkän matkan päässä, ja yksittäisten ruuvien hakeminen
ruuvihyllystä vie paljon aikaa. Asentajat ovat tästä syystä tehneet erilaisista säilytysasioita,
mutta niiden täydentäminen on täysin asentajien varassa. Lisäksi kierretapit, poranterät ja
paineilmaletkut joudutaan hakemaan ruuvihyllyn viereisestä kaapista.

Toinen

asia,

mikä

kaasuvesikaappeihin

spagettidiagrammista
nähden.

Suurin

osa

korostuu,

on

asennuspöytien

alikokoonpanoista

tehdään

sijainti

isommalla

asennuspöydällä. Isomman asennuspöydän ja kaasuvesikaappien välillä kuitenkin liikutaan
suhteellisen paljon. Isommalla asennuspöydällä tehdään myös alueen kaikki muut
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alikokoonpanot, jolloin tila on usein vähissä. Tilanpuutteen johdosta sekä lähemmän
sijainnin johdosta laippojen pesupöytää käytetään myös välillä alikokoonpanojen tekoon.
Lisäksi jos laippojen pesupöytää käytetään alikokoonpanojen tekoon, niin etäisyydet
ruuvihyllylle ja muille alueille kasvavat.

Kolmas asia mikä spagettidiagrammista korostuu, on työkalujen sijainnit. Osalla
työntekijöistä on omat henkilökohtaiset työkalukärryt, mutta etenkin uudet asentajat ovat
muiden työntekijöiden työkalujen varassa, jolloin niitä joudutaan hakemaan sieltä missä
työkaluvaunu sijaitsee. Usein joudutaan myös odottamaan, että työkalu vapautuu käytöstä.
Alueella on muutamia yleisiä työkaluja kokoonpanopöydällä ja uunien testausalueella, mutta
ne ovat monesti muilla henkilöillä samanaikaisesti käytössä, ja vain murto-osa
kaasuvesikaappien kokoonpanossa tarvittavista työkaluista ovat yleisien työkalujen
joukossa. Kaikille yleisille työkaluille ei ole omia paikkoja, joten ne ovat usein satunnaisilla
paikoilla, jolloin aikaa kuluu myös etsimiseen.

Neljäs asia minkä spagettidiagrammista voi havaita, on alikokoonpanojen ylimääräinen
lajittelu asennuksen alkaessa. Lajittelun juurisyy on se, että kaasuvesikaappien osat ovat
samoilla lavoilla kuin alueen muiden kokoonpanojen osat. Lisäksi yksittäisillä lavoilla on
niin runsaasti tavaraa, että yksittäisten osien etsiminen on erittäin aikaa vievää. Osat näin
ollen lajitellaan asennuspöydän päätyyn laatikoihin asennuksen nopeuttamiseksi.
Lajitteluvaihe kuitenkin on ylimääräinen vaihe asennuksessa, ja lajittelulaatikot vievät tilaa
asennuspöydältä.

Näiden lisäksi asennusalue on melko ahdas tila työskennellä. Mekaaninen kokoonpano
onnistuu, mutta mekaanisen asennuksen jälkeen tehtävät sähköasennukset vaativat
enemmän tilaa. Alueella on myös paljon liikennettä, koska alueella liikkuu paljon
uunientestaajia ja suunnittelijoita, sekä tulevien uunien lavat viedään pesualueelle pestäväksi
aivan kaappien vierestä. Kun tila on ahdas, ja lattialla menee paljon erilaisia johtoja ja
letkuja, on työntekijöillä suuri kompastumisvaara.
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6

KAASUVESIKAAPPIEN

KOKOONPANOLINJAN

TYÖPISTEEN

SUUNNITTELU

Tämä osio käsittelee kaasuvesikaappien kokoonpanolinjan uuden työpisteen suunnittelua.
Suunnittelussa hyödynnettiin alkutilanteen spagettidiagrammista ja siirtymämittauksista
saatuja tietoja.

6.1

Uuden työpisteen luominen

Kaasuvesikaappien

kokoonpanon

työtehokkuuden

parantamiseksi

suunniteltiin

kaasuvesikaapeille kokonaan oma työpiste. Työturvallisuuden ja työn ergonomisuuden
parantamiseksi

kaasuvesikaappien

kokoonpano

päätettiin

myös

siirtää

entistä

avoimemmalle alueelle, jossa olisi asennukselle enemmän tilaa.

Kuvassa 24 nähdään uuden kaasuvesikaappien kokoonpanolinjan layout -kuva. Uudella
työpisteellä on oma asennuspöytä alikokoonpanojen tekoa varten. Kun kaasuvesikaappien
asennuksella on oma pöytä, saadaan poistettua tarpeeton muiden alikokoonpanojen siirtely
ja pöytätilan etsiminen. Uudella työpisteellä otettiin myös huomioon sähkötöiden tekemistä
varten tarvittava suurempi työskentelytila.
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Kuva 24. Kaasuvesikaappien kokoonpanon suunniteltu työpiste. Asennuspöytä (1),
Kaasuvesikaappi (2), Saapuva materiaali (3) ja Hylly (ruuvit, paineilmaletkut, poranterät)
(4).

6.2

Asennuspöytä

Kaikki asennukseen tarvittavat työkalut määritellään, hankitaan ja paikoitetaan
asennuspöydälle. Asennuspöytään asennetaan työkalutaulu, johon voidaan sijoittaa suurin
osa asennuksessa käytettävistä työkaluista. Loput työkalut voidaan sijoittaa työpöydän
laatikoihin.

6.3

Hyllyt

Koska kaasuvesikaappien kokoonpanoon tarvittavia kiinnitysruuveja täytyy hakea usein
suhteellisen pitkän matkan päästä, voidaan työpisteelle pystyttää erillinen ruuvihylly, jossa
on kaikki tarvittava kaasuvesikaappien asennukseen. Näin ollen ruuveja ei tarvitse enää
hakea pitkän matkan päästä, jolloin spagettidiagrammista saadaan poistettua merkittävä osa
liikkeistä. Ruuvihyllyyn on mahdollisuus myös saada automaattinen täydennys, jolloin
asentajien ei tarvitse enää itse täydentää itsetehtyjä erillisiä säilytysastioita.

Hyllyistä voidaan myös varata erillinen paikka paineilmaletkuja, työkuvia, mittapöytäkirjoja
sekä muita kokoonpanoon liittyviä dokumentteja varten. Poranterät ja kierretapit voidaan
paikoittaa työkalutaululle tai työkalulaatikoihin.
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6.4

Saapuva materiaali

Tällä hetkellä kaasuvesikaappien osat tulevat samalla lavalla muiden uunikokoonpanon
osien kanssa. Lisäksi kaikki projektin eri uunit tulevat samoilla lavoilla kuin
kaasuvesikaappien osat.

Sen sijaan, että kaikkien kaasuvesikaappien osat tulevat samaan aikaan samalla lavalla,
voidaan jakaa kaasuvesikaappien osat eri lavoille kuin uunikokoonpanojen osat.
Kaasuvesikaapeissa on erikseen mekaanisen asennuksen vaihe ja sähköasennuksen vaihe.
Mekaaniset osat ja sähkökomponentit voidaan myös lajitella eri lavoille etsimisen
helpottamiseksi. Erillinen jako lavoille voidaan toteuttaa suhteellisen yksinkertaisesti
ilmoittamalla materiaalin vastaanotolle kaasuvesikaappien erilliset tilausnumerot, jolloin
jaottelu voidaan hoitaa heti keräilyssä. Lavojen halutusta järjestyksestä voidaan lisäksi ottaa
kuva, jolloin lavat tulevat aina samassa järjestyksessä asennusalueelle.

Kun lavoilla on selkeä järjestys, voidaan mekaanisesta asennusvaiheesta poistaa asennuksen
alkuun tehtävä osien etsiminen usealta eri lavalta, ja lajitteleminen asennuspöydällä oleviin
laatikoihin ja hyllyihin. Kun lavat ovat järjestyksessä, voidaan nykyinen lajitteluhylly
käyttää muuhun tarkoitukseen, ja asennuspöydiltä saadaan vapautettua tilaa.

6.5

Hahmotelma uuden työpisteen spagettidiagrammista

Kun työpiste oli suunniteltu, päätettiin uudesta työpisteestä luoda arvio työpisteeltä
tehtävistä liikkeistä spagettidiagrammin avulla. Arvioidut liikkeet perustuvat tutkimuksen
alkutilanteen spagettidiagrammin perusteella tehtyihin havaintoihin. Kuvassa 25 on kuva
suunnitellun työpisteen spagettidiagrammista.
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Kuva 25. Suunnitellun työpisteen spagettidiagrammi. Asennuspöytä (1), Kaasuvesikaappi
(2), Saapuva materiaali (3) ja hylly (ruuvit, paineilmaletkut, poranterät)

Spagettidiagrammista voidaan havaita, että kun kaasuvesikaapeille luodaan oma työpiste,
niin jatkossa kaikki kokoonpanoon työhön liittyvät pakolliset siirtymät, voidaan tehdä
työpisteen sisällä. Koska kokoonpanoon tarvittavat osat ovat nyt omalla lavallaan
järjestyksessä, niin aikaisemmin kokoonpanotyön alussa tehtävä osien lajittelu voidaan
poistaa kokonaan. Koska työpisteellä on oma asennuspöytä kokoonpanoa varten, voidaan
nyt kaikki alikokoonpanot tehdä saman pöydän äärellä, eikä asennuksille enää tarvitse etsiä
tai tehdä tilaa. Ruuveja, poranteriä, kierretappeja, paineilmaletkuja tai ruuveja ei enää
tarvitse hakea työpisteen ulkopuolelta tai vaihtelevista paikoista, sillä ne ovat paikoitettu
asennuspöydälle tai työpisteen hyllyyn. Kaasuvesikaapit ovat nyt myös lähempänä
asennuspöytää, jolloin alikokoonpanoja ei tarvitse kuljettaa pitkän matkan päähän.

6.6

Siirtymäetäisyydet suunnitellulla työpisteellä

Kuvassa 26 nähdään suunnitellun työpisteen sisällä tehtävät siirtymät. Taulukosta 2 nähdään
siirtymien edestakaiset pituudet. Mittapisteinä on käytetty samoja mittauspisteitä, mutta
hahmottamisen parantamiseksi viivat ovat piirretty erilleen toisistaan. Taulukossa 2 nähdään
eri mittauspisteiden väliset etäisyydet.
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Kuva 26. Suunnitellun työpisteen siirtymät.

Asennuspöytä (1), Kaasuvesikaappien

kokoonpano (2), Saapuva materiaali (3) Hylly (ruuvit, työkuvat, paineilmaletkut) (4)

Uudella työpisteellä siirtymiä on yhteensä 9 kappaletta ja niistä pisimmät siirtymät ovat
saapuvan materiaalin ja kaasuvesikaapin välillä 10,5 metriä, ja saapuvan materiaalin ja
asennuspöydän välillä 9,5 metriä. Kaasuvesikaapin ja asennuspöydän välinen siirtymä on
2,0

metriä.

Työkalujen

hakemiseen

liittyviä

siirtymiä

on

yksi,

joka

on

työkalut(asennuspöytä) ja kaasuvesikaapin välillä 2,0 metriä.

Muita siirtymiä ovat ruuvihyllyn ja asennuspöydän välinen siirtymä 2,5 metriä, ruuvihyllyn
ja kaasuvesikaapin välinen siirtymä 3,5 metriä, paineilmaletkut/poranterät -hyllyn ja
kaasuvesikaapin välinen siirtymä 3,5 metriä, paineilmaletkut/poranterät -hyllyn ja
asennuspöydän välinen siirtymä 2,5 metriä ja työkuvien ja asennuspöydän välinen siirtymä
2,5 metriä.
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Taulukko 2. Suunnitellun työpisteen edestakaiset siirtymät.
Mittauspiste 1

Mittauspiste 2

Edestakainen matka, x

Siirtymänumero

[m]
Ruuvihylly

Asennuspöytä

2,5

1

Ruuvihylly

Kaasuvesikaappi

3,5

1

Kaasuvesikaappi

Asennuspöytä

2,0

2

Työkuvat

Asennuspöytä

2,5

3

Paineilmaletkut/poranterät

Kaasuvesikaappi

3,5

4

Paineilmaletkut/poranterät

Asennuspöytä

2,5

4

Saapuva materiaali

Kaasuvesikaappi

9,5

5

Saapuva materiaali

Asennuspöytä

10,5

5

Työkalut(Asennuspöytä)

Kaasuvesikaappi

2,0

6

Edestakaiset siirtymät yhteensä, x [m]:

38,5

6.7

Uunin laippojen pesualueen suunnittelu

Koska kaasuvesikaappien kokoonpano päätettiin siirtää pois laippojen pesualueelta, voitiin
alueelle tehdä uusi layout. Kuvassa 27 näkyy uunin laippojen pesualueen uusi layout.

Kuva 27. Uunin laippojen pesualueen uusi layout. Uunin laippojen pesupöytä (1),
Ultraäänipesuri (2), Huuva (3), Uunin laippojen säilytyskärry (4), Saapuvat uunit (5),
Asennuspöytä (6), Uunin laippojen testauspöytä (7).
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Aiemmin alueella ollut vetokaappi ja toinen ultraäänipesuri poistettiin, ja niiden tilalle
siirrettiin uunin laippojen pesupöytä (1) ja uunin laippojen pesuun käytettävä ultraäänipesuri
(2). Vetokaappi korvataan huuvalla (3), jolla uunien pesualueelle saadaan kohdistettua
ilmanvaihto. Alueelle tuotiin myös uunin laippojen säilytyskärry (4), joka sijaitsi muualla
alueella. Saapuvien pestävien uunien lavoille luotiin myös oma paikka (5), jolloin ne eivät
enää olleet satunnaisilla paikoilla.

Kaasuvesikaappien aikaisemmalle kokoonpanopaikalle päätettiin hankkia asennuspöytä (6),
johon paikoitettaisiin kaikki uunien esikokoonpanossa tarvittavat työkalut. Uunin laippojen
testauspöytä (7) päätettiin jättää aikaisemmalle paikalleen. Alueelle tehdään myös
lattiamerkinnät, jolloin nähdään, mikä kuuluu mihinkin. Alueesta tuli huomattavasti
tilavampi ja turvallisempi alue työskennellä.
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7

5S-MENETELMÄN

IMPLEMENTOINTI

KAASUVESIKAAPPIEN

TYÖPISTEELLE

Tämä osio käsittelee ohjeistusta siitä, miten 5S implementointi voidaan toteuttaa
kaasuvesikaappien työpisteelle. Lopuksi vielä käydään läpi lyhyesti uunialueen tuleva
layout, ja miten 5S-menetelmä voidaan implementoida koko alueelle.

7.1

Lajittelu

Koska uutta työpistettä varten luotiin täysin uusi layout, niin voidaan siirtyä suoraan
järjestelyvaiheeseen. Päivittäisiin 5S tehtäviin tulisi kuitenkin sisällyttää työpisteen tarkastus
ylimääräisiä tavaroita varten. Kirjallisuuden perusteella lajittelussa tulisi pohtia JIT periaatetta, jossa työpisteillä ovat ainoastaan ne työkalut ja työvälineet joita tarvitaan, siinä
määrin kuin niitä tarvitaan, ja silloin kun niitä tarvitaan.

Ylimääräisiä tavaroita varten tulisi kuitenkin luoda jokin prosessi siitä, mitä ylimääräisille
tavaroille tulisi tehdä, ja minne ne tulisi viedä. Tähän voitaisiin käyttää esimerkiksi
punalaputusta. Punalaputuksella saataisiin luotua selkeä prosessi asentajille siitä, mitä
ylimääräisille projekteilta jääneille osille tulisi tehdä. Kuvassa 28 on pohja punaiselle lapulle
siitä, minkälainen se voisi olla.

Kuva 28. Pohja punaiselle lapulle.
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Punaisessa lapussa on materiaalin tiedot, jotka sisältävät päivämäärän, milloin materiaali on
kirjattu, alue miltä materiaali on peräisin, projekti ja positio jolta materiaali on, merkinnän
tekijä sekä materiaalin lyhyt kuvaus. Lapuissa on lisäksi syy, minkä takia tavara on laputettu,
sekä lopullinen päätös siitä, mitä tavaralle tehdään. Punalaputetuille tavaroille voidaan
perustaa oma keskitetty alue, tai hylly minne tavarat viedään, tai alueet voivat olla
työpistekohtaisia.

7.2

Järjestely

Järjestelyvaihe tehdään siten, että jokaiselle työpisteellä tarvittavalle työkalulle ja
työvälineelle luodaan paikka, ja ne asetetaan paikoilleen. Järjestelyvaiheessa käytetään
visuaalista ohjausta merkitsemällä työkalujen ja työvälineiden paikat tekstillä, ja esimerkiksi
työkalutaululle työkaluja paikoitettaessa voidaan tehdä työkalujen taustalle varjotaulu.
Varjotaulun teossa voidaan käyttää esimerkiksi mustaa kontaktimuovia. Varjotaulun etuna
on, että etenkin uudet työntekijät voivat heti havaita, mihin käytössä oleva työkalu tulee
palauttaa, sekä havaita mikäli jokin työkaluista puuttuu. Asennuspöydän laatikoihin työkalut
voidaan paikoittaa esimerkiksi vaahtomuovin avulla. Työkalut voidaan myös myöhemmin
esimerkiksi värikoodata siten, että kaasuvesikaappien kokoonpanolinjan työkalut ovat eri
värisiä kuin muut uunialueen työpisteiden työkalut. Näin työkalut ovat helppo palauttaa
oikealle työpisteelle.

Hyllyt tulevat järjestää myös siten, että jokaiselle tavaralle on oma paikkansa. Lisäksi
tavaroiden paikat tulee merkitä, ja tulee säännöllisesti tarkistaa, ettei hyllyyn keräänny
ylimääräistä tavaraa.

7.3

Siivous ja standardointi

Kun työkalujen ja työvälineiden paikat ovat merkitty, niin työpiste siivotaan kertaalleen ja
määritetään se siisteydentaso, joka työpisteellä tulee olla. Samalla määritetään myös
päivittäiset 5S tehtävät ja ohjeet siitä, mitä tulee tehdä. Kuvassa 29 on työpisteelle luotu
esimerkkikuva siitä, minkälaisia 5S tehtävät voivat olla ja työohjeet siitä, mitä kaikkia 5S
tehtäviä päivittäin tulee tehdä. On tärkeä muistaa, ettei päivittäinen siivoaminen ole
ainoastaan paikkojen siistimistä, vaan olennainen osa siivousta on myös työpisteen
tarkastaminen mahdollisia työturvallisuus havaintoja tai uusia kehitysideoita varten. Kun
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siivousta tehdään päivittäin, niin 5-10 minuuttia voi olla täysin riittävä aika työpäivän
päätteeksi työpisteen siisteyden ylläpitämiseksi.

Kuva 29. 5S tehtävien ohjeistuslomake.

7.3.1 Lattiamerkinnät
Visuaalisen

ohjauksen

lisäämiseksi

esimerkiksi

asennettavien

yksittäisten

kaasuvesikaappien asennuspaikat voidaan merkitä lattiaan, jolloin kaapit ovat aina samalla
paikalla, ja jolloin kaappien ympärillä oleva tila on aina sama. Lisäksi kun
kaasuvesikaapeille

myöhemmin

tehdään

kokoonpanojärjestyksen

vaiheistus,

niin

esimerkiksi mekaaniset asennustyöt voidaan tehdä yhdessä ruudussa, jonka jälkeen kaappi
siirretään seuraavaan ruutuun sähköasennuksia varten. Kaksi ruutua on kuitenkin vain
esimerkki, ja niitä voi olla enemmän. Perusperiaatteena kuitenkin on, että kun kaappien
kokoonpano visualisoidaan, niin ideaalitilanteessa erikseen kysymättä saadaan selville, mikä
kaappien kokoonpanon tilanne sillä hetkellä on.

7.4

Työpisteen auditointi

Kun työkalut ovat järjestelty paikoilleen ja rutiinitehtävät ovat määritelty, ja niistä on tehty
työohjeet, niin tulee 5S-menetelmän ylläpitoa varten ottaa käyttöön auditointi. Auditointia
voidaan tehdä esimerkiksi kerran viikossa, ja siihen tulisi osallistua alueen asentajat,
tuotannon esimiehet, sekä ajoittain myös tuotantopäällikkö. Johdolla sekä tuotannon
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työntekijöillä tulisi olla yhteinen näkemys siitä, miksi 5S-menetelmää halutaan ylläpitää.
Johdon sitoutuminen on tärkeä osa 5S-menetelmän ylläpitoa. Mikäli johto ei koe 5Smenetelmää tärkeäksi, eivät myöskään tuotannon työntekijät.

Kuvassa 30 on luonnos siitä, minkälainen auditointilomake voisi olla. Lomakkeessa tulisi
olla päivämäärä, milloin auditointi on tehty, mille alueelle auditointi on tehty, ja ketkä
auditoinnin ovat tehneet. Lomakkeeseen tulee määrittää tärkeimmät tarkastuskohteet, ja ne
voidaan luokitella eri 5S vaiheiden mukaisesti, jolloin auditoinnin aikana on helppo
ymmärtää, ja kerrata mikä tarkastuskohde kuuluu mihinkin 5S-menetelmän vaiheeseen. Kun
havaitaan poikkeamia, voidaan kirjata ylös tarkempi syy, tai lisätä muita auditoinnin aikana
tehtyjä havaintoja.

Kuva 30. 5S Auditointilomake.

Auditoinnin tulosten arvioimiseksi on hyvä olla jokin pisteytysjärjestelmä, jonka avulla
voidaan mitata nykytilanne, ja myöhemmin nähdä kehityksen suunta. Pisteytysjärjestelmänä
voidaan esimerkiksi käyttää poikkeamien laskemista (Willis, 2016, s. 34). Pisteytyksen voi
toteuttaa siten, että jos tarkastuskohteesta ei löydy yhtään poikkeamaa, niin saadaan viisi
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pistettä. Vastaavasti jos poikkeamia löytyy viisi tai enemmän, saadaan yksi piste. Jos
poikkeamia on vähemmän kuin viisi, niin pisteitä kertyy 3-4:stä poikkeamasta kaksi pistettä,
kahdesta poikkeamasta kolme pistettä ja neljästä poikkeamasta yksi piste. Lopuksi lasketaan,
kuinka paljon kertyneet pisteet ovat maksimipistemäärästä. Tuloksia voidaan taulukoida
esimerkiksi viikoittain, josta nähdään nykytila ja kehityksen suunta.

Pisteytys voidaan myös toteuttaa siten, että jos tarkastuskohteessa ei ole poikkeamia, niin
pisteitä saadaan yksi. Vastaavasti jos yksi tai enemmän poikkeamaa löytyy, niin saadaan
nolla pistettä. Toisin sanoen tarkastuskohde on kunnossa tai ei ole kunnossa. Toinen
vaihtoehto on yksinkertaisempi tapa arvioida työpiste, mutta pisteyttämällä yksittäisten
tarkastuskohteiden poikkeamien määriä, saadaan tarkempi kuva työpisteen nykytilasta.

7.5

Uunialueen layout ja 5S implementointi

Kun 5S-menetelmä on käytössä kaasuvesikaappien kokoonpanolinjalla, niin voidaan jatkaa
toteuttamista myös muille uunialueen työpisteille. Kuvassa 31 on uunialueen suunniteltu
layout.
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Kuva 31. Uunialueen suunniteltu layout. Uunin laippojen pesualue (1), uunin laippojen
testauspöytä (2), uunien esikokoonpanopöytä (3), uunien testausasema (4), uunien
alikokoonpanopöytä (5), Iris -kaappien kokoonpanopöytä (6), pakkauspöytä (7), testaajien
pöytä (8), testaustarvike kaappi (9).

Kaasuvesikaappien kokoonpanolinjan 5S-menetelmä voidaan samaan tapaan kuin
kaasuvesikaappien kokoonpanolinjalle, vuoron perään sekä samanaikaisesti toteuttaa uunin
laippojen

pesualueelle

(1),

uunin

laippojen

testauspöydälle

(2),

uunien

esikokoonpanopöydälle (3), uunien testausasemalle (4), uunien alikokoonpanojen pöydälle
(5), Iris -kaappien kokoonpanopöydälle (6), pakkauspöydälle (7) sekä testaajien pöydälle (8)
ja testaustarvikkeiden kaapille (9). Lopuksi auditointi voidaan laajentaa koko alueelle
yhdeksi auditoinniksi. Mikäli resursseja riittää, niin 5S-menetelmää voidaan samanaikaisesti
lähteä myös laajentamaan muille tuotannon alueille, tai vähintään luoda pohjatyötä valmiiksi
suunnittelemalla layouteja, sekä määrittelemällä tarvittavia työkaluja ja työvälineitä. Täytyy
kuitenkin huomioida, ettei lähdetä laajentamaan liian nopeasti 5S-menetelmää muille
alueille, sillä vähien resurssien takia liian nopea laajentaminen voi aiheuttaa liian suuren
työkuorman.
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8

POHDINTA

5S-menetelmän implementointi ja siitä seuraava koko uunialueen layoutin uudelleen
miettiminen toi esille monia piileviä ongelmia. 5S-menetelmän implementointi on pitkä
prosessi, joka vaatii sinnikkyyttä, mutta lopputuloksena 5S-menetelmän implementoinnilla
voidaan saavuttaa työympäristö, jossa on tarvittavat työvälineet, jossa työvälineitä ei tarvitse
jatkuvasti etsiä, jossa on riittävästi tilaa tehdä työtä ja joka on turvallinen. Tässä luvussa
käsitellään tutkimuksen avaintuloksia ja soveltuvuutta kohdeyritykseen. Lisäksi käsitellään
yhtymäkohtia

aiempaan

tutkimukseen,

tutkimuksen

luotettavuutta,

tutkimuksen

uutuusarvoa ja jatkotutkimusaiheita.
8.1

Vertailu ja yhtymäkohdat aiempaan tutkimukseen

Lajitteluvaiheessa havaittiin kohdeyrityksessä vastaavanlaisia ongelmia, joita Hirano (1996,
s. 31) kuvaili, mikäli lajitteluvaihetta ei olla tehty. Vastaavanlaisia ongelmia olivat:
hankaluudet löytää työskentelytilaa, hyllyihin oli kerääntynyt ajan mittaan tarpeettomia
tavaroita, merkittävä osa työpäivästä kului osien ja työkalujen etsimiseen, tuotantoalueelle
oli kerääntynyt tarpeettomia varastoja, sekä ylimääräinen materiaali piilotti piileviä
ongelmia (Hirano, 1996, s. 31). Kobayashi et al. (2008, s. 247) mukaan, kun 5S-menetelmää
ryhdytään implementoimaan, niin se tuo esille piileviä ongelmia. Tämän diplomityön
tapauksessa lajitteluvaiheen jälkeen havaittiin, että osa alueen layoutista oli epäselvä, joka
käynnisti tarpeen koko alueen layoutin uudelleen miettimiseen. Kirjallisuuteen perustuen
myös

kohdeyrityksessä

havaittiin

työpisteitä

uudelleen

järjestettäessä,

että

kokoonpanoalueella oli huomattavasti enemmän vapaata tilaa, kun oltiin aikaisemmin
kuviteltu (Hirano, 1996, s. 39).

Smalleyn (2006, s. 1) ja Liker et al. (2006, s. 49) mukaan ennen Leanin implementointia,
tulisi tuotannon olla vakaa, sillä muuten esimerkiksi yksiosaisen virtauksen implementointi
tyypillisesti johtaa tuotannon tehokkuuden parantamisen sijaan tuotannon menetykseen.
Kohdeyrityksessä oli havaittavissa seuraavia Liker et al. (2006, s. 57) listaamia merkkejä
epävakaudesta: vaihtelevat työtunnit tietyille työtehtäville, työtehtävän keskeytyminen,
mikäli työntekijä on poissa, ei standarditapoja tehdä töitä, työtavat vaihtelevat eri
työntekijöiden välillä, tuotannossa on paljon keskeneräistä tuotantoa, peräkkäin olevat
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prosessit toimivat toisistaan riippumatta ja materiaalin virtaus on hyvin vaihtelevaa tai ei
ollenkaan virtaavaa. Työn ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli selvittää, mikä 5Smenetelmän merkitys on Leanin implementoinnissa. 5S-menetelmän merkitys Leanin
implementoinnissa on tuotannon nykytilan vakauttaminen, vähentämällä tarpeettomista
liikkeistä, materiaalin tarpeettomasta siirtelystä ja työkalujen etsimisestä tapahtuvaa
vaihtelua. 5S-menetelmän ensisijaisena tarkoituksena on tuotannon vakauttamisen avulla
luoda hyvät edellytykset yksiosaisen virtauksen implementoinnille. Yksiosaisen virtauksen
implementoinnin jälkeen, 5S-menetelmän tarkoituksena on olla virtauksen tukitoimintona ja
jatkuvasti parantaa nykyistä tapaa tehdä työtä.

Leanissa on tarkoituksena tehdä prosessin peräkkäisistä vaiheista toisistaan riippuvia, jolloin
kun yksittäisessä vaiheessa ilmenee ongelma, niin se näkyy koko prosessissa. Tarkoituksena
on tuoda tuotannossa piilevät ongelmat esille, ja kaikkien prosessiin osallistuvien
työntekijöiden kesken selvittää ongelmien juurisyyt, ja luoda ratkaisuja, miten
vastaavanlaisilta ongelmilta voidaan tulevaisuudessa välttyä. Leanin implementointi on
tuonut tehokkaasti tuotannossa olemassa olevia ongelmia esille, joista suurimpia
kokoonpanon kannalta ovat materiaalipuutteet ja laatuvirheet. Ongelmien esiin tuleminen on
johtanut siihen, että kohdeyrityksessä ollaan ryhdytty tekemään aktiivisesti jatkuvaa
parantamista eri osa alueilla. Jatkuvassa parantamisessa kohdeyrityksessä havaittiin
yhtymäkohtia Khim et al. (2008, s. 45) tuottaman tutkimuksen kanssa, jossa kun johto ei
vienyt tarpeeksi aktiivisesti parannusehdotuksia läpi, niin työntekijöiden innostus
parannusehdotuksiin myös väheni, ja mitä pidempään työntekijät olivat olleet töissä, sitä
vähemmän

tyytyväisiä

he

olivat

jatkuvaan

parantamiseen.

Johdon

aktiivinen

parannusehdotusten läpivieminen on kohdeyrityksessä näkyvästi kasvattanut työntekijöiden
motivaatiota työntekoon ja parannusehdotusten tekemiseen. Myös viikoittain järjestettävä
tuotannon jatkuvan parantamisen palaveri on lisännyt uusien parannusehdotusten määrää.
8.2

Luotettavuus

Tutkimuksen reliabiliteettia heikentää se, ettei spagettidiagrammianalyysissä voitu tehdä
täysin yksi yhteen työntekijöiden liikkeiden kanssa. Spagettidiagrammit olivat tehtävä
arvioiden, sillä asennus kestää tyypillisesti useamman päivän, ja työtehtävät saattavat
vaihtua moneen kertaan päivän aikana. Todellisuudessa liikkeitä voi olla huomattavasti
enemmän sekä materiaalia, työkaluja ja työvälineitä käydään hakemassa, ja etsimässä myös
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työpisteen ulkopuolelta. Lisäksi osalla työntekijöistä on omat työkalut, mutta etenkin uusilla
työntekijöillä ei ole vielä omia henkilökohtaisia työkaluja, jolloin työkaluja joudutaan
hakemaan muilta alueilta. Spagettidiagrammeista käy kuitenkin ilmi, mitä kaikkia siirtymiä
työpisteellä tyypillisesti tehdään.

Koska kiireellisessä työympäristössä on pysyttävä tuotannon suhteen aikataulussa, ei ole
mahdollista keskeyttää asentajien työtä, ja käyttää osaa työpäivästä työpisteen järjestelyyn.
Tästä syystä työpisteen suunnittelemisessa tehtyjen eri vaihtoehtojen ja siirtymäetäisyyksien
mittaamisessa, käytettiin hyväksi 3D-mallinnusta. 3D-malli on tuotantotilojen kanssa
samassa mittakaavassa, siirtymien mittaaminen on toistettavissa eri menetelmien avulla, ja
pakollisten siirtymien etäisyydet pysyvät samoina päivästä riippumatta. Työntekijästä
riippuen, voivat siirtymien reitit kuitenkin vaihdella. Oletuksena kuitenkin on, että työntekijä
kulkee tyypillisesti lyhintä reittiä. Siirtymäetäisyyksien mittaamisessa esimerkiksi
ruuvihyllylle on mitattu ainoastaan siirtymämatka, mutta todellisuudessa aikaa kuluu myös
etsimiseen, koska ruuvihyllyssä on myös muita kaasuvesikaappien kokoonpanoon
kuulumattomia nimikkeitä. Sen sijaan, kun työpisteellä on ainoastaan tarvittavat ruuvit,
aikaa kuluu vähemmän etsimiseen.

Tämän tutkimuksen aikana ei saatu mittaustuloksia 5S-menetelmän käyttöönoton tuomista
vaikutuksia

työympäristöön.

3D-mallit

kuitenkin

osoittivat

merkittävän

eron

siirtymäetäisyyksien pituudessa, ja 5S-menetelmän työtehokkuuden parantamisen tueksi on
laaja tuki kirjallisuudesta.

Tutkimuksen validiutta tukee se, että tutkimuksessa mitattiin yksittäisten pakollisten
siirtymien pituuksia, jotka pysyvät aina samoina, vaikka muut tekijät kuten siirtymäpisteissä
tapahtuva

etsiminen,

siirtymän

aikana

tapahtuvat

keskeytykset

ja

työntekijän

liikkumisnopeus vaikuttavat siihen, kuinka pitkään siirtymäaika kestää. Lisäksi vaikka
spagettidiagrammissa

on

arvioitu,

kuinka

usein

pakollisia

siirtymiä

tehdään,

spagettidiagrammi auttoi ymmärtämään, mitä kaikkia siirtymiä työpisteellä on olemassa.
Vaikka spagettidiagrammi suunniteltavaa työpistettä varten on arvio työpisteellä tehdyistä
liikkeistä, saadaan aikaisemman spagettidiagrammin perusteella vertailtua, että siirtymien
määrät vähentyvät, kun työvälineitä keskitetään pienemmän alueen sisälle. Mittaamalla
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suunnitellun työpisteen siirtymäetäisyydet, voitiin todeta, että pakollisten siirtymien yhteen
lasketut pituudet pienenivät 89 % (taulukko 3).

8.3

Avaintulokset

8.3.1 Spagettidiagrammien ja pakollisten siirtymien vertailu
Vertailemalla tutkimuksen alkutilanteen spagettidiagrammia ja suunnitellun työpisteen
spagettidiagrammia, voidaan havaita, että tutkimuksen alkutilanteen tapa tehdä työtä sisältää
monia lisäarvoa tuottamattomia työvaiheita ja pitkiä siirtymiä. Tutkimuksen alkutilanteen
spagettidiagrammista voidaan havaita, että alkutilanteen tavassa tehdä työtä on paljon
tarpeettomia liikkeitä, kuten työvälineiden ja materiaalin hakemista pitkän matkan päästä.
Työhön tarvittavat työvälineet ja materiaalit eivät ole myöskään keskitetty mihinkään tietylle
alueelle, vaan ne ovat eri paikoissa. Kuvassa 32 näkyvät tutkimuksen alkutilanteen ja
suunnitellun työpisteen spagettidiagrammit.

a.

b.

Kuva 32. Tutkimuksen alkutilanteen spagettidiagrammin ja suunnitellun työpisteen
spagettidiagrammin vertailu. Tutkimuksen alkutilanteen spagettidiagrammi (a), suunnitellun
työpisteen spagettidiagrammi (b).
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Tarkastelemalla suunnitellun työpisteen spagettidiagrammia, voidaan havaita, että
järjestelemällä uunialuetta siten, että kaasuvesikaappien asennukselle on oma työpiste,
saadaan kaasuvesikaappien asennusta varten tehtäviä pakollisia siirtymiä vähennettyä. Kun
työvälineet, ruuvit ja muu materiaali ovat keskitetty tiettyyn paikkaan, ei enää työvälineitä
tarvitse hakea tai etsiä useasta eri paikasta. Kun kaasuvesikaapeilla on oma työpiste, saadaan
kaikkien asennukseen tehtävien vaiheiden pinta-alaa pienennettyä, jolloin tilaa vapautuu
muille uunialueella tehtäville kokoonpanotöille. Vaihtamalla nykyisten kaasuvesikaappien
sijaintia ja samanaikaisesti valmistettavien kaappien määrää, saadaan luotua lisää
työskentelytilaa kaasuvesikaappien ympärille, jolla saadaan lisättyä työturvallisuutta ja työn
ergonomisuutta.

Taulukossa 3 on tutkimuksen alkutilanteen kokoonpanoon tehtävät pakolliset siirtymät,
suunnitellun työpisteen pakolliset siirtymät ja niiden etäisyyksien muutokset. Suurin
etäisyyden muutos on etäisyys paineilmaletkut/poranterät -hyllyn ja asennuspöydän välillä,
joka pienenee 95 %. Muita pieneneviä etäisyyksiä ovat: ruuvihyllyn ja kaasukaapin välinen
etäisyys

95

%,

ruuvihyllyn

paineilmaletkut/poranterät

-hyllyn

ja

kaasuvesikaapin

ja

kaasuvesikaapin

välinen
välinen

etäisyys
etäisyys

94%,
93

%,

kaasuvesikaapin ja asennuspöydän välinen etäisyys 83 %, työkuvien ja asennuspöydän
välinen etäisyys 83%, työkalut(asennuspöytä) ja kaasuvesikaapin välinen etäisyys 82 % ja
saapuvan materiaalin ja kaasuvesikaapin välinen etäisyys 27 %. Asennuspöydältä tehtävät
siirtymät työkaluille poistuvat kokonaan, sillä työkalut ovat keskitetty asennuspöydälle.
Kaasuvesikaapilta ei myöskään tarvitse enää hakea useasta paikasta työkaluja, vaan jatkossa
kaikki työkalut voidaan hakea ainoastaan asennuspöydältä.
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Taulukko 3. Tutkimuksen alkutilanteen kokoonpanon tehtävät pakolliset siirtymät,
suunnitellun työpisteen pakolliset siirtymät ja niiden etäisyyksien muutokset.
Mittauspiste 1

Mittauspiste 2

Alkutilanteen

Suunnitellun

Etäisyyden

edestakaiset

työpisteen

muutos

siirtymät, x

edestakaiset

[%]

[m]

siirtymät, x
[m]

Ruuvihylly

Asennuspöytä

53,5

2,5

-95 %

Ruuvihylly

Kaasuvesikaappi

54

3,5

-94 %

Kaasuvesikaappi

Asennuspöytä

11,5

2

-83 %

Työkuvat

Asennuspöytä

15

2,5

-83 %

49,5

3,5

-93 %

Paineilmaletkut/poranterät Kaasuvesikaappi
Paineilmaletkut/poranterät

Asennuspöytä

57

2,5

-96 %

Saapuva materiaali

Kaasuvesikaappi

13

9,5

-27 %

Saapuva materiaali

Asennuspöytä

3,5

10,5

200 %

Työkalut (Uuni)

Kaasuvesikaappi

10

-

-

Työkalut (Työkalupakki)

Kaasuvesikaappi

8

-

-

Työkalut

Kaasuvesikaappi

13,5

-

-

Työkalut(Asennuspöytä)

Kaasuvesikaappi

11

2

-82 %

Työkalut (Uuni)

Asennuspöytä

22,5

-

-

Työkalut (Työkalupakki)

Asennuspöytä

6

-

-

Työkalut

Asennuspöytä

13,5

-

-

341,5

38,5

-89%

(Yleiset työkalut)

(Yleiset työkalut)
Edestakaiset siirtymät yhteensä, x [m]:

Kun tarkastellaan asennuksen aikana tehtävien pakollisten siirtymien muutoksia, niin
voidaan havaita, että luomalla kaasuvesikaappien kokoonpanolle oma työpiste, voidaan
miltei kaikkia pakollisia siirtymiä pienentää. Poikkeuksena on siirtymä asennuspöydältä
saapuvalle materiaalille, joka kasvaa 3,5 metristä 10,5 metriin, mutta myöhemmin nykyisiä
lattiamerkintöjä muuttamalla, saapuvan materiaalin lavan voi paikoittaa lähemmäksi
asennuspöytää. Luomalla kaasuvesikaapeille oman työpisteen, myös pakollisten siirtymien
kokonaismäärä vähenee. Tutkimuksen alkutilanteessa pakollisia siirtymiä on 15 kappaletta,
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kun taas omalla työpisteellä pakollisia siirtymiä on 9 kappaletta. Kun lasketaan alkutilanteen
edestakaiset siirtymät yhteen ja suunnitellun työpisteen siirtymät yhteen, voidaan havaita,
että suunnitellulla työpisteellä tehtävät siirtymät pienenevät 89 %.

Spagettidiagrammien ja pakollisten siirtymien alkutilanteen ja suunnitellun työpisteen
välisten vertailuiden perusteella voidaan todeta, että luomalla kaasuvesikaappien
kokoonpanolle uusi työpiste, voidaan kaasuvesikaappien kokoonpanon työtehokkuutta
parantaa. Kun työpistettä järjestellään siten, että kaikki tarvittavat materiaalit ja työvälineet
tuodaan lähelle missä kokoonpanoa tehdään, voidaan pakollisia kokoonpanon aikana
tehtäviä siirtymiä pienentää. Kun jokaisella työvälineellä on oma paikkansa, niin työkalujen
etsimiseen ja noutamiseen kuluvaa aikaa voidaan vähentää.

Työpisteen luomisella saadaan yksittäisen kaasuvesikaapin kokoonpanotyöstä poistettua
työvaiheiden vaihtelevuutta. Kun pakollisten siirtymien etäisyyksiä saadaan lyhennettyä,
sekä niiden määriä vähennettyä, voidaan poistaa suuri osa asennustyössä siirtymiin
kuluvasta ajasta. Pitkällä aikavälillä siirtymiin kuluvien aikojen vähentäminen tuo säästöjä
asennustöihin kuluvissa työtunneissa ja täten työhön kuluvissa kustannuksissa.

Tutkimuksen toisena tutkimuskysymyksenä oli selvittää, kuinka 5S-menetelmää voidaan
hyödyntää työpisteen suunnittelussa. 5S-menetelmää voidaan hyödyntää työpisteen
suunnittelussa selvittämällä nykytilan perusteella kaikki tarvittavat työvälineet ja niiden
nykyiset sijainnit spagettidiagrammin avulla. Kun työvälineet ja liikkeet työpisteellä ovat
selvitetty, voidaan työpiste suunnitella uudelleen siten, että se sisältää kaikki työn tekoon
tarvittavat työkalut, ja että ne ovat helposti saatavilla. Visuaalisen ohjauksen avulla
työpisteelle saadaan paikoitettua työvälineet siten, että voidaan yhdellä silmäyksellä nähdä
mihin mikäkin työväline kuuluu. Päivittäisten 5S-tehtävien ja työpisteen auditoinnin avulla
voidaan ylläpitää suunniteltua järjestystä, ja auditoinnin aikana tehtyjen havaintojen
perusteella työpistettä voidaan jatkuvasti parantaa.
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8.3.1 5S implementointi
Tutkimuksen

kolmantena

tutkimuskysymyksenä

oli

selvittää

5S-menetelmän

implementointi tulisi toteuttaa tuotantotiloihin. 5S-menetelmän implementoinnissa voidaan
hyödyntää PDCA-sykliä, jossa sen sijaan että 5S-menetelmää lähdetään implementoimaan
suoraan koko tuotantohalliin, voidaan implementointiprosessi pilkkoa pienempiin osiin, ja
testata 5S-käytäntöjä yksittäisellä pilottityöpisteellä. Pilottityöpiste tulisi suunnitella
huolellisesti selvittämällä aluksi, mikä on nykyinen tapa tehdä työtä, ja mitä työvälineitä
työntekoon tarvitaan. Nykyinen tapa tehdä työtä voidaan hahmottaa esimerkiksi
spagettidiagrammin avulla. Kun työpisteen kokonaiskuva on selvä, voidaan sen jälkeen
suunnitella eri layout -vaihtoehtoja. Kun layout vaihtoehto on valittu, toteutetaan
suunnitelman mukainen työpiste. Toteutuksen jälkeen työpisteen toimivuutta aktiivisesti
seurataan, ja tehdään havaintojen perusteella korjaustoimenpiteitä. Kun työpiste todetaan
toimivaksi, todetaan pilottiprojekti valmiiksi ja viedään pilottityöpisteestä opittuja
käytäntöjä seuraaville työpisteille.

Pilottialueeksi tulisi valita sellainen alue mikä on näkyvä, ja alue missä työntekijät ovat
motivoituneita, ja avoimia kokeilemaan uusia toimintatapoja. Pilottialueeksi tulisi välttää
valitsemasta liian suurta aluetta, jolloin pilottialueen valmiiksi saaminen voi pitkittyä, mikä
taas

hidastaa

5S-menetelmän

implementointia

muille

alueille.

5S-menetelmän

implementoinnin myötä myös työntekijöiden vaikutusvalta lisääntyy, joka on olennainen osa
5S-menetelmää. Kun tapoihin tehdä työtä voidaan vaikuttaa, on motivaatiota myös parantaa
työtapoja. On erittäin tärkeää keskustella tuotannon työntekijöiden kanssa, sillä he tuntevat
oman työnsä tyypillisesti parhaiten. Tuotannon työntekijöillä on paljon hyviä ideoita, ja he
havaitsevat ongelmia, jotka helposti ulkopuolisena jäävät näkemättä.

Lean ja 5S-menetelmän implementoinnin toiminnassa on tulisi säilyttää läpinäkyvyys, ja
tulisi pyrkiä aina perustelemaan miksi asioita tehdään, niin kuin tehdään. Läpinäkyvyydellä
ja uusien toimintatapojen perustelemisella on suuri merkitys väärinymmärryksien
välttämisessä. Väärinymmärrykset kuten töiden mahdollinen vähentyminen työtehokkuuden
parantamisen myötä, tai tarpeellisten työvälineiden pois vieminen, ruokkivat Lean ja 5Smenetelmän implementoinnissa tyypillisesti tapahtuvaa muutosvastarintaa.
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Kirjallisuudessa painotetaan, että 5S-menetelmän implementoinnin onnistumiselle on
tärkeintä johdon sitoutuminen, ja työntekijöiden kouluttaminen. Mikäli johto ei ole
sitoutunut, 5S-menetelmä epäonnistuu. Lisäksi jos työntekijät eivät ymmärrä, mikä 5Smenetelmän tarkoitus on, ja mitä heiltä vaaditaan, niin 5S-menetelmän implementointi ja
ylläpito voi olla hyvin haasteellista. 5S-menetelmää ei tulisi nähdä ainoastaan
siivousprojektina, jossa ainoastaan kolmea ensimmäistä lajittelu-, järjestely- ja
puhdistamisvaihetta sovelletaan, vaan toteutetaan myös standardointi ja ylläpitovaihe. 5Stehtäviä tulee tehdä päivittäin, ja ne tulee olla osana jokapäiväistä työntekoa. 5S-tehtävistä
tulee luoda selkeät työohjeet, jolloin työntekijät tietävät, mitä heiltä vaaditaan. 5S-tehtävien
ei tarvitse viedä 5-10 minuuttia pidempään, ja siivoaminen tulisi nähdä enemmän paikkojen
tarkastamisena, kun pelkkänä siivoamisena. Siivoamisen aikana voidaan havaita muun
muassa turvallisuuteen liittyviä puutteita sekä uusia kehitysehdotusideoita.

Auditoinnin avulla saadaan luotua säännöllinen ja selkeä prosessi 5S-menetelmän
ylläpidolle, ja vastuuhenkilöt jotka vastaavat 5S-menetelmän tuomien hyötyjen
säilyttämisestä. Auditoinnilla ja luomalla selkeät työohjeet siitä, mitä 5S-tehtäviä
työntekijöiltä vaaditaan, saadaan vähennettyä työntekijöiden epäileväisyyttä 5S-menetelmää
kohtaan, ja lisättyä tietoa siitä mitä 5S on, ja mikä sen tarkoitus on. Auditoinnilla saadaan
myös arvioitua, mikä työpisteiden nykytila on, mikä on kehityksen suunta, sekä mitkä osaalueet ovat vahvuuksia ja mitkä heikkouksia.

Mikäli ylläpito ja siihen kuuluva auditointi jäävät puutteelliseksi, toimii 5S-menetelmän
implementointi ainoastaan hetkellisesti, jonka jälkeen tilanne palautuu todennäköisesti
miltei ennalleen. Tässä työnjohdolla on tärkeä rooli, ja 5S-menetelmän implementoinnin
kannalta tulee työnjohdon olla sitoutunut 5S-menetelmän implementointiin ja ylläpitoon,
sekä heillä tulee olla yhteisymmärrys siitä mitä 5S-menetelmällä pyritään saavuttamaan. On
tärkeää, ettei 5S-menetelmän implementointia jätetä ainoastaan yhden henkilön tehtäväksi.

Kun uusia käytäntöjä luodaan, niin käytännöillä tulee aina olla määritelty jokin
vastuuhenkilö, joka vastaa käytännön ylläpidosta. Vaikka työvälineiden paikat ovat
määritelty, työvälineet ovat merkattu, sekä on olemassa selkeät ohjeet, kuinka tulee toimia,
jos ei ole olemassa vastuuhenkilöä, joka on vastuussa ylläpidosta, niin työvälineet eivät
todennäköisesti palaudu paikoilleen. Kohdeyrityksessä tämän pystyi toteamaan muutamassa
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eri tapauksessa, kun hankittiin yleisiä työkaluja ja työvälineitä, mutta ylläpidolle ei oltu
määritelty vastuuhenkilöä.

5S-menetelmä ja sen avulla parannettu kokoonpanotyön työtehokkuus on vain yksi osa koko
toimitusketjua. Koko arvovirta tulisi kuvata siltä väliltä, kun asiakas esittää tarpeen, päättyen
siihen, kun asiakkaan tarve saadaan täytettyä. Hukkia tulisi tunnistaa tarkastelemalla, kuinka
yksittäinen tuote virtaa arvovirrassa. On tärkeä ymmärtää, että 5S-menetelmä ei ole sama
asia kuin Lean. 5S-menetelmä on ainoastaan Lean toimintastrategiaa tukeva menetelmä.
Lean tulisi nähdä enemmän toimintastrategiana, kun saavutettuna tilana.

Yksi suurimpia haasteita 5S-menetelmän implementoinnin kannalta tällä hetkellä
kohdeyrityksessä on ylimääräisten osien kerääntyminen työpisteille. Tällä hetkellä ei ole
olemassa mitään selkeää prosessia siitä, mitä ylimääräisille osille tehdään, vaan ne
varastoituvat monesti työpisteille, jonka jälkeen ne ajan kanssa kulkeutuvat eri paikkoihin
ympäri tuotantohallia. Ylimääräiset osat vievät huomaamattomasti erittäin paljon tilaa.
Ylimääräisiä tavaroita varten tulisi olla jokin selkeä käytäntö, jolloin projektin päätyttyä
tiedetään, mitä ylimääräisille osille tehdään, ja minne ylimääräiset osat viedään. 5Smenetelmässä tyypillisesti tähän käytetään punaisia lappuja. Punalaputettuja tavaroita varten
perustetaan alue, jonne ne voidaan viedä, ja josta vastuuhenkilöt käyvät tekemässä päätöksen
siitä, mitä tavaroille tehdään. Jos käytäntö luotaisiin, olisi todennäköistä, että alue täyttyisi
nopeasti, mutta ajan kanssa, kun prosessi vakiintuisi ja punalaputettujen tavaroiden olemassa
olon juurisyitä selvitettäisiin, voisi tilanne parantua. Prosessilla saataisiin vapautettua lisää
tilaa tuotantohalliin, ja voitaisiin vähentää tarpeettomiin hankintoihin kuluvia kustannuksia.

8.3.2 Yksiosaisen virtauksen implementointi kaasuvesikaappien kokoonpanoon
Kaasuvesikaappien nykyisessä kokoonpanossa työn alla on tyypillisesti 2-4 kaappia
samanaikaisesti, ja kaikkia kaappeja tehdään vuorotellen samassa vaiheessa. Kokoonpanon
vaiheita ei olla selkeästi määritelty, jolloin työtavat vaihtuvat työntekijästä riippuen.
Kaappeihin tehdään tyypillisesti samaan aikaan kaikki kaappien alikokoonpanot
sarjatuotantona, joka kasvattaa keskeneräisen tuotannon määrää. Keskeneräinen tuotanto
vaatii enemmän säilytystilaa, kasvattaa materiaalin vaurioitumisriskiä, ja lisää tarpeetonta
siirtelyä.
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Useamman kaapin samanaikaiselle tekemiselle on kuitenkin selkeitä syitä, esimerkiksi
yksittäiset projektit saattavat usein sisältää 2-4 kaappia, jolloin kaikki kaasuvesikaapit
tehdään yhdellä kertaa pois alta. Toinen syy on osapuutteet ja laatuvirheet, jolloin
yksittäisten kaappien kasaaminen alusta loppuun ei ole mahdollista. Koska yksittäisiä
kaappeja ei ole mahdollista kasata alusta loppuun osapuutteiden takia, aloitetaan seuraavia
kaappeja tekemään varastoon siihen pisteeseen, kun riittää osia. Ongelmana kuitenkin on,
että useamman kaapin samanaikainen kasaaminen, vie huomattavasti enemmän tilaa, kuin
yhden kaapin kasaaminen. Useampaa kaappia samanaikaisesti kasatessa on myös riski, jos
kaapeissa ilmenee jokin suunnitteluvirhe tai laatuongelma, niin kokoonpanossa on useampi
virheellinen kaappi keskeneräisenä. Pahimmassa tapauksessa laatuongelmat saatetaan
havaita vasta kokoonpanon jälkeen tulevassa testausvaiheessa, jolloin kaasuvesikaappien
kokoonpanoa joudutaan

todennäköisesti

purkamaan.

Jos

vika on virheellisessä

komponentissa, niin todennäköisesti joudutaan tilaamaan ja odottamaan uusia osia, johon
kuluu aikaa. Vaiheistamalla ja tekemällä yksittäisiä kaappeja vuoron perään alusta loppuun,
voitaisiin ongelmia havaita huomattavasti aikaisemmin. Useamman kaapin samanaikainen
kokoonpano vaatii myös enemmän resursseja, joita voitaisiin hyödyntää työtehtävissä, joissa
tällä hetkellä on resurssipulaa. Vaiheistamalla ja aikatauluttamalla yksittäisiä kaappeja
saataisiin ideaalitilanteessa myös työkuormaa tasoitettua siten, että työntekijöitä voitaisiin
pitää tasaisemmin työllistettyinä, ilman että välillä töitä on paljon ja välillä on ajan jaksoja,
jolloin töitä on huomattavasti vähemmän.

Leanin

mukaisesti

on

tärkeä

miettiä

kokoonpanoa

yksittäisen

kaasuvesikaapin

näkökulmasta, ja miten se etenee prosessissa. Monesti ajatellaan, ettei yksiosainen virtaus
toimi toimittajaongelmien takia, mutta yksiosainen virtaus tulisi nähdä enemmän
ajattelutapana, jossa keskitytään siihen, miten yksittäiset tuotteet liikkuvat koko
arvovirrassa. Kun tuote pysähtyy esimerkiksi materiaalipuutteen tai laatuvirheen takia,
havaitaan ongelmakohta, ja voidaan jatkuvan parantamisen avulla lähteä selvittämään
ongelman juurisyytä. Näin ollen yksiosainen virtaus toimii niin kuin se on suunniteltu,
jolloin se tuo tehokkaasti ongelmat esille. Työvaiheita vaiheistamalla ja yksittäisten
kaappien

aikatauluttamisella

voitaisiin

pienentää

yksittäisten

kaasuvesikaappien

läpimenoaikaa, lisätä joustavuutta kaappeihin tehtävien mahdollisten muutoksien varalta,
havaita mahdolliset laatuviat aikaisemmin, vähentää vaihtelevuutta käytetyissä työtunneissa,
sekä vapauttaa lattiatilaa.
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8.4

Tulosten uutuusarvo

Tämä tutkimus tuottaa yritykselle tietoa siitä, minkälaisia prosesseja tuotannossa esiintyy, ja
mikä tiettyjen kokoonpanotöiden tila tällä hetkellä olla. Tämä tutkimus tuottaa myös
käytännönläheisen lähestymistavan kaasuvesikaappien kokoonpanolinjan työtehokkuuden
parantamiseksi. Tämän lisäksi tutkimus tuottaa yritykselle tietopaketin siitä mitä Lean on, ja
mikä 5S-menetelmän rooli on Leanin implementoinnissa, ja tarjoaa yritykselle menetelmän
arvioida muiden nykyisten prosessien työtehokkuutta, ja ratkaisun työtehokkuuden
parantamiseksi, ja sen ylläpitämiseksi. Lisäksi tutkimus tuottaa toimintasuunnitelman siitä,
miten 5S-menetelmän implementointi voidaan jatkossa toteuttaa myös muille alueille.

8.5

Tulosten yleistettävyys ja hyödynnettävyys

5S-menetelmä on hyvin yleinen lähestymistapa ja tyypillisesti, missä vaan työssä, on etu,
että jokaisella käytettävällä työkalulla on paikka, se on helposti saatavilla, ja on tieto siitä
missä se sijaitsee. Tämän takia 5S-menetelmän soveltaminen moneen erilaiseen
työtehtävään on mahdollista.

Koska kohdeyrityksessä 5S-menetelmän avulla voidaan parantaa työtehokkuutta
kaasuvesikaappien kokoonpanolinjalla, niin 5S-menetelmää voidaan helposti myös soveltaa
muilla

kokoonpanolinjoilla.

Koska

kaasuvesikaappien

kokoonpanolinjalle

tehdyt

parannukset toimivat uunialueella, niin työtehtävien samankaltaisuuksien vuoksi
vastaavanlaisia parannuksia voidaan 5S-menetelmän implementoinnin myötä tehdä myös
muille tuotannon alueille.

8.6

Jatkotutkimusaiheita

Jatkotutkimusaiheena voisi tutkia suunnitellun työpisteen 5S-menetelmän implementoinnin
vaikutuksia

yksittäisten

kaasuvesikaappien

käytettyihin

työtunteihin

ja

niiden

läpimenoaikaan. Lisäksi voisi selvittää yksittäisten kaasuvesikaappien kokoonpanon
arvovirtakuvauksen, ja sen avulla suunnitella kokoonpano yksiosaisen virtauksen
mukaiseksi. Jatkotutkimuksena voisi myös selvittää miten nykyisiä tapoja tehdä työtä
voitaisiin standardoida, ja niiden perusteella luoda kokoonpanolle työohjeita.
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9

YHTEENVETO

Tämän

tutkimuksen

tavoitteena

oli

parantaa

kohdeyrityksen

kaasuvesikaappien

kokoonpanon työtehokkuutta suunnittelemalla kokoonpanoa varten uusi työpiste
hyödyntäen 5S-menetelmää. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli luoda perusta 5Smenetelmän laajentamiselle muille tuotannon kokoonpanoalueille.

5S-menetelmässä on tarkoituksena poistaa työpisteeltä tarpeettomat esineet, järjestää
tarpeelliset esineet paikoilleen, harjoittaa päivittäistä siivousta, standardoida nykyinen
järjestys ja luoda järjestelmä, jonka avulla järjestystä voidaan ylläpitää ja kehittää. Ylläpito
on 5S-menetelmän tärkein osa ja työn johdon sitoutuminen ylläpitoon on erittäin tärkeää.

5S-menetelmän merkitys aluksi Lean implementoinnissa on auttaa tuotantoa saavuttamaan
perusstabiliteetti. Myöhemmin Lean implementoinnissa 5S-menetelmän merkitys on olla
yksiosaisen virtauksen tukena.

Nykyistä tapaa tehdä työtä voidaan arvioida esimerkiksi spagettidiagrammin avulla ja työn
aikana tehtyjen siirtymäetäisyyksien mittaamisella. Kun nykyinen tapa tehdä työtä on
hahmoteltu, voidaan uusi työpiste suunnitella analysoimalla spagettidiagrammia ja
siirtymäetäisyyksiä ja luoda uusi työpiste, jossa työn teon siirtymien määrä ja etäisyydet ovat
minimoitu.

5S-menetelmän tarkoituksena on ylläpitää uuden suunnitellun työpisteen järjestystä, ja
seurata, että se säilyy sellaisena, kuin se on suunniteltu. Auditoimalla työpisteitä voidaan
arvioida, kuinka hyvin 5S-menetelmää toteutetaan, ja kehittää nykyisiä standardeja
paremmiksi.

Suunnittelemalla

työpiste

5S-menetelmän

avulla

voidaan

parantaa

työpisteen

työtehokkuutta ja vähentää asennuksen aikana työvälineiden etsimisestä tapahtuvaa
vaihtelua. Työtehokkuuden mittaamiseen voidaan käyttää spagettidiagrammia ja
siirtymäetäisyyksien mittaamista. 5S-menetelmän avulla työpisteen työtehokkuutta voidaan
parantaa vähentämällä työvälineiden hakemiseen ja etsimiseen kuluvaa aikaa. 5S-
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menetelmän avulla voidaan lisäksi vapauttaa tuotantotiloihin lisää työskentelytilaa. Kun
työpisteitä pidetään säännöllisesti järjestyksessä, voidaan myös parantaa alueen
työturvallisuutta.

5S-menetelmä tulisi aluksi aloittaa luomalla pilottityöpiste, johon toteutetaan kaikki 5Smenetelmän eri vaihetta. Kun pilottityöpiste on valmis, voidaan lähteä laajentamaan 5Smenetelmää implementointia seuraaville työpisteille.
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