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Tässä työssä on tutkittu lean-tuotantoon kuuluvan 5S-ohjelman käyttöönottoa 

leikkuupuimureita valmistavassa yrityksessä. Ohjelman tarkoituksena on parantaa 

työn tuottavuutta kehittämällä työpisteiden toimivuutta. Lyhenne 5S tulee ohjelman 

viidestä vaiheesta, jotka ovat: erottele, järjestä, siivoa, standardoi ja ylläpidä. 5S-

ohjelma on yksi tärkeimmistä tuottavuuden parantamiseen liittyvistä lean-työkaluista. 

 

Tutkimuksessa 5S-ohjelman käyttöönottoa on testattu pilottityöpisteessä josta 

saaduilla kokemuksilla tiedetään, mitä koko tehtaan laajuisen 5S-ohjelman 

käyttöönotossa tulee huomioida. Lisäksi 5S- ja lean-periaatteita on testattu täysin 

uuden työpisteen suunnittelussa. Tutkimuksen perusteella on luotu ohjeistus 5S-

ohjelman käyttöönotolle Sampo-Rosenlewin leikkuupuimuritehtaassa. 
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In this work the lean-based 5S-program is introduced in a combine harvester 

manufacturing company. Idea of the 5S-program is to increase productivity by 

developing workstations to be more workable. Term 5S comes from words: sort, set 

in order, sweep, standardize and sustain. 5S-program is one of the key issues when 

productivity is developed according lean-principles.  

 

In this work the introduction of 5S-program is studied in a pilot workstation. As a 

result, the guidelines to implement 5S-program to whole factory, has been defined. In 

addition, lean and 5S-principles has been taken to attention in development of 

completely new workplace in a combine harvester cabin assembly line. 
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1 JOHDANTO 

 

Työskentely epäsiistissä ja huonosti hallitussa työpisteessä on sekä henkisesti että 

fyysisesti raskasta. Hukassa oleva materiaali tai työkalu aiheuttaa etsimistä, johon 

kulunut aika on pois tuottavasta työstä. Teollisuudessa on hyvin tavallista, että 

puuttuva materiaali aiheuttaa jälkiasennustyötä, joka olisi voitu välttää hyvällä 

työpisteen järjestyksellä. Hyvin järjestetyssä työpisteessä työskentely on mielekästä, 

eikä työntekijä altistu fyysiselle rasitukselle. Työn tuottavuus ja työntekijän 

hyvinvointi paranevat, kun tarvittava materiaali ja työkalut ovat helposti saatavilla. 

 

Järjestyksen löytämiseen ja etenkin sen ylläpitoon auttaa lean–tuotantoon kuuluva 

5S–ohjelma. Lean-tuotannon yksi päätavoitteista on lisätä tuotetta jalostavan työn 

osuutta käytetystä työajasta. Ei-jalostavia työvaiheita kutsutaan leanissa hukaksi, 

jonka seitsemän muotoa ovat: ylituotanto, odottelu, tarpeeton kuljettaminen, 

laatuvirheet, ylikäsittely ja tarpeeton liikkuminen (Teknologiateollisuus ry 2009). 5S-

ohjelman avulla voidaan työpisteellä vähentää kaikkia hukan lajeja merkittävästi 

tehden samalla työntekijän työskentelystä miellyttävämpää. 

 

5S–ohjelmassa työpisteen muutokset toteutetaan viidessä eri vaiheessa. Ohjelma 

alkaa tarpeellisen ja tarpeettoman tavaran erottelulla toisistaan. Toisessa vaiheessa 

jokaiselle työpisteessä tarvittavalle materiaalille pyritään järjestämään merkattu 

säilytyspaikka. Kolmannessa vaiheessa työpiste siivotaan perusteellisesti. Tämän 

jälkeen kaikkien kolmen ensimmäisen vaiheen toimenpiteet standardoidaan 

ohjeistukseksi, jota noudatetaan tinkimättömästi. Viimeisessä vaiheessa saavutettua 

siisteystasoa pyritään ylläpitämään toistuvilla auditoinneilla ja parannuksilla. 

Auditointien avulla työpisteen siisteys pisteytetään ennalta määrättyjen kriteerien 

mukaan. Näistä pisteistä voidaan muodostaa kuvaaja, joka kertoo 5S:n 

kehityssuunnan. 
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Tässä tutkimuksessa on selvitetty, kuinka 5S–ohjelmaa ja sen taustalla olevaa lean-

filosofiaa voidaan soveltaa leikkuupuimurien kokoonpanotehtaassa. 

Kokoonpanotyössä asentajalla on käytössä paljon erilaisia työkaluja ja osia, joten 

siisteys ja järjestys ovat olennainen osa tuottavaa työtä ja laadukasta lopputuotetta. 

Lean-periaatteita ja eri lean-työkaluja käsitteleviä opinnäytetöitä on tarjolla runsaasti, 

mutta usein ne ovat jääneet pintapuolisiksi suunnitelmiksi tai turhan 

teoriapainotteisiksi. Tässä työssä onkin pyritty selvittämään mahdollisimman 

konkreettisesti, mitä käytännön asioita ja ongelmia on otettava huomioon 5S-

ohjelman onnistumiseksi. 

 

1.1 Työn taustaa 

 

Työn toimeksiantajana on Porissa toimiva leikkuupuimurien ja metsäkoneiden 

valmistaja Sampo-Rosenlew Oy. Yhtiöllä on pitkä ja vaihderikas historia, jonka 

juuret juontavat 1800–luvulle asti. Yhtiön on perustanut Rosenlewin suku, jolta se 

myöhemmin siirtyi Rauma-Repolan omistukseen. 1990–luvulla yhtiö muuttui takaisin 

perheyritykseksi. Tänä päivänä yritys toimii yhteistyössä kansainvälinen 

maatalouskonekonserni AGCO:n kanssa, jonka tuotteisiin kuuluvat muun muassa 

Valtra ja Massey-Ferguson traktorit.  

 

Sampo-Rosenlewin tehtaassa on leikkuupuimureita ja metsäkoneita varten omat 

kokoonpanolinjat. Leikkuupuimurin hytit valmistetaan myös omassa 

kokoonpanolinjassa. Kokoonpano-osastojen lisäksi tehdas sisältää hitsaus-, ohutlevy-, 

koneistus- ja maalausosastot. Osavalmistus tapahtuu suurelta osin tehtaan sisällä, joka 

antaa oman leimansa tehtaan toiminnalle. Sampo-Rosenlew tekee myös 

alihankintatöitä muille maineikkaille suomalaisyrityksille. Yhtiön liiketoiminta 

voidaankin jakaa kolmeen osa-alueeseen kuvan 1 mukaisesti. 
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Kuva 1. Sampo-Rosenlewin tuotannon jaottelu. (Sampo–Rosenlewin verkkosivut) 

 

Sampo-Rosenlewin selkeä päätuote on leikkuupuimuri. Puimurien tuoteperheeseen 

kuuluu Sampo Comia, 2000 – ja 3000 – sarjan puimurit, sekä koeruutupuimuri mallia 

2010 (Liite 1). Leikkuupuimureita myydään pääasiallisesti Itä– ja Pohjois-

Eurooppaan, entisiin IVY–maihin sekä Afrikkaan. Yhtenä erikoisuutena yhtiöllä on 

osittain kootut SKD-puimurit (slightly knocked down). SKD-puimurit lähetetään 

merikonteissa esikasattuina moduuleina ja varsinainen loppukokoonpano tehdään 

vasta kohdemaassa.  

 

Yhtiöllä on tarve kehittää tuotantoaan, jotta leikkuupuimurien kasvaneeseen 

kysyntään voidaan vastata. Ratkaisuna on nähty siirtyminen kohti lean-tuotantoa, 

jonka ensimmäinen askel on tässä työssä esitellyn 5S-pilottityöpisteen luominen. 

Lean-tuotantoon siirtyminen on useita vuosia kestävä prosessi, jonka periaatteita 

tavallisesti testataan ja harjoitellaan erilaisten pilottihankkeiden avulla. Tässä työssä 

esitelty 5S-projekti on yksi Sampo-Rosenlewin pilottihankkeista, jonka tukena oli 

samanaikaisesti myös muita lean-työpajoja ja projekteja. Näistä projekteista pyritään 

saamaan tarvittava kokemus toimintatapojen harjoittelemiseksi sekä henkilöstön 

kouluttamiseksi lean-tuotantoon. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaus 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda ohjeistus, kuinka Sampo-Rosenlewin 

tehtaalle luodaan 5S–ohjelman mukaiset työpisteet. Lean-tuotantoa tai 5S-ohjelmaa ei 
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ole aiemmin tehtaassa sovellettu, joten tässä tutkimuksessa on rajoitettu menetelmän 

tuominen yhteen työpisteeseen, jota kutsutaan pilottityöpisteeksi. Tutkimalla 5S:n 

toimivuutta pilottityöpisteessä, Sampo-Rosenlew on saanut kokemusta mitä asioita on 

huomioitava muutettaessa työpisteitä 5S-ohjelman avulla. 

 

Pilottityöpisteenä on käytetty leikkuupuimurin viljasäiliön kokoonpanosolua, jonka 

on katsottu olevan keskeisellä paikalla ja parhaiten näkyvillä myös projektin 

ulkopuolisille henkilöille. Työn käytännön osuudessa on myös tutkittu täysin uuden 

työpisteen luomista hyttikokoonpanolinjalle. Puimurihyttien kokoonpanolinjalla on 

työpiste puimurin kojetaulujen kokoonpanoa varten, jonka muuttamista 5S- ja lean-

periaatteiden mukaiseksi on selvitetty tässä työssä. 

 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Päätutkimusmenetelmänä on tapaustutkimus, jossa pääpaino on keskustelu ja 

pohdinta yhdessä asentajien, työnjohdon, menetelmäsuunnittelun kuin 

laatupäällikönkin kanssa.  Tästä ryhmästä luodaan 5S–työryhmä, joka suorittaa 

tarvittavat parannustoimenpiteet. Valokuvien ja pisteytystaulukkojen avulla voidaan 

saatuja tuloksia verrata alkutilanteeseen. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Diplomityön teoriaosuudessa on selvitetty lean-tuotannon ja 5S-ohjelman periaatteet 

ja menetelmät. Lean-tuotannon ja muiden lean-työkalujen ymmärtäminen on tärkeää, 

jotta lukija ymmärtää 5S:n roolin olla osa suurempaa tuotannon muutosprosessia. 

Käytännön osuus käsittelee 5S-ohjelman mukaisen pilottityöpisteen muodostamista. 

Käytännön osuudessa pääpaino on viljasäiliön kokoonpanosolun muutoksessa 5S-

pilottityöpisteeksi, joka alkaa lähtötilanteen selvittämisellä ja päättyy 5S-ohjelman 

käytännön toteutukseen. Kuten edellä mainittiin, käytännön osuudessa 5S- ja lean-

menetelmiä on käytetty myös täysin uuden työpisteen mallin luomiseen puimurin 
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kojetaulun kokoonpanoa varten. Käytännön osuutta seuraa pilottityöpisteestä ja 

hyttilinjan kojetaulun työpisteestä saatujen tulosten analysointi, johtopäätökset ja 

työn yhteenveto. 
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2 LEAN-TUOTANNON PERIAATTEET JA TYÖKALUT 

 

Lean-tuotannon perustyökaluihin kuuluva 5S on paljon enemmän kuin pelkkä 

siisteyden ylläpidon työkalu. Ymmärtääkseen 5S:n todellisen merkityksen, on 

välttämätöntä tuntea myös lean-tuotannon perusteet ja filosofia leanin takana. Tässä 

kappaleessa käsitellään yleisesti leanin perusteita, 5S-ohjelman yhteyttä leaniin ja 

muita leanin tarjoamia työkaluja 5S:n tueksi. 

 

Lean ymmärretään usein japanilaisen autovalmistaja Toyotan kehittämäksi 

menetelmäksi, mutta todellisuudessa sen juuret ulottuvat aina 1100-luvun 

sotalaivateollisuuteen asti. Toyotan vahva maine lean-tuotannossa perustuu heidän 

kehittämäänsä TPS-tuotantojärjestelmään, joka tulee sanoista Toyota production 

system. (Staufen AG 2012) Termi lean syntyi 90–luvulla menestyskirjojen The 

machine that changed the world: the story of lean production ja Lean thingking 

myötä, jotka perustuvat Toyotan TPS-tuotantojärjestelmästä saatuihin tuloksiin. 

(Liker 2010, s. 4 -7)  

 

Lean-tuotannossa tärkein mittari, joka kuvaa tuotannon tehokkuutta on tuotteen 

läpimenoaika (lead time). Läpimenoajalla tarkoitetaan sitä aikaa, mikä kuluu raaka-

aineen muuttamisesta valmiiksi tuotteeksi. Läpimenoaika voidaan laskea kaavasta: 

  

, (1) 

 

jossa LT = läpimenoaika, tp = prosessiaika ja tTT = odotusaika. Prosessiaika tp on 

kaikkien tahtiaikojen summa. Tahtiaika on yhteen työvaiheeseen tarvittava aika 

sisältäen asetusajat. Odotusaika on tuotteiden välivarastointiin ja siirtoihin kuluvan 

ajan summa. Lyhentämällä tuotteidensa läpimenoaikoja, valmistava yritys kykenee 

muuan muassa pienentämään varastoon sitoutunutta pääomaa sekä nopeuttamaan 

tilauksien toimitusta. Läpimenoajan lyhentämisellä on siis suorat vaikutukset 

yrityksen kykyyn rahoittaa toimintaansa. Varastoon sitoutuneen pääoman lisäksi 
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lyhyt läpimenoaika vähentää laatu- ja kehityskustannuksia, sekä 

tuotannonsuunnittelun kustannuksia. Laatukustannukset pienenevät, koska 

pienempien varastojen takia laatupoikkeamat tulevat nopeammin esille. Lyhyet 

läpimenoajat pakottavat tuotekehityksen kehittämään toimintojaan tehokkaammiksi, 

jolloin tuotteen markkinoille pääsemiseen kuluva aika pienenee. Tuotannon 

suunnittelun kustannukset taas pienenevät luotettavamman toimituskyvyn takia. 

(Staufen AG 2012) 

 

Lyhyet läpimenoajat ovat suoraan suhteessa tuotteen nopeaan toimitusaikaan, jolla 

yrityksen on mahdollista saavuttaa etumatkaa kilpailijoihinsa nähden. Muita hyötyjä 

ovat nopea reagointikyky asiakkaiden vaatimuksiin, yksinkertainen tuotannon 

suunnittelu sekä laatupoikkeamien läpinäkyvyys. Läpimenoajan merkitystä on 

havainnollistettu kuvassa 2. (Staufen AG 2012) 

 

Kuva 2. Välivarastoinnin aiheuttama viive läpimenoajassa. (Staufen AG 2012) 

 

Kuvassa 2, putken sisällä olevat pallot kuvaavat keskeneräistä tuotantoa ja LT on 

aiemmin mainittu läpimenoaika. Oletetaan, että kuvassa vasemman ja oikean puolen 

putkista tipahtaa yksi pallo, eli ”valmis tuote”, minuutin välein. Samalla hetkellä 

molempaan putkiin tulee minuutin välein uusi pallo. Tätä aikamäärettä voidaan 

kutsua tahtiajaksi. Kuvan vasemman puoleisessa putkessa pallon läpimenoaika on siis 

kuusi minuuttia, koska putkessa on kuusi palloa ja yhteen siirtymiseen kuluu yksi 

minuutti. Kuvan oikeassa reunassa läpimenoaika on vain kaksi minuuttia, koska 

välivarastossa on kaksi palloa, tahtiajan pysyessä samana. Merkille pantavaa on, että 

molemmat putket tuottavat yhtä paljon valmiita tuotteita, mutta oikean puoleisessa 
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putkessa on varastoon sitoutunut vain kolmasosa materiaalia verrattuna vasemman 

puoleiseen putkeen. (Staufen AG 2012) 

 

Leanissa tuotannon suorituskyvyn mittarit poikkeavat suurelta osin perinteisistä 

teollisuuden mittareista. Perinteisesti yritykset mittaavat työvoiman ja laitteiston 

tehokkuutta, standardikustannuksista poikkeamista, budjetin ja toteuman eroa sekä 

suorien työvoimakustannusten osuutta myynnistä. Leanissa mitataan läpimenoajan 

lisäksi valmiiden suoritteiden määrä aikayksikköä kohden, kerralla oikein 

valmistettujen tuotteiden osuutta, syötettyjen ja saatavien tietojen täsmällisyysastetta 

ja toimitusvarmuutta. Toisin sanoen leanissa mitataan niitä asioita, jotka merkitsevät 

asiakkaalle eniten. (Moisio 2011a) 

 

Asiakkaan näkökulmasta yrityksen kilpailukyky on määritelty laadun, kustannusten 

ja toimitusnopeuden perusteella. Pelkällä hyvällä laadulla ei saavuteta kilpailuetua, 

mutta huono laatu voi pilata yrityksen maineen. Kustannuksista puhuttaessa asiakas 

on valmis maksamaan vain siitä, mikä lisää tuotteen arvoa. Yrityksen ylin tavoite 

olisi kehittää organisaatiota siten, että se voi antaa mahdollisimman paljon lisäarvoa 

asiakkaalle. Menestyvä yritys kykenee toimittamaan asiakkaalle oikean määrän 

tuotteita, kilpailukykyiseen hintaan, oikeaan aikaan ja halutulla laadulla. (Staufen AG 

2012)  

 

Lisäarvon tuottaminen asiakkaalle kiteytyy siihen, että yritys määrittää ne toiminnot, 

jotka lisäävät arvoa asiakkaalle ja kohdistaa kaikki voimavarat noiden toimintojen 

suorittamiseen. Lean-tuotannon kehittämisessä yleinen tapa on miettiä 

asiakaslähtöisyyttä viidestä eri näkökulmasta. Näitä ovat: arvo, arvoketju, virtautus, 

imu ja täydellisyyteen pyrkiminen. Arvolla tarkoitetaan tuotteen tai palvelun arvoa 

asiakkaalle ja mitä asiakas on valmis maksamaan niistä. Arvoketjussa määritetään ne 

prosessit ja toiminnot, joissa asiakkaan kokema arvo muodostuu. Lisäarvoa 

tuottamattomat prosessit poistetaan arvoketjusta. Virtautus tulee toteuttaa siten, että 

tuotteet virtaavat pysähtymättömänä virtana arvoketjussa. Tämä vaatii 

tuotantolaitteiden huolellista sijoittelua ja siirtojen minimointia. Imulla tarkoitetaan 
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tuotteiden ja osien valmistamista vain asiakkaan tarpeen mukaan. Tuotteiden 

valmistusta varastoon tulee välttää. Tuotteet, jotka valmistetaan asiakaskohtaisesti ja 

joissa ei voida käyttää imua, valmistetaan lyhyen aikavälin tuotantosuunnitelman 

perusteella. Prosesseja kehitetään jatkuvasti kohti täydellisyyttä ratkaisemalla 

ongelmia ja poistamalla arvoa tuottamatonta työtä. (Kouri 2009, s. 6 - 9) 

 

Lean–tuotannossa asiakkaalle arvoa tuottamattomista prosesseista käytetään nimitystä 

hukka. Kysymällä ”mitä asiakas haluaa tästä prosessista?”, voidaan havaita lisäarvoa 

tuottavat ja tuottamattomat työvaiheet. Tätä menetelmää voidaan soveltaa niin 

tuotantoon, tiedotukseen kuin palveluihinkin. Toyota on nimennyt kahdeksan ei-

lisäarvoa tuottavaa asiaa eli hukkaa, joita esiintyy jokapäiväisessä työssä niin 

valmistuslinjalla, kuin toimistossakin. Nämä hukkatyypit ovat: 

1. Ylituotanto. Osia tehdään yli tarpeen. Tämä aiheuttaa tarpeettomia kuluja muun 

muassa ylimääräisten varastojen ja kuljetusten muodossa. 

2. Odottelu. Työntekijä joutuu odottamaan esimerkiksi työkalua, materiaalia, 

käsittelyä tai hän ei pysty tekemään mitään kapasiteetin pullonkaulojen takia. 

3. Tarpeeton kuljettelu. Keskeneräisen materiaalin kuljettaminen pitkiä matkoja 

varastojen tai prosessien välillä. 

4. Ylikäsittely tai virheellinen käsittely. Kappaleen tehoton tai tarpeeton käsittely 

osavalmistuksessa. Aiheuttaa tarpeetonta liikkumista ja virheitä tuotteeseen.  

5. Tarpeettomat varastot. Liikaa komponentteja, aihioita tai valmiita tuotteita 

varastosta, jotka aiheuttavat pitkiä läpimenoaikoja, vanhentumista sekä 

varastointi- ja kuljetuskustannuksia. Lisäksi ylisuuret varastot kätkevät helposti 

alleen isot tuotannolliset ongelmat kuten myöhästyneet toimitukset, viat, pitkät 

asetusajat tai epätasapainon valmistuksessa. 

6. Tarpeeton liikkuminen. Kaikki ylimääräinen liikkuminen työn aikana on hukkaa. 

Turhaa liikkumista aiheuttaa esimerkiksi työkalujen etsiminen, osien etsiminen, 

kurkottelu ja pinoaminen, jne. 

7. Viat. Viallisten komponenttien tekeminen ja niiden korjaaminen, täydennysosan 

tekeminen ja tarkastaminen ovat esimerkkejä hukasta mitä viat aiheuttavat. 
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8. Työntekijän luovuuden käyttämättä jättäminen. Kun työntekijän ajatuksia ei 

kuunnella, hukataan helposti aikaa, ideoita, taitoa tai oppimismahdollisuuksia. 

(Liker 2010, s. 27– 29) 

 

Kuvassa 3 on esimerkki erään kappaleen valmistuksen työvaiheista. Edellä mainitun 

hukan määritelmän perusteella voidaan havaita, että tuotteen valmistusprosessissa 

aidosti lisäarvoa asiakkaalle tuottavia työvaiheita on vain muutama. Loput työvaiheet 

ovat hukkaa, joiden osuus tuotannossa tulee minimoida tai mahdollisuuksien mukaan 

eliminoida. (Liker 2010, s. 27)  

 

Kuva 3. Lisäarvoa tuottavat vain työvaiheet, joista asiakas haluaa maksaa. (Liker 

2010, s. 28) 

 

Toyotan insinöörit vierailivat 50–luvulla massatuotannosta tutuksi tulleiden Fordin ja 

General Motorsin tehtailla Pohjois-Amerikassa. Jo tuolloin he oivalsivat mitä suuret 

välivarastot ja pitkä läpimenoaika aiheuttavat. Kokonaiset työpaikat olivat sekaisin ja 

työntekijät keskittyivät vain kalliiden koneiden pitämiseen toiminnassa. Tämä 

aiheutti suuria välivarastoja, joissa laatupuutteet olivat piilossa viikkojen ajan ja 

tavaramäärän siirtelyn tarvittiin paljon vaarallista trukkiliikennettä. (Liker 2010, s. 

21) 
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Suurista varastoeristä ja työntöohjauksesta siirtyminen kohti lean-tuotantoa voidaan 

katsoa etenevän neljän vaiheen kautta. Kuvassa 4 on listattu nämä vaiheet ja esitetty 

esimerkkejä eri vaiheissa käytettävistä lean-työkaluista. Leanissa häiriötön tuotanto 

(disturbance free) on koko prosessin perusta. Tuotannosta pyritään poistamaan kaikki 

häiriötekijät muun muassa 5S:n, tuottavan kunnossapidon eli TPM-ohjelman (total 

productive maintenance) ja poka-yoke menetelmän avulla. (Stauden AG 2012) TPM-

työkalun avulla kunnossapito otetaan huomioon kaikissa tehtaan toiminnoissa. Sen 

avulla esimerkiksi kaikille tuotantolaitteille luodaan elinikäinen ennakoivan 

kunnossapidon järjestelmä. (Tuottava kunnossapito 2012) Poka-yoke on japanin 

kieltä ja tarkoittaa sellaisten menetelmien käyttöä, joissa väärinymmärryksen 

mahdollisuus esimerkiksi tuotteen kokoonpanossa on minimoitu. Poka-yoke–

menetelmän yhtenä periaatteena on suunnitella tuotteen osat tai asennustyökalut siten, 

että ne voidaan asentaa vain tietyssä asennossa, jolloin väärin asennuksen 

mahdollisuutta ei ole. (Staufen AG 2012) 

 

 

Kuva 4. Lean-tuotannon neljä ominaispiirrettä ja esimerkkejä niiden työkaluista. 

(Staufen AG 2012) 

 

Häiriöttömässä tuotannossa häiriöt ja laatupoikkeamat pyritään poistamaan 

välittömästi. Häiriöitä ei nähdä vain asioina, jotka kuuluvat tahtomatta tuotantoon, 

vaan mahdollisuuksina parantaa prosesseja. Siisteys ja järjestelmällisyys (5S) luovat 

perustan häiriöiden poistamiselle. (Staufen AG 2012) Leanissa laatua ei tehdä 
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laadunvarmistusosastolla, vaan kehittämällä tuotannon laaduntuottokykyä. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokainen työntekijä tekee laadittujen ohjeiden 

mukaisen laadunvarmistuksen tuotteille joita hän valmistaa. Virheen ilmetessä 

selvitetään ongelman aiheuttanut juurisyy, jotka korjaamalla laatu paranee jatkuvasti 

pienin askelin. (Kouri 2009, s. 24-25) Juurisyytä voidaan selvittää esimerkiksi 

kysymällä viisi kertaa ”miksi virhe tapahtuu tässä vaiheessa?”. Tämä helpottaa 

havaitsemaan hukan aiheuttajan prosessissa. (Moisio 2012b) 

 

Häiriöttömän tuotannon saavuttamisen jälkeen seuraava askel on tuotannon flow:n eli 

virtautuksen luominen (kuva 5). Virtauttamisen tarkoituksena on valmistaa tuotteet 

nopeasti vain välittömään tarpeeseen. Ideaalitilanne on saavuttaa yhden-kappaleen-

virtaus (one piece flow), jolloin varastoon sitoutunut pääoma ja tilantarve ovat 

pienimmillään. (Staufen AG 2012) 

 

Kuva 5. Optimoitu tuotannon virtaus. Vasemman kuvan keskellä oleva palkki kuvaa 

ylituotannon (overproduction) aiheuttamaa, turhaa välivarastoa. (Staufen AG 2012) 

 

Yllä olevan kuvan vasemmassa reunassa on perinteinen valmistusprosessi, jossa 

ensimmäinen vaihe (upstream process) valmistaa tuotteita nopeammin, kuin seuraava 

vaihe (downstream process) kykenee niitä jalostamaan. Tästä aiheutuu varastoja 

prosessien välille, jota kutsutaan ylituotannoksi. Oikean puoleisessa kuvassa on 

ideaali yhden-kappaleen-virtaus, jossa välivarastoihin ei ole sitoutunut pääomaa 

keskeneräisten tuotteiden muodossa. 
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Virtautuksen tärkeimpiä mittareita on jo aiemmin mainittu läpimenoajan 

mittaaminen. On tärkeää huomata, että tuotannon läpimenoajan pienentäminen ei 

perustu työtahdin kasvattamiseen, vaan erilaisten odotus- ja asetusaikojen 

poistamiseen valmistuksesta. Tuotekohtaisesta läpimenoajasta voi tavallisesti olla 

odottamista jopa 99 prosenttia. (Kouri 2009, s. 20-21) Koneiden ja laitteiden 

sijoittelussa tulee pyrkiä esimerkiksi kuvan 6 u-muotoon, jolloin tuotantoreitit ovat 

lyhyet ja selkeät (lean line organisation). (Staufen AG 2012) 

 

 

Kuva 6. U-mallinen tuotantolinja. (Staufen AG 2012) 

 

Kolmas askel lean-tuotannossa on valmistuksen rytmittäminen sulavaksi niin, että 

asiakas saa oikean määrän haluamiansa tuotteita sillä hetkellä, kun hän niitä tarvitsee. 

Tehtaan sisällä voidaan asiaa ajatella sisäisenä asiakkuutena, jolloin perättäiset 

työvaiheet ovat keskenään toistensa asiakkaita. Standardoitu työ auttaa saavuttamaan 

rytmin näiden prosessien välille ja vähentämään hukkaa. Tuotannon rytmin 

määrittelee asiakas, joka siis voi olla sisäinen tai ulkoinen. Rytmi saadaan laskemalla 

prosessiketjuun kulunut aika ja jakamalla se tuotetuilla yksiköillä. Tästä saadaan 

tuloksena tahtiaika. Tahtiaika tarkoittaa siis tiivistettynä asiakkaan määrittelemä 

aikaa, joka on käytettävissä tehtävän suorittamiseen siten, että tuote saapuu 

asiakkaalle juuri oikeaan aikaan. (Staufen AG 2012) 

 

Neljäs ja viimeinen ominaispiirre lean-tuotannossa on imuohjaus. Perinteisessä 

tuotannonohjauksessa, eri tuotteet ja komponentit on valmistettu tuotannon 

suunnittelun määrittämän tarpeen mukaan. Tästä voidaan käyttää termiä 

työntöohjaus. (Staufen AG 2012) Työntöohjauksen ongelmana on, että usein tuotteet 

työnnetään prosessin seuraavaan vaiheeseen riippumatta siitä, tarvitaanko niitä 

kyseisellä hetkellä vai ei. Lopputuloksena on jälleen varastoja, joita prosessivaihe ei 
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heti tarvitse. Imuohjatussa tuotannossa tuotteita valmistetaan vasta, kun 

valmistusketjun seuraavasta vaiheesta tulee lupa valmistaa lisää. (Liker 2010, s. 104-

105) Imuohjatussa prosessissa tuotetaan siis vain se määrä tuotteita mitä asiakas on 

todella käyttänyt (Rother 2011, s. 85). Esimerkki oikeaoppisesta imuohjauksesta ovat 

erilaiset ruoka- ja supermarketit. Marketin hyllyillä säilytetään vain välittömään 

tarpeeseen sopiva määrä tuotteita, joita henkilökunta täyttää varastosta tarpeen 

mukaan. Varastotason laskiessa tietylle tasolle, systeemi lähettää signaalin ketjussa 

taaksepäin merkiksi siitä, että tuotetta tarvitaan lisää. (Liker 2010, s. 104-105) 

 

Valmistavassa tehtaassa yksinkertaisin materiaalin imuohjausjärjestelmä on 

kaksilaatikkosysteemi. Kaksilaatikkosysteemissä jokaista tuotetta on päävarastossa, 

eli niin sanotussa supermarketissa, peräkkäin kahdessa laatikossa. Ensimmäisen 

laatikon tyhjentyessä, se siirretään valmistavaan yksikköön täytettäväksi. Samaan 

aikaan työpisteessä otetaan jälkimmäinen täynnä oleva laatikko ensimmäisen tilalle. 

Seuraava kuva 7 hahmottaa laatikoiden ja tuotteiden kiertoa 

kaksilaatikkosysteemissä. (Staufen AG 2012) 

 

 

Kuva 7. Kaksilaatikkosysteemin toimintaperiaate. (Staufen AG 2012) 

 

Yllä olevan kuvan kohdassa 1 kokoonpanolinjalle (assembly line) siirretään tuotetta 

A yksi laatikko. Kun valmistusprosessi on käyttänyt laatikon tyhjäksi, siirretään se 
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kohdassa 2 ostoskärryyn, jossa se kulkeutuu valmistettavalle osastolle kohtaan 3. 

Kohdassa 4, valmis määrä tuotteita palautuu takaisin supermarkettiin ensimmäisen 

laatikon perään. Mikäli osastot sijaitsevat kaukana toisistaan, voi tehtaassa olla useita 

tällaisia supermarketteja. Supermarketeissa toteutuu läpivirtauksen fifo-periaate (first 

in, first out) ja pääperiaatteena on, että jonkin tuotteen puuttuessa, se on korvattava 

uudella. (Staufen AG 2012) 

 

Imuohjausjärjestelmää kutsutaan leanissa kanban-järjestelmäksi. Kuten aiemmin 

mainittiin, kanbanissa on aina mukana jokin elementti, joka antaa luvan edelliselle 

prosessille aloittaa tuotanto. Edellä mainitussa esimerkissä tuotantokäskyn aiheutti 

tyhjä laatikko, mutta se voi olla myös esimerkiksi kanban-kortti. Olkoon käytössä 

mikä tahansa tuotantokäsky, siitä on aina käytävä ilmi, missä päin supermarkettia 

osaa säilytetään, kuinka paljon ja millä koneella kyseinen osa valmistetaan. (Rother 

2010, s. 85-87) Kuvassa 4, kanbanin tueksi on mainittu niin sanottu maitojuna 

(milkrun). Maitojunaksi kutsutaan logistiikkaoperaattorin käyttämää 

kuljetusvälinettä, joka kiertää valmistavaa tehdasta säännöllisellä reitillä. Maitojunaa 

kerää matkallaan kanban-kortit sekä tyhjät laatikot ja vastaavasti tuo 

materiaalitäydennyksen mukanaan. (Staufen AG 2012) 

 

2.1 Kehittyminen lean–organisaatioksi 

 

Tässä kappaleessa kerrotaan pintapuolisesti mitä lean-organisaatioksi kehittyminen 

edellyttää ja mitä lean–työkalujen käyttö edellyttää yhtiöltä ja sen johtajilta. 

Kehittyminen lean–yritykseksi alkaa siitä, että yhtiö alkaa opetella lean–tekniikoita ja 

ymmärtää niiden ajatuksen olla eläviä ja jatkuvasti kehittyviä järjestelmiä. Lean–

tuotannossa ei ole tarkoitus vain matkia lean–työkaluja, vaan kehittää yritykselle 

sopivat toimintaperiaatteet ja soveltaa niitä tinkimättömästi. Lean ohjaa organisaatiota 

korkeampaan suorituskykyyn sekä auttaa yhtiötä antamaan enemmän lisäarvoa 

asiakkaalle ja yhteiskunnalle. (Tuominen 2010b s. V) 
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Pitkällä aikavälillä minkä tahansa lean–työkalun käyttö rapautuu, mikäli yritys ei ole 

sitoutunut kehittymään jatkuvasti kohti kokonaisvaltaisempaa lean–tuotantoa. 

Toyotan viesti on, että yrityksen tulee aina ajatella pitkäjänteisesti. Ihmisellä on 

taipumus kyllästyä nopeasti mullistavaankin asiaan, mutta lean–organisaatiota ei 

luoda hyppimällä villityksestä toiseen. (Liker 2010, s. 34 – 35) Lean–organisaatioksi 

kasvaminen edellyttää koko henkilöstön sitoutumista sovittujen toimintatapojen 

noudattamiseen (Rother 2010, s. 245 – 247). Lean–työkaluilla on mahdollista 

saavuttaa lyhyellä aikavälillä rahallisia säästöjä, mutta toimiakseen pitkällä 

aikavälillä, yrityksen on luotava pitkän aikavälin tavoitteita ja siteitä ihmisten välillä. 

Näin luodaan riippuvuus ihmisten välille, joka auttaa yritystä kehittymään oppivaksi 

organisaatioksi. (Liker 2010, s. 34 – 35) 

 

Kehittyminen lean-organisaatioksi ei tarkoita vain johdon tiukkojen määräyksien 

noudattamista. Se edellyttää sitoutumista koko organisaatiolta yhteisten 

toimintaperiaatteiden noudattamiseen. Lean-organisaatiossa johtajan tulee olla nöyrä 

ja valmis oppimaan uutta, sekä kunnioittaa jokaista yksilöä yrityksen sisällä. Johtajan 

tulee siten levittää tätä oppimisen kulttuuria koko organisaatioon, riippumatta siitä, 

montako työntekijää yrityksessä työskentelee. Oppiva organisaatio kykenee luomaan 

jatkuvan parantamisen kulttuurin, jossa opittuja asioita siirretään yksiköiden sisällä ja 

niiden välillä.  (Tuominen 2010c, s. 7) 

 

Johtajan tulee viestiä mitä hyötyä koko organisaatiolle on asetettujen visioiden, 

suunnitelmien ja tavoitteiden saavuttamisesta. Jokaisen yrityksen työntekijän tulee 

nähdä itsensä näissä tavoitteissa mielenkiintoisena ja arvokkaana osana koko 

kehitysprosessia. (Tuominen 2010c, s. 7) Seuraavan sivun kuva 8 pyrkii aukaisemaan 

silmiä yrityksen sisällä, onko se todella valmis kokonaisvaltaiseen lean–toimintaan. 

Mikäli kuvan vaatimat edellytykset eivät ole kaikilta osin kunnossa, kannattaa 

yrityksen harjoitella ensin lean–työkalujen avulla nähdäkseen, mitä niillä voidaan 

saavuttaa. (Liker 2010, s. 290 – 292) 
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Kuva 8. Ylimmän johdon sitoutuminen leaniin. (Liker 2010, s. 292) 

 

Kehitystyön kannalta leaniin liittyvät muutosprosessit kannattaa aloittaa 

motivoituneiden työntekijöiden kanssa. Ihmiset voidaan karkeasti jakaa neljään 

ryhmään, joista ensimmäiseen kuuluvat nopeat omaksujat. Nämä henkilöt ovat 

avoimia uusille ideoille ja muutoksille. Seuraava ryhmä koostuu henkilöistä, jotka 

hetken aikaa pohdittuaan seuraavat ensimmäistä ryhmää nähdessään muutosten 

toimivuuden. Kolmas ryhmä epäilee kauan muutosten kannattavuutta ja neljäs ryhmä 

on lähes aina muutoksia vastaan. (Valli 2008, s. 23) 

 

Lean-projektin vetäjän kannattaa kehityshankkeissa keskittyä aikaisten omaksujien 

kanssa työskentelyyn. Tällöin saadaan nopeammin näkyviä tuloksia aikaan ja ryhmän 

jäsenten energia kohdistuu itse kehitystyöhön. Kokemuksien mukaan aikaiset 

omaksujat saavat ajan myötä omalla esimerkillään myös epäilevät henkilöt 

hyväksymään muutokset (Valli 2008, s. 23) 
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3 5S-OHJELMA  

 

Useissa yrityksissä on havaittu, että 5S-ohjelmalla on voitu vähentää laatuongelmia 

jopa 50 prosenttia (Chapman 2012). Ohjelmalla on kolme tehtävää. Tärkein niistä on 

luoda työpisteelle siisteys ja järjestys muodostamalla jokaiselle tarpeelliselle tavaralle 

paikka. Toinen tehtävä on minimoida keskeneräisen tuotannon (KET) osuus 

työpisteellä visualisoimalla varastot. Kolmas tehtävä on luoda perusta imuohjaukselle 

ja kaksilaatikkosysteemille (kanban). (Luojus 2001, s. 14-15) 

 

Siisti työpiste aiheuttaa vähemmän virheitä ja hukkaa, luo tuottavuutta ja antaa 

paremman ensivaikutelman yhtiön asiakkaille ja vieraille. (Tuominen 2010a, s. 7) 

Hyvässä työpisteessä työkalut ovat telineissä, tilauskanta on näkyvillä, henkilöstö on 

monitaitoista, materiaaleille on oma paikka, työmenetelmät on koulutettu ja 

työergonomia on kunnossa. (Heinilä et al. 2007, s. 191) On myös todettu, että 

työpisteen parannustoimenpiteillä on psykologisia vaikutuksia. Työntekijä viettää 

suurimman osan aktiivisesta ajasta työpaikalla, joten siistissä ympäristössä hän voi 

paremmin ja tuntee itsensä vähemmän väsyneeksi. Yleisen siisteyden myötä myös 

työturvallisuus paranee, esimerkiksi liukastumisen tai tulipalon riski on huomattavasti 

pienempi. (Yamashina 1984, s. 7, 15) 

 

Visualisoimalla varastot ja tavaroiden paikat, työntekijä kykenee näkemään yhdellä 

silmäyksellä miten hänen työnsä etenee. Visuaalisuus tarkoittaa, että vilkaisemalla 

prosessia, välinettä, varastoa, informaatiota tai työntekijää voidaan nopeasti päätellä 

onko voimassaoleva standardi käytössä vai poikkeaako jokin asia standardista? Yksi 

esimerkki on kokoonpanopisteen työkaluille varatut työkaluseinät. Työkaluseinille 

voidaan maalata jokaista siinä säilytettävää työkalua muistuttava ”haamukuvio”. 

Mikäli haamukuvio on näkyvissä, voidaan todeta, että kyseistä kuviota muistuttava 

työkalu on käytössä tai se on mahdollisesti kadonnut. Visuaalisuus myös auttaa 

havaitsemaan varastojen minimi- ja maksimitasot. Mikäli tasot ovat selkeästi 
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merkitty, voi työntekijä tai esimies nopeasti nähdä onko varaston ylläpito hoidettu 

asianmukaisesti. (Liker 2010, s. 152) 

 

Ei ole tavatonta, että työntekijät ja esimiehet etsivät tunteja hukkaan joutuneita 

kappaleita tehtaissa, jossa keskeneräinen tuotanto on sekaisin ja huonosti merkattu. 

Tämän takia keskeneräisen tuotannon vähentäminen on tärkeää, jotta voidaan 

lyhentää tuotteiden läpimenoaikaa, vähentää varastoon sitoutunutta pääomaa ja 

erottaa laatuongelmia sisältävät tuotteet kunnollisista. (Chapman 2012)  

 

5S-ohjelman kolmas tehtävä on luoda perusta imuohjaus-, eli kanban-järjestelmälle. 

Kanban ei itsessään pienennä varastoa, mutta se sisältää toimenpiteitä, jotka tukevat 

5S-ohjelmaa. Kanban-järjestelmä toimii materiaalin kotiinkutsujana varastosta ja 

materiaalia seuraavaan kanban-korttiin on kirjoitettu kullekin osalle muun muassa 

määrä, varastopaikka, mistä osat tulevat ja mihin ne ovat menossa. Mikäli kanban-

järjestelmä otetaan käyttöön 5S-ohjelman yhteydessä, on syytä olla tarkkana, koska 

kanban usein nostaa esille tuotannon ongelmia, joita ei ole osattu odottaa. Näitä 

ongelmia ei tule kuitenkaan pelästyä, vaan on selvitettävä juurisyy kullekin 

ongelmalle ja ratkottava ne yksitellen. (Rother 2011, s. 84-90) 

 

5S-ohjelmaa voidaan soveltaa valmistusolosuhteiden lisäksi toimistotyöhön, mutta 

tässä työssä 5S-ohjelmaa tarkastellaan pääosin kokoonpanotyön kannalta, joten on 

syytä tietää muutama perusasia itse kokoonpanotyöstä. Kokoonpanotyö suoritetaan 

kokoonpanotehtaissa. Kokoonpanotehdas soveltuu suurille tuotteille ja 

tuotantomäärille. Kokoonpanotehdas voi sisältää kokoonpanolinjoja ja 

kokoonpanopaikkoja. Kokoonpanopaikka soveltuu yksittäis- ja pienerätuotantoon, 

jossa yksi tai useampi henkilö suorittavat kokoonpanotyön, kun taas 

kokoonpanolinjalla työ tapahtuu useissa työpisteissä useiden henkilöiden tekemänä. 

Kokoonpanolinjaa varten työ on jaoteltu osiin. Kauppinen, Lapinleimu ja Torvinen 

ovat määrittäneet kokoonpanotyön onnistumiselle seuraavat edellytykset kirjassa 

”Kone- ja metalliteollisuuden tuotantojärjestelmät”: 

 on tiedettävä mitä kootaan 
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 on tiedettävä mitä osia ja komponentteja tarvitaan eri työvaiheissa 

 on tiedettävä mitä työkaluja ja apuvälineitä tarvitaan 

 tiedetään miten kokoonpano tapahtuu 

 tarvittava materiaali on saatavilla, järjestyksessä ja ulottuvilla 

 materiaalitäydennykset tulevat ajallaan 

 ammattitaitoista työvoimaa on riittävästi käytettävissä. (Kauppinen, 

Lapinleimu, Torvinen 1997, s.122) 

 

Kokoonpanotyön osuus tuotteen työtunneista on usein 20–40 prosentin välillä. 

Valtaosa tästä ajasta kuluu osien siirtämiseen ja paikoilleen asettamiseen, eikä arvoa 

lisäävään työhön eli osien liittämiseen toisiinsa. Tämän hukkatyön osuus käytetystä 

työajasta voi olla jopa 30–50 prosenttia. (Kauppinen et al. s.112, 120 - 121)  

 

5S–ohjelma sisältää viisi vaihetta, joilla tätä työpisteellä esiintyvää hukkaa voidaan 

vähentää. Nämä vaiheet ovat: 1. lajittele, 2. järjestä, 3. puhdista, 4. standardoi ja 5. 

ylläpidä. (Liker 2010, s. 150) Ohjelma etenee näiden edellä mainittujen viiden 

kohdan mukaisesti (kuva 9). Tarkempi kuvaus eri vaiheiden sisällöstä on annettu 

seuraavissa kappaleissa. 

 

Kuva 9. 5S – ohjelma vähentää hukkaa. (Liker 2010, s. 151) 
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Massatuotannossa ilman 5S–periaatetta toimivat yritykset usein kasaavat hukkaa 

vuosien ajan, kätkevät ongelmat ja hyväksyvät virheellisen toimintatavan. 5S–

ohjelma ei välttämättä säästä rahaa tai paranna laatua, mutta se voi tuoda esiin 

ongelmat, jotka ratkaisemalla yritys kehittää tuotantoaan tehokkaammaksi. Hyvin 

toteutettu 5S-ohjelma toimii tuotannon tasaisen virtauksen tukena ja osana visuaalista 

lean–ohjausprosessia. (Liker 2010, s. 150 - 151)  

 

3.1 Lajittele 

 

Ensimmäisenä vaiheena 5S–työpisteen luomisessa on työkalujen ja materiaalien 

lajittelu. Työpisteestä poistetaan tai siirretään kaikki tarpeeton ja harvoin tarvittava 

tavara pois. (Tuominen 2010a, s. 30) Lähtökohtana voidaan pitää, että kaikki tavara, 

mitä ei tarvita seuraavan 30 päivän aikana, poistetaan työpisteestä. 

(Teknologiateollisuus ry 2001, s. 8)  

 

Tarpeettomien ja harvoin tarvittavien osien havaitsemiseen käytetään niin sanottua 

punalaputus–tekniikka. Tässä tekniikassa kyseiseen tarkoitukseen tehtyyn punaiseen 

lappuun merkataan materiaalin nimike, materiaalin tarve, jatkokäsittely, päivämäärä 

ja tekijä. Kuvassa 10 on yksi esimerkki punaisesta lapusta. Ennen kuin punalaputus 

tehdään, punalaputukseen osallistujille tehdään selväksi millä kriteereillä laputus 

suoritetaan. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi tulevaa tuotanto-ohjelmaa, jonka 

perusteella voidaan selvittää mitä osia ja tarvikkeita työpisteessä tarvitaan. 

(Teknologiateollisuus ry 2001, s. 9)  
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Kuva 10. Esimerkki punalapusta, jolla merkitään siirrettävät materiaalit ja työkalut. 

(Teknologiateollisuus ry 2001, s. 27) 

 

Punalaputukseen osallistuvat solun työntekijät, tiimin vetäjä ja työnjohto 

(Teknologiateollisuus ry 2001, s. 9). Punalaputettu tavara siirretään omaan 

merkittyyn tilaansa, jonka jälkeen suoritetaan arviointi mitä tavaroille tehdään. 

Vaihtoehtoina on hävittäminen, varastointi myöhempää käyttöä varten tai myynti. 

Punalaputuksen jälkeen voidaan määritellä työpisteeseen jäävän tavaroiden ja KET:n 

enimmäismäärä. (Tuominen 2010a, s. 27-29) Mikäli punalaputetun tavaran 

sijoituspisteitä on useita, voi olla tarpeen pitää osista erillistä lokikirjaa, joka 

säilytetään työpisteessä. (Luojus 2001, s. 14) 

 

Punalaputuksen yhteydessä ja sen jälkeen ryhmää on haastettava miettimään onko 

tavara varmasti merkattu oikein ja voisiko jotain merkintöjä muuttaa. 

Punalaputusvaiheessa tulee pohtia, onko merkitty jotain mitä tarvitaan myöhemmin 

tai mahdollisesti jollain toisella osastolla? Mikä merkatusta tavarasta on tarpeellista, 

epäselvää ja mikä hyödytöntä jatkon kannalta? Miten hävitämme hyödyttömän 

tavaran? (5S summary for staff 2012) 
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3.2 Järjestä 

 

Järjestelyvaihe voidaan aloittaa jo ensimmäisen vaiheen yhteydessä. Huolellinen 

erottelu ensimmäisessä vaiheessa on edellytys työkalujen ja osien järjestelyn 

onnistumiselle. (Tuominen 2010a, s. 35) Huolellisella materiaalien ja työkalujen 

järjestelyllä voidaan vähentää etsimiseen ja liikkumiseen liittyvää hukkaa (Kauppinen 

et al. 1997, s. 123). Järjestelyvaiheessa on hyvä tilaisuus synnyttää työpisteelle 

ihanteellinen layout, jossa on etsitty parhaat paikat työkaluille, hyllyille ja 

kuormalavoille (Luojus 2001, s. 14) Materiaalin sijoittamisen ja työmenetelmien 

perusohjeita ovat: lyhennä etäisyyksiä, helpota tarttumista, pyri suoriin liikeratoihin 

ja mahdollista molempien käsien käyttö työskentelyssä. (Kauppinen et al. 1997, s. 

123) Kaikki materiaali tulisi pyrkiä sijoittamaan ottoetäisyydelle, siihen järjestykseen 

kuin ne valmistusprosessissa tarvitaan. Tavoitteena voidaan pitää, että välineen pois 

laittaminen pitää olla helpompaa, kuin sen ottaminen. (Heinilä et al. 2007, s. 191–

192) 

 

Jokaiselle työpisteen tavaralle tulisi varata oma paikka. Paikkojen merkitsemisessä 

kannattaa käyttää paljon visuaalisuutta, esimerkiksi nimikekylttejä, värejä, teippejä, ja 

maalauksia. Jokainen seinä ja varastopaikka on numeroitava. (Tuominen 2010a s. 38-

40) Esimerkkejä merkintätavoista ovat: lattiaan maalatut ääriviivat jokaisen lavan 

säilytyspaikalle, katosta roikkuva haitta liian korkeiden pinojen estämiseksi, käytävän 

maalaus ja työkalutaulussa maalattu paikka jokaiselle työkalulle. Hyvä esimerkki eri 

merkkaustavoista on seuraavalla sivulla kuvassa 11. (Teknologiateollisuus ry 2001, s. 

10-11) 
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Kuva 11. Jokaiselle tavaralle on oma paikka. (Workplace standardization 2012) 

 

Järjestelyvaiheen tärkein tehtävä on lisätä työpisteen visuaalisuutta, josta edellä yllä 

oleva kuva toimii hyvänä esimerkkinä. Työkalut säilytetään työkaluseinissä, joihin on 

maalattu aiemmin mainitut haamukuvat. Lattialla säilytettävälle tavaralle on omat, 

merkatut tilansa. Hyvä visuaalinen ohjain tavaroiden paikoille on kuin liikennevalo 

tai hyvin suunniteltu liikennemerkki, sen merkitys selviää tarkkailijalle yhdellä 

vilkaisulla (Liker 2010, s. 150, 152).  

 

3.3 Puhdista 

 

Helposti siistinä pidettävä työpiste ja säännöllisesti huolletut työkalut luovat 

turvallisen ja viihtyisän työympäristön. Lisäksi toimintahäiriöt ja epäsäännöllisyydet 

on helpompi havaita. Likaiset ja öljyiset lattiat voivat aiheuttaa liukastumisriskin, 

joten siisteydellä on myös suora vaikutus työturvallisuuteen (Teknologiateollisuus ry 

2001, s. 12) Siivousta ja puhdistusta on kehitettävä, koska jokainen meistä ei ole 

luontaisesti siisti. Jatkuvaa siisteyttä on noudatettava kurinalaisesti ja sitä on 

opetettava jokaiselle. Työpisteistä on hyvä ottaa valokuvia ennen siivousvaiheen 

aloitusta, jotta saavutuksia voidaan verrata lähtökohtiin. (Tuominen 2010a, s. 51,56) 
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Kuvassa 12 on esimerkki puhtaana pidetystä työpisteestä, jossa kaikki tarvittava on 

omalla paikallaan. 

 

 

Kuva 12. 5S–menetelmän mukainen työpiste. (Leonardo 2010)   

 

Ensimmäisenä vaiheena tulee työpisteen siisteydelle asettaa tavoitteet. Tavoitteet 

tulee asettaa niin varastotiloille, koneille kuin muillekin tiloille kuten lattialle. Tämän 

jälkeen siivousalueet merkitään työpaikkakuvauksiin. Siivouksen ja puhdistuksen 

ajankohdat ja siihen käytettävä aika tulee määrittää. Kolmantena vaiheena 

suunnitellaan siivouksen ja puhtaanapidon menetelmät. Tarvittaessa voidaan tuoda 

esimerkiksi puhtaanapidon ammattilainen paikalle kouluttamaan parhaita 

siivousmenetelmiä. Siivousmenetelmien kehittyessä se vie vähemmän aikaa ja lisää 

samalla viihtyvyyttä. Tämän jälkeen sovitut menetelmät otetaan käyttöön. 

Siivousvaiheen aikana esimiesten ja johdon kannustus on tärkeää. Varsinaisen 

siivoaminen on hyvä aloittaa lattiatasojen harjauksesta. Lattia voidaan siivoamisen 

jälkeen pinnoittaa siisteyden parantamiseksi. Tärkeää on myös poistaa mahdolliset 

lian ja pölyn lähteet. (Tuominen 2010a, s. 51 -53) 
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3.4 Standardoi 

 

Ammattilainen saa usein negatiivisia ajatuksia sanasta standardointi. Se ymmärretään 

luovuuden tukahduttamisena ja työn viivyttäjänä. Standardoinnilla on kuitenkin 

saavutettavissa useita hyötyjä. Toyotan mukaan työntekijät on saatava luomaan 

standardeja parhaista työmenetelmistä. Kokemuksien perusteella on mahdotonta 

parantaa mitään prosessia, mikäli sitä ei ole standardoitu. On löydettävä tasapaino sen 

välille, annetaanko työntekijälle tiukkoja toimintaohjeita noudatettavaksi, mutta 

annetaan samalla vapauksia olla luova ja innovatiivinen. Standardien tulee olla 

riittävän yleisluontoisia pienen jouston sallimiseksi, mutta silti riittävän selkeitä. 

(Liker 2010, s. 148) Standardoimalla eri toimenpiteet, voidaan koordinoida koko 

tehtaan laajuisia 5S–hankkeita (Teknologiateollisuus ry 2001, s. 14 - 15). 

 

5S-ohjelmassa standardoinnin tavoitteena on saada vaiheissa 1-3 kehitetyt, parhaat 

menetelmät ja tavat, ohjeistukseksi joita noudatetaan. (Tuominen 2010a, s. 61) 

Merkitsemismenetelmät, asetukset ja säännöt tulisi standardoida muutostöiden 

jälkeen niin pian kuin mahdollista. (Yamashina 1984, s. 115) Standardit sisältävät 

työhön käytettävät työkalut, materiaalit ja lähtevän tavaran. Tässä kohtaa kannattaa 

myös tutustua yrityksen jo olemassa oleviin ohjeistuksiin, joita ei välttämättä ole 

käytetty. (Tuominen 2010a, s. 63) Ohjeistuksen ja standardoinnin avulla työntekijälle 

tulee olla selvää mitä pitää tehdä, milloin ja missä. Jotta onnistuminen ei jäisi vain 

työntekijän vastuulle, tulee koko organisaation ja toimittajien olla tietoisia 

standardien olemassaolosta. (Tuominen 2010a, s. 65-66) 

 

Standardointitoimenpiteiden apuvälineenä voidaan käyttää niin sanottua työlehteä. 

Työlehti muodostaa ohjeistuksen, jossa säännöllisin väliajoin suoritettavat 

standarditoimenpiteet auttavat pitämään työpisteen järjestyksen yllä. 

Standardityöjärjestyksestä ilmenee säännöllisesti suoritettavien tehtävien kuvaus ja 

tehtävien tekemistä helpottavat merkinnät. Kuvan 13 esimerkissä on erään työpisteen 

pohjapiirustus, johon standardoidut tehtävät ja niiden suoritusajankohta on merkitty.  

(Teknologiateollisuus ry 2001, s. 14 - 15) 
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Kuva 13. Esimerkki standardityöjärjestyksestä. (Teknologiateollisuus ry 2001, s. 16-

17) 

 

Standardoinnissa kannattaa käyttää paljon visuaalisuutta, mistä edellä oleva kuva on 

hyvä esimerkki. Siivousalueet ja – toimenpiteet merkataan työpisteen piirustukseen. 

Valokuvat siivotusta ja järjestetystä alueesta luovat osaltaan standardin tavoitetilasta. 

(Tuominen 2010a, s. 64) 

 

On mahdollista, että saavutettu taso ei kuitenkaan erinäisistä syistä pysy. Ihmetellään 

esimerkiksi, miksi työkalut eivät palaudu oikeille paikoilleen tai miksi turhaa tavaraa 

kerääntyy, vaikka erottelu on suoritettu. Yksi hyvä keino tällaisissa tapauksissa on 

toimia JOT–periaatteen mukaisesti (juuri oikeaan aikaan). Työasemalle tuodaan vai 

se mitä tarvitaan, milloin tarvitaan ja oikea määrä. (Tuominen 2010a, s. 69-70) Mikäli 

työkaluja häviää vielä sen jälkeen, kun niiden paikat on merkattu 

työpaikkapiirroksiin, voidaan kysyä viisi kertaa: miksi tämä tapahtuu? Kysymällä 

näitä kysymyksiä on mahdollista selvittää juurisyy työkalujen katoamiselle ja tehdä 
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työpisteestä sellainen, että työkalun palauttaminen väärään paikkaan on vaikeaa tai 

mahdotonta (Tuominen 2010a, s. 69-70). Roskia voi kerääntyä työpisteille huolimatta 

siivousohjeista. Tällaisissa tilanteissa johdon esimerkki on tärkeää. Myös ympäristön 

yleinen siisteys on tärkeää. Kun ympäristö on kaikkialla siisti, likaantumista vältetään 

luonnostaan. (Tuominen 2010a, s. 70) 

 

3.5 Ylläpidä 

 

Yleensä prosessia ei ole vain mahdollista pitää yllä, vaan sen suorituskyky joko 

nousee tai laskee. Jokaisella prosessilla on taipumus rapautua kaaoksen tilaan, jos se 

vain jätetään oman onnensa nojaan. Ja vaikka ylläpitäminen onnistuisikin, veisi se 

joka tapauksessa prosessia taaksepäin, koska kilpailijat kehittyvät koko ajan. (Rother 

2010, s. 11) 

 

Yritykset joilla on kyky kehittää toimintaansa koko henkilöstön voimin, omaavat 

keskeisen kilpailutekijän jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Jatkuvan parantamisen 

pettävä on yksinkertainen; jokainen miettii omaa työtään parantavia tekijöitä. 

Tarkoituksena on viedä parannusehdotuksia pienin askelin eteenpäin ja kehittää 

toimintatapoja niin toimistoissa, kuin tehtaan lattialla. Tekniset kehitysideat 

työmenetelmien parantamiseksi ovat tyypillisiä ideointikohteita työpaikoilla. Parhaita 

parannuskohteita ovat kuitenkin toimintatapojen kehittäminen. Hyväksi todettua 

menettelytapaa voidaan monistaa muille osastoille, jolloin saavutettu hyöty voi olla 

moninkertainen. (Heinilä et al. 2007, s. 204 – 207) 

 

Tässä vaiheessa 5S–ohjelmaa tulee varmistaa, että kaikki tarpeellinen vakioitu ja 

henkilöstö on koulutettu. Myös uuden henkilön perehdytysohjeet ovat käytössä. 

Täten jokainen tietää omat vastuunsa ja velvoitteensa 5S–ohjelman ylläpitämiseksi ja 

kehittämiseksi. (Tuominen 2010a, s. 79) 5S–menetelmän hyötyjä kannattaa tuoda 

jatkuvasti esille yrityksen henkilöstölle ja asiakkaille. Kannustavaa palautetta 

kannattaa antaa omalle väelle, mutta myös standardien rikkomuksiin tulee puuttua. 5S 

ja sen tulokset tulisi ottaa mukaan palkitsemisjärjestelmiin, auditointeihin ja johdon 
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katselmuksiin. (Tuominen 2010a, s. 79) Ylläpitämisen apuna voidaan käyttää muun 

muassa 5S–aiheisia: teemakuukausia, mietelauseita, valokuvia, tiedotteita, 

taskukortteja ja benchmarkingia. (Tuominen 2010a, s. 78) 

 

3.6 Huomioitavaa 5S-ohjelman toteutuksessa 

 

5S–ohjelman etenemisen edellytys on, että se käydään läpi vaihe kerrallaan. Jos 

ylimääräisiä tavaroita ei ole lajiteltu ja poistettu, on työpistettä mahdoton saada 

järjestykseen. Ilman järjestystä on mahdotonta pitää yllä siisteyttä ja puhtautta. 

Kehitettyä siisteyttä ei saada käyttöön jos järjestykselle ei ole luotu standardeja. 

Standardit taas ovat edellytyksenä siisteyden ylläpidolle ja kehittämiselle. (Tuominen 

2010a, s. 25) 

 

Mikä tahansa lean-työkalun käyttöönotto vaatii onnistuakseen tiettyjä piirteitä 

esimieheltä. Yhtenä tärkeimmistä on johtajien vastuu viestiä visioita ja asettaa 

tavoitteita henkilöstölle. Heidän tulee myös liikkua kentällä ja mennä sinne missä itse 

työ tehdään. Jatkuvaa parantamista tulee tukea, ettei saavutettu taso pääse 

romahtamaan. Tiimin jäseniä tulee valtuuttaa tekemään päätöksiä. Johtajien vastuulla 

on myös hankkia tarpeelliset työkalut projektin suorittamiseen, tunnistaa prosessin 

hukkatekijöitä, kiittää onnistumisesta ja johtaa omalla esimerkillään. (Moisio 2012) 

Onnistuneen lopputuloksen kannalta jokaisen työryhmän toimenpiteet ovat 

ratkaisevia. Toimenpiteet tulee olla toistuvia, ilman toimenpiteitä ei muutoksia 

tapahdu. Ryhmäpalavereissa ja kokoontumisissa tulee päättää seuraavista 

toimenpiteistä ja ryhmän sisällä tulee olla selkeä vastuunjako. (Yamashina 1984, s. 

108–109) 

 

5S–ohjelman ja työpisteen suunnittelussa tulee huomioida tarvitaanko lisää työkaluja 

tai välineitä, muutoksia laitteisiin, ulkopuolista apua esimerkiksi sähkö- ja 

paineilmalaitteiden muutoksiin, viranomaiskatselmuksia esimerkiksi 

paloturvallisuuden suhteen, apuvoimia yrityksen sisältä esimerkiksi muilta osastoilta 
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kuten kunnossapidosta tai työohjeiden päivittämistä muutosten jälkeen. (Heinilä et al. 

s. 192) 

 

3.6.1 Toteutuksen vaiheet 

 

Projektin alussa johtoryhmä valitsee keskuudestaan henkilön, jonka vastuulla on 5S–

ohjelman käynnistäminen. Tämä henkilö perehtyy aiheeseen ja tiedottaa asiasta 

johtoryhmän sisällä. (Tuominen 2010a, s. 18-19) Tämän jälkeen 5S–ohjelmalle 

valitaan projektipäällikkö. Projektipäällikkö nimeää pilottihankkeen rajatulla alueella 

(Tuominen 2010a, s. 19). Kampanja on hyvä aloittaa yhdestä tuotantosolusta, jota 

käytetään esimerkkitapauksena (Teknologiateollisuus ry 2001, s. 9). 

Esimerkkitapauksena toimivan pilottisolun tulokset esitellään johdolle, esimiehille ja 

muulle henkilöstölle. (Tuominen 2010a, s. 19) Ohjelman suunnittelun ja valmistelun 

voidaan hoitaa toimihenkilöiden kesken, mutta itse toimenpiteet tulee suorittaa 

tuotantolinjan henkilökunnan toimesta. Jos esimerkiksi siivouksen ja järjestelyn 

suorittaa ulkopuolinen organisaatio, linjatyöntekijät eivät koe järjestystä ja siisteyttä 

itselleen kuuluvana asiana. Johtajien oma esimerkki tosin voi olla ratkaisevaa 

yhteishengen luomiseksi. (Yamashina 1984, s. 110 – 112) 

 

5S–työryhmää suunniteltaessa on tärkeää sopia vastuunjaot, valtuudet ja roolit eri 

ryhmien välillä. Jaottelu voi olla esimerkiksi johtajat, esimiehet ja muu henkilöstö. 

Jokaisen ryhmän jäsenien tulee noudattaa sitä tehtävää mikä hänelle on annettu. 

(Tuominen 2010a, s. 20) Kun työryhmä on valittu, tulee jokaisen vaiheen toteutus 

suunnitella yhdessä ryhmän kanssa (Teknologiateollisuus ry 2001, s. 20). 

 

5S:n käyttöönottovaiheessa tulee projektista tiedottaa koko henkilökuntaa. Sitä on 

myös koulutettava omaksumaan 5S:n periaatteet. (Tuominen 2010a, s. 20) Johdon ja 

esimiesten tehtävänä 5S–projektissa on: 

 kouluttaa itsensä ja vastuualueensa henkilöstö 5S – ohjelmaan, periaatteisiin 

ja menetelmiin, 
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 varata riittävät resurssit ohjelman läpiviemiseksi, 

 suunnitella käyttöönoton aikataulu, 

 muodostaa ryhmät, joiden avulla 5S otetaan käyttöön, 

 kannustaa ennakkoluulottomuuteen, kuunnella ideoita ja osallistua ongelmien 

ratkomiseen, 

 suunnitella ohjelman kannustusmenetelmiä, 

 osoittaa mielenkiintoa projektia kohtaan ja edesauttaa sen kehittämistä, 

 osoittaa omalla esimerkillään sitoutumisensa niihin asioihin mitä 5S edustaa. 

(Tuominen 2010a, s. 20) 

 

3.6.2 5S–toimintamallin arviointi 

 

5S–ohjelman onnistumista voidaan arvioida seuraavasti usealla eri tavalla. Yksi 

vaihtoehto on, että solun tai työpisteen työntekijät suorittavat itsearvioinnin. 

Arvioinnin voi myös suorittaa 5S-asiantuntija tai esimies. Erityinen 5S-

arviointiryhmä koostuu työpisteen työntekijöistä, esimiehestä ja 5S-asiantuntijasta.  

(Teknologiateollisuus ry 2001, s. 18) 

 

Ohjelman etenemistä ja kehittämistä varten arvioinnin tulee olla säännöllistä. 

Arviointia varten tulee rakentaa seurantajärjestelmä, joka auttaa varmistamaan 

toiminnan jatkuvuuden. Eri organisaatioilla on tähän omat järjestelmänsä, 

Työterveyslaitoksella on esimerkiksi heidän kehittämänsä TUTTAVA. 

(Teknologiateollisuus ry 2001, s. 18-19) 

 

3.7 Uhat ja kompastuskivet 

 

5S–projektit, kuten muutkin lean–hankkeet kompastuvat ongelmiin silloin tällöin. 

Epäonnistumisia voi aiheuttaa muutosvastarinta ja henkilöstön huomiotta jättäminen, 

omistajuuden puuttuminen, piittaamattomuus, resurssien ja puute, jolloin koko ajatus 

leanin ja 5S:n takana jää epäselväksi. (Moisio 2012) 
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5S–ohjelman aloituksessa on tärkeää saada henkilöstö heti mukaan ja uskomaan 

projektin tarpeellisuuteen. Kokemusten mukaan paras keino henkilöstön 

motivoimiseen on viedä projektiin osallistujat katsomaan tehdasta tai työpistettä, 

jossa 5S–ohjelma on käytössä. Mikäli 5S-työpistettä ei ole yhtiön sisällä aiemmin 

tehty, voidaan vierailla yrityksessä, jossa 5S–ohjelma on otettu onnistuneesti 

käyttöön. Henkilöstön nähdessä itse ohjelmalla saavutettavat edut, heidän 

kiinnostuksensa omaa 5S–projektia kohtaan nousee. (Hemmilä 2012) 

 

Mikäli 5S:n perusajatusta ei ole ymmärretty, ohjelma saattaa tuntua vain aikaa 

vievältä siivousurakalta. Asenteet ja ajatusmallit voivat estää tehokkaan 

kommunikoinnin ja luoda epäluottamusta ja pelkoja yrityksen ilmapiiriin. Vanhojen 

tapojen poisoppiminen vie aikaa, joten asioiden muuttamiselle on annettava aikaa. 

Ajan mittaan syntyneet laatu-, toimitus- ja kustannusongelmat tulee nähdä 

mahdollisuuksina, joiden ratkomiseen tulee käyttää kaikkien työntekijöiden taitoa ja 

luovuutta. (Teknologiateollisuus ry 2001, s. 23) 

 

3.8 Työkaluja 5S:n tueksi 

 

5S-ohjelman aloittamisen ja työpisteiden suunnittelun tueksi on olemassa erilaisia 

lean-työkaluja. Työssä ja työpisteessä ilmenevät puutteet voidaan havaita 

prosessianalyysin ja spagettidiagrammin avulla. Uuden työpisteen tai solun 

suunnittelussa voidaan käyttää apuna niin sanottua pahvilaatikkomenetelmä. 

Pahvilaatikkomenetelmällä työpisteestä rakennetaan todellista työpistettä simuloiva 

malli. Menetelmää käytetään innovatiivisten ja kekseliäiden työpisteiden suunnittelun 

työkaluna. Lisäksi sen avulla on helppo havainnollistaa arvoa lisäävien prosessien 

vaikutusta. (Staufen AG 2012) 

 

Spagettidiagrammi paljastaa työntekijän tai materiaalin ylimääräisestä liikkumisesta 

aiheutuvaa hukkaa.  Spagettidiagrammi paljastaa materiaalin sijoittelussa olevat 

puutteet ja auttaa havaitsemaan, mikä materiaali tarvitsee olla lähellä työntekijää. 

Spagettidiagrammin tekeminen alkaa työskentelyalueen pohjapiirroksen 
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piirtämisestä. Pohjapiirrosta voidaan käyttää ikään kuin karttana, johon merkitään 

työntekijän tai materiaalin liikkeet prosessin aikana. Liikkeistä muodostuu vähitellen 

viivojen joukko, jonka pohjalta voidaan muuttaa materiaalin sijoittelua optimaalisen 

layoutin löytämiseksi. Esimerkki spagettidiagrammista on alla kuvassa 14. (Institute 

for innovation and improvement 2012) 

 

 

Kuva 14. Spagettidiagrammit ennen ja jälkeen prosessin optimointia. (Moisio 2012b)  

 

Prosessianalyysin avulla voidaan havaita työssä esiintyvät ylimääräiset liikkeet, 

työvaiheet tai puutteet tuotteen suunnittelussa. Prosessianalyysi auttaa myös 

tarvittavan materiaalin, työkalujen ja työvaiheiden kartoituksessa. Prosessianalyysissä 

jokainen työvaihe kirjataan tarkasti lomakkeeseen, johon merkitään myös eri 

välivaiheisiin kulunut aika. Aikoja ja työvaiheita tarkastelemalla voidaan laskea 

esimerkiksi työntekijän osien tai työkalujen etsimiseen käytetty aika. 

Prosessianalyysilomakkeeseen voidaan merkitä huomioita ja potentiaalisia 

parannusehdotuksia eri työvaiheisiin. Esimerkki eräästä prosessianalyysilomakkeesta 

on liitteessä V. (Moisio 2012a) 

 

 

 

 

  



40 

 

4 PILOTTITYÖPISTEEN LÄHTÖKOHDAT 

 

Tässä kappaleessa selvitetään, mistä lähtökohdista 5S-pilottityöpistettä lähdettiin 

rakentamaan Sampo-Rosenlewin leikkuupuimurien kokoonpanolinjalle. Työn 

suunnittelu alkoi toimitusjohtajan antamasta tehtävästä muodostaa 5S–työpiste, jota 

tultaisiin käyttämään esimerkkinä 5S–ohjelman viemiseksi koko tehtaaseen. Projektia 

varten nimettiin työryhmä, johon kuului projektipäällikkö, neuvonantaja, projektin 

vetäjä, työnjohtaja, asentajia ja kuljetushenkilöitä. Työryhmän jäsenet on listattu 

kuvaan 15. 

 

 

Kuva 15. 5S-pilottiohjelman työryhmä 

 

Projektiin valittavaa pilottityöpistettä pohdittiin yhdessä laatupäällikön sekä 

kokoonpanon menetelmäsuunnittelijan kanssa, koska heillä oli parhaiten tiedossa 

tuleva valmistussuunnitelma. Pohdinnan jälkeen päädyimme viljasäiliön 

kokoonpanosoluun, koska: 

 viljasäiliön sisältämä osamäärä on kohtuudella hallittavissa, 

Projektipäällikkö 

Neuvonantaja 

Projektin vetäjä 

Työnjohtaja 

Asentaja(t) 

Laatupäällikkö 

Kokoonpano-osaston 

menetelmäsuunnittelija  

Ari Pesola 

Puimurikokoonpanon 

työnjohtajat, 2kpl 

Yhteensä 6 kpl 



41 

 

 solu on sijainniltaan hyvä; asiakkaat ja työntekijät näkevät sen helposti, 

 työpisteen toimivuuden kehittäminen oli jäänyt vajaaksi. 

 

4.1 Kokoonpanolinjan layout 

 

Leikkuupuimuri kootaan kokoonpanolinjassa. Kokoonpanolinjan rakenne on hieman 

vaihdellut tuotteesta riippuen, mutta tämän työn kannalta sillä ei ole merkitystä, 

koska työn kohteena oleva viljasäiliösolu pysyy tilanteesta riippumatta samassa 

paikassa. Kokoonpanolinjan layout on liitteessä I. Kokoonpanolinjalla 

leikkuupuimuri kootaan käyntikuntoiseksi, jonka jälkeen se siirretään 

koekäyttötilaan. Koekäyttötilassa puimurin puintikoneisto ja moottori säädetään 

oikeisiin asetuksiin. Koekäytön jälkeen kone joko ylimaalataan tai viedään 

viimeistelyosastolle, jossa puimuriin asennetaan leikkuupöytä sekä tehdään 

teippaukset, luovutustarkastus ja muu viimeistely. Tämän jälkeen puimuri on valmis 

luovutettavaksi asiakkaalle.  

 

Puimurin rungon muodostaa vaippa, jonka ympärille eri moduulikokoonpanot sekä 

irto-osat asennetaan. Moduulikokoonpanoja ovat esimerkiksi viljasäiliö, moottori ja 

hytti. Nämä moduulikokoonpanot tehdään omissa kokoonpanosoluissaan. 

Kokoonpanolinjalla ja moduulityöpisteissä tarvittavia pieniä kokoonpanoja 

valmistetaan esikokoonpanosolussa. Tyypillinen työvaihe esikokoonpanossa on 

laakerien puristaminen akseleihin tai pienien mekaanisten kokoonpanojen 

kasaaminen. Muut omavalmisteiset komponentit tulevat hitsaus- tai 

ohutlevyosastoilta, joista ne kiertävät maalaamon kautta kokoonpano-osastolle. Osto-

osia varten on oma varastonsa, josta osat siirretään eri kokoonpanopisteille. 
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4.2 Viljasäiliösolu 

 

Viljasäiliön kokoonpanosolussa kootaan viljasäiliön runko, kannet ja täyttöruuvi. 

Nämä kolme osaa liitetään esikokoonpanon jälkeen toisiinsa. Viljasäiliörunkoja on 

olemassa kahta eri kokoa. Ensimmäisen säiliön tilavuus on 3,3, 3,7 tai 4,2m
3
 riippuen 

päälle asennettavasta säiliön kannesta. Toinen säiliö on tilavuudeltaan 5,2m
3
 ja sille 

on oma olemassa oma kansi. Kuvassa 16 on valmiiksi koottu viljasäiliö kansineen. 

Ulkoisesti kaikki viljasäiliöt muistuttavat hyvin paljon toisiaan. 

 

 

Kuva 16. Valmis viljasäiliömoduuli SKD–toimitusta varten pakattuna. 

 

Seuraavalla sivulla kuvassa 17 on kuvattu viljasäiliösolun layout sekä viljasäiliön 

kulkusuunta kokoonpanolinjaan nähden. Viljasäiliö kootaan ylemmässä punaisessa 

ruudussa. Viljasäiliön kansi kootaan ylemmän punaisen ruudun yläpuolella olevassa 

sinisessä ruudussa, jonka jälkeen se nostetaan valmiin säiliörungon päälle. Yleensä 

valmis viljasäiliö siirretään kuvassa alempana olevaan punaiseen ruutuun odottamaan 

nostoa kokoonpanolinjalle tai kuljettamista eteenpäin.  
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Kuva 17. Viljasäiliösolun lay-out. 

 

Kuvan 17 keskellä oleva sininen suorakulmio on kiinnitystarvikkeille varattu kärry. 

Solua reunustavat vihreällä merkatut trukkilavahyllyt 61 ja 62, joihin 

omavalmisteosat, osto-osat ja esikokoonpanossa kasatut osakokoonpanot tuodaan 

kuljetushenkilön toimesta.  

 

Seuraavalla sivulla kuvassa 18 on viljasäiliösolun lähtötilanne ennen 5S-ohjelmaa. 

Kuvasta voidaan havaita, että työkalut ja tarvikkeet ovat jätetty satunnaisiin 

paikkoihin, osien varastopaikkoja ei ole merkattu, lattialla on jätettä ja lavoille ei ole 

merkattuja paikkoja. Roskikset ovat vanhoja maalipönttöjä ja siivoustarvikkeita ei 

käytännössä ole. 

Viljasäilliön 

kannen 

kokoonpano-

paikka 

Valmis säiliö 

Kokoonpanolinja 

Täyttöruuvin 

koontateline 

Viljasäilliön 

rungon 

kokoonpano-

teline 
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Kuva 18. Viljasäiliön kokoonpanosolu. Taustalla hylly numero 62. 

 

Alla, kuvan 19 keskellä, nähdään viljasäiliön pohjamaalattu runko-osa. Runko 

nostetaan keskellä näkyvään telineeseen, jossa sitä voidaan liikuttaa pystysuunnassa 

sopivalle korkeudelle kokoonpanotyön mukaan. Viljasäilön kansi kootaan kuvaajasta 

katsoen nostotelineen takana lattialla. 

 

 

Kuva 19. Viljasäiliön kokoonpanosolu.  
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Kuvan 19 vasemmassa alareunassa nähdään kiinnitystarvikkeiden kärry, joka on 

kuvattu layout–kuvaan sinisellä värillä. Säiliön vieressä on sinisillä laatikoilla 

varustettu hylly, joka on varattu ruuvitavaralle. Ruuvitavaran täytön suorittaa 

alihankkija.  

 

Seuraavassa kuvassa 20 viljasäiliön kansi on kokoonpanopaikallaan. Säiliön kansi 

koostuu isosta rungosta eli niin sanotusta välikannesta, jonka päälle kiinnitetään 

huoltoluukut. Kannen sisäosaan kiinnitetään erinäisiä komponentteja ja apulaitteita. 

Kuvassa viljasäiliön kannen takana näkyy täyttöruuvien runkoja. 

 

 

Kuva 20. Viljasäiliön kannen kokoonpanopaikka viljasäiliösolussa. 

 

Kolmannen kokoonpanopaikan muodostaa täyttöruuvin kokoonpanoteline, jonka osat 

ovat omassa pienessä hyllyssä. Hyllyn osissa on sekä ruuvitavaraa, että muita 

sekalaisia osia ja tarvikkeita. Täyttöruuvin teline on seuraavalla sivulla kuvassa 21. 
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Kuva 21. Viljasäiliön täyttöruuvin kokoonpanoteline 

 

Kokoonpanotelineen sijainti oli lähtötilanteessa lähellä käytävää (katso kuva 17), 

jolloin tarvittavat osat olivat usein käytävälle tukkimassa kulkuväylää. Telineen 

takana näkyvässä hyllyssä näkyy sekä täyttöruuvin että viljasäiliön kannen osia. 

 

4.3 Osien tilaaminen, työkalut ja ohjeistus. 

 

Työpisteessä tarvittavien osien tilaamisesta on vastuussa työnjärjestelijä, jonka 

esimiehenä toimii työnjohtaja. Asentajat ja kuljetushenkilökunta ovat velvollisia 

kertomaan mahdollisista puutteista työnjärjestelijälle. Muita materiaalivirtaan 

vaikuttavia henkilöitä ovat kuljetushenkilöstö, asentajat, ostaja ja 

menetelmäsuunnittelija. Alla on kuvattu tarkemmin työnjakoa näiden henkilöiden 

välillä. 
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Kaikkien omavalmisteosien tilaus tehdään työmääräimellä. Työmääräin on 

kaksipuolinen, A4 -kokoinen dokumentti, jonka toisella puolella on tilaustiedot ja 

toisella puolella tuotteen piirustus. Tilaustiedoissa lukee muun muassa tuotteen 

nimike, tilaava osasto, tilattava määrä, työvaiheet ja tuotannonohjaustapa. 

Omavalmisteosat tulevat suoraan osavalmistuksen ja maalaamon kautta eri 

kokoonpanopisteille tai esikokoonpanosolun kautta, jossa kootaan pienempiä 

kokoonpanoja. Omavalmisteosia tilaa työnjärjestelijä, joka toimittaa työmääräimet 

valmistaville osastoille. Kuvassa 22 on esimerkki työmääräimestä ja sen 

osoitepuolesta. Työmääräin asetetaan muovitaskuun, jonka taustapuolelle tulee osan 

valmistuspiirustus. 

 

 

Kuva 22. Kuva erään kappaleen työmääräimestä. 

 

Alihankkijoilta tulevien osien tilauksesta vastaa ostajat. Nämä osat tilataan varastoon, 

josta materiaalihuolitsija siirtää ne työpisteille. Osto-osien kohdalla voi olla myös 

tehtaan sisällä suoritettavia työvaiheita, kuten hitsausta ja maalausta. Tällaiset 

tapaukset hoidetaan työmääräimellä tai työnjohtajat sopivat toimituksesta keskenään. 

 

Solujen työkalujen hankinta on työnjohtajien ja kokoonpanon ostajan vastuulla. 

Työkalujen tarpeen määrittelevät asentaja, työnjohto ja menetelmäsuunnittelija. 

Työkalujen solukohtaista tarvetta ei ole dokumentoitu. Kokoonpano-osastolla on 

käsityökaluja varten olemassa pieni varasto, johon työnjohto tilaa yleisimmät 

käsityökalut kaikkia asentajia varten. 
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Työohjeena kokoonpanotyöpisteissä on niin sanotut urakkalaput, joista näkyy 

kyseisen työpisteen työt ja niille määritetty aikamääre, jonka sisällä työvaihe tulee 

olla valmis. Urakkalaput ovat laadittu MTM-työajanmittausmenetelmällä ja 

urakkalappuja ylläpitää menetelmäsuunnittelija. Urakkalappujen lisänä voidaan 

satunnaisesti käyttää suunnittelun tuottamia 3D-kuvia työn havainnollistamiseksi. 
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5 PILOTTITYÖPISTEEN 5S-MUUTOSTEN TOTEUTUS 

 

Tässä kappaleessa on kerrottu vaiheittain, miten pilottisolun käytännön toteutus eteni 

alkuvalmisteluista aina viimeiseen 5S–vaiheeseen asti. Projektia aloitettaessa oli 

tiedossa, että suurista tilausmääristä johtuen viljasäiliösolun asentajat tulisivat 

työskentelemään kahdessa vuorossa, mikä lisäsi haasteita materiaalien järjestelyyn ja 

henkilöresurssien käyttöön. Myös tilanpuute ja useiden komponenttien suuri koko 

tarjosivat vaikeuksia osien sijoittamiselle.  

 

Pilottisolun lisäksi teimme työpisteen suunnittelua puimurin hyttien 

kokoonpanolinjalla yhteistyössä konsulttiyrityksen kanssa.  Tarkoituksena oli 

suunnitella täysin uusi työpiste kojetaulun kokoonpanolle, jossa voisimme 5S:n 

lisäksi testata kanban-järjestelmän toimivuutta. Tämän projektin työvaiheet on 

kerrottu tarkemmin viimeisessä kappaleessa. 

 

Pilottisolun työryhmän nimeämisen jälkeen aloitettiin muut projektin alkuvalmistelut. 

Valmisteluun kuului projektista tiedottaminen, punalappujen suunnittelu ja 

hankkiminen, tarkastus/seurantalomakkeiden, palkitsemisasioiden ja työpisteen 

muutosten alustava suunnittelu. Tiedottamista varten valmisteltiin 5S–ohjelmaa ja 

projektia esittelevä koulutustilaisuus, joka helpottaisi asian havainnollistamista 

henkilöstölle. Ennen varsinaista asentajille järjestettävää koulutusta, tiedotettiin 

asiasta työntekijöiden pääluottamusmiestä. Tieto projektista aiheutti hyväksyntää ja 

pääluottamusmiehen kautta tieto tulisi täten leviämään myös muille osastoille. 

 

5S-ohjelmasta kertova koulutustilaisuus pidettiin kokoonpano-osaston asentajille, 

pääluottamusmiehelle sekä työnjohdolle. Tilaisuuteen osallistui myös 

projektipäällikkö. Koulutuksessa hankkeen vetäjä esitteli henkilöstölle 5S–ohjelman 

periaatteet, tarkoituksen ja kuinka sen käyttö Sampo-Rosenlewille toteutettaisiin. 

Koulutuksessa selvitettiin lisäksi pilottityöpisteeseen liittyvän työryhmän 

kokoonpano. Työryhmän osallistujia oli tosin alustavasti jo informoitu asiasta. 
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Koulutuksessa tarkennettiin tavoitteet, jotka 5S–pilottityöpisteessä pyrittäisiin 

saavuttamaan. 

 

Koulutustilaisuuden jälkeen työryhmä suoritti vierailun paikalliseen yritykseen, jossa 

5S–ohjelma oli saatu toimimaan erinomaisesti. Näin ryhmä sai omin silmin todeta 

ohjelman hyödyt, ja kaikki saivat paremman käsityksen mitä 5S tarkoittaa 

käytännössä. Kokoonpano-osastolle annetun koulutustilaisuuden jälkeen pidettiin 

vastaava tilaisuus myös muiden valmistavien osastojen esimiehille. Tiedotus asiasta 

koettiin hyväksi ja myös esimiesten keskuudessa projekti aiheutti hyväksyntää. 

 

Projektiin osallistujien mahdollista palkitsemisesta pohdittiin jo ennen projektin 

aloitustilaisuutta. Tässä vaiheessa ongelmana oli kehittää selkeä tavoite mihin pyrkiä. 

Vaikka 5S–ohjelmaan liittyvä suoritustaulukkoa oli jo hahmoteltu, realistisen 

tavoiteprosentin asettaminen ennen aloitusta oli liian vaikeaa. Projektin johtoryhmä 

totesi, että projektiin osallistuneita palkitaan, kun 5S–ohjelma on yleisesti ottaen 

katsottu olevan hyväksyttävällä tasolla. Palkitsemisesta sovittiin myös seuraavat 

asiat: 

 palkitseminen tapahtuisi kertaluontoisesti pilottisoluun liittyen, 

 rahapalkan sijasta palkkio olisi esimerkiksi liput tapahtumaan tai muuta 

”konkreettisempaa” kuin pelkkä rahallinen palkkio. 

 

5.1 Erotteluvaihe 

 

Tiedotustilaisuuden ja tutustumiskäynnin jälkeen aloitettiin varsinainen 5S–ohjelma. 

Ohjelma aloitettiin turhan tavaran erottamisella tarpeellisista. Tavaroiden 

erottelemista varten suunniteltiin ja painettiin oma, kuvan 23 mukainen, 5S–

punalappu. Nyrkkisääntönä pidettiin, että kaikki materiaali, jota ei tarvita seuraavan 

kuukauden aikana, merkataan punaisella lapulla. 
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Kuva 23. Turhan tavaran erottelemista varten painettu punalappu. 

 

Punalaputettuja tavaroita alkoi kerääntyä nopeasti. Laputetulle materiaalille 

määrättiin oma, väliaikainen alue, joka löytyi seisakissa olevasta tuotantolinjasta. 

Ylimääräinen tavara siirrettiin aluksi tälle alueelle, jotta saatiin aikaa miettiä tavaran 

loppusijoitusta. Tiedossa oli, että iso osa punalaputetusta materiaalista olisi 

tuotevaihdoksen myötä tuotava takaisin työpisteelle, mutta täysin turhaa jätettä kertyi 

myös useita trukkilavoja. 

 

Seuraavassa kuvassa 24 on punalaputetulle tavaralle varattu paikka. Se rajattiin 

huomionarulla ja lapuilla, jotta tavara ei sekoittuisi käyttökelpoisen tavaran kanssa. 

Tältä alueelta tavara tultaisiin siirtämään lopulliseen sijoituspaikkaan. 

 

 

Kuva 24. Punalaputettu tavara odottamassa lopullista sijoituspaikkaa. 
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Punalaputuksessa suurin vastuu oli työjärjestelijällä, jonka asiantuntemus ja kokemus 

tarvittavista osista helpotti huomattavasti erottelun suorittamista. Hyviä ideoita ja 

tietoa saatiin myös kokeneilta asentajilta. 

 

5.2 Järjestely 

 

Erotteluvaiheen jälkeen mietittiin työpisteen jäävän materiaalin paikkaa. Materiaalia 

oli saatu siirrettyä niin paljon pois, että työpisteestä voitiin purkaa pois kaksi 

trukkilavahyllyä. Nämä hyllyt korvattiin kahdella pienemmällä hyllyllä, jossa oli 

paikat otelaatikoille, sekä kärryllä, jossa oli neljä tasoa otelaatikoille. Tarpeettomia 

trukkilavahyllyjä purettiin myös työpisteen välittömästä läheisyydestä 

materiaalivirran parantamiseksi. Puretut trukkilavahyllyt myytiin myöhemmin 

työntekijöille ja kertyneillä varoilla saatiin katettua osa projektin kustannuksista. 

Ylimääräisille viljasäiliön osille tehtiin inventaario ja kappalemäärät kirjattiin ylös. 

Viljasäiliöön kuuluvia isoja hitsattuja kokoonpanoja oli myös tehtaan ulkopuolella, 

joiden arvo huomioitiin myös viljasäiliösoluun kuuluvaksi. 

 

Työpisteen yksi suurimmista ongelmista 5S:n kannalta on materiaalivirran hallinta. 

Työpisteissä oli paikoitellen käytössä läpivirtaus eli fifo-varastointiperiaate (first in, 

first out) käytössä, mutta sen toimivuus pitkässä trukkilavahyllyssä oli kyseenalainen. 

Asentaja joutuivat hyvin usein kurottamaan itsensä pitkälle vetääkseen materiaalia 

hyllyn toisesta reunasta itseään kohti. Materiaalivirran tehostamiseksi ja ergonomian 

parantamiseksi hyllyssä olevat pienehköt osat päätettiin siirtää 

kaksilaatikkosysteemiin (kuva 25). Etummaisen laatikon tyhjentyessä, asentaja siirtää 

sen näkyvästi esille ja vetää takana olevan täyden laatikon tilalle. Samalla tyhjä 

laatikko on viesti kuljetushenkilölle, että tiettyä osaa tarvitaan lisää. Laatikoihin 

merkattiin kyseiseen laatikkoon kuuluvan osan tunnukset. 
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Kuva 25. Pienemmät osat sijoitettiin kaksilaatikko-järjestelmään. 

 

Laatikoina käytettiin 500x310x250mm kokoisia laatikoita. Laatikoihin sijoitettiin ne 

osat, joita saatiin sopimaan vähintään 15 kappaletta. Iso osa tarvittavista osista saatiin 

sopimaan kahteen laatikkoon, jolloin yhdessä laatikossa oli lähes jokaisen tuotteen 

kohdalla viikon tarve. Osien paikkojen merkkaamisessa käytettiin tarratulostinta sekä 

pieniä magneettitaskuja. Magneettitaskuihin tulostettiin lappu, johon oli merkitty 

jokaisen osan nimi, koodi sekä valmistava osasto tai varasto. 

 

Työkalujen paikat eivät olleet mitenkään merkattuja, vaan suurin osa lojui sekaisin 

epämääräisessä järjestyksessä. Tilanteen parantamiseksi hankittiin kolme kappaletta 

reikälevyjä, joihin voitiin ripustaa työkaluja koukkujen ja kiinnikkeiden avulla. 

Tämän lisäksi teimme työpisteen keskellä olevan kärryyn työkalutason, johon 

leikattiin solumuovista työkaluille omat paikat. Kuvassa 26 on eräs työkalutaso 

järjestetty uudelleen. Työtaso on maalattu ja työkaluille on tehty solumuovista oma 

paikka. 
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Kuva 26. Työkalujen säilytyksen muutos.  

 

Yllä olevan kuvan työkalutasoon sijoitettiin vain niitä työkaluja, mitä asentaja 

tarvitsee päivittäisen työn tekemiseen. Harvoin tarvittavat erikoistyökalut sijoitettiin 

niille varattuun työkaluvaunuun, joka on mahdollista lukita. 

 

5.3 Siivous 

 

Loppusiivous suoritettiin yhdessä asentajien kanssa, jonka jälkeen työpiste vielä 

valokuvattiin. Viljasäiliösolun lattiaan levitettiin jo järjestelyvaiheessa vaalean 

harmaa epoksipinnoite. Pinnoite teki tummasta lattiasta siistin ja tulisi helpottamaan 

siivoustyötä. Se teki myös työpisteestä huomattavasti valoisamman. Lisäksi erilaiset 

lattiamerkinnät olivat helpompi tehdä yhtenäisen väriseen lattiaan. 

 

Siivouksen yhteydessä todettiin, että viljasäiliösolun lattioiden puhtaanapitoa 

vaikeuttaa huomattavasti kokoonpanotyössä käytettävät rasvat ja vaseliinit. 

Voiteluaineet levitetään yleensä spray-purkista, joten niiden leviämistä lattialle on 

vaikea estää. Lattiaan tarttunutta rasvaa tai vaseliinia on mahdotonta irrottaa 

tavallisilla siivousvälineillä. Tämän estämiseksi päätettiin lattialle hankkia 

suojamattoa niihin kohtiin, missä rasvausta suoritetaan. Lisäksi sovimme 

tarpeellisista siivousvälineistä päivittäisen siivoustyön tekemiseen. Huonokuntoiset 

siivousvälineet korvattiin uusilla välittömästi. 
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5.4 Standardointi ja ylläpito 

 

Standardointivaiheessa projektiryhmä kehitti työpisteen järjestyksen ylläpitämiselle 

luettelon standarditöistä, jotka työpisteen asentajat suorittavat säännöllisesti. 

Standardityölehdessä on lista siivouksesta, työkalujen tarkastamisesta, roskisten 

tyhjentämisestä ja varaston ylläpidosta. Työlehdelle tehtiin pohjapiirroksesta 

havainnollistava kuva eri työtehtävistä ja tehtävälistaan kirjattiin vastuuhenkilöt. 

Standardityöluettelo on liitteessä III. 

 

Samassa yhteydessä hyväksyttiin 5S:n ylläpidon arviointiin käytettävä 

auditointilomake. Lomaketta käytetään pilottisolun säännöllisissä 

auditointikierroksissa. Lomakkeen pohjalta 5S:n onnistuminen pisteytetään ja 

pisteiden kehityksestä piirretään graafi. Työpisteen työntekijöille luvattiin palkkio, 

mikäli 5S:n kehitys on nouseva. Palkkion määrittävät projektin vetäjä ja työnjohto. 

Auditointilomake on liitteessä IV. 

 

Kaikki 5S-dokumentit aseteltiin omaan ilmoitustauluunsa, joka sijoitettiin pilottisolun 

välittömään läheisyyteen. Taululle asetettiin auditointilomake sekä kuvat tilanteesta 

ennen ja jälkeen 5S-projektin. Taulun paikka valittiin siten, että myös ohikulkijat 

voivat nähdä dokumentit yhdellä silmäyksellä. Standardityölehti sijoitettiin lähemmäs 

varsinaista työskentelyaluetta.  

 

5.5 Täysin uuden työpisteen suunnittelu 5S:n avulla 

 

Viljasäiliön kokoonpanopaikan muutostöiden rinnalla myös puimurin 

hyttikokoonpanolinjalla oltiin perustamassa kojetaulukokoonpanolle täysin uutta 

työpistettä 5S–periaatteita käyttäen. Kojetaulu on moduuli, jonka kokoonpanotyö 

tapahtuu sille varatulla työpöydällä. Kojetaulun kokoonpanossa asentaja asentaa 

kytkimiä, symboleita ja erilaisia sähkökomponentteja. Suurin erillinen osa 

kojetaulussa on paksu sähkösarja, joka liitetään kojetaulun sähkökomponentteihin. 

Kojetaulun kokoonpanopöytä ja itse kojetaulu ovat kuvassa 27. 
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Kuva 27. Vasemmalla valmis kojetaulu ja oikealla kojetaulun kokoonpanopöytä. 

 

Valmis kojetaulu asennetaan puimurin hyttiin kokoonpanolinjalla, joka on 

kokoonpanopöydän välittömässä läheisyydessä. Yllä olevasta kuvasta voidaan nähdä, 

että työpisteellä on eri osille merkatut laatikot, mutta työpiste ei mahdollista 

visuaalista ja selkeää materiaalivirtaa. Lisäksi eri kojetaulumallien osat eivät ole 

loogisessa asennusjärjestyksessä, vaan ne ovat ripoteltuna sekalaiseen järjestykseen. 

Myöskään työkalujen säilytys ei ole millään tavalla kontrolloitua. 

 

Lähtötilanteen selvittämiseksi kojetaulun kokoonpanotyö kuvattiin videokameralla. 

Lisäksi työvaiheet listattiin tehtäväanalyysi–kaavakkeeseen, jonka tukena 

videomateriaali oli hyvä apuväline. Jälkeenpäin määrittelimme videolta erilaisten 

hukkaa aiheuttavien asioiden, kuten ylimääräisten liikkeiden, määrän 

kokoonpanotyön aikana. Asentajan liikkeistä piirrettiin niin sanottu spagetti-

diagrammi. Spagettidiagrammista voitiin laskea asentajan kävelevän kokoonpanotyön 

aikana 60 metriä, johtuen osien etsimisestä ja valmiin kojetaulun siirtelystä. 

 

Kun lähtötilanne oli selvitetty, aloitettiin uuden työpisteen suunnittelu pahvilaatikko-

menetelmällä. Todellista työpistettä simuloitiin tekemällä pahvilaatikoista ja 

puurimoista malli, jonka avulla voitiin osille ja työkaluille hakea paras mahdollinen 

paikka. Ennen pahvimallin rakentamisen aloittamista kirjoitimme taululle toimivan 

työpisteen perusperiaatteet ja tarkensimme tehtävän tavoitteet. Tavoitteena oli välttää 

kumartelua, raskaita nostoja, kurottamista ja liikkumista pois työpisteeltä. Lisäksi 
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halusimme materiaalivirran toimivan kanban-periaatteen mukaisesti. Valmiista 

mallista voitaisiin arvioida todellinen tilantarve ja rakenteet. Tämä tulisi taas 

nopeuttamaan ja helpottamaan lopullisen työpisteen materiaalihankintoja. Kuvassa 28 

on työpistemallin ensimmäinen hahmotelma.  

 

 

Kuva 28. Uuden työpisteen hahmottelua pahvilaatikoiden ja rimojen avulla. 

 

Pahvimallin rakentaminen suoritettiin yhdessä kokeneiden asentajien kanssa. 

Työpisteen korkeus suunniteltiin siten, että asentaja voi tehdä työtä seisten tai 

korkealla istuimella istuen. Laatikoiden päälle on kasattu jigin malli, johon kojetaulu 

on kiinnitetty. Tarvittaville osille on rakennettu kaksi hyllyä. Puusta ja pahvista 

hahmoteltiin jigin malli, joka pitelisi kojetaulua kokoonpanotyön ajan. Jigin tarkoitus 

on tehostaa kappaleen käsittelyä vähentämällä ylimääräistä liikuttelua. Hyllyjen 

syvyyspituus suunniteltiin niin, että siihen mahtuisi riittävän monta laatikkoa kanban-

järjestelmää ajatellen. 
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6 TULOKSET 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan 5S-ohjelmasta saatuja tuloksia niin pilottisolun, kuin 

hyttikokoonpanolinjalla tehdyn täysin uuden työpistemallin kannalta. Yleisesti 

voidaan sanoa, että 5S-ohjelma sai osakseen runsaasti hyväksyntää sekä 

työntekijöiden, että toimihenkilöiden keskuudessa. Projektin vetäjän kannalta 

haastavimmat tehtävät olivat tiedottaminen ja selkeiden tehtävien jakaminen. 

Seuraavien 5S-projektien kohdalla tiedottamiseen ja tehtävien jakoon on kiinnitettävä 

enemmän huomiota, jotta kenellekään ei ole missään vaiheessa epäselvää mitä ja 

minkä takia muutoksia ollaan tekemässä. 

 

Projektin aloitus tiedotustilaisuudella ja 5S-aiheisella tehdasvierailulla onnistui hyvin. 

Projektiin osallistuvat henkilöt saivat ensin teoriapohjaisen koulutuksen 5S:n 

perusteista, jota omakohtaiset havainnot tehdasvierailulla täydensivät. Myös 

kokoonpano-osaston sekä valmistuksen esimiehille saatiin perustiedot 5S:n 

tarkoituksesta. 

 

Varsinaiset 5S-muutokset toteutettiin tuotannon ollessa täydessä kapasiteetissa. Tämä 

vaikeutti työtä, koska useat projektiin kuuluvat henkilöt olivat niin työllistettyjä, ettei 

heidän aikansa riittänyt täysipainoiseen 5S-muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen. 

Ryhmän koko (10 henkilöä) aiheutti myös ryhmän vetäjälle suuren määrän työtä 

informaation ja tehtävien jaossa, koska usein henkilöitä oli mahdoton saada 

ohjeistettua yhdellä kerralla heidän muista työtehtävistä johtuen. Lisäksi ryhmän 

kokoonpano koki ennalta arvaamattomia muutoksia muutamien henkilöiden kohdalla. 

Tuloksena tästä voidaan todeta, että pilottityöpistettä luodessa tulee pyrkiä pitämään 

ryhmä pienenä ja järjestämään ryhmän jäsenille runsaasti aikaa 5S-toimenpiteille. 

Lisäksi kannattaa tarkkailla ryhmän jäsenten motivaatiota 5S-toimintaan. Paraskaan 

koulutus ei saa todella varovaista ja epäilevää työntekijää uskomaan muutoksien 

kannattavuuteen ilman toimivaa esimerkkiä. Ryhmän kokoonpanomuutosten tullessa 

ilmi pyrittiin suurimmat muutokset tekemään eniten motivoituneiden henkilöiden 

kanssa, pitäen kuitenkin kaikki ryhmän jäsenet ajan tasalla muutoksista. 
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6.1 Erottelu-, järjestely- ja siivousvaiheen tulokset 

 

5S-ohjelman ensimmäiseen vaiheen eli erottelun jälkeen saimme karsittua 

työpisteeltä yhteensä 15 eri viljasäiliön nimikettä (osaa) pois työpisteeltä. Lähes 

kaikki osat olivat tarpeellisia, mutta niitä tultaisiin tarvitsemaan vasta noin kuuden 

kuukauden kuluttua. Näiden osien arvoksi laskettiin noin 8000 euroa. Myös erilaista 

jätettä eroteltiin runsaasti pois tarpeellisista materiaaleista. Erotteluvaihe osoitti, että 

materiaalivirtausta kehittämällä on mahdollisuus vähentää hukkaa ja vapauttaa 

varastoon sitoutunutta pääomaa pienentämällä eräkokoja sekä materiaalin lisäämällä 

juuri oikeaan aikaan tapahtuvaa tuotantoa ja kanban-ohjausta. 

 

Ylimääräisten osien siirtämisen jälkeen päätettiin työpisteeltä purkaa kaksi 

tarpeetonta trukkihyllyä ja korvata ne muulla varastointimenetelmällä. Tämä lisäsi 

huomattavasti työpisteen tilan tuntua ja vähensi varastojen hyllypinta-alaa 26 

prosenttia. Muita etuja olivat lisääntynyt valoisuus ja layout muutosten 

mahdollistuminen. Puretut hyllyt saatiin myytyä asentajille ja kertyneillä varoilla 

voitiin kattaa osa projektin kustannuksista. Toinen puretuista hyllyistä korvattiin 

nelitasoisella vaunulla, jota voitaisiin siirrellä tarpeen vaatiessa. Kuvassa 29 on uusi 

viljasäiliösolun uusi layout hyllyjen purkamisen jälkeen. 

 

 

Kuva 29. Pilottisolun uusittu layout. 



60 

 

Vertaamalla viljasäiliösolun uutta layoutia vanhaan layoutiin (kuva 17), voidaan 

todeta, että työpisteeseen tuli huomattavasti lisää tilaa. Seuraavassa kuvassa 30 

nähdään, kuinka täyttökierukan kokoonpanoteline on asentajien toivomuksesta 

siirretty puretun hyllyn numero 61 tilalle. Tämä teki kokoonpanotyön helpommaksi ja 

materiaalivirta ei enää tukkinut enää käytävää 

 

 

Kuva 30. Täyttöruuvin kokoonpanoteline siirrettynä puretun hyllyn tilalle. 

 

Tilanpuutteen takia osa viljasäiliöön kuuluvista isoista hitsatuista kokoonpanosta oli 

viety ulos odottamaan asennusta. Tällaisia osia olivat viljasäiliön rungot ja kannet, 

kierukat (pituus 1…2 m) ja täyttökierukan rungot. Näiden arvoksi laskettiin noin 

14 000 euroa. Isojen hitsauskokoonpanojen kohdalla on siis mahdollista vapauttaa 

huomattavasti keskeneräisen tuotannon sitomaa pääomaa kehittämällä juuri oikeaan 

aikaan tapahtuvaa tuotantoa. 

 

Työpisteeseen jäljelle jääneen materiaalin ja työkalujen sijoittelussa hyödynnettiin 

paljon asentajien ja kuljetushenkilöiden kokemuksia. Muutosten ansioista 

materiaalien paikat tulivat loogisemmiksi. Kuvassa 31 on esimerkki työkalujen 
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järjestelyn paranemisesta. Suurin osa päivittäisistä työkaluista saatiin järjestettyä 

omille paikoille. 

 

 

Kuva 31. Kaksi eri työkalutaulua. Oikean taulun yläreunassa standardityölehti. 

 

Työkalujen järjestämisessä käytettiin mahdollisimman paljon pystysuoria 

työkaluseiniä. Päivittäin tarvittavien työkalujen paikkojen merkkaus paransi niiden 

saatavuutta ja järjestystä. 

 

6.2 Standardointi, ylläpito ja palkitseminen 

 

Standardoinnin ja ylläpidon tuloksia ei tämän työn puitteissa voida vielä tarkasti 

analysoida. Standardien ja ylläpidon menetelmät vaativat aikaa ja opettelua. 5S-

auditoinneista saatava pisteytys ja kehityssuunta nähdään selkeästi numeroiden 

valossa vasta noin 4-6 kuukauden päästä ensimmäisestä auditoinnista. 

Kehityssuunnan havainnollistuminen on myös edellytys palkitsemisasioiden 

määrittämiselle. Tästä huolimatta voidaan pitää hyvänä tuloksena, että asentajien ja 

työnjohdon kanssa saavutettiin yhteinen näkemys millä tavoin 5S:n ylläpitoa ja 

auditointeja suoritetaan. Lisäksi työntekijöiltä tuli runsaasti hyviä työpisteen 

kehityskeinoja, joita toteuttamalla on mahdollista vähentää työn fyysistä rasittavuutta 
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ja nopeuttaa kokoonpanotyötä. Suurin osa toiveista liittyi työtä helpottaviin 

kokoonpanotelineisiin ja layout-muutoksiin.  

 

6.3 Uuden 5S-työpisteen suunnittelu 

 

Uuden työpisteen suunnittelu pahvilaatikoiden ja puurimojen avulla oli sekä 

asentajille, että toimihenkilöille uusi tapa ja se lisäsi ennakkoluuloja menetelmää 

kohtaan. Kuitenkin lopputuloksen nähtyään, molemmat ryhmät kokivat sen nopeaksi 

ja edulliseksi tavaksi suunnitella lopullisten työpisteiden rakennetta. Kuvassa 32 on 

lopullinen malli työpisteestä, joka auttoi suunnittelemaan materiaalitarvetta lopullista 

työpistettä varten. 

 

 

Kuva 32. Valmis työpisteen malli. 

 

Yllä olevan mallin pohjalta tehtiin päätös valmistaa lopullinen työpiste 

alumiiniprofiileista. Toimittajaksi valittiin saksalainen Item. Alumiiniprofiilien 

valinta antaa paljon vapauksia suunnitella ja toteuttaa yksilölliset työpisteet ja 

kuljetustelineet kuhunkin tarkoitukseen. Valintaa voidaan perustella myös sillä, ettei 
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työpiste ole sidottu valmistajan valmiisiin ratkaisuihin, jolloin ei myöskään tarvitse 

hävittää käytöstä työpisteitä tai telineitä. Sama koskee hitsaamalla valmistettuja, 

tehtaalla itse tehtyjä telineitä. Kuvasta 32 voidaan myös nähdä, että lopulliset kanban-

järjestelmän laatikkokoot voitiin arvioida sijoittamalla vaaditut osat laatikoihin. 

Jokainen hyllypaikka numeroitiin, jonka perusteella lopulliset varastopaikat voidaan 

määritellä, ennen kuin lopullinen työpiste oli edes rakennettu. 

 

Spagettidiagrammin (kuva 33) perusteella asentajan arvioitiin kokoonpanotyön 

aikana kävelevän lähes 60 metriä. Osien sijoittamisella asentajan lähelle arvioitiin 

kävelyn vähenevän noin viiteen metriin. Loogisella materiaalin sijoittelulla myös 

helpotetaan ja nopeutetaan kokoonpanotyön suorittamista huomattavasti.  

 

 

Kuva 33. Asentajan liikkeistä tehty spagettidiagrammi. 

 

Tehtäväanalyysin mukaan asentaja joutuu kojetaulun kokoonpanon aikana 

kääntämään kojetaulupaneelia 14 kertaa. Lisäksi pelkällä pöydällä työskenneltäessä 

kojetaulu on jatkuvasti tuettava pöytää vasten kyseenalaisin menetelmin, jotka voivat 
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vahingoittaa tuotetta tai haitata työergonomiaa. Arvioitiin, että kojetaulun kiinnitystä 

varten suunniteltu jigi vähentäisi kääntämisen tarvetta 14:sta 3:een ja samalla 

tukevoittaisi kojetaulun pysymistä paikallaan kokoonpanotyön ajan. Jigi suunniteltiin 

siten, että sitä voitaisiin käyttää yhteensä neljän eri kojetaulumallin kanssa. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen aikana on käynyt ilmi, kuinka lean-tuotantoon siirtyminen ja 5S-

ohjelman toteuttaminen edellyttää yhteistyötä ja toimenpiteitä yrityksen kaikilta 

osastoilta. 5S-ohjelma ei kosketa vain tuotannon osastoa, vaan sen toimivuus riippuu 

hyvin paljon myös suunnittelun, oston ja tuotannon suunnittelun toimenpiteistä. 

Ongelma tulee esiin erityisesti valmistettavan tuotteen vaihdoissa, mikä edellyttää, 

että työpisteessä on oltava saatavilla kaikkien tuotevariaatioiden osat, työkalut ja 

tarvikkeet. Tällöin voi esimerkiksi tilan puutteen takia olla välttämätöntä ottaa 

sisäinen logistiikka hoitamaan osaa materiaalivirrasta JOT-periaatteella, jolloin 

työpisteen toimivuus ei ole enää vain 5S-ohjelmasta kiinni. 

 

Lean ja 5S-ohjelma tuovat esiin paljon tuotannon ongelmia, jotka ovat hautautuneet 

piiloon vuosien saatossa tai niitä on totuttu pitämään itsestäänselvyytenä. Tässä 

tutkimuksessa ongelmat liittyivät olennaisesti suuriin eräkokoihin ja niiden 

hallintaan. Pelkkä 5S-ohjelma on hyvä aloitus lean-tuotantoon, mutta sen tueksi 

tarvitaan myös materiaalivirran hallitsemisen työkaluja ja henkilöstöresursseja. 

Mikäli työntöohjaus on tehtaassa vallitseva materiaalin ohjausmenetelmä, 5S:n 

onnistumisen edellytykset heikkenevät huomattavasti, koska materiaalivirta ja eri 

materiaalien oikeat paikat eivät välttämättä pysy hallinnassa.  

 

Ongelmien ilmetessä johdon tuki ja sitoutuminen leaniin sekä 5S:n periaatteisiin 

korostuu. Hyvin usein tiettyjen ongelmien parissa päivittäin työtä tekevällä 

työntekijöillä on valmis ratkaisu ongelmiin. Tutkimuksen aikana voitiin todeta, että 

tuotannon yhteistyö ja työntekijöiden motivaatio kasvavat sitä mukaan, mitä 

aktiivisemmin yritys ottaa ongelmat hoitaakseen. On siis tärkeää, että 5S- ja lean-

muutoksia tehtäessä on tuotannon työntekijöiden ajatukset ja näkemykset otetaan 

huomioon päivittäin kaikissa yhtiön toiminnoissa. Yhdessä työntekijöiden kanssa 

tehdyt ratkaisut innostavat kaikkia osapuolia ja lopputulos on useimmiten toimiva. 
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Tutkimuksen alkuvaiheessa huomattiin, että työntekijöiden ja alimman johdon 

suurimmat ennakkoluulot ja pelot 5S-ohjelmaa ja leania kohtaan liittyvät sisäiseen 

logistiikkaan liittyviin asioihin. Pienemmät eräkoot ja varastotasojen laskeminen 

nähdään hyvin usein asiana, joka lisää työtaakkaa ja materiaalipuutteiden riskiä. Pelot 

ovat voitettavissa vain kiistattomasti toimivilla esimerkeillä. Ennakkoluuloista 

poiketen, standardien ja järjestelmällisyyden lisääminen ei koettu työntekijöiden 

keskuudessa työtä häiritsevänä asiana, vaan ajatus siitä, että työntekijä pääsee itse 

vaikuttamaan ohjeistuksien tekemiseen, otettiin hyvin vastaan. 

 

Tutkimuksen edetessä huomattiin myös, kuinka tärkeää tuotannon kehityksessä on 

numeeristen lähtötietojen ja luotettavien lähtötietojen selvittäminen. Kehitystä ei 

voida mitata, mikäli lähtötasoa ei ole tiedossa ja jatkossa lähtötietojen selvittämiseen 

tulee käyttää enemmän aikaa. Tuotannon kehityksessä toimiville henkilöille 

lähtötietojen keruu antaa hyvän lähtökohdan perustella esimerkiksi erilaisia 

hankintoja tai projekteja yhtiön johdolle. Työntekijän kannalta numeeriset arvot 

antavat käsityksen miten heidän työnsä sujuu. Numeerisia taulukoita on mahdollisuus 

myös käyttää esimerkiksi tuottavuuden palkitsemisen tai jatkuvan parantamisen 

perustana. 5S:n kohdalla lähtö- ja nykytietojen perusteella voidaan suunnitella 

toimenpiteitä jatkon kannalta ja nähdä kuinka työpisteen toimivuus on kehittynyt. 

 

7.1 Ehdotukset jatkotoimenpiteistä 

 

Jatkossa Sampo-Rosenlew tulee keskittymään kokonaisvaltaisen lean-tuotannon 

kehittämiseen leikkuupuimurien tuotannossa. Tämä tarkoittaa, että leanin perustana 

oleva 5S-ohjelma tulee olemaan ratkaiseva tekijä työpisteiden toimivuuden 

ylläpidossa. 5S-ohjelman onnistumista varten tarvitaan henkilöstölle lisäkoulutusta 

sekä lisää 5S-ohjelman mukaisia työpisteitä. Standardien luomista tulee jatkaa muun 

muassa erilaisten merkkaustapojen yhdenmukaistamiseksi. 

 

Jatkossa tärkeimmät tutkimuskohteet liittyvät materiaalivirran hallitsemiseen eri 

työpisteiden ja varastojen välillä. Tähän kuuluvat juuri oikeaan aikaan tapahtuva 
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tuotanto, kanban-järjestelmän käyttöönotto ja sisäisen logistiikan kehittäminen. 5S-

ohjelma luo osaltaan edellytykset sisäisen logistiikan toiminnalle perustamalla 

nimikoidun paikan jokaiselle materiaalille. Toinen tärkeä jatkotoimenpide on 

suunnitteluosaston ja tuotannon yhteistyön tiivistäminen tarvittavien osien ja 

työkalujen kartoittamiseksi, sekä materiaalilistojen päivittämiseksi. Kolmas 

tutkimuskohde on tuotannonohjausjärjestelmän päivittäminen vastaamaan paremmin 

niin tuotannon, suunnittelun kuin myynnin tarpeita, jolloin myös toimivan 5S-

ohjelman merkitys korostuu materiaalin säilytyksen osalta. 
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8 YHTEENVETO 

 

Työn tavoitteena oli selvittää miten Sampo-Rosenlew Oy:n leikkuupuimurien 

kokoonpanotehtaaseen luodaan 5S-ohjelman mukainen työpiste. Ohjelmassa 

työpisteen muutos etenee viiden vaiheen kautta, jotka ovat turhien tavaroiden 

erottelu, tarpeellisen tavaran järjestely, työpisteen siivous, parhaiden toimintatapojen 

standardointi ja niiden ylläpito. Työn teoriaosuudessa on selvitetty tarkemmin 5S:n 

sekä sen taustalla olevan lean-tuotantofilosofian perusteet. Leanin perusteiden 

tunteminen on tärkeää, jotta ymmärretään 5S:n yhteys muihin lean-työkaluihin.  

 

Leanin tärkeimpänä mittarina pidetään läpimenoaikaa, joka lasketaan jakamalla 

tuotantoon kulunut aika valmistuneiden tuotteiden määrällä. Suurin osa lean-

menetelmistä pyrkiikin juuri tämän lukeman pienentämiseen. Käytännössä tämä 

tarkoittaa asiakkaan näkökulmasta tuotteen arvoa lisäävän ajan maksimointia. 

Lisäarvoa tuottava aika tarkoittaa työtä, mikä muuttaa tuotteen toimintaa tai muotoa 

kohti valmista tuotetta. Kaikki muu on arvoa tuottamatonta aikaa. Lisäarvoa 

tuottamattomia työvaiheita kutsutaan hukaksi. Toyota on määritellyt hukan 

kahdeksan eri hukan lajia jotka ovat: ylituotanto, odottaminen, liikkuminen, 

kuljetukset, turha varastointi, ylikäsittely, laatupoikkeamat ja työntekijän luovuuden 

mitätöiminen.  

 

Lean-tuotantoon siirtyminen voidaan katsoa tapahtuvan järjestyksessä neljän vaiheen 

kautta, jotka ovat: tuotannon häiriöiden poistaminen, virtautuksen muodostaminen, 

juuri oikeaan aikaan valmistaminen ja imuohjauksen luominen. 5S-ohjelman rooli on 

tukea ensimmäistä vaihetta eli häiriötöntä tuotantoa poistamalla hukkaa työpisteistä. 

 

Käytännön osuudessa lean ja 5S-teorioita on sovellettu leikkuupuimurin viljasäiliön 

kokoonpanosoluun sekä uuden työpisteen suunnitteluun. Pääpaino on viljasäiliösolun 

5S-pilottihankkeessa. Lopputuloksena on saavutettu uusi työpisteen layout, parempi 

siisteys ja järjestys, sekä suunnitelma 5S:n ylläpidosta. Kokemuksien perusteella 
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tiedetään, mitä haasteita ja asioita on otettava huomioon koko tehtaan laajuisen 5S-

muutoksen kohdalla. 



70 

 

LÄHTEET 

 

5S summary for staff. [pdf–dokumentti] Improvement skills consulting -yhtiön  

verkkosivut. Viitattu 7.12.2012. Saatavissa: 

http://ianjseath.files.wordpress.com/2010/03/5s-summary-for-staff.pdf 

 

Chapman, Christoper D. Clean house with lean 5S. [verkkoartikkeli] Viitattu 

9.12.2012. Institute of Internet qualityn verkkosivut. Päivitetty 6/2005. 

Saatavissa: http://iiquality.com/articles/lean.pdf 

 

Heinilä, Pekka; Larikka, Markku; Selin Keijo; Tuominen, Jouni. Tuottavuuden 

jatkuva parantaminen. 2007. 231 s. Helsinki. Teknologiainfo Teknova Oy. ISBN 

978-951-817-930-9 

 

Hemmilä, Timo. Keskustelut Hemcon Oy:n toimitusjohtaja Timo Hemmilän 

kanssa 20.9.2012 Harjavallassa. 

 

Institute for innovation and improvement. [verkkosivu] Spaghetti diagram. 

Päivitetty 2008. Viitattu 13.1.2013. Saatavissa: 

http://www.institute.nhs.uk/quality_and_service_improvement_tools/quality_and

_service_improvement_tools/process_mapping_-_spaghetti_diagram.html 

 

Leonardo, Robert. Workstation 5S. Päivitetty 23.7.2012. 5S best practices 

[verkkosivu]. Viitattu 10.12.2012. Saatavissa: 

http://5sbestpractices.ning.com/photo/workstation-5s?context=latest 

 

Liker, Jeffrey K. 2010. Toyotan tapaan. 316 s. Helsinki. Readme.fi. ISBN 978-

952-220-226-0 

 

Luojus, Tapani. 2001. 5S tekee tuhlauksen läpinäkyväksi. Metallitekniikka. vol. 

54, nro. 8/2001. s. 14-15. 

http://ianjseath.files.wordpress.com/2010/03/5s-summary-for-staff.pdf
http://iiquality.com/articles/lean.pdf
http://5sbestpractices.ning.com/photo/workstation-5s?context=latest


71 

 

 

Kouri, Ilkka. Lean taskukirja. Teknologiateollisuuden julkaisu 6/2009. 38 s. 

Helsinki. Teknologiainfo Teknova Oy. ISBN 978-952-238-037-1 

 

Moisio, Jussi. 2012a. Tehoa lean:ista 1. Jatkuvan parantamisen perustana 5S ja 7 

hukkaa. Koulutusmateriaali. Päivitetty 09/2012. Viitattu 6.12.2012. Qualitas 

Fennica Oy. 

 

Moisio, Jussi. 2012b. Lean 1 harjoitteita. Koulutusmateriaali. Päivitetty 09/2012. 

Viitattu 27.12.2012. Qualitas Fennica Oy 

 

Rother, Mike. Toyota Kata. 2010. 282 s. Helsinki. Readme.fi. ISBN 978-952-

220-362-5 

 

Sampo–Rosenlew Oy:n verkkosivut. Viitattu 6.12.2012. Saatavissa: 

http://www.sampo-rosenlew.fi/fi/etusivu.html 

 

Staufen AG. 2012. The basic principles of ”Lean production”. CIP Success 

Factors. Training document. [PDF – dokumentti] [viitattu 1.12.2012 

 

Teknologiateollisuus ry. 2001. MET-julkaisuja nro. 16/2001. Helsinki. 

Teknologiainfo Teknova Oy. ISBN 951-817-765-1 

 

Tuominen, Kari. 2010a. Tehoa ja laatua siisteyden ja järjestyksen kehittämiseen – 

5S. 119 s. Helsinki. Readme.fi. ISBN 978-952-220-308-3. 

 

Tuominen Kari. Lean käytännössä - yritysesimerkkejä tehokkaista lean – 

periaatteista ja käytännöistä. 2010b. 303 s. Helsinki. Readme.fi. ISBN 978-952-

220-290-1 

 

http://www.sampo-rosenlew.fi/fi/etusivu.html


72 

 

Tuominen Kari. Tehoa ja laatua lean – kulttuurin luomiseen. 2010c. 194 s. 

Helsinki. Readme.fi. ISBN 978-952-220-292-2 

 

Tuottava kunnossapito. Viitattu 9.12.2012. Opetushallituksen ylläpitämä 

verkkosivu. Saatavissa: 

http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/kunnossapito/perusteet_5-

4_tuottava_kunnossapito.html 

 

Yamashina, Hajime. Siisteyden ja järjestyksen merkitys konepajassa. 1984. 118 s. 

Helsinki. Metalliteollisuuden Kustannus Oy.  

 

Valli, Matti. Hävikin monet muodot. Metallitekniikka, numero 10/2008. Vol. 61. 

s. 21-23. Teknologiateollisuus ry. ISSN 1237-6663 

 

Workplace standardization. Deborac C. Millerin verkkosivut. Lainattu 9.12.2012. 

Saatavissa: http://www.deborahcmiller.com/productivity/5s/ 

 

  

http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/kunnossapito/perusteet_5-4_tuottava_kunnossapito.html
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/kunnossapito/perusteet_5-4_tuottava_kunnossapito.html
http://www.deborahcmiller.com/productivity/5s/


73 

 

LIITE I. Sampo-Rosenlewin leikkuupuimurimallistoa. Oikealla ylhäällä 3000–sarjan 

puimuri, vasemmalla ylhäällä koeruutupuimuri malli 2010, keskellä Sampo Comia, 

vasemmalla alhaalla 2000–sarjan puimuri ja oikealla alhaalla säkityslaitteistolla ja 

avo-ohjaamolla varustettu puimuri, joka on yksi variaatio 2000–sarjan puimurista.



74 

 

LIITE II. Kokoonpanon layout – kuva alkutilanteessa. Viljasäiliösolu on ympyröity 

sinisellä, esikokoonpanosolu violetilla. Kokoonpanolinja kulkee hallin keskellä 

alkaen keskeltä alhaalta. 

 

 



75 

 

LIITE III. Pilottisolun standardityölomake 

 

 



76 

 

LIITE IV  5S-auditointilomake pilottisolulle. 



77 

 

LIITE V Tehtäväanalyysi 

 

 


