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Työn tavoitteena on esitellä suunnitelma VAASAN Oy:n Vantaan leipomon 

laajennetun lähettämön materiaalivirtojen hallinasta. Suunnitelma pohjautuu 

laskelmiin, jotka sisältävät arviot lähettämön kasvavista materiaalivirroista sekä 

niiden vaikutuksista lähettämön toimintaan. Laskelmien pohjalta määritetään 

erikokoisten varastointialueiden sijoittelu, varastointikapasiteetit sekä kunkin 

alueen kuormittuneisuudet.    

 

Teoriaosuus käsittelee työn taustaksi keskeisimpiä teorioita materiaalivirtojen 

hallinnasta, layoutsuunnittelusta sekä lähettämön toiminnoista. Kunkin osa-alueen 

avulla voidaan vaikuttaa yrityksen materiaalivirtojen hallintaan. Teoriaosuutta 

koskevaa tietoa on hankittu logistiikan alan kirjallisuudesta, erilaisista 

tieteellisistä julkaisuista sekä verkkomateriaaleista.  

 

Empiirisessä osuudessa esitellään aluksi Vantaan leipomon lähettämön nykyinen 

toimintaperiaate. Tämän jälkeen arvioidaan laajennetun lähettämön kasvavia 

materiaalivirtoja. Työn tuloksena esitellään laskelmia apuna käyttäen suunnitelma 

laajennetun lähettämön materiaalivirtojen hallinnasta. 
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The objective of this thesis is to introduce a plan how to manage material flow in 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn taustat ja ongelman kuvaus 

 

Viime vuodet ovat olleet haastavia leipomoteollisuudelle. Toimintaympäristössä 

on tapahtunut voimakkaita muutoksia, eikä VAASAN Oy:n myynti ole toteutunut 

ennusteiden mukaisesti. (VAASAN 2013) Erityisesti muuttuneet 

ruokailutottumukset, kuten karppaustrendi, ovat vaikuttaneet leivän kulutukseen. 

(VAASAN Vuosi 2012, s. 7) Tämä on ajanut VAASAN Oy:n tekemään 

kustannusleikkauksia yrityksen kannattavuuden parantamiseksi. Tuotannon 

ylikapasiteetista johtuen yrityksen ei ole enää kannattavaa pitää kahta lähekkäistä 

leipomoa pääkaupunkiseudulla. Näin ollen VAASAN Oy toteuttaa mittavan 

investoinnin, jossa Espoon leipomon toiminta siirretään Vantaan yksikköön. 

Investoinnin tarkoituksena on tehostaa yrityksen tuoreleivän leivontaa Suomessa. 

Tällä tavoin VAASAN Oy pystyy kilpailemaan entistä paremmin Suomen 

leipämarkkinoilla, joilla leivän kysyntä on laskenut, kustannukset nousseet ja 

kilpailu koventunut entisestään. (VAASAN 2013) Laajennuksen myötä Vantaan 

leipomolle rakennetaan uusi tuotantolinja, toinen lähettämörata sekä lähettämöön 

uusi laajennusosa, joiden myötä Vantaan yksikön tuotannon ja varastointialueiden 

kapasiteetit riittävät Espoon tuotannon osuuden valmistamiseen sekä laajentuvan 

asiakaskunnan tilausten keräilyyn. Uusi tuotantolinja sekä lähettämö ovat 

täysipäiväisessä käytössä vuoden 2013 marraskuun alusta lähtien.  

 

Laajennuksen jälkeen tuotantomäärät ja lähettämön tuotelaatikkovirrat tulevat 

kasvamaan noin 1,5-kertaisiksi. Laajennetun lähettämön tulevasta toiminnasta on 

tällä hetkellä vain kokemukseen perustuva karkeasuunnitelma. Tämän lisäksi 

VAASAN Oy:n sisällä ei ole aikaisempaa kokemusta lähettämön toiminnasta, 

jossa käytetään kahta keräilyrataa yhtäaikaisesti.  Näistä syistä johtuen tulee 

Vantaan leipomon lähettämön osalta toteuttaa selvitys ja suunnitelma, kuinka 

lähettämön sisäisiä tuotelaatikkovirtoja tulisi hallita. 
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1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

 

Työn tavoitteena on esitellä suunnitelma laajennetun lähettämön 

materiaalivirtojen hallinnasta. Suunnitelma pohjautuu laskelmiin, jotka sisältävät 

arviot lähettämön kasvavista tuotelaatikkovirroista ja niiden vaikutuksista osaston 

toimintaan. Laskelmien pohjalta määritetään erikokoisten varastointialueiden 

sijoittelu, varastointikapasiteetit sekä arvioidaan kunkin alueen 

kuormittuneisuudet. Työtä voidaan lisäksi käyttää pohjana yrityksen sisällä 

vastaavien projektien toteuttamisessa. Työssä esitetään vastaukset seuraaviin 

kysymyksiin: 

 

 Missä ja kuinka paljon tuotelaatikoita varastoidaan? 

 Mihin aikaan ja kuinka varastointialueet tulevat olemaan kuormittuneina? 

 Kuinka kasvavia tuotelaatikkovirtoja hallitaan? 

 

Tässä työssä lähettämön materiaalivirtojen hallintaan pyritään vaikuttamaan 

kolmen eri osa-alueen avulla, jotka ovat materiaalivirtojen arviointi ja suunnittelu, 

varastointialueiden ja kulkureittien suunnittelu sekä lähettämön käytännön 

toiminnot. Kyseisiä osa-alueita tarkastellaan sisälogistiikan näkökulmasta.  

Lähettämöllä tarkoitetaan tässä tapauksessa aluetta, jossa varastoidaan tilapäisesti 

tuotelaatikoita asiakastilausten keräilyä ja siirtokuljetuksia varten sekä suoritetaan 

varsinainen asiakastilausten keräily. Kuljetukset ja tuotannon toiminta rajataan 

työn ulkopuolelle. Materiaalivirroilla tarkoitetaan lähettämöön saapuvia ja sieltä 

lähteviä muovilaatikoita, jotka sisältävät asiakkaille toimitettavat tuotteet. 

Asiakasjakelusta palaavien tyhjien muovilaatikoiden pesu, varastointi ja siirrot 

jätetään tarkemman tarkastelun ulkopuolelle. Lähettämön layoutin osalta 

keräilyratojen ja kuljettimien sijaintiin ei pyritä tässä työssä tekemään muutoksia. 

Päähuomio kohdistuu laatikkomäärien arviointiin, varastointialueiden sijaintien, 

varastointikapasiteettien, varastointialueiden kuormittuneisuuksien sekä 

kulkureittien määrittämiseen. Asiakastilausten keräilyprosessiin ei myöskään 

pyritä tekemään merkittäviä muutoksia.  
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1.3 Työn toteutus 

 

Tämä työ aloitettiin kesäkuussa 2013 ja se on toteutettu tutustamalla Vantaan 

leipomon toimintaan työskentelemällä eri tehtävissä kolmen ensimmäisen 

kuukauden aikana. Samanaikaisesti on kerätty sekä teoreettista tietoa työn 

taustaksi että empiiristä tietoa työn toteuttamiseksi. Teoreettista tietoa on kerätty 

logistiikan alan kirjallisuudesta, erilaisista tieteellisistä julkaisuista sekä 

verkkomateriaaleista. Empiiristä tietoaineistoa on hankittu yrityksen 

tietojärjestelmistä, käytännön kokemuksen sekä haastattelujen kautta. 

Haastateltavina ovat toimineet mm. leipomon eri osastojen työntekijät sekä 

lähettämön työnjohto.  

 

Kerättyjen tietojen perusteella muodostettiin lähettämön nykytilan kuvaus sekä 

laskelmat laajennetun lähettämön kasvavista laatikkovirroista. Tämän jälkeen 

määritettiin laajennetun lähettämön varastointialueiden sijoittelu sekä eri alueiden 

varastointikapasiteettien riittävyydet, eli kuormittuneisuudet, pohjautuen edellä 

mainittuihin laskelmiin. Lopuksi muodostettiin kuvaus uuden lähettämön 

materiaalivirtojen hallinnasta.  

 

1.4 Työn rakenne 

 

Tämä työ koostuu yhdeksästä pääluvusta. Ensimmäinen luku on johdanto, jossa 

käsitellään työn taustat ja ongelman kuvaus, toteutus sekä työn tavoitteet ja 

rajaukset. Luvussa 2 esitellään työn kohdeyritys mm. tuotteiden, asiakkaiden sekä 

kilpailutilanteen osalta. Luvut 3 ja 4 muodostavat työn kirjallisuusosuuden, joissa 

käsitellään teoriaa työn toteuttamisen tueksi. Luvussa 3 käydään läpi lyhyesti 

logistiikan sisältöä sekä tilausohjautuvan tuotannon toimintaperiaate. Luku 4 on 

jaettu kolmeen eri osa-alueeseen, joissa tarkastellaan kuinka materiaalivirtojen 

hallintaan voidaan vaikuttaa sisälogistiikan näkökulmasta. Luvussa 5 esitellään 

Vantaan leipomon nykytila, jotta saadaan riittävä kokonaiskuva yksikön 

toiminnasta. Luvussa 6 käydään läpi arviot laajennetun lähettämön 

laatikkovirroista, joita käytetään pohjana luvussa 7 varastointialueiden 
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kuormittuneisuuksien määrittämiseen sekä lähettämön laatikkovirtojen hallinnan 

esittelyyn. Luvuissa 8 ja 9 muodostetaan lopuksi työn johtopäätökset sekä 

yhteenveto.  
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2 VAASAN-KONSERNI 

 

2.1 Toiminta 

 

VAASAN on yksi Pohjois-Euroopan merkittävimmistä leipomoalan toimijoista 

sekä alan johtava toimija kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa ja Baltiassa. Näiden 

lisäksi VAASAN on johtava leivonnaispakasteiden osaaja Pohjoismaissa sekä 

maailman suurin hapankorppujen ja toiseksi suurin näkkileivän valmistaja.  

VAASAN-konsernin liikevaihto oli vuonna 2012 noin 411,9 miljoonaa euroa 

henkilömäärän ollessa noin 2 788. Suomessa yhtiö tunnetaan niemellä VAASAN 

Oy ja yhtiöllä on myös toimintaa Virossa, Latviassa, Liettuassa, Ruotsissa, 

Norjassa sekä Tanskassa. (VAASAN Vuosi 2012, s. 1) 

 

VAASANilla pyritään ymmärtämään asiakkaiden tarpeita, jonka avulla yhtiö 

panostaa tavaramerkkien ja tuoteryhmien kehittämiseen sekä uudistamiseen. 

VAASAN hakee selvää kilpailuetua olemalla kuluttajiensa ykkösvalinta. Tämä 

varmistetaan tehokkaalla toiminnalla vahvistetuilla tavaramerkeillä sekä 

investoinneilla tulevaisuuteen. VAASANin tavoitteena on olla asiakkaidensa 

paras kumppani, joka mahdollistetaan syvällisellä asiakas- ja 

kuluttajaymmärryksellä. Yhtiön toiminnalle on tärkeää olla erinomainen 

työpaikka. Hyvä työilmapiiri luodaan palkitsevan työn ja tyytyväisten ihmisten 

avulla. VAASANilla panostetaan erinomaiseen johtamiseen ja ihmisille annetaan 

valtaa sekä vastuuta työhönsä.  (VAASAN Vuosi 2012, s. 13)  

 

2.2 Tuotteet, asiakkaat ja markkinat 

 

VAASAN-konsernin liiketoiminta-alueet ovat Tuoreet leipomotuotteet, 

Leivonnaispakasteet sekä Näkkileivät ja hapankorput. VAASAN-konserni toimii 

Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan tuoreleipämarkkinoilla, joissa kussakin 

maassa tuotteet valmistetaan paikallisissa leipomoissa vähittäiskauppa- ja 

suurkuluttaja-asiakkaille. Kussakin maassa yhtiö on joko markkinajohtaja tai 

vakavasti otettava haastaja. Seuraavalla sivulla olevista kaavioista 1 ja 2 nähdään 
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liiketoiminta-alueiden jakautuminen liikevaihdon osalta sekä liikevaihdon 

jakautuminen maantieteellisesti vuonna 2012. Kuten kyseisistä kaavioista 

huomataan, noin puolet liikevaihdosta tulee Tuoreet leipomotuotteet liiketoiminta-

alueelta ja kotimaan markkinoilta.  

 

 

Tuoreet Leipomotuotteet 53 % 218 milj. € 

Leivonnaispakasteet 36 % 148 milj. € 

Näkkileivät ja hapankorput 11 % 45 milj. € 

 

Kaavio 1. Konsernin liikevaihdon jakautuminen liiketoiminta-alueittain vuonna 

2012 (VAASAN Vuosi 2012, s. 4) 

 

 

 

53 % 36 % 

11 % 

50 % 

5 % 6 % 
7 % 

20 % 

6 % 6 % Suomi 50 %     206 €  
Viro 5 %       21 €  
Latvia 6 %       25 €  
Liettua 7 %       29 €  
Ruotsi 20 %       82 €  
Norja 6 %       25 €  
Muut 6 %       25 €  

Kaavio 2. Konsernin liikevaihto maantieteellisesti vuonna 2012 (VAASAN Vuosi 

2012, s. 4)   
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Leivonnaispakasteet -liiketoiminta-alueen osalta yhtiön asiakkaita ovat 

vähittäiskaupan, ravintola-alan ja julkisen puolen ammattilaiskanavat, joita 

VAASAN palvelee kaikissa Pohjoismaissa. Leivonnaispakastemarkkinoista 

suurin on Ruotsi ja seuraavana tulevat Suomi sekä Norja. Leivonnaispakasteiden 

osalta Suomessa toimitaan VAASAN ja VAASAN KOTIUUNIN- ja Ruotsissa 

Bonjour-brändillä. (VAASAN Vuosi 2012, s. 24 - 32) 

 

Näkkileivät ja hapankorput -liiketoiminta-alueen tuotteiden valmistus tapahtuu 

Suomessa, Kotkan tuotantolaitoksessa. Näkkileivät ja hapankorput on 

VAASANin liiketoiminta-alueista kansainvälisin. Kotkasta viedään edellä 

mainitun liiketoiminta-alueen tuotteita FINN CRISP -tuotemerkillä lähes 40 

maahan. Vientiin menee pääaisassa hapankorppuja. (VAASAN Vuosi 2012, s. 24 

- 32) 

 

2.3 Kilpailutilanne 

 

VAASAN Oy ja Oy Karl Fazer Ab ovat kaksi suurinta konsernia, jotka hallitsevat 

leipomoteollisuutta kotimaan markkinoilla. Leipomoteollisuudessa kilpailu on 

kovaa, sillä on arvioitu, että Suomessa myydystä leivästä 95 % on kotimaista. 

Kaksi edellä mainittua konsernia vallitsee Suomen markkinoita valtakunnallisesti, 

mutta markkinoilla on myös paljon pieniä, usein paikallisesti toimivia yrityksiä. 

(Leipomoteollisuus 2011, s.17 - 20)  

 

Hintojen nousu raaka-aineiden, energian, pakkaustarvikkeiden sekä muiden 

hyödykkeiden osalta on luonut VAASANille kustannuspaineita. 

Kustannustehokkuudesta on tullut yhä tärkeämpi edellytys kilpailun 

säilyttämiselle. Kaupan omien tuotteiden vahvistuminen ei myöskään ole 

helpottanut brändituotteiden kilpailutilannetta leipomoalalla. Lisäksi 

vähittäiskaupan vahva keskittyneisyys kotimaan ja Baltian markkinoilla kiristää 

entisestään toimintaympäristön kilpailua. Elintarvikeala on kuitenkin ollut 

suhteellisen tasainen, eikä vuosi 2012 tuonut siihen merkittäviä muutoksia. 

VAASANin tulee jatkuvasti etsiä ja kehittää uudenlaisia tuotealueita sekä asettua 
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uudenlaiseen rooliin elintarviketeollisuudessa, jotta laajentuminen alhaisen 

kasvun markkinoilla olisi mahdollista. (VAASAN Vuosi 2012, s. 24 - 32)  
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3 LOGISTIIKKA JA TILAUSOHJAUTUVA TUOTANTO 

 

3.1 Logistiikka käsitteenä 

 

Logistiikan käsitettä käytettiin liikkeenjohdossa ensimmäisen kerran 

Yhdysvalloissa 1950-luvulla. Siihen aikaan logistiikalla tarkoitettiin ennemminkin 

tuotteiden fyysistä jakelua tai markkinointilogistiikkaa. Tällä tarkoitettiin 

tavaroiden kuljettamista, varastoimista ja yrityksen tuotteiden kysynnän ja 

tarjonnan koordinoimista. (Sakki 2003, s. 23) Myöhemmin logistiikassa aloitettiin 

kiinnittää huomiota kokonaiskustannusten pienentämiseen sekä varastoinnin ja 

kuljetusten kehittämiseen. 2000-luvun jälkeen on alettu keskittymään koko tilaus-

toimitusketjun hallintaan. (Ritvanen 2011, s. 20) 

 

Logistiikalle ei ole olemassa yhtä yksiselitteistä määritelmää. Se tulee nähdä 

käsitteenä, jonka sisältö on riippuvainen tarkasteltavasta näkökulmasta. 

Tarkasteltavia näkökulmia on useita, sillä logistiikka muodostaa poikkitieteen, 

jonka ohjaus on hajautunut laajasti useille julkisille ja yksityisille organisaatioille 

sekä organisaatioiden sisällä useille organisaatiohaaroille ja -tasoille. (Haapanen, 

1990 s. 13) Seuraavassa on esiteltynä logistiikka sanan määritelmiä eri 

aikakausilta. 

 

Haapanen (1990, s.15) mieltää logistiikan olevan ”yrityksen kokonaisvaltaista 

materiaalivirran fyysistä ja tiedollista hallintaa hankintalähteiltä asiakkaille. ” 

 

Lambert et al. (1998, s. 3) määrittelevät logistiikan ” suunnittelu-, toteutus- ja 

ohjausprosesseiksi, joilla kontrolloidaan tehokkaita virtoja, varastoja, palveluita 

sekä niihin liittyviä tietoja alkupisteestä loppupisteeseen, jossa asiakastarpeet 

täyttyvät. ”   

 

Karrus (2001, s. 13) puolestaan määrittelee logistiikan seuraavalla tavalla: 

”Logistiikka on materiaali-, tieto-, ja pääomavirtojen, hankinnan, tuotannon, 
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jakelun ja kierrätyksen, huolto- ja tukipalvelujen, varastointi-, kuljetus- ja muiden 

lisäarvopalvelujen ja -suhteiden kokonaisvaltaista johtamista ja kehittämistä. ” 

 

Ritvasen (2011 s.20) mielestä ” logistiikka on tuotteen tai palvelun ja siihen 

liittyvän rahan hallintaa organisaatiossa asiakastarpeiden tyydyttämiseksi.” 

 

Logistiikan käsitettä ei voida täysin ymmärtää, ellei ole luotu kokonaiskuvaa 

liiketoimintaympäristöstä. Ei siis riitä, että tarkastellaan vain yhtä osa-aluetta 

ajattelematta asiaa kokonaisuuden kannalta. Esimerkiksi hankintatoimen ratkaisut 

voivat vaikuttaa muun muassa vaihto-omaisuuteen, tuotantoon sekä jakeluun. 

Logistiikkaa on siis tarkasteltava kokonaisprosessina, jonka avulla pyritään 

kehittämään koko tilaus-toimitusketjun kilpailukykyä. (Ritvanen 2011, s. 19 - 20) 

Tätä logistiikan kokonaiskuvaa pyritään valottamaan luvun 3.2 avulla. 

 

3.2 Teollisuusyrityksen logistiikan osa-alueet 

 

Hyvin toimivalla logistiikalla on mahdollista varmistaa teollisen tavarantuotannon 

tehokas toiminta. Näin ollen logistiikan tärkeimpinä tehtävinä on varmistaa 

materiaalien toimittaminen ajallaan tuotannon käytettäväksi sekä ohjata ja hallita 

tuotannon sisäisiä tavaravirtoja. Kyseisiin tehtäviin lukeutuvat myös valmiiden 

tuotteiden varastointi sekä niiden toimittaminen toimitusketjussa seuraavaan 

vaiheeseen. Teollisessa ympäristössä yrityksen logistiikka jaetaan tavallisesti 

kuvan 1 mukaisesti tulo-, sisä- sekä lähtölogistiikkaan.  (Pastinen et al. 2003, s.63) 

Suomessa edellä mainituista termeistä käytetään vaihtoehtoisia nimityksiä 

hankintalogistiikka, tuotantologistiikka sekä jakelulogistiikka. (Von Bagh et al. 

2000, s.153) 
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Kuva 1. Yrityksen logistiikan osa-alueet ja virrat (Pastinen et al. 2003, s160) 

 

Yrityksen hankintatoiminnan voidaan katsoa kuuluvaksi kuvassa 1 esitettyyn 

tulologistiikkaan (hankintalogistiikkaan). Ritvasen (2007, s.31) mukaan 

hankinnalla on merkittävä rooli yritysten toiminnassa. Sen tehtävänä on ostaa 

raaka-aineita ja puolivalmisteita sekä toimittaa ne asiamukaisesti tuotannon 

käytettäväksi. (Pastinen et al. 2003, s.63) Tulologistiikan materiaalivirran 

katsotaan loppuvan siihen pisteeseen, jossa kuorma puretaan yrityksen 

lastauslaiturille. (Von Bagh et al. 2000, s.153) Hankintatoiminnan tehtävänä on 

lisäksi etsiä mahdollisimman tehokkaita ja kilpailukykyä lisääviä hankinnan 

lähteitä, joiden toiminta on sovitettava yhteen oman yrityksen kanssa niin, että 

molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä. (Ritvanen 2007, s.32.) 

 

Sisälogistiikkaan (tuotantologistiikkaan) kuuluvat puolestaan yrityksen sisäiset 

materiaalien käsittely- ja varastointivaiheet sekä niihin liittyvät 

ohjaustoimenpiteet. Sisälogistiikan raja tulo- ja lähtölogistiikkaan nähden voidaan 

ajatella kulkevan yrityksen kuljetusten ja sisäisen käsittelyn saumakohdassa eli 

toisin sanoen yrityksen lastauslaitureilla. Sisälogistiikan katsotaan siis alkavan 

tavaran vastaanotosta ja päättyvän valmiiden tuotteiden ajoneuvoihin lastaamiseen 

lähetystä varten. Tuotannon osalta sisälogistiikan toimintoihin katsotaan kuuluvan 

Toimittaja Oma Yritys Asiakas

Lähtölogistiikka Tulologistiikka

MATERIAALIVIRTA

INFORMAATIOVIRTA

Tulologistiikka Sisälogistiikka Lähtölogistiikka

RAHAVIRTA

KIERRÄTYSVIRTA
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sellaiset vaiheet, joissa ei suoriteta jalostusta. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi 

materiaalien siirrot sekä keskeneräisen työn varastointivaiheet. (Von Bagh et al. 

2000, s.159 - 160) Seuraavassa on vielä lueteltu sisälogistiikan tyypillisimpiä 

operatiivisia toimintoja:  

 

 materiaalien sekä tavaroiden vastaanottaminen ja tunnistaminen 

 materiaalien siirrot 

 hyllytys ja varastointi 

 keräily 

 yhdistely ja pakkaus 

 lähetys 

 jätehuolto 

(Eslogc 2013) 

 

Jakelu ja kuljetukset ovat yrityksen lähtölogistiikkaan kuuluvia toimintoja. 

Jakelulla voidaan tarkoittaa yrityksestä lähteviä kuljetuksia, joiden tarkoitus on 

toimittaa yrityksen valmistamia tuotteita lähemmäs loppuasiakkaita. Kuljetukset 

puolestaan mielletään yksinkertaisesti palveluiksi, joissa tavaraa siirretään 

paikasta toiseen eri kuljetusmuodoin. Kuljetukset voidaan jakaa sisäisiin ja 

ulkoisiin kuljetuksiin. Sisäinen kuljetus tapahtuu tavallisesti tuotantolaitoksen 

tontin tai työmaa-alueen sisällä. Ulkoisissa kuljetuksissa käytetään puolestaan 

yleisiä kuljetusvälineitä sekä -väyliä. (Ritvanen 2007, s.51 - 53.) 

 

3.2.1 Logistiikan virrat 

 

Logistiikan virrat voidaan jakaa kolmeen pääelementtiin, jotka ovat materiaali-, 

informaatio- ja rahavirta. Näiden virtojen lisäksi on vielä materiaalivirrasta 

erotettu kierrätysvirta, jonka merkitys kasvaa yritystoiminnalle vuosi vuodelta. 

Nämä logistiikan virrat on esitelty kuvassa 1. Jokaiseen logistiikan virtaan liittyy 

tuottoja ja kustannuksia sekä pääoman sitoutumista. (Von Bagh et al. 2000, s.153) 
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Materiaalivirta voi alkaa esimerkiksi toimittajan lähettämistä raaka-aineista, jotka 

kulkeutuvat yrityksen vastaanoton kautta varastoon ja sieltä tuotannon käsittelyyn. 

Tuotannosta materiaalivirta jatkaa pakkauksen ja valmisvaraston kautta 

lähettämöön sekä sieltä edelleen asiakkaille. (Von Bagh et al. 2000, s.154) 

Materiaalivirta sisältää näin ollen sekä materiaalien kuljettamisen sekä 

säilyttämisen. (Logistiikan maailma 2013) Materiaalivirtoja voidaan tarkastella 

useilla eri tasoilla, esimerkiksi yrityksen tai koko toimitusketjun läpi kulkevina 

virtoina. (Von Bagh et al. 2000, s.154) 

 

Informaatiovirran tehtävänä on välittää tietoa kaksisuuntaisesti sekä yrityksen 

sisällä että yritysten välillä. Erilaiset informaatiovirrat antavat tietoa tapahtuneista 

asioista ja käynnistävät niiden perusteella erinäisiä toimenpiteitä. Materiaali- ja 

pääomavirrat eivät voi liikkua ilman informaatiovirtaa. Tiedonsiirto voi tapahtua 

esimerkiksi sähköisesti tietojärjestelmien avulla, paperilla tai puheen välityksellä. 

(Von Bagh et al. 2000, s.154) 

  

Tulologistiikan suurimpia rahavirtoja ovat hankittujen materiaalien ostohinnat. 

Muita tulologistiikan rahavirtoja ovat esimerkiksi kuljetus- ja 

materiaalinkäsittelykustannukset. Sisälogistiikan kannalta ei synny laajoja 

rahavirtoja, jotka voitaisiin ajatella olevan kiinteä osa logistiikkajärjestelmää. 

Lähtölogistiikan rahavirrat tulevat pääosin tuotteiden myynnistä asiakkaille. (Von 

Bagh et al. 2000, s.155) 

 

Kierrätysvirran käsite voidaan mieltää monella eri tavalla. Kierrätysvirta voi 

sisältää esimerkiksi asiakkailta palaavia materiaaleja tai se voi olla normaalia 

kierrätettävien raaka-aineiden hankintaa. Yrityksen kannalta on taloudellisempaa 

mm. kierrättää käyttökelpoisia raaka-aineita sekä hankkia alkuperäisessä 

tarkoituksessaan loppuun käytettyjä tuotteita sekundäärikäyttöön. Näin ollen 

kierrätysvirta muodostaa yrityksen tavanomaiseen materiaalivirtaan verrattuna 

vastakkaissuuntainen materiaalien virtauksen. (Von Bagh et al. 2000, s.154) 
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3.3 Tilausohjautuva tuotanto 

 

Tilausohjautuvuudella tarkoitetaan tuotantomuotoa, jossa tuotteet valmistetaan 

vasta asiakkaiden tilausten jälkeen. Tässä ohjausmallissa tuotteet ovat yleensä 

sellaisia, ettei niitä jostain syystä voida tai kannata valmistaa varastoon, kuten 

esimerkiksi nopeasti pilaantuvien elintarvikkeiden tapauksessa. Nykyään useilla 

toimialoilla on siirrytty yhä enemmän käyttämään imuohjausta tai tilausohjausta 

aiemman varastoon valmistamisen sijaan. Tilausohjautuvassa tuotannossa voidaan 

tiukimmillaan tarttua tuotanto- ja logistiikkatoimenpiteisiin vasta asiakkaan 

tilauksen tapahduttua.  (Karrus 2001, s.53 - 54) 

 

Tilaukseen valmistaminen, tilaukseen kokoaminen sekä tilaukseen suunnittelu 

ovat tyypillisiä tilausohjautuvuuden perusmuotoja. Valmistettaessa tilaukseen 

(MTO, Manufacture to Order) on käytössä hyvin tarkka tieto tuotteen rakenteesta 

ja tilausmääristä. Tässä perusmuodossa tuotanto ajoitetaan niin, että tilatut tuotteet 

voidaan valmistaa halutun toimitusajan puitteissa. Tilaukseen koottaessa (ATO, 

Assemble to Order) suunnittelulla on käytössään yleisiä tuotetietoja niiden 

rakenteesta sekä arvioita kustannuksista ja käytettävästä ajasta. Tässä 

perusmallissa hankinnan kohteena ovat komponentit, osarakenteet ja materiaalit. 

Tilaukseen suunnittelussa (DTO, Design to Order) on tyypillistä, että taustalla on 

jo olemassa tieto samankaltaisista tuotteista, joita tullaan valmistamaan. Lopulliset 

tiedot tuotteista ovat kuitenkin tapauskohtaisia ja tavallisesti myös suunnittelun 

edetessä muuttuvia. Materiaalien ja tuotannon ajoitus toteutetaan tässä 

perusmallissa projektiluontoisesti. (Karrus 2001, s.55 - 57) 

 

JIT eli Just In Time on Japanissa tilausohjautuvuudesta eteenpäin kehitetty 

toimintamalli, joka on osoittautunut monella osa-alueella perinteisimpiä 

toimintamalleja paremmiksi. Toyotan kehittämän toimintamallin tyypillisiä 

piirteitä ovat korkea tuottavuus, pieni sitoutunut pääoma, korkea laatu sekä nopeat 

läpäisyajat. Materiaalivirrat ja tuotannonsuunnittelu pyritään toteuttamaan 

riittävän tehokkaasti ja selkeästi, joka mahdollistetaan selväpiirteisen tuotannon 

avulla. Tästä syystä tuotantoympäristön layout tulee olla kompakti sekä 
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materiaalivirrat selkeät. Tuotetyyppien nopeat vaihtelut tuoteperheen sisällä ovat 

mahdollisia, mutta kuitenkin niin ettei kokonaisvolyymin tasaisuus kärsi. 

Tuotannon työvaiheiden asetusaikoja pyritään lyhentämään menetelmiä ja 

asetustekniikoita kehittämällä. JIT-toimintamallissa välivarastoja voidaan 

pienentää kehittämällä layout-ratkaisuja tuotteen työnkulun mukaisiksi. Näillä 

keinoilla tuotteiden läpäisyajat lyhenevät murto-osaan entisestä.   (Haverila et al. 

2009, s.428) 
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4 MATERIAALIVIRTOJEN HALLINTA SISÄLOGISTIIKASSA 

 

4.1 Materiaalivirtojen hallinta 

 

Materiaalivirtojen hallinnan ajatellaan olevan osa yrityksen sekä koko arvoketjun 

lävistävää logistiikkaprosessia. Laajimmillaan materiaalivirtojen hallinnan piiriin 

kuuluu kaikkien materiaalivirtojen ohjaus toimittajilta aina asiakkaille asti. 

(Haverila et al. 2009, s. 443) Yrityksen sisällä sen tehtävänä on puolestaan hallita 

tulo-, sisä- ja lähtölogistiikan välisiä materiaalivirtoja kuvan 1 mukaisesti. 

Sisälogistiikan näkökulmasta materiaalivirtojen hallinta kattaa esimerkiksi 

materiaalien vastaanoton ja tarkastuksen, pakkauksen, varastoinnin, siirrot sekä 

tilausten keräilyn. (Tieke 2013)  

 

Sisälogistiikassa materiaalivirtojen hallinnan tavoitteena on mm. ylläpitää haluttua 

palvelutasoa. Palvelutaso muodostuu lopputuote-, puolivalmiste- ja 

materiaalivarastojen tuotteiden saatavuudesta ja toimitusajan pituudesta. 

Palvelutason osalta materiaalivirtojen hallinnan toimintoja tulee kehittää niin, että 

erilaiset varastointialueet pystyvät palvelemaan omaa tuotantoa sekä 

loppuasiakasta halutulla tavalla. Materiaalivirtojen hallinnan tavoitteena on lisäksi 

minimoida toiminnan kokonaiskustannuksia. Kokonaiskustannuksiin lukeutuvat 

mm. osto, kuljetus-, vastaanotto, tarkastus-, varastointi- ja jakelukustannukset. 

(Haverila et al. 2009, s. 443) 

 

Jotta sisäisten materiaalivirtojen hallinta olisi mahdollisimman tehokasta, tulee 

yrityksen erilaisia materiaalien virtauksia pyrkiä jatkuvasti kehittämään. Niitä on 

mahdollista kehittää esimerkiksi arvioimalla nykyisen sekä tulevan toiminnan 

materiaalivirtoja. Nykyistä toimintaa voidaan arvioida materiaalivirtojen 

toimivuuden ja tehokkuuksien suhteen. Tulevan toiminnan osalta voidaan 

puolestaan arvioida kuinka mm. materiaalivirtojen määrät tulevat muuttumaan. 

Näiden tietojen perusteella pystytään muodostamaan esimerkiksi erilaisia 

kuvauksia, joiden avulla virtauksista voidaan suunnitella yhä tehokkaampia. 

Seuraavissa luvuissa esitellään pääpiirteissään kuinka kyseisiä virtauksia on 

mahdollista arvioida sekä suunnitella.  
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4.1.1 Materiaalivirtojen arviointi 

 

Uuden tai laajennetun tuotantolaitoksen materiaalivirtojen ennakointiin ja 

arviointiin voidaan käyttää sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia eli määrällisiä 

ja laadullisia menetelmiä. Materiaalivirtojen kvantitatiivisessa määrittämisessä 

voidaan arvioida mm. materiaalien siirtojen määriä päivässä, kappalemääriä 

tunnissa tai kilogrammoja viikossa. Materiaalivirtoja voidaan havainnollistaa ja 

analysoida erilaisten virtauskaavioiden, -kuvien sekä taulukoiden avulla. 

Materiaalivirtojen kvalitatiivisessa määrittämisessä voidaan puolestaan 

esimerkiksi arvioida, kuinka lähellä kahden osaston tai työpisteen tulisi olla 

toisiaan, ja miten niiden välinen etäisyys vaikuttaisi materiaalivirtoihin. 

Kvantitatiivista menetelmää käytetään usein ympäristössä, jossa eri osastojen 

välillä liikkuu paljon materiaaleja, informaatiota ja ihmisiä. Kvalitatiivista 

menetelmää käytetään puolestaan ympäristössä, jossa eri osastojen välillä on 

merkittäviä riippuvuussuhteita, mutta varsinaisia materiaaleja, informaatiota sekä 

ihmisiä niiden välillä liikkuu vähän. Näistä seikoista huolimatta materiaalivirtojen 

arvioinnissa tulisi käyttää molempia menetelmiä. (Tompkins 1996, s. 90) 

 

Materiaalivirtojen arviointia varten on kerättävä tietoa esimerkiksi 

tuotantolaitoksen nykyisestä toiminnasta. Kerättävän tiedon tarkkuudella ja 

ajankohtaisuudella on merkittävät vaikutukset siihen, kuinka hyvin arviot 

muuttuvista materiaalivirroista vastaavat tulevaa toimintaa. Mikäli 

materiaalivirtojen arviointiin käytetään nykyisen toiminnan tietoja, on otettava 

huomioon mahdolliset tulevaisuudessa tapahtuvat muutokset mm. yrityksen 

myynnin kasvun suhteen. Kaikkia tarvittavia tietoja ei ole aina saatavilla, jolloin 

joudutaan tekemään oletuksia. Tehdyt oletukset tulisi tuoda aina selkeästi esille 

sekä perutella riittävän kokemuksen ja asiantuntemuksen pohjalta. Tiedon 

keräämisen osalta on otettava huomioon, että se on usein paljon aikaa vievä 

prosessi, joka johtuu usein esimerkiksi kerätyn aineiston muokkaamisesta 

analysoitavaan muotoon. Potentiaalisia tiedonlähteitä ovat erilaiset yrityksen 

tietokannat, eri muodoissa olevat operationaaliset dokumentit, myynnin ennusteet 

sekä johdon ja työntekijöiden mielipiteet ja palaute. (Rushton 2000, s. 315 - 316)    
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4.1.2 Materiaalien virtausmallit 

 

Tässä luvussa tarkastellaan kuinka erilaiset materiaalit voivat virrata 

tuotantolaitoksen sisällä. Näitä virtausvaihtoehtoja voidaan kutsua myös 

virtausmalleiksi. Tuotantolaitoksen läpi kulkevilla materiaalien virtausmalleilla on 

huomattavia vaikutuksia esimerkiksi erilaisten varastojen ja toiminnallisten 

kokonaisuuksien sijoitteluun sekä työntekijöiden tuottavuuteen. (Mulcahy 1999, s. 

2.40) Virtausmalleja voidaan tarkastella eri näkökulmista, kuten esimerkiksi 

materiaalien virtaus työpisteiden tai osastojen sisällä sekä virtaus osastojen välillä. 

(Tompkins 1999, s.85) Mulcahy (1999, s.2.40) jakaa materiaalien virtausmallit 

kahteen osaan perustuen sijaintipisteisiin, joista materiaalit saapuvat 

tuotantolaitokseen ja lähtevät sieltä ulos. Edellä mainittuja malleja kutsutaan yksi- 

ja kaksisuuntaiseksi virtaukseksi. Seuraavassa esitellään kolme yleistä 

virtausvaihtoehtoa.  

 

Yksisuuntainen virtaus eli suora virtaus tarkoittaa, että materiaalit saapuvat 

tuotantolaitokseen sen toisesta päästä ja ohjataan ulos vastakkaiselta puolelta 

kuvan 2 osoittamalla tavalla. (Ritvanen et al. 2011, s.85) Toisin sanoen materiaalit 

puretaan vastaanottoalueella, josta ne kulkevat tuotantolaitoksessa erilaisten 

toimintojen läpi jalostuen lopputuotteiksi. Tämän jälkeen lopputuotteet ohjataan 

tuotantolaitoksen vastakkaisessa päässä sijaitsevalle lähettämöalueelle, josta ne 

lähetetään toimitusketjun seuraaviin vaiheisiin. Tämän tyyppinen materiaalien 

virtaus sopii varsinkin JIT-tuotantoon, sillä se vähentää tuotteiden 

varastointitarvetta ja pienentää täten tuotteiden käsittelykustannuksia.   

Yksisuuntaisen virtauksen perusedellytys on, että materiaalit virtaavat koko 

matkan vastaanotto- ja lähetysalueiden välillä.  (Mulcahy 1999, s. 2.40) 
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Kuva 2. Suoran virtauksen periaate (Ritvanen et al. 2011, s.85) 

 

Kaksisuuntainen virtaus voidaan jakaa kahteen perusvaihtoehtoon, joita ovat U-

virtaus ja W-virtaus. Kaksisuuntaisessa virtauksessa materiaalit saapuvat ja 

lähtevät tuotantolaitoksen samalta sivustalta. Suoraan virtaukseen verrattuna 

kaksisuuntaisessa materiaalien virtauksessa tarvitaan vähemmän mm. 

lastauslaituritilaa. Kuvan 3 mukaisesti U-virtauksessa materiaalit saapuvat 

tuotantolaitokseen esimerkiksi vasemmalta puolelta ja poistuvat lopuksi saman 

sivustan oikealta puolelta. Tuotantolaitoksen sisällä virtaus muodostaa u:n 

muotoisen reitin. W-virtauksessa materiaalit saapuvat ja lähtevät 

tuotantolaitoksesta samalla periaatteella kuten U-virtauksessa, mutta 

tuotantolaitoksen sisällä materiaalivirta muodostaa w:n muotoisen reitin.  

 

 

Kuva 3. Kaksisuuntaisen virtauksen perusvaihtoehdot a) U-virtaus b) W-virtaus 

(Tompkins et al. 1996, s.87) 
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4.1.3 Materiaalivirtojen suunnittelu 

 

Materiaalivirtojen suunnittelun tehtävänä on muodostaa materiaalivirroista 

mahdollisimman tehokkaita. Suunnittelu sisältää luvussa 4.1.2 esiteltyjen 

virtausmallien yhdistelyä sekä riittävän suurien käytävien suunnittelua, joilla 

mahdollistetaan materiaalien esteetön kulku määränpäästä toiseen. 

Materiaalivirtoja voidaan tehostaa vähentämällä kuvan 4 mukaisia risteäviä 

virtauksia sekä minimoimalla materiaalien ylimääräiset siirrot. Materiaalivirtoja 

tehostamalla voidaan myös pienentää materiaalivirtoihin kohdistuvia 

kustannuksia. (Tompkins et al. 1996, s.88) 

 

Kohdistettujen virtausten periaatteena on, että ne kulkevat suoraan paikasta 

toiseen ilman keskeytyksiä. Virtausten tulisi siis olla sellaisia, etteivät ne menisi 

ristiin toistensa kanssa. Kuvassa 4 on havainnollistettu kohdistetun ja risteävän 

virtauksen erot. Turhia siirtoja kahden pisteen välillä voidaan vähentää mm. 

yhdistelemällä eri materiaalivirtoja. Lisäksi virtaukset tulee suunnitella niin, että 

halutut siirrot voidaan tehdä mahdollisimman vähin toistoin. Materiaalivirtojen 

kustannuksia voidaan puolestaan minimoida vähentämällä materiaalien 

manuaalista käsittelyä. Tähän päästään esimerkiksi lyhentämällä kävelymatkoja 

sekä vähentämällä käsin suoritettavien työtehtävien määrää. (Tompkins et al. 

1996, s.89) 
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Kuva 4. Risteävän virtauksen vaikutukset. a) Kohdistettu virtaus. b) Risteävä 

virtaus (Tompkins et al. 1996, s.89) 

 

4.2 Layoutsuunnittelu materiaalivirtojen hallinnan tukena 

 

Layoutsuunnittelulla tarkoitetaan tuotantojärjestelmien fyysisten osien, kuten 

esimerkiksi koneiden, laitteiden, varastopaikkojen ja kulkureittien sijoittelua 

tehtaan sisällä. Materiaalivirtojen tehokkuuden suunnittelu on layoutsuunnittelun 

keskeisimpiä tavoitteita. Esimerkiksi osastojen ja työpisteiden sijoittelun avulla 

voidaan minimoida materiaalien kuljetuskerrat ja kuljetusmatkat. (Haverila et al. 

2009, s. 482) Tuotantolaitoksen tai tietyn tilan layoutin uudistaminen on 

merkittävä päätös, sillä se on usein hyvin haastava ja kallis projekti. Layoutin 

uudistamisella on myös usein merkittäviä ja kauaskantoisia vaikutuksia yrityksen 

toimintaan. Tästä syystä layouteihin liittyvät kehittämishankkeet on suunniteltava 

erityisen huolella, jotta halutut vaikutukset on mahdollista saavuttaa. (Slack et al. 

2004, s. 205 - 207) 

 

Layoutsuunnittelua toteutettaessa on otettava huomioon myös mahdolliset 

laajennus- ja muutostarpeet. Mikäli tuotantomäärissä tai tuotetyypeissä tulee 

muutoksia, on layoutia pystyttävä muuttamaan joustavasti. Varsinkin raskaiden ja 
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vaikeasti liikuteltavien koneiden ja laitteiden sijoittelussa on otettava huomioon 

mahdolliset muutostarpeet. (Haverila et al. 2009, s. 482) Muita layoutsuunnittelun 

tavoitteita ovat mm. tehokas työvoiman, laitteiden, tilan ja energian käyttö, 

investointikustannusten minimointi sekä työntekijöiden turvallisuuden ja 

työtyytyväisyyden varmistaminen. (Tompkins et al. 1996, s.8) Alla on vielä 

esiteltynä hyvän layoutratkaisun ominaisuuksia:   

 

 selkeät materiaalivirrat 

 helposti ja joustavasti muutettava layout 

 pieni materiaalien siirtotarve 

 lyhyet siirtoetäisyydet 

 materiaalien vastaanoton ja jakelun tehokkuus 

 sisäisen kommunikaation helppous 

 kaikki tila on tehokkaasti käytettynä 

 työturvallisuus ja -tyytyväisyys on otettu huomioon. 

(Haverila et al. 2009, s. 482) 

 

4.2.1 Layoutsuunnittelun vaiheet 

 

Layoutsuunnittelu voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen kuvan 5 mukaisesti. 

Ensimmäisessä vaiheessa määritetään, mikä tuotantoprosessi on käytössä 

suunnittelun kohteena olevassa tuotantolaitoksessa. Näitä tuotantoprosesseja ovat 

mm. yksittäistuotanto, sarjatuotanto sekä massatuotanto. Kun tuotantoprosessi on 

määritetty, valitaan suunniteltavaan tilaan tuotantoprosessin kanssa yhteensopiva 

layout-tyyppi. Sopiva layout-tyyppi voidaan valita esimerkiksi solu-, tuotantolinja 

tai funktionaalisen layoutin väliltä. Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa valittua 

layout-tyyppiä lähdetään tarkentamaan lisäämällä siihen erilaisia yksityiskohtia. 

(Slack et al. 2004, s. 205 - 207) Layoutsuunnittelun vaiheiden osalta tässä työssä 

keskitytään juuri kolmanteen eli viimeiseen vaiheeseen. Kolmannen vaiheen 

osana tulisi toteuttaa erilaisia kuvauksia suunniteltavassa tilassa virtaavista 

materiaaleista. Edellä mainitut kuvaukset helpottavat mm. mutkittelevien 
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materiaalivirtojen sekä pitkien siirtoetäisyyksien havaitsemisessa ja välttämisessä. 

(Slack et al. 2004, s. 205 - 207) 

 

Tämän jälkeen layoutsuunnitelmaa voidaan tarkentaa lisäämällä siihen erilaisia 

liikkuma-alueita sekä mahdollisia varastointitiloja. (Karrus 2001, s. 142 - 143) 

Myös kiinteät esteet, kuten portaat, tolpat, laitteet sekä hyllyt, on otettava 

huomioon layoutsuunnittelussa, sillä ne pienentävät käytettävän tilan pinta-alaa. 

Kyseiset layoutsuunnittelun vaiheet voidaan toistaa useamman kerran erilaisten 

tilasuunnitelmien toteuttamiseksi. Vaihtoehtoja voidaan tämän jälkeen vertailla, 

joista vertailun lopputuloksena valitaan paras vaihtoehto. (Tompkins 1996, s. 434) 

 

 

Kuva 5. Layoutsuunnittelun eteneminen (Slack et al. 2004, s. 206) 

 

Jotta layoutin kehittämisestä olisi jotain hyötyä, tulee parannettuja kohteita 

ylläpitää asianmukaisesti, esimerkiksi säilyttämällä erilaisia materiaaleja niille 

tarkoitetuilla paikoilla. Epäjärjestyksessä oleva tila voi aiheuttaa merkittäviä 

ongelmia tilan tehokkaassa pinta-alan käytössä sekä tarvittavien materiaalien 

saatavuudessa. Tästä syystä kaikki säilytyspaikat tulisi merkitä näkyvästi, jotta 

materiaalit ovat helposti ja nopeasti löydettävissä. Kiinteiden säilytyspaikkojen 

lisäksi kaikista materiaaleista tulisi olla saatavilla sijainti- ja määrätiedot. Nämä 

tiedot helpottavat toimintaa materiaalien järjestelyssä, paikannuksessa, keräilyssä 

sekä säilytyspaikkojen vaihtamisessa. (Tompkins 1996, s.434) 

 

4.2.2 Lähettämöalueen tilantarpeiden suunnittelu 

 

Lähettämön tehokkaan toiminnan perustana ovat erityisesti riittävät tilat. 

Lähettämön tilat tulee suunnitella niin, että lähettämöalueella on mahdollista 

eritellä ja yhdistää asiakastilauksia sekä ryhmitellä lähteviä kuormia hyvää 

järjestystä ylläpitäen. Se minkä kokoisilla lähettämötiloilla on mahdollista toimia, 
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riippuu mm. siitä, miten tuotantoa ja jakelukuljetuksia ohjataan. Esimerkiksi jos 

kaikki asiakastilausten toimitukset ovat ajoitettava lyhyelle aikavälille, on 

lähettämön pystyttävä käsittelemään koko työpäivän tuotanto, jolloin tilojen tarve 

on suuri. Tilantarve sen sijaan pienenee, jos asiakastilausten toimitukset on 

jaoteltu tasaisesti pidemmälle aikavälille, jolloin lähettämön säilytystiloja 

käytetään useampaan kertaan päivän aikana. (Karhunen 2004, s.383)  

 

Lähettämöalueen tai minkä tahansa varastointialueen tilantarpeiden arviointiin 

voidaan käyttää esimerkiksi taulukon 1 kaltaista menetelmää. Tilantarpeiden 

määrittämiseen tarvitaan materiaalivirtojen kvantitatiivisesta arvioinnista saatuja 

tietoja. Taulukon 1 ensimmäisessä sarakkeessa arvioidaan suunniteltavaan tilaan 

saapuvien materiaalierien tyyppi, kapasiteetti, koko, paino sekä määrä. Saapuvan 

materiaalierän kapasiteetilla tarkoitetaan suurinta mahdollista kappalemäärää, joka 

mahtuu yhteen erään. Tällä voidaan tarkoittaa esimerkiksi ajoneuvon 

maksimikuormaa tai tuotantoerän suurinta mahdollista valmistusmäärää. Määrällä 

tarkoitetaan puolestaan materiaalierän sisältämää kappalemäärää, joka voidaan 

ilmoittaa suunniteltuna, maksimi- tai keskiarvona. Edellä mainittujen osa-alueiden 

määrittämiseen tarvittavia tietoja ovat mm. tuotetiedot, saapuvien kuormien sekä 

tuotantoerien tiedot. Seuraavassa sarakkeessa määritellään suunniteltavan alueen 

tilantarpeet hyödyntämällä saapuvien materiaalierien tietoja. Tilan suunnittelussa 

määritetään materiaalien säilytystavat, tilantarve säilytettävää yksikköä kohden 

sekä säilytyspinta-alat. Säilytystavalla voidaan tarkoittaa esimerkiksi, että 

materiaalit säilytetään hyllyissä taikka lattiatasossa. Tilantarve yksikköä kohden 

saadaan määrittämällä säilytettävän yksikön käyttämä lattiapinta-ala. 

Säilytysalueiden tilantarve saadaan näin ollen kertomalla säilytettävän yksikön 

pinta-ala säilytettävien yksiköiden kokonaismäärällä. (Tompkins 1996, s. 418 - 

426) 
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Taulukko 1. Tilantarpeen suunnittelukaavio (Tompkins 1996, s. 419) 

 

 

4.3 Lähettämön toiminnot osana materiaalivirtojen hallintaa 

 

Lähettämön toimintojen tehtävänä on maksimoida tarvittavien resurssien käyttö 

niin, että asiakkaiden vaatimukset täyttyvät. Edellä mainittuja resursseja ovat 

käytössä olevat tilat, laitteet ja välineet sekä henkilöstö. Lähettämön osalta 

asiakkaiden vaatimuksia ovat esimerkiksi tuotteiden oikea-aikainen toimittaminen 

asianmukaisessa kunnossa. (Tompkins 1996, s. 418) Jotta asiakkaiden 

vaatimukset saataisiin täytetty, on lähettämön toiminnassa tavoiteltava seuraavia 

asioita: 

 

 tehokas tilankäyttö 

 laitteiden ja välineiden tehokas käyttö 

 työvoiman tehokas hyödyntäminen 

 materiaalien helppo ja nopea saatavuus 

 materiaalien asianmukainen suojaus. 

(Tompkins 1996, s. 418) 

 

Lähettämön toiminnot ovat normaalisti tuotantolaitoksen viimeinen välivaihe 

ennen lopputuotteiden kuljettamista toimitusketjun seuraaviin vaiheisiin, kuten 

esimerkiksi lopullisille asiakkaille. Lähettämön toiminnalla on lisäksi merkittävä 

rooli materiaalivirtojen hallinnassa, sillä kyseisellä osastolla kootaan suuria 

määriä erilaisia asiakastilauksia. Toiminta pitää sisällään mm. lähettämöalueelle 

Tyyppi Kapasiteetti Koko Paino Määrä Säilytystapa

Tilantarve 
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kohden
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saapuvien tavaroiden vastaanottoa, asiakastilausten keräilyä ja pakkausta sekä 

erilaisten materiaalien siirtelyä paikasta toiseen. Tässä luvussa esitellään lyhyesti 

edellä mainitut toiminnot, jotta osaston toiminnasta saadaan riittävä 

kokonaiskuva. 

 

4.3.1 Tavaran vastaanotto 

 

Tavaran vastaanoton tehtävänä on ottaa saapuvat toimitukset vastaan 

kulkuneuvoista, tunnistaa ja tarkistaa tavara sekä toimittaa ne oikeille 

säilytyspaikoille, jotta ne ovat helposti löydettävissä.  (Von Bagh et al. 2000, 191) 

Vastaanottoon saapuvat toimitukset voivat olla varastotäydennyksiä, 

kauttakulkuja tai palautuksia. Kauttakulkevilla tavaroilla tarkoitetaan esimerkiksi 

sellaisia tuotteita, joita ei valmisteta kyseissä toimipisteessä, mutta ne keräillään ja 

toimitetaan asiakkaille kyseisen toimipisteen kautta. Kauttakulkuja voivat olla 

myös muualle yrityksen toimintoihin menevät toimitukset, kuten esimerkiksi 

erilaiset näytteet tuotekehitykseen. (Karhunen et al. 2004, s. 374 - 375) 

 

Tavaran vastaanotto voidaan jakaa laiturityöhön ja varsinaiseen tavaran 

vastaanottotyöhön. Nämä voidaan toteuttaa erillisinä prosesseina, joiden 

suorittajina on kaksi erillistä henkilöä. Laiturityö on hoidettava heti kuorman 

saapuessa, mutta vastaanottotarkastus voidaan hoitaa myöhemmin eri henkilön 

toimesta. Kuorman purkamisen voi suorittaa joko laiturityöntekijä tai toimitusta 

tuovan ajoneuvon kuljettaja. Yksi henkilö voi myös hoitaa samanaikaisesti 

laiturityön sekä tarkastuksen ohjatessaan saapuvat lähetykset omille paikoilleen. 

Laituri- ja vastaanottotyö voivat sisältää seuraavanlaisia tehtäviä: 

 

 kuorman purkuluvan antaminen 

 rahtikirjojen kuittaukset 

 lähetyksen järjestely vastaanottoalueelle tai purkupaikan osoittaminen 

purkajalle 

 rahtikirjojen arkistointi omille paikoilleen 

 lähetyslistan etsiminen ja arkistointi saapuneista tavaraeristä 
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 tavaroiden saattaminen keräyskuntoon esim. hyllyttämällä ne 

 tyhjien kuormalavojen ja pakkausten siirto niille tarkoitetuille paikoille.  

(Karhunen et al. 2004, s. 375 - 376) 

 

4.3.2 Tilausten keräily 

 

Tilausten keräily on toiminto, joka aloittaa asiakastoimitusten valmistamisen. 

(Karhunen 2004, s. 378) Asiakastilausten keräilyssä tarvitaan kaikkia yrityksen 

toimipisteessä valmistettuja ja/tai varastoituja tuotteita. Asiakastilaukset tulee 

keräillä niin, että tuotteiden määrä, laatu ja toimitustapa ovat asiakkaiden 

vaatimusten mukaiset. Keräilyn tehokkuudella on suorat vaikutukset lähettämön 

palvelutason osa-alueisiin, kuten toimitusmäärien ja toimitusaikavaatimusten 

tarkkuuksiin. (Rushton 2000, s. 287) Tilausten keräilyn tueksi on käytössä useita 

eri vaihtoehtoja, joista seuraavaksi esitellään neljä yleistä menetelmää.  

 

Yksinkertaisin ja vähiten tekniikkaa vaativa menetelmä on paperikeräily. Tässä 

menetelmässä keräilijä saa paperilistan, joka sisältää normaalisti asiakkaan 

tilausnumeron sekä keräiltävien tuotteiden määrät, tuotenumerot ja sijaintitiedot.  

(Richards 2011, s. 99 - 100) Menetelmä sopii parhaiten pienien tilausmäärien 

keräilyyn ja sille on tyypillistä hidas keräilytahti sekä pitkät tilausten 

läpimenoajat. (Muller 2007, s.3) Paperikeräilyssä asiakkaiden tilauksiin voi 

kuitenkin tulla usein puutoksia, koska keräilylistaa lukiessa tapahtuu helposti 

inhimillisiä virheitä. (Richards 2011, s. 100) 

 

Tuotteita voidaan keräillä myös viivakoodeja ja lukijalaitetta käyttäen. Tässä 

menetelmässä työntekijä tarkistaa keräiltyjen tuotteiden oikeellisuuden lukemalla 

viivakoodin lukijalaitteella tuotteesta tai tuotteen keräilypaikasta ja vertaa tätä 

tietoa esimerkiksi paperilla saatuun keräilylistaan. Normaaliin paperikeräilyyn 

verrattuna viivakoodien avulla tapahtuvassa keräilyssä ilmenee vähemmän 

virheitä. (Lehtinen et al. 2005, s. 80) Tämä menetelmä sopii kaikentyyppisiin 

ympäristöihin, mutta sen käytössä on kuitenkin otettava huomioon varsin hidas 

keräilytahti. (Muller 2007, s.3) 
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Puheohjattua asiakastilausten keräystä (pick-by-voice) käytetään normaalisti lava- 

ja kappaletavarakeräykseen.. Puheohjauksessa keräilijällä on käytössään kuuloke-

mikrofoniyhdistelmä ja päätelaite, joihin on ladattu keräyslistojen tiedot. 

Kuulokkeiden avulla keräilijä saa tietokoneistetut ohjeet esimerkiksi kerättävän 

tuotteen sijainnista sekä kappalemäärästä. Keräilijä kuittaa tuotteen keräillyksi 

omalla äänellään, jonka jälkeen järjestelmä kertoo seuraavan keräilykohteen 

tiedot. (Optiscan Group 2013) Menetelmä sopii parhaiten ympäristöön, jossa 

keräiltävät tuotteet ovat hajautettu laajalle varastoalueelle.  Puheohjattu 

keräysmenetelmä on helposti opittavissa ja sille on ominaista vähäiset virheet 

tuotteiden keräilyssä. (Muller 2007, s.3) 

 

Valo-ohjattu asiakastilausten keräily (pick-to-light) on puheohjausta hieman 

uudempi keräilymenetelmä. Valo-ohjauksessa keräiltävien tuotteiden hyllyjen 

päihin syttyy valo ja vieressä olevaan digitaaliseen näyttöön keräiltävien 

tuotteiden kappalemäärä. Kukin tuote kuitataan kerätyksi painamalla valoa, jolloin 

se sammuu. Valo-ohjauksessa keräilijä ei kuljeta mukanaan mitään 

keräilytehtävän kannalta ylimääräisiä välineitä. Menetelmälle on tyypillistä nopea 

keräilyrytmi ja se sopii parhaiten ympäristöön, jossa yksittäiset työntekijät 

keräilevät pienellä alueella suurten kiertonopeuksien omaavia tuotteita. (Lehtinen 

et al. 2005, s. 80) 

 

4.3.3 Sisäiset siirrot 

 

Tuotantolaitoksen sisäisillä siirroilla tarkoitetaan tulo- ja lähtölogistiikan välillä 

tapahtuvia tavaroiden siirtoja. Niitä voidaan suorittaa mm. käsityönä, ohjattavilla 

trukeilla tai erilaisten kuljettimien avulla. (Mäkinen et al. 1992, s.309) 

Tuotantolaitoksen sisäiset siirrot voidaan jakaa preproduktiivisiin, 

interproduktiivisiin sekä postproduktiivisiin siirtoihin. Preproduktiiviset eli 

esituotannolliset siirrot sisältävät tarve- ja raaka-aineiden tuonnin varastosta 

valmistusosastolle. Interproduktiiviset eli tuotannonväliset siirrot tapahtuvat eri 

valmistusvaiheiden välillä sekä niiden aikana. Postproduktiiviset eli 

jälkituotannolliset siirrot ovat valmiiden tuotteiden siirtoja valmistuksen 
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loppupisteestä varastoon ja edelleen asiakkaille. Vaikka sana sisäiset siirrot 

viittaakin sisällä tapahtuvaan toimintaan, ei se aina kuitenkaan rajoitu 

tuotantolaitoksen sisätiloihin. Useissa yrityksissä esimerkiksi tuotanto- ja 

varastointitilat voivat sijaita eri rakennuksissa, jolloin sisäiset siirrot tapahtuvat 

ulko- ja sisäalueiden välillä. (Hokkanen et al. 2002, s.103 - 104) 

 

Jälkituotannolliset siirrot ovat olennainen osa lähettämön toimintaa. Ensimmäiset 

sisäiset siirrot tapahtuvat normaalisti lähettämöalueelle saapuvien tavaroiden 

toimittamisessa omille säilytyspaikoilleen. Myös säilytyspaikkojen tai 

lähettämöalueen ja tuotannon välillä tapahtuu normaalisti erinäisiä tavaroiden 

siirtelyjä. Tuotantolaitoksen viimeiset sisäiset siirrot tapahtuvat lähtevien 

tavaroiden toimittamisessa lähtöalueelle ja sieltä edelleen ajoneuvoihin. 

(Hokkanen et al. 2002, s.163 - 164) 
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5 VANTAAN LEIPOMON NYKYTILA 

 

5.1 Käytettävä tietoaineisto 

 

Tässä luvussa on käytetty 10.6.2013 maanantain asiakastilaustietoja 

havainnollistamaan Vantaan leipomon nykyisiä tuotelaatikkovirtojen suuruuksia. 

Laatikkomäärien havainnollistamiseen on käytetty vain yhden viikonpäivän 

tietoja, koska päiväkohtaisissa tilausmäärissä ei normaali viikkoina esiinny 

merkittäviä eroja. Valitulla päivällä ei ollut käynnissä asiakkaiden 

tuotekampanjoita tai toimituspäivän jälkeisiä pyhäpäiviä, jotka vaikuttaisivat 

asiakkaiden peruskysyntään. Esimerkkiaineisto on otettu maanantailta, koska se 

on tilausmääriltään viikon suurin päivä. Suurten tilausmäärien ansiosta saadaan 

paras kokonaiskuva tuotelaatikkovirtojen suuruuksista. Laatikkovirtojen 

havainnollistamiseen on hankittu kyseisen toimituspäivän yrityksen muilta 

leipomoilta Vantaalle saapuvien ja Vantaan yksiköstä muille leipomoille lähtevien 

siirtotuotteiden laatikkomäärät. Laatikkovirtojen osalta esitellään lisäksi Vantaan 

leipomon tuotannon valmistamien tuotteiden laatikkomäärät.   

 

Tuotelaatikoilla tarkoitetaan tässä työssä VAASAN Oy:n käyttämiä punaisia 

muovisia laatikoita, joita käytetään esimerkiksi kuvan 6 mukaisesti kauppojen 

esillepanossa. Edellä mainittuja laatikoita käytetään siis VAASAN Oy:n 

tuoreleipomoilla tuotteiden pakkaukseen ja toimittamiseen asiakkaille. Tyhjät 

laatikot palautetaan asiakkailta jakelukuljetuksien mukana takaisin leipomoille. 

Palautetut laatikot pestään ja siirretään kuljettimia pitkin tuotteiden pakkaukseen. 
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Kuva 6. VAASAN Oy:n tuotelaatikot päivittäistavarakaupan esillepanossa (Etelä-

Karjalan Eekoo 2013) 

 

Numeerinen data on hankittu VAASAN Oy:n raportointijärjestelmästä eikä 

aineistoihin ole tarvinnut tehdä merkittäviä muutoksia. Asiakastilaustiedot 

näkyivät alkuperäisessä aineistossa tuotepusseina, jotka ovat muutettu 

tuotelaatikoiksi tuotetietojen perusteella. Haastattelujen sekä Vantaan leipomolta 

hankitun työkokemuksen perusteella on saatu tietoa mm. leipomon nykyisestä 

toiminnasta. Haastateltavina ovat toimineet leipomon työntekijät sekä lähettämön 

työnjohto.   

 

5.2 Tuotannonsuunnittelu 

 

VAASAN Oy:n Vantaan leipomon tuotannon voidaan ajatella toimivan osittain 

tilausohjautuvasti, sillä osa tuotteista valmistetaan ennakoitujen määrien ja osa 

todellisten asiakastilausten perusteella. Tuotteita ei myöskään voida varastoida 

pidempiä aikoja niiden pilaantuvuuden takia. Näin ollen tuotanto toteutetaan 

osittain tilaukseen tuottamisen eli Make to Order perusmallin mukaisesti.  

 

Kotimaan tuoreleipomoiden tuotannonsuunnittelu on keskitetty Kuusankosken 

palvelukeskukseen. Tuotannonsuunnittelun keskittämisen taustalla on kaikkien 

leipomoiden yhteinen tuotannonohjaus. Näin pystytään tehokkaammin 

suunnittelemaan yrityksen sisällä leipomoiden tuotannon kapasiteettien jakoa sekä 

yksiköiden välisiä tuotteiden siirtokuljetuksia. Kunkin toimipisteen tehtävänä on 
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siis valmistaa tiettyjä tuotteita, jotka toimitetaan siirtokuljetuksilla yrityksen 

muille leipomoille asiakastilausten jakelua varten.  

 

Tuotannonsuunnittelu toteutetaan osittain ennusteiden perusteella, sillä tuotteiden 

valmistus aloitetaan asiakastilausten toimituspäivää edeltävänä päivänä ennen 

todellisten asiakastilausten saapumista. Nämä tuotteet valmistetaan 

tuotannonsuunnittelun tekemien ennusteiden pohjalta, jotka ovat tehty kaksi 

päivää ennen asiakastilausten toimituspäivää. Tuotteiden valmistus on aloitettava 

ennen asiakastilausten saapumista, jotta kaikkia tuotteita ehditään valmistaa 

asiakastilausten keräilyn alkamiseen mennessä. Asiakastilaukset saapuvat 

arkipäivisin toimituspäivää edeltävänä päivänä noin kello 14:30, joiden 

perusteella tuotannonsuunnittelijat tekevät uudet tuotantosuunnitelmat 

loppupäivän tuotantoa varten ja lähettävät ne leipomoille normaalisti kello 16:00 

mennessä. Tämän ajankohdan jälkeiset tuotteet voidaan siis valmistaa todellisten 

asiakastilausten perusteella. Tuotannon työnjohto toimittaa päivittäin 

toiminnanohjausjärjestelmästä tulostetut tuotantosuunnitelmat sekä tuotannon 

alkupäähän taikinan tekoon että loppupään paukkauspisteille. Suunnitelmat 

sisältävät mm. kunkin tuotteen tuotenumerot sekä nimet, tuotannon aloitus- ja 

lopetusajankohdat sekä tuotettavat pussimäärät. Lisäksi työnjohto toimittaa 

pakkaajille listaukset, joista nähdään muille VAASAN Oy:n leipomoille 

toimitettavien tuotteiden laatikkomäärät.    

 

5.3 Tuotanto 

 

Vantaan leipomolla on tähän mennessä ollut käytössä tuotteiden valmistukseen 

kolme erilaista valmistus-osastoa. Ensimmäinen osasto muodostuu kahdesta 

ruokaleivän tuotantolinjasta. Ruokaleivän tuotantolinjalla 1 valmistetaan 

pääasiassa palaleipiä, kuten esimerkiksi eri pakkauskokojen VAASAN 

Ruispaloja. Merkittävä osa volyymituotteista valmistetaan tällä linjalla, joten 

suuret tuotantomäärät ovat tyypillisiä. Linjalla 2 valmistetaan kokonaiset vaaleat 

leivät sekä viipaleleivät. Tämän linjan tuotantomäärät ovat osaltaan pienempiä, 

joten useat tuotevaihdot sekä lyhyet tuotantoajat ovat tyypillisiä. Tuotantolinjojen 
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1 ja 2 tuotantoprosessit koostuvat taikinan teosta, ylöslyönnistä eli taikinan 

muotoilusta, nostatuksesta, paistosta, jäähdytyksestä sekä tuotteiden pakkauksesta. 

Leipomon toisella valmistusosastolla valmistetaan puolestaan pullakransseja sekä 

pitkoja, joiden tuotantomäärät ovat huomattavasti pienemmät kuin linjoilla 1 ja 2. 

Kolmannella osastolla valmistetaan pakasteaihioista makeita ja suolaisia 

irtotuotteita eli kahvileipiä, joita myydään esimerkiksi kauppojen lasivitriineissä. 

Valtaosa kyseisistä pakasteaihioista valmistetaan VAASAN Oy:n Joutsenon 

leivonnaispakastetehtaalla.  

 

Kunkin osaston tuotanto aloitetaan aina toimituspäivää edeltävänä päivänä, jotta 

kaikki tuotteet ehditään valmistamaan ajallaan seuraavan päivän asiakasjakeluun. 

Tällä tavoin tuotannon kapasiteettia voidaan myös käyttää mahdollisimman 

tehokkaasti. Tuotantolinjojen 1 ja 2 tuotteiden valmistus aloitetaan päivästä 

riippuen kello 5:00 - 8:00 välillä ja viimeiset tuotteet pakataan varsinaisen 

toimituspäivän aamuna kello 6:00 - 8:00 välillä ennen asiakastilausten keräilyn 

päättymistä. Kahvileivän irtotuotteiden sekä pitkojen ja pullakranssien tuotteet 

valmistetaan puolestaan kokonaisuudessaan aina toimituspäivää edeltävän päivän 

aikana. Tuotanto-osastot toimivat seuraavissa vuoroissa: 

 

 linja 1, aamu-, yö- ja iltavuorossa (maanantaista perjantaihin) 

 linja 1, kaksi 12 tunnin vuoroa (viikonloppuisin) 

 linja 2, aamu- ja iltavuorossa (maanantaista perjantaihin) 

 linja 2, kaksi 12 tunnin vuoroa (viikonloppuisin) 

 pitkojen ja pullakranssien valmistus aamuvuorossa (maanantaista 

lauantaisin) 

 kahvileipien valmistus aamu- ja iltavuorossa (sunnuntaista perjantaihin) 

 lähettämö yövuorossa (maanantaista lauantaihin). 

 

5.4 Lähettämön layout 

 

Vantaan leipomon lähettämöalueen voidaan katsoa alkavan liitteen 1 mukaisesti 

linjojen 1 ja 2 pinoamispisteiden läheisyydessä sijaitsevasta valmisvarastosta ja 
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päättyvän lähettämön lastauslaiturille. Nykyinen lähettämö on pinta-alaltaan noin 

650 neliömetriä. Lähettämöalue koostuu useasta eri varastointialueesta, joita ovat: 

 

 tuotteiden valmisvarastot 

 tyhjien laatikoiden varasäilytysalue 

 lähtevät siirtotuotteet 

 täyttöalue 

 bulk-alue 

 Espoon leipomolle lähtevät siirtotuotteet. 

 

Edellä luetellut varastointialueet esitellään tarkemmin seuraavissa luvuissa. Muita 

varastointialueita ovat lähtevien siirtotuotteiden läheisyydessä säilytettävät tyhjät 

FIN- ja EUR-lavat. Tyhjien lavojen läheisyydessä sijaitsee lisäksi vanhojen 

leipien varastointialue, johon viedään asiakastilausten keräilystä ylijääneet tuotteet 

odottamaan kierrätykseen toimittamista.  

 

Varsinainen lähettämötoiminta koostuu asiakastilausten keräilystä ja sen kannalta 

tärkeimmät alueet ovat liitteessä 1 esitellyt täyttö- ja bulk-alue, läpivirtausrata 

sekä tilausten keräilyalue. Täyttöalueella tarkoitetaan liitteen 1 mukaista 

läpivirtausradan takana olevaa aluetta, jossa säilytetään asiakastilausten keräilyn 

aikana tarvittavat tuotteet enimmillään 16 laatikon pinoina kuvan 7 esittämällä 

tavalla. Läpivirtausrata puolestaan koostuu kuvissa 8 ja 9 esitetyistä 

läpivirtaushyllystöstä sekä lattiaradasta. Läpivirtausradan toimintaperiaatteena on, 

että tuotteita lisätään täyttöalueen puolelta (kuva 7) joko hyllystöön (kuva 8) tai 

lattiaradalle (kuva 9), josta ne virtaavat radan toiselle puolelle ratapakkaajien 

käytettäviksi tilausten keräilyä varten. Hyllystössä on kolme tasoa, joissa on 

yhteensä 120 tuotepaikkaa. Lattiaradalle laitetaan puolestaan volyymituotteita 

enimmillään 12 laatikon pinoissa kuvan 9 esittämällä tavalla ja siinä on yhteensä 

27 tuotepaikkaa. Kaikki tuotepaikat eivät kuitenkaan ole käytössä vaan niissä 

säilytetään esimerkiksi tyhjiä laatikoita ratapakkaajien käytettäväksi. 
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Kuva 7. Täyttöalueen tuotteet järjestettynä läpivirtaushyllystön eteen 

 

 

Kuva 8. Tilausten keräilyalueen läpivirtaushyllystö 

 

1.

2.
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Kuva 9. Tilausten keräilyalueen läpivirtauslattiarata 

 

5.5 Lähettämöön saapuvat laatikkovirrat 

 

Lähettämöön saapuvilla laatikkovirroilla tarkoitetaan tässä työssä tuotannon 

valmistamia laatikkomääriä sekä muilta leipomoilta saapuvia siirtotuotteita. Noin 

puolet lähettämön täyttöalueelle saapuvista laatikkomääristä ovat Vantaan 

leipomon tuotannon valmistamia. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 2 on 

esiteltynä 10.6.2013 maanantain asiakastoimituksiin valmistettujen tuotteiden 

laatikkomäärät. Tuotannon laatikkomääristä ei ollut enää saatavilla todellisia 

valmistusosastokohtaisia valmistusmääriä. Taulukon 2 luvut ovat kerätty 

ennusteiden pohjalta tehdyistä tuotantosuunnitelmista, joten valmistusmäärät eivät 

täysin täsmää todellisten myyntimäärien suhteen. Tuotantolinjoilla 1 ja 2 on 

valmistettu maanantaina myös tiistain asiakastoimituksiin tarkoitettuja tuotteita. 

Näin ollen maanantain asiakastoimituksiin ja muille leipomoille lähtevien siirtojen 

toimituksiin valmistettujen tuotteiden laatikkomääräksi on saatu noin 11 150 

kappaletta.  
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Taulukko 2. Vantaalla valmistettujen tuotteiden laatikkomäärät 10.6.2013 

Valmistusosasto Laatikot 

Tuotantolinja 1 8 400 

Tuotantolinja 2 3 870 

Pitkot ja kranssit 1 125 

Irtokahvilevät 830 

Laatikot yht. 14 225 

Maanantaille 

valmistetut tuotteet 
11 150 

 

Liitteen 2 mukaisesti linjojen 1 ja 2 sekä pullakranssien ja pitkojen 

valmistusosaston loppupäissä sijaitsee tuotteiden paukkaus- ja pinoamispisteet, 

joissa laatikoihin pakatut tuotteet kootaan pinoamislaitteissa 12 laatikon pinoihin 

ja siirretään tämän jälkeen eri varastointialueille. Tuotannon laatikot pinotaan 

enimmillään 12 laatikon pinoihin, jotta niitä on tehokasta ja turvallista siirtää 

paikasta toiseen. Ensimmäisenä kootaan linjojen 1 ja 2 sekä pullakranssi- ja pitko-

osaston pitkän matkan siirrot. Pitkän matkan siirrot käsitellään tarkemmin luvussa 

5.7. Kun lähtevät siirrot ovat koottu, on vuorossa keräilyradan läpivirtaushyllystön 

ja lattiaradan täyttäminen. Tämän jälkeen loput tuotteista siirretään liitteen 2 

mukaisesti ruokaleivän sekä pullakranssien ja pitkojen valmisvarastoihin 

odottamaan kello 16:00 mennessä tietoon saatavia asiakastilauksia, joiden 

perusteella tuotteet voidaan jakaa Espoon ja Vantaan leipomoiden kesken. 

Vantaalle jäävät tuotteet siirretään valmisvarastoista täyttöalueelle liitteen 2 

esittämällä tavalla. Kahvileivän irtotuotteet tuodaan puolestaan leipomon 

takaosasta suoraan täyttöalueelle. Kello 16:00 jälkeen valmistettavat tuotteet 

voidaan siirtää pinoamispisteiltä suoraan lähettämön täyttöalueelle tai Espoon 

siirtojen alueelle. Lisäksi joitakin volyymituotteita siirretään liitteen 3 mukaisesti 

valmiiksi lähettämön toiseen päätyyn bulk-tilausten keräilyä varten. Kyseiset 

siirrot toteutetaan mahdollisuuksien mukaan joko pakkaajien tai lähettämön 

henkilöstön toimesta. Bulk-tilausten kokoaminen käsitellään tarkemmin luvussa 

5.6.1.  

 

Loppuosan lähettämöön saapuvista laatikkovirroista muodostavat muilta 

leipomoilta saapuvat siirtotuotekuormat. Nämä kuormat sisältävät sellaisia 
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tuotteita, joita ei valmisteta Vantaan yksikössä. Pitkän matkan siirtokuormat 

saapuvat täysperävaunuyhdistelmällisillä rekoilla, joissa yhteen ajoneuvoon 

mahtuu yhteensä 40 FIN-lavaa. Kuljetuskapasiteetin maksimoimiseksi tuotteet 

toimitetaan suurimmillaan 16 laatikon pinoina, jolloin FIN-lavalle mahtuu 

enimmällään 80 tuotelaatikkoa. Espoon leipomolta saapuvat siirtokuormat 

kuljetetaan puolestaan 60 laatikon lavoina. Espoon ja Vantaan välisissä siirroissa 

käytetään pienempää kalustoa, minkä vuoksi siirtolavojen laatikkopinoista ei 

voida tehdä yhtä korkeita kuin pitkän matkan siirroissa. Saapuvat siirtokuormat 

puretaan lähettämön lastauslaiturilla ja siirretään liitteen 2 mukaista reittiä pitkin 

täyttöalueelle, jossa lähettämön työntekijät purkavat lavojen tuotteet omille 

paikoilleen.  

 

Taulukossa 3 on esitelty 10.6.2013 saapuneiden siirtokuormien suuruudet kultakin 

yrityksen leipomolta sekä tuotelaatikoina että lavoina. Taulukossa 3 olevien 

kuuden ensimmäisen leipomon tuotteet toimitetaan Kotkan tehtaan kautta 

samoilla kuljetuksilla Vantaan leipomolle. Kyseisiä kuormia saapuu normaalista 

kaksi, joista ensimmäinen saapuu kello 20:00 - 22:00 välillä ja toinen kello 22:00 

- 00.00 välillä. Viron leipomolta saapuvat tuotteet toimitetaan myös kahdella 

kuljetuksella, joista ensimmäinen saapuu normaalisti iltapäivällä kello 12:00 - 

16:00 välisenä aikana ja toinen kello 20:00 - 00:00 välillä. Espoon leipomolta 

kuljetettavia siirtokuormia tuodaan pienemmillä kuljetuskalustolla pitkin iltaa 

kello 20:00 - 00:00 välillä. Suurimmat siirtotuotemäärät saapuvat Kotkan, Viron, 

Kuusankosken ja Espoon leipomoilta. Taulukon 3 mukaisesti saapuvien 

siirtotuotteiden osuus Vantaan leipomon asiakastilauksista on normaalisti noin 

puolet. 
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Taulukko 3. Lähettämöön saapuvien siirtotuotteiden laatikkomäärät 10.6.2013 

Leipomo Laatikkoa Lavaa 

Kotka 2 240 28,0 

Kuopio 508 6,4 

Kuusankoski 1 886 23,6 

Tampere 50 0,6 

Rovaniemi 301 3,8 

Vammala 62 0,8 

Viro 2 009 25,1 

Espoo 1 095 18,25 

Siirrot yht. 8 152 106,5 

Asiakastilaukset 14 843 
 

 

5.6 Asiakastilausten keräilyprosessi 

 

Tässä luvussa käydään läpi mitä eri työtehtäviä lähettämön asiakastilausten 

keräilyprosessiin sisältyy. Lähettämön miehitykseen kuuluu normaalisti yhdeksän 

henkilöä, joista kolme henkilöä toimii täyttäjinä. Loput kuusi henkilöä toimivat 

ratapakkaajina, joiden tehtävänä on keräillä asiakastilaukset. Lisäksi lähettämössä 

on kaksi esimiestä, jotka vastaavat prosessin toimivuudesta. Asiakastilausten 

keräily toteutetaan kuutena päivänä viikossa. 

 

5.6.1 Täyttäjien tehtävät 

 

Täyttäjillä tarkoitetaan henkilöitä, joiden tehtävänä on järjestää kuvan 7 

esittämällä tavalla tuotelaatikkopinot täyttöalueelle läpivirtausradan eteen sekä 

täyttää läpivirtaushyllystöjä sekä -lattiarataa asiakastilausten keräilyn aikana. 

Asiakastilausten keräilyssä tarvitaan kaksi täyttäjää, joista toinen täyttää 

lattiatason rataa ja toinen hyllystöä. Lähettämön työpäivä alkaa, kun ensimmäinen 

täyttäjä saapuu töihin kello 19:30. Hänen tehtäviinsä kuuluu asiakastilausten 

keräilyohjelmiston käynnistäminen, raporttien ja listojen tulostaminen sekä 

erikoistilausten keräily. Ensimmäisen täyttäjän tärkeimpänä tehtävänä on 

saapuvien siirtokuormien vastaanotto ja tuotelavojen purkaminen täyttöalueelle. 

Siirtokuormien kuljettajien tehtävänä on tuoda siirtotuotelavat lähettämöalueelle, 
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jossa täyttäjä ohjaa ne oikeille paikoille ja purkaa tuotelavojen laatikkopinot 

täyttöalueelle. Mikäli siirtokuljetuksia saapuu useampi samaan aikaan, on 

täyttäjän tehtävänä antaa kuormien purkuluvat haluamassaan järjestyksessä. 

Siirtokuljetuksia voi saapua esimerkiksi kaksi samanaikaisesti, koska toisen 

siirtokuljetuksen saapumisaika on voinut myöhästyä. Tällaisissa tapauksissa 

purkulupa kannattaa antaa vain yhdelle kuormalle kerrallaan. Saapuvat 

siirtokuormat ovat normaalisti purettu kello 1:00 mennessä, jonka jälkeen 

ensimmäinen täyttäjä siirtyy täyttämään läpivirtausrataa.  

 

Toinen täyttäjä saapuu töihin kello 23:00 ja hänen tehtävänään on bulk-tilausten 

keräily kello 1:00 asti, jolloin hän siirtyy täyttämään läpivirtausrataa. Jokaiselle 

tuotteelle on asiakastilauksissa määrätty tietty laatikkomäärä, jonka ylityttyä 

asiakkaan tilausta ei kerätä läpivirtausradalta vaan täyttäjien toimesta niin 

sanottuina bulk-tilauksina. Kyseisten tilausten keräilyn tarkoituksena on keventää 

ratapakkaajien työtaakkaa, jolloin saman tuotteen suuret tilausmäärät asiakasta 

kohden siirtyvät täyttäjien tehtäväksi. Tällä tavoin ratapakkaajien työergonomia ja 

keräilynopeus pysyvät hyvällä tasolla. Bulk-tilaukset keräillään liitteen 3 

esittämällä tavalla kyseisten tilausten varastointialueen läheisyyteen valmiiksi 

tuotuja sekä täyttöalueen tuotteita käyttäen omiin pinoihin kutakin asiakastilausta 

kohden. Tilaukset merkitään niille tarkoitetuilla lapuilla, joihin on merkitty mm. 

tilausmäärät, asiakas- ja reittinumerot. Asiakkaat ovat siis jaettu erimittaisiin 

jakelureitteihin, jotka sisältävät x määrän asiakkaita. Tästä syystä kunkin 

jakelureitin tilaukset siirretään kuvan 10 esittämällä tavalla omiin 

laatikkopinojonoihin, joista jakelukuljetusten kuljettajien on helppo löytää oman 

reittinsä asiakastilaukset.  Bulk-tilaukset kootaan liitteeseen 3 merkitylle bulk-

alueelle, josta jakeluajoneuvojen kuljettajat lastaavat omien reittiensä tilaukset 

ajoneuvoihinsa liitteen 3 merkittyä kulkuväylää pitkin. Mikäli bulk-tilaukset eivät 

mahdu tilausmääriltään suurina päivinä bulk-alueelle, voidaan saman asiakkaan 

tilauksia yhdistää suuremmiksi pinoiksi, jolloin säästetään varastointi pinta-alaa. 

Lisäksi bulk-tilauksia voidaan säilyttää tilapäisissä paikoissa alkuperäisen alueen 

läheisyydessä. Toinen täyttäjä auttaa myös mahdollisuuksien mukaan ensimmäistä 

täyttäjää kuormien purkamisessa. 
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Kuva 10. Bulk-tilausten keräily ja säilytys 

 

Kolmas täyttäjä saapuu töihin kello 2:00 ja hänen tehtävänään on keräillä loput 

bulk-tilaukset kello 3:30 mennessä, jonka jälkeen hän siirtyy täyttämään 

hyllystöjä ensimmäisen täyttäjän tilalle. Kun asiakastilausten keräily on loppunut, 

on kolmannen täyttäjän tehtävänä poistaa ylijääneet tuotteet täyttöalueelta. Tätä 

kannattaa toki toteuttaa jo keräilyn aikana, jolloin työtaakkaa pystytään jakamaan. 

Ylimääräiset tuotteet saadaan selville vertaamalla laskentaohjelman 

näyttöpäätteeltä tuotekohtaisia asiakastilauksia ja täyttöalueella olevia 

laatikkomääriä. Osa ylimääräisistä tuotelaatikoista toimitetaan liitteessä 1 

merkittyyn leipomon myymälän varastoon ja loput menevät jäteleiväksi.  

 

5.6.2 Ratapakkaajien tehtävät 

 

Ratapakkaajien työpäivä alkaa maanantaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin sekä 

lauantaisin kello 1:00. Tiistaisin ja torstaisin työpäivä alkaa kello 1:30, koska 

kyseisten päivien tilausmäärät ovat pienempiä. Tilausten keräilyprosessi koostuu 

kolmesta eri keräilystä, jotka ovat järjestyksessään Turun alueen asiakastilaukset, 

1. kuorma sekä 2. kuorma, joista kaksi jälkimmäistä koostuvat 

pääkaupunkiseudun asiakkaista. Pääkaupunkiseutu on jaettu kahteen kuormaan 

suuren asiakasmäärän vuoksi, jolloin ratapakkaajien työtaakkaa ja 

kuljetuskaluston kapasiteettia pystytään jakamaan paremmin.  
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Asiakastilausten keräilyssä käytetään Distrib-nimistä ohjelmistoa, jossa tilausten 

keräily tapahtuu valo-ohjatun menetelmän kaltaisesti. Jokaisen tuotehyllyn 

kohdalla on kuvan 11 mukaisesti pieni näyttöpääte ja punainen nappula. 

Näyttöpäätteessä on kaksi lukua, joista vasemmanpuoleinen näyttää kokonaisten 

laatikoiden määrään ja oikeanpuoleinen vajaan laatikon tuotepussimäärän 

asiakastilausta kohden. Kuhunkin näyttöön ja nappulaan syttyy vuorollaan valo 

kertoen asiakastilausten sisältämät tuotekohtaiset määrät. Tilaus kuitataan 

kerätyksi painamalla punaista nappia, jolloin valo sammuu ja uusi valo syttyy 

seuraavan tuotteen kohdalle. Jokaisen asiakkaan tilaukset kasataan omiksi 

tuotelaatikkopinoiksi. 

 

 

Kuva 11. Valo-ohjattu tilausten keräys 

 

Kuvan 8 mukainen tilausten keräilyalue on jaettu kuuteen osaan, jossa jokaisessa 

on yksi ratapakkaaja. Jokainen ratapakkaaja kerää oman paikkansa kohdalta 

tuotteet kunkin asiakkaan omaan pinoon ja työntää pinon seuraavalla pakkaajalle. 

Kunkin ratapakkaajan paikan yläpuolella on lisäksi suurempi näyttö, jossa näkyy 

keräiltävän tilauksen asiakasnumero ja reittinumero. Näiden numeroiden 

perusteella ratapakkaajat voivat tarkistaa keräilevänsä tuotteita oikeaan asiakkaan 

pinoon vertaamalla pinossa olevan paperin ja näytön asiakasnumeroita. Jokaiseen 

asiakastilauspinoon kiinnitetään kuormakirja, tilattavat tuotteet sekä asiakas- ja 

kuormanumerot sisältävät paperit. Asiakkaiden sisältämät tilaukset siirretään 
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lopuksi laatikkopinoina liitteen 4 mukaisesti kuljettimia pitkin lähettämön 

lastauslaiturille, jossa jakeluautojen kuljettajat lastaavat ne ajoneuvoihinsa.  

 

5.7 Lähettämöstä lähtevät laatikkovirrat 

 

Lähettämöstä lähtevillä laatikkovirroilla tarkoitetaan muille leipomoille lähtevien 

siirtotuotteiden sekä asiakastilausten laatikkomääriä. Luvussa 5.5 mainitut pitkän 

matkan siirtotuotteet joudutaan kokoamaan ennustettujen määrien pohjalta, sillä 

kyseiset siirtokuormat lähtevät Vantaan leipomolta ennen todellisten 

asiakastilausten saapumista pitkien kuljetusmatkojen vuoksi. Näin toimitaan myös 

muilla yrityksen leipomoilla. Poikkeuksena ovat maanantaipäiville valmistettavat 

tuotteet, jotka voidaan valmistaa ja koota todellisen kysynnän perusteella, koska 

asiakkaiden on jätettävä tilaukset edellisenä perjantaina kello 16:00 mennessä.  

 

Lähtevien siirtotuotteiden lavat viedään pinoamispisteiltä kunkin leipomon 

nimellä merkityille paikoille liitteen 4 mukaisesti. Lisäksi jokainen siirtotuotelava 

merkitään kutakin leipomoa vastaavalla värillä ja nimellä varustetulla lapulla. 

Tällä tavoin siirtolavat voidaan säilyttää järjestelmällisesti omilla 

varastointipaikoillaan ja mahdollisia sekaannuksia pystytään vähentämään. 

Siirtokuormien kuljettajat hakevat kyseiset siirtotuotteet ja lastaavat ne liitteen 4 

mukaista reittiä pitkin ajoneuvoihin. Viron leipomolta viedään siirtotuotteita myös 

taulukossa 4 esitetyille leipomoille Vantaan toimipisteen kautta. Espoon osalta 

Viron siirtotuotteet toimitetaan suoraan kyseiseen toimipisteeseen. Viron 

siirtotuotteet tuodaan aamupäivisin Vantaan leipomolle ja niitä säilytetään 

siirtotuotteiden varastointialueella. Kyseisiä siirtotuotteita saapuu normaalisti 

yhteensä noin 50 - 70 lavaa. Sekä Vantaan että Viron leipomoiden valmistamat 

siirtotuotteet toimitetaan samoilla kuljetuksilla muille kotimaan leipomoille. 

Espoon leipomolle lähtevät siirtotuotteet viedään päivittäin kello 16:00 jälkeen 

ruokaleivän sekä pitkojen ja kranssien valmisvarastoista liitteen 4 esittämää reittiä 

pitkin lähettämön lastauslaiturin läheisyydessä olevalle varastointialueelle 

odottamaan siirtokuljetuksiin lastaamista. Kahvileivän tuotteet tuodaan puolestaan 

leipomon takaosasta Espoon siirtokuormien alueelle.  
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Alla olevasta taulukosta 4 nähdään 10.6.2013 muille leipomoille lähteneiden 

siirtojen määrät sekä tuotelaatikkoina että siirtolaivoina. Kuten saapuvissakin 

siirroissa, myös pitkän matkan siirrot toimitetaan enimmillään 80 laatikon lavoina, 

jotka sisältävät korkeimmillaan 16 laatikon pinoja. Muut leipomot, Espoota 

luukun ottamatta, kuuluvat pitkän matkan runkokuljetusten piiriin. Pitkän matkan 

kuljetuksista laatikkomääriltään selvästi suurimpia tilauksia tekevät 

Kuusankosken ja Tampereen leipomot vastaten noin viidesosaa toteutuneista 

siirroista. Pitkän matkan siirroissa Rovaniemen ja Kiimingin, Seinäjoen ja 

Tampereen sekä Kuusankosken ja Kuopion leipomoiden siirtokuormat toimitetaan 

aina samalla kuljetuksella.  

 

Läheisen sijainnin vuoksi Espoon leipomolle lähtevät siirrot pystytään kokoamaan 

todellisten asiakastilausten perusteella. Toimipisteiden lyhyen välimatkan vuoksi 

Espoon ja Vantaan leipomot pystyvät jakamaan keskenään tehokkaammin 

tuotantokapasiteettia. Tästä syystä leipomoiden on kannattavaa siirtää yksiköiden 

välillä suurempia laatikkomääriä, kuten taulukosta 4 nähdään.  

 

Taulukko 4. Lähtevien siirtotuotteiden laatikkomäärät 10.6.2013 

Leipomo Laatikkoa Lavaa 

Rovaniemi 155 1,9 

Kiiminki 320 4,0 

Seinäjoki 305 3,8 

Tampere 564 7,1 

Kuusankoski 718 9,0 

Kuopio 364 4,6 

Espoo 3 244 54,1 

Yht. 5 670 84,4 

 

Suurimman lähettämöstä lähtevän materiaalivirran muodostavat luvussa 5.6.2 

mainittujen ratapakkaajien keräilemät asiakastilaukset. Vantaan leipomon 

jakelupiiriin kuuluu noin 550 asiakasta, joista valtaosa sijaitsee 

pääkaupunkiseudulla. Asiakkaat ovat pääosin eri kauppaketjujen myymälöitä, 

joiden koko vaihtelee suurista tavarataloista pieniin marketteihin. Vantaan 
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leipomon asiakaskunta on melko vakaa, mutta uusia myymälöitä toki ajoittain 

avataan ja vanhoja lopetetaan. Kuten luvussa 5.6.2 mainittiin, asiakkaat ovat jaettu 

erimittaisiin jakelureitteihin, joista suurimmille pääkaupunkiseudun asiakkaille 

tilaukset toimitetaan kahdella kuljetuksella.   

 

Kaaviossa 3 on esiteltynä asiakastilausten keräilyn laatikkomäärien 

jakautuneisuus kunakin tuntina. Kaavion vaaka-akselin kellonajoilla tarkoitetaan 

tässä tapauksessa ajankohtia, jolloin kunkin jakelureitin asiakastilausten keräily 

on saatu valmiiksi ja tilausten laatikkopinot ovat saapuneet kuljettimia pitkin 

lähettämön lastauslaiturille. Kaavion 3 avulla on siis tarkoitus havainnollistaa 

kuinka paljon laatikoita on ollut lähettämön lastauslaiturin läheisyydessä kunakin 

keräilyn aikaisena tuntina. Lisäksi kaaviosta 3 nähdään kuinka asiakastilausten 

keräily kuormittaa ratalaskijoita tiettyinä ajanhetkinä.  

 

 

Kaavio 3. Asiakastilausten keräilyn laatikkomäärät tunneittain 10.6.201 

 

Kello 1:00 - 3:00 välisenä aikana toteutetaan Turun alueen asiakastilauksien 

keräily. Kyseisten asiakastilausten osuus on noin 30 % tilausten kokonaismäärästä 

vastaten noin 4 500 laatikkoa. Turun keräilyn jälkeen on tauko, jonka jälkeen 

toteutetaan kello 3:35 - 7:30 välisenä aikana 1. kuorman tilausten keräily. Kuten 

kaaviosta 3 huomataan, kyseisen keräilyn laatikkomäärät muodostavat valtaosan 
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asiakastilausten kokonaismäärästä, vastaten noin 60 % asiakastilausten 

kokonaismäärästä eli noin 8 900 laatikkoa. Eniten asiakastilauksia kerätään kello 

6:00 - 7:00 välillä. Ensimmäisen kuorman keräilyn jälkeen on pidempi tauko, 

jonka jälkeen suoritetaan viimeisen eli 2. kuorman tilausten keräily. Kyseisen 

kuorman tilausten kokoaminen aloitetaan kello 8:20 ja se kestää vajaan tunnin. 2. 

kuorman asiakastilausten osuus on noin 10 % tilauksien kokonaismäärästä 

vastaten noin 1 500 laatikkoa. Kaavio 3 sisältää myös bulk-tilaukset, joiden 

keräilystä vastaavat täyttäjät. Bulk-tilausten laatikkomäärät ovat noin 10 % 

tilausten kokonaismäärästä, vastaten 1 540 laatikkoa. Bulk-tilaukset jakautuvat 

kuormien välillä seuraavalla tavalla: 

 

 Turun kuorma 323 ltk 

 1. kuorma 922 ltk 

 2. kuorma 293 ltk.  

 

5.8 Lähettämön laatikkovirrat nykytilanteessa 

 

Nykyiseen lähettämöön saapuvat laatikkovirrat saadaan yhdistämällä luvussa 5.5 

esitetyt tuotannon maanantaille valmistamat sekä muilta leipomoilta saapuvat 

laatikkomäärät. Näin ollen lähettämöön saapuviksi laatikkomääräksi saadaan 

11 150 ltk + 8 152 ltk = 19 302 ltk. Lähettämöstä lähtevät laatikkomäärät saadaan 

puolestaan yhdistämällä luvussa 5.7 esitetyt muille leipomoille lähtevien 

siirtotuotteiden ja asiakastilausten laatikkomäärät, josta saadaan 5 670 ltk + 

14 843 ltk = 20 513 ltk.  

 

Lähettämöön saapuvia ja sieltä lähteviä laatikkovirtoja vertailtaessa nähdään, että 

saapuvat laatikkomäärät jäävät noin 1 200 laatikkoa pienemmiksi kuin 

lähettämöstä lähtevät laatikkomäärät. Päällimmäisenä syynä tähän on tuotannon 

valmistamat laatikkomäärät, jotka ovat kerätty ennusteiden pohjalta tehdyistä 

tuotantosuunnitelmista. Tästä johtuen taulukossa 2 esitetyt laatikkomäärät eivät 

täysin täsmää 10.6.2013 maanantain asiakastilausten ja muille leipomoille 
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lähteneiden siirtotuotteiden suhteen. Edellä esitetyt lukuarvot antavat tästä 

huolimatta riittävän kokonaiskuvan nykyisen lähettämöalueen laatikkovirroista.  
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6 UUDEN LÄHETTÄMÖN LAATIKKOVIRTOJEN MÄÄRITTÄMINEN 

 

6.1 Toiminta laajennuksen jälkeen 

 

Ennen kuin pureudutaan tarkemmin laajennetun lähettämön laatikkovirtoihin, on 

hyvä käydä läpi pääpiirteissään, mitä Vantaan leipomon laajennus pitää sisällään. 

Tuotannon osalta Vantaan leipomon kapasiteettia tullaan kasvattamaan uudella 

ruokaleipiä valmistavalla tuotantolinjalla. Laajennuksen jälkeen Vantaan 

leipomon tuotantokapasiteetti riittää myös entisen Espoon leipomon 

tuotantomäärien valmistukseen. Uuden linjan ensimmäiset tuotantoerät 

valmistetaan vuoden 2013 syyskuun alussa. Myös lähettämöä laajennetaan noin 1 

200 m²:n lisäosalla, josta lähettämön käytössä on noin puolet. Näin ollen 

lähettämön tilat kaksinkertaistuvat nykyiseen noin 650 m²:n tilaan nähden. Lisäksi 

laajennettuun lähettämöön rakennetaan toinen keräilyrata, joka mahdollistaa 

kasvavan asiakaskunnan tilausten keräilyn. Molemmat keräilyradat toimivat 

osittain samanaikaisesti ja niiden yhtäaikainen käyttö aloitetaan vuoden 2013 

marraskuun alusta lähtien. Vantaan leipomoon tulee myös lisää henkilöstöä, joista 

suurin osa saapuu Espoon toimipisteestä.  

 

Materiaalivirtojen hallinnan näkökulmasta lähettämön toiminnassa tapahtuu 

merkittäviä muutoksia. Suurimmat muutokset koskevat lähettämöalueelle tulevia 

sekä sieltä lähteviä tuotelaatikkovirtoja. Nämä laatikkomäärät kasvavat noin 1,5-

kertaisiksi laajennetun lähettämön käyttöönoton jälkeen. Laatikkomäärien 

kasvaessa näin paljon on syytä tehdä karkeat laskelmat, kuinka paljon laatikoita 

on missäkin lähettämön osassa minäkin ajanhetkinä. Arviot laatikkomäärien 

suuruuksista esitellään luvuissa 6.3 ja 6.4. Laatikkovirtojen vaikutukset eri 

ajanhetkinä lähettämön toimintaan esitellään puolestaan luvussa 7.3. Kyseisten 

laskelmien avulla pystytään arvioimaan lähettämön alueiden 

varastointikapasiteettien käyttöä ja sekä tekemään päätöksiä niiden sijoittelun 

suhteen. Laajennetun lähettämön layoutiin tutustutaan tarkemmin luvussa 7.      
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6.2 Käytettävä tietoaineisto 

 

Koska uuden lähettämön laatikkovirrat kasvavat lähes kaksinkertaisiksi, on hyvä 

toteuttaa suuntaa antavat laskelmat niiden suuruuksista. Näitä laskelmia tarvitaan 

varsinkin uuden lähettämön eri alueiden varastointikapasiteettien 

kuormittuneisuuksien arvioinnissa. Laatikkovirtojen kvantitatiiviseen arviointiin 

on käytetty kahden eri maanantain asiakastilaustietoja. Laatikkomäärät 

vaihtelemat eri viikonpäivien välillä, mutta päiväkohtaisten asiakastilausmäärien 

voidaan kuitenkin olettaa pysyvän suhteellisen tasaisina. Poikkeuksina ovat 

juhlapyhien aikaiset toimituspäivät, jolloin tilausmäärät voivat kasvaa kymmeniä 

prosentteja normaaleihin päiviin verrattuina. Lisäksi kauppojen erilaiset 

kampanjat aiheuttavat tilausmääriin ajoittain kysyntäpiikkejä.  

 

Kuten luvussa 5, viikonpäiväksi valittiin maanantai, koska se on tilausmääriltään 

viikon suurin päivä. Analysointipäiviksi valikoitiin kaksi peräkkäistä maanantaita 

10.6.2013 ja 17.6.2013. Laatikkomäärien analysointiin valittiin vain kaksi päivää, 

koska arviot laajennetun lähettämön laatikkovirroista haluttiin toteuttaa karkealla 

tasolla.  Koska uudessa lähettämössä myös Espoon leipomon asiakkaat kuuluvat 

asiakastilausten jakelun piiriin, täytyivät vastaavat tilaustiedot hankkia myös 

Espoon yksikön osalta. Näiden tietojen lisäksi edellä mainituilta päiviltä hankittiin 

molempien yksiköiden saapuvien ja lähtevien siirtotuotteiden laatikkomäärät. 

Tuotannon valmistamat laatikkomäärät ovat saatu koetuotantosuunnitelmasta, 

joka on tehty maanantaipäivälle 2.9.2013. Koetuotantosuunnitelman 

tuotantomäärät ovat muodostettu ennusteiden perusteella, joissa on käytetty 

pohjana asiakastilausten historiatietoja. 

 

Analysoitavaa aineistoa lähdettiin kokoamaan yhdistämällä aluksi Espoon ja 

Vantaan leipomoiden asiakastilaustiedot Excel-laskentataulukkoon. Tämän 

jälkeen aineistojen vanhat reittinumerot korvattiin uusilla asiakasnumeroita 

hyväksikäyttäen. Alkuperäisen aineiston asiakastilaukset näkyivät tuotepusseina, 

jotka muutettiin tuotelaatikoiksi jakamalla kunkin tuotteen asiakastilausta 

vastaava pussimäärä täyden laatikon sisältämällä pussimäärällä. Lisäksi 
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aineistoihin lisättiin reittinumeroiden perusteella kellonajat, jolloin kunkin 

jakelureitin tilausten keräily tulee olla valmis. Kyseisten kellonaikojen perusteella 

voidaan arvioida, kuinka paljon asiakastilauksia keräillään tuntitasolla. Lopuksi 

aineistoihin merkittiin uusien jakelureittitietojen mukaisesti onko tietyn asiakkaan 

tilaus keräilty keräilyradalla 1 vai 2. Edellä mainitut toimenpiteet suoritettiin siis 

molemmille maanantaipäiville. Saapuvien ja lähtevien siirtojen osalta aineistoihin 

ei tarvinnut tehdä muita muutoksia kuin muuttaa toimitusmäärät laatikoiksi ja 

yhdistää molempien leipomoiden aineistot. Koetuotantosuunnitelma ei puolestaan 

vaatinut muutoksien tekoa.  

 

Kun aineistojen muokkaus oli saatu valmiiksi, pystyttiin tilaustietojen, saapuvien 

ja lähtevien siirtojen sekä tuotannon laatikkomääriä tarkastelemaan Pivot-

taulukon avulla eri näkökulmista. Lähettämöön saapuvat laatikkomäärät ovat 

saatu tuotannon valmistamien laatikkomäärien sekä saapuvien siirtotuotteiden 

laatikkomäärien avulla. Lähettämöstä lähtevät laatikkomäärät ovat saatu 

puolestaan asiakastilausten ja lähtevien siirtotuotemäärien avulla. Laskelmia 

vertailtaessa havaittiin, että maanantaipäivien välisissä laatikkomäärissä oli vain 

noin 3 % ero. Tästä syystä tulevissa luvuissa käytetään päivämäärän 10.6.2013 

tietoja laajennetun lähettämön laatikkovirtojen arviointiin.  

 

6.3 Lähettämöön saapuvat laatikkovirrat 

 

Tuotannon valmistamat laatikkomäärät muodostavat noin puolet uuteen 

lähettämöön saapuvista tavaravirroista. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 5 

on havainnollistettu arviot kyseisten laatikkomäärien suuruuksista kunkin 

valmistusosaston osalta. Nämä valmistusosastokohtaiset laatikkomäärät ovat 

muodostettu maanantaipäivän koetuotantosuunnitelman avulla, jossa tuotteiden 

toimituspäivänä on 2.9.2013. Koetuotantosuunnitelmassa on mukana uusi 

tuotantolinja 3, jonka myötä Vantaan laajennetulla tuotantokapasiteetilla on 

mahdollista valmistaa myös Espoon leipomon asiakastilausten osuudet. Osastojen 

valmistamista laatikkomääristä täytyy vähentää tiistaille valmistettavien tuotteiden 

laatikkomäärät, jolloin taulukon 5 mukaisesti maanantaille valmistettujen 
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tuotteiden määräksi saadaan noin 20 000 laatikkoa. Luvun 5.5 taulukossa 2 

esitettyä 14 225 laatikkomäärää verrattaessa taulukon 5 22 980 laatikon 

kokonaismäärään nähdään, että kasvua tapahtuu noin 60 %.  

 

Taulukko 5. Vantaalla valmistettavien tuotteiden laatikkomäärät 

Valmistusosasto Laatikot 

Tuotantolinja 1 8 618 

Tuotantolinja 2 4 511 

Tuotantolinja 3 7 148 

Pitkot ja kranssit 1 483 

Irtokahvilevät 1 220 

Laatikot yht. 22 980 

Maanantaille 

valmistetut tuotteet 
20 010 

 

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 6 on esiteltynä arviot Vantaan leipomolle 

saapuvien siirtotuotteiden laatikkomääristä lähettämön laajennuksen jälkeen. 

Espoon toiminnan siirtyessä Vantaan yksikköön tulevat myös entiselle Espoon 

leipomolle saapuneet siirrot osaksi Vantaan toimintaa. Vantaan yksikön osuus on 

sama kuin luvun 5.5 taulukossa 3. Kuten taulukosta 6 nähdään, tuovat Espoon 

siirrot noin 5 200 laatikon lisän saapuviin laatikkovirtoihin. Näin ollen saapuvien 

siirtojen laatikkomäärät kasvavat noin 50 prosentilla nykytilaan verrattuna. 

Taulukossa 6 on lisäksi ilmoitettu kuinka monta 80 laatikon lavaa kyseiset siirrot 

vastaavat. Saapuvat siirrot toteutetaan samalla periaatteella kuin nykyisessä 

toiminnassa, mutta kuormia saapuu olennaisesti useampia lisääntyvien 

laatikkomäärien johdosta.   
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Taulukko 6. Laajennettuun lähettämöön saapuvien siirtotuotteiden laatikko- ja 

lavamäärät 

Leipomo Laatikkoa Lavaa 

Kotka 2 240 28,0 

Kuopio 508 6,4 

Kuusankoski 1 886 23,6 

Tampere 50 0,6 

Rovaniemi 301 3,8 

Vammala 62 0,8 

Viro 2 009 25,1 

Kotimaa (Espoo) 3 712 46,4 

Viro (Espoo) 1 461 18,3 

Saapuvat siirrot 

yht. 
12 230 152,9 

 

6.4 Lähettämöstä lähtevät laatikkovirrat 

 

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 7 on esiteltynä arviot laajennetusta 

lähettämöstä lähtevien siirtotuotteiden laatikkomääristä. Taulukkoon on eritelty 

Vantaan ja Espoon leipomoiden osuudet lähtevissä siirtokuormissa, jotta nähdään 

kuinka suuren lisän Espoon laatikkomäärät tuovat laajennetun lähettämön 

toimintaan. Lisäksi taulukkoon 7 on laskettu kuinka monta 80 laatikon lavaa 

lähtevät laatikkomäärät vastaavat. Laajennetun lähettämön kautta lähtevien pitkän 

matkan siirtokuormien laatikkomäärät kasvavat noin 60 prosentilla, joka vastaa 

taulukukon 7 mukaisesti noin 1 400 laatikkoa. Lavoina tämä tarkoittaa noin 18 

lavan lisäkuormaa. Kuten taulukosta 7 huomataan, siirtotuotteita lähtee muille 

leipomoille noin 3 900 laatikkoa eli noin 48 lavaa. Kokonaisuudessaan lähtevien 

siirtokuomien laatikkomäärät kuitenkin laskevat noin 30 prosentilla Espoon 

leipomolle lähtevien siirtojen jäädessä pois. Lisäksi siirtotuotteiden alueella 

säilytetään Viron leipomolta saapuvia ja muille leipomoille lähteviä pitkän 

matkan siirtotuotteita kuten nykyisessäkin toiminnassa. Näiden siirtotuotteiden 

määrät pysyvät entisellä tasolla, jolloin lähtevien siirtojen alueilla säilytettäisiin 

maanantaisin yhteensä noin 100 - 120 siirtolavaa. 
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Taulukko 7. Laajennetusta lähettämöstä lähtevien siirtotuotteiden lava- ja 

laatikkomäärät  

Leipomo 
Vantaa 

[ltk] 

Vantaa 

[lavaa] 

Espoo 

[ltk] 

Espoo 

[lavaa] 

Rovaniemi 155 1,9 78 1,0 

Kiiminki 320 4,0 174 2,2 

Kuopio 364 4,6 246 3,1 

Kuusankoski 718 9,0 339 4,2 

Seinäjoki 305 3,8 223 2,8 

Tampere 564 7,1 378 4,7 

Yht. 2 426 30,3 1438 18,0 

Lähtevät siirrot yht. [ltk] 
   

3 864 

Lähtevät siirrot yht. [lavaa] 
   

48,3 

 

Alla olevassa kaaviossa 4 on havainnollistettu arviot laajennetun lähettämön 

laatikkomääristä asiakastilauksia keräiltäessä. Kaavio 4 ilmoittaa arviot 

tuntikohtaisista laatikkomääristä samalla periaatteella kuin luvun 5.7 kaavio 3. 

Kaavion 4 lukemissa on otettu huomioon molempien laskentaratojen 

asiakastilaukset. Laskelmien mukaan asiakastilausten määrät kasvavat nykyisestä 

noin 14 800 laatikon määrästä 67 prosenttia. Tämä johtuu Vantaan leipomon 

jakelupiiriin kuuluvan asiakaskunnan laajentumisesta. Asiakasmäärä kasvaa 

nykyisestä noin 550 asiakkaasta noin 1 000 asiakkaaseen.  
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Kaavio 4. Laajennetun lähettämön asiakastilausten keräilyn laatikkomäärät 

tunneittain 

 

Kuten nykyäänkin, ensimmäisenä keräillään Turun alueen asiakastilaukset. 

Keräily aloitetaan maanantaisin kello 0:30 ja sen tulee olla valmis viimeistään 

kello 3:25.  Muina päivinä Turun keräily aloitetaan kello 1:00. Maanantain keräily 

aloitetaan muita päiviä aikaisemmin suurempien tilausmäärien johdosta. Keräilyn 

aloittamisajankohtaan voi tulla vielä muutoksia, mikäli asiakkaille luvattuja 

toimitusaikoja ei pystytä noudattamaan. Turun alueen asiakastilausten 

laatikkomäärät ovat noin viidesosa 24 700 laatikon kokonaistilausmäärästä. Edellä 

mainittu keräily tehdään kokonaisuudessa keräilyradalla numero 1. 

 

Turun keräilyn jälkeen on tauko ja noin kello 3:35 aloitetaan radan 1 ensimmäisen 

kuorman keräily, jonka tulee olla valmis kello 7:23 mennessä. Kello 4:00 alkaa 

rata numero 2:n eli uuden keräilyradan keräily. Myös radan 2 keräilyn tulee olla 

valmis viimeistään kello 7:23. Kuten kaaviosta 4 nähdään, kello 4:00 ja 7:00 

välillä tulee olemaan suuri piikki lähettämön lastauslaiturilla käsiteltävissä 

laatikkomäärissä johtuen kahden laskentaradan yhtäaikaisesta toiminnasta. Tämän 

aikavälin asiakastilaukset ovat noin 16 800 laatikkoa, joka vastaa lähes 70 

prosenttia tilausten kokonaismäärästä. Liitteessä 5 on vertailtu ratojen 1 ja 2 

laatikkomääriä. Kuten liitteen 5 ensimmäisestä kaaviosta nähdään, rata 1 on 
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käytössä lähes koko lähettämön työpäivän. Tällä radalla tullaan keräilemään noin 

67 prosenttia kaikista asiakastilauksista. Radalla 2 keräillään loput noin 33 

prosenttia asiakastilauksista. Kello 4:00 ja 7:00 välillä radan 2 keräilyn 

laatikkomäärät ovat todennäköisesti suuremmat verrattuna radan 1 vastaavaan 

aikaväliin. Tehdyissä laskelmissa tämä ero on noin 1 000 tuotelaatikkoa. 2. 

kuorman keräily toteutetaan entiseen tapaan radalla 1. Kyseisen kuorman keräily 

aloitetaan noin kello 8:15 ja sen tulee olla valmis 9:30 mennessä. 2. kuorma on 

keräilyistä laatikkomääriltään pienin, vastaten noin 2 400 laatikkoa. 

 

Bulk-tilauksien raja-arvoihin ei tehdä merkittäviä muutoksia. Joillakin tuotteilla 

raja-arvot voivat hieman laskea, jolloin bulk-tilauksien laatikkomäärät kasvavat. 

Tehdyissä arvioissa ei ole otettu huomioon kyseisiä muutoksia. Laskelmien 

perusteella bulk-tilausten osuus asiakastilausten kokonaismäärästä pysyisi noin 10 

prosentissa, kuten nykyisessä toiminnassakin. Tämä vastaa taulukon 8 mukaisesti 

noin 2 700 laatikkoa, joka tarkoittaa noin 77 prosentin kasvua laatikkomäärissä 

nykytilanteeseen verrattuna. Jokainen bulk-tilaus kootaan normaalisti omaan 

laatikkopinoon, joiden arvioidut lukumäärät nähdään taulukosta 8. Bulk-tilaukset 

jakautuvat entiseen tapaan Turun alueen, 1. kuorman sekä 2. kuorman tilauksiin. 

Ainoana erona on, että myös radan 2 osalta keräillään myös omat bulk-tilauset. 

Lisäksi keräilyratojen 1 ja 2 väliset bulk-tilaukset eivät saa sekoittua keskenään.  

 

Taulukko 8. Bulk-tilauksien laatikkomäärät 

Kuorma Laatikot Pinoa 

Turku 477 49 

1. kuorma rata 1 896 83 

1. kuorma rata 2 823 75 

2. kuorma 520 65 

Yht. 2 716 272 
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6.5 Laatikkovirtojen vertailu 

 

Arviot lähettämöön saapuvista laatikkovirroista ovat melko luotettavia, sillä 

käydyissä keskusteluissa ilmeni, että kyseiset laatikkomäärät ovat odotetun 

suuruiset. Lähettämöön saapuvat laatikkovirrat saadaan laskemalla yhteen 

tuotannon maanantaille valmistamat laatikkomäärät ja muilta leipomoilta 

saapuvien siirtojen laatikkomäärät, josta saadaan 20 010 ltk + 12 230 ltk = 32 240 

ltk. Lähettämöstä lähtevät laatikkovirrat saadaan puolestaan laskemalla yhteen 

muille leipomoille lähtevien siirtotuotteiden ja asiakastilausten laatikkomäärät, 

josta saadaan 3 864 ltk + 24 740 ltk = 28 604 ltk. Laatikkovirtoja vertaillessa 

kuitenkin huomataan, että lähettämöön saapuvien ja sieltä lähtevien 

laatikkovirtojen välille jää noin 3 600 ylimääräistä laatikkoa.   Normaalisti 

asiakastilausten keräilyn jälkeen tuotelaatikoita voi jäädä yli muutamasta 

kymmenestä muutamaan sataan laatikkoa. Nykyisessä toiminnassa ennusteiden 

pohjalta valmistetut tuotteet on yksi merkittävin syy, miksi tuotelaatikoita jää yli 

asiakastilausten keräilyn loputtua. Osa ylimääräisistä tuotelaatikoista myydään 

Vantaan leipomon myymälässä ja loput toimitetaan jäteleipinä kierrätykseen. 

 

On olemassa kolme todennäköistä syytä, miksi arviot lähettämöstä lähtevistä 

laatikkomääristä jäävät noin 3 600 laatikkoa pienemmiksi. Merkittävimmät 

vaikuttavat tekijät ovat koetuotantosuunnitelman sisältämät kuusi uutuustuotetta, 

jotka eivät näy kesäkuun tilaustiedoissa. Nämä uutuustuotteet tuovat noin 2 500 

laatikon lisän tuotannon valmistusmääriin. Aineistossa on lisäksi noin 140 

asiakasta vähemmän kuin uusissa reittitiedoissa. Näin ollen tilausmäärät tulevat 

olemaan todellisuudessa suuremmat. Kolmas ylijäävien laatikoiden määrään 

vaikuttava tekijä on vajaiden laatikoiden yhdistely. Asiakastilausten keräilyssä osa 

tilauksista on tuotepussimääriltään vajaita laatikoita, joita ratapakkaajat 

yhdistelevät mahdollisuuksien mukaan. Näin ollen asiakkaille voidaan toimittaa 

samassa laatikossa useampia eri tuotteita. Laskelmiin käytetyssä aineistossa 

asiakkaiden tilaukset näkyivät alun perin tuotepusseina, jotka ovat muutettu 

tuotetietojen perusteella laatikoiksi. Mikäli asiakastilaukset sisältävät 

tuotepussimääriltään vajaita laatikoita, laskee Excel nämä vajaat laatikot 
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satunnaisesti yhteen. Todellisuudessa asiakkaille lähteviä tuotelaatikoita on voinut 

olla enemmän, riippuen siitä kuinka paljon ratapakkaajat ovat tilauksia 

yhdistelleet. Todellista laatikkomäärää on näin ollen vaikea arvioida. 
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7 UUDEN LÄHETTÄMÖN LAATIKKOVIRTOJEN HALLINTA  

 

7.1   Varastointialueiden sijoittelu ja varastointikapasiteetit  

 

Liitteessä 6 on esitelty laajennetun lähettämön varastointialueet, joiden avulla 

hallitaan kasvavia laatikkovirtoja. Uudessa lähettämössä on tilapäisen 

varastoinnin kannalta neljä merkittävää osa-aluetta, jotka muodostavat tuhansien 

tuotelaatikoiden kattavia varastointialueita.  Liitteen 6 mukaisesti kyseiset osa-

alueet ovat täyttöalueet, lähtevien siirtotuotteiden varastointialueet, valmisvarastot 

sekä bulk-alueet. Tässä luvussa käydään läpi edellä mainittujen alueiden pinta-alat 

ja varastointikapasiteetit laatikoiden, laatikkopinojen sekä lavapaikkojen 

tarkkuudella. 

 

7.1.1 Valmisvarastot 

 

Valmistavarastojen osalta ruokaleivän uusi valmisvarasto sijoitetaan liitteen 6 

mukaisesti keräilyradan 2 ja pakkaus- ja pinoamisteiden väliselle alueelle. Näin 

mahdollistetaan lyhyet siirtoetäisyydet pinoamispisteiltä valmisvarastoon ja 

valmisvarastosta täyttöalueille. Lyhyet siirtoetäisyydet ovat erityisen tärkeitä, sillä 

edellä mainittujen alueiden välillä siirretään päivittäin tuhansia tuotelaatikoita. 

Taulukon 9 mukaisesti ruokaleivän uusi valmisvarasto on pinta-alaltaan noin 137 

m². FIN-lavoja tälle alueelle mahtuu noin 110 kappaleetta ja laatikkopinoja 

puolestaan 568 kappaletta. Lavapaikkojen lukumäärä on laskettu jakamalla 

valmisvaraston kokonaispinta-ala FIN-lavan pinta-alalla eli 1,2 m²:llä. 

Laatikkopinojen lukumäärä on saatu puolestaan jakamalla valmisvaraston 

kokonaispinta-ala yhden tuotelaatikon pohjan pinta-alalla eli 0,24 m²:llä. 

Tuotannon valmistamat tuotteet säilytetään 12 laatikon pinoina, jotta niitä olisi 

mahdollisimman tehokasta ja turvallista siirrellä. 12 laatikon pinoina ruokaleivän 

valmisvaraston varastointikapasiteetti on noin 6 800 tuotelaatikkoa. Pitkojen ja 

kranssien valmisvarasto tulee sijaitsemaan entiseen tapaan pitkojen ja kranssien 

pinoamispisteen läheisyydessä. Tämän varastointialueen pinta-ala on noin 20 m² 
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ja varastointikapasiteetti 83 laatikkopinoa, joka vastaa 12 laatikon pinoissa noin 1 

000 laatikkoa. 

 

Taulukko 9. Valmisvarastojen varastointikapasiteetit 

Varastointialue Mitat 
Pinta-

ala 
Lavapaikat 

Pinot Pinot 
Laatikkoa   

[12 ltk] [16 ltk] 

Valmisvarasto 

ruokaleipä 

13 m x 

10,5 m 

136,5 

m² 
113 568 

 
6 792   

Valmisvarasto 

pitkot ja kranssit 

5 m x 4 

m 
20 m² 16 83 

 
996   

 

Edellä mainituin tavoin laskettuna kaikki lavat tai laatikkopinot eivät täysin 

mahtuisi rajatuille varastointialueille, mikäli varastointikapasiteetit olisivat täysin 

käytettyinä. Varastointialueiden ympärillä on kuitenkin riittävästi tilaa, mikäli 

säilytettävät tuotelaatikot eivät olisikaan täysin rajattujen alueiden sisäpuolella. 

Kyseiset laskentaperiaatteet pätevät myös muiden varastointialueiden tapauksissa. 

 

7.1.2 Lähtevät siirtotuotteet 

 

Lähtevien siirtojen varastointialueet sijoitetaan liitteen 6 mukaisesti lähettämön 

uuteen laajennusosaan lastauslaiturin läheisyyteen. Tämän tyyppisellä sijoittelulla 

mahdollistetaan lyhyet siirtoetäisyydet siirtokuormien lastauksessa ja purussa. 

Lähtevien siirtojen osalta käytössä on kaksi aluetta, joissa varastoidaan kuuden eri 

leipomon siirtolavoja. Leipomoiden varastointipaikkojen asettelussa on taustalla 

kuormien lähtöjärjestys, jolla pyritään mahdollisimman vaivattomaan lastaukseen.  

 

Taulukon 10 mukaisesti kyseisten alueiden varastointikapasiteetit on ilmoitettu 

vain lavapaikkoina, koska siirrot kootaan FIN-lavoille. Lähtevien siirtotuotteiden 

yhteenlaskettu varastointipinta-ala on noin 167 m², joka vastaa 

varastointikapasiteetiltaan noin 138 lavapaikkaa. Lähtevien siirtojen 

varastointialue 1 varataan Kuopioon, Kuusankoskelle, Seinäjoelle sekä 

Tampereelle lähteville siirtolavoille. Kullekin edellä mainitun leipomon 

siirtolaivoille varataan noin 24 lavapaikkaa. Varastointialue 2 varataan Kiiminkiin 

ja Rovaniemelle lähteville siirtotuotteille, joissa molemmille leipomoille on noin 
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21 lavapaikkaa. Varastointialue 2 on sijoitettu vastapäiselle seinustalle, koska 

alueiden väliin täytyy jättää tilaa kulkuväylälle. Lastausta pyritään helpottamaan 

säilyttämällä siirtolavat rajattujen alueiden pituussuuntaan nähden poikittain. Näin 

alueille mahtuu myös enemmän siirtotuotelavoja ja lavat ovat valmiiksi 

käännettyinä lastaussuuntaan. Lisäksi jokaisen leipomon säilytyspaikat nimetään 

ja rajataan lattiamerkinnöin liitteen 6 mukaisesti. 

 

Taulukko 10. Lähtevien siirtojen varastointikapasiteetit 

Varastointialue Mitat 
Pinta-

ala 
Lavapaikat 

Pinot Pinot 
Laatikkoa 

 [12 ltk] [16 ltk] 

Lähtevät siirrot 

1 

13 m x 9 

m 
117 m² 96 

    

Lähtevät siirrot 

2 

20 m x 

2,5 m 
50 m² 42 

    

 

7.1.3 Täyttöalueet 

 

Lähettämön täyttöalueet sijoitetaan liitteen 6 esittämällä tavalla keräilyratojen 1 ja 

2 edustoille. Kuten taulukosta 11 huomataan, täyttöalueiden varastointikapasiteetit 

ovat ilmoitettu 12 ja 16 laatikon pinoina. Tämä johtuu siitä, että tuotannon 

valmistamat tuotteet varastoidaan 12 laatikon pinoina kun taas valtaosa siirtoina 

saapuvista tuotteista varastoidaan 16 laatikon pinoina. Siirtotuotteet varastoidaan 

16 laatikon pinoina, koska siirtolavat puretaan normaalisti kokonaisina 

laatikkopinoina. Näin kuormien purku pystytään toteuttamaan mahdollisimman 

nopeasti. Lisäksi laatikkopinojen varastointikapasiteetit ovat jaettu tasan puoliksi, 

koska noin 50 % täyttöalueille saapuvista laatikoista ovat siirtotuotteita.  

 

Täyttöalue 1 on pinta-alaltaan taulukon 11 mukaisesti noin 283 m² ja sen 

varastointikapasiteetti on noin 1 180 laatikkopinoa. 12 ja 16 laatikon pinoina 

täyttöalueen 1 varastointikapasiteetti on tällöin noin 16 500 laatikkoa. 

Täyttöalueen 2 pinta-ala on vastaavasti noin 89 m² ja sinne mahtuu yhteensä noin 

370 laatikkopinoa eli noin 5 200 laatikkoa. Molemmat täyttöalueet rajataan 

lattiamerkinnöin, jolla varmistetaan, että kulkuväylille jää riittävästi tilaa. 

Täyttöalueiden merkitsemisestä kerrotaan lisää luvussa 7.4. 
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Taulukko 11. Täyttöalueiden varastointikapasiteetit 

Varastointialue Mitat 
Pinta-

ala 
Lavapaikat 

Pinot Pinot 
Laatikkoa   

[12 ltk] [16 ltk] 

Täyttöalue 1 
10,5 m x 

27 m 

283,5 

m²  
590 590 16 520   

Täyttöalue 2 
3,3 m x 

27 m 
89 m² 

 
185 185 5 180   

 

7.1.4 Bulk-tilaukset 

 

Bulk-tilauksia varastoidaan pääasiallisesti uudessa laajennusosassa liitteessä 6 

esitetyllä tavalla. Tällä tavoin jakeluautojen kuljettajilla on mahdollisimman 

lyhyet siirtoetäisyydet lastatessaan bulk-tilauksia ajoneuvoihinsa. Bulk-tilausten 

varastointialueiden 1 ja 2 yhteenlasketut pinta-alat ovat taulukon 12 mukaisesti 

noin 54 m². Varastointialueille mahtuu yhteensä noin 225 enimmillään 12 laatikon 

pinoa, jolloin laatikoita mahtuu noin 2 700 kappaletta. Bulk-tilaukset varastoidaan 

suurimmillaan 12 laatikon pinoina lastauksen helpottamiseksi. Keräilyratojen 

läheisyyteen sijoitetaan kolmas varastointialue, jossa voidaan säilyttää bulk-

tilausten keräilyyn tarvittavia tuotteita. Tämän alueen pinta-ala on noin 42 m² ja 

sen varastointikapasiteetti on noin 175 laatikkopinoa. Bulk-tilausten 

varastointialue numero 3:n osalta on huomioitava, että sen takana on 

paukkaustarvikehyllystö, jonne on mahdollistettava esteetön pääsy.  

 

Taulukko 12. Bulk-tilausten varastointikapasiteetit 

Varastointialue Mitat 
Pinta-

ala 
Lavapaikat 

Pinot Pinot 
Laatikkoa   

[12 ltk] [16 ltk] 

Bulk-tilaukset 1 
8 m x 3 m 

48 m² 
 

200 
 

2 400   
12 m x 2 m 

Bulk-tilaukset 2 6 m x 1 m 6 m² 
 

25 
 

300   

Bulk-tilaukset 3 
10,5 m x 4 

m 
42 m² 

 
175 

 
2 100   
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7.1.5 Muut varastointialueet 

 

Lähettämön laajennusosaan sijoitetaan liitteessä 6 esitetyllä tavalla noin 52 m²:n 

vara-alue 1, jossa voidaan varastoida tyhjiä lavoja jakelukuljetuksia varten sekä 

tarvittaessa bulk-tilauksia tai lähteviä siirtotuotelavoja. Alueen 

varastointikapasiteetti on taulukon 13 mukaisesti noin 43 lavapaikkaa. 

Laajennusosaan sijoitetaan myös vara-alue 2, jossa säilytetään tyhjiä 

kuormalavoja sekä tyhjiä laatikoita pakkaajien käytettäväksi. Tilan 

varastointikapasiteetti on noin 20 lavapaikkaa tai 100 laatikkopinoa. Liitteessä 6 

esitetty vara-alue 3 on puolestaan tarkoitettu tilausten keräilystä ylijääneiden 

vanhojen leipien tilapäiseen säilytykseen. Tämän alueen säilytyskapasiteetti on 

noin 25 lavapaikkaa. Vara-alueella 3 voidaan lisäksi säilyttää päivittäin kello 

16:00 - 18:00 Virosta saapuvan ensimmäisen siirtokuorman tuotteita, josta ne 

siirretään myöhemmin täyttöalueille 1 ja 2.     

 

Taulukko 13. Vara-alueiden varastointikapasiteetit 

Varastointialue Mitat 
Pinta-

ala 
Lavapaikat 

Pinot Pinot 
Laatikkoa   

[12 ltk] [16 ltk] 

Vara-alue 1 
7,5 m x 7 

m 
52 m² 43 216 

  
  

Vara-alue 2 6 m x 4 m 24 m² 20 100 
  

  

Vara-alue 3 
3 m x 10 

m 
30 m² 25 125 

  
  

 

Tyhjiä lavoja säilytetään myös tuotantolinjojen pinoamispisteiden läheisyydessä. 

Liitteen 6 mukaisesti pinoamispisteiden läheisyyteen sijoitetaan kuvan 12 

kaltainen lavojen pinoamislaite, jonka avulla pyritään vähentämään lavojen käsin 

tehtävää nostelua. Pinoamislaitteen avulla voidaan joko pinota tai purkaa 

lavapinoja. Laite sijoitetaan niin, että sitä voivat käyttää sekä lähettämön että 

tuotteiden pakkaukseen osallistuvat työntekijät. Pinoamislaite asennetaan lisäksi 

niin, että se on tarpeen tullessa helposti siirrettävissä toiseen paikkaan. 

Lähettämön toiseen päätyyn sijoitetaan liitteen 6 mukaisesti hyllystö, jossa 

säilytetään paukkausmateriaaleja sekä -tarvikkeita lähettämön ja tuotannon 

käytettäväksi. Pesuun menevillä ja puhtailla tyhjillä laatikoilla on omat 
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varastointitilat, jotka eivät jatkossa sijaitse varsinaiseen lähettämötoimintaan 

tarkoitetuissa tiloissa. On kuitenkin mahdollista, etteivät kaikki aamupäivisin 

jakelureiteiltä palautettavat tyhjät laatikot mahdu niille tarkoitettuun varastoon. 

Tämän kaltaisissa tilanteissa tyhjiä laatikoita on mahdollista varastoida päivällä 

väliaikaisesti esimerkiksi tyhjillään olevilla bulk-tilausten varastointialueilla 1 ja 

2. Varastokapasiteetin vapautuessa tyhjät laatikot siirretään päivän mittaan niille 

tarkoitettuihin tiloihin.  

 

 

Kuva 12. Kuormalavojen pinoamislaite (Rotech Equipment 2014) 

 

7.1.6 Varastointialueiden vaihtoehtoinen sijoittelu 

 

Lähtevien siirtojen sekä bulk-tilausten varastoinnissa on mahdollisuus käyttää 

myös vaihtoehtoista järjestelyä. Tässä vaihtoehdossa Kiimingin ja Rovaniemen 

lähtevien siirtojen säilytyspaikat siirretään liitteen 7 esittämällä tavalla vara-alue 

numero 1:n tilalle, jolloin lähtevien siirtojen vastainen seinusta vapautuu muuhun 

käyttöön. Kyseisten leipomoiden siirtolavojen varastointikapasiteetti pysyisi 

samankokoisena, kuin ensimmäisessä vaihtoehdossa eli noin 138 lavapaikassa.     

 

Lähtevien siirtojen vastaista seinusta-aluetta olisi tässä vaihtoehdossa mahdollista 

käyttää liitteen 7 mukaisesti bulk-tilausten varastointiin, jolloin varastointiala 
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kasvaisi 50 neliömetrillä. Tällä tavoin keräilyratojen 1 ja 2 väliset bulk-tilaukset 

voitaisiin säilyttää kauempana toisistaan, jolloin sekaannuksien todennäköisyyttä 

olisi keräily- sekä lastausvaiheissa mahdollista pienentää. Keräilyradan 1 bulkit 

tultaisiin tässä vaihtoehdossa sijoittamaan liitteen 7 esittämällä tavalla 

laajennusosan oikean puoleiselle seinustalle. Kyseisen alueen 

varastointikapasiteetti olisi taulukon 14 mukaisesti noin 205 laatikkopinoa, joka 

vastaa 2 460 laatikkoa. Keräilyradan 2 bulkit keräiltäisiin puolestaan 

laajennusosan vasemman puoleiselle seinustalle. Tässä vaihtoehdossa bulk-

tilausten varastointialueiden 1 ja 2 yhteenlasketuksi varastointikapasiteetiksi tulisi 

noin 400 laatikkopinoa. Näin ollen kyseisten tilausten säilytykseen saataisiin 

enemmän pelivaraa esimerkiksi tilausmääriltään merkittävästi suurempien 

pyhäpäivien aikoina sekä tulevaisuudessa mahdollisesti kasvavien tilausmäärien 

tapauksessa.  

 

Taulukko 14. Bulk-tilausten varastointikapasiteetit vaihtoehdossa 2 

Varastointisalue Mitat 
Pinta-

ala 
Lavapaikat 

Pinot Pinot 

Laatikkoa   [12 

ltk] 

[16 

ltk] 

Bulk-tilaukset 1 
20 m x 2,5 

m 
50 m² 

 
205 

 
2 460   

Bulk-tilaukset 2 
8 m x 3 m 

48 m² 
 

200 
 

2 400   
12 m x 2 m 

Bulk-tilaukset 3 6 m x 1 m 6 m² 
 

25 
 

300   

 

Bulk-tilausten keräilyyn valmiiksi tuotavia tuotteita olisi tässä vaihtoehdossa 

mahdollista säilyttää lähempänä itse varastointialueita, jolloin työntehokkuus olisi 

paremmalla tasolla. Liitteessä 7 esitettyjä bulk-tilausten varastointialuetta 3 sekä 

vara-aluetta 1 tultaisiin tässä tapauksessa käyttämään radan 2 bulk-tilausten 

keräilyyn tarkoitettujen tuotteiden säilytykseen. Lähtevien siirtojen aluetta 

käytettäisiin radan 1 bulk-tilausten keräilyyn tarkoitettujen tuotteiden säilytykseen 

päivittäin kello 20:00 ja 6:00 välillä. Tämä on mahdollista, sillä lähtevien siirtojen 

alue on normaalisti käytettynä arkipäivisin kello 6:00 ja 18:00 välisenä aikana. 
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7.2 Lähettämön laatikkovirtojen sisäiset siirrot 

 

Laatikkomäärien kasvaessa olennaisesti myös lähettämöalueella tapahtuvat 

tuotteiden siirrot lisääntyvät. Tuotteiden siirtoja toteutetaan lähettämöön 

saapuvien ja sieltä lähtevien laatikkovirtojen osalta. Uudet kulkuväylät merkitään 

selkeästi, millä varmistetaan laatikkovirtojen esteettömät siirrot. Laatikkomassoja 

siirretään sekä manuaalisesti että moottoroituja kuljettimia hyväksikäyttäen. 

Suurten laatikkomäärien manuaalisissa siirroissa käytetään apuna kuvan 12 

mukaisia pumppukärryjä sekä puisia FIN-lavoja. Pienempien laatikkomäärien 

manuaalisiin siirtoihin käytetään puolestaan kuvan 13 kaltaisia kärryjä, joihin 

mahtuu kaksi laatikkopinoa. Tässä luvussa esitellään pääpiirteissään laajennetun 

lähettämön laatikkovirtojen siirtoreitit. Tämän lisäksi luvussa 7.2.1 

havainnollistetaan vaihtoehtoja siitä kuinka lähettämöön saapuvat laatikkomäärät 

jaetaan lähettämöratojen välille. 

 

 

Kuva 13. Laatikkopinojen siirtokärrit 
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7.2.1 Lähettämöön saapuvien laatikkovirtojen siirrot 

 

Kahden keräilyradan vuoksi tuotteet täytyy jakaa myös kahden täyttöalueen 

kesken. Liitteessä 8 on havainnollistettu ruokaleivän linjojen 1, 2 ja 3 tuotteiden 

jakaminen keräilyratojen välille. Kun lähtevien siirtojen tuotelavat ovat saatu 

koottua, pakkaus- ja pinoamispisteillä pakatuista Vantaan leipomolle jäävistä 

tuotelaatikoista täytetään ensimmäisenä keräilyratojen hyllyköt ja lattiaradat. Kun 

keräilyradan tuotepaikat ovat täynnä, voidaan eniten myytäviä volyymituotteita 

viedä valmiiksi myös täyttöalueille. Täyttöalueille valmiiksi vietäviksi tuotteiksi 

voidaan valita taulukon 15 mukaisesti esimerkiksi kymmenen eniten myytävää 

tuotetta. Täyttöalueelle 1 viedään kutakin tuotetta valmiiksi kymmenen 12 

laatikon pinoa. Pienempien laatikkomäärien vuoksi täyttöalueelle 2 siirretään 5 

laatikkopinoa tuotetta kohden. Kuten taulukosta 15 nähdään, täyttöalueille tullaan 

siirtämään valmiiksi 150 laatikkopinoa, joka vastaa 1 800 tuotelaatikkoa. Tällä 

pyritään pienentämään ruokaleivän valmisvaraston varastointikapasiteetin 

kuormittuneisuutta sekä vähentämään lopullisen tuotteiden jaon aiheuttamaa 

työmäärää. Näin on myös helpointa pitää kirjaa täyttöalueille viedyistä 

laatikkomääristä.  

 

Taulukko 15. Täyttöalueille valmiiksi siirrettävät Vantaan tuotannon 

laatikkomäärät 

Tuote 
Rata 1 

[pinoa] 

Rata 2 

[pinoa] 

Maalaisviipaleet 10 5 

Ruispalat 12 kpl 10 5 

Ranskanleipä MP 10 5 

Ruispalat 6kpl 10 5 

Piimälimppuviipaleet 10 5 

Tosi Rukiinen 10 5 

Mini Ruispalat 10 5 

100 % Kaura 6 kpl 10 5 

Kaurasydän 10 5 

Kaurasydän porkkana 10 5 

Yht. [pinoa] 100 50 

Yht. [laatikkoa] 1 200 600 
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Eniten bulkkeina meneviä tuotteita tullaan liitteen 8 mukaisesti viemään myös 

bulk-tilausten keräilyä varten lähettämön toiseen päähän bulk-tilausten 

varastointialueelle numero 3. Tällä tavoin bulk-tilausten keräily on tehokkaampaa, 

kun volyymituotteet ovat valmiina lähellä bulk-tilausten varastointialueita. Bulk-

tuotteiden siirtoihin voidaan käyttää joko kahden laatikkopinon kärryjä tai FIN-

lavoja. Loput tuotteet siirretään liitteen 8 esittämällä tavalla ruokaleivän 

valmisvarastoon 12 laatikon pinoina, josta ne jaetaan täyttöalueiden välille. 

Laatikkopinot kannattaa nostaa suoraan FIN-lavoille, jotta tuotteiden jako 

saataisiin suoritettua mahdollisimman vähin siirroin. Kaikki tuotelavat merkitään 

paperilapulla, johon kirjataan tuotteen toimituspäivä. Tällä on mahdollista välttää 

eri toimituspäiville valmistettujen tuotteiden sekoittuminen. Lisäksi kaikki 

tuotelavat säilytetään kutakin tuotetta vastaavassa lavajonossa hyvässä 

järjestyksessä.  

 

Valtaosa valmistetuista tuotteista säilytetään valmisvarastoissa kello 20:00 saakka, 

koska tämän ajankohdan jälkeen keräilyohjelmistosta on saatavilla tieto siitä, 

kuinka asiakastilaukset jakautuvat keräilyratojen välillä. Tämä tieto saadaan 

tilausten keräilyohjelma Distribistä, josta ensimmäinen täyttäjä tulostaa listaukset 

kunkin keräilyradan tuotemääristä. Listaukset toimitetaan tuotantolinjojen 

pakkaajille, jotka suorittavat lopullisen tuotteiden jaon täyttöalueiden välille 

liitteen 8 esittämällä tavalla. Toinen vaihtoehto on, että pakkaajat käyvät itse 

katsomassa tuotteiden toimitusmäärät keräilyratojen omilta tietokoneilta. 

Toiminnan kannalta paras vaihtoehto olisi, että pakkaajat tarkistavat itse 

tuotteiden keräilyratakohtaiset määrät, jolloin täyttäjien ei tarvitse puuttua 

Vantaalla valmistettujen tuotteiden jakamiseen. Todellisten tilausmäärien 

perusteella tapahtuvalla tuotteiden jaolla pyritään vähentämään tuotteiden turhaa 

siirtelyä täyttöalueiden välillä keräilyn aikana. Toiminnan kannalta olisi 

tehokkainta, että myös bulk-tuotteet vietäisiin todellisten tilausmäärien perusteella 

bulk-tilausten keräilyalueen läheisyyteen. Tällä tavoin bulk-tilausten keräily olisi 

tehokkaampaa, koska tuotteita ei tarvitsisi siirrellä turhaan paikasta toiseen.  
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Liitteessä 9 on havainnollistettu pitkojen ja pullakranssien sekä 

kahvileipätuotteiden jako täyttöalueiden välille. Kyseisten valmistusosastojen 

tuotteiden osalta toimitaan samalla periaatteella, kuin ruokaleivän tuotteilla. 

Ensimmäisenä täytetään keräilyratojen hyllystöt, jonka jälkeen loput tuotteet 

siirretään pitkojen ja kranssien valmisvarastoon odottamaan lopullista tuotteiden 

jakoa. Kyseisten valmistusosastojen tuotteita ei vähäisten laatikkomäärien vuoksi 

viedä etukäteen täyttöalueille.   

 

Saapuvien siirtokuormien osalta ajoneuvojen kuljettajat tuovat siirtotuotelavat 

liitteen 10 esittämää kulkuväylää pitkin lähettämön täyttöalueille. Haastavin vaihe 

tulee olemaan juuri saapuvien siirtokuormien jakamisessa. Myös siirtokuormien 

jakamisessa käytetään keräilyohjelmistosta tulostettuja listauksia, joista nähdään 

keräilyratojen tuotekohtaiset laatikkomäärät.  Kuormia purkaessa täyttäjän on 

samanaikaisesti pystyttävä jakamaan tuotteet täyttöalueille todellisten 

tilausmäärien perusteella. Siirtokuormien purkaminen on kuitenkin toteutettava 

mahdollisimman ripeästi, jotta seuraavat siirtokuljetukset voidaan ohjata 

lastauslaiturille. Haastavinta nopeatahtisessa kuormien purkamisessa on pitää 

kirjaa täyttöalueille tuoduista laatikkomääristä. Tästä syystä ainakin alkuviikkoina 

on suositeltavaa käyttää kahta henkilöä siirtotuotteiden jakamisessa, jotta tämän 

vaiheen tehtävät saadaan hiottua mahdollisimman rutiininomaisiksi. Täyttäjien 

tehtävänä on lisäksi jakaa Virosta kello 12:00 - 16:00 välillä saapuneet 

ensimmäisen siirtokuorman tuotteet täyttöalueille. Kyseisen kuorman tuotteet 

puretaan liitteen 10 mukaisesti vara-alueelle numero 3 odottamaan tuotteiden 

jakoa. Mikäli kaikkia siirtotuotteita ei ehditä jakaa, voidaan osa siirtokuormista 

purkaa myös vara-alueelle numero 1 sekä lähtevien siirtojen alueelle, josta ne 

jaetaan täyttöalueille myöhempänä ajankohtana.  

 

Sekä tuotannon laatikkomäärät että saapuvat siirrot voidaan toki myös jakaa 

jatkossa keräilyratojen kesken työntekijöiden arvioiden ja kokemuksen 

perusteella, mikäli todellisten määrien pohjalta tapahtuva jako osoittautuu liian 

työlääksi. Tässä tapauksessa keräilyradan 2 toinen täyttäjä voisi saapua töihin 

ennen asiakastilausten keräilyn alkua. Hänen tehtävänään olisi laskea keräilyyn 
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tarvittavat tuotelaatikkomäärät täyttöalueelle 2. Keräilyradan 1 tuotemääriä ei 

tällöin välttämättä tarvitsisi laskea, jolloin keräilyradan 2 ylimääräiset tuotteet 

siirrettäisiin täyttöalueelle 1. Tämä vaihtoehto aiheuttaa turhaa laatikkopinojen 

siirtelyä täyttöalueiden välillä, mikäli kaikkia täyttöalueen 2 tuotteita ei ehditä 

laskemaan ennen keräilyn alkamista. Lisäksi on huomioitava, että tilausmääriltään 

suurina päivinä kaikki tuotelaatikot eivät välttämättä mahdu täyttöalueille, joten 

osa täytyy edelleen jättää valmisvarastoihin. Kyseistä tuotteiden jakoprosessia 

voitaisiin tarkentaa seuraamalla päivittäisiä ratakohtaisia tilausmääriä. Näiden 

tietojen perusteella olisi mahdollista määrittää keräilyradoille päivittäiset 

keskiarvot tuotelaatikoiden ratakohtaisista määristä. Jatkossa tulisi lisäksi miettiä 

ratkaisuja kuinka saapuvien siirtokuormien jakoa olisi mahdollista tehostaa. 

Täyttäjillä voisi olla esimerkiksi käytössään mukana kannettavat 

keräilyratakohtaiset tablet-tietokoneet, joista täyttäjät näkisivät nopeasti kunkin 

tuotteen tarvittavat laatikkomäärät. 

 

Kolmas mahdollinen vaihtoehto olisi, että keräilyratojen välissä olisi yksi 

yhteinen täyttöalue. Kaikki tuotelaatikot voitaisiin tässä tapauksessa viedä suoraan 

täyttöalueelle, jolloin työmäärä vähenisi huomattavasti tuotteiden siirtojen 

vähentyessä. Tämä vaihtoehto olisi toteutettavissa, mikäli keräilyradat olisivat 

täysin vastakkain toisiinsa nähden. Keräilyratoja ei kuitenkaan uudessa 

lähettämössä ole mahdollista asentaa täysin vastakkain, koska lähettämöalue olisi 

tässä tapauksessa epätehokkaasti käytettynä. Lisäksi yhteinen täyttöalue tukkisi 

kulkuväylän pinoamispisteiltä lähettämön toiseen päähän, jolloin esimerkiksi 

keräilyn aikainen bulk-tuotteiden siirtäminen vaikeutuisi. Laatikkopinojen 

siirtoetäisyydet olisivat myös huomattavasti pidemmät täyttöalueen keskiosasta 

keräilyhyllyköiden luokse, joka hidastaisi täyttäjien toimintaa tilausten keräilyn 

aikana.  

   

7.2.2 Lähettämöstä lähtevien laatikkovirtojen siirrot 

 

Pitkojen ja pullakranssien sekä linjojen 1, 2 ja 3 pinoamispisteillä kootut 

siirtotuotelavat siirretään pumppukärryillä liitteen 11 mukaisia kulkuväyliä pitkin 
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lähtevien siirtotuotteiden varastointialueille. Pinoamispisteiden ja lähtevien 

siirtotuotteiden varastointialueiden väliset kuljetusetäisyydet kasvavat nykyiseen 

lähettämöön verrattuna. Edellä mainitut varastointialueet sijoitetaan erilleen 

täyttö- ja keräilyalueista, jotta täyttöalueiden läheisyydessä tapahtuvaa liikennettä 

sekä kuljettajien liikkumista leipomotiloissa saataisiin vähennettyä. Kuten 

nykyisessä lähettämön toiminnassa, muille leipomoille lähtevät Viron leipomolta 

saapuvat siirtotuotteet toimitetaan Vantaan toimipisteen kautta. Edellä mainitut 

siirtotuotteet saapuvat aamupäivisin Vantaan leipomolle, jossa kuormat puretaan 

kunkin leipomon omalle säilytyspaikalle. Lopuksi kaikki pitkän matkan 

siirtotuotteet lastataan iltapäivisin ajoneuvoihin lastauslaiturin oikean puoleisista 

ovista liitteen 11 esittämällä tavalla.    

 

Asiakastilaukset keräillään samalla periaatteella, kuten ennenkin. Keräilyradoilla 

1 ja 2 kootut asiakastilaukset siirretään liitteen 11 mukaisesti kuljettimia pitkin 

lastauslaiturille, jossa jakeluautojen kuljettajat lastaavat ne ajoneuvoihinsa. 

Keräilyradan 1 kuljettimen päässä on käytössä liitteen 11 mukainen automatisoitu 

jakaja, joka jaottelee asiakastilausten laatikkopinot lastauslaiturin läheisyydessä 

oleville useammalle vierekkäiselle kuljettimelle.  

 

Bulk-tilaukset keräillään uudessa laajennusosassa oleville varastointialueille, 

joilta jakeluautojen kuljettajat lastaavat ne ajoneuvoihinsa lastauslaiturin 

vasemman puoleisista ovista liitteen 11 osoittamalla tavalla. Bulk-tilaukset 

keräillään täyttöalueiden 1 ja 2 sekä pakkausmateriaalihyllyn eteen valmiiksi 

tuotuja tuotteita hyödyntäen. Keräilyradan 1 bulk-tilauksiin käytetään täyttöalueen 

1 tuotteita ja vastaavasti keräilyradan 2 bulk-tilausten keräilyyn käytetään 

täyttöalueen 2 tuotteita. Tilaukset siirretään liitteen 11 esittämiä kulkureittejä 

pitkin bulk-tilausten varastointialueille. Tilauspinojen siirrot voidaan toteuttaa 

laatikkopinojen painosta riippuen joko työntämällä niitä lattiapintaa pitkin tai 

kärryjä hyväksikäyttäen. Tilauksia keräiltäessä on otettava huomioon, että 

keräilyratojen 1 ja 2 bulk-tilaukset täytyy säilyttää niin, etteivät ne mene 

keskenään sekaisin. Sekaannuksien mahdollisuutta voidaan pienentää esimerkiksi 
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merkitsemällä ratojen 1 ja 2 tilauspinot toisiinsa nähden erivärisillä tilaustiedot 

sisältävillä lapuilla. 

 

Bulk-tilausten säilytykseen voidaan käyttää myös luvussa 7.1.6 esiteltyä 

vaihtoehtoa, jossa bulk-tilaukset varastoidaan selvästi erillään toisistaan. Tässä 

tapauksessa kyseisten tilausten tekoa varten valmiiksi tuotuja tuotteita on lisäksi 

mahdollista säilyttää lähempänä itse bulk-tilausten varastointialueita, jolloin bulk-

tilausten keräily tehostuu merkittävästi. Keräilyradan 1 bulk-tilausten keräilyyn 

tarkoitetut tuotteet siirretään liitteen 12 esittämällä tavalla lähtevien siirtojen 

alueelle, josta kyseiset tilaukset kootaan liitteen 12 bulk-alueelle 1. Keräilyradan 2 

bulk-tilausten keräilyyn tarkoitetut tuotteet siirretään puolestaan bulk-alueelle 3, 

josta tilaukset kootaan bulk-alueelle numero 2.  

 

7.3 Lähettämön varastointialueiden kuormittuneisuudet 

 

Laatikkovirtojen kasvaessa on tärkeää käydä läpi uuden lähettämön eri alueiden 

kuormittuneisuudet. Kuormittuneisuudella tarkoitetaan tässä tapauksessa uuden 

lähettämön eri alueilla varastoitavien laatikkomäärien ja niiden säilytysaikojen 

vaikutuksia varastointikapasiteettien käyttöasteisiin. Näin ollen tässä luvussa 

määritetään mihin aikaan ja kuinka paljon tuotelaatikoita säilytetään 

suurimmillaan kullakin varastointialueella. Tällä tavoin voidaan varautua 

esimerkiksi tilanteisiin, joissa joudutaan käyttämään vara-alueita, koska 

varastointikapasiteetit ylittyvät. Lisäksi säilytysaikojen perusteella tiedetään, 

milloin mikäkin alue on vapaana esimerkiksi muuhun käyttötarkoitukseen. 

 

7.3.1 Valmisvarastot 

 

Kuten luvussa 7.2.1 mainittiin, suurin osa tuotannon valmistamista 

laatikkomääristä säilytetään valmisvarastoissa tuotteiden varsinaiseen jakamiseen 

asti. Valmisvarastojen laatikkomäärät ovat korkeimmillaan noin kello 20:00, 

mikäli tuotteiden jako tullaan toteuttamaan keräilyratojen todellisten 

jakelumäärien pohjalta. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 16 on 
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havainnollistettu arviot valmisvarastojen laatikkomääristä, kun käytössä on 

luvussa 7.2.1 esitelty tuotteiden jako todellisten keräilyratakohtaisten 

tilausmäärien perusteella. Taulukossa 16 on lisäksi havainnollistettu kuinka 

suuren osan arvioidut laatikkomäärät käyttävät ruoka- sekä pitkojen ja kranssien 

valmisvarastojen varastointipinta-aloista. Käytetyt varastointipinta-alat on saatu 

jakamalla valmisvarastoissa säilytettävät arvioidut laatikkomäärät 

valmisvarastojen varastointikapasiteeteilla.  

 

Ruokaleivän valmisvaraston arvioidut laatikkomäärät on laskettu vähentämällä 

ensin linjojen 1, 2 ja 3 kello 20:00 mennessä valmistetuista laatikkomääristä 

lähtevien siirtotuotteiden varastointialueelle viedyt laatikkomäärät, josta saadaan 

13 431 ltk - 3 864 ltk = 9 567 ltk. Luvun 7.2.1 mukaisesti Vantaan leipomolle 

jäävistä laatikkomääristä ensimmäisenä täytetään keräilyratojen hyllystöt ja 

lattiaradat, jonka jälkeen myös täyttöalueille siirretään valmiiksi eniten myytäviä 

tuotteita. Näin ollen edellä lasketusta laatikkomäärästä on vähennettävä vielä 

hyllystöihin ja lattiaradoille mahtuvat sekä täyttöalueille valmiiksi vietävät 

laatikkomäärät, josta valmisvarastoon jääväksi osuudeksi saadaan 9 567 ltk - 1 

210 ltk - 1 800 ltk = 6 557 laatikkoa. Näin ollen täyttöalueille jaettavaksi jäisi noin 

3 600 kappaletta, kun noin 6 600 laatikosta vähennetään tiistaille valmistetut 

tuotteet. Kuten taulukosta 16 nähdään, ruokaleivän valmisvaraston säilytyspinta-

alasta olisi käytössä maanantaisin noin 96 %. Edellä mainituissa laskelmissa ei ole 

otettu huomioon bulk-tilausten keräilyyn valmiiksi vietäviä tuotteita, joten 

ruokaleivän valmisvaraston käytetty varastointipinta-ala voi todellisuudessa olla 

pienempi. Kuormitusajan suhteen ruokaleivän valmisvarasto on aina käytössä 

tuotannon valmistamia tuotteita varten.  

 

Taulukko 16. Valmisvarastojen kuormittuneisuus 

Valmisvarasto 
Kapasiteetti 

[ltk] 
Arvio [ltk] 

Käytetty 

varastointipinta-

ala [%] 

Ruokaleipä 6 800 6 560 96 % 

Pitkot ja kranssit 1 000 350 35 % 
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Pitkojen ja kranssien valmisvarastossa säilytetään sekä pitkoja ja kransseja että 

kahvileivän valmistamia irtotuotteita. Arviot pitkojen ja kranssien 

valmisvarastossa säilytettävistä laatikkomääristä ovat laskettu vähentämällä 

kyseisillä osastoilla valmistetuista laatikoista hyllystöihin ja lattiaradoille 

mahtuvat osuudet, josta saadaan 1450 ltk - 1105 ltk = 345 ltk. Pitkoja ja kransseja 

sekä kahvileivän tuotteita ei viedä etukäteen täyttöalueille niiden vähäisten 

myyntimäärien vuoksi. Pitkojen ja kranssien valmisvaraston kapasiteetista olisi 

arvioiden mukaan käytössä vain noin kolmannes. Näin ollen kyseisen 

valmisvaraston säilytystilaa voidaan käyttää myös ruokaleivän tuotteiden 

varastointiin, mikäli ruokaleivän valmisvaraston kapasiteetti on tiukilla. 

 

7.3.2 Lähtevät siirtotuotteet 

 

Lähtevien siirtotuotteiden varastointialue on käytössä sunnuntaiyöstä noin kello 

0:00:sta sunnuntai-iltaan noin kello 18:00 asti, jolloin kuormitusaika on 

suurimmillaan 18 tuntia. Ensimmäisten maanantaipäivän tuotteiden pakkaus 

aloitetaan sunnuntaisin kello 0:00 ja 1:00 välillä, jolloin myös ensimmäiset 

siirtolavat viedään niiden varastointialueille. Vastaavasti arkisin ensimmäiset 

siirtotuotteet tuodaan varastointialueille kello 6:00 - 9:00 välisenä aikana ja 

viimeiset siirtotuotteet lähtevät kello 18:00 mennessä, jolloin kuormitusaika on 

suurimmillaan 12 tuntia. Taulukossa 17 on havainnollistettu lähtevien 

siirtokuormien laatikko- ja lavamäärät. Kuten nykyäänkin, Vantaan leipomolta 

lähtee asiakastoimituksia edeltävänä päivänä kolme siirtokuormaa, joissa 

jokaisessa on kahden leipomon siirtotuotteet. Taulukossa 17 on lisäksi ilmoitettu 

kuinka pitkään kullekin leipomolle lähteviä siirtotuotteita säilytetään 

kauimmillaan. Sunnuntaisin ensimmäisenä lastataan noin kello 12:00 - 13:00 

Pohjois-Suomen leipomoiden siirtokuormat, jotka ovat lavamääriltään selvästi 

pienimpiä. Tämän jälkeen kello 14:00 - 15:00 välillä lastataan Kuusankosken ja 

Kuopion kuormat ja viimeisenä noin kello 16:00 - 18:00 välisenä aikana lastataan 

Tampereen ja Seinäjoen siirtotuotteet. Vantaan yksikön valmistamia siirtotuotteita 

varastoidaan yhteensä noin 49 lavaa, joka vastaa noin 3 900 tuotelaatikkoa.  
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Taulukko 17. Lähtevien siirtotuotteiden säilytysalueiden kuormittuneisuudet 

Leipomo 
Kapasiteetti 

[lavapaikat] 

Arvio 

[ltk] 

Arvio 

[lavat] 

Käytetty 

säilytyspinta-

ala [%] 

Kuormitusaika 

Rovaniemi 21,0 233 2,9 14 % 

Sunnuntai: klo 0:00 -  klo 

13:00 Arkisin klo 6:00 -  klo 

13:00 

Kiiminki 21,0 494 6,2 29 % 

Sunnuntai: klo 0:00 -  klo 

13:00 Arkisin klo 6:00 -  klo 

13:00 

Kuopio 24,0 610 7,6 32 % 

Sunnuntai: klo 0:00 -  klo 

15:00 Arkisin klo 6:00 -  klo 

15:00 

Kuusankoski 24,0 1057 13,2 55 % 

Sunnuntai: klo 0:00 -  klo 

15:00 Arkisin klo 6:00 -  klo 

15:00 

Seinäjoki 24,0 528 6,6 28 % 

Sunnuntai: klo 0:00 -  klo 

18:00 Arkisin klo 6:00 -  klo 

18:00 

Tampere 24,0 942 11,8 49 % 

Sunnuntai: klo 0:00 -  klo 

18:00 Arkisin klo 6:00 -  klo 

18:00 

Yht. 138,0 3864 48,3 35 % 
Sunnuntaisin 18 h 

Arkisin 12 h 

 

Kuten taulukosta 17 nähdään, siirtotuotteiden varastointikapasiteetista on käytössä 

kokonaisuudessaan vain 35 %. Käytetyt säilytyspinta-alat ovat laskettu jakamalla 

arvioidut siirtokuormien lavamäärät kunkin leipomon säilytysalueen 

lavapaikkojen lukumäärällä. Eniten varastointialueiden lavapaikkoja käyttävät 

Kuusankosken ja Tampereen leipomoille lähtevät siirtotuotteet, jotka vievät noin 

50 % kyseisille leipomoille varastuista lavapaikoista. Muiden leipomoiden 

käytetystä varastointipinta-alasta olisi puolestaan käytössä suurimmillaan vain 

noin kolmannes. Näin ollen Virosta saapuville 50 - 70 siirtotuotelavalle jää vielä 

reilusti säilytystilaa.   

 

7.3.3 Täyttöalueet 

 

Sunnuntaisin ensimmäiset tuotteet tuodaan täyttöalueille kello 1:00 jälkeen. 

Vastaavasti arkisin täyttöalueille aletaan siirtää seuraavan päivän jakeluun 

valmistettuja tuotteita sen jälkeen, kun edellinen asiakastilausten keräily on 

loppunut. Tästä johtuen täyttöalueet 1 ja 2 ovat arkipäivinä käytössä läpi 

vuorokauden. Lisäksi täyttöalueille tuodaan muilta leipomoilta saapuvia 
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siirtotuotteita kello 20:00 eteenpäin aina kello 0:00 asti, kuten nykyäänkin. 

Täyttöalueen 1 laatikkomäärät ovat maanantaisin suurimmillaan juuri ennen kello 

0:30 alkavaa tilausten keräilyä. Täyttöalueen 2 laatikkomäärät ovat puolestaan 

suurimmillaan kello 4:00 mennessä, jolloin kyseisen radan tilausten keräily alkaa.  

 

Alla olevassa taulukossa 18 on esiteltynä arviot täyttöalueiden 

kuormittuneisuuksista. Täyttöalueen 1 arvioidut laatikkomäärät on saatu 

laskemalla ensin yhteen kello 0:30 mennessä valmistettujen tuotteiden 

laatikkomäärät sekä saapuvien siirtojen laatikkomäärät, josta saadaan noin 26 290 

laatikkoa. Keräilyradan 1 osuus edellä mainitusta laatikkomäärästä on noin 17 610 

laatikkoa, sillä kyseisellä radalla keräillään noin 67 % asiakastilausten 

kokonaismäärästä. 17 610 tuotelaatikon määrästä täytyy vielä vähentää 

keräilyhyllystöön ja lattiaradalle 1 mahtuvat osuudet eli noin 3 650 laatikkoa, 

jolloin täyttöalueella 1 olisi suurimmillaan noin 13 960 tuotelaatikkoa. Taulukon 

18 mukaisesti täyttöalueen 1 varastointipinta-alasta olisi suurimmillaan käytössä 

noin 85 %.  

 

Taulukko 18. Täyttöalueiden kuormittuneisuudet 

Täyttöalue 
Kapasiteetti 

[ltk] 

Arvio 

[ltk] 

Käytetty 

säilytyspinta-ala 

[%] 

1 16 520 13 960 85 % 

2 5 180 5 320 100 % 

 

Täyttöalueen 2 osuus 26 290 laatikon määrästä on loput 33 prosenttia, joka vastaa 

8 680 tuotelaatikkoa. Tähän täytyy kuitenkin lisätä kello 0:30 - 4:00 välisenä 

aikana keräilyradalle 2 valmistetut tuotteet, joiden määrä olisi noin 430 laatikkoa. 

Kello 4:00 mennessä keräilyradan 2 osuus olisi siis noin 9 100 laatikkoa. Tästä 

määrästä täytyy vielä vähentää hyllystöön ja lattiaradalle 2 mahtuvat osuudet eli 3 

780 laatikkoa, jolloin täyttöalueella 2 olisi suurimmillaan noin 5 320 laatikkoa. 

Laskelmien perusteella kaikki kello 4:00 mennessä täyttöalueelle 2 tuodut 

laatikkomäärät eivät mahtuisi kyseiselle varastointialueelle. Tämä ei kuitenkaan 

tuota ongelmia, sillä tuotelaatikoita voidaan säilyttää tilapäisesti ruokaleivän 

valmisvarastossa, josta ne voidaan tilan vapautuessa siirtää täyttöalueelle 2.   
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7.3.4 Bulk-tilaukset 

 

Bulk-tilausten keräily aloitetaan mahdollisuuksien mukaan, kun tarvittavia 

tuotteita on siirretty pakkaajien toimesta täyttöalueille noin kello 20:00:sta 

eteenpäin. Kuten luvussa 6.4 mainittiin, bulk-tilauksia on maanantaisin noin 2 700 

laatikkoa. On kuitenkin huomioitava, että Turun alueen bulk-tilaukset kasataan 

perinteisellä tavalla suoraan kuormalavoille eikä niitä sen vuoksi säilytetä bulk-

alueilla. Kyseiset lavat voidaan siirtää esimerkiksi vara-alueelle numero 1, josta 

jakelukuljetusten kuljettajat hakevat ne kuormiinsa. Näin ollen bulk-tilausten 

varastointialueilla olisi noin 2 200 laatikkoa, jotka kuormittavat aluetta 

sunnuntaista noin kello 20:00:sta maanantaihin kello 9:00:een saakka. Sama 

kuormitusaika pätee myös muina tilausten keräilypäivinä.   

 

Taulukossa 19 on havainnollistettu bulk-alueiden 1 ja 2 yhteenlasketut 

varastointikapasiteetit sekä käytetyt varastointipinta-alat. Varastointipinta-ala on 

laskettu jakamalla arvioitu bulk-tilausten laatikkopinomäärä 

varastointikapasiteettia vastaavalla pinomäärällä. Taulukon 19 arviosarakkeen 

osalta yksi pino vastaa siis yhden asiakkaan tuotekohtaista tilausta. Kuten 

taulukosta 19 nähdään, bulk-alueiden varastointipinta-alat olisivat lähes täysin 

käytettyinä. Bulk-tilausten tilantarvetta voidaan kuitenkin pienentää 

yhdistelemällä kunkin asiakkaan tilauksia samoihin pinoihin. Lisäksi kyseisiä 

tilauksia voidaan säilyttää myös vara-alueella numero 1.  

 

Taulukko 19. Bulk-alueiden kuormittuneisuudet 

Kuorma 
Kapasiteetti 

[pinoa] 
Arvio [ltk] 

Arvio 

[pinoa] 

Käytetty 

säilytyspinta-

ala [%] 

 

1. Kuorma rata 1 

1. Kuorma rata 2 

2. Kuorma rata 1 

225 2 240 223 99 % 
 

 

Luvussa 7.1.6 esitelty vaihtoehtoinen bulk-tilausten säilytystapa kaksinkertaistaisi 

taulukon 20 mukaisesti kyseisten tilausten varastointikapasiteetin. Taulukon 20 

lukuarvojen määrittämisessä on käytetty samoja periaatteita, kuin taulukossa 19. 

Tässä vaihtoehdossa keräilyradan 1 bulk-alueen säilytyspinta-alasta tulisi olemaan 
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käytössä noin 72 %. Keräilyradan 2 bulk-alueen säilytyspinta-alasta tulisi 

puolestaan olemaan käytössä vain noin 42 %. Tämä antaa joustavaa pelivaraa 

bulk-tilausten säilytykseen, mikäli kyseisten tilausten laatikkomäärissä tapahtuu 

ennakoitua suurempaa kasvua. 

 

Taulukko 20. Bulk-alueiden kuormittuneisuudet vaihtoehto 2:n tapauksessa  

Kuorma 
Kapasiteetti 

[pinoa] 
Arvio [ltk] 

Arvio 

[pinoa] 

Käytetty 

säilytyspinta-

ala [%] 

 

1. Kuorma rata 1 

2. Kuorma rata 1 
205 1 415 148 72 % 

 

1. Kuorma rata 2 200 820 83 42 % 
 

 

7.4 Käytännön kehittämiskohteet ja niihin reagointi 

 

Vantaan leipomon nykyiseen toimintaan tutustuessa nousi esille 

kehittämiskohteita, joihin laajennetun lähettämön toiminnassa tulisi reagoida 

etsimällä parempia toimintatapoja. Laatikkovirtojen hallinnan näkökulmasta nousi 

esille neljä keskeisintä osa-aluetta, jotka ovat pakkaajien toiminta, täyttäjien 

toiminta, saapuvat siirrot sekä tuotannon laatikkomäärät. Seuraavassa esitellään 

näiden osa-alueiden kehittämiskohteet sekä kuinka niihin tulisi reagoida. 

 

Nykyisessä toiminnassa tuotantolinjan 1 laatikoiden pinoamisvuorossa oleva 

pakkaaja ei välttämättä aina ehdi siirtämään tuotteita lähettämön toiseen päähän 

bulk-tilausten tekoa varten. Tämä koskee erityisesti ruispalatuotteita, joita menee 

laatikkomäärällisesti eniten bulk-tilauksina. Pinoamisvuorossa olevan henkilön on 

osallistuttava myös joidenkin ruispalatuotteiden pakkaukseen, joten heille ei jää 

välttämättä aikaa bulk-tuotteiden siirtoihin. Tästä syystä lähettämön täyttäjien on 

aika-ajoin haettava itse kyseisiä tuotteita pinoamispisteiltä, jolloin aikaa kuluu 

ylimääräisten tuotesiirtojen tekemiseen. Laatikkomäärien kasvaessa pakkaajien 

apu tuotteiden siirtelyssä olisi entistä tärkeämmässä roolissa. Uuden tuotantolinjan 

käyttöönoton jälkeen ruokaleivän tuotantolinjoilla on kolme lähekkäistä 

pinoamispistettä, joissa kullakin pisteellä on yksi henkilö vastaanottamassa ja 

siirtämässä laatikkopinoja valmisvarastoon tai täyttöalueille. Näin ollen 
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esimerkiksi yksi henkilö voisi siirtää tuotteita bulkkien tekoa varten, jolloin kaksi 

muuta hoitaisivat tilapäisesti ruokaleivän pinoamispisteiden tehtäviä sekä 

auttaisivat tuotantolinjan 1 pakkaustehtävissä. Pinoamispisteillä oleville 

henkilöille voidaan lisäksi toimittaa täyttäjien toimesta listaukset, joista he 

näkevät kuinka paljon kutakin tuotetta tarvitaan bulkkeja varten. Lisäksi 

pakkaajien apua tarvitaan erityisesti kello 20:00 jälkeen tapahtuvassa tuotteiden 

jakamisessa täyttöalueille, sillä täyttäjien ei ole tällöin mahdollista sekä purkaa 

saapuvia siirtokuormia että jakaa oman tuotannon valmistamia tuotteita. Tästä 

syystä pakkaajien ja lähettämön henkilöstön työtehtävien kuvaukset tulee 

päivittää. Vastuualueet tuotteiden laatikkovirtojen siirroista voidaan esimerkiksi 

jakaa niin, että pakkaajat vastaavat Vantaan leipomolla valmistettujen tuotteiden 

jakamisesta ja siirtämisestä täyttöalueille, bulk-tilausten keräilyyn tarkoitettujen 

volyymituotteiden siirtämisestä lähemmäksi bulk-tilausten varastointialueita sekä 

lähtevien siirtojen kokoamisesta ja siirtämisestä niiden varastointialueille. 

Lähettämön henkilöstö vastaa asiakastilausten keräilystä, täyttöalueiden 

järjestelystä sekä saapuvien siirtokuormien purkamisesta ja jakamisesta 

täyttöalueille. Mikäli työtehtävien jakautumisessa havaitaan ongelmia, voidaan 

tehtävän kuvauksia päivittää työntekijöiden ja työnjohdon ehdotusten sekä 

toiveiden mukaisesti.   

 

Nykyisessä toiminnassa osa pakkaajien täyttöalueelle siirtämistä 

tuotelaatikkopinoista ovat koottu vinoiksi ja epäjärjestyksessä oleviksi 

laatikkopinojonoiksi. Vierekkäisten laatikkopinojonojen väliin on myös usein 

jätetty turhia tyhjiä välejä, jotka heikentävät täyttöalueen varastointikapasiteettia. 

Tämä korostuu varsinkin tilausmääriltään suurina päivinä, jolloin täyttöalueiden 

lattiapinta-alojen tulisi olla mahdollisimman tehokkaasti käytettyinä. Lisäksi 

täyttöalueelle on jätetty pakkaajien toimesta jopa täysiä tuotelavoja, jotka jäävät 

täyttäjien purettaviksi. Näistä syistä johtuen uuden lähettämön täyttöalueille tulisi 

tehdä keräilyhyllystöjen suuntaiset lattiamerkintäviivat, joiden kohdalta lähdetään 

muodostamaan laatikkopinojonoja. Lisäksi edellä mainittuun lattiamerkintään 

tehdään kuvan 14 esittämällä tavalla kohtisuorat apuviivat, joiden suuntaisesti 

laatikkopinojonot muodostetaan. Kun näiden merkintäviivojen väliset etäisyydet 
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mitoitetaan oikealla tavalla, ei vierekkäisten laatikkopinojen välille pitäisi syntyä 

tyhjiä rakoja, mikäli ensimmäisten pinojonojen muodostaminen on aloitettu 

hyllystöihin nähden kohtisuorien merkintöjen kohdilta. Kohtisuoria apuviivoja 

voidaan toki tehdä enemmän kuin kuvassa 14 on esitetty, mikäli siihen havaitaan 

tarvetta. Täyttöalueiden merkintöjen tarkoituksena on helpottaa pakkaajia 

täyttämään täyttöalueita laatikkopinoilla järjestelmällisesti, jolloin myös 

täyttöalueiden varastointipinta-alat olisivat mahdollisimman tehokkaasti 

käytettyinä. Lisäksi täyttäjien työmäärää saadaan pienennettyä, kun heidän ei 

tarvitse heti työvuoronsa alussa järjestää täyttöalueita siisteiksi.    

 

 

Kuva 14. Täyttöalueiden merkinnät 

 

Täyttöalueen läheisyydessä ei ole tällä hetkellä tietokonetta, josta täyttäjät 

pystyisivät tarkistamaan tuotekohtaisia tilausmääriä tai tekemään muita tilausten 

keräilyyn liittyviä toimenpiteitä. Lähin tietokone täyttäjien kannalta sijaitsee 

nykyisessä lähettämössä liitteen 1 mukaisesti tilausten keräilyalueen toisessa 

päädyssä, jota ratapakkaajat käyttävät tilausten keräilyssä. Esimerkiksi lattiaradan 

täyttäjällä on pitkä matka kyseiselle tietokoneelle, sillä se sijaitsee radan 

vastakkaisessa päädyssä. Näin ollen täyttäjien työn tehokkuus kärsii, koska heidän 
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on useasti käytettävä tietokonetta tehtäviensä hoitamiseksi. Lisäksi nykyisessä 

keräilyohjelmistossa ei ole mahdollisuutta tulostaa listauksia tuotteiden 

tilausmääristä, joita tarvittaisiin mm. ylimääräisten tuotteiden poistamiseen 

täyttöalueelta keräilyn aikana. Näistä seikoista johtuen uuteen lähettämöön 

lisätään täyttäjille omat keräilyratakohtaiset tietokoneet. Tietokoneet sijoitetaan 

liitteen 6 esittämällä tavalla täyttöalueiden väliin, jolloin molempien 

keräilyratojen täyttäjillä on mahdollisimman lyhyet etäisyydet työasemille. 

Uuteen keräilyohjelmiston versioon lisätään myös mahdollisuus tulostaa erilaisia 

listauksia, kuten esimerkiksi tuotekohtaiset tilausmäärät, joita tarvitaan mm. 

tuotteiden jakamisessa täyttöalueille.  

 

Vantaan leipomolle saapuneissa siirtokuormissa on ollut eroja siirtotuotelavojen 

lastausjärjestyksessä. Siirtokuormia tuovat ajoneuvot tulisi lastata keräilyradan 

hyllyjärjestys huomioiden, mikä tekee kuormien purkamisesta tehokkaampaa. Osa 

saapuvista kuormista on lastattu sekalaisessa järjestyksessä, jolloin kuormia 

purkamassa oleva täyttäjä joutuu liikkumaan edestakaisin täyttöaluetta. Tämän 

vuoksi siirtokuormien kuljettajia tulisi ohjeistaa antamalla heille uusien 

keräilyratojen identtiset hyllyjärjestykset. Jos siirtokuormat olisivat lastattu 

hyllyjärjestyksen mukaisesti, voisi täyttäjä lavan purkamisen jälkeen siirtyä 

suoraan seuraavan tuotteen kohdalle odottamaan kuljettajan tuomaa seuraavaa 

tuotelavaa. Muiden leipomoiden tulisi lisäksi merkitä siirtotuotelavoilla olevat 

sekatuotepinot, esimerkiksi laittamalla lappu niiden laatikoiden väliin, joiden 

kohdalla tuote vaihtuu toiseksi. Siirtotuotelavoja purkaessa sekapinoja ei 

välttämättä aina huomata, jolloin pahimmassa tapauksessa jotakin tuotetta voidaan 

täydentää väärään keräilyhyllyyn ja asiakas voi saada väärää tuotetta.  

 

Lähettämön henkilöstöllä ei ole tähän mennessä ollut tietoa oman tuotannon 

valmistamista laatikkomääristä. Tämä koskee erityisesti ennusteiden pohjalta 

valmistettuja tuotteita. Tätä tietoa tullaan tarvitsemaan laajennetun lähettämön 

toiminnassa, erityisesti tuotteiden jakamisessa täyttöalueille. Tuotteiden 

pakkaajille annetaan listaukset, joihin he merkitsevät Vantaan lähettämön 

asiakastilausten keräilyyn ennusteiden pohjalta valmistetut tuotekohtaiset 
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laatikkomäärät. Tieto helpottaa myös täyttäjiä ylimääräisten tuotelaatikoiden 

poistamisessa sekä puutostilanteiden havaitsemisessa. Puutteet voidaan huomata 

ajoissa vertaamalla keskenään tietyn tuotteen valmistusmäärää ja yhteenlaskettua 

tilausmäärää. Kun tuotepuutteet huomataan riittävän ajoissa, voidaan toimitettavia 

tuotemääriä vähentää useammalta asiakkaalta tasapuolisesti. Tähän voitaisiin toki 

kehittää myös automaattinen järjestelmä, joka vertaisi pakkaajien järjestelmään 

kirjaamia valmistusmääriä asiakastilausten määriin.   

 

7.5 Lähettämön henkilöstö 

 

Lähettämön henkilöstöllä on merkittävä rooli materiaalivirtojen hallinnan osalta, 

sillä he mahdollistavat suurimmalta osin lähettämön laatikkovirtojen siirrot 

paikasta toiseen. Myös tuotteiden pakkauksessa työskentelevien henkilöiden roolit 

tulevat olemaan merkittävämmässä asemassa, sillä heidän vastuullaan on 

tuhansien tuotelaatikoiden siirtäminen lähettämöalueille. Laajennuksen myötä 

lähettämön henkilöstön määrä kaksinkertaistuu. Näin ollen ratapakkaajien osalta 

keräilyradoilla 1 ja 2 on aluksi 6 henkilöä keräilyrataa kohden. Kun keräilyradan 2 

toiminta on saatu hiottua rutiininomaiseksi, voidaan jatkossa käyttää viittä 

ratapakkaajaa. Tämä on mahdollista, sillä radan 2 tilausmäärät ja keräilyaika 

tulevat olemaan huomattavasti pienempiä keräilyrataan 1 verrattuna. Pyhäpäivien 

tilausten keräilyyn käytetään puolestaan molemmilla radoilla 6 ratapakkaajaa, 

jolla mahdollistetaan, että tilaukset saadaan keräiltyä ja toimitettua ajallaan. 

Henkilöitä on mahdollista saada lisää tarvittaessa kutsuttavista 

viikonlopputyöntekijöistä tai mahdollisesti muiden osastojen työvuoroista. 

 

Täyttäjien osalta lähettämöllä on käytössä viisi henkilöä. Ensimmäinen täyttäjä 

aloittaa työvuoronsa nykyisen tapaan päivittäin kello 19:30. Hänen tehtävänään on 

työvuoron alussa käynnistää keräilyohjelmisto sekä tulostaa tuotteiden keräilyyn 

liittyviä listauksia. Ensimmäinen täyttäjä toimittaa tarvittaessa myös pakkaajille 

listat Vantaan leipomolla valmistettujen tuotteiden jakautumisesta keräilyratojen 

välillä. Näiden listojen avulla pakkaajat jakavat ruokaleivän ja kahvileivän 

valmisvarastoissa sekä tuotannossa olevat tuotteet täyttöalueille 1 ja 2. Tuotteiden 
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pakkaajat voivat vaihtoehtoisesti myös itse käydä tarkistamassa täyttäjien 

työpisteellä olevilta tietokoneilta, kuinka tuotteet jakautuvat keräilyradoille. 

Ensimmäisen täyttäjän tehtävänä on lisäksi aloittaa iltapäivisin Viron leipomolta 

saapuneiden siirtotuotelavojen sekä muiden illan aikana saapuvien siirtokuormien 

purkaminen täyttöalueille.  

 

Seuraavaa täyttäjä saapuu töihin kello 21:30 ja hänen tehtävänään on ensimmäisen 

täyttäjän kanssa ottaa vastaan ja purkaa muilta leipomoilta saapuvat 

siirtotuotekuormat täyttöalueille 1 ja 2. Kun siirtokuormat ovat saatu purettua ja 

jaettua täyttöalueille, ensimmäinen ja toinen täyttäjä siirtyvät keräilyradan 1 kello 

0:30 alkavan keräilyn hyllystön ja lattiaradan täyttäjiksi. Kolmas täyttäjä saapuu 

töihin kello 00:00 ja hänen tehtävänään on aloittaa bulk-tilausten keräly ja jatkaa 

keräilyä kello 3:30 saakka, jonka jälkeen hän siirtyy ensimmäisen täyttäjän tilalle 

keräilyradalle 1. Suurin osa bulkeista tulee olla tehtynä kello 3:30 mennessä. 

Loput bulk-tilaukset keräillään keräilyradan 2 täyttäjien toimesta. Neljäs täyttäjä 

saapuu töihin kello 2:00 ja hänen tehtävänään on järjestellä keräilyradan 2 tuotteet 

sen täyttöalueelle kello 4:00 mennessä sekä avustaa tarpeen tullen bulk-tilausten 

keräilyssä. Hänen tehtävään on lisäksi laskea keräilyradalle 2 tarvittavat 

siirtotuotteiden laatikkomäärät, mikäli ensimmäinen ja toinen täyttäjä eivät ole 

ehtineet tätä tehdä kuormia purkaessaan. Kello 4:00 neljäs täyttäjä siirtyy 

keräilyradan 2 täyttöön. Viidennen täyttäjän työaika alkaa kello 3:00 ja hänen 

tehtävänään on keräillä loput bulk-tilaukset sekä toimia keräilyradan 2 toisena 

täyttäjänä.  

 

Koska radan 2 asiakastilausten keräily kestää päivittäin vain noin 3 tuntia, jää 

kyseisen radan ratapakkaajille ja täyttäjille aikaa myös muihin tehtäviin. Keräilyn 

päätyttyä radan 2 työntekijöiden tehtävänä on poistaa ylijääneet tuotteet 

kummaltakin täyttöalueelta. Osa ylijääneistä tuotteista siirretään leipomon 

liitteeseen 6 merkitylle myymälän varastoalueelle myyntiin toimitusta varten. 

Lisäksi heidän tehtävänään on siistiä lähettämöalue ja toimittaa tyhjät laatikot 

pesuun. Loput ylimääräiset tuotelaatikot puretaan keräilyradan 2 henkilöstön 

toimesta jäteastioihin kierrätykseen toimitusta varten. Keräilyradan 2 
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työntekijöiden tehtäviin sisältyy myös liitteeseen 6 merkityn 

pakkausmateriaalihyllystön ylläpitoon liittyvät vastuut. Mikäli esimerkiksi 

tuotantolinjojen pakkauspisteillä tarvitaan apua, osa keräilyradan 2 työntekijöistä 

voidaan siirtää loppuajaksi avustamaan tuotteiden pakkauksessa.   

 

Uuden tuotantolinjan myötä myös tuotteiden pakkaukseen ja valmistukseen siirtyy 

uusia työntekijöitä mm. Espoon leipomolta. Sekä lähettämön että 

pakkauspisteiden henkilöstön kasvaessa on varmistettava, että molempien 

osastojen sekä nykyiset että uudet toimintatavat saadaan yhtenäistettyä, jolloin 

jokainen työvuoron on mahdollista suorittaa samantyyppiset työtehtävät 

yhdenmukaisilla toimintatavoilla. Tämä koskee olennaisesti myös muita leipomon 

tuotantoon liittyviä osastoja. Näin varmistetaan, että esimerkiksi lähettämöalueen 

yleinen järjestys sekä siisteys saadaan ylläpidettyä hyvällä tasolla, mikä 

mahdollistaa mm. eri alueiden varastointikapasiteettien mahdollisimman 

tehokkaat käytöt. Lisäksi erityisesti pakkauspisteiden ja lähettämön välistä 

kommunikaatiota tulee kehittää nykyistä paremmaksi. Lähettämön henkilöstön 

tulee kertoa selkeästi pakkauksen työntekijöille esimerkiksi siitä mihin he 

haluavat, että bulkeiksi tarkoitetut tuotteet siirretään ja mihin aikaan. Näin 

voidaan vähentää ylimääräisten tuotesiirtojen sekä työn määrää. Pakkaajien ja 

lähettämön välistä kommunikointia voidaan parantaa esimerkiksi lisäämällä 

työpisteisiin ilmoitustauluja, joihin molempien osastojen työntekijät voivat 

kirjoittaa viestejä seuraaville työvuoroille. Lisäksi työvuorojen vaihtuessa tulee 

varmistaa, että viesti menee perille myös seuraaville työntekijöille.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työn kolme keskeisintä osa-aluetta ovat materiaalivirtojen hallinta, 

lähettämöalueen layoutsuunnittelu sekä lähettämön käytännön toiminnot. Edellä 

mainittuja osa-alueita tarkasteltiin sisälogistiikan näkökulmasta, joka kattaa 

lähettämöalueen sisällä tapahtuvat toiminnot. Kunkin osa-alueen tarkoituksena on 

havainnollistaa, kuinka materiaalivirtojen hallintaan voidaan vaikuttaa eri 

näkökulmista. Työn käytännönläheisyydestä johtuen teoriaosuus ei nouse 

kovinkaan merkittävään rooliin, mutta sen tarkoituksena on tuoda esille 

keskeisimmät asiat työn toteutuksen kannalta. Teoriaosuuden keskeisimmiksi osa-

alueiksi voidaan nostaa materiaalivirtojen arviointi, lähettämöalueen 

tilantarpeiden määrittäminen sekä lähettämön käytännön toiminnot. 

Materiaalivirtojen hallinnassa nousee tämän työn kannalta keskeisimpinä esille 

materiaalivirtojen määrällinen arviointi sekä virtausten suunnittelu. 

Layoutsuunnittelussa on puolestaan tärkeintä huomioida lähettämöalueen 

tilantarpeiden suunnittelu, joissa tarvitaan materiaalivirtojen määrällisestä 

arvioinnista saatuja lukuarvoja. Lähettämön toimintojen osalta on tärkeintä 

huomioida työntekijöiden keskeisimmät tehtäväalueet, joiden avulla saadaan 

kokonaiskuva lähettämön toiminnasta.       

 

Nykyisen lähettämön toimintaa oli haasteellista arvioida, sillä laajennustyöt olivat 

jo alkaneet, kun tämä diplomityö aloitettiin. Lähtevien siirtojen alue oli 

kokonaisuudessaan käytössä tyhjien laatikoiden varastointia varten, minkä vuoksi 

siirtolavoja säilytettiin milloin missäkin. Alkuperäisen lähettämön toiminnasta 

saatiin kuitenkin tietoa mm. haastattelujen avulla. Nykyinen lähettämö on pinta-

alaltaan tehokkaasti käytetty ja varastointialueet ovat selkeästi merkitty. Lähtevien 

siirtojen alue on lähellä pakkaus- ja pinoamisteitä, joka mahdollistaa lyhyet 

siirtoetäisyydet kyseisten alueiden välillä. Lähtevien siirtotuotteiden 

varastointialue aiheuttaa kuitenkin ylimääräistä liikettä itse lähettämöalueella 

varinkin siirtokuormien lastausvaiheissa sekä Viron leipomolta saapuvien 

siirtokuormien purussa muiden leipomoiden varastointialueille.  Bulk-tilausten 
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keräily on nykyisessä lähettämössä tehokasta, sillä täyttöalueen tuotteet ovat 

nopeasti ja lähellä saatavissa. Kyseisten tilausten varastointialue sijaitsee 

kuitenkin tuotantotiloissa, jossa jakeluautojen kuljettajat liikkuvat ulkovaatteissa 

bulk-tilausten lastauksen yhteydessä. Tämä aiheuttaa ongelmia varsinkin 

tuotantotilojen hygienian ylläpidossa sekä vierasesineiden kantautumisessa 

leipomon tiloihin. Espoon leipomolle lähtevien siirtolavojen varastointialueen 

sijainti aiheuttaa pitkät siirtoetäisyydet ruokaleivän valmisvaraston ja edellä 

mainitun varastointialueen välille. Lisäksi nykyinen toiminta aiheuttaa 

lähettämöalueella jonkin verran risteäviä laatikkovirtoja, joista kuitenkin suurin 

osa tapahtuu toisiinsa nähden eri kellonaikoina. Siirtokuormien purkaminen 

keräilyradan täyttöalueelle on puolestaan tehokasta lastauslaiturin läheisen 

sijainnin vuoksi.  

 

Laatikkovirroista tehtyjen laskelmien perusteella laajennetun lähettämön tilat 

riittävät kasvavien laatikkomäärien tilapäiseen varastointiin. Tilausmääriltään 

suurimpina päivinä, kuten maanantaisin, ruokaleivän valmisvaraston, täyttöalueen 

2 ja bulk-tilausten alueiden varastointikapasiteetit voivat kuitenkin ylittyä. Tämä 

ei todennäköisesti tuota ongelmia, sillä alueiden varastointikapasiteetteja on 

mahdollista lisätä vara-alueiden avulla. Muina tilausmääriltään pienempinä 

viikonpäivinä varastointikapasiteetit riittävät. Joidenkin varastointialueiden 

sijainteja on lisäksi mahdollista muuttaa, mikäli niiden toimivuudessa havaintaan 

ongelmia. Esimerkiksi osa bulk-tilauksista on mahdollista varastoida luvussa 7.1.6 

esitetyllä tavalla, jolloin keräilyratojen 1 ja 2 bulkit ovat mahdollista säilyttää 

kauempana toisistaan mahdollisten sekaannuksien välttämiseksi. Tässä 

tapauksessa myös lähtevien siirtojen aluetta on mahdollista muuttaa, mikäli bulk-

tilausten varastointiin käytetään vaihtoehtoista tapaa. Näin ollen uuden lähettämön 

tilat tulevat olemaan tehokkaasti käytettyinä sekä helposti muokattavissa.  

 

Nykyiseen toimintaan verrattuna laajennetun lähettämön laatikkovirtojen 

siirtoreitit muuttuvat sijainneiltaan vaihtuneiden varastointialueiden vuoksi. Myös 

pinta-alaltaan kasvavan lähettämötilan vuoksi laatikkovirtojen siirtoetäisyydet 

kasvavat osittain. Tästä huolimatta täyttöalueiden läheisyydessä tapahtuvaa 
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liikettä saadaan kuitenkin vähennettyä. Ajoneuvojen kuljettajien liikkuminen 

saadaan myös rajattua lähes kokonaan erilleen varsinaisista leipomon tiloista 

säilyttämällä lähtevät siirtotuotteet sekä bulk-tilaukset lähettämön 

laajennusosassa. Tällä pyritään edistämään toimipisteen hygieniaa vähentämällä 

lian ja vierasesineiden kulkeutumista varsinaisen leipomoalueen sisätiloihin. 

Leipomon sisäisten siirtokertojen sekä -etäisyyksien kasvaessa työntekijöiden ja 

johdon kannattaa pohtia kuinka tuotteiden siirrot kannattaa toteuttaa millekin 

alueelle. Esimerkiksi suurimenekkisten tuotteiden siirtoihin kannattaa käyttää 

puisia FIN-lavoja, jolloin tuotteita on mahdollista siirtää yhdellä kertaa viiden 

laatikkopinon eli 60 laatikon verran. Tällöin tuotteiden siirtokerrat vähenevät 

verrattuna esimerkiksi kuvan 12 mukaisiin kärryihin. Toistuvien tuotesiirtojen 

vähentämisellä on mahdollista edistää työntekijöiden jaksamista ja sitä kautta 

parantaa työn mielekkyyttä. Laatikkovirtojen osalta myös uudessa lähettämössä 

on ristikkäisiä laatikkovirtoja, joita tulisi välttää layoutratkaisuissa. Lähettämön 

kannalta suurin osa laatikkovirroista tulee kuitenkin toteutumaan toisiinsa nähden 

eri kellonaikoina, joten päällekkäisiä materiaalivirtoja ei pitäisi syntyä. Tästä 

huolimatta tuotelaatikko- ja työntekijämäärien kasvaessa materiaalien siirroissa 

tulee noudattaa erityistä varovaisuutta vaaratilanteiden välttämiseksi.  

 

Lähettämön ja koko leipomon työntekijöillä on merkittävä rooli uuden 

tuotantolinjan sekä lähettämön käyttöönotossa. Tästä syystä VAASAN Oy:n 

uudistetun strategian toimintakulttuurin osa-alueet, kuten sitoutuminen, 

kommunikaatio ja yhteistyö, ovat avainasemassa mittavan projektin 

loppuunsaattamisessa sekä tulevien toimintatapojen omaksumisessa.    Työntekijät 

on saatava sitoutumaan uusien toimintatapojen tuomiin tehtäviin sekä haasteisiin. 

Parhaiten henkilöstö saadaan sitoutumaan muutokseen perustelemalla sekä 

ohjeistamalla heille henkilökohtaisesti uudet toimintatavat ja niiden tuomat edut. 

Henkilökohtaisen opastuksen lisäksi työpisteille lisätään ohjeita sekä listauksia 

helpottamaan työntekijöiden päivittäisiä tehtäviä. Henkilöstölle tulee lisäksi 

vakuuttaa, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa uusien toimintatapojen 

kehittämiseen, jolloin he tuntevat olevansa osana muutosta. Lisäksi eri osastojen, 

kuten esimerkiksi pakkaamon ja lähettämön, tulee toimia yhteistyössä yhtenäisenä 
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kokonaisuutena, jolloin saadaan luotua yhtenäisten toimintatapojen ja toisten 

auttamisen kulttuuri, jossa kaikkien on mielekästä ja tehokasta työskennellä.  

Ilman riittävää henkilöstön sitoutumista, kommunikointia sekä yhteen hiileen 

puhaltamista, kasvavien laatikkovirtojen hallinta ei ole tehokasta. Tämä voi johtaa 

pahimmillaan esimerkiksi eri varastointialueiden epäjärjestykseen ja sitä kautta 

tuotteiden katoamisiin. Yleisen järjestyksen ylläpidosta huolehtiminen on uudessa 

lähettämössä entistä tärkeämmässä roolissa.  

 

Kokonaisuudessaan lähettämön toiminta ei tule kuitenkaan muuttumaan 

käytännön tasolla merkittävästi nykyiseen verrattuna, sillä esimerkiksi Vantaan 

leipomolla valmistetut tuotteet tullaan jakamaan samalla periaatteella, kuin 

Espooseen menevien siirtotuotteiden kohdalla on tehty. Erona on vain, että 

tuotelaatikoiden määrät ovat suuremmat ja niiden jako tullaan toteuttamaan 

myöhempänä ajankohtana. Jatkossa tulisi selvittää, olisiko tieto asiakastilausten 

jakautumisesta keräilyradoille mahdollista saada aikaisempana ajankohtana. 

Tällöin tuotesiirtojen määrää sekä tuotteiden ylimääräistä välivarastointia olisi 

mahdollista vähentää. Mikäli laatikkomäärät tulevat tulevaisuudessa kasvamaan 

tehtyjä laskelmia merkittävästi suuremmiksi, tulisi mm. laatikkomäärien 

varastoinnin ja siirtojen osalta miettiä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Aika ajoin tulisi 

lisäksi toteuttaa lähettämötoimintaan liittyviä työntutkimuksia, joilla voitaisiin 

kartoittaa mm. lähettämön resurssien käyttöä, työntekijöihin kohdistuvaa 

työtaakkaa sekä eri tuotelaatikkovirtojen ja varastointialueiden käytön 

tehokkuuksia. Sama koskee myös muita VAASAN Oy:n kotimaan sekä Baltian 

leipomoita, jolloin toiminnan kehittämiseen liittyvää tietoa olisi mahdollista jakaa 

eri toimipisteiden välillä. Yleisen järjestyksen ylläpitoa tulee myös seurata, jolla 

varmistetaan, että leipomotilat ovat mahdollisimman tehokkaasti käytettyinä.  
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9 YHTEENVETO 

 

Tämän työn taustalla oli VAASAN Oy:n toteuttama mittava investointi, jossa 

Espoon leipomon toiminta siirrettään Vantaan yksikköön. Investointi pitää 

sisällään uuden tuotantolinjan, lähettämön laajennusosan sekä toisen keräilyradan 

rakentamisen. Yksikön laajentamisen myötä Vantaan leipomon jakelupiirin 

kuuluvien asiakkaiden määrä kaksinkertaistuu, jolloin myös lähettämön 

materiaalivirrat tulevat kasvamaan yli 1,5-kertaisiksi. Tulevasta toiminnasta oli 

vain kokemukseen perustava karkeasuunnitelma, jonka vuoksi yritys tarvitsi 

arviot kasvavien laatikkovirtojen määristä sekä tarkemman suunnitelman, kuinka 

laajennetun lähettämön materiaalivirtoja tulisi hallita. 

 

Työ koostuu kolmesta osa-alueesta, joita ovat materiaalivirtojen arviointi ja 

suunnittelu, varastointialueiden ja kulkureittien sijoittelu sekä lähettämön 

käytännön toiminnot. Työn teoriaosuus käsittelee työn taustaksi kyseisiä osa-

alueita materiaalivirtojen hallinnan, layoutsuunnittelun sekä lähettämön 

toimintojen avulla. Kunkin osa-alueen avulla voidaan vaikuttaa yrityksen 

materiaalivirtojen hallintaan. Teoriaosuutta koskevaa tietoa on hankittu logistiikan 

alan kirjallisuudesta, erilaisista tieteellisistä julkaisuista sekä verkkomateriaaleista. 

Työn soveltavaan osuuteen tarvittavaa tietoa on saatu omakohtaisen 

työkokemuksen, haastattelujen sekä yrityksen tietojärjestelmien avulla.   

 

Työn tavoitteena oli toteuttaa laskelmat siitä, kuinka laajennetun lähettämön 

tuotelaatikkovirrat kasvavat. Laskelmat toteutettiin yhdistämällä Vantaan ja 

Espoon yksiköiden tiedot lähettämöön saapuvista ja sieltä lähtevistä 

tuotelaatikkomääristä. Kyseiset tiedot kerättiin vuoden 2013 kesäkuun kahdelta 

maanantaipäivältä. Arvioiden perusteella huomattiin, että uuden lähettämön eri 

laatikkovirroissa tulisi tapahtumaan noin 50 - 80 prosentin kasvu. Laajennetun 

lähettämön materiaalivirtojen hallinnan osalta määritettiin uusien 

varastointialueiden sijoittelut sekä varastointikapasiteetit. Laatikkovirroista 

tehtyjen arvioiden perusteella tehtiin lisäksi laskelmat, kuinka suuren osan 

varastoitavat laatikkomäärät tulisivat suurimmillaan käyttämään eri alueiden 
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varastointipinta-aloista. Näiden laskelmien pohjalta huomattiin, että 

tilausmäriltään suurimpina päivinä, kuten maanantaisin, varastointialueiden 

kapasiteetit eivät välttämättä riitä. Tämä ei kuitenkaan tule tuottamaan ongelmia, 

sillä käytössä on erikokoisia vara-alueita tuotelaatikoiden varastointia varten. 

Lähettämön toiminnan sekä henkilöstön osalta määritettiin toimintatavat, kuinka 

laatikkomassoja tulisi alueella siirrellä. Lopuksi esitettiin lähettämön nykyisen 

toiminnan kannalta keskeisimmät kehittämiskohteet sekä ehdotukset kuinka niihin 

voitaisiin reagoida käytännön toiminnan kautta. 

 

Jatkossa tulisi keskittyä lähettämön yleisen järjestyksen ylläpitoon, jotta 

esimerkiksi eri alueiden varastointikapasiteetit voidaan maksimoida. Hyvää 

järjestystä ylläpitämällä on myös mahdollista vähentää mm. tilanteita, joissa 

tuotteita ei löydetä riittävän ajoissa tilausten keräilyä varten. Lisäksi jatkossa tulisi 

selvittää olisiko tilaustiedot mahdollista ladata keräilyohjelmistoon aikaisempana 

ajankohtana. Tällöin tuotteiden jakaminen keräilyradoille olisi mahdollista 

toteuttaa aikaisempana ajankohtana, joka vähentäisi laatikkomassojen siirtelyä 

sekä välivarastointia ja sitä kautta työntekijöiden työtaakkaa. Lisäksi 

lähettämöalueen materiaalivirtojen tehokkuutta tulisi jatkossa aika ajoin seurata, 

jotta toimintaa voidaan kehittää yhä tehokkaammalle tasolle.
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