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1 Johdanto 

Opinnäytetyöni aihe on varaston layout-suunnittelu Kodin Terran Palokan toimipis-

teeseen. Varaston nykyinen layout on vuodelta 2009, eli se ei enää vastaa tämän päi-

vän tarpeita. Nykyinen layout aiheuttaa pullonkauloja varastoon ja saapuvan tavaran 

sijoittaminen yhdelle käytävälle tukkii käytävää ja täten vaikeuttaa keräilyä. Tutkin, 

olisiko järkevämpää sijoittaa saapuvan tavaran alue erikseen varastoon, siten ettei se 

ole vaikeuttamassa keräilyä. Myös nykyisin hylly on sijoitettu vaakasuoraan, mikä 

mahdollisesti kasvattaa keräilymatkoja ja hidastaa keräilyä. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko järkevämpää sijoittaa hyllyt nykyisen tyy-

lin mukaisesti pystysuoraan vai kannattaisiko ne kääntää vaakasuoraan. Myös saapu-

van tavaran paikkaa on mietitty uudestaan. Ennen tuotteet saapuivat suoraan yh-

delle hyllykäytävälle, mutta tutkimuksessa tuli selvittää siihen, onko se järkevää vai 

pitäisikö saapuvalle tavaralle varata oma erillinen paikka. 

 

Koska työn tarkoitus oli luoda uusi varastolayout, on teoriaosuudessa keskitytty va-

rastoinnin perusteisiin ja layoutsuunnitteluun. Raportin varastointiin liittyvässä teo-

riaosuudessa on käsitelty varastoinnin merkitystä, varmuusvarastoa, varastovalvon-

taa ja varaston prosesseja. Layoutsuunnittelu osuudessa käsitellään määritelmää, 

layouttyyppejä, layoutsuunnittelun tavoitteita ja layoutsuunnittelun menetelmiä. 

Näihin asioihin on perehdytty syvällisemmin, jotta saadaan tarpeeksi tietoa varsinai-

sen suunnitelman toteuttamiseksi. 

 

Tutkimusmenetelminä käytössä oli aiheeseen liittyvä kirjallisuus, jonka pohjalta tein 

tietoperustaosuuden. Kävin katsomassa työskentelyä yrityksen varastossa ja seurasin 

miten yrityksessä työskennellään.  

 

Olen erikoistunut materiaalin käsittelyyn ja varastointiin, joten tämä aihe sopii erit-

täin hyvin siihen ja pystyn toivon mukaan hyödyntämään koulussa oppimiani asioita 

oikeassa työelämän projektissa. Tulevaisuudessa toivoisin työllistyväni varas-

toesimiestyöhön, joten tästä saan erittäin kallisarvoista kokemusta alasta. 
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2 Varastointi 

Varastointi on erittäin tärkeä osa kaikkia logistisia järjestelmiä. Yleensä kuljetusta-

pahtumat lähtevät liikkeelle varastoista ja päätyvät varastoon, joten varastoinnilla on 

nykyään yhtä suuri merkitys kuin kuljetuksilla. Tavaroiden vastaanotto kaikkine tar-

kastuksineen sekä lähtevän tavaran hallinta, kuten osoittaminen, pakkaaminen ja 

kuljetusasiakirjojen laatiminen, sitovat kuljetukset fyysisesti varastointiin.  Varasto-

työntekijöiden sekä kuljetuksissa työskentelevien on löydettävä yhteinen ja toimiva 

työskentelytapa. (Karhunen, Pouri, Santala 2004, 302.) 

2.1 Varastoinnin merkitys 

Liiketoiminnassa varastot ovat välttämättömiä asiakaspalvelun ja tuotannollisten toi-

mintojen turvaamiseen. Koska kysyntä ei ole ennustettavissa, on lopputuotteiden tai 

komponenttien varastointi ainoa taloudellisesti järkevä ratkaisu säilyttää asiakaspal-

velukyky. Logistisesti tilanne on monimutkaisempi, koska varaston sijainti ja varas-

toissa säilytettävät määrät vaativat jatkuvaa suunnittelua, ohjausta ja tarkkailua, 

jotta tulokset olisivat asiakkaiden toiveiden ja taloudellisten tavoitteiden mukaisia. 

Varastot ovat siis tärkeä osa liiketoimintaa, ja hyvin hoidetulla varastoinnilla yritys 

saa helposti parannettua kannattavuuttaan.  (Karhunen, Pouri, Santala 2004, 302.) 

 

Tarkoituksena on pitää varastot mahdollisimman pienenä. Tämä on kuitenkin erittäin 

vaikeaa, koska kysyntä ei ole tasaista ja tarkka ennustaminen on käytännössä mahdo-

tonta. Tämän takia on tärkeää pitää varastoja toimitusketjun eri vaiheissa. Kysynnän 

mahdollinen kasvu ja tuotevalikoiman laajuus vaikuttavat varastojen kokoon ja varas-

totarpeeseen. Syitä pitää varastoja: (Richards 2011, 14.) 

 

Epävarma kysyntä 

Kausiluonteisilla tuotteilla menekin arviointi on vaikeaa. Esimerkiksi jäätelön ja aurin-

kovoiteiden menekkiin vaikuttaa sääolosuhteet. Näiden tuotteiden menekki kesäkau-

den ulkopuolella on vähäistä, mutta kesällä sääolosuhteista riippuen suurempaa. 

Myös uusien tuotteiden ennustettavuus on vaikeaa, joten näiden kysynnän vaihtelui-

hin pystyy valmistautumaan varastoinnilla. (Richards 2011, 14.) 
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Kuljetuskustannusten minimointi 

Isompien kuljetus erien tilaaminen pienentää yksikkökustannuksia. Tämä tietysti 

edellyttää mahdollisuutta varastoida ja käsitellä isoja saapumiseriä kerralla. Halpojen 

tuotteiden kuljetuskustannukset voivat olla suuret verrattuna varastointikustannuk-

siin. Tällaisia tuotteita kannattaa ostaa suurissa erissä. Esimerkiksi ruuvien tai mutte-

rien tilaus- ja valvontakustannukset ovat suuret suhteessa varastointikustannuksiin. 

(Richards 2011, 14.) 

 

Tuotannon keskeytykset 

Moni valmistaja sulkee tuotannon lomien ajaksi, koneiden huollon takia, inventaa-

rion vuoksi tai mahdollisten häiriöiden vuoksi. Tämän vuoksi tukkukauppiaiden ja jäl-

leenmyyjien on pidettävä sopivan kokoista varastoa, jotta he pystyvät palvelemaan 

omia asiakkaitaan tällaisissa tilanteissa. (Richards 2011, 14.) 

 

Varastojen turvaaminen 

Yritykset pyrkivät turvaamaan toimintojaan omilla raaka-aine- ja tarvikevarastoillaan, 

jos tuotteiden tai raaka-aineiden saaminen on epävarmaa. Jos toimituksessa tulee 

ongelmia tai tuote saapuu vioittuneena, yrityksellä on hyvä olla oma varmuusva-

rasto. Pieniä toimituseriä tilattaessa tuotteiden yksikkökustannukset saattavat 

nousta suuriksi, jos tilattaisiin vain hetkellisen tarpeen mukaan. Tällöin yrityksen on 

järkevämpää tilata suuri määrä kerralla yksikkökustannusten pienentämiseksi. 

(Richards 2011, 14.) 

 

Yritysten välivarastot: 

- jos jonkin osan taloudellinen valmistuserä on suurempi kuin osan välitön tarve 

kokoonpanossa 

- kun yritys tarjoaa asiakkailleen paljon erilaisia lopputuotteita, jotka valmistetaan 

yhdistelemällä samoja osia eri tavoin, jolloin osien varastoinnilla voidaan varmis-

taa toiminnan taloudellisuus, pitää toimitusajat lyhyinä ja turvata joustava asia-

kaspalvelu 

- tuotannon pullonkaulakohta, joka ei pysty käsittelemään töitä yhtä nopeasti, kuin 

siihen saapuu uusia osia. 
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- Varaosavarastot, joiden tarkoitus on varmistaa yrityksen jatkuva tuotantotoi-

minta. Näissä varastoidaan: 

- sellaisia koneenosia, joita ei saada tarpeeksi nopeasti koneen valmistajalta 

- kulutusosia 

(Karhunen, Pouri, Santala 2004, 302.) 

 

Yritysten tuotevarastot: 

- taloudelliset valmistus- tai hankintaerät ovat suurempia kuin hetkellinen tarve  

- valmistautuminen sesonkeihin 

- kun asiakas tarvitsee tuotteen välittömästi (heti tarpeen tyydyttäminen) 

- Kaupan varastot 

- kannattavasti käsiteltävien tuotteiden määrä on yleensä suurempi kuin hetkelli-

nen tarve 

- loppumaisillaan olevat tuotteet on täydennettävä hyllyyn nopeasti asiakaspalve-

lun turvaamisen takia 

- jos tuotteella on pitkä hankinta-aika ja menekin arviointi vaikeaa. 

(Karhunen, Pouri, Santala 2004, 302.) 

2.2 Varmuusvarasto 

Varmuusvarastolla tarkoitetaan sitä osaa varastosta, jolla turvataan riittävä varaston 

palvelutaso kysynnän vaihdellessa. Varmuusvaraston tarve määritetään kysynnän 

vaihtelun sekä halutun palvelutasoasteen perusteella. Jos kysyntä on tasaista eikä 

tuotteen saatavuusongelmia ole ollut kannattaa miettiä tarkkaan, pitääkö varmuus-

varastoa ollenkaan. Varmuusvarasto on osa varastoa, joten se kasvattaa varastotasoa 

ja siten lisää varastoon sitoutuneen pääoman määrä. Tämän vuoksi turhan varmuus-

varaston pitäminen ei ole kannattavaa.  

(Varastointi. N.d.) 

 

2.3 Varastovalvonta 

Varaston saldojen tarkkailu on tärkeä perusrutiini. Varaston saldon suuruus eli jokai-

sen tuotteen ja nimikkeen varastomäärä on elintärkeä tieto toiminnanohjauksen 
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suunnittelu ja päätöksentekotilanteissa. Materiaalin hankinta, toimitusaikojen mää-

rittely ja tuotantoerien suunnittelu perustuvat varaston tietoihin. Jos varastonvalvon-

nassa on ongelmia, se näkyy heti varaston toiminnassa ja yleensä myös aiheutuu tur-

hia lisäkustannuksia.  Säännöllinen inventaarioiden tekeminen päivittää varaston tie-

dot ajankohtaisiksi, mutta silti reaaliaikainen valvonta on myös tärkeää. (Haverila, 

Uusi-Rauva, Kouri, Miettinen 2009, 450.) 

 

2.4 Varastovalvonnan menetelmät 

Hankinta tilauksen perusteella 

Hankinta tilauksen perusteella tuotetta ei varastoida ollenkaan, vaan sitä hankitaan 

asiakkaan tarpeen mukaan. Tällaista menetelmää käytetään, kun tuotteen menekki 

on epävarmaa tai tuotteen varastointi on haastavaa. Myös kalliit tuotteet, joiden 

hankinta-aika on lyhyt, soveltuvat hyvin tällaisen ohjauksen tuotteiksi. (Haverila, 

Uusi-Rauva, Kouri, Miettinen 2009, 450.) 

 

Varastokirjanpito 

Varastokirjanpito on tarkka ja ajantasainen kirjanpito, johon kirjataan kaikki varasto-

tapahtumat, eli varastonkirjanpito hoidetaan yrityksen tietojärjestelmän avulla. 

Kaikki tapahtumat, kuten toimitusten vastaanotto tai tilausten lähettäminen jne. päi-

vittävät varastokirjanpitoa, joten tuloksena saatavaa reaaliaikaista varastossa olevaa 

nimekemäärää kutsutaan varastosaldoksi. (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri, Miettinen 

2009, 451.) 

 

Tilauspiste 

Tilauspiste – menetelmällä nimikkeille voidaan määrittää oma tilauspiste tai hälytys-

raja. Jos tuotteen saldo menee alle tilauspisteen, niin järjestelmä tilaa automaatti-

sesti tuotetta lisää. Tämä toimii varsinkin edullisten tuotteiden kohdalla. Kalliimpien 

nimikkeiden kohdalla tilauspistemenetelmä ei oikein ole hyvä ratkaisu, koska kalliit 

tuotteet tarvitsevat tarkempaa valvontaa. (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri, Miettinen 

2009, 451.) 
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Visuaalinen valvonta 

Visuaalisessa valvonnassa tilauspiste määritetään tarkkailemalla varastopaikkoja, ja 

kun työntekijä havaitsee nimikemäärän menneen alle tilauspisteen, hän suorittaa ti-

lauksen. Käyttökohteina ovat yleensä edulliset nimikkeet, joilla on tasainen kiertono-

peus ja lyhyt tilausaika. (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri, Miettinen 2009, 452.) 

 

Visuaalisen valvonnan yksi yleisimmistä keinoista on kahden laatikon varastointi. Täl-

löin nimike, esim. ruuvi, varastoidaan kahteen eri laatikkoon. Ensimmäisen laatikon 

tyhjennyttyä aloitetaan keräily toisesta laatikosta. Tällöin keräilijä välittää laatikon 

tyhjenemisestä tiedon eteenpäin ja tilausimpulssi syntyy. Laatikoitten koko on suun-

niteltu siten, että yksi laatikko riittää kattamaan tarpeen tilausajan ajaksi. Tällainen 

valvonta sopii erityisen hyvin pienille ja edullisille tuotteille, joiden inventointi olisi 

muuten vaikeaa, kuten ruuveille, muttereille tai aluslevyille. (Haverila, Uusi-Rauva, 

Kouri, Miettinen 2009, 452.) 

 

Inventointi 

Varastoinventointi tarkoittaa kaikkien varastossa olevien nimikkeiden fyysistä laske-

mista. Inventaariotyyliä käytetään, kun nimikekohtainen menekki vaihtelee paljon tai 

muuten tuotemäärien laskeminen olisi vaikeaa. Jos tuotteiden materiaalihukka on 

suurta, kuten esim. vanerilevyillä olisi varaston todellisen saldon arviointi vaikeaa. 

Näin saadaan varaston kirjanpito pysymään oikeana. Tämä tosin vaatii paljon työtun-

teja. (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri, Miettinen 2009, 452.) 

 

Toimittaja vastaa materiaalitilanteen valvonnasta 

Nimikkeille merkitään yksi tietty varastopaikka, jota tavarantoimittaja valvoo. Varas-

toja täydentäessään toimittaja tarkistaa kerralla kaikki valvonnassa olevat varastopai-

kat ja täydentää niitä tarpeen mukaan. Toimittajan valvottavaksi sopivat tuotteet, 

joilla on tasainen menekki ja lyhyt toimitusaika. Jos varastointikustannukset ovat pie-

net verrattuna varastovalvonta- ja tilauskustannuksiin, tämä menetelmä on kannat-

tava. (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri, Miettinen 2009, 452.) 
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On myös mahdollista, että tavarantoimittajilla on pääsy yrityksen sähköiseen varasto-

kirjanpitoon, josta he voivat valvoa nimikemääriä ja toimittaa tavaraa tarvittaessa 

(Haverila, Uusi-Rauva, Kouri, Miettinen 2009, 453.). 

 

2.5 Varastoprosessit 

Saapuva tavara 

Varastoinnin ensimmäinen vaihe on itse tuotteiden vastaanotto. Vastaanoton teh-

tävä on selvittää mitä tuotetta on saapunut, kuinka paljon sekä onko tavara ehjää. 

Tämän jälkeen tuotteet varastoidaan turvallisesti ja siten, että ne ovat helposti löy-

dettävissä. Vastaanotto on myös tärkeä yhteistyökumppani ostajille, koska se selvit-

tää, onko toimittaja täyttänyt toimituslupauksensa. Lisäksi vastaanotto on omalta 

osaltansa vastuussa kirjanpidon virheettömyydestä. (Karhunen, Pouri, Santala 2004, 

374.) 

 

Vastaanottoon saapuvat tuotteet ovat joko kauttakulkuja, varastotäydennyksiä tai 

palautuksia. Jos tuote on osoitettu varastolle ja kuuluu varaston varastonimikkeisiin, 

kyseessä on varastotäydennys. Kauttakulku on tilattu suoraan asiakkaalle, vaikka se 

saapuu varaston kautta. Yleensä kauttakulku on tavaroille, joita yritys ei varastoi. Pa-

lautukset sisältävät varaston toimittamia tuotteita, joita asiakkaat palauttavat joko 

tuotteen vioittumisen takia tai väärien tuotteiden toimitusten takia. (Karhunen, 

Pouri, Santala 2004, 375.) 

 

Vastaanottotyössä on yleensä kaksi eri työvaihetta, laiturityö ja tavaran vastaanotto. 

Nämä ovat kaksi erilaista prosessia, joiden suorittajat voivat olla eri henkilöitä ja joi-

den välissä voi olla taukoa. Laiturityö on tehtävä välittömästi tuotteen saapuessa, 

koska muuten tuotteet voisivat ruuhkauttaa saapuvan tavaran alueen. Vastaanotto-

tarkistuksella ei ole niin kiirettä, sen voi tehdä esim. seuraavana päivänä. (Karhunen, 

Pouri, Santala 2004, 374.) 

Laiturityössä tehdään saapuvan tavaran vastaanotto, jolloin yleensä vastuu siirtyy ta-

varan tuojalta varastolle. Laiturityötehtäviä ovat: 

- tilaajan tunnistaminen 
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- purkuluvan antaminen 

- kollien määrän ja ulkoisen kunnon tarkastaminen (mahdollisten varaumien mer-

kintä) 

- kuittaukset 

- järjestely vastaanottoalueelle tai purkupaikan osoittaminen 

- tyhjien lavojen luovuttaminen 

- varastointialueen merkintä rahtikirjaan 

- rahtikirjan arkistointi 

- laiturin ja piha-alueiden siisteydestä huolehtiminen 

- pakkausjätteiden kierrättäminen. 

(Karhunen, Pouri, Santala 2004, 374.) 

 

Vastaanoton tehtäviä puolestaan ovat: 

- varastokirjanpidon hoito 

- kollien sisäinen tarkastaminen (poikkeamat) 

- sekalavojen lavoitus tuotekohtaiseksi 

- tavaran saaminen keräilykuntoon (päivämäärä-, koodi-, turva- ja käyttömerkin-

nät) 

- pakkausjätteiden kierrätys 

- tavaran hyllytys 

- tyhjien keräilypaikkojen täyttäminen 

(Karhunen, Pouri, Santala 2004, 376.) 

 

Keräily 

Keräysmenetelmät jakaantuvat kahteen erilaiseen pääryhmään sen mukaan, me-

neekö keräilijä tavaran luo vai tuleeko tavara keräilijän luo. Automaattivarastoissa 

tuote tulee keräilijän luo keräilypaikalle. Ehkä yleisin automaatio järjestelmä on Tor-

nado-varastoautomaatti. Tornadossa on monia hyllyjä, joihin tuotteet on varastoitu. 

Keräilijän tehtävä on näppäillä tuotteet koodi ohjelmaan, minkä jälkeen automaatio 

kuljettaa tuotteen keräilijälle. Tyypillinen automaattinen varasto on myös automaat-

tihissein toimiva korkeavarasto ja vaakasuora karuselli, jossa kerääjä työskentelee 

pääkäytävällä hyllyosastojen päässä ja hyllystössä kiertävät nimikkeet tulevat keräili-
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jän kohdalle. Automaatiovaraston hyviä puolia ovat keräilyvirheiden vähyys, ergono-

mia, nopeus ja vähempi työntekijöiden tarve. Järjestelmä on kuitenkin kallis ja vaatii 

suuria investointeja toimiakseen, joten useammilla yrityksillä ei ole resursseja ylläpi-

tää automaatiovarastoa. (Karhunen, Pouri, Santala 2004, 378.) 

 

Yleensä käytetään keräysmenetelmiä, jossa kerääjä menee tavaran luokse. Yleensä 

varastoon on tehty ABC-analyysi tai joku muunlainen layoutsuunnitelma. Tällöin ke-

räilyreitit on pyritty optimoimaan mahdollisimman tehokkaiksi. Keräilijät keräävät 

tuotteet joko lavoille, rullakoihin tai laatikkoihin riippuen toimitustavasta. (Karhunen, 

Pouri, Santala 2004, 378.) 

 

Erilaisia keräilytapoja ovat: 

- äänikeräily, jossa korvakuulokkeeseen tulee seuraavan tuotteet nimi, tiedot ja ke-

räilymäärä ja kuittaus tapahtuu puhumalla 

- valokeräily, jossa valo syttyy paikalle, josta keräilijän on kerättävä seuraava tuote 

- näyttökeräily, jossa keräilijä katsoo näytöstä seuraavan tuotteen ja kuittaa ok-

nappia painamalla 

- paperilistakeräily, jossa paperilla lukee tuotteet jotka tulevat tilaukseen. 

(Karhunen, Pouri, Santala 2004, 378.) 

 

Näistä äänikeräilyllä ja valokeräilyllä päästään lähimmäksi 100 %:n keräilytarkkuutta, 

koska ne kertovat vain yhden nimikkeen määrän kerrallaan, joten ei voi kerätä mon-

taa nimikettä samalla kertaa. Toisaalta tästä syystä juuri nämä kaksi keräilytapaa ovat 

hitaampia kuin näytöstä tai paperilistasta kerääminen. Yrityksen logistiikasta vastaa-

vien henkilöiden päätettävissä on, mitä haetaan: nopeammin mutta epätarkemmin, 

vai hitaammin ja tarkemmin. (Karhunen, Pouri, Santala 2004, 378.) 

 

Pakkaaminen 

Kuljetuspakkausten ensisijainen tehtävä on suojata tuotetta vaurioitumiselta ja li-

kaantumiselta ja osoittaa tavarat nimetylle asiakkaalle. Suurikokoiset kollit kerätään 

yleensä kuormalavoille ja pakataan lavakuormiksi. Lavakuormien tukemiseksi voi-

daan käyttää lavakauluksia tai häkkilaitoja, mutta yleisin tapa kiinteän lavakuorman 
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suojaamiseksi on kirestekalvo. Isommissa toimituserissä on järkevää pakata pelkäs-

tään samoja tuotteita yhdelle lavalle. Tämä helpottaa vastaanottotarkistuksen teke-

mistä ja eteenpäin toimitusta. Pientavarat pakataan yleensä pahvikartonkeihin ja 

pahvikartongit sijoitetaan yleensä joko eurolavoille tai rullakoille. (Karhunen, Pouri, 

Santala 2004, 381.) 

 

Lähetys ja kuormaus 

Lähettämön toiminnassa tärkeää ovat riittävät tilat, jossa on mahdollista eritellä ja 

yhdistää asiakastoimituksia ja ryhmitellä lähtevät kuormat selkeästi erilleen. Lähettä-

mön tilantarve riippuu lähtevien tuotteiden määrästä, tuotteiden tilantarpeesta ja 

yhtäaikaisista lastauskerroista. Jos kuormat lähtevät varastosta lyhyen ajan sisään, 

esim. klo. 14–17, lähettämö vaatii huomattavasti enemmän tilaa, koska silloin kaikki 

tuotteet ovat lastattu lähtevän alueelle samaan aikaan. Jos lastausaika on jaoteltu pi-

demmälle ajalle, tilojen ei tarvitse olla niin suuret. Esimerkiksi jos lastausaika on klo. 

11–18, voidaan samoja tiloja käyttää useampaan kertaan, eli jo lähteneen tilauksen 

paikalle voidaan varastoida uusia lavoja. Tämä tietysti vaatii enemmän suunnittelua 

ja myöskin joustavuutta kuljetusyrityksiltä sekä asiakkailta. (Karhunen, Pouri, Santala 

2004, 382.) 

 

3 Layoutsuunnittelu 

3.1 Määritelmä 

Layout tarkoittaa varaston fyysisten osien, kiinteiden hyllyjen, koneiden, varastopaik-

kojen ja kulkureittien määrittelyä. Suunnittelussa pitää ottaa huomioon, mihin tarkoi-

tukseen varastoa käytetään. Lisäksi tulee ottaa huomioon mahdolliset materiaalivir-

rat, erikokoisten tuotteiden tilantarpeet sekä työntekijöiden turvallisuus. Onnistu-

neella layoutratkaisulla varmistetaan, että varastosta tulee toimiva, keräilyreitit ovat 

selkeät ja materiaalivirta mahdollisimman tehokasta. (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri, 

Miettinen 2009, 475.) 
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Tehokkaimpaan varastolayoutiin vaikuttavat varastoitavien tuotteiden ominaisuudet, 

yrityksen taloudelliset asiat, kilpailutilanne ja asiakastarve. Layoutin-suunnittelussa 

tulee huomioida myös laitekustannukset, henkilökustannukset tilasta aiheutuvat kus-

tannukset sekä informaatiokustannukset. Joskus kalliimman ja tehokkaamman mate-

riaalinkäsittelylaitteen hankinta saattaa vaikuttaa henkilöstön tarpeeseen sekä opti-

maaliseen varaston kokoon ja näin ollen mahdollisesti alentaa kustannuksia. (Suun-

nittelu. N.d.) 

 

Layoutsuunnittelun tärkeimpänä tavoitteena on materiaalivirtojen tehokas suunnit-

telu. Materiaalien kuljetusmatkat ja -kerrat pyritään pitämään niin pienenä kuin mah-

dollista eri osastojen välillä. Varaston tehokkuuden ja toiminnan kehittämisen kan-

nalta on tärkeää pyrkiä selkeisiin materiaalivirtoihin. Varastopaikat tulee sijoittaa 

niin, että turhia siirtelyitä varaston sisällä tulisi mahdollisimman vähän. (Haverila, 

Uusi-Rauva, Kouri, Miettinen 2009, 482.) 

 

Layout suunnittelussa pitää ottaa huomioon myös tulevaisuuden mahdolliset muu-

tos- ja laajennustarpeet. Jos varastomäärät ja tuotetyypit muuttuvat, varaston ja 

layoutin on vastattava myös näihin tarpeisiin joustavasti. Erityisesti isojen ja vaikeasti 

varastoitavien tuotteiden muuttuva kysyntä on otettava huomioon varastopaikan 

määrityksessä. (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri, Miettinen 2009, 482.) 

3.2 Layouttyyppejä 

Tuotteiden sijoittelu ja järjestäminen varastossa voidaan toteuttaa esimerkiksi satun-

naisen paikan ja osoitetun paikan varastoinnilla. Satunnaisen paikan varastossa tuot-

teet sijoitetaan lähimpään vapaaseen varastopaikkaan tai hyllyyn. Tällöin keräily ta-

pahtuu FIFO-periaatteella (first-in, first-out). Tällaisessa varastoinnissa tilankäyttö 

maksimoituu, mutta toisaalta tilausten keräilyssä välimatkat tuotteiden välillä voivat 

olla pitkiä. Yleensä tällaisissa varastoissa käytetään tietokoneohjattuja automaattisia 

varastointi- ja keräysjärjestelmiä, joilla vähennetään henkilöstöntarvetta ja käsittely-

kustannuksia. (Suunnittelu. N.d.) 
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Osoitetun paikan varastossa tuotteet varastoidaan niille varatuille varastointi paikoil-

leen. Tätä järjestelmää käytetään varastoissa, joissa varastotyöntekijät keräävät ja 

hyllyttävät tuotteet manuaalisesti. (Suunnittelu. N.d.) 

 

Varaston sisäinen materiaalivirta voidaan tehdä monella tavalla. Paras ja toimivin rat-

kaisu riippuu varaston muodosta ja lastausovien paikoista. Varaston materiaalivirto-

jen suunniksi voidaan valita joko läpi-, kulma- tai U-virtaus. (Karhunen, Pouri, Santala 

2004, 370) 

 

 

Kuvio 1. Virtausmallit 

 

Läpivirtausvarastossa on yleensä helpoin järjestää riittävän suuret ja oikeanmuotoi-

set vastaanotto- ja lähettämöpaikat. Tässä ratkaisussa tuotteiden kulkusuunta on 

koko ajan kohti lähettämön ovea, joten turhia siirtoja tapahtuu vähiten. Toisaalta 

tämä malli vaatii suuren piha-alueen. 

U-virtaus taas vaatii pienimmän piha-alueen, mutta siinä toimivien tilojen järjestämi-

nen on kaikkein vaikeinta, koska vastaanottoalue ja lähettämö ovat vierekkäin. (Kar-

hunen, Pouri, Santala 2004, 370) 
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3.3 Layoutsuunnittelun tavoitteet 

Layoutsuunnittelun tärkeänä tavoitteena on materiaalivirtojen tehokas 

suunnittelu. Tuotteiden kuljetuskerrat ja -matkat pyritään pitämään mah-

dollisimman pieninä varastohyllyjä ja reittejä suunniteltaessa. Varaston 

sujuvan toiminnan kannalta on tärkeää, että materiaalivirrat ovat sel-

keitä. Myös tuotteiden vastaanotolle ja vastaanottopisteen toiminnalle 

on jätettävä riittävästi tilaa. Vastaanottopaikka tulisi sijoittaa siten, ettei 

se haittaa keräilyä tai tuotteiden hyllytystä. (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri 

& Miettinen 2009, 482.)  

 

On tärkeää ottaa huomioon myös laajennus- ja muutostarpeet. Tuote-

määrien ja -tyyppien vaihtuessa layoutin on pystyttävä mukautumaan 

näihin muutoksiin. Esimerkiksi vaikeasti varastoitavien tuotteiden (isot ja 

painavat tuotteet) menekin mahdolliset muutokset tulee ottaa huomi-

oon. (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri & Miettinen 2009, 482.)  

  

Layoutinsuunnittelussa on otettava huomioon seuraavat asiat: 

- Painavimmat tuotteet kerätään ensin. 

- Keräilijän pitäisi pystyä keräämään käytävän molemmilta puolilta. 

- Keräilyreitti päättyy mahdollisimman lähelle lähtevän tavaran aluetta. 

- Nopean kierron tuotteille on määriteltävä useampi keräilypaikka, jotta tärkeim-

piä. tuotteita olisi koko ajan saatavilla nopeasti. 

- Hyllykäytävien on oltava tarpeeksi tilaviksi, jotta trukilla voi työskennellä ongel-

mitta. 

(Haverila, Uusi-Rauva, Kouri & Miettinen 2009, 482.)  

 

3.4 Layoutsuunnittelun menetelmät 

Layoutsuunnittelussa voidaan käyttää apuna ABC-analyysiä. ABC-analyysillä jaotel-

laan tuotteet A-, B- ja C-nimikkeisiin. Näiden päätösten perusteella tuotteille määri-

tellään oma lavapaikka varastosta (kuvio 2) (Emmet 2005, 32). 
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Kuvio 2. ABC – analyysi 

 

A-nimikkeet ovat nimikkeitä, joilla on nopein kiertonopeus, eli ne ovat tärkeimpiä yri-

tykselle. Tämä ryhmä muodostaa suurimman osan hankintojen kokonaisvolyymistä, 

vaikka tämän ryhmän nimikkeiden määrä on yleensä vähäinen, yleensä n. 10 % kai-

kista tuotteista mutta ne tuottavat n. 70 % yrityksen tuloista. Tästä syystä ne sijoitel-

laan varastossa parhaalle varastopaikalle, josta niiden kerääminen sujuu mahdolli-

simman nopeasti ja vähällä työmäärällä. B- ja C-nimikkeet ovat nimikkeitä, jotka eivät 

ole yrityksen kokonaisvolyymin kannalta niin merkittäviä, mutta niihin kuuluu enem-

män nimikkeitä. B-nimikeryhmään kuuluu n. 25 % nimikkeistä ja ne tuottavat n. 20 % 

yrityksen tuloista. C-nimikeryhmään kuuluu noin 65 % yrityksen kaikista nimikkeistä, 

mutta ne tuottavat vain n. 10 % tuloista. (Emmet 2005, 33.) 

 

Yleensä ABC-analyysin ajattelussa käytetään 20/80-sääntöä, jossa 20 % hankituista 

tuotteista muodostaa 80 % hankintojen arvosta, 20 % toimittajista muodostaa 80 % 

hankintojen arvosta sekä 20 % nimikkeistä muodostaa 80 % varaston arvosta (Emmet 

2005, 32.). 
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4 Kodin Terran lähtötilanne ja layout suunnitelu 

4.1 Lähtötilanne 

Kodin Terran Palokan toimipisteen varaston layout on nykyään kuvion 3 mukainen. 

 

Kuvio 3. Kodin Terran lähtotilanne 

 

Oikealla puolella seinustalla on toimistotilat, siivousvälinevarasto ja työpiste. Vasem-

massa alalaidassa sijaitsee myymälään johtava nosto-ovi. 

Toimitilojen vasemmalla seinustalla sijaitsee saapuvan tavaran ovi. Tästä tuotteet 

saapuvat vastaanottotilaan tarkistettavaksi ja sisään kirjattavaksi. Tuotteet lasketaan 

ja tarkistetaan mahdollisten vaurioiden varalta ja tuotteet lisätään myymälän saldoi-

hin. Tarkastusten jälkeen tuotteet siirretään viereiselle käytävälle. Tästä ne siirretään 

myymälään myyntiä varten tai hyllytetään myymälän varastohyllyihin, jos myymälä-

paikalla ei ole tuotteelle tilaa. 
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Varastohenkilökunta kerää myyjien tekemät kaupat myymälästä varastoon, josta ne 

luovutetaan asiakkaalle. Asiakkaat voivat noutaa tilaamansa tuotteet myymälästä ja 

suuremmat tuotteet ja tilaukset viedään suoraan lastauslaiturille, josta asiakas pystyy 

lastaamaan tuotteen suoraan auton kyytiin. 

 

Päivittäin saapuvissa toimituksessa saattaa olla suoraan asiakkaille merkkitilattuja 

tuotteita. Merkkitilatut tuotteet ovat suoraan asiakkaille tilattuja myymälävalikoimiin 

kuulumattomia tuotteita, jotka tilataan valmistajalta suoraan myymälään, josta ne 

toimitetaan asiakkaille. Tämän jälkeen tuotteet varastoidaan kuormalavahyllyihin, 

josta ne toimitetaan asiakkaille, tai asiakas voi noutaa tuotteet itse Kodin Terrasta.  

 

Tämän jälkeen hyllytystä odottavat tuotteet varastoidaan kuormalavahyllyihin, josta 

ne kulkevat myymälään.  

 

4.2 Lähtötilanteen ongelmat 

Kaikki saapuva tavara saapuu nykyisin vastaanottotilaan, josta suurin osa siirretään 

seuraavan käytävän kautta eteenpäin varastohyllyihin, myymälään tai asiakkaiden 

noudettavaksi. Tällä layout-järjestyksellä tavaroille tulee paljon siirtoja paikasta toi-

seen ennen keräilyä. Vastaanotto alue myös tukkii käytävää ja vaikeuttaa keräilyä 

sekä hyllytystä. Siirto saapuvan tavaran käytävältä seuraavalle käytävälle aiheuttaa 

turhaa kuljetusmatkaa tuotteelle ja risteävää liikennettä käytäville. Hyllyjen sijoitus 

pystysuoraan aiheuttaa pitkiä noutomatkoja verrattuna vaakasuoraan sijoitettuihin 

hyllyihin. 

 

4.3 Layout 1 

Ensimmäisessä layout-vaihtoehdossa saapuva tavara sijaitsee keskellä varastoa. Sii-

hen puretaan kuorma ja suoritetaan tarkistus, josta tuotteet lähtevät eteenpäin va-

rastopaikoilleen. Suoraan asiakkaille toimitettavien tuotteiden hylly on jälleen sijoi-

tettu mahdollisimman lähelle lastausovea, jotta asiakkaiden tuotteiden noutaminen 
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sujuisi sujuvasti. Varaston vasemmassa laidassa oleva violetti alue on varattu tuot-

teille, jotka tulevat rullakoilla. Alueelle merkitään rullakkopaikat viivoin. Alueen pi-

tuus on 6000 mm ja leveys 900 mm, joten siihen mahtuisi yhdeksän rullakkoa vierek-

käin. 

 

Keräily tapahtuu hyllypaikoilta ja rullakkoalueelta. Kokonaisena myymälään menevät 

lavat on tarkoitus varastoida vasemmassa alakulmassa sijaitsevaan hyllyyn, josta nii-

den täydentäminen hyllypaikalle sujuu mahdollisimman tehokkaasti. 

 

Ongelmana tässä suunnitelmassa on saapuvan tavaran sijainti, koska se sijaitsee kes-

kellä keräilykäytävää. Tämä mahdollisesti aiheuttaa turhia kiertämisiä ja vaaratilan-

teita ristikkäisten materiaalivirtojen takia. Myös varastopaikkojen määrä jää alhai-

semmaksi kuin muissa suunnitelmissa. 

 

 

Kuvio 4. Layout 1 
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4.4 Layout 2 

Toisessa layoutissa saapuva tavara on sijoitettu varaston vasempaan yläkulmaan sekä 

tietokoneet ja tulostin ovat alapuolella. Erona muihin layouteihin on se, että hyllyt on 

sijoitettu peräkkäin.  Myös tässä layoutissa rullakoille on varattu 6000 mm pitkä ja 

1000 mm leveä alue, johon mahtuu yhdeksän rullakkoa. 

 

Tässä suunnitelmassa saattaa tulla pitkiä kiertoja, koska hyllyjonot ovat yhtenäisiä ja 

niiden välistä ei pysty siirtymään toiselle käytävälle. Saapuva tavara tulee vasempaan 

ylänurkkaan ja keräilyreitti kulkee vieressä olevan hyllyn ohitse, joten tämä saattaa 

aiheuttaa pullonkauloja ja tukoksia molempiin materiaalivirtoihin. 

 

 

Kuvio 5. Layout 2 
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4.5 Layout 3 

Kolmas layout poikkeaa selvästi edellisistä suunnitelmista. Tässä suunnitelmassa va-

rastohyllyt ovat sijoitettu toisinpäin ja saapuvan tavaran alue on sijoitettu pitkittäin 

lastauslaiturin oven eteen.  

 

Tuotteet, joille on määritelty samat varastointipaikat on sijoitettu samalle käytävälle 

materiaalivirtojen sujumisen turvaamiseksi. Poikkeuksena tästä ovat suoraan asiak-

kaille toimitettavat tuotteet, jotka sijaitsevat yläreunassa, jotta ne olisivat lähellä las-

tauslaituria. 

 

Saapuva tavara toimitetaan samalla tavalla kuten edellisissäkin suunnitelmissa saa-

puvan tavaran alueelle ja siinä tuotteet tarkastetaan ja kirjataan saapuneiksi vasem-

massa ylänurkassa sijaitsevilla tietokoneilla. 

Rullakoille on varattu yhdeksän varastopaikkaa. 

 

Vaikka tällä hyllysijoittelulla on saatu huomattavasti enemmän varastopaikkoja kuin 

edellisillä layout-suunnitelmilla, tässä saapuvan tavaran alue sijaitsee lastauslaiturin 

oven edessä mikä saattaa aiheuttaa vaaratilanteita ja pullonkauloja tilanteissa, joissa 

tuotteita saapuu ja lähtee samaan aikaan. Myös hyllyjen sijoittelu vaakatasoon saat-

taa aiheuttaa pidempiä tuotteiden keräämismatkoja. 

 

Alin käytävä on jätetty leveämmäksi kuin muut, koska oikeassa alalaidassa sijaitsee 

rullaovi jätteen kierrätysalueelle, minkä vuoksi tässä kohtaa saattaa olla enemmän 

liikennettä. 
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Kuvio 6. Layout 3 

 

4.6 Layout 4 

Neljäs layout perustuu alkuperäiseen layoutiin. Lisäsin siihen vaaditut varastopaikat. 

Asiakkaiden noutotuotteet sijoitin jälleen mahdollisimman lähelle lastausovea. Myös 

ison yritysasiakkaan tuotteet on sijoitettu hyvälle keräilypaikalle lastausoven viereen. 

Näitä tuotteita ei tarvitse toimittaa myymälään, joten niiden ei tarvitse olla lähellä 

myymälään johtavaa ovea, vaan ne varastopaikat voidaan varata toisille tuotteille. 

Mira-kuivatuotteet on laitettu vasempaan reunaan.  

 

Alimman käytävän jätin leveämmäksi kuin muut, koska siitä kulkee jätteet kierrä-

tysalueelle ja kiukaiden mahdollisesti suuren kysynnän vuoksi jätin työntekijöille riit-

tävästi tilaa keräilyä varten. Tältä käytävältä lähtee myös täydet lavat myymälään.  
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Tässä layoutissa saattaa muodostua ongelmaksi saapuvan tavaran käytävän tukkeu-

tuminen, niin kuin alkuperäisessäkin layoutissa. Keräilijöiden on vaikea kerätä tuot-

teita silloin, kun uutta tavaraa saapuu tarkistettavaksi, ja ennen kuin tuotteet on 

saatu toimitettua eteenpäin.  

 

 

Kuvio 7. Layout 4 

 

5 Layoutparannukset 

Aluksi keskustelimme ja vertailimme Kodin Terran toimeksiantajan kanssa layouteja. 

Lopulta meidän yhteisellä päätöksellä valitsimme layoutit 2 ja 3 parhaimmaksi. Näi-

hin kahteen tein parannuksia vielä hyllyjen sijoitteluun ja määrään. Esimerkiksi hylly-

jen leveyden tulee olla 2750 mm ja yhden käytävän pitää olla muita leveämpi, yli 
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3000 mm, koska Kodin Terran valikoimissa on myös 3000 mm:n pituisia tuotteita. Va-

rastohyllymoduuleja tulee olla 38. Seuraaviin suunnitelmiin olen lisännyt myös mate-

riaalivirtanuolet osoittamaan suunniteltuja materiaalivirtoja. 

 

5.1 Layout 2 A 

Tässä layout 2 A - suunnitelmassa kaikki saapuva tavara sijoitetaan ylälaidassa ole-

valle saapuvan tavaran alueelle. Tämän jälkeen tuotteet hyllytetään paikoillensa tau-

lukon 1 mukaisille varastopaikoilleen tai toimitetaan suoraan myymälään. Muutet-

tuani hyllyjen pituudeksi 2750 mm sain muodostettua keskikäytävän varaston puo-

leen väliin. Tämä helpottaa keräilyä eivätkä tavaroiden keräilymatkat venähdä liian 

pitkiksi. Varastopaikkoja on yhteensä 256. 

 

Aivan vasemmassa reunassa sijaitseva käytävä on mitoitettu 3500 mm:n levyiseksi, 

jotta suurimpienkin tavaroiden purkaminen onnistuisi mahdollisimman helposti. 

Tämä mahdollistaa myös tavaroiden varastoinnin ensimmäiselle käytävälle ilman ah-

taassa tilassa työskentelyä. Muiden käytävien leveys on 2500 mm, joka riittää suu-

rimmalle osalle tuotteista. 

 

Asiakkaille suoraan tilatut tuotteet varastoidaan mahdollisimman lähelle nouto-ovea, 

jotta asiakkaat saavat noudettua tuotteensa ilman pitkää hakumatkaa. Lähtevästä ta-

varasta 90 % menee myymälään ja 10 % tuotteista toimitetaan saapuvan tavaran 

ovista noutoasiakkaille. 

 

Taulukko 1 Värikoodit 
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Kuvio 8. Layout 2 A 

 

5.2 Layout 2 B 

Layout 2 B -suunnitelmassa edellisen version keskikäytävästä on luovuttu ja siihen 

paikalle on asetettu kuormalavahyllyjä. Myös hyllyjä on lisätty varaston alalaitaan ja 

oikeaan ylänurkkaan. Vasempaan laitaan on sijoitettu palkkihyllyt, joihin on tarkoitus 

varastoida pitkiä tuotteita, kuten ovia. Valkoiset hyllyt on varattu lähtevälle tavaralle 

ja asiakaskeräilytuotteille. 

 

Saapuvan tavaran oven viereinen käytävä on jätetty leveämmäksi kuin muut, koska 

siinä kulkee suurin materiaalivirta. Siinä on myös kahdensuuntaista materiaalivirtaa, 

eli tämä käytävä tarvitsee enemmän tilaa kuin muut käytävät. 
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Kuvio 9. Layout 2 B 

 

Saapuvat myymälätuotteet – materiaalivirta 

 

Kaikki tuotteet saapuvat saapuvan tavaran alueelle, johon tuotteet puretaan alueen 

kaukaisimmasta nurkasta alkaen. Tällöin alueelle saadaan purettua mahdollisimman 

monta lavaa kerralla. Tämän jälkeen lavoista 90 % tuotteista viedään myymälään, 

jossa ne sijoitetaan myymäläpaikoilleen.  

 

Jotkut asiakkaat tilaavat monia eri tuotteita, jotka he haluavat valmiiksi pakattuina ja 

valmiiksi noudettavina suoraan lastauslaiturilta. Tällöin varastotietokoneelle tulee ti-

laus, jonka varastomies lähtee keräämään myymälästä. Kerättyään tuotteet hän vie 

valmiin lavan takaisin varastoon lähtevän tavaran hyllyyn odottamaan toimitusta. 

Asiakkaan tullessa noutamaan tilaamansa tuotteet lava toimitetaan lastauslaiturille, 
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jossa tuotteet lastataan asiakkaan auton kyytiin. Tämä toimitustapa on lisäänty-

mässä, joten lähtevälle tavaralle on varattu useita hyllymoduuleja. Jos asiakas on ti-

lannut isoja tuotteita, kuten ovia tai kaapin osia, ne viedään varastossa sijaitsevalle 

palkkihyllylle, koska pituutensa takia niitä ei voida lastata kuormalavahyllyihin turval-

lisesti. Pitkät kuljetusmatkat voisivat vahingoittaa näitä tuotteita ja kapeammilla käy-

tävillä liikkuminen voisi olla haastavaa.   

 

 

Kuvio 10. Saapuvat myymälätuotteet - materiaalivirta 

 

Saapuvat merkkitilatut tuotteet - materiaalivirta: 

 

Saapuvat merkkitilatut tuotteet sijoitetaan värikoodein merkityille paikoilleen (tau-

lukko 1), jotta tuotteiden keräily olisi mahdollisimman sujuvaa. Tuotteet kerätään si-

ten, että kun myymälästä tulee tilaus varaston tietokoneelle, varastomies tulostaa 

keräilylistan ja lähtee noutamaan tätä tuotetta. Tuote toimitetaan asiakkaalle joko 
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myymälään tai lastauslaiturille, josta asiakas tulee noutamaan tuotteen. Tällöin myy-

mälässä oleville myyjille jää enemmän aikaa palvella myymälässä olevia asiakkaita.  

 

 

Kuvio 11. Saapuvat merkkitilatuttuotteet – materiaalivirta 

 

5.3 Layout 3 A 

Layout 3 A- suunnitelmaan laitoin saapuvan tavaran alueen kiinni lastaussillan oveen. 

Tavarat purettaisiin tämän alueen ylä- tai alareunoille josta ne voidaan lähettää 

eteenpäin myymälään tai varastoida varastopaikoilleen. Myös tässä suunnitelmassa 

varastopaikkojen lukumäärä on 256. Hyllytys tapahtuu saapuvan alueen ulkopuolelta 

FIFO - periaatteella, jolloin hyllytys ei vaikuta kuorman purkamiseen. Myös rullakot 

kulkisivat tämän alueen kautta. 
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Isojen tuotteiden varastopaikka on sijoitettu alimman hyllyn alapuoleisille hyllypai-

koille, koska tässä on eniten tilaa niiden käsittelyyn. Tässä on leveä käytävä, koska 

jätteidenkeräysalue sijaitsee oikealla olevan lastausoven takana. Tällöin tähän ei 

synny pullonkauloja, vaan käytävällä on tilaa riittävästi liikkumiseen. Myös tässä 

suunnitelmassa asiakkaiden suoraan tilaamat tuotteet on sijoitettu lähelle ovea tur-

hien siirtojen välttämiseksi. Myös tässä suunnitelmassa 90 % lähtevästä tavarasta toi-

mitetaan myymälään ja 10 % suoraan asiakkaille. 

 

 

Kuvio 12. Layout 3 A 

 

6 Lopullinen layout 

Lopulliseksi layoutiksi valikoitui alkuperäinen layout 2. Tämä layout kuitenkin koki 

isoja muutoksia, ennen kuin se pääsi lopulliseen muotoonsa. Tilankäytön kannalta 
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layout 2 on ylivoimaisesti tehokkain, koska siinä hyllyt on saatu sijoitettua hyvin te-

hokkaasti keskelle varastoa ja käytävien leveydet ovat riittäviä joka paikassa. Ensim-

mäisestä käytävästä piti tehdä levein, koska siinä kulkevat suurimmat materiaalivirrat 

ja on myös kahdensuuntaista liikennettä. Saapuva tavara puretaan saapuvan tavaran 

alueelle, josta se kuljetetaan myymälään. Tähän on suunniteltu 5800 mm leveä käy-

tävä, jotta molemmin suuntainen liikenne onnistuisi ilman pullonkauloja.  

 

Nimetyt hyllypaikat (taulukko 1) sijaitsevat varaston huonoimmilla keräilypaikoilla, 

jotteivat ne veisi tilaa asiakasnoutopaikoilta, joista lähtee suurin osa tavaroista. 

 

 

Kuvio 13. Lopullinen layout 
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7 Pohdinta 

Tämän työn tarkoitus oli suunnitella toimiva varaston layout Kodin Terran Palokan 

myymälänvarastoon ja parantaa näin yrityksen sisäistä logistiikkaa. Tässä työssä oli 

monia eri suunnitteluvaiheita: lähtötilanteeseen perehtyminen, vaatimusten kartoit-

taminen, layoutsuunnittelu ja materiaalivirtojen laatiminen. 

 

Tutkimuksessa tein yhteensä neljä erilaista layoutvaihtoehtoa, joista valitsin ensin 

kaksi parasta seuraavalle kierrokselle. Näiden layoutien parantelun jälkeen valitsin 

parhaan vaihtoehdon, josta tuli lopulta lopullinen layoutehdotus. 

 

Layouteja suunnitellessa olisin voinut ottaa aluksi tarkemmin selvää vaatimuksista ja 

varaston toiminnasta, jonka pohjalta olisin saanut ehkä aluksi tehtyä parempia suun-

nitelmia vastaamaan tarvetta. Tapaamisten järjestäminen Kodin Terran edustajan 

kanssa osoittautui haastavaksi meidän kiireiden vuoksi, joten tämä aiheutti hieman 

kiirettä loppua kohti. 

 

Valittu layout toimisi varmaankin varastossa ihan hyvin, mutta kehityskohteita siihen 

jäi vielä. Esimerkiksi saapuvan tavaran ja myymälään toimitettavien tavaroiden ris-

teävä liikenne voi osoittautua ongelmaksi. Varaston ovien sijainnin vuoksi en saanut 

tehtyä suunnitelmaa, jossa tätä ongelmaa ei olisi ollut. 

 

Ongelmina oli rajallinen aikataulu sekä minun vähäinen kokemus tutkimuksen teke-

misestä. Olen kuitenkin tyytyväinen työn lopputulokseen, sillä mielestäni tämä valmis 

layout on selkeä parannus yrityksen nykytilanteeseen. Varsinaisesti tämän suunnitel-

man toimivuuden näkisi kunnolla, vasta kun se konkreettisesti toteutuisi. Tällöin luul-

tavasti ilmenisi joitain puutteita, joita en ole osannut ottaa huomioon. Vaikka Kodin 

Terra ei tätä suunnitelmaa tällaisenaan toteuttaisikaan, toivottavasti se saisi tästä 

suunnitelmasta joitain hyviä ideoita varastonsa kehittämisprojektiin. 
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