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1 Johdanto 

 

1.1 Työn rakenne 

 

Tämä opinnäytetyö rakentuu viidestä pääotsikosta. Ensimmäinen pääotsikko on 

johdanto, missä käydään läpi työn tavoitteista, työssä käytetystä 

tutkimusmenetelmästä, layoutpohjien merkityksestä ja lyhyesti yrityksestä.  

Toisen otsikon alla on teoriapohjaista tietoa lähettämöstä, layouteista ja abc-

analyysistä.  

Kolmannessa pääotsikossa käsitellään kyseisen yrityksen lähettämön nykyisiä 

toimintatapoja, ongelmakohtia ja niiden kehittämistä. 

Neljäs otsikko pitää sisällään jo lähettämön layout vaihtoehtoja. Luvussa 

tarkastellaan viittä layoutpohjaa, joista yksi on tämän hetkinen ja loput ovat uusia 

ratkaisuja.  

Viimeisen viidennen otsikon alla on yhteenveto työstä ja pohdintaa. 
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1.2 Työn tavoitteet 

 

Salico oy tehtaalla on ollut ongelmia lähettämön toiminnan kanssa, johon kaivattiin 

parannuksia. Käytössä oleva tila on hyvin pieni ja tuotekapasiteetti on suuri, mikä 

aiheuttaa ruuhkaa, tilanpuutetta ja hidastaa työskentelyä.  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella uutta layout ratkaisua lähettämön 

puolelle. Tarkoituksena oli saada toimiva malli, missä tilankäyttö ja materiaalivirtaus 

olisivat tehokkaita.  

Työhön kuului tehdä kolmesta viiteen layout ratkaisua, joista toimivin vaihtoehto 

otetaan ”hiontaan” tai suoraan käyttöön. Suunnitelmissa piti erityisesti huomioida 

tilan järkevä käyttö, tavaroiden sijoittelu ja että keräily olisi mahdollisimman helppoa 

ja tehokasta.  

 

1.3 Tutkimusmenetelmä 

 

Opinnäytetyöt voidaan jakaa kahteen ryhmään: toiminnalliseen ja tutkimukselliseen. 

Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on osoittaa ammatillista kypsyyttä ja 

näyttää, että on perehtynyt omaan suuntautumisalaan. Yleensä siinä joudutaan 

ratkaisemaan joku ongelma tai kehitetään jotain alan käytäntöä.  Eli palvelua tai 

tuotetta kehitellään ja kokeillaan käytännön toiminnan kautta. (Metropolia 2012)  
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Tutkimuksellinen opinnäytetyö on taas teoriaperusteinen työ. Siinä tutustutaan 

aiempiin tutkimuksiin ja teorioihin, jonka pohjalle tehdään omat havainnot ja 

raportoinnit.  

Tämä työ on toiminnallinen ja se koostuu kolmesta osasta: nykytilan tutkimus, 

kehittämisprosessi ja raportointi.  

Opinnäytetyön aloittamista varten oli kerättävä mahdollisimman paljon tietoa 

nykytilanteesta. Nämä tiedot on kerätty haastattelemalla firman toimitusjohtajaa, 

kunnossapitopäällikkö/vastaavaa työnjohtajaa ja työntekijöitä. Heiltä on saatu tietoa 

yrityksen toiminnasta, tilojen mitoista, tuotteiden kapasiteetista yms. Kävimme 

samalla läpi ongelmakohtia lähettämöalueella ja yrityksen toiveita uuden lähettämön 

suunnittelussa.  

Kun kaikki tarvittava data oli kerätty, aloitin suunnitteluprosessin ja sen aikana olin 

tarvittaessa yhteydessä yritykseen.  

1.4 Layoutin merkitys 

 

Layoutin tekeminen on todella tärkeä vaihe, joka vaikuttaa suuresti lopputulokseen. 

Se auttaa visualisoimaan, miltä lopputulos tulisi näyttämään. Hyvin suunniteltu 

piirustus on avain toimivaan kokonaisuuteen, kun taas virheellinen suunnitelma 

aiheuttaa paljon ongelmia jälkikäteen. Tämän takia on hyvä tapa tehdä monta 

erilaista vaihtoehtoa ja käydä ratkaisut läpi myös muiden asiantuntijoiden kanssa, 

jotta mahdolliset epäkohdat löytyisivät helpommin ja oikea ratkaisu löytyisi. 

Layoutpohjan tekeminen vaikuttaa suoraan tuleeko lähettämö toimimaan vai ei. On 

otettava huomioon, minkälainen tila on käytössä, kuinka paljon liikennettä on 
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alueella, työntekijöiden määrä, tuotteiden sijoittelut yms. Sen avulla pyritään 

helpottamaan lähettämön toimintaa. Hyvällä ratkaisulla saadaan minimoitua kuluja, 

ylimääräisiä toimintoja ja tuodaan selkeyttä työntekijöiden vastuualueille. 

 

1.5 Yritysesittely 

 

Salico Oy on Juvalla sijaitseva salaattitehdas, joka on keskittynyt vihanneksien ja 

hedelmien jalostukseen. Yritys on osa Greenfood- konsernia, jonka omistajana on 

ruotsalainen sijoitusyhtiö Nordic capital, sekä vähemmistöosakkaat. Tehtaan 

toimitusjohtajana toimii tällä hetkellä Jari Laaksonen. 

Alkuaikoina Salicolla on ollut vain muutama työntekijä ja muutama tuote, kuten 

amerikansalaatti ja sipuli. Nykyään tehtaan tuotevalikoimasta löytyy yli 100 tuotetta 

ja jalosteiden valmistusmäärä on noin 6,5 milj. kg/v. henkilöstömäärän ollessa n. 100 

ihmistä.  

Kotimaan kasvukautena yritys tuottaa 30-40 % Suomessa tuotetusta salaatista ja 

käyttää kotimaisia raaka-aineita aina kuin mahdollista. Ulkomaiset raaka-aineet 

saadaan myös nopeasti käyttöön, sillä toimitukset ovat päivittäiset.  

Salico on laajentanut toimitilojaan vuonna 2012 ja hankkinut uusinta teknologiaa, 

jotta suuren kapasiteetin ja tehokkuuden tuotto olisi mahdollista. (Salico 2018.)  
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2 Lähettämö ja layout 

 

 

2.1 Lähettämön toiminnot 

 

Lähtevään prosessiin sisältyy asiakaspalvelusta, tavaralähetystä, kuljettamista ja 

tuotteiden laskutus. Prosessi päättyy tuotteiden asiakkaalle toimittamiseen tai 

maksutapahtuman kirjaamiseen. (Sakki J. 2014. 46) 

Lähettämö pitää sisällään tuotteiden keräilyn asiakastilauksen mukaisesti, valmiin 

lähtölavan käärinnän ja tarroituksen. 

Lähettämön alue toimii myös välivarastona, sillä suuri osa tuotteista joutuu 

odottamaan hyvin pitkiä aikoja ennen kuin pääsee keräiltäväksi/lähtemään. Sen takia 

lähettämössä, pitää olla samanlaiset olosuhteet, kuin kylmävarastossa, jotta 

vihannekset ja hedelmät pysyisivät tuoreina.  

Kylmävaraston lämpötila on pidettävä +2…-8 asteiden välillä. Vihannestuotteet eivät 

säily korkeammassa lämpötilassa, eivätkä kestä jäätymistä tai niiden laatu heikkenee.  

(Karhunen ym. 2004, 324.)  

 

2.2 Layout suunnittelu 
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Layout on termi, jolla tarkoitetaan fyysisten tuotantoelementtien, kuten koneiden, 

laitteiden, varastopaikkojen ja kulkureittien sijoittelua tehtaassa. (Haverila, Uusi-

Rauva, Kouri & Miettinen 2009, 475.)   

Layoutin suunnittelu on joskus vain pientä hienosäätöä tai sitten suunnitellaan 

kokonaan uusi layout. Koska eteen voi tulla erilaisia ongelmia tai syitä, suunnitelmia 

joudutaan muuttamaan tilanteen mukaan. (Tersine 1985, 352.) 

Tilansuunnitteluun vaikuttaa runsaasti tekijöitä mm. joustavuus, materiaalikäsittelyn 

helppous, tilan käytettävyys yms. On myös otettava huomioon käytävän leveydet ja 

tilan korkeus. (Karrus 1998, 87–88; Ritvanen, Inkiläinen, von Bell & Santala 2011, 84-

85.) 

Layoutsuunnittelu on monella tapaa haasteellinen prosessi. Suunnittelussa voi olla 

mukana monta eri tahoa, jotka ovat esimerkiksi arkkitehti, palosuojeluasiantuntija, 

LVI-suunnittelijat, pohjatutkimuksen asiantuntija ja atk-suunnittelijat. (Pouri 1983, 

128.) 

Layoutin keskeisenä tavoitteena voidaan pitää tilan tehokasta käyttöä, mikä kulkee 

käsi kädessä tehtaan kustannussäästöjen kanssa. Kuljetusmatkat ja –kerrat on 

tarkoitus minimoida osastoja ja työpisteitä suunniteltaessa, jotta materiaalien 

siirtoetäisyydet saadaan mahdollisimman pieniksi. Huomioon on otettava myös 

mahdolliset laajennus- ja muutostarpeet, jotta tarvittaessa layoutia voisi muuttaa 

mahdollisimman joustavasti. Lisäksi kaikki käytettävä tila pitää olla hyvin 

hyödynnetty. Sisäisen kommunikaation on oltava helppoa ja työturvallisuuden pitää 

olla kunnossa. (Haverila ym. 2009, 482.)   
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Layoutsuunnitteluun vaikuttaa monta eri tekijää ja tämä on hyvin monivaiheinen 

prosessi. Suunnittelussa on tehtävä aina kompromisseja, sillä optimaalisinta 

ratkaisua kaikkien tekijöiden suhteen on vaikeaa löytää. (Haverila ym. 2009, 480.)   

 

 

2.3 Layout tyypit 

 

 

Layoutit jaetaan kolmeen luokittelutyyppiin, jotka ovat funktionaalinen, tuotantolinja 

ja solu. (Haverila ym. 2009: 475.) 

Funktionaalinen- layout (Ks. kuvio 1) suosii samankaltaisia työvaiheita samassa 

paikassa. Osastojen nimeäminen tässä layoutissa tehdään kuvaavasti, missä tapahtuu 

tietty prosessi, käyttäen siihen prosessiin tarkoitettuja laitteita ja koneita, esimerkiksi 

maalaamo ja maalauslaitteet. Tässä mallissa käytetään yleensä yleiskoneita ja 

tuotteiden valmistus tapahtuu joko yksittäisinä kappaleina tai sarjoina. Välimatkojen 

takia osastojen välillä, kustannukset voivat olla suuria. (Haverila ym. 2009: 476.) 
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Kuvio 1 Funktionaalinen layout (logistiikan maailma, 2018) 

 

 

Tuotantolinja- layoutissa (Ks. kuvio 2) työnkulkujärjestys määrittää, mihin koneet ja 

laitteet sijoitetaan. Tuotantolinjalla yleensä valmistetaan yhtä tuotetta, mutta on 

mahdollista valmistaa myös muita tuotteita. Koska työnkulku ja automatisointi ovat 

selkeitä, kappaleiden valmistus on tehokasta ja yksikköhinta on alhainen. Kuitenkin 

tuotantolinjan rakentaminen vaatii isoja investointeja. Heikkona puolena on myös 

huono häiriönsietokyky, sillä yksi häiriö linjan osassa pysäyttää muutkin linjan osat. 

Jotta virheellisistä tuotteista vältyttäisiin, laadun- ja tuotannonvalvonnan on oltava 

tehokasta. (Haverila ym. 2009: 475-476.) 

 

 

 

Kuvio 2 Tuotantolinja layout (logistiikan maailma, 2018) 
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Solu-layout (Ks. kuvio 3) yhdistää useamman työvaiheen yhdeksi työvaiheeksi. Soluun 

sisältyy erilaisia vaiheita, jotka voidaan suorittaa joko koneilla tai käsitöillä ja tuotteet 

pyritään valmistamaan mahdollisimman valmiiksi. Jos tulevaisuudessa tulee tarvetta 

valmistamaan erilaisia tuotteita, solu tulee suunnitella niin, että se on helposti 

muutettavissa. (Lapinleimu ym. 1997: 86-87.) 

 

 

 

Kuvio 3 Solu layout (logistiikan maailma, 2018) 
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2.4 ABC-Analyysi 

 

Lähettämöalueella tuotteet odottavat keräilyä, joten tuotesijoittelu pitää olla 

toimiva. Siihen löytyy hyvä ratkaisu käyttämällä ABC-Analyysiä. 

Sitä käytetään siihen, että voidaan erottaa hyvät yksilöt epäolennaisista ja 

korostetaan eniten tulokisa antaville osiolle. Siinä toimii Pareton sääntö (80:20 

periaate), jonka mukaan pieni osa kantajoukoista edustaa aina suurta osuutta 

tehokkuudessa. (Hollier & Cooke 1994, 117.) 

Tässä analyysissä nimikkeet joiden kulutus on suurin, laitetaan A- luokkaan. 

Vastaavasti ne nimikkeet, joiden kulutukset ovat pienimmät, laitetaan C-luokkaan. 

(Uusi-Rauva, Haverila & Kouri 1994, 387.) 

 

3 Lähettämön ongelmakohdat ja kehittäminen 

 

3.1 Lähettämön toiminnot ja ongelmat  

 

 

Lähettämön toiminnot nykytilanteessa ovat hyvin monimutkaiset. Tämän takia 

työskentely lähettämön puolella on vähän sekavaa ja hidasta. Keräilyvaiheet 

näyttävät, että vaiheita on monta, ennen kuin tilaus saadaan lähetettyä (Ks. taulukko 

1) 



14 

 

 

 

 

Taulukko 1 Lähettämön keräilyvaiheet 

 

Keräilylistat tulostetaan jo aamusta, vaikka ei tiedetä, onko tuotteita varastossa, mikä 

automaattisesti tarkoittaa, että tilausta ei voida tehdä oikein heti alusta.  Kaikilla 

tuotteilla ei ole merkittyä paikkaa, vaan ne on sijoiteltu pitkin lähettämön aluetta. 

Tämän takia osa tuotteista joudutaan etsimään, eikä niitä aina löydetä. Tämä 

aiheuttaa ylimääräistä kävelyä työntekijöille, aikaa kuluu turhaan etsimiseen, tilausta 

ei voida suorittaa kokonaan ja siitä seuraa suuri hävikkimäärä. Iso osa tuotteista 

joutuu hävikkiin, jos ne löytyvät vasta päivän päätteeksi, mutta niitä ei keretä 

lähettämään.  Valmiit lavat kääritään manuaalisesti kävelemällä lavan ympäri ja 

tähän kuluu myös paljon aikaa ja työntekijän energiaa.  

Osa tuotteista, joilla on suuri menekki sijaitsevat huonoissa keräilypaikoissa, mikä 

lisää keräilyyn käytettyä aikaa. Kun taas tuotteet, joilla menekki on pieni ovat hyvissä 



15 

 

 

 

paikoissa ja se ei ole tehokasta tilankäyttöä. Nykyinen säilytystila on hyvin pieni ja 

suuret tuotevolyymit aiheuttavat tilanpuutetta, mikä tarkoittaa, ettei säilytys ole 

tehokasta. Jos normaalit säilytystilat eivät riitä, silloin voidaan käyttää tarvittaessa 

lisätilaa. (Ks. kuvio 4) 

 

 

 

 

Kuvio 4 ABC- Tuotesijoittelu / Täyttöaste 

 

 

Firmalla on tällä hetkellä 118 erilaista tuotetta. (Ks. taulukko 2) ABC- analyysin avulla 

on selvinnyt, että 11 eniten menevää tuotetta muodostavat niin suuren volyymin, 

että niiden osuus kokonaisvolyymistä on jopa 64 %. Vähiten menevien tuotteiden 

osuus kokonaisvolyymistä on vain 5 %, vaikka osuus kaikista tuotteista on lähes 
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puolet eli 47,5 %. On hyvin tärkeää huomioida tuotteiden arvoa niiden sijoituksissa, 

jotta kysyntään pystytään vastaamaan ongelmitta. 

 

 

 

Taulukko 2 ABC-Tuotteiden osuudet 

 

 

Firmassa laatikoiden täyttö tapahtuu kahdella eri tavalla. Osa laatikoista täytetään 

kokonaan ja osa vain osittain, riippuen tilauksesta. 

Täyslaatikoilla tarkoitetaan täysiä laatikoita, joissa on pelkästään yhden tuotteet 

rasioita/pusseja. Mix-laatikoissa on taas useampi eri tuote sisällä, eikä laatikkoa aina 

pakata täyteen. (Ks. kuvio 5) 

Mix-tuotteille ei ole omia suunniteltuja laatikoita, mikä tarkoittaa epätehokkuutta ja 

vaikeuttaa keräämistä. Lähettämössä käsitellään monia tyhjiä laatikoita, sillä mix-

laatikko täytetään tuotteilla, jotka otetaan täyslaatikoista. Tämän jälkeen täyslaatikot 

vaativat lisätäyttöä tai sitten ne vaan jätetään kokonaan tyhjiksi. Tämä vie turhaa 

aikaa, koska laatikot pakataan tuotannon puolella, mutta ne taas saatetaan avata 

keräilyssä ja pakata uudestaan.  
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Kuvio 5 Laatikko-osuudet 

 

 

3.2 Lähettämötoiminnan kehittäminen 

 

Jos ongelmakohdat ovat tiedossa, silloin niihin pystytään reagoimaan. Tässä 

tapauksessa suurimpana ongelmana on ajan turha käyttö, joka kuluu etsimiseen, 

kävelyyn ja pitkään tuotekäsittelyyn. Tämän takia on hyvä ratkaisu ottaa käyttöön 

lean-ajattelumalli. 

Leanin periaatteena on välittömästi vastata kysyntään, täydellisellä laadulla ja ilman 

hukkaa. Tärkeämpänä osana pidetäänkin hukan välttämistä. Leanin mukaan hukkaa 

on seitsemän eri laatua: 
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• Odotteluaika 

• Turhat liikkeet 

• Yli- tai alituotanto 

• Ylimääräinen tekeminen 

• Varastointi 

• Ylilaatu 

• Kuljetus 

 

Odotteluaika on hukkaa, jos työntekijät eivät tee töitä tai koneen ovat 

pysähdyksessä. Työntekijöiden turhat liikkeet ovat kanssa hukkaa, tämän takia 

työpisteiden tulisi olla suunniteltu sen mukaisesti. Yli- alituotanto voivat lisätä turhaa 

varastointia tai keskeyttää tuotteen valmistumisen. Ylilaatu ja liian tarkka tekeminen 

lasketaan myös hukaksi, sillä vaikka tässä ajattelumallissa pyritään täydellisyyteen, 

niin esimerkiksi ylipakkaaminen on hukkaa. Varastointia pidetään hukkana, koska 

kaiken tulisi valmistua vain tilausta varten. Tavaroiden liikuttaminen on myös hukkaa, 

joten sen takia materiaalivirrat pyritään pitämään täydellisinä, jotta tuotteet 

kulkisivat sulavasti pisteiden välillä. Leanissä pyritään olemaan varastoimatta 

tuotteita, mutta pitää muistaa, että varastointi antaa mahdollisuuden toimia ja 

toimittaa, vaikka olisi tuotanto-ongelmia. (Slack ym. 2016, 502-503,506-507,546) 

Jatkuvasta kehittämisestä puhutaan myös Kaizenina, mikä japanin kielellä tarkoittaa 

jatkuvaa kehittämistä. Sen mukaan ei ole väliä, onko kehitys suuri vai pieni vaan se, 

että kehitystä tapahtuu säännöllisesti. (Slack ym. 2016, 536) Kaizen on tosi tärkeä osa 

Lean-mallissa. Siinä pyritään täydellisyyteen, mutta käytännössä se on mahdotonta, 

koska aina löytyy jotakin kehitettävää. (Liker ja Convis 2012, 107,115) 
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4 Layoutsuunnittelu 

 

Firman toiveena oli parantaa lähettämön tämän hetkistä tilannetta. Kerättyään 

tietoa ongelmakohteista, tilan mitoista, tuotevolyymeistä, firman omista toiveista 

yms. aloitin suunnittelemaan layout pohjaa. Jotta hyvä ja toimiva ratkaisu löytyisi, oli 

tehtävä useampi layout, joista sitten paras vaihtoehto valitaan. 

 Jokaisessa vaihtoehdossa on käytetty automaattiset käärintälaitteet. Yrityksellä 

menee tosi paljon aikaa käärimiseen, sillä se tapahtuu käsin ja näin aiheuttaa paljon 

kuluja. Se vie myös työntekijän energiaa. Tästä syystä on hyvä hankkia 

automaattinen käärintälaite, joka nopeuttaisi prosessia ja vähentäisi manuaalisen 

työn kuluissa. Yrityksellä on jo mielessä pari vaihtoehtoa automaattiselle 

käärintäjärjestelmälle. Näiden laitteiden hinta on noin kahdeksan tuhatta euroa/kpl 

ja takaisinmaksuaika on hyvin nopea nykyisillä volyymeillä. (Ks. taulukko 3)  

 

 

 

 

Taulukko 3 Käärintälaitteen takaisinmaksuaika 
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Kaikki layout ratkaisut ovat mittasuhteessa ja kaikki lavapaikat ovat piirrettyinä 

visualisoimaan mahdollisia säilytyspaikkoja. Ratkaisut, jotka eivät osoittautunut 

täysin toimiviksi käydään läpi vain pintapuolisesti. 

 

4.1 Nykytilanne 

 

 

Nykytilanteessa lähettämön alueella toimii pieni läpivirtausvarasto, kaksi rullarataa 

laatikoille, tarroituskone ja manuaalinen käärintä. (Ks. kuvio 6) Läpivirtausvarastoon 

saadaan laitettua n. 60 % nimikkeistä, mutta ei kuitenkaan koko kapasiteettiä, edes 

kyseisiä nimikkeitä. Tämän takia suuri osa tuotteista, joudutaan säilyttämään 

muualla, missä on vapaata tilaa lavojen päällä.  
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Kuvio 6 Nykytilanteen layout 

 

Rullaratojen alueella tapahtuu keräily tilausta varten. Iso osa tuotteista ei löydy 

lähialueella, minkä seurauksena joudutaan tuotteet etsimään muualta. Sen jälkeen, 

kun kaikki tuotteet ovat lavalla, se kääritään ja laitetaan tarvittavat tarrat. 
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4.2 Layout 1 

 

 

Ensimmäisessä ratkaisussa muutoksia on hyvin vähän nykytilaa nähden, mutta jo 

tässä vaihtoehdossa on toimivampi sisältö. Keräilyalueella tulisi olemaan kaksi 

rullarataa, merkityt alueet tuotteille, kiinteät lavapaikat ja tarroitus/käärintä alue. 

(Ks. kuvio 7)  

 

 

 

Kuvio 7 Layout vaihtoehto 1 
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Kuvio 8 Lähikuva Keräily/käärintäpaikalta 

 

 

Valmiit laatikot tuodaan vanhalta tuotantopuolelta ratoja pitkin merkityille alueille ja 

uudelta puolelta ne tuodaan lavojen kyydissä. Alueella on neljä lavantäyttöpaikkaa, 

joilla on aina oma työntekijä. Kun lava on saatu täytettyä tilauksen mukaisesti, se 

siirretään tarroitus/käärintäalueelle, missä on kaksi tarroitus- ja käärintälaitetta. (Ks. 

kuvio 8) Sinne tarvitaan ainakin kaksi työntekijää hoitamaan lavat lähetyskuntoon.  
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4.3 Layout 2 

 

 

Toisessa ratkaisussa on otettu kokonaan pois rullaradat ja otettu käyttöön kaksi 

lavakuljetinta. Tuotteille on otettu isommat merkityt tilat, paikat tyhjille lavoille 

ratojen päissä ja kaksi tarroitus/käärintä aluetta. (Ks. kuvio 9) 

 

 

Kuvio 9 Layout vaihtoehto 2 
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Kuvio 10  Lähikuva Keräily/käärintäpaikalta 

 

 

Tuotteet tuodaan samalla systeemillä, kun ensimmäisessä vaihtoehdossa niille 

merkityille paikoille. Tyhjä lava otetaan kuljettimen päästä ja laitetaan kuljettimelle, 

joka on parinkymmenen senttimetrin korkeudella. Lava kulkee tasaisen hiljaisella 

nopeudella päästä päähän, jonka aikana työntekijä sitä täyttää tuotteilla. Toisen pään 

lopussa on liiketunnistin, joka pysäyttää lavan ja sen voi ottaa siitä turvallisesti pois. 

Sen jälkeen lava siirtyy käärintään ja tarroitukseen. (Ks. kuvio 10) 
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4.4 Layout 3 

 

 

Tässä tapauksessa keräilyalue on siirretty lähemmäksi uutta tuotantoa. (Ks. kuvio 11) 

Vasemmassa alanurkassa oleva välivaraston sai purkaa, joten se on otettu pois. Mix-

tuotteille on otettu omat hyllyt, sillä niitten kapasiteetti on niin pieni ja ne on 

kannattavampaa pitää hyllyissä. 

 

 

Kuvio 11 Layout vaihtoehto 3 
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Kuvio 12  Lähikuva Keräily/käärintäpaikalta 

 

 

Keräily tapahtuu lähes samalla tavalla, kuin edellisissä vaihtoehdoissa. Tuotteita 

tuodaan tuotannon puolelta niille merkityille paikoille. Siitä ne kerätään lavoille, joita 

on käytössä samaan aikaan kahdeksan kappaletta. Kaksi ylintä lavapaikkaa hoitavat 

myös mix-tuotteiden keräilyn tarvittaessa. Valmiit lavat siirretään käärintään ja 

tarroitukseen. (Ks. kuvio 12) 
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4.5 Layout 4 

 

Viimeisessä ratkaisussa olen miettinyt, mikä olisi oikeasti tehokkain tapa keräilylle, 

jotta kaikki olisi mahdollisimman yksinkertaista, helpointa työntekijöille ja tilan 

käyttö olisi järkevä. Päädyin siihen tulokseen, että lähteville laatikoille on tehtävä 

omat selkeät paikat ja sitä varten on otettava käyttöön iso läpivirtaushyllystö, missä 

olisi jokaiselle tuotteelle/nimikkeelle oma luukku. (Ks. kuvio 13) Näin tuotteiden 

etsimistä ei enää tarvita, mikä säästää aikaa, työntekijöiden energiaa, vähentää 

hävikin määrän ja tilaukset pystytään suorittamaan loppuun. Liikkuminen alueella 

myös helpottuu, sillä lavoja ei tarvitse enää laittaa jokaiseen vapaaseen kolkkaan.  

 

 

Kuvio 13 Layout vaihtoehto 4 
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Kuvio 14  Lähikuva Keräily/käärintäpaikalta 

 

 

Tässä tapauksessa tuotteet tuodaan merkitylle alueelle, josta ne sijoitellaan 

läpivirtaushyllystöön. Jokaiselle tuotelaatikolle on merkitty oma luukku/rata, mihin 

se laitetaan. Tuotteille joilla on iso kapasiteetti, on varattu useampi rata, jotta kaikki 

varmasti mahtuvat ja pääsevät käsittelyyn. Hyllystön toisella puolella tapahtuu itse 
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keräilyvaihe. Siellä on käytössä kahdeksan lavapaikkaa, joihin laatikot kerätään 

tilauksen mukaisesti. Firman toiveena oli ottaa myös yksi tarrakone keräilyalueelle, 

sillä osa laatikoista tarvitsee erillisen tarroituksen. Tämän jälkeen tuotteet siirretään 

käärintäalueelle. (Ks. kuvio 14) 

 

4.5.1 Läpivirtaushyllystö 

 

 

Läpivirtaushylly toimii niin, että tuotteet lastataan toisesta päästä ja se siirtyy hyllyn 

toiseen päähän. Hyllystö toimii rullaradoilla, jotta tuotteet voivat helposti valua 

toiseen päähän oman painovoiman avulla. Siinä toteutuu FIFO- periaate (First In First 

Out), mikä tarkoittaa, että ensimmäisenä laitettu tuote tulee myös ensimmäisenä 

ulos. (Ks. kuvio 15) Läpivirtaushyllystö on tehokas ratkaisu, joka säästää tilaa, mutta 

edellyttää suuria määriä samoja tuotteita. (Logistiikan Maailma 2018) 

Nämä hyllyt ovat sopivia, jos tavaranimikkeitä on alle 1000, mutta tavaramäärät ovat 

suuria ja nimikkeistä on jatkuvaa kysyntä. (Karhunen, Pouri & Santala 2008, 364–365) 

Läpivirtaushyllyt (Ks. kuvio 16)   tehostavat keräilyä, vähentävät keräilyvirheitä ja 

säästävät jopa 40-70 % kävelyajasta. Ne antavat hyvän yleisnäkymän tuotteista, 

jolloin tuotepaikat on helpompi muistaa. Poiminta- ja täyttöalueet ovat 

eristyksissään toisistaan, mikä lisää tehokkuutta ja turvallisuutta. (Bito N/d) 
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Useammalla valmistajan sivulla kerrotaan, että hyllyratkaisut voidaan suunnitella ja 

muuntaa tarpeiden mukaan. Nojaten siihen laskin, minkälainen läpivirtaushyllystö 

tarvitaan. 

 

 

 

Kuvio 15 Läpivirtaushylly syöttö ja pominta (Intolog 2010)  

 

Kuvio 16 Läpivirtaushyllystö (Bito  N/d) 
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Läpivirtaushyllystön tarvittava koko on laskettu saamien tietojen avulla. Firmalla on 

118 eri tuotetta/ nimikettä, mikä tarkoittaa, että ainakin sen verran luukkuja/ratoja 

on oltava hyllystössä. Mutta on huomioitavaa, että tuotteilla on erilaiset kapasiteetit 

ja eniten lähtevät tuotteet tarvitsevat enemmän tilaa.  

Samalla piti selvittää lähtevien laatikoiden määrä/pv ja se on 4000- 6000 kpl (mukaan 

lukien mix-tuotteet), joten 6000 kpl on se minimimäärä, mitä on käytettävä 

suunnittelussa. Ottaen huomioon laatikoiden koot, laatikoiden määrän ja tarvittavan 

nimikepaikan määrän, lähdin laskemaan, minkälainen hyllystö tarvitaan.  

Laskujen perusteella sain läpivirtaushyllystön, johon saa mahtumaan lähes 6500 

laatikkoa ja 322 erilaista paikkaa eri tuotteille. (Ks. taulukko 4, kuvio 17) Siinä 

huomioitiin hyllystön oma rakenne ja kaltevuuskulma, jotta tuotteet liikkuisivat 

vaivattomasti. Nämä luvut täyttivät minimitarpeet, joten sen jälkeen piti katsoa 

hyllystön sijoittelua lähettämöalueelle. 

Ongelmia tuottivat tukitolpat lähettämössä, mutta sain hyllystön kuitenkin 

mahtumaan alueelle. Nyt tolpat ovat häiritsemässä tuotteiden sijoitteluprosessissa, 

mutta eivät kriittisesti. Myös vanha välivarasto on jouduttu ottamaan pois ja sille ei 

ole tässä tapauksessa edes tarvetta. Mahdollinen välivarasto voidaan kuitenkin 

tarvittaessa sijoittaa vasempaan ylänurkkaan lähetysalueen läheisyyteen. 
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Taulukko 4 Laskenta hyllystön koolle 

 

 

 

Kuvio 17 Läpivirtaushyllystö edestäpäin ABC-tuotteiden sijoittelulla 

 

 

5 Yhteenveto ja pohdinta 

 

Opinnäytetyö oli mielenkiintoinen ja tarpeeksi haastava. Tavoitteena oli tehdä 

kolmesta viiteen layoutpohjaa ja se myöskin toteutui. Lopputuloksena on tullut neljä 

erilaista layoutsuunnitelmaa. Kaikki suunnitelmat eivät kuitenkaan osoittautunut 

täysin toimiviksi, joten ne on käyty läpi vain pintapuolisesti. 

En ole ennen piirtänyt layouteja Visiolla ja sen takia alku oli vähän hankalaa, mutta 

ensimmäisen pohjan jälkeen muiden kanssa ei ollut enää suurempia ongelmia.  
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Olemme käyneet layoutsuunnitelmia läpi Salico oy:n toiminnanjohtajan ja 

työnjohtajan kanssa. Suunnitelmista on tullut hyvää palautetta ja he ottivat ne 

itselleen talteen vielä jatkotarkastusta varten.  

Työn aloittaminen on ollut todella hankala sen hetkisen elämäntilanteen takia. 

Kuitenkin kun sen on aloittanut ja päässyt vauhtiin, se on lähtenyt edistymään oikein 

mukavasti. Opinnäytetyön valmistumiseen on mennyt pitkä aika, mutta työn tilaajalla 

ei sen kanssa ollut ongelmia, koska heillä ei ole tällä hetkellä kiirettä uudistuksien 

kanssa.  

Tämä projekti on antanut paljon uutta tietoa ja hyvää kokemusta. Vaikka matkalla on 

ollut hankaluuksia, kaiken kaikkiaan on ollut mielenkiintoista tehdä tämä 

opinnäytetyö. 
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