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Pekka Syrjäläinen 

YRITYSKOHTAISEN PÖYTÄSTANDARDIN 
LUOMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO 

Konepajatuotannossa tuotantotehokkuutta koetetaan parantaa jokaisessa tuotantovaiheessa. 
Yksi tapa parantaa tuotantotehokkuutta on järjestää työpisteet selkeästi ja siististi. Tällä tavalla 
voidaan säästää työkalujen etsimiseen menevää aikaa ja valmistaa kappaleita nopeammin. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella yrityskohtainen pöytästandardi, joka 
otettaisiin käyttöön kuudessa eri työpisteessä. Standardin luomisessa sovellettiin 5S-standardia. 
Uuden standardin avulla pyrittiin luomaan yhtenäinen työympäristö, jossa työntekijät voivat 
helposti vaihtaa työpisteitä. 

Työssä tutkittiin työpisteissä vallitsevaa järjestystä, ja kysyttiin työntekijöiden mielipiteitä. 
Tutkimuksessa huomattiin työpöytien sisältävän tarpeettoman paljon tavaroita ja työkaluja. 
Lisäksi useimmat työpöydät olivat epäjärjestyksessä ja työkalut vaikeasti löydettävissä. 
Standardissa suunniteltiin uusi järjestys työpöydän seinämään ja laatikostoon. Työntekijöille 
järjestettiin malliesimerkiksi kaksi työpöytää. 

Standardi otettiin työnjohdon toimesta käyttöön, ja työntekijöille annettiin noin kaksi viikkoa 
aikaa toteuttaa hanke. Saatu palaute oli hyvää, ja tulevina kuukausina voidaan nähdä 
paremmin, millaisia tuloksia on saatu. 
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Pekka Syrjäläinen 

CREATION AND INTRODUCTION OF 
COMPANY-SPECIFIC TABLE STANDARD 

The production efficiency in workshop industry is under improvement at each step of the 
production. One way to improve the production efficiency is to organize the work stations clearly 
and in a tidy way. This way the time used searching the tools is minimized and the pieces can 
be manufactured faster. 

The purpose of this thesis was to devise a company-specific table standard, which could be 
applied in six different work stations. The 5S-standard was applied in designing this standard. 
With this new standard, the aim was to create a new coherent workplace, where people could 
easily switch from work station to another. 

The order at the workstations was looked into and the opinions of the employees were asked. It 
was discovered that there are more tools and other artifacts at the workstations than necessary. 
In addition the tables were unorganized and the tools were hard to find. In this standard a new 
order was planned for the wall-part and the drawers of the table. Two tables were organized 
according to new standard and they were shown to the employees as examples. 

The standard was taken into use by the supervisor and the employees were given two weeks 
time to implement the project. The feedback was positive and the results can be seen more 
clearly in the future. 

 

 

KEYWORDS: 

Workshop industry, production efficiency, 5S-standard, table standard, machining center 

  



SISÄLTÖ 

SANASTO 6 

1 JOHDANTO 7 

2 JAME-SHAFT OY 8 

3 5S-STANDARDI 9 

4 TUOTANTOPROSESSI 10 

5 PÖYTÄSTANDARDIN KARTOITUS 12 

5.1 Laatikosto 13 

5.2 Seinämä 14 

5.3 Pöydän tasot 15 

6 UUSI PÖYTÄSTANDARDI 16 

6.1 Muutoksen tarve 16 

6.2 Pöytien seinämät 16 

6.3 Laatikosto 17 

6.4 Merkintä 25 

7 TULOKSET 26 

8 YHTEENVETO 27 

LÄHTEET 28 

LIITTEET 

Liite 1. Kuva koteloidusta ohjeesta.           29 

KUVAT 

Kuva 1. Standardisoimaton työpisteen pöytä. 12 
Kuva 2. Sekainen laatikko. 13 



Kuva 3. Erilaiset ylätasot. 15 
Kuva 4. Uusi seinämäjärjestys. 17 
Kuva 5. Kuva laatikostosta. 19 
Kuva 6. Kierretappien järjestys. 20 
Kuva 7. Esimerkki poraholkkien järjestyksestä. 23 
Kuva 8. Romahtanut laatikko. 24 

 

TAULUKOT 

Taulukko 1. Uusi laatikkojärjestys. 18 
 

 

  



SANASTO 

 

HSS-pora pikateräspora, tulee englannin sanoista High Speed Steel 
[1] 

KM-pora  kovametallipora 

Minimaster SECO:n valmistama tuotesarja erilaisia vaihdettavia 

teriä [2] 

U-pora pora, jonka päässä on vaihdettavat terät ja siinä on  

kaksi U:n muotoista uraa; yrityksessä käytetään paljon 

SECO:n versiota U-porasta, nimeltä Perfomax [3] 

tulkki tulkilla voidaan testata onko tehty muoto vaatimusten 

mukainen, ja toleranssien sisällä; tulkissa on yleensä 

tavoitellun mitan ala- ja yläraja; esimerkkinä kierretulkin 

toisen pään pitää kiertyä kierteen sisään helposti, kun 

taas toinen pää ei saa mennä sisään tai kierre on liian 

väljä 
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1 JOHDANTO 

Konepajateollisuudessa on tärkeää saada tuotteiden kustannustehokkuus 

nostettua mahdollisimman korkealle. Tähän pyritään muun muassa säästämällä 

materiiaalikustannuksissa, tuotantovaiheiden nopeuttamisella ja 

uudelleensuunnittelulla. Eräs keino nopeuttaa tuotantovaihetta on kiinnittää 

huomiota työympäristöön ja sen käytännöllisyyteen. 

Jame-Shaft Oy:ssä on jo yli vuoden ajan pyritty lisäämään tuotantotehokkuutta 

soveltamalla niin sanottua 5S-siisteysstandardia. Tämän standardin 

soveltaminen on pitkä prosessi ja se vaatii pitkäjänteistä työskentelyä, jotta 

työympäristö saadaan järjestetyksi ja pidetyksi järjestyksessä. Tässä työssä 

pyritään soveltamaan S5-standardia koneistuskeskusten vieressä oleviin 

pöytiin, ja siten parantamaan tuotantotehokkuutta. 

Työssä tutkittiin senhetkistä työpöytien järjestystä, haastateltiin näillä työpisteillä 

työskenteleviä työntekijöitä ja suunniteltiin uusi yrityskohtainen standardi näille 

pöydille. Tämä standardi otettiin käyttöön ja työpöydät järjestettiin sen 

mukaisesti. 
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2 JAME-SHAFT OY 

 
 
Haluan aluksi antaa kiitoksen Jame-Shaft Oy:lle, joka on ollut työnantajani jo 

pitkään ja mahdollisti tämän opinnäytetyön tekemisen. 

Jame-Shaft valmistaa karkaistuja tappeja, akseleita, holkkeja ja muunlaisia 

metallisia kulutusosia. Jame-Shaftin kilpailukykyisyys perustuu sen 

monialaosamiseen. Monissa yrityksissä valitaan joku tietty tuotantovaihe, johon 

yritys keskittyy, kun taas Jame-Shaftilla mahdollisimman moni valmistusvaihe 

pyritään tekemään yrityksen sisällä. Jame-Shaftilla tilataan raakamateriaalia tai 

mittatyönä tehtyjä aihioita, joista koneistetaan, sorvataan, karkaistaan ja hiotaan 

valmis kappale, joka lähetetään tilaajalle. 

Jame-Shaftilla ei myöskään suunnitella kappaleita, vaan kaikki tuotteemme ovat 

alihankintatöitä. Asiakkaat lähettävät kappaleen piirustukset, ja Jame-Shaftilla 

suunnitellaan kappaleen valmistus vaihe kerrallaan. [4] 

Tarkoituksena tässä työssä on muokata kahdeksan koneistuskeskuksen 

vieressä olevat työtasot saman standardin mukaisiksi. Ongelmana työpaikalla 

on ollut se, että jos työntekijät ovat joutuneet vaihtamaan työpistettä, on 

jokaisen työpisteen työkalut olleet eri järjestyksessä, ja turhaa aikaa on mennyt 

hukkaan työkalujen etsimiseen. Pöytästandardilla näiden tilanteiden 

tapahtuminen minimoidaan. 
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3 5S-STANDARDI 

Jame-Shaftilla otettiin käyttöön noin vuosi sitten 5S-standardi. Tämä standardi 

perustuu japanilaiseen filosofiaan, joka edistää siisteyttä, maksimaalista 

tuottavuutta ja parhaan laadun tavoittelemista. Standardin nimi tulee japanin 

kielen viidestä sanasta, jotka alkavat s-kirjaimella, seiri, seiton, seiso, seiketsu 

ja shitsuke. Käännettynä nämä tarkoittavat järjestämistä, ryhmittämistä, 

systemaatista siivousta, standardisointia ja standardin ylläpitoa. S5-standardin 

tavoitteena on parantaa tehokkuutta, turvallisuutta ja työmoraalia. [5] 

Epäjärjestys pyritään poistamaan valitsemalla, mitä olisi tarpeellista pitää, missä 

ne tulisi pitää ja miten ne tulisi pitää. 5S-standardin onnistuminen riippuu 

kaikkien työntekijöiden yhteistoiminnasta ja koulutuksesta erilaisten visuaalisten 

keinojen avulla. Esimerkiksi värikoodit, selitetarrat, merkit ja johdonmukaiset 

säilytystilat liittyvät tähän. 

Yrityksessä on sovellettu 5S-standardia jo monessa kohteessa. Lattioihin 

laitettiin eriväristä tarraa ja luotiin erilaisia värikoodattuja alueita. Kukin alue 

reunustettiin erivärisellä tarralla, ja alueelle sijoitettiin tuon värin mukaisia 

asioita. Esimerkiksi virheellisten tuotteiden lavan alle laitettiin punainen alue. 

Koneen vieressä olevien lavojen alle asetettiin vihreä alue, johon kuuluvat 

tuotteet joiden valmistus on kesken. 

Standardin mukaan pyrittiin myös järjestämään työympäristöä, ja esimerkiksi 

koneryhmien yhteiset työkalupisteet järjestettiin. Koneiden viereen tuotiin myös 

lehtiötaulut, joihin työntekijät voivat kirjoittaa ohjeita toiselle työntekijälle, joka 

tulee töihin seuraavana päivänä. Kaikista ponnisteluista huolimatta, 

standardoitavia alueita työpaikalla riittää edelleenkin. 
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4  TUOTANTOPROSESSI 

Tuotantoprosessi Jame-Shaftilla on monivaiheinen. Raakamateriaali tilataan 

joko valmiina mittatilattuina aihioina tai pitempänä materiaalina, joka sahataan 

sopivan mittaisiksi. Materiaali ohjataan tästä seuraavaksi joko koneistukseen, 

sorvaukseen tai molempiin riippuen tuotteesta. Näillä koneilla tuotteesta 

muokataan päämuodoiltaan yleensä jo valmiin muotoinen tuote. Tämän jälkeen 

kappaleet yleensä jälkikäsitellään jollakin tavalla. 

Suuri osa tuotteista menee yrityksen sisällä tehtävään karkaisuun, missä tuote 

kovetetaan polttamalla sitä uunissa. Muita jälkikäsittelytapoja ovat myös 

mustanitraus tai sinipassivointi. Jos kappaleessa on lieriömäisiä muotoja, se 

yleensä myös hiotaan karkaisun jälkeen. Useimmissa tällaisissa tuotteissa 

pinnan halkaisija on niin tarkka, että hiominen on ainut keino päästä näihin 

tarkkuuksiin. Kappaleet voidaan lopuksi vielä maalauttaa, tai niihin voidaan 

hitsauttaa osia kiinni. Varastosta lähetetään kappaleet ulkoisille yrittäjille näihin 

vaiheisiin, ja valmiit kappaleet lähetetään suoraan asiakkaille. 

Tuotantoprosessin monivaiheisuus asettaa nopean valmistamisen haasteen 

yritykselle. Jotkin työvaiheet vaativat paljon aikaa, kuten esimerkiksi karkaisu, 

eikä niistä voida vähentää aikaa. Ajallista säästöä pyritään hakemaan siksi 

muista tuotantovaiheista, jotta tuotteet voitaisiin valmistaa nopeasti ja 

toimitusajat saataisiin pieniksi.  

Tässä työssä käsitellään koneistuskeskuksia, joita on yhteensä kahdeksan. 

Näillä koneistuskeskuksilla tehdään yleensä erilaisia leukakappaleita, liittimiä tai 

päätyporauksia erilaisiin tappeihin. Koneistuskeskusten ajankäyttöä on tutkittu 

aikaisemmin ja todettu, että jokaisen sarjan asetusajo vie todella suuren osan 

kappaleen valmistusajasta. Asetusajossa on aina sarjan ensimmäinen ajo, jolla 

kone asetetaan niin, että se tuottaa oikeanlaista kappaletta. Tähän vaiheeseen 

kuuluu muunmuassa se, että laitetaan oikeat työkalut koneeseen paikoilleen, ja 

tarkastetaan niiden kunto. Tässä osa ajasta menee erilaisten kiinnittimien ja 

työkalujen etsimiseen, ja mitä nopeammin ne löytyvät, sitä nopeammin 



11 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Pekka Syrjäläinen 

asetusajo saadaan valmiiksi. Työpisteen järjestyksellä ja siisteydellä voidaan 

vaikuttaa suoraan tämän vaiheen nopeuteen.  



12 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Pekka Syrjäläinen 

5 PÖYTÄSTANDARDIN KARTOITUS 

Pöytästandardia suunniteltaessa on lähdettävä siitä, mihin osioihin pöytä 

voidaan jakaa ja miten pöydät on tällä hetkellä järjestetty. Jokaisen pöydän 

järjestys oli siis tutkittava ensin, ja kirjattava se ylös. Myös koneistajia 

haastateltiin, ja heidän mielipiteensä otettiin huomioon. Koneistuskeskuksilla on 

ryhmittäin myös oma työkalupisteensä, josta löytyvät monet samat työkalut, 

jotka ovat koneiden omilla pöydillä. Työkalupiste on kuitenkin pahimmassa 

tapauksessa yli 10 metrin päässä, kun taas koneen oma pöytä on aina koneen 

vieressä. Kuvassa 1 on yksi tällainen standardisoitava pöytä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 1. Standardisoimaton työpisteen pöytä. 



13 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Pekka Syrjäläinen 

Kartoituksessa havaittiin myös ylimääräisten työkalujen määrä pöydällä ja 

tärkeiden työkalujen sijainti turhan kaukana, mikä hidastaa työntekoa. Työn 

laajuuteen kuuluu kuusi melkein samanlaista pöytää. 

5.1 Laatikosto 

Ensimmäinen huomio laatikoita tutkittaessa oli se, että useimmissa pöydissä ei 

ollut selkeää järjestystä. Oikeastaan vain yhden työpisteen laatikot olivat 

järjestetty suhteellisen hyvin. Muissa työkaluja, teriä, toppareita ja kiinnittimiä oli 

hieman jokaisessa laatikossa, ja vain noilla työpisteillä pääasiallisesti 

työskentelevä saattoi muistaa ja löytää tarvittavat esineet. Kuvassa 2 on 

esimerkki sekaisesta laatikosta, joka havainnollistaa tämän työn tärkeyttä. 

Tuosta laatikosta oikean tavaran löytäminen on hankalaa. 

 

Kuva 2. Sekainen laatikko. 
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Tästä huolimatta muutamat selkeät esineryhmät erottuivat, jotka oli usein edes 

yritetty pitää samoissa osioissa. Tällaisia olivat kierretapit, kovametalliporat, 

hss-poranterät, ohjekirjat, työkalut, teräpalat, ja erilaiset topparit tai kiinnittimet. 

Myös jokaisen pöydän laatikostosta löytyi työntekijöiden henkilökohtaisille 

tavaroille omistettu osio. Hieman yllättävästi selvisi myös, että useimmat pöydät 

sisälsivät lähes tyhjiä osioita. Tämä merkitsee sitä, että asiat voidaan järjestää 

näihin tyhjiin osioihin selkeämmin. Toisaalta laatikoista löytyi monia asioita, joita 

oli määrällisesti monta samaa. Esimerkkinä yhden koneen laatikosta löytyi viisi 

kappaletta 26,5-millisiä HSS-poranteriä. Tämä on halkaisijaltaan iso työkalu, 

joka vie paljon tilaa, ja viiden pitäminen laatikossa on tilan haaskausta. Toisin 

sanoen tilaa tulee lisää, kun laatikostot saadaan siivottua näistä ylimääräisistä 

työkaluista. Lisäksi laatikoista paljastui paljon jätettä, joka voidaan poistaa 

suoraan roskalaatikkoon. 

 

5.2 Seinämä 

Pöydän seinämä on samanlainen jokaisessa pöydässä, mutta kiinnittimet, jotka 

siinä roikkuvat, vaihtelevat konekohtaisesti. Tämä seinämä sisältää 

pääasiallisesti ainoastaan erilaisia työkaluja. Vaikka paikat vaihtelivat, 

useimmista pisteistä löytyi paljon samoja työkaluja. Näitä olivat kuparivasara, 

torx-avainten kokoelma, kuusiokoloavainsarja, papukaijapihdit, ja ruuviavaimia. 

Huomionarvoista on se, että kaikki nämä työkalut löytyvät koneistusryhmien 

yhteisiltä työkalupisteiltä, mutta ovat usein vältämättömiä koneen 

läheisyydessä. Neljällä pöydällä seinämän alalaitaan on myös kiinnitetty pieniä 

avoimia irtolokeroita, joissa on esimerkiksi ruuveja, kierretulkkeja, käytettyjä 

teräpaloja ja käsinauhahiomakoneen nauhoja. 
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5.3 Pöydän tasot 

Jokaisen pöydän työtaso pyritään pitämään suhteellisen siistinä, jotta tuolla 

tasolla voisi mitata kappaleita, viimeistellä kappaleita, pitää työohjeita ja vaihtaa 

esimerkiksi teräpaloja. Jokaiseen työpisteeseen on kuitenkin pysyvästi sijoitettu 

monia asioita. Esimerkiksi monen työpisteen digitaalinen työntömitta, t-mallinen 

työntömitta ja mittapalasarja olivat pöydällä. 

Pöydillä on myös ylätaso, joka on kolmessa pöydässä kalteva ja reunallinen ja 

kolmessa vaakatasossa ilman reunoja. Näillä tasoilla pidetään myös erilaisia 

mittavälineitä ja sekalaista tavaraa. Kuvassa 3 on esimerkki erilaisista 

ylätasoista ja niiden käyttötarkoituksista. Vasemmalla olevan ylätason 

tarkoitukseksi  on valittu säilyttää työmääräintä, koska se näkyy siitä selkeästi. 

Tällä tasolla on myös erilaisia mittoja. Tasapintaisen ylätason päälle on laitettu 

pora, lamppu ja mittakelloja. Työmääräimen säilyttäminen ei olisi viisasta tämän 

tason päällä, koska se on niin korkealla, että sitä ei näkisi lukea suoraan, vaan 

se pitäisi nostaa käteen. 

 

Kuva 3. Erilaiset ylätasot. 
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6 UUSI PÖYTÄSTANDARDI 

6.1 Muutoksen tarve 

Kun havaintoja tarkasteltiin, todettiin, että joitain osia pöytien järjestyksessä on 

turha muuttaa. Pöytien ylätaso on yksi tällainen kohde. Pöytien ylätasojen 

käyttötarkoitus vaihtelee niin suuresti konekohtaisesti, että havaittiin viisaaksi 

ratkaisuksi jättää ne standardisoimatta. Ainoana vaatimuksena näitä ylätasoja 

kohtaan asetetaan se, että niiden tulee olla siistit ja järjestyksessä. Näin 

voidaan aina nähdä suoraan, mitä tuolla ylätasolla on. 

Myös pöytien työtaso jätettiin standardisoimatta. Tämä johtuu pitkälti siitä, että 

tuon tason tulisi olla mahdollisimman siisti ja tyhjä, jotta sillä pystyy 

työskentelemään. Siksi oli turha standardisoida mitään järjestystä tälle tasolle. 

Ainut vaatimus oli siis jälleen se, että siihen ei kerättäisi ylimääräisiä tavaroita 

vaan ne sijoitettaisiin niille määrätyille paikoille. 

6.2 Pöytien seinämät 

Pöytien seinätasoihin tehtiin pieniä muutoksia. Jokaisessa työpisteessä on omia 

työkaluja, joita on tässä seinämällä, ja ne ovat hyödyllisiä juuri tässä paikassa. 

Siksi ei ollut tarpeellista poistaa työkaluja  tästä, vaan järjestää kaikkien 

pisteiden samat työkalut samoille kohdille. Jokaisesta pisteestä tulisi löytyä 

seuraavat työkalut: kuparivasara, pelikaanipihdit, torx-avainsarja telineessä, 

sarja kuusiokoloavaimia ja vähintään yksi risti- ja talttapääruuvimeisseli. 

Kuvassa 4 näkyy näiden työkalujen uudet ja standardisoidut paikat. Nämä 

kaikki työkalut ovat tarpeellisia joka pisteessä, ja ne on sijoitettiin niin, että ne 

ovat helposti saatavilla. Kuusiokoloavaimet, vasara, ja pihdit laitettiin 

vasempaan laitaan, sekä ruuviavaimet, ja torx-avaimille tehty teline oikeaan 

laitaan. Näiden työkalujen lisäksi jokaisen työpisteen seinämälle jätettiin tilaa 

konekohtaisille työkaluille ja tarvikkeille. Nämä sijoitetaan, kuten työntekijät 



17 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Pekka Syrjäläinen 

parhaaksi näkevät; ainoana vaatimuksena ovat siisteys ja järjestys. Kuvassa 4 

väliin sijoitettiin kolme työkalupidintä ja nauhahiomakoneen nauhoja. 

 

Kuva 4. Uusi seinämäjärjestys. 

6.3 Laatikosto 

Suurin standardisointi työssä kohdistui laatikostoon. Yksinkertainen syy tähän 

on se, että niihin ei näe ilman laatikkojen avaamista. Seinämän ja ylätasojen 

tavarat löytyisivät todennäköisesti suhteellisen helposti ilmankin järjestystä, 

koska ne ovat näkyvissä.  

Laatikostojen standardisointi alkaa turhien asioiden poistamisella laatikoista. 

Melkein jokaisessa pisteessä on ylimääräisiä hss-poranteriä, jotka kuuluisivat 

kaikkien yhteiseen terähyllyyn. Uuden standardin mukaan näitä teriä tulisi löytyä 

vain maksimissaan yksi työpistettä kohden. Myös muiden ylimääräisten 

teräpalojen, jyrsintappien ja terien tulisi löytyä hyllyköstä, ei laatikostosta. 
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Ylimääräisillä tarkoitetaan siis niitä, joita ei tarvita usein, ja mitä muutkin voivat 

tarvita. Yrityksessä on ollut ongelmana joidenkin terien kerääntyminen omiin 

laatikoihin. Kun yhteisessä pisteessä olevat terät ovat lopussa, niitä tilataan 

lisää, vaikka eri pisteiden laatikoissa samoja teriä saattaa olla lukuisia 

kappaleita keräämässä pölyä. Jos jotakin terää tarvitsee kuitenkin vaihtaa lähes 

päivittäin ja sen pystyy vaihtamaan omalla työpisteellä, näille terille on varattu 

paikka uudessa standardissa. Tällä tavalla säästetään kallista aikaa, joka kuluisi 

kävelemiseen hallin terähyllyille ja takaisin. 

Taulukossa 1 nähdään nyt taulukkomuotoon tehty uusi laatikkostandardi. 

Taulukon alimmat laatikot ovat isompia koska ne kuvaavat oikeaa tilannetta, 

laatikoston alimmat laatikot ovat korkeudeltaa kaksinkertaiset verrattuna muihin, 

kuten kuvassa 5 näkyy. 

 

 

 

Käsityökalut 
Tulkit, tulkkiruuvit, mittalaitteet, 

henkilökohtaiset tavarat 

Kierretapit, kierretappien pitimet 
Konekohtaisesti: U-porat, jyrsimet, 

jyrsintapit, erikoistyökalut 

HSS-poranterät, keskiöporat 
KM-porat, minimaster-terät, teräpalat, 

Crownlock-terät 

HSS-poranterien kiinnitysholkit Konekohtaisia tarvikkeita 

Konekohtaisia tarvikkeita 
Topparit, kiinnittimet, pitimet ja jigin 

täytekappaleet 

Taulukko 1. Uusi laatikkojärjestys. 
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Kuva 5. Kuva laatikostosta. 

Uudessa standardissa ylälaatikostoon sijoitettiin käsityökalut, erilaiset 

mittaamiseen liittyvät tavarat ja henkilökohtaiset tavarat. Syynä tähän on se, 

että näiden käytön ja saatavuuden pitää olla helppoa. Esimerkiksi tulkkien 

käyttö ja löytyminen pitää olla helppoa, jotta niitä käytettäisiin usein. Mitä 

useammin tulkkeja käytetään, voidaan varmistua tuotteiden laadun 

pysyvyydestä. Toisaalta taas monien käsityökalujen löytyminen helposti 

nopeuttaa työskentelyä. 

Seuraavalle tasolle asetettiin vasemmalle puolelle kierretapit ja niiden pitimet. 

Syynä tähän on niiden jatkuva vaihtaminen. Useimmissa koneissa ei ole 

valtavaa työkalumakasiinia, johon mahtuisi loputtomasti työkaluiksi eri 

kierrepitimiä ja kierretappeja. Pienemmistä 30:n työkalupaikan koneista löytyy 

käytännössä kolme eri kierrepidintä, jotka ovat kaikki eri kokoisia. Yrityksessä 

taas valmistetaan kappaleita yli kolmellakymmenellä eri kierteellä, eli 

kierretappeja joutuu vaihtamaan usein. Joitakin kierretappeja on vielä olemassa 
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erilaisia malleja, ja joihinkin töihin on tilattu aivan omia erikoiskierretappeja, 

esimerkiksi todella koville metallilaaduille. Näitä tappeja ei välttämättä edes 

säilötä yleisteräpisteessä, vaan ne pidetään suoraan sillä koneella, missä tuo 

työ tehdään. Kuvassa 6 on esimerkki uudesta kierretappijärjestyksestä yhdellä 

koneella. Vasemmalla on erikokoisia kierretappeja ja oikealla pitimiä niille. 

 

Kuva 6. Kierretappien järjestys. 

Toisen tason oikelle puolelle sijoitettiin erilaisia konekohtaisia työkaluja. Tässä 

ei tarkoiteta käsityökaluja, vaan koneen sisälle meneviä työkaluja, kuten 

esimerkiksi u-poria ja jyrsimiä. Syy, miksi tähän merkittiin konekohtaisia 

tarvikkeita, on se, että koneilla tehtävät työt vaihtelevat suuresti. Joillakin 

koneilla käytetään paljon enemmän u-poria kuin toisilla. Toisilla koneilla 

käytetään jyrsimiseen enemmän jyrsintappeja ja toisilla jyrsinvarsia 

vaihdettavilla teräpaloilla. Joihinkin erikoistöihin on tilattu erikoistyökaluja, joita 

on vain yksi koko yrityksessä ja sekin on sijoitettuna sen koneen viereen, missä 
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se tehdään. Tällaisia erilaisia työkaluja on niin paljon, ja niiden vaihtaminen niin 

yleistä, että on tärkeää sijoittaa ne omaan laatikkoonsa. 

Keskimmäinen taso on varattiin suurimmaksi osaksi erilaisille porille. HSS-

poranterien käyttö on yrityksessä hyvin yleistä. HSS-poranterien etuna on 

pitkäkestoisuus, edullisuus, kestävyys ja uudelleen teroitettavuus paikan päällä. 

Siksi kaikilla keskuksilla käytetään HSS-poranteriä. HSS-teräkokoja on hyvin 

paljon, yrityksestä löytyy kokoja melkein jokaisen puolen millin välein. Isoin 

yleisessä käytössä oleva HSS-pora on 26,5-millinen ja pienin neljämillinen. 

Joka koneella ei tarvitse säilyttää jokaista kokoa, mutta yleisimpiä käytössä 

olevia kokoja on viisasta pitää laatikossa, jotta terää vaihtaessa ei tarvitse aina 

mennä teräpisteelle.  

Jame-Shaftilla on ruvettu käyttämään viime aikoina enemmän myös 

kovametalliporia. Kovametallipora kilpailee HSS-poranterän kanssa oikestaan 

yhdellä keinolla, nimittäin nopeudella. Poraaminen kovametalliporan kanssa on 

parhaimmillaan monikymmenkertaisesti nopeampaa kuin HSS-poralla. Kun 

säästetään aikaa, säästetään rahaa, vaikka kovametalliporat ovat kalliimpia. 

Näillä terillä ei pysty valitettavasti poraamaan aina kovin syviä reikiä, joten HSS-

porat ovat vielä välttämättömiä. Kovametalliporien huono puoli on se, että näitä 

teriä ei pystytä teroittamaan yrityksessä. Vaikka näitä teroitettaisiin yrityksessä 

joka erikoistuu siihen, niiden kestävyys laskee niin paljon, että käytännön työssä 

on lähes mahdotonta käyttää näitä teriä uudelleen. Syynä tähän ovat kovat 

materiaalit, joihin nämä teroitetut kovametalliporat hajoavat helposti.  

Kovametalliporien säilytys laatikostossa on lähitulevaisuudessa todennäköisesti 

turhaa. Tällä hetkellä yrityksessä on kahta tapaa kiinnittää kovametalliporia 

työkalupitimiin. Toinen tapa on valita oikean kokoinen poraholkki, ja kiristää se 

pitimeen kiertämällä se kiinni sopivalla lukitusmutterilla. Tämä voidaan tehdä 

koneiden lähellä, koneiden yhteisessä työkalupisteessä. Uudempi tapa 

kiinnittää kovametalliporia on niiden kuumakiinnitys. Yritykseen ostettiin uusia 

työkalupitimiä kovametalliporille, joihin kovametalliporat kiinnitetään erityisellä 

laitteella, jota kutsutaan kutistimeksi. Tämä laite kuumentaa työkalupitimen 

vartta, jolloin kovametallipora mahtuu sen sisään varren laajetessa. Varsi 



22 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Pekka Syrjäläinen 

jäähtyy muutamassa sekunnissa ja kovametallipora jähmettyy paikoilleen. Näitä 

koneita ei ole yrityksessä kuin yksi, ja se on sijoitettu aivan teräpisteen viereen. 

Jos pora kiinnitetään tällä tavalla, ei ole mitään syytä pitää terää koneen 

laatikostossa, koska joudutaan kävelemään teräpisteen luo joka tapauksessa. 

Uusien kuumakiinnitettävien työkalupitimien käytöstä on saatu hyviä tuloksia, ja 

on ilmaistu, että niitä hankitaan lisää. Siinä vaiheessa jos nämä työkalupitimet 

korvaavat kaikki vanhanmalliset pitimet, kovametalliporat varmasti poistetaan 

kaikki pöytien laatikostoista. Tällä hetkellä on kuitenkin kannattavaa pitää 

muutamia välttämättömiä kokoja tuossa laatikossa. 

Samaan laatikkoon oli hyvä sijoittaa muitakin kovametalliteriä, kuten 

Minimastereita. Näitä jyrsimiseen tarkoitettuja työkaluja on helppo vaihtaa 

koneiden lähietäisyydessä, ja on viisasta pitää erilaisia minimastereita 

laatikoissa. Myös erilaisten jyrsinten vaihdettavia teräpaloja voidaan säilyttää 

tässä laatikossa. Tässä on huomattava, että nousseiden työkalukustannusten 

takia yritysjohto on toivonut teräpalojen säilytyksen pysyvän yhteisellä 

teräpisteellä. Siksi tähän laatikkoon sijoitettiinkin ainoastaan erikoisteräpaloja, 

joita on hankittu tiettyjä töitä varten, ja joille ei välttämättä ole edes paikkaa 

yhteisessä teräpisteessä. 
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Neljänneksi alimpaan tasoon vasemmalle puolelle sijoitettiin HSS-poranterien 

holkit. HSS-terät kiinnitetään valitsemalla sopiva holkki terän halkaisijan 

mukaan, vaihtamalla se työkalupitimeen ja kiristämällä se lukitusmutterilla. 

Kuvassa 7 on yhden järjestetyn laatikon HSS-poraholkit. Näitä istukoita on 

oltava paljon, koska jokainen porakoko vaatii eri holkin, ja holkkeja on 

yrityksessä neljää eri kokoa. Holkin koko vaihtelee työkalupitimen mallin 

mukaan. Holkkien paljouden takia on välttämätöntä omistaa yksi laatikko 

pelkästään näille. Tämä laatikko on hyvin looginen valinta näille holkeille, koska 

ne sijaitsevat HSS-poranterille valitun laatikon alapuolella. Tämä logiikka 

helpottaa niiden paikan muistamista. 

 

Kuva 7. Esimerkki poraholkkien järjestyksestä. 

Viimeinen varsinaisesti standardoitu laatikko sijoitettiin oikeaan alanurkkaan. 

Tähän laatikkoon työntekijöiden tulisi sijoittaa erilaiset topparit, kiinnittimet ja 

jigien täytekappaleet. Vaikka monet tämän laatikon esineistä ovat varmasti 

usein käytettyjä, niitä ei voitu sijoittaa korkeammalle laatikossa. Syynä tähän on 
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yksinkertaisesti näiden kappaleiden paino. Kuvassa 8 on esimerkki siitä, miten 

on käynyt, kun painavia toppareita on laitettu kevytrakenteisempiin 

ylälaatikoihin. Ylälaatikoiden rakenne ei kestä niitä ja laatikot romahtavat. 

Alalaatikko on jykevämpi ja se lepää työpöydän pohjan päällä. Tämä antaa sille 

lisätukea ja mahdollistaa sen kestämisen. Työntekijöiden tulisi silti välttää 

täyttämästä tätä laatikkoa liian täyteen, koska tämäkin laatikko voi hajota liiaksi 

kuormitettuna. Kaksi viimeistä vapaana olevaa laatikkoa, voivat auttaa 

ylimääräisten esineiden sijoittamisessa, jos ne esineet eivät mahdu kokonsa tai 

painonsa takia muihin laatikoihin. 

 

Kuva 8. Romahtanut laatikko. 

Neljännen rivin oikeanpuoleinen ja alimman rivin vasen laatikko päätettiin varata 

erilaisille konekohtaisille tavaroille. Pohjimmainen syy siihen, että näitä laatikoita 

ei pystytty standardisoimaan tarkemmin, on erilaisten tuotteiden valmistaminen 

eri koneilla. Jokaiselle koneelle pyritään kokoamaan mahdollisimman paljon 

samanlaisia töitä.  
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Esimerkiksi kolmessa pienessä pystykaraisessa koneessa tehdään 

käytännössä pelkästään erilaisia porauksia pienten tappien päihin. Näissä 

koneissa jyrsitään yleensä vain mahdollisesti ura tai avainväli tapin sivuun, tai 

kappale jyrsitään oikeaan mittaan. On selvää, että näissä koneissa olevat 

työkalut ja muut esineet liittyvät pääosin poraamiseen ja kappaleiden 

kiinnittämiseen porausta varten. Toisaalta kaksi isoa vaakakaraista keskusta on 

omistettu suureksi osaksi erilaisten leukojen, kiinnittimien ja liittimien 

valmistamiseen. Näissä koneissa oleellisin työvaihe on kappaleen jyrsiminen 

oikeaan muotoon. Poraus ja kierteiden teko jäävät pienemmälle osalle työstä. 

On loogista, että näiden koneiden laatikoista löytyy tämänlaisiin töihin sopivia 

apuvälineitä. 

6.4 Merkintä 

Jotta standardin käyttöönotto olisi helppoa, erilaisia nimitarroja päätettin asettaa 

laatikoihin ja seinään. Jokaisen laatikon eteen sijoitettiin tarra, joka kertoo 

laatikon sisällöstä. Laatikkojärjestyksestä monistettiin myös paperiversio, joka 

päätyi koteloituna pöydän viereen, ja josta näkee selkeästi laatikkojen 

tarkoituksen (liite 1). Konekohtaisiin laatikoihin työntekijät saivat itse valita 

nimen laatikon sisällön mukaan. Nimitarroja sijoitettiin myös pöydän seinämään, 

osoittamaan torx-avainten, ruuvimeisselien, vasaran, kuusiokoloavainten ja 

pelikaanipihtien omat sijainnit. Työntekijöitä ohjeistettiin myös tarroittamaan 

muiden konekohtaisten työkalujen paikat seinämällä, jotta järjestys säilyisi aina 

helposti, ja pöytä pysyisi siistinä. 
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7 TULOKSET 

Työntekijöille järjestettiin kaksi pöytää malliesimerkeiksi, ja ne esiteltiin 

laatupalaverin yhteydessä. Jame-Shaftilla oltiin tyytyväisiä uuteen standardiin, 

ja se päätettiin ottaa käyttöön. Työntekijöille annettiin noin kaksi viikkoa aikaa 

järjestää pöydät tämän standardin mukaisiksi. Työntekijöiltä saatiin myös hyvää 

palautetta uudesta järjestyksestä, ja siihen oltiin tyytyväisiä. 

Tulevaisuus näyttää, miten paljon tämä uusi pöytästandardi hyödyttää. Kun 

kaikki ovat oppineet tuon standardin ulkoa, työpisteiden vaihtaminen on 

helpompaa kuin ennen, ja hyviä tuloksia on odotettavissa. Kaikkien tulosten 

saaminen vaatii kuitenkin aikaa. 

Standardia testattiin yhden koneistajan kanssa. Koneistajalle annettiin lista 

esineistä, mitä toisen työpisteen pöydästä piti löytää ennen standardin 

käyttöönottoa. Koneistajalta meni tähän aikaa 2 min 13 s. Standardin 

opettelemisen jälkeen samaa asiaa testattiin. Työntekijän piti löytää samat 

esineet kuin ensimmäisessä testissä, nyt standardisoidusta pöydästä. 

Koneistaja suoriutui ajassa 1 min 20 s. 

Ajan kuluessa tullaan testaamaan lisää, miten standardi on vaikuttanut 

työskentelynopeuteen. Järjestyksen pysymistä tullaan myös seuraamaan, ja 

puuttumaan siihen tarvittaessa. 
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8 YHTEENVETO 

Tässä työssä pyrittiin nopeuttamaan tuotantoprosessia yleisen 5S-

siisteysstandardin avulla. Luotiin uusi standardi käsittämään työkoneiden 

vieressä olevia työpöytiä. Lähtökohtana oli yksinkertaisuus, helppokäyttöisyys ja 

siisteys. 

Pöytien järjestystä tutkittiin, ja suunniteltiin uusi järjestys, joka vastaa kaikkien 

koneiden tarpeita. Standardin käyttöönoton yhteydessä pöytiä siivottiin 

ylimääräisistä tarvikkeista, ja ne muuttuivat selkeämmiksi ja siistemmiksi. 

Työnjohto valvoi projektin onnistumista, ja standardiin oltiin tyytyväisiä.  

Standardin testaaminen jatkuu tulevaisuudessa, ja tulosten odotetaan olevan 

hyviä. Standardin opettaminen ja säilyttäminen kuuluu myös uusien 

työntekijöiden, esimerkiksi kesätyöntekijöiden, koulutukseen. Tulevaisuudessa 

tavoitteena on asettaa samankaltainen standardi myös sorvaus- ja 

hiontapuolelle. 
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Kuva koteloidusta ohjeesta

 


