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TIIVISTELMÄ 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on parantaa varaston toiminnan laatua ja 

tehokkuutta Stora Enso Lahden tehtaalla. Muutosten yhteydessä arvioidaan 

tarvittava tavaroiden määrää ja niiden sijoittelua, tunnistetaan sujuvan toiminnan 

poikkeamat ja kehitetään tarvittavia toimintoja, työskentely-ympäristöjä, 

tavaroiden määriä ja sijoittelua ja samalla myös poistetaan kaikki tarpeeton, 

jolloin parannetaan toimintojen tehokkuutta. Näillä toimenpiteillä pyritään 

vähentämään ylimääräistä työtä ja parantamaan yleistä järjestystä varastossa ja 

myös parempaa varaston hallintaa.  

Työn teoriaosuuden alussa tuodaan esille varastoinnin tärkeys ja sisäinen varaston  

toiminta. Varaston layoutiin kuuluvat osat tuodaan esille teoriaosuuden keski– ja 

loppuvaiheessa. Layout suunnittelua tehtäessä tulee ottaa huomioon käytettävät 

varastointi teknologiat, tilantarve, käytettävissä olevat tilat ja riittävä käytävä 

leveys. Työn toteutusosassa keskitytään nykyisiin toimitiloihin ja niiden 

heikkouksiin, tuleviin toimitiloihin, varastointitekniikan ja varastojärjestelmän 

valintaan sekä lopullisen layout-suunnitelman ratkaisuun. Valinnat on tehty 

kirjallisuutta tutkien, yrityksen varastonhoitajan avulla ja opinnäytetyön tekijän 

työkokemusta hyödyntäen. Stora Enso lahden tehdas saa lisätilaa uudesta 

varastosta.  
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ABSTRACT 

 

The goal of this thesis was to improve the quality of the work and efficiency of 

the central warehouse of the Stora Enso mill in the city of Lahti, Finland. The aim 

was to evaluate the strategic placement of work stages, to recognize the factors 

decreasing efficiency and to work on those features that need modification. The 

new layout plan only pays attention to main aspects, such as removing everything 

that is dispensable so that all features are as efficient as possible. These 

modifications are meant to reduce the amount of extra work and to improve the 

overall order of the warehouse and to have better control of the warehouse. 

In making the layout plan there are a couple of things that need to be taken into 

consideration: the technologies available, space requirement, the available space 

and finally the width of the lane. The decisions have been made by searching 

through literature, with the help of the company’s warehouse manager and by 

drawing on the writer’s own work experience. 

Through the procedures suggested by this thesis, the mill now has more useful 

space in the warehouse.  

Keywords: layout, warehouse, space planning  
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni aihe on keskusvaraston tilasuunnittelu ja toteutus Stora Enso 

Lahden tehtaalle, jota Empower Oy toimeksiantona hallinnoi. Opinnäytetyö oli 

mielestäni todella kiinnostavaa, sillä minusta oli hyötyä Stora Enson 

keskusvaraston uudelleen suunnitelussa. Parempi ja siistimpi keskusvarasto 

helpottaa päivittäistä työtä Stora Ensolla. Minulla on hieman kokemusta 

varastotyöstä, mistä oli minulle apua suunnitellessani oikeat kategoriat 

materiaaleille, mikä helpottaisi varastotyöntekijöiden työskentelyä varastossa. 

Sunittelun toteututtua Stora Ensolla ovat  laatu ja tehokkuus ovat huomattavasti 

tehostuneet, ja materiaalien käsittely ja muut toimenpiteet keskusvarastossa ovat 

helpottuneet. Siisteys ja järjestys ovat parantuneet parhaimmassa muodossa, mikä 

on etu varastonhoitajalle ja helpottaa hänen työtään. 

 

 



2 

2 YRITYSESITTELY 

2.1 Stora Enso packagign Lahti 

Stora Enso On Stora Enso Oyj:n alakonsenrni, joka valmistaa aaltopahvia ja 

aaltopahvipakkauksia eri teollisuusalojen tarpeisiin. Stora Enso Packagingilla on 

tällä hetkellä tuotantolaitoksia kahdeksassa eri maassa: Suomessa, Ruotsissa, 

Venäjällä, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Unkarissa. Suomessa 

laitoksia on neljässä kaupungissa: Heinolassa, Lahdessa, Kristiinankaupungissa ja 

Ruovedellä, joissa työskentelee 550 henkilöä. Lahden toimipisteessä työskentelee 

noin kolmannes koko Suomen henkilöstöstä. Lahdessa toimii myös Stora enso 

Packagingin pääkonttori, mikä osaltaan vaikuttaa suureen henkilöstömäärään. 

(Stora enso 2014.) 

28 000 henkilöä toimii konsernin palveluksessa yli 35 maassa ja tällä hetkellä 

Stora Enson Suomen yksiköissä työskentelee noin 6 950 työntekijää, mikä on noin 

25 % työvoimasta. Stora Ensolla on toimintaa Suomessa useilla paikkakunnilla, 

kuten Anjalankoskella, Heinolassa, Hartolassa, Honkalahdessa, Imatralla, 

Inkeroisissa, Kemissä, Kiteellä, Kotkassa, Kristiinankaupungissa, Lahdessa, 

Oulussa,  Porissa, Pälkäneellä, Uimaharjussa ja Varkaudessa. Stora Enson 

pääkonttori sijaitsee Helsingissä. 

 

Kustantamot, painotalot ja paperitukkurit sekä pakkaus-, puusepän- ja 

rakennusteollisuus ovat konsernin asiakkaita. Stora Enson vuosittainen 

tuotantokapasiteetti on 5,4 miljoonaa tonnia kemiallista sellua, 11,7 miljoonaa 

tonnia paperia ja kartonkia, 1,3 miljardia neliömetriä aaltopahvia ja 5,6 miljoonaa 

kuutiometriä puutuotteita, josta 2,9 miljoonaa kuutiometriä on jatkojalosteita. 

Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 10,5 miljardia euroa ja operatiivinen 

liikevoitto 578 miljoonaa euroa. Yhtiön tuotteet tarjoavat ilmastolle ystävällisen 

vaihtoehdon ja pienemmän hiilijalanjäljen verrattuna moniin kilpaileviin 

tuotteisiin, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista. Stora Enson 

puuraaka-aineeseen perustuvat tuotteet hyödyttävät niin liiketoimintaa, ihmisiä 

kuin ympäristöäkin. (Stora Enso 2014.) 
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KUVIO 1. Stora Enso packaging Lahden tehdas (Stora Enso 2014.) 

 

2.1.1 Empower Oy  

Opinnäytetyö on annettu toteutettavaksi Stora Enso Packagin:in Lahden tehtaan 

tarveainevarastoon, jota Empower Oy toimeksiantona varastoa hallinnoi. 

Empower Oy vastaa Stora Enson Lahden- ja Heinolan keskusvarastoista. 

Empower Oy on suomalainen palveluyritys, joka auttaa pitämään yhteiskunnan 

pyörät pyörimässä ja parantaa asiakkaidensa kilpailukykyä. Empower rakentaa, 

asentaa, huoltaa ja korjaa sähkö- ja televerkkoja, rakentaa ja pitää kunnossa 

voimalaitoksia ja tehtaita sekä toimittaa ICT-ratkaisuja. Yrityksen liikevaihto on 

€/2013, ja Lahdessa henkilöstöä on tällä hetkellä 30, joista 16 on kunnossapitäjiä 

ja 14 sähkönasentajia. (Empower 2014.) 

2.1.2 Stora Enso maailmalla 

Stora Enso on yksi Euroopan johtavista sellun, paperin ja kartongin tuottajista. 

Suurin osa yhtiön liikevaihdosta, tuotantokapasiteetista ja henkilöstöstä onkin 

Euroopassa. Itä- ja Keski-Eurooppa ovat tärkeitä aaltopahvin ja puutuotteiden 

tuotantoalueita. Stora Enso on kuitenkin kohdannut rakenteellisia haasteita 

Euroopassa vallitsevan paperin ylikapasiteetin takia. Tämän vuoksi yhtiö investoi 

valikoivasti niihin tehtaisiin, joiden pitkän aikavälin kannattavuus varmistaa 

kilpailukykyisen kustannusrakenteen ja uusiutuvien materiaalien käytön. (Stora 

Enso 2014.) 
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Latinalaisesta Amerikasta on muodostunut Stora Ensolle strateginen kulmakivi 

kustannustehokkaan puuviljelmäperäisen sellun ansiosta. Aasian nopeasti 

kasvavat paperi- ja kartonkimarkkinat lisäävät Stora Enson tuotteiden kysyntää. 

Yhtiö rakentaa integroidun kuluttajakartonki- ja sellutehtaan Beihain kaupunkiin 

Guangxissa, eteläisessä Kiinassa. Sen suunnitellaan käynnistyvän vuoden 2016 

alussa. Sellutehtaan rakentaminen samalle alueelle aloitetaan, kun kartonkitehdas 

saadaan valmiiksi (Stora Enso 2014.) 

 

2.2 Opinnäytetyön tavoitteet 

2.2.1 Tutkimusongelma 

Tämän työn tarkoituksena on pohtia kokonaiskuvaa tämänhetkisestä tilanteesta ja 

ottaa huomioon laatua ja tehokkuutta. Pyrin osoittamaan, kuinka tärkeä varaston 

kehittäminen yritykselle kokonaisuudessaan on. Tässä työssä keskityn erityisesti 

laatimaan varastonohjeista toimivia sekä helposti ymmärrettäviä päivittäisen työn 

tukemiseen. Tärkein tehtävä tässä työssä on parantaa toiminnan laatua, 

tehokkuutta ja loogista järjestelyä varastoinnissa, sekä sopia pelisäännöt ja 

työkalut niiden toteuttamisen avuksi. Huonot varastointitilat ja 

välinpitämättömyys niiden suhteen voivat olla suuri taakka yritykselle. Kun 

Yrityksen varastojärjestelmä toimii, se saattaa parantaa yrityksen työyhteisön 

viihtyvyyttä ja asennetta sekä palveluntasoa. Mielipiteet varastointien 

tarpeellisuudesta ovat hyvin ristiriitaisia. Monet pitävät toiminnan laatua ja 

tehokkuuden parantamista itsestään selvyytenä, toiseten mielestä taas nykytilanne 

olisi riittävän hyvä ja sen takia hakevat parannusta toiminnan laatuun ja 

tehokkuuteen. Tutkimuksessani haluankin osoittaa, kuinka tärkeä elementti 

varastointi todellisuudessa on yrityksen toiminnassa, kun siihen panostetaan ja sitä 

pohditaan hieman pintaa syvemmältä. 
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2.2.2 Toiminnallinen tavoite 

Tämän työn tavoitteena on parantaa toiminnan laatua ja tehokkuutta. Muutosten 

yhteydessä arvioidaan tarvittava työpaikkojen ja tavaroiden määrä ja sijoittelu 

sekä toimintojen organisointi. 

 

Kehitettäviä asioita ovat: 

- tarpeettomien tavaroiden poistaminen  

- oikea tavara määrä ja tavaroiden sijoittelu 

- tuottavuus 

- työturvallisuus ja –tyytyväisyys 

- työskentelytilat 

- parannetaan toimintojen tehokkuutta 

- työskentelypisteiden ja tavaroiden säilytyspaikkojen järjestyksen ja 

siisteyden ylläpitäminen  

- vähennetään tavaaroiden etsimiseen tai hakemiseen kuluvaa aikaa 

- riskit ja ergonomia 

- työ- ja ympäristöturvallisuus sekä työtyytyväisyys 

 

Näillä toimenpiteillä pyritään parantamaan varaston hallinnointia, vähentämään 

ylimääräistä työtä ja parantamaan yleistä järjestystä varastossa.  
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2.2.3 Oppimistavoite 

Työtä suunnitellessa mietin lähtötasoni: mitä jo osaan, missä olen hyvä ja missä 

minun tulisi kehittyä. Ajatellen lähtötasoni minulla oli hieman varastointiin 

liittyen kokemusta jota käytin hyväkseni. Mietin kuinka voimme päästä 

varastoimisessa siihen tulokseen, että päivittäiset työt helpottuisivat varastossa, 

kuinka varasto olisi puhtaampi ja siistimpi, kuinka poistaa tarpeettomat tavarat 

jotta tavaran käsittely ja kulku olisi sujuvampaa ja näiden ansiosta asiakkaita olisi 

helpompaa palvella. Varastotilojen suunnittelussa piti ottaa huomioon sekä 

toimintaa että tekniikkaan liittyviä osa-alueita, kuten varastotyyppi, hyllystöt ja 

laitteet sekä tavaravirrat. Liian pieniksi suunnitellut käsittely- ja säilytistilat 

aiheuttavat turhaa tavaran siirtelyä  ja lisäävät virheriskiä Tavoitteenani 

opinnäytetyössä oli kehittää itseäni osaamillani ja opinnäytetyön aikana 

oppimillani taidoilla ja olla hyödyllinen Empowerille uuden varaston 

suunnittelussa. Haasteet ovat korkeat, sillä varaston tilasuunnittelu vaatii 

kokemusta ja taitoa. 

 

2.2.4 Tilasuunnittelun toteutus ja aineisto 

Ydinkysymys on, mitä tavaroita tarvitaan ja missä niitä kannattaa säilyttää. 

Työpaikoilta ja varastoista poistetaan kaikki tarpeeton, jolloin vapautuu tilaa. 

Jatkossa ei säilytetä tarpeettomia tavaroita siltä varalta, että joskus voi tarvita. 

Valokuvataan ja tallennetaan lähtötilanne, tunnistetaan tarvittavat työpisteet, 

koneet, laitteet, työvälineet, tarvikkeet ja muut tavarat. Tarpeettomat tavarat  

merkitään teipillä, lapuilla maalilla ym. ja siirretään pois työpaikoilta ja 

varastoista. Tarvittaessa tehdään välivarasto, johon siirretään tarpeettomat, 

epäselvät ja päästöstä odottavat tavarat. Työt toteutetaan pääasiassa yhdessä 

henkilökunnan kanssa, palavereja pitäen ja ottaen huomioon jokaisen mielipiteet, 

kuinka se helpottaisi nykypäivästä lähtötilannetta, sillä työssä haetaan ergonomiaa 

ja helpotusta varastoinnille.  
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2.2.5 Aikataulutus 

Opinnäytetyön ajaksi valittiin kolmen kuukauden jaksoa, jolloin tilasuunnittelun 

kuului toteutua. Projekti oli laaja, ja sen vuoksi luotiin aikataulutus, mikä antaa 

työlle tietyn arvon ja toteutusajan. Itse sovin opinnäytetyön ajan 

materiaalipäällikön kanssa joustavasti. Aikataulu on tehty kannustamaan 

mahdollisimman nopeaan tulokseen, jottei projektiin tule liian pitkiä taukoja, 

jolloin edistystä ei tapahdu. 

2.3 Varastotyöntekijän rooli varastossa 

Varastotyöntekijän on osattava tehdä monenlaisia käytännön töitä. Hänen pitää 

tunnistaa monenlaisia työkaluja ja tietää niiden käyttötarkoitus. Tämä on erittäin 

tärkeää varsinkin, jos on töissä työkalujakelussa tai työkaluvarastossa. 

Koneenosien, pulttien ja mutterien tuntemus on hyödyllistä monessa tilanteessa. 

Pienten sähkötyökalujen käyttö kuuluu varastotyöntekijän osaamiseen, samoin 

kuorman sidonnan yleisimmät työkalut, vannetus välineet. (Ståhl 2011, 9.) 

 

2.3.1 Varaston työkierto eli prosessi 

Varaston työnkiertoa eli, prosessia, voisi kutsua vaikka tavaran matkaksi 

varastossa. Se alkaa tavaran vastaanottamisesta. Tämän jälkeen tarkastetaan, 

tehdään varauma, viallisista tuotteista reklamoidaan, tuotteet hyllytetään, 

inventoidaan, kerätään ja lopuksi lähetetään maailmalle. Materiaali saatetaan 

myös laittaa saapumisen jälkeen varastosta tuotantoon. Materiaali tulee 

tuotannosta joko valmiina tuotteena tai puolivalmisteena takaisin varastoon. Koko 

prosessin ajan tapahtumia kirjataan varastokirjanpitoon eli 

toiminnanohjausjärjestelmään. (Ståhl 2011, 10.) 
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KUVIO 2. Varaston työvaiheet, joista voidaan puhua varaston prosessina eli työn 

kiertona (Ståhl 2011, 10.) 

 

 

2.3.2 Mihin varastoja tarvitaan? 

Tomiva ja kattava varasto turvaa yrityksen toimintaa. Varaston ansiosta 

tuotantoon tai myyntiin saadaan tavaroita tasaisesti ja keskeytyksettä. Varastoja 

tarvitaan myös kausivaihteluiden takia; esimerkiksi anturit tuodaan valmiiksi 

varastoon, jotta niitä voidaan antaa asiakkaille, kun he tarvitsevat niitä. (Ståhl 

2011, 10.) 
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Stora enso tarvitsee keskusvarastonsa toiminnan tehokkuuden ja sujuvuuden 

takaamiseksi. Mekaanikot, sähkösuunnittelijat ja muu henkilökunta tarvitsevat 

vapaajakelun siltä varalta, että huoltotarpeen vaatiessa tai muissa tapauksissa 

kaikki tarvittavat tuotteet löytyvät varastoituna henkilökunnalle valmiina. Varasto 

optimoidaan siten, että se tuottaisi mahdollisimman paljon taloudellista voittoa. 

Haluttu palvelutaso siis pyritään pitämään yllä mahdollisimman pienillä 

operatiivisilla kustannuksilla. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Talous


10 

3 VARASTOINTI JA SÄILYTYSTAVAT 

Kun puhutaan varastosta silloin tarkoitetaan fyysistä tilaa, kuten paikkaa tai 

rakennusta, jossa voidaan säilyttää tuotteita, materiaaleja tai komponentteja. 

Varaston toisena merkityksenä on koko logistisen kokonaisuuden hallinta ja 

kolmanneksi tavaran määrän kuvaaminen sovituissa mitoissa. (Karrus, 1998 28.) 

Taloudellisessa kielenkäytössä varasto tarkoittaa koko yrityksen vaihto 

omaisuutta riippumatta siitä, missä sitä fyysisesti säilytetään. Se voi olla 

tuotantolinjalla puolivalmisteena tai jo valmiina tuotteena matkalla asiakkaalle. 

Varasto tarkoittaa myös hallittavaa logistista kokonaisuutta. (Sakki 2009,103.) 

Varastoa voidaan käyttää hetkellisesti, tai se voi olla viimeien sijoituspaikka 

tavaralle. Hetkellinen varastointi tarkoittaa sitä, että tavara on väliaikaisesti 

varastossa ja jatkaa sieltä jossain vaiheessa eteenpäin. Viimeinen sijoituspaikka eli 

lopullinen varasto voi olla esimerkiksi kaatopaikka tai ydinjätteen 

kalliovarastointia. (Hokkanen ym. 2002, 143.) 

Varastointi on yksi tärkeimmistä osista kaikkista logistisista järjestelmistä. Sillä 

on tärkeä rooli halutun asiakaspalveluntason luomisessa alhaisemmilla 

kustannuksilla. Varastotoiminta muodostaa linkin tuottatjan ja asiakkaan välille, ja 

vuosien aikana sen merkitys on kasvanut suhteellisen vähäisestä osasta yrityksen 

logistista ketkuja yhdeksi ketkun merkittävimmistä tekijöistä. Tämän vuoksi 

varastointi voidaan määritellä osaksi yrityksen logistiikkajärjestelmää, joka 

tuottaa tuotteita valmistus- ja kulutuspisteissä sekä niiden välillä. Varastointi 

myös tuottaa yritysjohdolle informaatiota säilytettävien tuotteiden tilasta, 

kunnosta ja sijoittelusta. (Reinikainen ym. 2000, 43.) 

 

Teollisuusyrityksissä varastot luokitellaan viiteen päätyyppiin, niissä 

varastoitavien tuotteiden perusteella. Päätyypit ovat raaka-aine-, puolivalmiste-, 

tarvike- ja työvälinevarasto. (Hokkanen,  ym. 2002, 46.) 

 

Materiaalit, mitkä ei vielä otettu tuotannolliseen käyttöön säilytetään raaka-

ainevarastoissa. Raaka-aineiden ohella tarkoitetaan kaikkia materiaaleista, 
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tarveaineista, osista ja komponenteista koostuvia varastoja. Raaka-ainevarastoille 

ominaisa piirteitä ovat: 

- Kutakin materiaalilajia on paljon. 

- Nimikkeiden yksikköhinta on pieni. 

- Materiaali sietää yleensä karkeaa käsittelyä. 

- Tuloerät ovat suuria ja harvoja, lähtöerät pieniä ja tiheitä. (Hokkanen, ym. 

2002, 146.) 

 

 

Puolivalmistevarastot muodustuvat keskeneräisistä tuotannoista ja niille ominaisia 

piirteitä ovat: 

- Tulo- ja lähtöerät ovat suuruudeltaan ja taajuudeltaan yhteneviä. 

- Varaston toiminta nivoutuu tuotannon toimintaan. 

- Varastoitavat erät sijaitsevat usein hajallaan. 

- Välivarstoon voidaan liitää kontrollitoimenpiteitä, kuten mittaus. 

(Hokkanen, ym. 2002, 146.) 

 

Valmistevarasto on varasto, jossa säilytetään jalostustoimenpiteiden jälkeisiä 

yrityksen lopputuotteita. Valmistevarastolle ominaisa piirteitä ovat: 

- Materiaalia on pieni määrä, koska osa raaka-aineesta joutuu jätteeksi jo 

jalostuksen yhteydessä. 

- Nimikkeiden yksikköhinta on suuri. 

- Materiaali ei yleensä siedä karkeaa käsittelyä. 

- Tuloerät ovat pieniä ja taajoaja, lähtöerät suuria ja tiheitä. (Hokkanen, ym. 

2002, 146.) 

Tarvikevarastoissa säilytetään valmistusprosessin eri vaiheissa tarvittavia 

apuaineita, kuten poltto- ja voiteluaineita, pakkaustarvikkeita sekä varaosia. 
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Työvälinevarastoissa säilytetään tarvittavia työvälineitä käyttökertojen välillä ja 

näille varastoille ominaisia piirteitä ovat: 

- Nimikemäärät suuria, mutta kunkin nimikkeen varastomäärä on pieni. 

- Kysytyn esineen on löydyttävä nopeasti. 

- Säilytettävät tavarat vaativat kunnosapitoa, kuten teroitusta. (Hokkanen, 

Simo ym. 2002, 147.) 

 

3.1 Varastoinnin syitä 

Varastoimiseen löytyy usein erilaisia syitä. Tuotantotoiminnan kannalta 

varastointi on hyvin tärkeä. Syyt mitkä ovat tärkeitä varastoimiseen ovat 

kuljetuskustannusten ja tuotantokustannusten minimoinien. Suuret hankintaerät, 

jotka tarvitsevat varastointia, ovat yrityksille edullisia. Varastoinnilla varmistutaan 

myös toimituksista. Varastointi auttaa yrityksen asiakaspalvelupolitiikassa ja 

markkinointitilanteen heilahtelujen tasapainottamisessa. Varastoinnin avulla myös 

aika- ja tilaerot saadaan tuottajille ja kuluttajille tasapainoon. Varastointi tukee 

toimittajien, myyjien ja asikkaiden JIT-ohjelmia. Toimivan varaston avulla 

saavutetaan haluttu asiakaspalvelutaso ja näin minimoidaan logistisia 

kokonaiskustannuksia. (Hokkanen, ym. 2004, 141.) 

3.2 Varastoinnin merkitys 

Asiat mitkä mahdollistavat logistisen ketkun lisäarvon ovat hyvin ohjeistettu 

varastopolitiikka ja sen toteutuksen oikeellisuus. Varastointi ei ole pelkästään 

lisäarvoa tuottava tekijä, vaan yrityksen kaikki eri toiminnot on asetettava 

kilpailukykyiselle pohjalle. Todennäköisin syy varastoinnille oletetaan olevan 

myynnin puutteellinen suunnittelu, vääränlaisesti toimiva organisaatio ja 

toimitusketjun välisessä yhteistyössä ilmenevät puutteet. (Hokkanen ym. 2004, 

141–142.) 

Varastotoimintoja määritellessä otetaan huomioon asiakkaat, varaston tarkoitus, 

sijoituspaikka ja mitoitetaan alustavasti varaston tarve. (Pouri 1983, 30.) 
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Varaston merkitys toiminnot ovat keräys, yhdistely, pakkaaminen, lähetysten 

vastaanotto, kuormaus, nouto, järjestyksen ylläpito, säilyvyyden valvonta, 

varaston tietojär- jestelmien käyttö ja inventointi. (Karhunen ym. 2004, 374–388.) 

3.2.1 Liiketoiminnallinen näkökulma 

Kun asiaa katsotaan liiketoiminnalliselta suunnalta, varstoja tarvitaan 

asiakaspalvelujen ja tuotannollisten toimintamahdollisuuksien 

turvaamiseen. Asiat mitkä turvaavat tuotannolista varaston toimintaa 

voidaan luokitella viiteen eri varastotyyppiin. 

- Yritysten raaka-aine- ja tarvikevarastot 

o Tällaiset varastot ovat hyvin tarpeellisia silloin, kun tavaran saantia 

ei voida muulla tavoin varmistaa. 

- Yrityksen toimintaa turvaava välivarasto 

o Tarve tämän tyyppiselle varastolle syntyy, kun jokin osan 

taloudellinen valmistuserä on suurempi kuin sen välitön tarve 

tuotteiden kokoonpanossa. 

- Yrityksen toimintaa turvaava käyttöainevarasto 

o Tälläisiä varastoja ovat esimerkiksi polttoainevarstot ja 

voiteluöljyvarastot. 

- Yrityksen toimintaa turvaava varaosavarsto 

o Tarkoituksena on varmistaa yrityksen tuotantotoiminnan jatkuvuus. 

Varastoidaan sellaisia osia joita ei kyetä saamaan kyllin nopeasti. 

- Yrityksen toimintaa turvaava jäteaineidenvarasto 

o Jäteaineidenvarastossa säilytetään kaikki valmistuksesta syntyvät 

erilaiset jätteet ja pakkausjätteet jotka odottavat vielä 

jatkokäsittelyä. (Karhunen ym. 2004, 302-303.) 
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3.2.2 Liiketaloudellinen näkökulma 

Varastointia pitää ottaa hyvin huomioon liiketaloudellisesti, koska 

varastoinnilla on kovat kustannukset eli varastointi ei ole yrityksille 

ilmaista. Varastoitavat tavarat on jo maksettu yrityksen rahoista, ja näin 

niihin on sitoutunut yrityksen rahoja, jotka ovat poissa yrityksen 

liiketoiminnasta. Varastoinnin aikana varastoitavien tavaroiden arvo ei 

lisäänny, mutta ne aiheuttavat yritykselle rahoituskustannuksia. Tilantarve 

on huomattava ja tilojen rakentaminen tai vuokraaminen sekä käyttö, kuten 

lämmitys,  maksavat. Myös varastoitavien tavaroiden käsittelykustannykset 

aiheuttavat yritykselle kuluja, kuten palkka-, kone- ja pakkauskustannuksia. 

Liiketoloudellisesti varastoinnissa on löydettävä se alin määrä tavaraa, joka 

vielä turvaa liiketoiminnan häiriöttömän jatkumisen (Karhunen ym. 2004, 

304.) 

 

3.3 Varastointitapaan vaikuttavia tekijöitä 

Pitää huolehtia siitä, että tavaroita ei säilytetä sopimattomissa tiloissa, kun 

kyseessä on varastointisuunnitelu ja varastojen käyttö. Jos on väärin 

säilytetty silloin virheellinen säilitys voi aiheuttaa muun muassa määrän 

vähenemistä, laadun heikkenemistä tai suoranaista pilaantumista. Tuotteiden 

muoto ja niissä käytetyt raaka-aineet määräävät yleensä varastointitavan 

(Pouri, 1983 19.) 

Erilaiset varastointitavat poikkeavat toisistaan niissä esiintyvien säilyvyyden 

haittatekijöiden lukumäärän ja vaikutusasteen muodossa. Haittatekijöitä 

ovat yleensä seuraavat olosuhteet: lämpötila, kosteus, pöly, haju, lika, 

ummehtuneisuus, auringonvalo, stattinen sähkö, pieneliöt, tuhoeläimet ja 

hyönteiset (Pouri, 1983, 19-20.) 
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3.4 Varastointiolosuhteiden mukaiset varastointitavat 

Varastointi on eniten arvokasta, kun kyseessä on lämmin sisätila, koska 

tilojen rakentamiskustannukset ja ylläpitokustannukset ovat merkittäviä. 

Erityisesti, jos varastoidaan lämpösäädellyissä tiloissa, kuten pakaste- ja 

kylmävarastoissa. Näiden tilojen rakentaminen ja käyttäminen on jopa 2,5 – 

kertaa niin kallista kuin lämpimien varastotilojen. Ulkovarastointi on taas 

vastaavasti hyvinkin edullista, sillä parhaimmillaan varstointikustannukset 

koostuvat vain maa-alueen vuokrasta tai maa-alueen pääomakustannuksista. 

(Pouri, 1983, 19.) 

 

Tavaroiden säilyvyysolosuhteiden mukaan varastot voidaan jakaa: 

- ulkovarastoihin 

- lämmittämättömiin sisävarastoihin 

- lämpimiin varastoihin 

- kylmävarastoihin 

- pakastevarastoihin 

- erikoisvarastoihin (Karhunen ym. 2004, 318-326.) 
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TAULUKKO 1. Erilaiset varastotyypit (logistiikanmaailma.fi 2014) 

 

 

3.5 Säilytystavat 

Asiat mitkä vaikuttavat varastointitapoihin ja  varastointiteknologioihin ovat 

tavaran muoto ja koko. Tavaran mitat, koko ja paino pakottavat valitsemaan eri 

varastointimuotoja kuten kuormalavat, häkit, pientavarahyllyt, pitkän tavaran 

oksahyllyt, suurikokoisien kevyiden tavaroiden laajatasohylly jne. Tavaran 

käsittlyyn voidaan tarvita nostureita tai trukkeja, jotka osakseen vaikuttavat 

varastointiteknologioihin. (Pouri, 1983, 10.) 

Tavaran määrä kiertonopeus vaikuttavat tavaran käsittelytapaan ja sijoittamiseen 

varsatossa. Nopeasti kiertäville massatavaroille eivät sovi paikat, joista niitä on 

hankalaa käsitellä. Lisäksi tuotteiden särkyvyydellä on oma vaikutuksensa 

varastointitapoihin. (Pouri, 1983, 10.) 
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3.5.1 Kuormalavahyllyt 

Lavakuormien säilyttämiseen ja pinoamiseen tarkoitetut kuormalavahyllyt 

(KUVIO 5.) rakennetaan tavanomaista trukkikäsittelyä varten yleensä 3,5-5,5 

metrin nostokorkeutta varten. Lavakuorman enimmäispainona käytetään 

mitoitukseen 1000 kiloa. Kuormalavahyllyt mitoitetaan FIN-kuormalavan (1000 

mm x 1200 mm) lyhytsivukäsittelyä varten. Kun lavakuormien suositeltu korkeus 

on 1100 mm, joka sisältää myös varsinaisen kuormalavan, niin pienin vapaa 

vaakapalkkien väli on 1200 mm. Käytännössä kuormalavahyllyjen vaakapalkkien 

välinen vapaa korkeus otetaan kuitenkin suuremmaksi kuin 1100 mm, jolloin on 

mahdollisuutta käsitellä joustavasti myös ylikorkeita lavakuormia tai 

vaihtoehtoisesti hyllyyn tehdään paikkoja erikorkuisille lavakuormille. 

Kuormalavavarastosta ei pitäisi tehdä liian matalaa. Tämä johtuu sittä, että 

korkealta on saatavissa rakennuskuutioita halvemmilla takennuskustannuksilla 

kuin alempaa, jolloin lavamäärältään samansuuruisista varastoista tulee korkea 

varasto halvemmaksi kuin matala. Käytännössä varastoiksi suunnitellut 

kuormalavavarastot ovat yleensä vähintään noin 5,5-6 metriä vapaalta 

korkeudeltaan, jolloin päällekkäisiä lavapaikkoja on neljä. (Pouri, 1983 63-64.) 
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KUVIO 5. Kuormalavahyllyt (st-tukku.net 2014) 

 

3.5.2 Vetotasot 

Vetotasoja (KUVIO 6.) voidaan lisätä kuormalavahyllyihin helpottamaan 

pientavaran poimintaa hyllyiltä. Vetotasoa käytetään pientavaroiden poimintaan 

lavoilta. Vetotason avulla kuormalava vedetään ulos hyllystä. Tavaroihin päästää 

helposti käsiksi, ja työskentelyasento on ergonomisesti oikea. Vetotaso voidaan 

asentaa vaakapalkkien päälle tai vaihtoehtoisesti suoraan betonilattialle. Vetotaso 

on lukittuna hyllystössä ja vapautetaan vedettäessä kahvasta, lattiamallissa jalalla 

painetaan kahva alas. (EAB vetotasot 2014.) 
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KUVIO 6. Vetotasot (EAB 2014) 

 

 

3.5.3 Pientarvikehyllyt 

Pientavarahyllyt (KUVIO 7.) valmistetaan yleensä taivutetuista teräslevyistä. 

Hyllyrakenteet on suunniteltu elementtisarjoiksi, joista on helppo muotoilla 

erilaisia hyllystöjä, joita voidaan myöhemmin muunnella ja laajentaa muuttuvien 

tarpeiden mukaan. Pientavarahyllyjen säilytystilat voidaan tehdä hyvin 

monipuolisesti riippuen mm. tavaran koosta ja muodosta. Pelkkien hyllytasojen 

asemesta voidaan käyttää muovilaatikoita lattiatelineenä tai hyllyn takaseinän 

muodostamaan reikälevyyn kiinnitettuinä. Reikälevyyn voidaan asentaa myös 

koukkuja, joiden varaan ripustetaan esimerkiksi kiilahihnoja, erilaisia tiivisteitä ja 

johtonippuja. (Karhunen ym. 2004, 338-339.) 
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KUVIO 7. Pientarvikehyllyt (Hyllymix.fi) 

 

3.5.4 Vetolaatikot 

Raskaille tavaroille tarkoitetut laatikostot ovat vaihtoehtoja raskaiden tavaroiden 

säilytykseen esimerkiksi korjaamoilla tai konepajateollisuudessa. Vetolaatikoihin 

mahtuu paljon tavaraa. Lukitusjärjestelmän ansiosta vetolaatikot avautuvat yksi 

kerrallaan. Laatikostojen sokkelin etulevy on poistettavissa, jolloin siirto trukilla 

tai haarukkavaunulla on mahdollista. Laatikostojen kantavuus on 80 kg. 

Laatikoiden monipuolisten sisustusyhdistelmien, esimerkiksi välijakajien ja -

levyjen ansiosta varastoitavat tuotteet pysyvät hyvässä järjestyksessä.    

(Wikipedia  2014.)  
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KUVIO 8. Vetolaatikot.(tuotteet.etra.fi) 

 

3.6 Varaston kustannukset 

Varastointiin ja ylimääräiseen käsittelyyn täytyy panostaa huolella. Varastoinnin 

tarkoituksena on säilöä tavarat omaan tilaansa odottamaan käyttöönottoa. 

Varastoinnista pidetään aina kirjanpitoa, eli tiedot syötetään 

toiminnanohjausjärjestelmään. Tavaroiden lähtiessä varastossa kirjataan se 

miinuksena toiminnanohjausjärjestelmään ja tavaroiden tullessa merkitään se 

plussana toiminnanohjausjärjestelmään. Näin ollen pystytään pitämään kirjaa siitä, 

että varaston lukemat täsmäämät. Tätä kirjanpitoa kutsutaan myös inventaarioksi. 

Jokainen yritys suorittaa vähintään kerran vuodessa kokonaisvaltaisen tavaroiden 

kirjaamisen eli inventaarion. Kuitenkin tavaroiden kirjaaminen ja 
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toiminnanohjausjärjestelmän ylläpitäminen päivitetään päivittäin. Yritys voi 

toiminnanohajusjärjestelmän avulla myös selvittää, mitä tavaraa kannattaa ostaa 

yrityksen käyttöön, sillä se mikä liikkuu varastossa eniten, on yritykselle 

tuottavaa. Varastoihin sijoittuu paljon pääomaa ja sen lisäksi hyvin paljon työtä. 

Varastonhoitaja joka pitää varaston kirjanpitoa, sekä hoitaa varastoimiseen 

liittyvät pääasiat. Varastonhoitaja tekee myös päivittäistä yhteistyötä eri 

kuljetusyritysten kanssa, jota yritys käyttää logistiikan välineenä. (Karrus 2001, 

192-193.) 

 

 

 

 

 

Varastoinninkokonaiskustannukset muodostuvat yleisesti kolmesta päätekijästä: 

 

-   täydennyskustannuksista, jotka pääpiirteittäin muodostuvat 

täydennystiheyden sekä eräkohtaisen täydennyksen yhteisistä tuloista 

 

-   varastointikustannuksista, jotka pääpiirteittäin muodostuvat varastoitavan 

tuotteen määrästä sekä yksikkövarastointikustannusten tuloista 

 

-   puutekustannuksista, joka pääpiirteittäin muodostuu kysynnän laskusta tai 

puutteellisen palvelun seurauksena aiheutuva tappio. (Karrus, 2001, 192-

193.) 

 

3.7 Toiminnanohjausjärjestelmä 

Toiminnanohjausjärjestelmä on järjestelmä, joka kattaa yrityksen kaikki keskeiset 

toiminnot. Järjestelmään syötetään tiedot vain kerran. Se auttaa vähentämään 

virheitä ja nopeuttaa toimintaa. Toisaalta kirjoitetun tiedon on todella tärkeää olla 

oikeaa. Järjestelmät koostuvat yleensä moduuleista, jolloin yritys voi hankkia 

käyttöönsä vain ne modulit, joille on tarvetta. Yrityksen on jatkossa helppo 

laajentaa ohjelmistoa tarpeen mukaan, ja yrityksen tarvitsee vain hankkia uusia 
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moduuleja. Moduleja ovat esimerkiksi taloudenhallinta, varastonhallinta ja 

palkanlaskenta. Toiminnanohjausjärjestelmä ja järjestelmän tietokanta sijaitsevat 

yleensä palvelinkoneella, jota järjestelmän käyttäjät hyödyntävät verkon 

välityksellä. Palvelimella oleva järjestelmä toteuttaa samaan verkkoon kytketyillä 

koneilla tehdyt komennot. Tietokanta tarjoaa tietoa eri ohjelmistomoduuleihin, 

esimerkiksi myynnin tai varastonhallinnan moduuleihin. Tietokantaan voidaan 

syöttää uutta tietoa jossain päin maailmaa ja se on heti eri ohjelmistomoduulien 

käytettävissä, missä päin maailmaa tahansa koko järjestelmän laajuudessa. 

Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu toiminnanohjausjärjestelmän 

perusrakenne.  (Granlund & Malmi 2003, 31-33.) 
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4 LAYOUT- JA TILASUUNNITTELU 

4.1 Yleistä 

Tekijät, jotka vaikuttavat tilasuunnitelmaan yleisesti ovat 

laajennusmahdollisuudet, joustavuus, moniköyttöisyys, työn sujuvuus, 

materiaalinkäsittelyn sujuvuus, tilan köyttö, turvallisuus ja järjestyksenpidon 

helppous, Muita tekijöitä ovat lisäksi työolosuhteet, valvonnan helppous, 

ulkonäkö, sopivuus organisaatiorakenteeseen, kaluston käytettävyys, 

kapasiteettitarpeen mukaisuus, investoinnin pääomatarve, takaisinmaksu, säästöt, 

kannattavuus ja jäännösarvo. Koska tilojen käyttötarkoitukset ja –tavat ovat hyvin 

erityyppiset riippuen ei ainostaan toimialasta vaan myös yritys- ja maakohtaisista 

tekiöistä, kuten toimintatavoista, kulttuurista, yrityksen maksukyvystä, tarvittavsta 

tilakapasiteettista jne., ei tässä voida esittää kuin joitakin varsin yleisiä 

suuntaviivoja toimitilan suunniteluun sekä joitakin esimerkkejä. (Kaij E. 2001, 

141-142.) 

Layoutsuunnitelmassa on tiettyjä keskeisiä tavoitteita, joilla varmistetaan uuden 

layoutin toimivuus ja tehokkuus. Kun työpisteet ja varastot sijoitellaan järkevästi, 

samalla pystytään minimoimaan materiaalien ja tuotteiden kuljetuskerrat sekä 

kuljettamisesta syntyvät matkat. Tämä tarkoittaa myös sitä, että layoutin 

sijoittelussa pitä ottaa huomioon paitsi tuotantolaittteet ja varasto, myös tehtaan 

sisäisten palvelujen paikka. (Haverila ym. 2005, 482.) 

 

4.1.1 Layout- ja tilasuunnittelu 

Tarpeellisten työpaikkojen ja varastojen sijoittelu suunnitellaan rajaamalla ja 

merkitsemällä selkeästi työ-, tavaroiden ja jätteenlajittelupaikat sekä käytävät ja 

muut alueet. Tavaroiden säilytykseen valitaan sopivia, hyllyjä, kaappeja, 

reikälevyjä, avolaatikoita, lavapaikkoja ym. käyttötarkoitukseen sopoivia 

järjestelmiä. Lajitellaan tarpeelliset koneet, laitteet, työvälineet, tarvikkeet ja muut 

tavarat. Suunnitellaan tavaroille säilytyspaikat, joista niiden käyttö on sujuvaa ja 

ergonomia on huomioitu. Tavaroiden säilytyspaikat ja yksittäisten välinäiden 

omat paikat merkitään selkeästi. Merkinnöissä hyödynnetään nimilappuja, 
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kylttejä, värikoodeja tai maalaamalla tavaroiden säilytyspaikat. Vältetään 

vetolaatikoita, kaappeja ja lukituksia, koska tavaraton oltava selkeästi näkyvillä, 

että ne löytyvät nopeasti. Näkyvillä olevien tavaroiden puutteet havaitaan helposti, 

jolloin puutteisiin voidaan reagoida nopeasti. 

 

 

KUVIO 9. Stora enso packaging lahden tehdas layout. (Stora Enso) 

 

Melko harvoin yrityksellä on mahdollisuus suunnitella aivan uusi varasto. Yleen- 

sä vanhoja varastoja parannetaan jollain tavalla, tai niihin rakennetaan lisää 

varastotilaa. Uuden varaston rakentamisessa vaikeinta on suunnittelu. (Pouri, 

1983, 30.)  

Seuraavassa luvussa tarkastelen pääosin varaston layoutia, hieman varaston 

suunnittelua ja materiaalin käsittelyä. Uuden varaston suunnittelu ja rakentaminen 

voidaan jakaa seuraavanlaisiin vaiheisiin. 

- varastoinnin tulevat tavoitteet, sijoitussuunnitelma ja tarpeiden mukainen 

 alustan mitoittaminen 

 

- tontin löytäminen 

 

- varastossa olevien tavaroiden laatu, säilytys suositukset ja vavaroiden 
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 määrät  

 

- varastoon tulevien teknologioiden valinta 

 

- rakennuksen suunnitelmallinen mitoitus ja tontin koko  

 

- varaston tarkka mitoitus ja layout tavaroiden sijoittelu ja työmenetelmien 

 suunnittelu 

 

- henkilöstön tulevat koulutussuunnitelmat  

 

- muuttosuunnitelman laatiminen. (Pouri, 1983, 30) 

 

4.1.2 Layout- ja tilaasuunnittelussa huomioitavaa 

Varastotilojen suunnittelussa on huomioitavaa sekä toimintaan että tekniikkaan 

liittyviä osa-alueita, kuten varastotyyppi, hyllystöt ja laitteet sekä tavaravirrat. 

Liian pieniksi suunnitellut käsittely- ja säilytystilat aihettavat turhaa tavaran 

siirtelyä ja lisäävät virheriskiä. (Logistiikanmaailma 2014) 

Layoutin mahdolliset laajennus- ja muutostarpeet tulevaisuudessa pitää myös 

ottaa huomioon suunnittelussa. Tuotannon lisääntyminen tai väheneminen voi 

johtaa tilanteisiin, jossa ainoa mahdollisuus nopeaan vastaamiseen on tuotannon 

muuttaminen. Tällöin etenkin isojen, raskaiden ja vaikeasti siirrettävissä olevien 

koneiden ja laitteiden sijoittelun pitää olla valmiiksi harkittua. Ne eivät myöskään 

saa olla esteenä layoutin kehittämiselle. (Haverila ym. 2005, 482.) 

4.2 Layoutin toteutus 

Layoutin suunnittelussa ensimmäisenä tulisi määritellä kokoonpanon kannalta 

tärkeimmät tekijät, joiden pohjalta layout-suunnitelma tehdään. Layoutin pitäisi 

olla tuotantostrategiassa tehtyjen linjausten mukainen, ja näiden pohjalta 

tavoitteena on löytää organisaation toimintamalliin parhaiten sopiva layoutmalli.  

(Haverila ym. 2005, 475.) 
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5 TARKASTELUN TOIMINTA 

5.1 Varastotilat ja hyllystöt 

Stora enso Lahden tehtaalla varastotilat ovat jaettu kolmeen osaan, niin että 

ensimmäiseen varastotilaan kuuluvat kaikki tavarat, jotka varastoidaan 

kuormalavahyllystöihin, eli raskaat tavarat. Tämä varasto on nimeltään häkki1 

varasto. Toiseen varastoon eli häkki2, joka on kaksikerroksinen, ja siihen 

kuuluvat pientarvikehyllystöihin kuuluvat tuotteet esim. teipit, liimat, kengät, 

yms. Kolmanteen varastoon eli perähäkkiin kuuluvat myös tavarat, jotka 

hyllytetään kuormalavahyllystöihin. 

Stora ensolla käytetään kuormalahyllystöjä, pientarvikehyllystöjä ja 

vetolaatikoita. Häkki1:ssä ja perähäkissä käytetään kuormalavahyllystöjä ja 

häkki2-varastossa käytetään ensimmäisessä kerroksessa pientarvikehyllystöjä, 

vetolaatikoita ja yläkerroksessa vain ainoastaan pientarvikehyllystöjä. 

Keskusvarastossa on myös vapaajakelu, josta mekaanikot ja sähkönasentajat 

hakevat päivittäin tarvitsemansa tuotteet huoltoa varten, jossa käytetään myös 

pientarvikehyllystöjä. 

5.2 Saapuvan ja lähtevän tavaran käsittely- ja säilytystilat 

Saapuvan ja lähtevän tavaran käsittely on hieman hankalaa, sillä varastotila 

häkki1, joka toimii jatkuvana varastotilana pidetään kiinni. Tarvittaessa 

varastonhoitaja haetaan toimistostaan, jotta päästään häkki1-varastoon ja haetaan 

tarvittu tuote. Varastonhoitajan toimisto sijaitsee kaukana häkki1 varastosta, mikä 

vaikentaa päivittäistä varastonhoitajan että muitten työntekijöiden työtä. 

Päätimme helpottaa työtä ja rakentaa uuden toimiston häkki1-varastotilaan, jolloin 

varastonhoitajan taukohuoeesta tulee uusi taukohuone. Päätös oli kuitenkin 

ristiriitainen, sillä monen työntekijän mielestä suunniteltu työ olisi ollut turhaa 

ajan hukkaamista ja  turhaa työtä. Kuitenkin esimiesten päätös oli yksimielinen ja 

pian päätettiin rakentaa toimisto varastotiloihin. Saapuvan ja lähtevän tavaran 

käsittely on myös silloin helpottonut, koska toimisto oli varastotilojen 

ulkopuolella, ja varaston ovet ovat aina lukittuja, mikä taas vaikentaa kaikkien 

töitä. Nyt tavaran toimittajat toisivat tuotteet suoraan toimistotiloihin, jolloin 
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varastonhoitajan ei tarvitsisi sulkea varaston ovea hakeakseen purettavat tuottteet 

toimittajilta. Tavaran purku ja pakkaaminen tapahtuisivat myös varastotiloissa. 

Tällä ratkaisulla pyritään pitämään ovet aukina, ja säästetään aikaa turhalla 

ravaamisella, sillä jokaisella henkilöllä kuluu pitkä aika etsiessään 

varastonhoitajaa oven ollessa lukittuna. Tällä pyritään pitämään varastonhoitajaa 

jatkuvasti paikallaan, ja jokainen saa varastonhoitajaa käyttöönsä tarvittaessa. 

Varastonhoitan työ on tällä helppottunut huomattavasti, ja nyt varastonhoitaja 

pystyy palvelemaan jokaista entistä paremmin. 

 

5.3 Ylimääräisten poistojen merkitys 

Vapaajakelu, joka toimii mekaanikoiden ja sähköasentajien päivittäisenä 

varastona, on myös hieman sekasin järjestykseltään ja vaatii järkevää järjestystä. 

Kävimme koko vapaajakelun läpi ja huomasimme tuotteita, joita ei oltu käytetty 

vuosiin, ja käyttömättömyyden vuoksi tuotteet olivat pölyyntyneet ja menivät 

rikki jopa pienellä kosketuksella. Varastossa on käytetty myös iso määrä 

hyllystöjä tavaroille, joitten kuuluisi hävitä vapaastajakelusta. Nämä ovat 

tuumaiset ruuvit ja muuterit. Tarkoituksena oli aloittaa poistamalla nämä 

tuumaiset ruuvit ja mutterit, niin että saadaan lisää tilaa vapaanjakeluun, jonka 

avulla pääsemme aloittamaan järjestelyä. Tällä ratkaisulla pyritään hävittämään 

kaikki tarpeettomat tavarat vapaastajakelusta, jotta saadaan lisää tilaa tavaroille 

niin, että siisteys ja toimivuus pysyvät parhaimmassa muodossaan. 
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6 TILASUUNNITTELUN TOTEUTUS 

Määritettiin siivous- ja huolto-ohjelma, jonka mukaisesti työpaikat siivottiin 

päivittäin. Suunniteltiin koneiden ja laitteiden huolto-ohjelmat ja tehtiin ohjelman 

mukaiset huoltotoimenpiteet. Asetettiin tavoitteet työpaikan, koneiden, laitteiden 

ja tavaroiden siisteydelle ja järjestykselle. Sovittiin siivouksen ja puhdistamisen 

aluejaosta sekä aluiden vastuuhenkilöistä, perusvaatimus on, että jokainen siivoaa 

jälkensä. Hankittiin siivous- ja huoltovälineet ja järjestettiin toiminta esimerkiksi 

työvuoron päättymiseen. Määriteltiin tarkastuskierrokset toimivuuden ylläpidon 

varmistamiseksi. Arvioitiin siisteyden ja huoltotoiminnan laatua, saavutettuja 

tuloksia ja kehiettämistarpeita. 

Vakiinnutettiin esimiehen ja työyksikön kesken työpaikan parhaat käytännöt.  

Käytäntöjä kehitettiin päivittäisten kokemuksien lisääntyessä. Määriteltiin 

työpaikalle kuuluvat työkalut, säilytys- ja käytävien paikat ja jätteiden poisvienti- 

ja siivousaikataulu. Vastuu- ja tehtäväjaot täsmennettiin ja sovittiin pelisäännöt 

järjestyksen ylläpidon hoitamisesta päivittäisessä työssä. Sovittiin, miten projektia 

johdetaan, seurataan ja arvioiadaan. 

 

6.1 Turhien tavaroiden poistot ja järjestely 

Poistot aloitettiin poistamalla tuumaiset ruuvit ja mutterit, jolla saatiin 

huomattavasti suurta tilaa uudelle järjestykselle. Kun tarpeettomat tavarat 

poistettiin ja niiden säilytyspaikoista sovittiin, pidettiin huolta siitä, että sovittuja 

menetelmiä noudatetaan jatkuvasti ja tarvittaessa tehdään muutoksia. Ylläpidettiin 

aktiivisesti sovittuja uussia käytäntöjä ja vakiinntettiin niitä. Kommunikoitiin 

esimiehen ja henkilöstön kesken jatkuvasti järjestelmän toimivuudesta. Otettiin 

yhteinen vastuu työpaikan toimivuudesta ja kehittämisestä ja suunniteltiin 

auditoitien ja johdon katselmuksien toteuttamistavat, aikataulut ja 

palautejärjestelmä. Arvioitiin säännöllisesti siisteyden, järjestyksen, puhtauden ja 

vakioinnin kehittymistä.  

Järjestys tehtiin vapaanjakelun oikean puolen hyllystöille ylhäältä alas päin 

pienimmästä suurimpaan kokoon seuraavasti: kuusioruuvit, kuusiokoloruuvit, 

uraruuvit(lieriökanta), uraruuvit(uppokanta), kuusiomutterit, lukitusmutterit, 



30 

siipimuutterit, pidätinruuvit, aluslevyt, jousilevyt, korialuslevyt, kiilankkurit, 

lyöntiankkurit, lyöntimutterit, lukkoruuvit, yleisruuvit, puuruuvit ja kansiruuvit. 

Vasemman puolen hyllystöille järjestettiin tuotteet myös ylhäältä alas 

pienimmästä suurimpaan kokoon seuraavasti: akselitiivisteet, o-renkaat, pyyhkijät, 

huopatiivisteet, urarenkaat, laippatiivisteet, saksisokat, jousisokat, kartiosokat, 

letkukiristimet, köysilukot, pidätinrenkaat, vetoniitit ja kiilateräkset. 

6.2 Kategorioittain sijoittelu hyllystöihin varastossa ja vapaajakelussa 

Häkki2-varastossa yksi suurimmista ongelmista oli se, että tuotteet olivat lajiteltu 

varstossa paikasta toiseen. Mikään tuoteryhmä ei oltu kategoroitu yhteen ja 

samaan hyllystöön vaan niitä saattoi löytää varaston toisesta päästä toiseen 

päähän. Näin ollen päätettiin aloittaa kemikaaleista ja tehdä niille oma hyllystö, 

jossa sijaitsevat ainoastaan kemikaalit, kuten kuviosta 10. näkyy. Tämä toiminta 

toteutettiin myös kaikkien muitten tuotteiden, suhteen esimerkiksi 

työsuojelutuotteet tulivat yhteen ja samaan kategoriaan, teipit samaan hyllystöön 

jne. 
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KUVIO 10. Kun tavarat ovat sijoiteltu kategorioittain häkki2-varastossa 

(Empower Oy) 

6.3 Toiminnanohjausjärjestelmän päivittäminen 

Stora Enso käyttää SAP-toiminnanohjausjärjestelmää varaston hallinnointia 

varten. Tavaroiden siirtojen jälkeen paikkansa vaihtaneet tavarat piti päivittää 

uusiin paikkoihin SAP-toiminnanohjausjärjestelmässä. Stora Enso pyrkii SAP-

toiminnanohjausjärjestelmällä hallitsemaan koko yrityksen varaston saldoja, 

varastopaikkoja, tilauspisteitä ja tilauseräkokoja. 

6.4 Uuden toimiston rakennus varastoon 

Varsinainen suuri muutos alkoi tammikuun puolessa välissä, jolloin alettin 

tyhjentämään liuku hyllystöt kuten kuviosta 11. näkyy. Tavarat tyhjennettiin 
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liukuhyllystöistä ja siirreettiin osittain työkalukaappeihin ja välivarastoon, joista 

ne tarvittaessa otetaan käyttöön. 

 

KUVIO 11. Liukuhyllystöt ennen tyhjennettynä ennen purkua. (Empower Oy) 

6.4.1 Liukuhyllystöjen purku 

Liukuhyllystöjen purku oli valmiina tammikuun loppupuolella, jolloin alkoivat 

uuden toimiston rakennussuunnitelmat. Alussa oli ongelmana se, kuinka suuri 

toimiston tulisi olla ja miten sijaita. Korkeus oli selvä asia, mutta leveys ja pituus 

olivat hieman epäselviä.  
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KUVIO 12. Uuden toimistotilan alue, josta on purattu liukuhyllystöt. (Empower 

Oy) 

 

 

6.4.2 Toimiston suunntelu 

Suunnittelua tehtiin yhdessä Lahden keskusvaraston varastonhoitajan, Heinolan 

keskusvaraston varastonhoitajan ja materiaalipäällikön kanssa. Suunnittelussa piti 

ottaa huomioon käytäväleveydet, työskentelytilat, työpöydät, kaapit ja 

monitoimitulostin. Loppupäätös mitoista oli seuraavasti: leveys 3300 mm ja  

pituus 5680 mm. Näillä mitoilla päästiin yhteispäätökseen, ja näitten mittojen 

avulla saatiin myös toimistoon kaikki tarvittavat tavarat sijoiteltua. Toimiston 

suunnittelu oli valmis vihdoin viikon suunnitteluajan jälkeen. 
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KUVIO 13. Uuden toimiston sijainti varastotiloissa ja päivitettynä uuteen 

layouttiin. (Empower Oy) 

 

 

6.4.3 Toimiston rakennus 

Uusi toimisto saatiin rakennettua huhtikuun puolessa välissä varastotiloihin, ja 

odotamme suurta muutosta ja kehitystä. Se ei välttämättä näy heti viikkojen 

sisällä, mutta vuosien varrella se tulee nopeasti esiin joka tilanteessa 

kehitysprojektin ansiosta. Tämä työ on ollut ajan myötä henkilökunnan mielestä 

kuitenkin järkevää, sillä alussa tähän muutokseen suhtauduttiin hieman 

ristiriitaisesti ja voin jopa sanoa, että enemmistö oli sitä mieltä, että 

kehtiysprojekti on tässä vaiheessa turha. Jokainen työntekijä tulee huomaamaan 

sen, että tehty kehitys on yritykselle hyvä ja tuottava. 
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KUVIO 14. Uusi toimisto (Häkki1) varastotiloissa. (Empower Oy) 
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7 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön kohdeyrityksessä varaston tila saatiin kohennettua sekavasta 

tilanteesta huomattavasti toimivammaksi varasatoksi, jolla Stora Enson varasnton 

toiminta, laatu ja tehokkuus ovat entistä korkeammalla tasolla. Tiivistettynä 

kehityprojekti tehtiin arvioimalla varaston tila ja sen jälkeen luomalla tämän 

opinnäytetyön mukainen kehityssuunnitelma varastonhallinnan tehostamiseksi. 

Kehitystyön tulokset eivät välttämättä näy lyhyellä aikavälillä vaan vasta jopa 

kuukausien tai vuosien päästä. Kehityksen käyttöönotosta ja konkreettisista 

muutoksista varaston toiminnassa voi havaita positiivisia tuloksia. Tilanne 

kehittyy sopivalla ohjailulla hiljalleen oikeaan suuntaan, kun henkilöstön asenteet 

muuttuvat ja henkilöstö ottaa myös vastuuta, jolloin uudet toiminta tavat voivat 

sopeutua suoraan uusiin toimintamalleihin. Jokaisen tulee kuitenkin tehdä oma 

osuutensa yrityksen hyväksi. Jokaisen kuuluu sitoutua yritykseen, jos yrityksen 

haluaa pääsevän huipulle. 



37 

LÄHTEET 

Granlund, M. & Malmi, T. 2003. Tietotekniikan mahdollisuudet taloushallinnon kehittämisessä. Jyväskylä: 

Gummerus Kirjapaino Oy. 

Haverila, M., Uusi-Rauva, E., Kouri, I. & Miettinen, A. 2005. Teollisuustalous 5.uudistettu painos. Tampere: 

Tammer-paino Oy. 

Hokkanen, Simo – Karhunen, Jouni – Luukkainen, Martti. Johdatus logistiseen ajatteluu, Kopijyvä Oy: 

Jyväskylä. 2002 

Karhunen, Jouni- Pouri, Reijo & Santala, Jouko. Kuljetukset ja varastointi, Suomen logistiikkayhdistys: 

Helsinki 2004 

Karrus, Kaij, Logistiikka, WSOY: Helsinki. 1998 

Karrus K. E. Logistiikka, WSOY: Juva. 2001. 

Kuormalavahyllyt [st-tukku.net 2014]. [viitattu 1.5.2014] saatavissa: http://www.st-

tukku.net/kuormalavahyllyt-alkaen-p-4411.html 

Pientarvikehyllyt [hyllymix.fi 2014]. [viitattu 1.5.2014] saatavissa: http://www.hyllymix.fi/50004969/00342-

SINKITTY-PIENTAVARAHYLLY-PYLVSELEMENTTI-AVOTIKAS/ 

Pouri, Reijo. Varastjen suunnittelu, Oy Rastor Ab: Helsinki. 1983 

Pouri, Reijo. Varastoinnin tekniikka, Oy Rastor Ab: Helsinki. 1983 

Reinikainen, Pekka- Mäntynen, Jorma – Rantala, Jarkko – Viitanen Sanna. Logistiikan perusteet, Tampereen 

teknillinen korkeakolu: Tampere. 2000 

Sari, Ståhl. Varastoalan ammattilaiseksi, Juventus Print Oy: Tampere 2011 

Tilasuunnittelu [logistiikanmaailma]. [viitattu 1.5.2014] saatavissa 

http://www.logistiikanmaailma.fi/wiki/Varasto–tilasuunnittelu 

Tilasuunnittelu [logistiikanmaailma]. [viitattu 1.5.2014] saatavissa 

http://www.logistiikanmaailma.fi/wiki/Varastotyyppi 

Vetolaatikot [wikipedia 2014]. [viitattu 15.5.2014] saatavissa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Vetolaatikko 

Vetolaatikot [tuotteet.etra.fi 2014]. [viitattu 15.5.2014] saatavissa: 

http://tuotteet.etra.fi/fi/g19396244/laatikosto-130-140cm-korkea 

Vetotasot [EAB.fi 2014]. [viitattu 15.5.2014] saatavissa: http://www.eab.fi/varastokalusteet/vetotaso/ 

Yritysesittely [Stora Enso 2014]. [viitattu 16.5.2014] saatavissa: http://www.storaenso.com/lang/finland 

 

http://www.st-tukku.net/kuormalavahyllyt-alkaen-p-4411.html
http://www.st-tukku.net/kuormalavahyllyt-alkaen-p-4411.html
http://www.hyllymix.fi/50004969/00342-SINKITTY-PIENTAVARAHYLLY-PYLVSELEMENTTI-AVOTIKAS/
http://www.hyllymix.fi/50004969/00342-SINKITTY-PIENTAVARAHYLLY-PYLVSELEMENTTI-AVOTIKAS/
http://www.logistiikanmaailma.fi/wiki/Varasto–tilasuunnittelu
http://www.logistiikanmaailma.fi/wiki/Varastotyyppi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vetolaatikko
http://tuotteet.etra.fi/fi/g19396244/laatikosto-130-140cm-korkea
http://www.eab.fi/varastokalusteet/vetotaso/
http://www.storaenso.com/lang/finland


38 

LIITE 1: VANHA LAYOUT 

 

 



 

 

LIITE 2:  UUSI LAYOUT 

 

 


