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This thesis was made for Gardner Denver Oy. Gardner Denver Oy manufactures screw 
compressors in Tampere, Finland. A new series of marine compressors will be taken 
into production in the spring of 2015. An assembly cell for the new series of products 
will be needed. The purpose of this thesis was to plan a layout and material flow of the 
new assembly cell. The layout planning included the place and the layout of the assem-
bly cell. Material flow determined the places of the materials needed for the assembly. 
The objective of the thesis was to plan a functional assembly cell with direct material 
flow. 
 
ABC-analysis was used to plan the material flow of the assembly cell. Based on the 
results of the ABC-analysis every material was placed in a designated position either 
inside or outside of the assembly cell. Every component placed in the assembly cell was 
also given a specific place. The layout planning was started by planning variations of 
the assembly cell with all goals and restrictions kept in mind. By comparing these varia-
tions the best alternative was chosen. A matrix to evaluate the convenience of the varia-
tions was used to guide the decision. After the decision the best layout was developed 
for the final form of the layout. 
 
As a result of the thesis, a layout was produced that can be implemented as it stands. 
The layout fulfilled all the goals that were set for it. The building of the new assembly 
cell can be started based on the detailed layout plan. 
 
The appendices of the thesis are confidential. 
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ERITYISSANASTO 

 

 

Ruuvikompressori Paineilmakompressori, jossa paineilma tuotetaan puristamal-

la ilma kasaan ruuvi- ja luistiroottorin avulla 

Ruuviyksikkö Ruuvikompressorin ydin, joka sisältää ruuvi- ja luistiroottorit 

Kompressoripaketti Täydellinen paineilmakompressori 

Pakettikokoonpano Kokoonpano, jossa kokoonpannaan ruuvikompressoripaketit 

Yksikkökokoonpano Kokoonpano, jossa kokoonpannaan ruuviyksiköt 
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1 JOHDANTO 

 

 

Gardner Denver Oy on ruuvikompressoreita valmistava yritys, jonka yksi merkittävim-

piä tuotteita on merikäyttöön tarkoitettu TMC-kompressorimallisto. TMC-

kompressorimallisto koostuu pienistä, keskisuurista sekä suurista kompressoripaketeis-

ta. Mallistoon on suunniteltu uusi tuote täydentämään keskisuurten TMC-

kompressoripakettien sarjaa. Uusi TMC 86–124 kompressorisarja sijoittuu keskisuurten 

ja suurten kompressoripakettien väliin, ja se tarjoaa asiakkaille tehokkaan, mutta pieni-

kokoisen kompressorivaihtoehdon. 

 

Uuden TMC 86–124 kompressorisarjan tuotanto aloitetaan keväällä 2015. Jotta uuden 

kompressorisarjan tuotteita voidaan valmistaa jatkuvasti ja tehokkaasti, pitää sille ra-

kentaa oma kokoonpanosolu Gardner Denver Oy:n tuotantoon. Tämä opinnäytetyö kä-

sittelee uuden kokoonpanosolun suunnittelua. Kokoonpanosolun suunnitteluun kuuluu 

sen materiaalivirran suunnittelu sekä layoutsuunnittelu. 

 

Kokoonpanosolun suunnittelun tavoitteena on suunnitella toimiva layout, jossa TMC 

86–124 sarjan ruuvikompressoreita voidaan valmistaa tehokkaasti. Kokoonpanosolun 

sisäisen layoutin lisäksi opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella uudelle TMC 86–124 

kokoonpanosolulle paikka tuotannossa. Tämän vuoksi opinnäytetyössä käsitellään myös 

sen alueen karkeaa layoutsuunnittelua, johon kokoonpanosolu päätettiin rakentaa. 

Layoutsuunnitteluun kuuluu olennaisesti myös materiaalivirran suunnittelu. Toimivassa 

layoutissa materiaalivirta on selkeä. Materiaalivirran suunnittelun tavoitteena on sijoit-

taa TMC 86–124 ruuvikompressoreiden kokoonpanoon tarvittavat komponentit tuotan-

toon siten, että sijoittelu palvelee kokoonpanoa mahdollisimman hyvin. Tilankäytön 

tulee kuitenkin olla tehokasta, joten materiaalivirran suunnittelun tarkoituksena on mää-

rittää soluun sijoitettavat komponentit sekä solun ulkopuolisille varastopaikoille sijoitet-

tavat komponentit. 

 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään vain TMC 86–124 kokoonpanosolun layoutin ja ma-

teriaalivirran suunnitteluun. Uuden kokoonpanosolun sijoittaminen tuotantoon aiheuttaa 

muutoksia myös isojen ruuviyksiköiden yksikkökokoonpanosoluun sekä osakokoon-

panoon, mutta niiden sisäisen layoutin suunnittelu on rajattu tästä opinnäytetyöstä pois. 
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2 GARDNER DENVER OY 

 

 

Gardner Denver Oy on Tampereen Messukylässä ruuvikompressoreita valmistava yri-

tys, joka on toiminut alallaan jo yli 50 vuotta. Se kuuluu yhdysvaltalaiseen Gardner 

Denver, Inc:in teollisuuskonserniin, jolla on Euroopassa Suomen lisäksi valmistusta 

myös Iso-Britanniassa, Saksassa sekä Italiassa. (Gardner Denver Oy, 9, 15.) 

 

 

2.1 Historia 

 

Ruuvikompressorivalmistus Tampereella alkoi jo 1960-luvulla Tampella Tamrockin 

toimesta, kun Tampella solmi vuonna 1963 Svenska Rotormaskinerin (SRM) kanssa 

lisenssisopimuksen ruuvikompressoreiden valmistuksesta. Epäsymmetrinen roottoripro-

fiili kehitettiin Tampereella vuonna 1969 ensimmäisinä maailmassa. Vuonna 1975 alkoi 

edistyksellisen 321 mm air end -yksikön valmistus. Näistä ruuviyksiköistä useita on 

käytetty jo yli 150 000 tuntia ja ne pyörivät edelleen alkuperäisillä laakereilla. (Gardner 

Denver Oy 2013, 11; Gardner Denver Oy 2014, 10.) 

 

Vuonna 1989 Tampellan ruuvikompressorivalmistuksen toimitilat muuttivat Tampereen 

Messukylään ja yrityksen nimeksi tuli Tampella Industrial. Se kuului Tampellan kattila-

teollisuuden alaisuuteen. Vuotta myöhemmin perustettiin Tamrotor ja kompressorival-

mistus Messukylässä jatkui Tamrotor-nimen alla. (Gardner Denver Oy, 32; Gardner 

Denver Oy 2014, 9.) 

 

Vuonna 1997 yhdysvaltalainen Gardner Denver, Inc. osti Tamrotorin ja vuonna 1999 

Gardner Denver -tuotenimi otettiin käyttöön kaikissa Tampereella valmistetuissa ruuvi-

kompressoreissa. Vuonna 2003 käyttöön otettiin myös Gardner Denver -logo. (Gardner 

Denver Oy 2014, 9.) 

 

 

2.2 Liiketoiminta 

 

Gardner Denver, Inc. on vuonna 1865 perustettu teollisuus-, energia- ja lääketiedetekno-

logiaan keskittynyt kansainvälinen yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Milwaukeessa, 
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Wisconsin osavaltiossa, Yhdysvalloissa. Sen teollisuuskonserni on keskittynyt erilaisten 

kompressoreiden, puhaltimien ja imuteknologian suunnitteluun, valmistukseen, markki-

nointiin ja palveluihin. Tampereella sijaitseva Gardner Denver, Inc:in tytäryhtiö Gard-

ner Denver Oy suunnittelee, valmistaa ja huoltaa ruuvikompressoreita. (Gardner Denver 

Oy 2015, 2–3.) 

 

Gardner Denver Oy työllistää Tampereella tällä hetkellä yhteensä 173 henkeä. Vuonna 

2014 GD Oy:n liikevaihto oli 60,2 miljoonaa euroa. GD Oy:n liiketoiminta koostuu 

kolmesta eri liiketoimialasta: ruuviyksiköistä OEM-asiakkaille, teollisuuskompresso-

reista sekä Marine ja off-shore kompressoreista (KUVA 1). (Gardner Denver Oy 2015, 

13, 16.) 

 

 
KUVA 1. Gardner Denver Oy:n kolme pääliiketoimialaa (Gardner Denver Oy 2015, 

muokattu) 

 

 

2.3 Tuotteet 

 

Gardner Denver Oy:n tuotteet koostuvat paineilmakompressoripaketeista sekä ruuvi-

kompressoriyksiköistä ja osakokonaisuuksista. OEM-asiakkaille valmistettavat ruuviyk-

siköt ja osakokonaisuudet markkinoidaan ja myydään uudelleen käyttöönotetulla Tam-

rotor-tuotenimellä. Teollisuuskäyttöön tarkoitetut paineilmakompressorit tunnetaan GD 

compressors -tuotenimellä ja norjalaisen yhteistyöyrityksen kautta myytävät laivateolli-

suuteen tarkoitetut Marine ja off-shore kompressorit TMC-tuotenimellä. (Gardner Den-

ver Oy 2015, 16) 
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OEM-tuotteet ovat Enduro-ruuviyksiköitä, Tempest-osakokonaisuuksia ja itsenäisiä 

CT-kompressoripaketteja. OEM-asiakkaille valmistettavat tuotteet ovat ns. omamerkki-

valmistustuotteita (Original Equipment Manufacturer, OEM) eli asiakas valmistaa nii-

den ympärille oman kompressorikokonaisuutensa omien tarpeidensa mukaan. Enduro-

ruuviyksikkö (KUVA 2) on koko paineilmakompressorin ydin. Sen sisällä olevat ruuvi- 

ja luistiroottori puristavat ilman kasaan paineilmaksi. Tempest on osakokonaisuus, jossa 

ruuviyksikön ympärille on lisäksi rakennettu öljynkierto- ja öljynerotusjärjestelmä. CT 

on sähkö- tai hydraulimoottorilla varustettu itsenäinen kompressoripaketti, jota käyte-

tään erityisesti porauslaitteissa sekä kaivos- ja rakennusteollisuuden sovelluksissa. Ku-

vassa 3 on esitetty sekä Tempest-osakokonaisuus että CT-kompressoripaketti. (Tamro-

tor 2013) 

 

 
KUVA 2. Erilaisia Enduro-ruuviyksiköitä (Tamrotor 2013) 

 

 
KUVA 3. Tempest ja CT-kompressoripaketti (Tamrotor 2013, muokattu) 
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Gardner Denver Oy:n valmistamia teollisuuskompressoripaketteja myydään yli 40 maa-

han kansainvälisen jakeluverkoston kautta. Teollisuudessa paineilmaa käytetään mm. 

paineilmakäyttöisissä työkaluissa. GD teollisuuskompressorit ovat valmiita kompresso-

ripaketteja, joita on saatavilla sekä tasanopeudella (Fixed Speed) että vaihtuvalla no-

peudella (Variable Speed, VS). VS-kompressorin nopeus vaihtelee sen käytön mukaan, 

eli se ei pyöri koko ajan samalla nopeudella. Sen etuna on energiatehokkuus. (Gardner 

Denver Oy 2015, 18, 20.) 

 

Marine ja off-shore kompressorit ovat suunniteltu vaativiin olosuhteisiin merikäyttöön. 

Laivoihin valmistettavat kompressorit myydään norjalaisen yhteistyöyrityksen Tamro-

tor Marine Compressorsin kautta. Laivakompressorit vaativat usein luokkahyväksynnän 

ja TMC-kompressorit ovatkin saatavilla suurten luokituslaitosten, kuten ABS, DNV, 

BV, LRS ja RINA, hyväksyttäminä. GD Oy valmistaa TMC-kompressoreita pienessä, 

keskisuuressa ja suuressa kokoluokassa. Niiden paineilmantuoton kapasiteetti vaihtelee 

60–3100 m3/h välillä. Pienten TMC-kompressoreiden vaatima lattiapinta-ala on vain 0,7 

m2 ja suurimpien jopa 4,5 m2. Kompressoreiden käyttöpaine on 5,5–13 baaria. (Gardner 

Denver Oy 2015, 19–21; TMC.) 
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3 TMC 86–124 

 

 

TMC 86–124 kompressorisarja on täysin uusi tuote merikäyttöön tarkoitetussa TMC-

kompressorimallistossa. Se täydentää keskisuurten TMC-kompressoripakettien sarjaa 

tarjoamalla keskisuurten ja suurten kompressoripakettien väliin tehokkaan vaihtoehdon. 

TMC 86–124 sarjan kompressoreita on saatavilla sekä tavallisena mallina että energiaa 

säästävänä TMC Smart Air® mallina. (TMC.) 

 

Uusi TMC 86–124 kompressorisarja on suunniteltu siten, että sen lattiapinta-ala on hy-

vin optimoitu. Lisäksi se eroaa aikaisemmista kompressorisarjoista uuden tyylikkään ja 

virtaviivaisen muotoilunsa ansiosta. Merkittävin muutos aiempiin kompressorisarjoihin 

on täysin uusi optimoitu GD 7 ruuviyksikkö. Parannusten ansiosta uusi TMC 86–124 

kompressorisarja mahdollistaa paremman paineilmantuoton tehokkaammin kuin aiem-

mat markkinoilla olevat paineilmakompressorit. Kuvassa 4 on esitetty TMC 86–124 

kompressorisarjan kompressoripaketti. (TMC.) 

 

 
KUVA 4. TMC 86–124 kompressorisarjan ruuvikompressoripaketti (Anu Mäkilä 2015) 
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4 MATERIAALIVIRTA 

 

 

Konkreettisesti materiaalivirralla tarkoitetaan materiaalien fyysistä kuljettamista ja va-

rastoimista (Sakki 2009, 23). Materiaalivirtojen suunnittelu ja analysointi on yksi 

layoutsuunnittelun peruslähtökohdista. Sen merkitys korostuu erityisesti silloin, kun 

materiaalivirta sisään ja ulos ovat suurta tai materiaalien käsittelykustannukset ovat suu-

ria verrattuna varastointikustannuksiin. (Muther 1979, Kangasmäen 2014, 21–22 mu-

kaan.) 

 

 

4.1 Materiaalivirran merkitys tuotannossa 

 

Tuotannossa joudutaan lähes aina varastoimaan ainakin joitain nimikkeitä. Materiaalin 

varastoinnilla vältetään tuotannon materiaalipuutteista johtuvat häiriöt. Toisaalta mate-

riaalin varastoinnilla voidaan taata myös huokeampi hankintahinta. (Karrus 2005, 77.) 

 

Varastointi ja kuljetus aiheuttavat yritykselle aina merkittäviä kustannuksia. Lisäksi 

varastointi sitoo teollisuusyrityksessä suuren määrän pääomaa. Nämä seikat yhdessä 

ovat aiheuttaneet sen, että teollisuusyrityksissä varastojen kokoa on pyritty merkittävästi 

pienentämään. Samanaikaisesti tilaus-toimitusprosessin aikajänteitä on kuitenkin huo-

mattavasti lyhennetty. (Karrus 2005, 77; Kouri 2009a, 443.) 

 

Toimivan materiaalivirran merkitys tuotannossa on siis huomattava. Kun materiaalivirta 

on sujuvaa, se vaikuttaa tuotteiden läpäisyaikaan ja näkyy sitä kautta esimerkiksi lyhye-

nä toimitusaikana (Ritvanen 2011a, 22). 

 

Materiaalinohjaus on materiaalivirtojen ja niihin liittyvien tietovirtojen hallintaa, suun-

nittelua ja valvontaa. Materiaalinohjaus koordinoi hankintaa, varastointia sekä kuljetuk-

sia ja jakelua ottaen huomioon yrityksen muut tavoitteet niin, että materiaalivirta on 

mahdollisimman jatkuva ja tasainen sekä kokonaistulos on optimaalinen. (Miettinen 

1993, 69.) 
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4.2 ABC-analyysi 

 

ABC-analyysi on erotteleva analyysi, jolla keskitetään huomio eniten tuloksia antaville 

alueille. Sillä siis pyritään erottamaan merkittävät seikat vähämerkityksisistä. ABC-

analyysi perustuu Pareton sääntöön (80:20 -periaate), jonka mukaan pieni osa kantajou-

kosta edustaa suurta osaa tehokkuudesta. Sitä voidaan soveltaa moniin eri tilanteisiin, 

kuten varastonhallintaan ja laatujohtamiseen, mutta yleisesti ABC-analyysillä viitataan 

materiaalivarastojen analysointiin. (Kouri 2009a, 457; Hollier & Cooke 1994, 117.) 

 

Tuotteiden tai nimikkeiden ABC-analyysissä on tärkeää, että luokittelu tapahtuu yksit-

täisille nimikkeille eikä esimerkiksi tuoteryhmille. Analyysin avulla on tarkoitus saada 

parempi käsitys siitä, miten materiaalinohjausta tulisi kehittää ja mihin resursseja käyt-

tää. Kun tuotteet ovat ryhmitelty sopivasti muutamaan ABC-luokkaan ja ryhmiä verra-

taan keskenään, voi satojen tuotteiden massasta erottaa helposti paljon yksityiskohtia. 

(Sakki 2009, 91.) 

 

ABC-analyysi ei aina välttämättä kerro nimikkeen tarpeellisuudesta. Analyysissä ni-

mikkeet luokitellaan muutamaan ryhmään vain niiden kulutuksen perusteella. Vaikka 

monien osien käytön määrä voi olla hyvinkin vähäinen, tuotteen valmistamiseksi tarvi-

taan kaikkia tuoterakenteeseen kuuluvia osia. (Sakki 2009, 91.) 

 

ABC-analyysi on myös aina kuva menneistä tapahtumista. Täytyy muistaa, että tulevai-

suus ei ole aina lainkaan samanlainen. Myöhemmin tehdyssä vastaavassa analyysissä ei 

välttämättä olekaan samat nimikkeet kärjessä. Kuitenkin tärkeitä nimikkeitä tai tuotteita 

on silloinkin lukumääräisesti yhtä vähän. Myöskään ennusteista tehdyt ABC-analyysit 

eivät välttämättä vastaa todellisuutta. Ennusteet ovat arvioita tulevasta, eivätkä ne vält-

tämättä vastaa täysin todellista tulevaa menekkiä. (Sakki 2009, 92.) 

 

ABC-analyysi perustuu nimikkeiden luokitteluun vuosikulutuksen perusteella. Luokki-

en määrä riippuu käyttötarpeesta. Monesti nimikkeet jaetaan vain kahteen luokkaan, A 

ja C. Kuitenkin on mahdollista, että analyysissä on käytössä jopa viisi luokkaa. Luokka-

rajat tavallisesti asetetaan prosenttiosuuksina koko nimikemäärästä. Esimerkiksi A-

luokka on 15 %, B-luokka 30 % ja C-luokka 55 % koko nimikemäärästä. Vuosikulutuk-

seltaan suurimmat nimikkeet kuuluvat A-luokkaan ja vuosikulutukseltaan vähäisimmät 

nimikkeet kuuluvat C-luokkaan. (Kouri 2009a, 457.) 
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4.3 Materiaalinohjaus 

 

Materiaalinohjauksen tavoite on varmistaa ostettujen osien saatavuus sekä myyntivali-

koimaan kuuluvien tuotteiden toimituskyky. Sen tavoitteena on samalla myös toteuttaa 

hankinnat ja oma valmistus niin optimaalisesti, että pääomaan sitoutuva arvo ja hankin-

nasta aiheutuva työ jäävät mahdollisimman pieneksi. Materiaalinohjaus tavoittelee 

myös asiakkaalle tuotettavan lisäarvon maksimoimista. Kuviossa 1 on havainnollistettu 

materiaalinohjauksen päätavoitteet. Materiaalinohjauksen tavoitteet liittyvät siis työn ja 

pääoman tuottavuuteen sekä tilankäytön tehokkuuteen. (Sakki 2009, 115; Miettinen 

1993, 69.) 

 

 
KUVIO 1. Materiaalinohjauksen päätavoitteet (Miettinen 1993) 

 

Materiaalinohjaus liittyy myymiseen, ostamiseen ja valmistamiseen kaikkiin yhtä lähei-

sesti. Se on erittäin käytännön läheistä toimintaa. Sitä ei voida ratkaista pelkän tilasto-

matematiikan keinoin, vaikka materiaalinohjauksessa hyödynnetäänkin matematiikkaa. 

Materiaalinohjausta ei voida myöskään ratkaista vain kehittämällä tietojärjestelmiä, 

vaikka ne ovatkin ohjauksessa erittäin tarpeellisia. Ihmiset, jotka toteuttavat ohjausta, 

ovat materiaalinohjauksen tärkein osa. Heidän tapansa toimia ratkaisee materiaalinohja-

uksen lopputuloksen. (Sakki 2009, 115.) 

 

Materiaalinohjausta on perusperiaatteeltaan kahdenlaista: tilausohjaus ja varasto-ohjaus. 

Tilausohjauksessa mitään ei tehdä ennen kuin yritys on saanut asiakkaalta tilauksen. 

Varastolähtöisessä ohjauksessa tieto tilaustarpeesta saadaan varastosta. Tietoa voidaan 
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seurata materiaalikirjanpidon välityksellä tai visuaalisesti. Yrityksen materiaalinohjaus-

järjestelmässä voidaan käyttää useita ohjaustapoja, mutta yhdellä nimikkeellä voi olla 

vain yksi ohjaustapa. (Lapinleimu 2001, 109–110; Sakki 2009, 120.) 

 

Varastolähtöisiä ohjaustapoja ovat tilauspistemenetelmä, 2-laatikkojärjestelmä ja toimit-

tajan vastuulle ulkoistettu varaston täydennys. Lisäksi varastolähtöistä materiaalinohja-

usta voidaan tehdä myös min-maks-menetelmällä sekä tilausväliin perustuvalla mene-

telmällä, joita ei kuitenkaan tässä opinnäytetyössä käsitellä. 

 

 

4.3.1 Tilausohjaus 

 

Tilausohjauksessa materiaalin hankinta tapahtuu aina tilauksen perusteella. Materiaalia 

ei varastoida, vaan sitä hankitaan asiakkaan tilauksen tai valmistuserän tarpeen perus-

teella. Tilausohjauksen etu on joustavuus myytäviin tuotteisiin ja konfiguraatioihin näh-

den. Tilausohjaukseen perustuvaa menetelmää käytetäänkin usein asiakasohjautuvien 

tilaustuotteiden materiaalien hankinnassa. (Kouri 2009a, 450–451; Lapinleimu 2001, 

109–110.) 

 

Tilausohjaus sopii erinomaisesti kalliille nimikkeille, joiden menekki on epävarmaa ja 

toimitusaika suhteellisen lyhyt. Tilausohjaus minimoi nimikkeen epäkuranttiusvaaran 

sekä sidotun pääoman, koska sitä ei tarvitse varastoida suuria määriä. (Kouri 2009a, 

450–451; Lapinleimu 2001, 109–110.) 

 

 

4.3.2 Tilauspiste 

 

Tilauspistemallissa nimikkeiden tilaustarve tunnistetaan tietojärjestelmän avulla. Ni-

mikkeelle määritellään hälytysraja eli tilauspiste. Kun nimikkeen saldo alittaa hälytysra-

jan, syntyy tilausimpulssi. Täydennyserät ovat yleensä vakiosuuruisia ja tilaukset tapah-

tuvat epäsäännöllisin välein. (Kouri 2009a, 451–452; Miettinen 1993, 72.) 

 

Tilauspistettä määriteltäessä tulee ottaa huomioon vaihteleva menekki ja varmuusvaras-

to. Jos menekki on suunnitellun mukaista, on varastossa toimituksen saapumishetkellä 

materiaalia jäljellä vielä varmuusvaraston verran. Jos menekki onkin ollut toimitusaika-
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na ennakoitua suurempi, voidaan turvautua varmuusvarastoon toimituskyvyn säilyttä-

miseksi. Kuviossa 2 on esitetty vaihtelevan menekin vaikutus tilauspisteohjatun nimik-

keen varastosaldoon. (Sakki 2009, 123–124.) 

 

 
KUVIO 2. Vaihtelevan menekin vaikutus varastosaldoon tilauspisteohjauksessa (Karrus 

2005, muokattu) 

 

Tilauspisteeseen perustuvia automaattisia tilausimpulsseja tulisi soveltaa vain edullisten 

materiaalien ohjauksessa. Tilauspiste saattaa nimittäin johtaa liian suuriin varastoihin. 

Järjestelmä ei ota huomioon materiaalin kysynnässä tai toimitusajoissa tapahtuvia muu-

toksia ja usein hälytysraja on varmuuden vuoksi säädetty liian korkeaksi. Tämän vuoksi 

hälytysrajoja tulisi muuttaa aina kulloistakin tilannetta vastaavaksi (Kouri 2009a, 452; 

Miettinen 1993, 72.) 

 

 

4.3.3 2-laatikkojärjestelmä 

 

2-laatikkojärjestelmässä nimike varastoidaan kahteen samansuuruiseen laatikkoon eli 

erään. Kun ensimmäinen laatikko tyhjenee, tehdään täydennystilaus ja käyttöön otetaan 

toinen laatikko. Laatikon nimikemäärä on mitoitettu siten, että se riittää nimikkeen toi-

mitusajan verran. 2-laatikkojärjestelmä perustuu visuaaliseen valvontaan ja se soveltuu 

tuotteille, joiden menekki on tasaista. (Kouri 2009a, 452; Sakki 2009, 124.) 
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2-laatikkojärjestelmä on yksinkertainen ja selkeä. Se sopii halvoille nimikkeille, joiden 

laskenta on hyvin työlästä. Tyypillisiä 2-laatikkojärjestelmällä ohjattuja nimikkeitä ovat 

ruuvit, mutterit ja aluslevyt. 2-laatikkojärjestelmä on kuitenkin jäykkä ja sen muuntami-

nen ajan myötä tapahtuviin muutoksiin on hankalaa. Haasteita tuovat tilanteet joissa 

nimikkeen käyttö lisääntyy tai toimitusaika pitenee. (Kouri 2009a, 452; Sakki 2009, 

124.) 

 

Toyotan kehittämä kanban-imuohjaustekniikka toimii samalla periaatteella kuin 2-

laatikkojärjestelmä. Kanban-ohjaus perustuu merkinantokortteihin eli kanbaneihin, joi-

den nimi tulee japanin kielestä. Kanban kulkee komponenttilaatikon kyljessä kokoon-

panopisteeseen. Kun laatikko otetaan käyttöön, siirretään kanban keräilypisteeseen. Ke-

räilypisteestä kanbanit välitetään komponentin valmistajalle, joka pakkaa uuteen kulje-

tuslaatikkoon kanbanin ilmoittaman määrän tuotetta ja kuljettaa sen kokoonpanoon. 

Yhdestä komponentista on liikkeellä tarvittava määrä kanbaneja. Tämä takaa kompo-

nenttien riittävyyden, mutta ei aiheuta suuria välivarastoja. (Kouri 2009b, 423–424.) 

 

 

4.3.4 Toimittajan valvoma varasto 

 

On myös mahdollista, että toimittaja on täysin vastuussa materiaalin riittävyydestä. Ni-

mikkeillä on yrityksen tiloissa määrätty varastopaikka, jota toimittaja käy täydentämäs-

sä säännöllisesti. Toimittaja siis valvoo ja vastaa siitä, että materiaalia on aina saatavilla. 

Toimittajan valvomaa varastoa kutsutaan lyhenteellä VMI (Vendor Managed Invento-

ry). (Kouri 2009a, 452–453.) 

 

Yksinkertaisimmillaan VMI toimii niin, että varastoja täydentäessään toimittaja tarkas-

taa kaikkien valvomiensa komponenttien varastot ja täydentää ne tarvittaessa. VMI voi 

myös toimia niin, että toimittaja seuraa tietojärjestelmänsä avulla omien tuotteidensa 

varastosaldon muutoksia asiakkaan tiloissa ja suunnittelee sen mukaan toimituserät. 

Tällaisessa tilanteessa toimittaja pääsee tavallisimmin suoraan Internetin kautta käsiksi 

asiakkaan varastokirjanpitoon. (Kouri 2009a, 453.) 

 

VMI voidaan toteuttaa myös automaattisilla täydennyksillä. Automaattinen täydennys 

tarkoittaa sitä, että asiakkaan tuotannon kulutustarpeet ja varastomäärät siirretään auto-

maattisesti toimittajan tietojärjestelmään. Toimittaja valmistelee toimitukset ja siirtää 
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niitä koskevat tiedot takaisin asiakkaan järjestelmään. (Ritvanen 2011b, 90.) 

 

Toimittajan valvoma varasto voi olla myös ns. kaupintavarasto (Consigment Stock), 

jossa toimittaja omistaa varastoitavat tuotteet asiakkaansa tiloissa. Omistusoikeus asiak-

kaalle siirtyy vasta tuotteen tarvehetkellä ja toimittaja laskuttaa asiakasta käytön mu-

kaan. Tästä on hyötyä sekä toimittajalle, että asiakkaalle. Asiakkaan ei tarvitse sitoa 

omaa pääomaansa vaihto-omaisuuteen ja toimittaja pystyy seuraamaan asiakkaansa 

tarkkaa kulutusta joka hetki. Toimittaja myös säästää omissa varastointikustannuksis-

saan ja vahvistaa asiakassuhdettaan. (Ritvanen 2011b, 90; Sakki 2009, 131.) 

 

 

4.3.5 Optimieräkoko 

 

Optimieräkoko tai taloudellinen eräkoko (Economic Order Quantity, EOQ) voidaan 

määrittää laskennallisesti Wilsonin kaavan avulla. Tilauserä optimoidaan tilauskustan-

nusten ja varastointikustannusten suhteen. Tilauskustannukset muodostuvat tilauserän 

tilaamisesta, kuljettamisesta, vastaanotosta, tarkistuksesta ja laskun käsittelystä. Varas-

tointikustannukset puolestaan muodostuvat varastotilan kustannuksista ja varastoon 

sitoutuneesta pääomasta. Kun tilauseräkokoa kasvatetaan, tilauskustannukset pienene-

vät, koska saman materiaalimäärän tilaamiseen käytetään vähemmän tilauksia. Samalla 

kuitenkin varastointikustannukset kasvavat. Kuvio 3 havainnollistaa tilaus- ja varastoin-

tikustannusten määrän tilauseräkoon suhteen (Kouri 2009a, 456). (Ritvanen 2011b, 89; 

Kouri 2009a, 454–456.) 
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KUVIO 3. Tilauskustannukset ja varastointikustannukset tilauserän koon suhteen (Kou-

ri 2009a) 

 

Optimieräkoon laskemiseen tarkoitettu Wilsonin kaava on seuraava: 

 

  𝐸𝐸𝐸 = �2∗𝐷∗𝑇𝑇
𝐻∗𝑉𝑇

         (1) 

 

Wilsonin kaavassa D on vuosimenekin arvio, TK on yhden toimituserän kustannus, H 

on nimikkeen yksikköhinta ja VK sen varastointikustannus vuodessa. Varastointikus-

tannus ilmoitetaan prosentteina suhteessa varaston arvoon. Käytännössä kaava antaa 

aina optimierän likiarvon, koska menekki ja kustannukset ovat joko arvioita tai keskiar-

voja. Wilsonin kaava myös edellyttää, että nimikkeen menekki on tasaista eikä tilaus-

erän koko vaikuta tuotteen hintaan. Wilsonin kaavan antamiin tuloksiin tuleekin suhtau-

tua kriittisesti, mutta sitä voidaan käyttää tilauserän kokoluokan summittaiseen arvioi-

miseen. (Sakki 2009, 116; Kouri 2009a, 455–456.) 

 

Tässä opinnäytetyössä ei keskitytä optimieräkoon laskentaan. On kuitenkin olennaisen 

tärkeää ymmärtää, että tilauserien kokoon ja kustannuksiin vaikuttaa nimikkeen tarpeen 

ja hinnan lisäksi myös muut asiat. 
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4.3.6 Tietojärjestelmän hyödyntäminen materiaalinohjauksessa 

 

Varmuusvaraston ja tilauspisteen määrittely sekä tilauserän optimointi sisältyvät usein 

kaikkiin materiaalinohjaustietojärjestelmiin. Usein ostajat kuitenkin käyttävät järjestel-

miä puolitehoisesti ja hyödyntävät niiden mahdollistamaa automaatiota vain vähän. 

Liikkeenjohdon konsultti Jouni Sakki (2009, 126) sanoo, että materiaalinohjauksessa 

tulisi pyrkiä siihen, että tietojärjestelmä tilaa ja ostaja seuraa tuloksia. Jos tulokset eivät 

ole tavoitteen mukaisia, järjestelmän ohjausparametreja säädetään. (Sakki 2009, 126.) 

 

Järjestelmäpohjaisessa ohjauksessa systemaattisuus lisääntyy ja inhimilliseen harkintaan 

pohjautuvan ostotoiminnan vinoutumat vähenevät. Kun järjestelmä toteuttaa ohjauksen, 

jää ostajalle aikaa poikkeustuotteiden ohjaamiseen, joita on kaikissa yrityksissä. Sakki 

(2009, 126) toteaa, että parametrien avulla ostamiseen siirtyminen on yleensä pienentä-

nyt sekä varaston että ostoerien määrää. (Sakki 2009, 126.) 
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5 LAYOUT 

 

 

Layout on vakiintunut termi, jolla tarkoitetaan tehtaassa tuotantojärjestelmän fyysisten 

osien, kuten koneiden, laitteiden, varastopaikkojen ja kulku- sekä kuljetusväylien sijoit-

telua. Layout vaikuttaa olennaisesti tehtaan logistiseen toimivuuteen sekä investointi- ja 

käyttökustannuksiin. (Kouri 2009c, 475; Karrus 2005, 141.) 

 

 

5.1 Layoutsuunnittelu 

 

Layoutsuunnitteluun vaikuttaa suuri määrä erilaisia tekijöitä. Kaikkien tekijöiden suh-

teen optimaalista ratkaisua ei useinkaan ole löydettävissä, joten layoutsuunnittelu on 

aina kompromissi. Tehtaan tuotantotilat ovat kuitenkin suunniteltava tehokkaaksi tuo-

tantoympäristöksi. Keskeisin suunnittelukriteeri on funktionaalisuus eli tuotannon tar-

peiden mukaisuus. Usein tuotantotilojen layoutsuunnittelun tyypillisiä tavoitteita ovat 

kaluste- ja laiteinvestointien minimointi, tuotannon läpimenoajan minimointi, tilan 

maksimaalinen hyötykäyttö, materiaalien käsittelykustannusten minimointi ja tuotanto-

prosessin tukeminen. Lisäksi layoutsuunnittelussa on tärkeää huomioida työntekijöiden 

viihtyvyys, työnteon ergonomia ja erityisesti työturvallisuus. (Kouri 2009c, 480–481; 

Karrus 2005, 142.) 

 

Layoutsuunnittelu on tärkeää tehdä huolellisesti. Huonoksi osoittautuva layout voi aihe-

uttaa sen, että materiaalivirrat ovat pitkiä ja sekavia, prosessin läpimenoaika kasvaa ja 

ennustettavuudesta tulee vaikeaa. Nämä aiheuttavat yritykselle huomattavia kuluja. 

Layoutmuutokset aiheuttavat myös sekaannusta tuotannossa ja layoutmuutosten aikana 

menetetään arvokasta tuotantoaikaa. Layoutmuutokset ovatkin hankalia ja yleensä kal-

liita toteuttaa yritykselle, jonka vuoksi niitä ei haluta tehdä kovinkaan usein. (Slack, 

Chambers & Johnston 2010, 179.) 

 

Layoutsuunnittelun yksi keskeisimpiä tavoitteita on tehokas materiaalivirtojen suunnit-

telu. Osastojen ja työpisteiden sijoittelua suunniteltaessa pyritään minimoimaan materi-

aalien kuljetuskerrat sekä kuljetusmatkat. Työpisteet tulisi sijoittaa siten, että materiaa-

lien siirtoetäisyydet jäävät mahdollisimman pieniksi. Layoutia suunnitellessa pyritään 

välttämään suuria välivarastoja, pitkiä siirtoetäisyyksiä ja mutkittelevaa materiaalinkul-
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kua. Nämä seikat aiheuttavat viiveitä tuotantoon sekä pyrkivät kasvattamaan kompo-

nenttien ja keskeneräisen tuotannon puskurivarastoja. Selkeisiin materiaalivirtoihin pyr-

kiminen on erityisen kannattavaa tuotannonohjauksen ja toiminnan kehittämisen kan-

nalta. (Kouri 2009c, 482; Karrus 2005, 142.) 

 

Hyvän layoutin ominaisuuksia ovat: 

• selkeät materiaalivirrat 

• helppo ja joustava muutettavuus 

• materiaalien pieni siirtotarve 

• lyhyet kuljetusmatkat 

• keskitetty erityisosaamista vaativa valmistus 

• tehtaan sisäisten palvelujen sijainti käyttöpaikan lähellä 

• tehokas materiaalien vastaanotto ja jakelu 

• helppo sisäinen kommunikaatio 

• helppo pääsy työkoneille ja laitteille huolto- tai siivoustoimenpiteisiin 

• eri valmistusvaiheiden erityistarpeiden huomiointi 

• tehokkaasti käytetty tila 

• työturvallisuuden ja -tyytyväisyyden huomiointi. (Kouri 2009c, 482; Slack ym. 

2010, 179.) 

 

Kuten hyvän layoutin ominaisuuksissa on mainittu, on layout oltava myös suhteellisen 

helposti muutettava. Suunnittelussa tuleekin ottaa huomioon mahdolliset laajennus- ja 

muutostarpeet. Tuotantomäärät voivat kasvaa tai pienentyä ja uusia tuotteita kehitetään 

jatkuvasti tuotantoon. Layout on pystyttävä muuttamaan joustavasti tuotantomäärien ja 

tuotetyyppien muuttuessa. Erityisesti muutostarpeet tulee ottaa huomioon vaikeasti siir-

rettävien koneiden ja laitteiden sijoittamisessa. Tällaisia ovat esimerkiksi maalaus- ja 

tuotantolinjat, erityisen raskaat koneet ja kiinteät varastorakennelmat. Nämä tulee sijoit-

taa niin, etteivät ne haittaa tai rajoita layoutin kehittämistä myöhemmin. (Kouri 2009c, 

482.) 
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5.2 Layouttyypit 

 

Layoutit voidaan jakaa kolmeen eri päätyyppiin työnkulun ja tuotantolaitteiden sijoitte-

lun perusteella. Nämä päätyypit ovat tuotantolinjalayout, funktionaalinen layout ja solu-

layout. (Kouri 2009c, 475.) 

 

 

5.2.1 Tuotantolinjalayout 

 

Tuotantolinjassa kaikkien valmistettavien tuotteiden työnkulku on sama ja koneet sekä 

laitteet ovat työnkulun mukaisessa järjestyksessä. Kokoonpanolinjan tuotantolinjalayout 

on esitetty kuviossa 4. On mahdollista, että tuotantolinjassa on vaiheita, joita kaikki 

tuotteet eivät vaadi. Tällöin tuotteet vain läpäisevät kyseisen vaiheen työaseman. Val-

mistus ja kappaleen käsittely on tuotantolinjalla usein automatisoitua sekä tehokasta ja 

tuotantolinja on erikoistunut tietyn tuotteen valmistamiseen. Tuotantosarjat ovat tavalli-

sesti pitkiä, koska tuotteen vaihtaminen toiseen vaatii usein pitkän asetusajan. (Lapin-

leimu 1997, 81; Kouri 2009c, 475–476.) 

 

 
KUVIO 4. Tuotantolinjalayout (Kouri 2009c) 

 

Tuotantolinjassa työnkulku on selkeää ja kappaleen siirto työvaiheiden välillä voidaan 

suorittaa esimerkiksi mekaanisilla kuljettimilla (Kouri 2009c, 475). Työvaiheiden välil-

lä voidaan pitää myös puskurivarastoja keskeneräiselle tuotannolle (KET). Tällaista 

tuotantolinjaa kutsutaan epätahtilinjaksi. Tuotantolinjaa, jossa ei ole puskurivarastoja 

työasemien välissä, kutsutaan tahtilinjaksi. Tahtilinjalla kaikki kappaleet siirretään yht-

aikaa tai järjestyksessä viimeisestä vaiheesta alkaen asemasta seuraavaan. Tahtilinjassa 

kapasiteetin määrittää pisimmän työvaiheen aika kappaleen vaihtoaika mukaan lukien. 
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Tätä aikaa sanotaan tahtiajaksi, koska se on aika, jolla jaolla kappaleita valmistuu. (La-

pinleimu 1997, 81, 83). 

 

Tuotantolinja on kannattavaa rakentaa vain, jos tuotannossa on tuote, jolla on suuri vo-

lyymi ja korkea kuormitusaste. Suuret valmistusmäärät takaavat alhaisen yksikköhinnan 

tuotteelle, vaikka tuotantolinjan rakentamiskustannukset voivat olla hyvinkin korkeat. 

Tuotantolinja on jäykähkö tuotantomuoto ja se ei siedä juurikaan häiriöitä. Pienikin häi-

riö voi vaikuttaa nopeasti koko linjan tuottavuuteen. Häiriöiden kustannukset ovat suu-

ret ja sen vuoksi laadunvalvonta onkin tuotantolinjassa erityisen tärkeää. Tuotantolinja 

tuottaa tehokkaasti myös virheellisiä tuotteita. Tuotantolinjan ohjaus on kuitenkin help-

poa ja läpäisyaika saadaan lyhyeksi. (Kouri 2009c, 475–476.) 

 

 

5.2.2 Funktionaalinen layout 

 

Funktionaalisessa layoutissa koneet ja työpaikat ovat ryhmitelty työtehtävän samankal-

taisuuden perusteella. Perinteisesti ne ovat nimetty resurssia kuvaaviksi, kuten sorvaa-

mo ja hitsaamo. Näissä kaikki sorvit ovat sorvaamossa ja hitsauspaikat hitsaamossa.  

Funktionaalisen layoutin merkittävin etu on suuri tuotejoustavuus. Tuotantomäärät ja 

tuotetyypit voivat vaihdella paljonkin. Funktionaalisessa layoutissa valitut koneet ja 

laitteet ovat usein monipuolisia ja niitä voidaan käyttää joustavasti erilaisten tuotteiden 

valmistamiseen. (Kouri 2009c, 476; Lapinleimu 1997, 79.) 

 

Funktionaalisessa layoutissa tuotteita voidaan valmistaa niin yksittäiskappaleina kuin 

sarjoina. Tuotteiden työnkulut poikkeavat kuitenkin usein niin paljon toisistaan, että 

materiaalinkäsittelyyn ei voida juurikaan soveltaa automaatiota. Työpisteiden väliset 

etäisyydet ovat usein suuria, jonka vuoksi materiaalin käsittely- ja kuljetuskustannukset 

kasvavat. Tuotannonohjaus perustuu eri työpisteille odottavien töiden järjestelyyn. 

Funktionaalisen layoutin negatiivisin piirre onkin huono ja vaikea ohjattavuus. Töiden 

ohjaus oikea-aikaisesti työvaiheesta toiseen on hankalaa ja ohjaus on muutenkin työläs-

tä. Työjonot aiheuttavat suuret KET-varastot ja pidentävät tuotannon läpäisyaikaa. 

(Kouri 2009c, 476; Lapinleimu 1997, 79–80.) 

 

Funktionaalinen layout on kuitenkin helppo ja halpa toteuttaa tuotantolinjaan verrattuna. 

Kapasiteetin kasvattaminen onnistuu joustavasti ja erilaisten tuotteiden valmistaminen 
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on helppoa. Funktionaalisessa layoutissa on myös pieni häiriöalttius ja koneiden käyttö-

aste saadaan nostettua puskurivarastojen ansiosta jopa 100 %:iin. Suuri käyttöaste on 

etu, jos tuotannossa on käytössä kalliita raskastyökoneita. (Kouri 2009c, 476–477; La-

pinleimu 1997, 79.) 

 

 

5.2.3 Solulayout 

 

Funktionaalisen layoutin ja tuotantolinjalayoutin eräänlainen välimuoto on solulayout. 

"Solu on joustavampi kuin tuotantolinja ja tehokkaampi kuin funktionaalinen layout 

oman tuoteryhmänsä puitteissa." (Kouri 2009c, 478.) Solu on itsenäinen, eri koneista ja 

työpisteistä muodostuva valmistusyksikkö, joka on erikoistunut tiettyjen osien valmis-

tamiseen tai työvaiheiden suorittamiseen. Osaperhe tai osakokonaisuus valmistetaan 

solussa yhdellä impulssilla ja sitä ohjataan yhtenä vaiheena. Yksittäiset työvaiheet yh-

distyvät solussa yhdeksi vaiheeksi. (Kouri 2009c, 477; Lapinleimu 1997, 85; Lapin-

leimu 2001, 24.) 

 

Funktionaaliseen layoutiin verrattuna solun läpäisyajat ovat huomattavasti lyhyemmät. 

Tämä vaikuttaa keskeneräisen tuotannon määrään ja sitä kautta vaihto-omaisuuden suu-

ruuteen. Solulayoutissa kaikkien koneiden käyttöaste ei ole 100 %, mutta tuotanto on 

silti tehokasta. Solussa työpaikkoja onkin usein enemmän, kuin työntekijöitä. Tämä 

mahdollistaa solun sisäisen kuorman tasaamisen työasemaa vaihtamalla. Solun henki-

löstö on monitoimista ja työn tasaus tapahtuu solun sisäisinä spontaaneina tehtävän 

vaihtoina. Yksikköluontoinen solu saa tuotannonohjauksesta impulsseja vain solutasolle 

ja solun sisäinen tuotannon järjestely tapahtuu solussa. (Kouri 2009c, 477; Lapinleimu 

2001, 24; Lapinleimu 1997, 86–87.) 

 

Solussa materiaalivirta on selkeä eikä puskurivarastoja juurikaan tarvita. Solu pystyy 

valmistamaan joustavasti niitä tuotteita, joiden valmistukseen se on alun perin suunni-

teltu. Yhden tuotteen valmistuksesta toiseen siirryttäessä asetusajat ovat usein lyhyet, 

jonka vuoksi eräkoot ja tuotteiden tuotantomäärät voivat vaihdella paljonkin. Tuotteita 

voidaankin valmistaa yksittäiskappaleina tai pieninä sarjoina. Tuotannonohjaus on 

helppoa, koska solu muodostaa vain yhden kuormituspisteen. Soluvalmistuksessa työn-

tekijöiden motivaatio on hyvä, jolloin sekä tuottavuus että laatu paranevat. Solussa 

työskentelevä ryhmä vastaa itsenäisesti tehtäviensä suunnittelusta ja suorittamisesta ja 
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he voivat itse vaikuttaa keskinäiseen työnjakoon ja tehtävien kierrättämiseen. Vastuu 

vaikuttaa yleisesti työmotivaatioon. (Kouri 2009c, 477–478.) 

 

Jotta solua voidaan kutsua itsenäiseksi valmistusyksiköksi, sillä on oltava 

• oma valmistettava tuotteisto 

• yhtenäinen oma alue 

• oma tuotantokalusto 

• omat siirto- ja nostolaitteet 

• oma henkilöstö, jonka koko mahdollistaa kommunikoinnin (1–6 henkeä) 

• vastuu kaikesta toiminnasta solun sisällä. (Lapinleimu 1997, 85.) 

 

 

5.3 Layoutin suunnittelu ja valinta 

 

Layoutsuunnittelu tulee aloittaa kartoittamalla tuotantoyksikön toiminnat sekä valmis-

tettavat tuotteet. Näiden avulla saadaan selvitettyä materiaalinkulku ja toimintojen riip-

puvuus. Käytännön tavoitteet ja mahdolliset rajoitteet, kuten kiinteät rakennelmat, huo-

mioon ottaen saadaan muodostettua muutamia layoutvaihtoehtoja. Näiden vaihtoehtojen 

välillä tulee suorittaa vertailuja ja kokeiluja sekä mahdollisesti jatkokehittämistä, jotta 

sopiva layout saadaan suunniteltua ja valittua. (Karrus 2005, 142, 144.) 

 

Layoutsuunnittelun peruslähtökohtana ovat seuraavat tekijät: 

• Tuotteiden rakennetiedot, jotka määrittävät tarvittavat raaka-aineet, komponentit 

ja puolivalmisteet. 

• Työnvaiheistus, joka ilmaisee työvaiheiden järjestyksen. 

• Tuotantomäärä, jonka perusteella mitoitetaan tuotantokoneisto ja määritellään 

tuotantomuoto. 

• Tuotannon aikajänne, joka ennustaa, kuinka pitkään tuotanto säilyy suunnitel-

man mukaisena. Aikajänteen pituus vaikuttaa investointien kannattavuuteen. 

• Tukitoiminnot, jotka tukevat valmistusta. Tukitoimintoja ovat esimerkiksi pai-

neilmajärjestelmä, työkaluhuolto sekä jätteiden käsittely. (Kouri 2009c, 481.) 
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5.3.1 Layouttyypin valinta 

 

Layoutsuunnittelussa ensimmäinen askel on layouttyypin valinta. Layouttyyppi tulee 

valita tuotevalikoiman laajuuden ja tuotantomäärien perusteella. Tuotettaessa suuria 

määriä samantyyppisiä tuotteita, sovelletaan tuotantolinjalayoutia. Jos tuotantomäärät 

ovat pienet ja erilaisten tuotetyyppien määrä suuri, on järkevintä soveltaa funktionaalis-

ta layoutia. Solulayout on hyvä vaihtoehto silloin, kun valmistetaan eri tuotteita toistu-

vasti, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että tuotantolinja kannattaisi. Kuviossa 5 on esi-

tetty tuotantomäärien ja tuotevalikoiman varioituvuuden vaikutus layouttyypin valintaan 

(Slack ym. 2010, 187). Layouttyypin valintaan voi vaikuttaa lisäksi myös fyysisen tilan 

asettamat rajoitteet. Jos esimerkiksi usealle tarvittavalle solulayoutille ei ole tilaa, tulee 

harkita muita layouttyyppejä. (Kouri 2009c, 479.) 

 

 
KUVIO 5. Tuotantomäärän ja tuotevalikoiman vaikutus layouttyypin valintaan (Slack, 

Chambers & Johnston 2010, muokattu) 

 

Usein tehtaan layout muodostuu erilaisista osalayouteista. Layout vaihtelee yleensä tuo-

tantoprosessin vaiheen mukaan. Tuotteet voidaan esimerkiksi kokoonpanna tuotantolin-
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jalla tai solussa ja osat valmistetaan funktionaalisessa layoutissa. Myös niin sanottu 

hybridi-layout on mahdollinen. Hybridi-layoutissa yhdistetään kahden tai jopa kaikkien 

layouttyyppien ominaisuuksia. Yhden tehtaan sisällä voikin olla käytetty kaikkia kol-

mea layouttyyppiä. (Kouri 2009c, 480; Slack ym. 2010, 185.) 

 

 

5.3.2 Funktionaalisen layoutin suunnittelu 

 

Funktionaalisessa layoutissa koneet ja laitteet sijoitetaan omiin osastoihinsa samankal-

taisuutensa mukaan. Funktionaalisen layoutin suunnittelussa keskeisin tehtävä on mini-

moida osastojen väliset siirtokerrat ja -matkat. Layoutsuunnittelu tulee aloittaa määritte-

lemällä tarvittavat osastot sekä niiden vaatimat tilantarpeet. Tämän jälkeen tulee laskea 

osastojen väliset kuljetuskerrat ja kuljetusmäärät tuotteiden työvaiheiden perusteella. 

Lisäksi tulee tutkia onko osastojen sijoitteluun muita vaikuttavia tekijöitä, kuten puh-

tausvaatimuksia tai koneiden perustusvaatimuksia. Näiden tietojen perusteella voidaan 

laatia muutamia layoutsuunnitelmia, joista valitaan paras vaihtoehto. (Kouri 2009c, 

482–483.) 

 

Funktionaalisen layoutin suunnittelu on teoriassa monimutkaista, koska osastojen sijoit-

telussa toisiinsa nähden on usein hyvin paljon vaihtoehtoja. Jos erilaisia osastoja on 

kaksi, on olemassa vain kaksi eri tapaa sijoittaa osastot toisiinsa nähden.  Jos osastoja 

on viisi, on teoriassa olemassa 120 erilaista tapaa osastojen sijoittamiseen. Usein käy-

tännöllinen funktionaalinen layout saadaan suunniteltua intuitiota ja maalaisjärkeä käyt-

täen sekä systemaattisen yrityksen ja erehdyksen kautta. Funktionaalisen layoutin suun-

nitteluun on kuitenkin kehitetty myös työkaluja, kuten kuviossa 6 esitetty Mutherin yh-

teyssuhdepiirros, jossa osastojen väliset riippuvuudet kuvataan erilaisilla viivoilla. 

Osastot piirretään yhteyssuhdepiirrokseen mittakaavassa ja järjestellään siinä. (Slack 

ym. 2010, 189–190; Lapinleimu 1997, 309.) 
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KUVIO 6. Mutherin yhteyssuhdepiirros (Lapinleimu 1997) 

 

Mutherin yhteyssuhdepiirroksen kuvassa 1 osastojen väliset riippuvuudet ovat kuvattu 

kolmella, kahdella tai yhdellä viivalla, riippuen siitä kuinka voimakkaasti osastot ovat 

riippuvaisia toisistaan. Kolme viivaa kuvaa voimakasta riippuvuutta ja yksi viiva heik-

koa riippuvuutta. Sahalaitainen viiva merkitsee sitä, että yksiköt eivät sovi lähekkäin. 

Kuvassa 2 osastot ovat sijoiteltu riippuvuuksien mukaan. Osastoille on annettu tilantar-

ve kuvassa 3 ja kuvassa 4 on esitetty lopullinen osastojen sijoittelu tehtaassa. Mutherin 

yhteyssuhdepiirrosta voidaan käyttää funktionaalisen layoutsuunnittelun lisäksi myös 

solujen sijoittelun suunnittelussa tehtaan sisällä. (Lapinleimu 1997, 309–310.) 

 

5.3.3 Solulayoutin suunnittelu 

 

Solun layoutsuunnittelu voi olla haasteellista, koska solu on kompromissi funktionaali-

sen layoutin ja tuotantolinjalayoutin välillä. Solulayoutin suunnittelu perustuu solun 

laajuuden ja luonteen määrittämiseen sekä resurssien kohdentamiseen eri soluihin. Yksi 

tapa solujen resurssien kohdentamiseksi on tutkia, mitkä prosessit sopisivat luonnolli-

sesti samaan soluun. Tätä kutsutaan ryhmäanalyysiksi. Valmistettavat tuotteet ja valmis-

tukseen käytettävät koneet voidaan jakaa soluihin myös yleisesti käytetyn, taulukossa 1 

esitetyn tuotantovirta-analyysin (production flow analysis, PFA) perusteella. PFA:n 

avulla voidaan yhtaikaisesti tarkastella sekä tuotteiden että resurssien jakoa eri soluihin. 

(Allington 2009, 6; Slack ym. 2010, 195–196.) 
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TAULUKKO 1. Tuotantovirta-analyysi resurssien sijoittamiseksi soluihin (Slack, 

Chambers & Johnston 2010, muokattu) 

 
 

Taulukon 1 ensimmäisessä taulukossa jokaiselle tuotteelle on määritelty koneet, joita 

tarvitaan tuotteen valmistamiseksi. Toisessa taulukossa koneet ovat ryhmitelty soluihin, 

joissa jokaisessa on myös oma ryhmänsä solun resursseilla valmistettavia tuotteita. PFA 

on kuitenkin harvoin yksinkertainen tapa järjestää resurssit soluihin. Esimerkiksi taulu-

kon 1 esimerkissä tuote 8 vaatii solun A resurssien lisäksi myös solun B koneita 3 ja 8. 

Tällöin on mietittävä eri ratkaisuja tilanteen ratkaisemiseksi. On mahdollista ostaa lisää 

koneita, toimittaa tuote 8 solun A jälkeen soluun B tai tehdä erillinen erikoissolu tällai-

sia tuotteita varten. (Slack ym. 2010, 195–196.) 

 

 

5.3.4 Tuotantolinjalayoutin suunnittelu 

 

Tuotantolinjassa koneet ja laitteet ovat sijoitettuna työnkulun mukaiseen järjestykseen. 

Tuotantolinjalayoutin suunnittelussa tulee huomioida tahtiaika, työpisteiden määrä, vai-

heajan vaihtelevuus sekä layoutin tasapaino. Tuotantomäärien ollessa suuria on suunnit-

telussa lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota materiaalivirtojen tarkoituksenmukaiseen 

järjestykseen. (Kouri 2009c, 485; Slack ym. 2010, 196.) 

 

Tuotantolinjan työvaiheiden suunnittelussa ongelmaksi muodostuu usein tuotantolinjan 

tasapainottaminen. Eri työvaiheet tulee suunnitella siten, että saavutetaan paras mahdol-

linen tuottavuus ja minimoitu aikahäviö. Aikahäviötä syntyy kun vaiheaika eli yhdellä 

1 2 3 4 5 6 7 8 3 6 8 5 2 4 1 7

1 X X 4 X X X
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työasemalla tehtävään työhön kuluva aika on lyhyempi kuin tahtiaika. Tuotantolinjan 

tasapainottamisella pyritään siis siihen, että työn suorittaminen jokaisella työasemalla 

veisi yhtä kauan. Tuotantolinja tasapainotetaan määrittämällä tahtiaika. Tahtiaika saa-

daan laskettua haluttuun tuotantomäärään perustuen seuraavalla kaavalla: 

 

  𝑇𝑇ℎ𝑡𝑡𝑇𝑡𝑡𝑇 = 𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐻𝐴𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝑡𝐻𝐴𝑡𝐻𝑡

        (2) 

 

Tahtiajan laskentaa varten tulee määrittää haluttu tuotantomäärä kappaleina tietyssä 

ajanjaksossa (aika). (Kouri 2009c, 485; Slack ym. 2010, 196.) 

 

Tahtiajan perusteella voidaan laskea tarvittavien työasemien määrä kaavalla: 

 

 𝑇𝑇ö𝑇𝑎𝑎𝑎𝑡𝑎𝑎 𝑎ää𝑟ä = 𝑇𝐴𝐾𝐾𝐴𝐻𝐾𝐾𝑡 𝐴𝑡𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴𝑘𝑘𝐴𝐻𝑘𝐴𝑘𝐻𝐻𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑇𝐴ℎ𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

       (3) 

 

Työasemien minimimäärä saadaan jakamalla työkappaleen kaikkien työvaiheiden vai-

heaikojen summa tahtiajalla. Eri työvaiheiden vaiheajasta riippuen, työpisteiden kuor-

mitusta voidaan joutua tasapainottamaan. Helpoiten tasapainottaminen onnistuu ko-

koonpanolinjassa, jossa työvaiheita voidaan siirtää työasemalta toiselle. Osavalmistuk-

sessa työvaiheiden siirto työpisteestä toiseen on huomattavasti hankalampaa, koska työ-

vaiheen sisältö määräytyy käytettävien koneiden mukaan. (Kouri 2009c, 485–486.) 

 

 

5.3.5 Hyötyarvomatriisi 

 

Kuten aikaisemmin mainittiin, on layoutsuunnitelmia hyvä tehdä muutama erilainen 

vaihtoehto. Näiden eri layoutvaihtoehtojen arvioinnissa ja vertailussa voidaan käyttää 

hyötyarvomatriisia eli painoarvotaulukkoa. Hyötyarvomatriisi auttaa valitsemaan suun-

nitelmista parhaan. Esimerkki hyötyarvomatriisista on esitetty taulukossa 2 (Kouri 

2009c, 481). 
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TAULUKKO 2. Hyötyarvomatriisi (Kouri 2009c) 

 
 

Hyötyarvomatriisissa kullekin arvioitavalle tekijälle annetaan painoarvo, joka kertoo 

tekijän tärkeydestä. Tämän jälkeen jokainen layoutvaihtoehto pisteytetään ja pisteet 

kerrotaan painoarvolla. Eri vaihtoehtojen painoarvotetut pisteet lasketaan yhteen ja kor-

keimmat pisteet saaneet layoutsuunnitelmat määrittelevät hyötyarvomatriisin mukaiset 

parhaat vaihtoehdot. (Kouri 2009c, 481.) 

 

Hyötyarvomatriisin antama pistesumma ei kuitenkaan varmuudella kerro vaihtoehtojen 

paremmuusjärjestystä. Pistelaskumenetelmä ja painoarvotaulukko eivät välttämättä ota 

ei-toivottuja ominaisuuksia huomioon riittävän voimakkaasti. Jos layoutsuunnitelmassa 

on yksikin huono ominaisuus, jota ei ehdottomasti haluta toteuttaa, johtaa se usein 

suunnitelman hylkäämiseen vaikka layout olisi muuten erittäin hyvä ja saanut hyötyar-

vomatriisissa korkeat pisteet. Nämä heikot ominaisuudet tuleekin huomioida ja arvioida 

erikseen. (Jokinen 2001, 80.) 

 

 

5.4 Simulointi 

 

Simuloinnilla voidaan mallintaa matemaattisesti tutkittava ilmiö. Matemaattinen malli 

auttaa analysoimaan systeemin toimintaa ja sen avulla voidaan kokeilla, kuinka eri pa-

rametrit ja muutokset vaikuttavat systeemin suorituskykyyn. Simuloinnin avulla voi-

daan selvittää esimerkiksi, kuinka uuden tehtaan tai uuden layoutin toteutustapa ja tek-

nologiavalinnat vaikuttavat tehtaan suorituskykyyn. Simulointi onkin kätevä tapa ko-
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keilla suunnitellun layoutin toimivuutta ennen kuin layoutmuutosta tehdään. (Kouri 

2009c, 486.) 

 

Simulointi toteutetaan käytännössä siihen tarkoitetuilla ohjelmistoilla. Nämä ohjelmistot 

ovat suunniteltu tuotantolaitoksen mallintamiseen. Ohjelmistojen käyttö ei edellytä ma-

temaattisia tai ohjelmistoteknisiä valmiuksia. Niissä on usein helppo graafinen käyttö-

liittymä ja peruselementit ovat valmiiksi kuvatut. Ohjelmistojen avulla voidaan helposti 

rakentaa monimutkaisiakin malleja. (Kouri 2009c, 486–487.) 

 

Simuloinnin avulla saadut tulokset perustuvat aina mallilla tehtyihin kokeisiin ja tämä 

on hyvä ottaa huomioon tuloksia tutkiessa ja arvioidessa. Tuloksiin vaikuttaa erityisesti 

se, kuinka todenmukainen malli on ja miten kokeen satunnaistapahtumat ovat toteutu-

neet. Simulointiajojen ja tulosten tulkinta vaikuttavat merkittävästi tutkimuksen johto-

päätösten luotettavuuteen. (Kouri 2009c, 488.) 
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6 MATERIAALIVIRRAN SUUNNITTELU 

 

 

Ennen varsinaista layoutsuunnittelua tuli suunnitella solun materiaalivirta sekä selvittää 

soluun tarvittavien varastopaikkojen määrä. Tätä varten ensin selvitettiin kaikki mah-

dolliset osakokoonpanot ja osakomponentit, joita solussa kokoonpantaviin TMC 86–124 

sarjan ruuvikompressoreihin käytetään, sekä näiden komponenttien vuotuiset kulutus-

määrät. Kulutusmäärien perusteella päätettiin soluun varastoitavat komponentit, varas-

topaikkojen määrä sekä varastoitavien komponenttien paikat. Materiaalivirran suunnit-

telu ja layoutsuunnittelu toteutettiin samanaikaisesti limittäin, mutta tässä kappaleessa 

keskitytään vain materiaalivirran suunnitteluun. 

 

 

6.1 Osakomponenttien kulutusmäärät 

 

Jokainen ruuvikompressori suunnitellaan ja valmistetaan asiakkaan tilauksen mukaan, 

joten täysin valmiita osaluetteloita jokaisen yksittäisen kompressorin valmistamiseksi ei 

ole. Kompressorit koostuvat useista eri osakokoonpanoista, jotka vaihtelevat kompres-

sorimallin ja asiakkaan tilauksen mukaan.  

 

Aluksi selvitettiin kaikki mahdolliset osakokoonpanot ja osakomponentit, joita TMC 

86–124 sarjan ruuvikompressoreihin voi tulla. SAP-toiminnanohjausjärjestelmästä ajet-

tiin lista, josta nämä tiedot löytyivät. Osakokoonpanot sekä niiden sisältämät osakom-

ponentit siirrettiin Excel-taulukkolaskentaan. Osakokoonpanojen lisäksi ruuvikompres-

sorin valmistamiseksi tarvitaan muutamia yksittäisiä komponentteja kuten sähkömootto-

ri. 

 

Jotta osakomponenttien vuotuiset kulutusmäärät saatiin laskettua, tuli arvioida kuinka 

paljon mitäkin osakokoonpanoa myydään vuodessa. Myynnistä pyydetyn arvion perus-

teella saatiin laskettua jokaiselle osakokoonpanolle kerroin, jota hyödyntämällä saatiin 

TMC 86–124 sarjan kokonaismyyntiarvion perusteella kaikille osakokoonpanoille vuo-

tuinen myyntiennuste. Tämä myyntiennuste oli hyvin karkea ja sen tarkoitus olikin olla 

vain suuntaa-antava. Osakokoonpanojen myyntiennusteen mukaisten kappalemäärien 

perusteella saatiin laskettua jokaiselle osakomponentille vuotuinen kulutusmäärä. Solun 

ulkopuolella valmistettavien osakokoonpanojen eli säiliökokoonpanon, sähkökaapin ja 
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yksikön osakomponentit ovat jätetty huomioimatta näissä laskelmissa.  Solussa ko-

koonpantavien nimikkeiden vuosikulutusmäärät (12 kk kulutus) ovat esitetty liitteen 1 

taulukossa. 

 

 

6.2 ABC-analyysi 

 

Osien ABC-analyysi toteutettiin Runner-Repeater-Stranger-analyysin (RRS-analyysi) 

periaatteella. RRS-analyysissä Runner on vuosikulutukseltaan suuret nimikkeet eli A, 

Repeater on vuosikulutukseltaan kohtalaiset nimikkeet eli B ja Stranger on vuosikulu-

tukseltaan vähäisimmät nimikkeet eli C. RRS-analyysin toteutukseen käytetyt vuosiku-

lutusarvot ovat kappalemääriä. 

 

RRS-analyysi toteutettiin taulukkolaskennalla kaikille nimikkeille, jotka esiintyvät pa-

kettikokoonpanosolussa valmistettavissa osakokoonpanoissa. RRS-analyysi on esitetty 

liitteessä 1, josta löytyy myös asetetut luokkarajat. Luokkarajat määriteltiin siten, että 

A-nimikkeet muodostavat noin 74 %, B-nimikkeet 23 % ja C-nimikkeet 3 % kokonais-

kulutuksesta. 

 

RRS-analyysin perusteella valittiin nimikkeet, jotka tulivat sijoittaa kokoonpanosoluun 

tuleville varastopaikoille. Näihin kuuluivat kaikki A-nimikkeet sekä harkinnan mukaan 

osa B- ja C-nimikkeistä. C-nimikkeiden kulutus on niin vähäistä, että suurin osa näistä 

nimikkeistä voitiin sijoittaa solun ulkopuolelle. 

 

 

6.3 Soluun sijoitettavat nimikkeet ja varastopaikkojen määrä 

 

TMC 86–124 kokoonpanosolu tuli suunnitella siten, että kaikki tarvittavat nimikkeet 

ovat työntekijän saatavilla, mutta ettei solu veisi liikaa tilaa. Jos kaikki TMC 86–124 

sarjan kompressoripaketteihin tulevat nimikkeet varastoitaisiin solussa, tarvittaisiin so-

luun huomattava määrä lavapaikkoja ja solusta tulisi pinta-alaltaan suuri. Nimikkeitä 

suunniteltiin varastoitavan solussa kuormalavahyllyissä, pientavarahyllyissä sekä lattia-

lavapaikoilla. Lisäksi muutamille nimikkeille kuten letkuille ja pitkille kaapelikouruille 

päätettiin suunnitella erilliset varastointimenetelmät. 
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Uusi kokoonpanosolu olisi mahdollista rakentaa myös sellaiseksi, ettei siinä olisi lain-

kaan varastopaikkoja. Tällöin kaikki tilaukseen tulevat nimikkeet kerättäisiin erikseen 

ennen työn alkua ja kuljetettaisiin osasettikärryissä soluun. Osasettikärryt voitaisiin ke-

räillä valmiiksi jo esimerkiksi viikkoa ennen työn aloitusta, jolloin mahdolliset osapuut-

teet tulisivat ilmi ennen työn aloitusta ja niihin voitaisiin puuttua heti. Kaikki nimikkeet 

ovat kuitenkin varastoitava jossain ja niille on löydyttävä tarvittavat varastopaikat muu-

alta tehtaasta. Koska tehtaassa ei ole juurikaan ylimääräistä varastotilaa, ei tämä käytän-

nössä ole mahdollista. Lisäksi kaikkien nimikkeiden keräily joka työlle erikseen vie 

aikaa ja siihen tarvittaisiin mahdollisesti erillinen työntekijä keräilijäksi. Tämän vuoksi 

kokoonpanosolusta päätettiin tehdä sellainen, että suurin osa nimikkeistä varastoidaan 

asentajan käden ulottuvilla. 

 

Kokoonpanosoluun päätettiin varata varastopaikat kuormalavahyllyyn nimikkeille, joi-

den kulutus on suurinta (A-nimikkeet ja osa B-nimikkeistä). Näitä ovat nimikkeet, joita 

tarvitaan jokaiseen kokoonpantavaan kompressoripakettiin, kuten ilmansuodatin ja öl-

jynsuodatin, sekä nimikkeet, joita tarvitaan lähes jokaiseen kompressoripakettiin. Lisäk-

si soluun suunniteltiin varastopaikat myös nimikkeille, joita ei tarvita jokaiseen komp-

ressoripakettiin, mutta jotka ovat luonteva säilyttää solussa, kuten molemmat tarvittavat 

kytkinpuolikkaat. Jokaiseen kompressoripakettiin tarvitaan toinen kytkinpuolikkaista, 

joten molempia on luonteva säilyttää kokoonpanosolussa. 

 

Koska kokoonpanosolussa ei mahdu eikä kannata varastoida kaikkia nimikkeitä, on osa 

nimikkeistä varastoitava solun ulkopuolelle. Solun ulkopuolella varastoitavat nimikkeet 

keräillään ennen työn alkua ja tuodaan soluun erillisellä keräilylavalla. Solun ulkopuo-

lella kannattaa varastoida nimikkeet, joita tarvitaan harvoin erikoisempiin kompressori-

paketteihin, kuten TMC 95 SA ruuvikompressoriin. Näiden nimikkeiden vuosikulutus 

saattaa olla vain muutamia kappaleita vuodessa, joten niitä varten ei kannata varata so-

luun varastopaikkoja, jotka vaativat tilaa. Lisäksi solun ulkopuolelle päätettiin varastoi-

da myös suurikokoiset nimikkeet, jotka varioituvat eri kompressorimallien välillä. Täl-

laisia nimikkeitä ovat esimerkiksi öljynjäähdytin sekä moottori ja yksikkö, joita on use-

aa eri mallia ja tarvittava malli riippuu kompressorimallista. Nämä kaikki eri nimikkeet 

vaatisivat hyvin paljon tilaa, jos jokaiselle varattaisiin varastopaikka kokoon-

panosoluun. 
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Osaa nimikkeistä ei kannata varastoida varastopaikoille kuormalavahyllyyn. Letkut pää-

tettiin varastoida seinään kiinnitettävässä telineessä, jossa kaikki letkut ovat työntekijän 

käden ulottuvilla hyvässä järjestyksessä ja helposti käytettävissä. Näin seinätila saadaan 

hyödynnettyä, eikä letkuille tarvitse varata kuormalavahyllystä lavapaikkoja. Telinee-

seen ei kannata varata tilaa kaikille eri letkumalleille vaan harvemmin käytettävät letkut 

voidaan varastoida kuormalavoilla solun ulkopuolisilla varastopaikoilla. Näin telineestä 

saadaan tarpeeksi pieni, jotta se mahtuu soluun hyvin. Kaikki pienet ja pienehköt ni-

mikkeet päätettiin varastoida pientavarahyllyssä laatikoissa riippumatta niiden vuosiku-

lutuksesta. Jos kaikki nimikkeet eivät mahdu suunniteltuun pientavarahyllyyn, voidaan 

kulutukseltaan vähäisimmät nimikkeet jättää pois solusta ja ne voidaan tarvittaessa ha-

kea läheisestä varastosta, jossa useimmilla pienillä automaattitankkauksessa olevilla 

nimikkeillä on varastopaikka. 

 

Kokoonpanosolun lattialavapaikoille päätettiin varastoida osakokoonpanosta tulevat 

säiliökokoonpanot ja sähkökaapit sekä paljon tilaa vievät koripeltisetit, rungot ja alustat. 

Lisäksi lattiapaikoille päätettiin varastoida imuletkut, jotka voidaan säilyttää pystyssä 

esimerkiksi puolilavalla, jossa on muutama kaulus, sekä pitkät kaapelikourut, jotka ovat 

niin pitkiä, että ne kannattaa varastoida pystyssä erikseen suunnitellussa vanerilaatikos-

sa. Näiden lisäksi lattialavapaikoille tuodaan aina jokaisen työn alussa moottori, yksik-

kö sekä keräilylava, johon on keräilty tarvittavat, solun ulkopuolella varastoivat nimik-

keet. 

 

Liitteen 2 taulukossa on esitetty nimikkeiden alustava sijoitus soluun tai solun ulkopuo-

lelle. Lisäksi taulukossa on eritelty nimikkeet, jotka varastoidaan kuormalavahyllyissä 

lavapaikoilla (lavalle, 1 lavapaikka), lattialavapaikoilla, pientavarahyllyssä tai muunlai-

sella varastopaikalla solussa. 

 

Kun kaikki soluun sijoitettavat nimikkeet oli päätetty, tuli laskea, kuinka monta lava-

paikkaa soluun sijoitettaviin kuormalavahyllyihin tuli varata. Kaikille nimikkeille ei 

kannattanut varata kokonaista lavapaikkaa. Tilantarve saatiin minimoitua, kun osa ni-

mikkeistä päätettiin varastoida samoille lavapaikoille. Tuli selvittää, mitkä nimikkeet 

voitaisiin sijoittaa lokerolavoille samalle lavapaikalle ja mitkä nimikkeet vaativat koko-

naisen lavapaikan. 
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Nimikkeiden vaatiman tilan arviointi aloitettiin konsultoimalla osto-osastoa. Ostosta 

pyydettiin kommentti jokaisen nimikkeen pakkauksesta, pakkauskoosta sekä pakkaus-

määrästä. Pakkauksista saadut tiedot olivat suurelta osin summittaisia arvioita ja tarkoi-

tus olikin vain saada käsitys nimikkeen vaatimasta tilasta. Joistain nimikkeistä oli oston 

kommentin lisäksi saatavilla kuva ja nimikkeen mitat SAP:ssa. Useita nimikkeitä oli 

myös saatavilla tehtaassa, joten niiden kokoa pystyi tutkimaan fyysisesti. 

 

Nimikkeiden pakkauskokojen sekä fyysisten mittojen perusteella päätettiin, mitkä ni-

mikkeet voitiin sijoittaa lokerolavoille samalle lavapaikalle. Lokerolava on vanerista 

valmistettu lava, jossa on kaksi, kolme tai neljä erillistä lokeroa (KUVA 5). Alustavan 

suunnitelman mukaan lokerolavoilla säilytettävät nimikkeet ovat esitetty liitteen 2 tau-

lukossa. Taulukossa on myös esitetty, mitkä nimikkeet sijoitetaan samoille lokerolavoil-

le. Samoille lokerolavoille on pyritty sijoittamaan samankaltaisia nimikkeitä. 

 

 
KUVA 5. Erilaisia lokerolavoja 

 

Kokonaisen lavapaikan vaatimia nimikkeitä oli alustavassa suunnitelmassa viisi. Ilman-

suodattimien, ilmansuodinkoteloiden, jälkijäähdyttimen, jäähdyttimen tukien ja jäähdyt-

täjien tukien pakkaukset ovat niin suurikokoisia, että ne vaativat omat lavapaikat. Il-

mansuodatinten sekä ilmansuodinkoteloiden pakkaukset ovat lisäksi niin korkeita, että 

näiden lavapaikat tulivat olla korkeampia kuin muiden nimikkeiden lavapaikat. 

 

Liitteen 2 taulukossa on esitetty alustava suunnitelma kaikkien nimikkeiden sijoittami-

sesta soluun. Tämän suunnitelman perusteella laskettiin, että kokoonpanosoluun tuli 

varata 14 lavapaikkaa. Lisäksi laskettiin, että solun ulkopuolelle tulisi varata noin 20 

lisälavapaikkaa TMC 86–124 ruuvikompressorisarjan nimikkeille. Näihin kuuluvat so-

lun ulkopuolella varastoitavien nimikkeiden lavapaikat sekä solussa varastoitavien ni-
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mikkeiden lisälavapaikat. Yksiköitä ja moottoreita ei ole laskettu mukaan näihin lava-

paikkoihin, vaan ne varastoidaan erikseen. 

 

 

6.3.1 Nimikkeiden sijoitus soluun 

 

Kun raaka layoutsuunnitelma oli tehty tarvittavien lavapaikkojen määrän perusteella, 

voitiin nimikkeitä alkaa alustavasti sijoittamaan kokoonpanosoluun. Nimikkeet tuli si-

joittaa siten, että kaikki osat ovat helposti otettavissa lavapaikoiltaan sekä siten, että 

sijoittelu palveli asentajan työskentelyä mahdollisimman hyvin. Liitteessä 3 on esitetty 

alustava suunnitelma nimikkeiden sijoittamisesta solun kuormalavahyllyihin. 

 

Alustavassa suunnitelmassa lähdettiin siitä, että solussa olevista kuormalavahyllyistä 

kaksi alinta tasoa ovat asentajan käytettävissä kokoonpanosolussa. Muut tasot ovat niin 

korkealla, ettei niitä pysty käyttämään ergonomisesti kokoonpanosolussa. Tämän vuoksi 

ylemmät tasot kuormalavahyllyssä ovat solun ulkopuolisia varastopaikkoja. Alatasoille 

päätettiin asentaa ulosvetotasot, jolloin painavien ja isojen nimikkeiden nosto lavapai-

kalta, etenkin lavan takaosasta, helpottuu. Alustavassa suunnitelmassa kaikki kokonai-

sen lavapaikan vaativat nimikkeet sijoitettiin alatasolle, jotta ne ovat helpommin asenta-

jan käytettävissä. Nämä nimikkeet ovat usein pakattu kaulukselliselle EUR-lavalle, jo-

ten niiden ottaminen helpottuu ulosvetotasojen ansiosta. Ilmansuodatin ja ilmansuodin-

kotelo olivat loogista sijoittaa vierekkäin, koska molemmat vaativat korkeamman lava-

paikan kuin muut nimikkeet. Suurin osa lokerolavoista päätettiin sijoittaa kuormalava-

hyllyn toiselle tasolle. Useimmat lokerolavoilla varastoivat nimikkeet ovat pienikokoi-

sia ja kevyitä, joten niitä on helppo ottaa kuormalavahyllyn toisen tason avonaisilta lo-

kerolavoilta. 

 

Koska ilmansuodattimet ja ilmansuodinkotelot vievät korkeamman tilan kuormalava-

hyllystä, kuin muut nimikkeet, jää niiden yläpuolelle kapeampi hylly. Tälle hyllylle 

suunniteltiin läpivirtaustasot, joille voidaan varastoida pienehköjä nimikkeitä, jotka tu-

levat vakiokokoisissa pahvilaatikoissa. Nimikkeet voidaan tuoda suoraan vastaanotosta 

niiden omassa laatikossaan läpivirtaustasolle solun käyttöön. 

 

Pientavarahyllyyn laatikoihin sijoitettavien nimikkeiden järjestely jätetään kokoon-

panosolun työntekijöiden vastuulle. He tietävät parhaiten, mitkä nimikkeet kannattaa 
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sijoittaa lähekkäin, ja he voivat vaihdella järjestystä sen mukaan minkä kokevat par-

haaksi. Tämä pientavarahyllyn järjestys voidaan tehdä vasta silloin, kun itse kokoon-

panosolu rakennetaan. 

 

Alustava suunnitelma nimikkeiden sijoittelusta esiteltiin työntekijälle, joka on ollut mu-

kana valmistavassa esituotantokoneita TMC 86–124 ruuvikompressorisarjasta. Työnte-

kijän kehitysideoiden ja kommenttien perusteella sijoittelusuunnitelmaa muokattiin so-

pivammaksi. Alkuperäisessä suunnitelmassa lokerolavoille sijoitetut kytkinpuolikkaat, 

välirenkaat ja lauhteenpoistimet päätettiin sijoittaa läpivirtaustasolle. Nämä nimikkeet 

ovat pahvilaatikoihin yksittäispakattuja suhteellisen pienikokoisia osia, joten ne sovel-

tuvat hyvin läpivirtaustasolla varastoitaviksi. Lisäksi todettiin, että alumiinista valmis-

tettuja imuventtiilejä ei kannata siirrellä alkuperäiseltä lavalta lokerolavalle, etteivät ne 

kolhiinnu. Imuventtiilit päätettiinkin varastoida omilla lavapaikoillaan. Tällöin imuvent-

tiilit voidaan tuoda lavapaikalleen sillä lavalla, jossa ne tulevat toimittajalta, jolloin yli-

määräinen siirtely poistuu eikä kolhiintumisen vaaraa ole. Työntekijän toiveesta myös 

moottorin korotuspalojen paikkaa solussa vaihdettiin. Moottorin korotuspala on suhteel-

lisen painava osa ja sen nostaminen lattian tasolla olevalta lavalta olisi epäergonomista, 

joten niiden varastopaikka siirrettiin kuormalavahyllyn toiselle tasolle. Tällöin asentaja 

ei joudu kyykistymään nostaakseen painavaa osaa. Nimikkeiden lopullinen sijoittami-

nen soluun on esitetty liitteen 4 taulukossa ja lopullinen nimikkeiden sijoittelu kuorma-

lavahyllyihin on esitetty liitteessä 5. 

 

 

6.3.2 Nimikkeiden täydennys 

 

Lavapaikalle, lokerolavoille ja pientavarahyllyn laatikoihin mahtuu vain tietyn verran 

kutakin nimikettä. Nimikkeiden ostoerät voivat kuitenkin olla suurempia, joten joitakin 

nimikkeitä voidaan joutua varastoimaan solussa olevan varastopaikan lisäksi myös so-

lun ulkopuolella olevalla varastopaikalla. Lisäksi edellistä erää on usein vielä jäljellä 

uuden erän saapuessa, jolloin uusi erä on varastoitava solun ulkopuolelle odottamaan 

käyttöönottoa. 

 

Osa nimikkeistä tulee suoraan vastaanotosta sellaisenaan omassa pakkauksessaan solun 

varastopaikalle. Tällaisia ovat esimerkiksi ilmansuodattimet, jotka kulutetaan suoraan 

pahvikontista. Jos vanhaa erää on kuitenkin vielä solussa jäljellä, sijoitetaan uusi erä 
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solun ulkopuolella olevalle varastopaikalle. Ilmansuodattimien loppuessa solusta, solun 

työntekijä käy hakemassa uuden pahvikontillisen ilmansuodattimia kokoonpanosolun 

varastopaikalle. 

 

Nimikkeet, jotka varastoidaan lokerolavoilla, joudutaan aina siirtämään alkuperäisestä 

pakkauksestaan tai kuljetuslavaltaan lokerolavaan käsin. Lokerolavojen täydennyksen 

voi suorittaa vastaanoton työntekijä tai solun työntekijä. Jos vastaanoton työntekijä suo-

rittaa täydennyksen, hän siirtää osat alkuperäiseltä lavalta lokerolavalle silloin, kun hän 

tuo ne vastaanotosta soluun. Tällainen toimii erinomaisesti niiden nimikkeiden kohdal-

la, jotka mahtuvat kaikki kerrallaan lokerolavan lokeroon. Tällöin nimikkeelle ei tarvit-

se varata solun ulkopuolista varastopaikkaa. Jos solun työntekijä suorittaa täydennyk-

sen, vie vastaanoton työntekijä osat alkuperäisellä lavallaan suoraan solun ulkopuolisel-

le varastopaikalle, josta solun työntekijä käy hakemassa lavan ja täyttää solun lokerola-

van silloin kun tarvitsee. Vaikka lokerolavojen täyttäminen on työlästä, on silti kannat-

tavaa säästää tilaa niitä käyttämällä. Nimikkeiden viikoittaiset kulutusmäärät ovat suh-

teellisen pieniä, jolloin lokeroiden sisältämä määrä osia riittää usein jopa viikkoja. Ar-

vokasta työaikaa ei juurikaan menetetä, jos kokoonpanosolun työntekijä täyttää lokerot 

täyteen esimerkiksi kerran kahdessa viikossa. Läpivirtaushyllyn täydennys toimii samal-

la periaatteella kuin lokerolavojen täydennys. 

 

Useimmalla solun pientavarahyllyssä varastoitavalla nimikkeellä on toimittajan valvo-

ma varastopaikka muualla tehtaassa olevissa pientavarahyllyissä. Toimittaja tankkaa 

näitä nimikkeitä automaattisesti varastopaikoilleen. Kokoonpanosolun työntekijä käy 

tarvittaessa täyttämässä pientavarahyllyn laatikot toimittajan täydentämiltä varastopai-

koilta. Useimmat pientavarahyllyn nimikkeet ovat pultteja ja aluslevyjä, jotka ovat niin 

pieniä, että kerran täytetty laatikko saattaa riittää hyvinkin pitkää. Osalla nimikkeistä 

ainoa varastopaikka on TMC 86–124 kokoonpanosolun pientavarahyllyssä, joten nämä 

nimikkeet tuodaan vastaanotosta suoraan pientavarahyllyn muovilaatikoihin. 

 

 

6.3.3 Nimikkeiden pakkausvaatimukset 

 

Koska osa nimikkeistä tuodaan suoraan vastaanotosta solun varastopaikalle, tulee alku-

peräisen pakkauksen olla sellainen, että se mahtuu varastopaikalle, ja että nimikettä voi-

daan kuluttaa tuotannossa suoraan alkuperäispakkauksesta. Tämän vuoksi osalle nimik-
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keistä tuli tehdä pakkausvaatimukset, joita toimittajan tulee noudattaa. 

 

Koska lokerolavoilla varastoitavat nimikkeet joudutaan aina siirtämään alkuperäispak-

kauksestaan lokeroihin, niille ei ole erityisiä pakkausvaatimuksia. Pakkausvaatimukset 

koskevat vain kokonaisen tai puolikkaan lavapaikan vaatimia nimikkeitä. Useimpien 

nimikkeiden pakkausvaatimukset määrittävät pakkauksien korkeudet, jotta ne mahtuvat 

soluun varatuille kuormalavapaikoille. Muutaman nimikkeen kohdalla pakkausvaati-

muksena on puolilava, jotta kaksi eri nimikettä mahtuu samalle kuormalavapaikalle 

peräkkäin. Nimikkeiden pakkausvaatimukset ovat esitetty liitteen 6 taulukossa. 
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7 LAYOUTSUUNNITTELU 

 

 

Koska TMC 86–124 ruuvikompressorin kokoonpanosolu tulee olemaan täysin uusi solu 

tuotannossa, jouduttiin sille suunnittelemaan solun layoutin lisäksi myös paikka siellä. 

Uuden kokoonpanosolun suunnittelu alkoikin sen sijainnin suunnittelulla. Koska ko-

koonpanosolulle jouduttiin tekemään tilaa tuotannosta, jouduttiin samalla tekemään 

layoutsuunnittelu uudelleen myös koko alueelle, johon uusi solu päätettiin rakentaa. 

Vasta sen jälkeen pystyttiin suunnittelemaan yksityiskohtainen layoutsuunnitelma TMC 

86–124 kokoonpanosolulle. 

 

 

7.1 Lähtötilanne 

 

TMC 86–124 ruuvikompressorisarja on täysin uusi tuote tuotannossa, joten sillä ei ole 

ennestään määrättyä kokoonpanopaikkaa. Uudelle kokoonpanosolulle oli siis tehtävä 

tilaa tehtaasta. Oli päätetty, että TMC 86–124 ruuvikompressorit valmistetaan ison ko-

koonpanolinjan puolella, koska se muistuttaa rakenteensa sekä kokonsa puolesta enem-

män suuria kompressoripaketteja kuin keskisuuria tai pieniä kompressoripaketteja. 

 

Uudelle kokoonpanosolulle oli siis löydyttävä tila ison kokoonpanolinjan puolelta. Iso 

kokoonpanolinja koostuu yksikkökokoonpanosta, osakokoonpanosta sekä isojen ruuvi-

kompressoripakettien kokoonpanolinjasta. Koska pakettien kokoonpanolinja on nimen-

sä mukaisesti kokoonpanolinja, ei sitä voida katkaista uudella kokoonpanosolulla. Ai-

noaksi vaihtoehdoksi jäi siis sijoittaa uusi kokoonpanosolu alueelle, jossa on isojen yk-

siköiden yksikkökokoonpano ja osakokoonpano. Osakokoonpanossa varustellaan säiliöt 

ja valmistetaan isojen ja keskisuurten kompressoripakettien osakokoonpanot. Alue, jo-

hon osakokoonpano ja yksikkökokoonpano ovat sijoitettu, näkyy kuvassa 6. Kuvassa 7 

sama alue on esitetty 2D-piirroksena. 2D-piirroksessa on esitetty alueen kuormalavahyl-

lyjen ja puominostureiden paikat lähtötilanteessa. 
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KUVA 6. Osakokoonpano ja yksikkökokoonpano lähtötilanteessa (Ilari Turkka 2015) 
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KUVA 7. Lähtötilanne 2D-piirroksena 
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Alue alkaa oikealla poikittain olevasta kuormalavahyllystä ja päättyy osakokoonpanon 

valmiiden säiliöiden säilytystelineeseen vasemmalla (Kuvan 3 vasemmassa alalaidassa 

olevat siniset telineet). Alue rajautuu takaseinän ja pitkittäin olevien kuormalavahylly-

jen väliin. Alueella on neljä kiinteää 1000kg nostavaa puominosturia yksikkökokoonpa-

non puolella sekä kaksi kiinteää 250kg nostavaa puominosturia osakokoonpanon puolel-

la. Lisäksi katossa on kaksi radio-ohjattavaa 5000kg nostavaa siltanosturia, jotka kulke-

vat koko ison kokoonpanolinjan ylitse. 

 

Lähtötilanteessa yksikkökokoonpano koostui kolmesta erillisestä yksikkökokoonpano-

paikasta. Yksikkökokoonpanossa on siis kolme kokoonpanopukkia. Kuitenkin vain hy-

vin harvoin kaikki kolme kokoonpanopukkia ovat yhtä aikaa käytössä, eli solussa on 

käytössä liikaa kapasiteettia. Olikin päätetty, että yksikkökokoonpano supistetaan kol-

mesta kokoonpanopaikasta kahteen kokoonpanopaikkaan, jolloin saadaan tilaa vapautet-

tua uuden pakettikokoonpanosolun käyttöön. 

 

Osakokoonpano koostuu säiliövarustelupaikasta sekä osakokoonpanopaikasta. Alueella 

on yksi nostopöytä, yksi säiliöiden varusteluun tarkoitettu pukki sekä valmiiden säiliöi-

den säilytysteline. Lisäksi osakokoonpanossa on työpöytiä ja pientavarahyllyjä. Osako-

koonpano tuli alustavasti säilyttää paikallaan, koska säiliöiden varustelu palveli sellai-

senaan hyvin isojen pakettien kokoonpanolinjaa. Osakokoonpanoa voitiin kuitenkin 

supistaa tarvittaessa. 

 

 

7.2 Layoutin tavoitteet ja rajoitteet 

 

Layoutin päätavoite oli suunnitella toimiva layout, jossa tilankäyttö on tehokasta ja ma-

teriaalivirrat ovat selkeitä. Uuden layoutin tuli palvella hyvin työntekoa ja sen oli oltava 

miellyttävä myös työntekijän kannalta. Myös työturvallisuus ja viihtyvyys oli otettava 

huomioon. Nämä seikat huomioitiin sekä TMC 86–124 kokoonpanosolun layoutissa 

että uudelleen suunniteltavassa yksikkökokoonpanosolun layoutissa. Osakokoonpanon 

uusi layout suunnitellaan myöhemmin, eikä siihen ole tässä opinnäytetyössä puututtu 

muuten kuin säilyttämällä sille tarpeeksi tilaa. 

 

Tavoitteena oli saada mahtumaan käytössä olevaan tilaan yksikkökokoonpanosolu, uusi 

TMC 86–124 kokoonpanosolu sekä osakokoonpano. Lisäksi uuteen kokoonpanosoluun 
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sekä yksikkökokoonpanosoluun tuli saada mahtumaan tarpeellinen määrä varastopaik-

koja. Tämä tarkoittaa tiettyä määrää kuormalavahyllyjä. 

 

Layoutsuunnittelun rajoitteena oli rajallinen tila. Ison kokoonpanolinjan trukkikäytävä 

oli säilytettävä entisellään ja helposti käytettävänä. Lisäksi tilassa olemassa olevat puo-

minosturit tuli hyödyntää siten, että ne ovat järkevästi työntekijöiden käytettävissä. Tar-

vittaessa puominostureita voitiin lisätä, mutta pyrittiin siihen, että olemassa olevat otet-

tiin ensisijaisesti käyttöön. 

 

 

7.3 Layouttyyppi 

 

Jo ennalta oli määritelty, että uusia TMC 86–124 ruuvikompressorit kokoonpannaan 

kokoonpanosolussa. Uuden kompressorimallin tuotantomäärät ovat vielä ainakin alkuun 

niin pieniä, ettei sitä kannata valmistaa isojen pakettien kokoonpanolinjalla. Ison paket-

tikokoonpanolinjan toiminta saattaisi vain häiriintyä uudesta tuotteesta. TMC 86–124 

on myös rakenteeltaan erilainen kuin muut isot kompressoripaketit, joten sitä ei välttä-

mättä olisi mielekästä laittaa samaan kokoonpanolinjaan niiden kanssa. 

 

Tarvittiin kuitenkin paikka, jossa TMC 86–124 ruuvikompressoreita voidaan valmistaa 

jatkuvasti. Oma kokoonpanosolu on tähän paras vaihtoehto. TMC 86–124 ruuvikom-

pressorisarjassa on myös paljon erilaisia konfiguraatioita, joita voidaan joustavasti val-

mistaa solussa. 

 

Jos TMC 86–124 ruuvikompressorin tuotantomäärät kasvavat hyvin suuriksi, voidaan 

kokoonpanon layouttyyppi miettiä täysin uudestaan. Siinä tapauksessa myös TMC86–

124 ruuvikompressorit kannattaa esimerkiksi siirtää linjaan muiden isojen kompressori-

pakettien kanssa kokoonpantaviksi. 

 

 

7.4 Kokoonpanosolun paikan määrittäminen 

 

Uuden TMC 86–124 kokoonpanosolun layoutsuunnittelu aloitettiin solun paikan mää-

rittämisellä. Ennalta oli jo sovittu, että uusi kokoonpanosolu sijoitetaan tilaan, jossa oli 

ennestään jo yksikkökokoonpano sekä osakokoonpano. Uudelle solulle tuli siis suunni-
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tella paikka tähän samaan tilaan.  

 

Materiaalivirran vuoksi on luontevaa, että yksiköt valmistetaan koko ison kokoon-

panolinjan alkupäässä. Yksikön valuosien koneistus sekä ruuviroottoreiden valmistus 

tapahtuu tehtaan pohjoisen puoleisessa hallissa, joten yksikkökokoonpano tulee olla 

lähimpänä tätä hallia. Yksikkökokoonpanosta yksiköt siirtyvät eteenpäin kohti uutta 

TMC 86–124 kokoonpanosolua sekä isojen kompressoripakettien kokoonpanolinjaa. 

Näin materiaalivirta on suoraviivainen sekä luonteva ja siirtoetäisyydet minimoituvat. 

 

Osakokoonpano taas tuli säilyttää paikallaan, koska sen säiliövarustelu palvelee hyvin 

ison pakettikokoonpanolinjan toimintaa. Koska osakokoonpanossa päätettiin varustella 

säiliöt sekä valmistaa sähkökaapit myös TMC 86–124 ruuvikompressoreihin, on uuden 

kokoonpanosolun luontevaa olla osakokoonpanon vieressä, jolloin materiaalien siir-

toetäisyydet jäävät lyhyiksi. Uusi TMC 86–124 kokoonpanosolu päätettiin siis sijoittaa 

yksikkökokoonpanon sekä osakokoonpanon väliin. Kuviossa 7 on esitetty TMC 86–124 

kokoonpanosolun paikka yksikkökokoonpanoon ja osakokoonpanoon nähden. 

 

 
KUVIO 7. Kokoonpanosolujen sijoittelu 

 

Uuden TMC 86–124 kokoonpanosolun tarkka paikka määrittyi uudistetun yksikköko-

koonpanopaikan perusteella. Ensin tuli suunnitella uusi yksikkökokoonpanopaikka, joka 

sitten määritti uuden pakettikokoonpanosolun paikan ja sille jäävän tilan. Yksikköko-

koonpanopaikkaa suunniteltaessa tuli määritellä millainen alue sille varataan. Yksikkö-

kokoonpanosoluun tuli mahtua kaksi kokoonpanopukkia, ainakin yksi prässi, työpöydät, 

pakastimet, lämmittimet sekä muut työssä tarvittavat välineet. Lisäksi solu tuli suunni-

tella sen kokoiseksi, että sinne mahtuu yksikön valmistamiseksi tarvittavat nimikkeet. 

Tässä opinnäytetyössä ei keskitytä yksikkökokoonpanosolun tarkkaan sisäiseen 

OSAKOKOONPANO TMC 86-124 KOKOONPANOSOLU YKSIKKÖKOKOONPANO
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layoutiin, vaan vain sen karkeaan layoutiin sekä kokoon ja sijoitteluun. 

 

Yksikkökokoonpanosolusta suunniteltiin kolme eri layoutvaihtoehtoa ja näihin kaikkiin 

sijoitettiin myös karkea layoutsuunnitelma TMC 86–124 kokoonpanosolusta. Yksikkö-

kokoonpanon layout suunniteltiin sellaiseksi, että se rajoittuu kahden poikittaisen kuor-

malavahyllyn väliin. Tällöin kokoonpanopaikat ovat symmetriset ja molempien ko-

koonpanopaikkojen läheisyydessä on helposti käytettävissä olevaa kuormalavahyllyti-

laa. Vasemman puoleisen kuormalavahyllyn taakse tuli suunnitella kolme metriä leveä 

trukkikäytävä. 

 

 

7.4.1 Layoutvaihtoehdot 

 

Layoutvaihtoehdossa 1 pyrittiin käyttämään yksikkökokonpanosoluun mahdollisimman 

vähän tilaa. Layoutissa kokoonpanosolu on sovitettu yhden nosturivälin alueelle, eli 

solussa on käytettävissä kaksi nosturia. Tässä layoutvaihtoehdossa TMC 86–124 ko-

koonpanosolulle jää hyvin tilaa ja osakokoonpano voidaan jättää entiselleen eikä sitä 

tarvitse supistaa. Jo valmiiksi olemassa olevat kiinteät puominosturit toimivat hyvin 

yksikkökokoonpanon poikittaisia kuormalavahyllyjä käytettäessä. Molemmilla nostu-

reilla ylettää nostamaan osia myös pitkittäin olevasta kuormalavahyllystä, jos siinä on 

ulosvetotasot. 

 

Nosturit toimivat kuitenkin hyvin huonosti, jos molemmilla pukeilla työskennellään 

samanaikaisesti. Puominosturit voivat kolahdella yhteen ja toinen voi olla toisen työnte-

kijän nosturin tiellä. Layout on lisäksi hyvin ahdas. Myös alustavan TMC 86–124 ko-

koonpanosolun layoutin kannalta tämä layoutvaihtoehto on huono. Layoutissa puo-

minosturi sijoittuu siten, että se toimii kuormalavahyllyn edessä hyvin, mutta ei yletä 

kunnolla osakokoonpanon puolelle sijoitettavien säiliöiden, sähkökaappien ja koripel-

tisettien ylle, jotka vaativat nosturin käyttöä. Kuormalavahyllyssä sen sijaan ei varastoi-

da painavia osia, jotka vaatisivat nosturilla nostoa. Layoutvaihtoehto 1 on esitetty ku-

vassa 8. 
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KUVA 8. Layoutvaihtoehto 1 
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Layoutvaihtoehdossa 2 yksikkökokoonpano on sijoitettu kahden nosturivälin alueelle. 

Tässä layoutvaihtoehdossa yksikkökokoonpanossa on hyvin paljon tilaa ja käytettävissä 

on kolme nosturia. Nosturit toimivat hyvin kuormalavahyllyjen edessä, eivätkä kokoon-

panopukeilla käytettävät nosturit aiheuta haittaa toisilleen. Työntekijät eivät häiriinny 

lainkaan toistensa työskentelystä. Keskimmäistä nosturia voidaan käyttää tarvittaessa 

esimerkiksi prässillä. Suuren pinta-alansa ansiosta solu ei ole lainkaan ahdas ja kaikki 

tarvittava mahtuu solun sisälle hyvin. 

 

Layoutvaihtoehdossa 2 TMC 86–124 kokoonpanosolu joudutaan sijoittamaan lähes täy-

sin osakokoonpanon paikalle ja osakokoonpanoa jouduttaisiin supistamaan huomatta-

vasti tai siirtämään se kokonaan muualle. Tässä layoutissa on myös sama ongelma, kuin 

ensimmäisessäkin layoutissa eli TMC 86–124 kokoonpanosolun huono puominosturin 

paikka. Layoutvaihtoehto 2 on esitetty kuvassa 9. 
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KUVA 9. Layoutvaihtoehto 2 
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Layoutvaihtoehdossa 3 on tehty kompromissi vaihtoehtojen 1 ja 2 välillä. Yksikköko-

koonpanosolu on sijoitettu puoleentoista nosturiväliin, eli käytössä on kaksi alkuperäis-

tä, olemassa olevaa nosturia. Lisäksi tarvitaan uusi puominosturi vasemman puoleisen 

kuormalavahyllyn eteen, jotta kuormalavahyllystä pystytään nostamaan painavia kappa-

leita nosturilla. Uuden puominosturin vuoksi keskimmäinen nosturi jää turhaksi tai sitä 

voidaan tarvittaessa käyttää esimerkiksi prässillä. Tässä layoutvaihtoehdossa kokoon-

panopukeilla käytettävät puominosturit eivät osu toisiinsa, eivätkä häiritse lainkaan toi-

sen työntekijän työskentelyä. Nosturit eivät kuitenkaan yletä pitkittäin olevaan kuorma-

lavahyllyyn, jolloin painavat valuosat tulee sijoittaa poikittaisiin kuormalavahyllyihin 

tai lattialavapaikoille, joista niitä pääsee nosturilla hakemaan. 

 

Layoutvaihtoehdossa 3 TMC 86–124 kokoonpanosolu mahtuu hyvin osakokoonpanon 

ja yksikkökokoonpanon väliin vieden vain kapean siivun osakokoonpanopaikasta. Osa-

kokoonpanon puolelle sijoittuisivat vain säiliöt, sähkökaapit ja koripeltisetti. Osako-

koonpano ei juuri supistuisi ja uuden kokoonpanosolun alle jäisikin lähinnä vain alue, 

jossa tällä hetkellä on sijoitettuna jäteastiat. Jäteastiat voidaan helposti siirtää muualle. 

Tässä layoutvaihtoehdossa alustavan suunnitelman mukaan TMC 86–124 kokoon-

panosolun puominosturi olisi myös hyvässä paikassa. Nosturilla pystytään nostamaan 

solun vasempaan reunaan sijoitetut säiliöt sekä koripellit. 

 

Yksikkökokoonpanon sekä TMC 86–124 kokoonpanosolujen poikittaisten hyllyjen vä-

liin trukkikäytävälle jää yksi olemassa oleva puominosturi. Tämä puominosturi jää tar-

peettomaksi. Layoutvaihtoehto 3 on esitetty kuvassa 10. 
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KUVA 10. Layoutvaihtoehto 3 
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7.4.2 Layoutin valinta 

 

Kolmesta layoutvaihtoehdosta valittiin yksi, jota kehitettiin ja jonka perusteella aloitet-

tiin pakettikokoonpanosolun layoutsuunnittelu. Layoutvaihtoehdoista valittiin paras eli 

se, joka toimi parhaiten niin yksikkökokoonpanosolun kannalta kuin pakettikokoon-

panosolun ja osakokoonpanosolun kannalta. 

 

Ensimmäinen layoutvaihtoehto todettiin huonoimmaksi vaihtoehdoksi, koska se on ah-

das eikä siinä mahdu työskentelemään tehokkaasti. Kokoonpanopukit ovat liian lähellä 

toisiaan ja puominostureita on hankala käyttää samanaikaisesti molempien pukkien 

päällä. Kokoonpanopukkien sijoittelu vaikeuttaisi liikaa työntekijöiden työskentelyä. 

Lisäksi suunniteltuun tilaan ei mahtuisi kaikki tarvittava. Pakastimet, työpöydät, työka-

luseinät, lämmittimet ja prässi vievät paljon tilaa solusta. Prässi tulisi sijoittaa kokonaan 

solun ulkopuolelle ja vaihteistokokoonpano tulisi tehdä muualla. Vaihtoehto 1 todettiin 

aivan liian ahtaaksi ja epäkäytännölliseksi. 

 

Toinen layoutvaihtoehto vie hyvin suuren tilan koko alueesta ja yksikkökokoonpano 

olisi tarpeisiinsa nähden jopa liian suuri. Yksikkökokoonpanoon jäisi tarpeetonta tilaa. 

TMC 86–124 kokoonpanosolu jouduttaisiin sijoittamaan lähes täysin nykyisen osako-

koonpanon paikalle, jolloin osakokoonpanolle tulisi suunnitella muualta tehtaasta koko-

naan uusi tila. Vaihtoehtoisesti uusi paikka tulisi suunnitella pakettikokoonpanosolulle. 

Koska osakokoonpano palvelee tällä hetkellä omalla paikallaan ideaalisesti isojen pa-

kettien kokoonpanolinjaa, ei sitä kannata siirtää. Myöskään pakettikokoonpanolle ei 

kannata etsiä uutta paikkaa tuotannosta, koska ylimääräistä tilaa ei juuri ole. Layout-

vaihtoehto 2 hylättiin sen ylisuuren yksikkökokoonpanosolun sekä osakokoonpanon 

merkittävän supistumisen vuoksi. 

 

Kolmatta layoutvaihtoehtoa varten jouduttiin luopumaan ajatuksesta, että olemassa ole-

vat puominosturit hyödynnettäisiin sellaisenaan. Kolmatta layoutvaihtoehtoa varten 

päätettiin, että tilaan voidaan lisätä yksi puominosturi. Tällöin yksikkökokoonpanosolu 

voidaan sijoittaa puoleentoista nosturiväliin ja molemmat poikittaiset kuormalavahyllyt 

ovat käytettävissä puominostureilla. Kolmannessa layoutvaihtoehdossa kaikki kolme 

solua mahtuvat varattuun tilaan, ja kaikki tarvittava saadaan mahtumaan soluihin. Osa-

kokoonpanollekin jää hyvin tilaa, vaikka se hiukan supistuu pakettikokoonpanosolun 

vuoksi. Yksikkökokoonpanosolussa on hyvin tilaa kahdelle kokoonpanopukille ja kaik-



57 

 

ki tarvittavat mahtuu solun sisälle, eikä turhaa ylimääräistä tilaa jää. Myös pakettiko-

koonpanosolu sijoittuu hyvin jo olemassa olevaan puominosturiin nähden. Kolmatta 

layoutvaihtoehtoa varten tulee kuitenkin selvittää, onko yksikkökokoonpanoon tarvitta-

va uusi puominosturi mahdollista asentaa suunnitellulle paikalle. Tätä voi rajoittaa latti-

an kantavuus. Siitä huolimatta layoutvaihtoehdoista päädyttiin valitsemaan kolmas vaih-

toehto, jota kehitettiin ja jonka pohjalta aloitettiin myös TMC 86–124 kokoonpanosolun 

layoutsuunnittelu. Layoutvaihtoehto 3 on esitetty kuvassa 11 3D-mallina. Kuvassa oike-

alla on yksikkökokoonpano, jossa on kaksi sinistä kokoonpanopukkia ja vasemmalla 

alustava pakettikokoonpanosolu. Olemassa olevat puominosturit ovat esitetty valkoisina 

palkkeina ja uusi puominosturi keltaisena palkkina. 

 

 
KUVA 11. TMC 86–124 pakettikokoonpanosolu sekä yksikkökokoonpanosolu 3D-

mallina 

 

Layoutvaihtoehto 3 esiteltiin yksikkökokoonpanon työntekijöille ja heiltä pyydettiin 

ajatuksia ja kehitysehdotuksia layoutista. Tällöin selvisi, että pakettikokoonpanosolun 

puoleinen jo olemassa oleva yksikkökokoonpanopukki on lähes samalla paikalla, kuin 

se layoutsuunnitelmassakin on ja, että se on yksikön kokoonpanon kannalta hyvässä 

paikassa jo nyt. Tätä kokoonpanopukkia ei siis välttämättä kannata siirtää muutaman 

kymmenen senttimetrin vuoksi. Kokoonpanopukin siirtäminen vaatisi mitä luultavim-

min myös uudet perustukset lattiaan. Päätettiinkin, että tämä kokoonpanopukki pidetään 

paikallaan, eikä sitä siirretä. Tästä johtuen pakettikokoonpanosolun puoleista poikittais-

ta kuormalavahyllyä jouduttiin siirtämään layoutsuunnitelmassa vasemmalle, jolloin 

myös koko TMC 86–124 kokoonpanosolua jouduttiin siirtämää osakokoonpanoon päin. 

Siirto johtui siitä, että kuormalavahyllyyn suunniteltiin ulosvetotasot, jotka tuli saada 

avattua kokonaan niin, että työntekijä pystyy niitä käyttämään turvallisesti. Kokoon-

panopukin ja kuormalavahyllyn väliin tuli jäädä 1,5 metriä tyhjää tilaa. 
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Kuormalavahyllyn ja pakettikokoonpanosolun siirto osakokoonpanoon päin aiheutti 

sen, että osakokoonpanolle varattu tila supistui hiukan lisää. Kuitenkin todettiin, että 

osakokoonpanossa oli varaa vielä supistua eikä tilan pienentyminen aiheuta suuria on-

gelmia. Lisäksi pakettikokoonpanosolun siirtyminen johti siihen, että pakettikokoon-

panosolun puominosturin suunniteltu paikka muuttui kokoonpanosoluun nähden. Tämä 

ei kuitenkaan juuri vaikuta nosturin käytettävyyteen solun sisällä. Layoutvaihtoehdosta 

3 muokattu layout on esitetty kuvissa 12 ja 13. 

 

 

 
KUVA 12. Muokattu layout 3D-mallina 
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KUVA 13. Muokattu layout 2D-piirroksena 
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7.5 TMC 86–124 kokoonpanosolun layoutsuunnittelu 

 

TMC 86–124 kokoonpanosolua alettiin suunnitella karkeasti jo ennen kuin sen sijainti 

oli tiedossa. Uuden kokoonpanosolun karkea layoutsuunnitelma olikin tehty jo ennen 

kokonaisalueen layoutsuunnitelmaa. Karkeassa layoutsuunnitelmassa päätettiin kuorma-

lavahyllyjen paikka ja määrä solussa, tuotteen kokoonpanopaikka sekä säiliöiden, säh-

kökaappien ja koripeltisetin alustava sijoittelu soluun. 

 

TMC 86–124 ruuvikompressorin kokoonpanosolulle asetettiin seuraavat vaatimukset: 

• Layout tuli olla sellainen, että siinä pystyi valmistamaan yksi tai kaksi TMC 86–

124 sarjan kompressoripakettia.  

• Kokoonpanosoluun tuli mahtua aiemmin määritellyt nimikkeet ja ne tuli olla 

käytettävissä järkevästi.  

• Uusi layout tuli olla tarvittaessa helposti muokattavissa esimerkiksi tuotanto-

määrien kasvaessa.  

• Layoutissa tuli hyödyntää olemassa olevia puominostureita mahdollisuuksien 

mukaan.  

• Valmis kompressoripaketti tuli saada haettua solusta pois joko olemassa olevalla 

lavetilla tai siihen tuli keksiä joku muu menetelmä. 

 

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi kokoonpanosolun layoutia määritti myös yksik-

kökokoonpanosolun layout. Koska yksikkökokoonpanoon oli suunniteltu poikittainen 

kuormalavahylly ja sen vaatima trukkikäytävä, oli luontevaa suunnitella myös uuteen 

kokoonpanosoluun poikittainen kuormalavahylly, jota pystytään käyttämään samaa 

trukkikäytävää hyödyntäen. 

 

 

7.5.1 Layoutvaihtoehdot 

 

Kokoonpanosolun layoutsuunnittelu aloitettiin suunnittelemalla useampi karkea layout-

vaihtoehto. Layoutvaihtoehtoihin suunniteltiin kuormalavahyllyt, kompressoripaketin 

tai -pakettien kokoonpanopaikat sekä säiliöiden, sähkökaappien ja koripeltisetin paikat. 

Lisäksi karkeisiin layoutvaihtoehtoihin suunniteltiin lattialavapaikkoja, joihin voidaan 

ennen työn alkua tuoda esimerkiksi moottori, yksikkö tai osasettilava. Samankaltaisia 

layoutvaihtoehtoja suunniteltiin neljä kappaletta. 
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Layout 1 

Kokoonpanosolussa voidaan kokoonpanna yksi TMC 86–124 sarjan ruuvikompressori 

kerrallaan. Layoutiin on sijoitettu kuormalavahyllyt sekä poikittain että pitkittäin. Säili-

öiden, sähkökaappien ja koripeltisetin paikat ovat suunniteltu vasemmalle, osakokoon-

panon puolelle. Tällöin osakokoonpanossa valmistettavat säiliöt ja sähkökaapit voidaan 

siirtää valmistuttuaan suoraan pakettikokoonpanosolun käyttöön. Valmis kompressori-

paketti voidaan hakea solusta pois lavetilla auki olevasta kulmasta, kun koripeltisettila-

va on tyhjä ja viety pois. Takaseinälle jää tilaa pientavarahyllyille. Layout 1 on esitetty 

kuvassa 14. 

 

 
KUVA 14. Layout 1 

 

Layout 2 

Kokoonpanosolussa voidaan kokoonpanna kahta TMC 86–124 sarjan ruuvikompresso-

ria samaan aikaan. Kuormalavahyllyt ovat sijoitettu sekä poikittain että pitkittäin. 

Kuormalavahyllyjä on enemmän kuin layoutvaihtoehdossa 1, joten soluun saadaan si-

joitettua enemmän varastopaikkoja. Säiliöt, sähkökaapit ja koripeltisetti ovat sijoitettu 

samoin kuin layoutissa 1. Valmiiden kompressoripakettien haku on hyvin hankalaa tai 

jopa mahdotonta olemassa olevalla lavetilla. Valmiiden koneiden siirtämiseksi pois so-

lusta tulisi suunnitella uusi menetelmä. Koko kokoonpanosolu vie hyvin paljon enem-

män tilaa kuin layout 1. Layout 2 on esitetty kuvassa 15. 
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KUVA 15. Layout 2 

 

Layout 3 

Kokoonpanosolussa voidaan kokoonpanna yksi TMC 86–124 sarjan ruuvikompressori 

kerrallaan. Kokoonpanosoluun on sijoitettu kuormalavahyllyt vain poikittain. Kokoon-

panopaikan eteen on suunniteltu lattialavapaikkoja, joille voidaan sijoittaa erikseen en-

nen työn alkua soluun tuotavat moottori, yksikkö ja osasettilavat. Säiliöt, sähkökaapit ja 

koripeltisetti ovat sijoitettu samoin kuin muissakin layoutvaihtoehdoissa. Layoutvaih-

toehdossa 3 on hyvin vähän varastopaikkoja kuormalavahyllyssä. Valmiin kompressori-

paketin haku solusta on kuitenkin erittäin vaivatonta, kun lattian lavapaikat ovat koneen 

valmistumisen jälkeen tyhjät. Layout 3 on esitetty kuvassa 16. 

 

 
KUVA 16. Layout 3 
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Layout 4 

Kokoonpanosolussa voidaan kokoonpanna kahta TMC 86–124 sarjan ruuvikompresso-

ria yhtä aikaa. Layoutiin on sijoitettu kuormalavahylly vain poikittain. kokoon-

panopaikkojen eteen on suunniteltu lattialavapaikkoja moottoreille, yksiköille ja osaset-

tilavoille. Säiliöt, sähkökaapit ja koripeltisetti ovat sijoitettu samoin kuin muissakin 

layoutvaihtoehdoissa. Valmiit kompressoripaketit ovat helppo hakea molemmilta ko-

koonpanopaikoilta, kun edessä olevat lattialavapaikat ovat tyhjiä. Layoutissa on hyvin 

vähän varastopaikkoja kuormalavahyllyissä. Kokonaisuudessaan kokoonpanosolu vie 

hyvin paljon tilaa. Layout 4 on esitetty kuvassa 17. 

 

 
KUVA 17. Layout 4 

 

 

7.5.2 Hyötyarvomatriisi 

 

Eri layoutvaihtoehdot arvioitiin hyötyarvomatriisin avulla. Hyötyarvomatriisissa jokai-

nen layout pisteytettiin eri tekijöiden suhteen. Eri tekijöillä on erilaiset painoarvot mat-

riisissa. Hyötyarvomatriisi antoi tulokseksi layoutien paremmuusjärjestyksen, jonka 

avulla layouteja voitiin verrata keskenään. 

 

Hyötyarvomatriisissa arvioitavat tekijät olivat kapasiteetti, varastopaikkojen määrä so-

lussa, valmiin koneen poiskuljettamisen helppous, koko solun tilantarve, tilankäytön 

tehokkuus sekä layoutin muunneltavuus. Näille tekijöille annettiin painoarvot 0–5 nii-

den tärkeyden mukaan. 
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TAULUKKO 3. Hyötyarvomatriisi 

 

 
 

Kokoonpanosolun layoutissa tärkeimpiä tekijöitä olivat varastopaikkojen määrä, val-

miin koneen poiskuljettamisen helppous, koko solun tilantarve sekä tilankäytön tehok-

kuus. Näille asetettiin painoarvoksi 5 tai 4. Vähiten tärkeä tekijä oli kapasiteetti, jolle 

annettiin painoarvoksi 2. 

 

Hyötyarvomatriisissa korkeimmat pisteet sai layout 1, joka sai 74 pistettä. Toiseksi kor-

keimmat pisteet sai layout 3, joka sai 65 pistettä. Kolmanneksi hyötyarvomatriisin mu-

kaan tuli layout 4, joka sai 42 pistettä. Huonoin vaihtoehto hyötyarvomatriisin mukaan 

on layout 2, joka sai vain 38 pistettä. 

 

 

7.5.3 Layoutin valinta 

 

Hyötyarvomatriisin tulokset ohjaavat oikeaan suuntaan layoutin valinnassa. Layoutin 

valinta kuitenkin suoritettiin layoutin sopivuuden ja tarpeiden täyttymisen kannalta. 

Karkeat layoutsuunnitelmat ovat tehty vasta layoutsuunnittelun alkuvaiheessa ja niissä 

voi olla myöhemmin paljastuvia ei toivottuja -ominaisuuksia tai niistä voi puuttua halut-

Painoarvo Layout 1 Layout 2 Layout 3 Layout 4
2 3 2 3
4 6 4 6
3 4 1 1
12 16 4 4

3 0 4 4

12 0 16 16

4 1 4 1
20 5 20 5
4 1 3 1
20 5 15 5
2 2 2 2
6 6 6 6

Summa: 74 38 65 42

Melkein täydellinen: 4
Erittäin hyvä: 3

Hyvä: 2
Välttävä: 1

Huono: 0

Layoutin
muunneltavuus

2

4

4

5

5

3

Hyötyarvomatriisi

Kapasiteetti

Varastopaikkojen
määrä
Valmiin koneen
poiskuljettamisen
helppous
Koko solun
tilantarve
Tilankäytön
tehokkuus
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tuja ominaisuuksia. 

 

Kapasiteetin tarvetta pohtiessa todettiin, että TMC 86–124 ruuvikompressoreiden 

myyntiarvio on vielä niin vähäinen, ettei kahta kompressoripakettia tarvitse pystyä te-

kemään yhtä aikaa. Kahden kokoonpanopaikan rakentaminen soluun olisi todennäköi-

sesti turhaa. Tarvittaessa kapasiteettia voidaan lisätä lisäämällä solun työntekijämäärää 

tai siirtämällä kokoonpano vuorotyöhön. 

 

Kahden kokoonpanopaikan tarve saattaisi ilmaantua silloin, kun työn alla on erikoisko-

ne kuten merivesijäähdytteinen ruuvikompressori, jonka osakomponenttien toimituksis-

sa saattaa esiintyä ongelmia. Tällöin kokoonpanossa oleva erikoiskone saattaa joutua 

odottamaan puolivalmiina osia ja samanaikaisesti tulisi aloittaa seuraavien tilausten 

kokoonpano. Tällaista erikoistilannetta varten ei kuitenkaan kannata mitoittaa soluun 

kahta kokoonpanopaikkaa, vaan tällaisessa tilanteessa puolivalmis kompressoripaketti 

tulee siirtää pois kokoonpanopaikalta. 

 

Koska todettiin, ettei kahta kokoonpanopaikkaa tarvita, päätettiin layoutvaihtoehdot 2 ja 

4 hylätä. Jos TMC 86–124 ruuvikompressoreiden myyntimäärät kasvavat huomattavas-

ti, voidaan layoutvaihtoehtojen 1 ja 3 kokoonpanosolua laajentaa helposti. Tällöin pa-

kettikokoonpanosoluun saadaan mahtumaan kaksi kokoonpanopaikkaa. Layoutit ovat 

suunniteltu siten, ettei pakettikokoonpanosolun ja osakokoonpanosolun väliin tule lain-

kaan kiinteitä rakenteita. Tarvittaessa pakettikokoonpanosolua voidaan siis helposti laa-

jentaa osakokoonpanosoluun päin. Tällöin osakokoonpanolle voitaisiin suunnitella ko-

konaisuudessaan tai osittain uusi paikka muualta tehtaasta. 

 

Materiaalivirtoja suunniteltaessa laskettiin lavapaikkamäärä, joka tarvitaan, että ko-

koonpanosoluun saadaan mahtumaan kaikki tarvittavat nimikkeet. Layoutvaihtoehdossa 

3 on niin vähän kuormalavahyllyjä, ettei tämä lavapaikkamäärä toteudu. Layoutvaih-

toehdossa 1 kuormalavahyllyjä on enemmän, joten tarvittava lavapaikkamäärä saadaan 

toteutumaan. Layoutvaihtoehto 3 hylättiin sen vähäisen varastopaikkamäärän vuoksi. 

 

Layoutvaihtoehto 1 valikoitui parhaaksi niin hyötyarvomatriisin kuin layoutin sopivuu-

den ja tarpeiden täyttymisen mukaan. Tätä layoutia alettiin kehittää eteenpäin lopulli-

seksi layoutiksi. 
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7.6 Layoutin jatkokehitys ja lopullinen layout 

 

Kun TMC 86–124 kokoonpanosolun materiaalivirta oli suunniteltu, tarkka sijainti pää-

tetty ja karkea layoutsuunnitelma valittu, päästiin suunnittelemaan kokoonpanosolun 

lopullinen layout. Uuden pakettikokoonpanosolun valittu layout sijoitettiin koko alueen 

layoutiin siten, että yksikkökokoonpanosolun ja pakettikokoonpanosolun poikittaisten 

hyllyjen väliin jäi kolme metriä leveä trukkikäytävä. Pakettikokoonpanosolun kuorma-

lavahyllyjen pituudet määriteltiin, niin että poikittainen kuormalavahylly muodostuu 

yhdestä kahden lavan pituisesta hyllystä ja yhdestä kolmen lavan pituisesta hyllystä ja 

pitkittäinen kuormalavahylly muodostuu yhdestä neljän lavan pituisesta kuormalavahyl-

lystä. Näin kokoonpanosoluun saatiin tarvittava määrä kuormalavapaikkoja. Sekä paket-

tikokoonpanosolun että yksikkökokoonpanosolun poikittaiset kuormalavahyllyt sijoitet-

tiin takaseinästä irti sen verran, että trukilla pystyy nostamaan kuormalavoja jokaiselle 

hyllypaikalle. 

 

Pakettikokoonpanosolun poikittainen kuormalavahylly päätettiin muodostaa kahden ja 

kolmen lavanpituisista kuormalavahyllyistä sen vuoksi, että kahden lavanpituisen 

kuormalavahyllyn alemmille paikoille voitiin sijoittaa korkean lavapaikan vaativat il-

masuodattimet sekä ilmansuodinkotelot. Tällöin näiden korkeampi lavapaikka rajoitti 

vain niiden yläpuolelle jäävän tilan korkeutta, eikä muiden solussa olevien kuormalava-

paikkojen toisen tason korkeuksia. Pitkittäin oleva kuormalavahylly päätettiin muodos-

taa yhdestä neljän lavan mittaisesta kuormalavahyllystä, jotta soluun saatiin mahdolli-

simman paljon kuormalavapaikkoja, mutta, jotta valmis kone mahdutaan hakemaan 

solusta olemassa olevalla lavetilla. TMC 86–124 kokoonpanosolun lopullinen layout on 

esitetty 2D-piirroksena kuvassa 18 ja 3D-mallina kuvissa 19, 20 ja 21. 
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KUVA 18. Lopullinen layout 2D-piirroksena 
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KUVA 19.  Lopullinen TMC 86–124 kokoonpanosolun layout 

 

 
KUVA 20. Lopullinen TMC 86–124 kokoonpanosolun layout 

 

 
KUVA 21. Lopullinen TMC 86–124 kokoonpanosolun layout 
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Kokoonpanosolun kokoonpanopaikka päätettiin kääntää vinoon, jotta valmis kompres-

soripaketti on helpompi hakea solusta. Kokoonpanopaikkaa ei kuitenkaan ole suunnitel-

tu kiinteäksi, joten paketin kokoamisen voi suorittaa missä vain solun sisällä. Tarvitta-

essa solussa voi mahtua kokoamaan jopa kahta ruuvikompressoripakettia samaan ai-

kaan. Kahden kompressoripaketin yhtäaikainen valmistaminen solussa tulee kuitenkin 

olemaan hyvin harvinaista, koska solua ei ole suunniteltu kahdelle ruuvikompressorille 

ja työskentely solussa voi olla tällöin hyvin hankalaa. 

 

Alustavasta layoutista poiketen lopulliseen layoutiin sijoitettiin paikat myös TMC 86–

124 ruuvikompressorin rungoille ja alustoille, joiden päälle ruuvikompressorit kasataan. 

Ruuvikompressorin kokoonpano aloitetaan alustan ja rungon päältä. Alustojen ja runko-

jen sijoittaminen soluun muutti koripeltisettilavan paikkaa niin, ettei puominosturi yletä 

sen ylle. Koska koripellit asennetaan ruuvikompressoriin viimeisenä, päätettiin, että 

työntekijä siirtää koripeltisetin lähemmäs kokoonpantavaa kompressoripakettia sitten, 

kun hän sitä tarvitsee. Tällöin koripeltisetti voidaan tuoda valmiiksi tehtaan ulkopuoli-

sesta varastosta omalle paikalleen, jolloin se on valmiina solussa silloin, kun sitä tarvi-

taan. 

 

Kun TMC 86–124 kokoonpanosolun alustava suunnitelma esitettiin työntekijälle, joka 

on aikaisemmin jo kokoonpannut TMC 86–124 sarjan ruuvikompressoreita, tuli ilmi, 

että kokoonpanopaikalle olisi hyvä saada työpöytä ja viilapenkki osakokoonpanojen 

valmistusta varten. Lopulliseen layoutiin sijoitettiin siis työpöytä. Työpöydän ja pienta-

varahyllyn paikat ovat lopullisessa layoutissa alustavia ja niiden paikka voidaan suunni-

tella paremmin layoutia toteutettaessa. Seinän viereen sijoitettava letkujen säilytysjär-

jestelmä suunnitellaan myöhemmin, jonka vuoksi sitä ei ole mallinnettu lopulliseen 

layoutiin. 
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8 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella uusi kokoonpanosolu TMC 86–124 kompres-

sorisarjan tuotantoa varten. Tavoitteena oli luoda toimiva layoutsuunnitelma, jossa ti-

lankäyttö on tehokasta sekä materiaalivirta selkeä. Opinnäytetyön tuloksena valmistunut 

layoutsuunnitelma odottaa tuotannossa aloitettavia layoutmuutoksia. Layoutsuunnitel-

maan kuuluu uuden TMC 86–124 kokoonpanosolun 2D-piirros, 3D-mallinnettu kuva 

sekä taulukot materiaalien sijoittamiseksi soluun. Uuden kokoonpanosolun rakentami-

nen toteutetaan alustavien tietojen mukaan vuoden 2015 touko- ja kesäkuun aikana. 

 

Valmis layout toteutettiin suunnittelemalla ja arvioimalla eri vaihtoehtoja. Näistä vaih-

toehdoista valittiin parhaat, joita kehittämällä päädyttiin lopulliseen layoutiin. Valmiissa 

layoutissa toteutuu layoutsuunnittelun teoriassa listattuja hyvän layoutin ominaisuuksia. 

Uudessa TMC 86–124 kokoonpanosolussa tila on käytetty erittäin tehokkaasti, materi-

aalien siirtoetäisyydet ovat lyhyitä ja materiaalivirta on koko tuotannon kannalta suora-

viivainen ja selkeä. Uusi kokoonpanosolu on lisäksi helposti muutettavissa, koska siihen 

ei ole suunniteltu joka puolelle kiinteitä rakenteita. 

 

Teoreettisiin lähtökohtiin peilattaessa opinnäytetyön tuottamaa layoutsuunnitelmaa voi-

daan siis pitää onnistuneena. Lisäksi layoutille asetetut tavoitteet saavutettiin ja layout-

suunnitelmaan saatiin sijoitettua kaikki TMC 86–124 ruuvikompressorin kokoonpanoon 

vaadittavat komponentit. Nämä osoittavat, että opinnäytetyön tulokset ovat onnistuneet. 

Layoutmuutoksia ei kuitenkaan ole vielä toteutettu, joten layoutin onnistumista ei voida 

vielä arvioida täydellisesti. Layoutin onnistumisen todellisen arvioinnin voi tehdä vasta, 

kun valmis solu otetaan käyttöön. Vasta valmiissa solussa työskentely osoittaa, onko 

layoutsuunnitelma onnistunut. 

 

Seuraava vaihe Gardner Denver Oy:n tuotantotilojen layoutmuutoksissa on osakokoon-

panon layoutsuunnittelu. Osakokoonpanoa joudutaan supistamaan uuden TMC 86–124 

kokoonpanosolun vuoksi. Lisäksi osakokoonpanossa aloitetaan myös uuden TMC 86–

124 kompressorisarjan sähkökaappien ja säiliökokoonpanojen kokoonpano, joten siellä 

varastoitavien nimikkeiden määrä lisääntyy. Osakokoonpanon layoutsuunnittelussa tu-

lee huomioida sekä isojen kompressoripakettien kokoonpanolinjan että uuden TMC 86–

124 kokoonpanosolun tarpeet. 
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