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In 2018 Rolemet Ltd. started planning how to improve working area arrangement 
and functional floor area utilization. At the workstations, shelves and passage-
ways were accumulating debris, soil and waste that needed to be removed. To 
improve the working environment, this thesis was commissioned. Different devel-
opment systems were considered and the Lean method 5S was selected. 5S 
method is suitable for industry and aims to achieve a more functional work envi-
ronment. 
 
During this project visible results were achieved in the workstations` cleanliness 
and the general level of area arrangement was improved. Floor area and pas-
sageways were made more functional. Changing the place of workstations im-
proved the material flow. The company staff gained valuable knowledge about 
Lean thinking and 5S working. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli pääasiassa hitsattuja teräsrakenteita 

valmistava konepaja Rolemet Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli Lean-työkaluihin 

kuuluvan 5S-menetelmän käyttöönotto yrityksen tuotantotiloissa. Kokemusten 

mukaan 5S-menetelmä on oivallinen työkalu konepajaympäristöön ja sen avulla 

pystytään saavuttamaan tuotantotilojen parempi hyödyntäminen. Ajatus 5S-me-

netelmän käyttämisestä syntyi yhteistyössä opinnäytetyön tekijän ja yrityksen 

johdon kanssa. Opinnäytetyön tekijä oli työskennellyt yrityksen palveluksessa 

useita vuosia ja tunsi hyvin yrityksen tilat ja toimintatavat. 

 

Opinnäytetyön aihe syntyi vuoden 2018 aikana, jolloin työpisteiden kehitystarpei-

siin kiinnitettiin erityistä huomiota. Haluttiin parantaa lattiapinta-alan hyödyntä-

mistä ja selkeyttää tiloissa olevia kulkureittejä. Tuotantotilat ovat rajalliset ja sen 

vuoksi kaiken tilan pitäisi olla käytettävissä parhaalla mahdollisella tavalla. Tä-

män raportin alussa perehdytään Lean-ajatteluun, johon 5S-menetelmä liittyy. 

Toteutusvaiheessa esitellään projektin eteneminen työpisteillä ja kerrotaan, mi-

ten eri vaiheet toteutettiin. Loppuosassa käsitellään saavutettuja tuloksia ja poh-

ditaan projektia kokonaisuutena sekä tehdään jatkotoimintaehdotus. 

 

Opinnäytetyöhön varatun ajan puitteissa, tuotantotiloissa suoritettiin 5S-menetel-

män viisi vaihetta. Projektille asetettiin yrityksen johdon kanssa realistiset tavoit-

teet ja pohdittiin menetelmän hyödyntämistä. Tuotantotiloissa suoritettiin yleiskat-

selmus, jotta saatiin selkeä käsitys ongelmakohdista. Projekti toteutettiin yhteis-

työssä yrityksen koko henkilöstön kanssa. Toteutettavat kohteet rajattiin koske-

maan vain yrityksen sisätiloja, johtuen käytettävissä olevasta ajasta. Projektilla 

saavutettiin hyviä tuloksia jo lyhyessä ajassa.  
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2 YRITYSESITTELY 

 

 

2.1 Rolemet Oy 

 

Rolemet Oy on Kangasalla toimiva konepajayritys, joka on erikoistunut konepa-

jatuotannon alihankintaprojekteihin. Yritys valmistaa teräsrakenteita ja niiden ko-

koonpanoja, asiakkaiden määrittelyjen mukaan. Rolemet Oy on syntynyt yhdis-

tämällä pitkään toimineet Rautaroope Oy ja Konepaja Pentti Lehtinen Oy. Yritys 

on kasvanut voimakkaasti vuosituhannen alusta ja sen uudet toimitilat valmistui-

vat vuonna 2005. Rolemet Oy työllistää tällä hetkellä noin 40 metallialan ammat-

tilaista. (Kivelä 2019.) 

 

Erilaisten valmistettavien tuotteiden määrä on laaja. Yleisesti tuotteet ovat hitsat-

tuja rakenteita, joissa käytetään teräslevyjä ja -putkia. Tuotteiden koot ja kappa-

lemäärät vaihtelevat asiakkaiden tarpeiden mukaan. Isoimmat valmistettavat ra-

kenteet painavat useita tuhansia kiloja. Yritys on laajasti uudistanut konekantaa 

ja työntekijöitä on koulutettu vaativiin työtehtäviin. Nykyaikaisilla NC-ohjatuilla ko-

neilla yritys pystyy valmistamaan korkealaatuisia ja mittatarkkoja terästuotteita. 

(Kivelä 2019.) 

 

 

2.2 Tuotantotilat 

 

Tuotantotila on noin 2500 m2 suuruinen. Jokaiselle työvaiheelle on määritelty 

oma, sille tarkoitettu alue. Isoin tila kuuluu valmistukselle, jossa teräsrakenteita 

pääsääntöisesti hitsataan. Samassa tilassa on lukuisia erilaisia metallin työstöön 

tarkoitettuja koneita. Tuotantotilassa laitteet ja työpisteet on pyritty sijoittamaan 

mahdollisimman tehokkaasti tuotannon sujuvuutta ajatellen ja pohjaratkaisua 

hyödyntäen. Yrityksen kasvaneen tilauskannan vuoksi tuotantotilaa laajennettiin 

vuonna 2007. Laajennettuun osaan valmistui kokoonpanon ja lähettämön alue, 

sekä laserleikkauksen toimintapiste. (Kivelä 2019; Rolemet Oy 2019.) 
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3 LEAN 

 

 

3.1 Lean-toiminta 

 

Lean voidaan kuvailla toimintastrategiaksi, koska siinä on olennaisesti kyse siitä, 

miten jokin organisaatio voisi tuottaa parhaiten arvoa. Lean voidaan sanoa ole-

van strategia, jonka avulla saavuttaa tavoite. Tämän strategian toteuttamiseen 

on monia erilaisia keinoja ja ne voidaan jakaa neljään ryhmään: arvot, periaatteet, 

menetelmät ja työkalut. Leanissa tavoitellaan myös virtaustehokkuuden paranta-

mista ja pääpaino pitäisi olla virtaus- eikä resurssitehokkuudessa. Virtaustehok-

kuuden parantamisella organisaatio kykenee kehittämään toimintaansa. (Modig 

& Åhlström 2019, 123–141.) 

 

Lean on prosessijohtamisen filosofia, jonka avulla pyritään poistamaan arvoa 

tuottamattomat toiminnat. Yrityksessä, jossa resurssit sitoutuvat arvoa lisäämät-

tömään työhön, työn tuottavuus laskee. Leanin keskeisimpiä tavoitteita ovatkin 

työn läpimenoajan lyhentäminen, hukan minimoiminen, virtaustehokkuuden pa-

rantaminen ja tuottavuuden lisääminen. (Quality knowhow Karjalainen Oy.) 

 

Käsite Lean-toiminta on otettu käyttöön vuonna 1990 tutkimuksessa, jossa on 

selvitetty eri maiden autoteollisuuden kilpailukykyä. Lean-toiminta rakentuu joh-

tamisperiaatteita ja toimintatapoja noudattamalla. Esimerkiksi jokaisen maan tai 

yrityksen kilpailukyky riippuu suuresti siitä, miten paljon se pystyy tuottamaan asi-

akkailleen erilaisia tuotteita ja palveluja mahdollisimman nopeasti, laadukkaasti 

ja kustannustehokkaasti. Menestyminen vaatii yritysten henkilöstöltä sitoutu-

mista, halua kehittyä ja uusien ratkaisujen keksimistä. Lean-toiminnan kehittämi-

sessä lähtökohta on asiakkaalle aikaansaatava arvo. Tuo arvo muodostuu kol-

mesta keskeisestä tekijästä: laatu, hinta ja aika. Tärkeitä tavoitteita ovat myös 

toimitusvarmuus ja kyky reagoida erilaisiin muutoksiin. (Kajaste & Liukko 1994, 

7–9.) 
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Leanissa tavoitellaan parempaa tilaa nykyiseen verrattuna. Tuohon parannuk-

seen päästään kehittämällä tuotteita ja palveluja sekä toimintatapoja muutta-

malla. Tavoitteena on, että tulos saadaan aikaiseksi käyttämällä vähemmän re-

sursseja. Tätä parannuksen suuntaa kuvataan monesti niin sanotulla Lean- ta-

lolla. Lean-talo koostuu neljästä osasta ja sen avulla pyritään määrittelemään ke-

hitystyön päämäärä. Perustana Lean-talolle on osaava ja koulutettu henkilöstö, 

joka toimii sovittujen toimintatapojen mukaan. Koulutettu henkilöstö osaa käyttää 

luotettavasti erilaisia laitteita ja järjestelmiä. (Piirainen 2016.) 

 

Lean-taloon kuuluu kaksi pilaria, joista toinen on aikapilari (kuvio 1). Tämän pila-

rin tarkoitus on tuoda ongelmat esiin ja ohjata toimintaa. Toinen pilari on laatupi-

lari. Tämän pilarin tarkoitus on luoda korjaava systeemi, kun vikoja tai virheitä 

ilmenee. Tarkoitus on myös tehdä toimenpiteitä, että nämä viat ja virheet este-

tään jatkossa. Katto antaa päämäärän laadulle, kustannuksille, läpimenoajalle, 

turvallisuudelle ja moraalille. (Piirainen 2016.) 

 

 

KUVIO 1. Lean-talo (Piirainen 2016) 
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3.2 Lean-historia 

 

Leanin alkujuuret ovat alun perin lähtöisin Japanista toisen maailmansodan 

ajalta. Tuolloin Toyota Motor Corporationin päätuotantoinsinööri Taiichi Ohno 

(1912 – 1990) sai yrityksen johdolta tehtäväkseen etsiä keinoja, joilla parantaa 

yrityksen tuottavuutta. Ohnon tavoitteena oli keksiä toimenpiteitä, joilla voitaisiin 

tehdä enemmän vähemmällä. Tarve tuottavuuden nostamiselle johtui yrityksen 

pääoman lähes täydellisestä puuttumisesta ja konekannan vanhanaikaisuu-

desta. Alkujaan Fordin kehittämistä tuotantoideoista, 1900 luvun alussa on otettu 

mallia ja kehitetty Toyota Production System, joka on pohja Leanille. (Quality 

knowhow Karjalainen Oy.) 

 

 

Japanilainen autoteollisuus ei kyennyt kilpailemaan suurten amerikkalaisten teh-

taiden kanssa. Amerikassa tehtaissa käytettiin tuohon aikaan hienoimpia valmis-

tustekniikoita ja isoja koneita. Niiden avulla pystyttiin valmistamaan autoja mas-

satuotantona. Japanin talous oli kärsinyt toisesta maailmansodasta eikä sillä ollut 

laittaa pääomaa isoihin ja kalliisiin tuotantolaitteisiin. Pääoman puuttumisen takia 

japanilaiset kehittivät toimintaansa siten, että he pystyivät toimimaan tehokkaasti 

edullisemmilla koneilla. Niiden avulla he valmistivat pienempiä eriä, mutta tuo-

tanto oli tehokasta. (Ries 2011, 186.) 

 

Taiichi Ohno matkusti Yhdysvaltoihin ja siellä hän vieraili useissa massatuotan-

tolaitoksissa ja amerikkalaisissa autotehtaissa. Eniten ideoita hän sai kuitenkin 

kierrellessään supermarketeissa. Hän näki, kuinka asiakas sai juuri sitä mitä ha-

lusi, silloin kuin halusi ja sellaisen määrän kuin halusi. Supermarkettien toiminta 

teki vaikutuksen Ohnoon ja oli oivallisena esimerkkinä imuohjauksesta. Yksi tun-

nettu Leanin työkalu ”Kanban” on syntynyt supermarketeissa olevan tavaraoh-

jauksen mukaelmasta. (Quality knowhow Karjalainen Oy.) 
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3.3 Lean-työkalut 

 

Leaniin kuuluu useita työkaluja ja tässä opinnäytetyössä esitellään lyhyesti Ji-

doka ja JIT eli Just-In-Time. Lean-työkaluista 5S-menetelmä on käytössä tämän 

opinnäytetyön toteutuksessa ja kyseinen menetelmä esitellään yksityiskohtai-

sesti luvussa 4. 

 

Leaniin on muodostunut ajan kuluessa suuri määrä erilaisia työkaluja. Näiden 

työkalujen avulla prosessien välistä hukkaa voidaan tunnistaa ja pienentää. Työ-

kalut ovat tärkeä ja olennainen osa Leaniä ja muodostavat johtamissysteemin 

sekä antavat ohjatun tavan toimia. Vaikka työkalut ovat tärkeitä, pelkästään niillä 

ei kuitenkaan saada Leaniä aikaiseksi. Suurin osa Leanin eduista saavutetaan 

siten, että henkilöstö omaksuu Lean-ajatusmallin ja ymmärtää sen tavoitteet. 

Lean-työkalut tarvitsevat henkilöstöltä sitoutumista toimintatapojen muutokselle 

ja paljon näkymättömiä ajattelu- ja toimintarutiineja. (Quality knowhow Karjalai-

nen Oy.) 

 

Jidoka on toinen Toyotan tuotantojärjestelmän peruspilareista. Jidokaa kutsutaan 

sisäänrakennetuksi laaduksi sekä myös automaatioksi. Tärkein ajatus on, että 

vikaa ei koskaan päästetä seuraavaan vaiheeseen. Jidokassa on kyse teknii-

kasta tai järjestelmästä, jonka avulla saadaan automaattinen pysähdys vian ilme-

tessä. Automatiikka mahdollistaa määrittämään, analysoimaan ja poistamaan 

vian tai ongelman välittömästi. (Modig & Åhlström 2019, 70–71.)  

 

JIT eli Just-In-Time-filosofia on toinen Toyotan tuotantojärjestelmän peruspila-

reista. Toyota kiinnitti huomionsa virtaustehokkuuteen ja kehitti Just-In-Time-filo-

sofiaa. Tällä tarkoitetaan, että pyritään luomaan tuotantoon virtaus karsimalla 

kaikki varastot. Tarkoituksena on tuottaa vain sitä mitä asiakas haluaa. Jokaisen 

yksittäisen tuotteen tulisi virrata tuotannon läpi. (Modig & Åhlström 2019, 70–71.) 
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4 5S-MENETELMÄ 

 

 

4.1 Mikä on 5S 

 

5S on Hiroyuki Hiranon kehittämä viisiportainen menetelmä, jonka avulla voi ke-

hittää ja parantaa työympäristöä (kuvio 2). Alkuperäiset 5S-termit tulevat Japanin 

kielestä, s-kirjaimilla alkavista sanoista.  

Nämä viisi ässää ovat seuraavat:  

- seiri, sortteeraus 

- seiton, järjestäminen 

- seiso, siivous 

- seiketsu, standardointi 

- shitsuke, sitoutuminen.  

5S-järjestelmän avulla on mahdollista saavuttaa monia etuja, jotka hyödyttävät 

yritystä ja työntekijöitä. Työntekijä pystyy järjestelmän avulla aikaansaamaan it-

selleen viihtyisämmän työpisteen ja viihtymään työssään paremmin. Järjestelmä 

auttaa toimimaan helpommin muiden työyhteisön henkilöiden kanssa. Yritys pys-

tyy saavuttamaan monia etuja 5S-järjestelmän avulla. Tärkeimpiä etuja ovat laa-

dun parantuminen, kustannusten madaltuminen ja tuotannon sujuvuuden paran-

tuminen. 5S-järjestelmä edistää työympäristön turvallisuutta ja vähentää tapatur-

mia. (Hirano 1996, 8, 22, 23; Sixsigma 2013.) 

 

Hirano vertaa järjestelmänsä viittä osa-aluetta pilareiksi. Nämä pilarit yhdessä 

tukevat kokonaisuutta ja auttavat parantamaan yrityksen toimintaa. 5S-menetel-

män käyttöönotto ei tapahdu hetkessä ja monesti saattaa esiintyä vastarintaa 

työyhteisöltä. Onkin tärkeää saada vakuutetuksi koko henkilökunta järjestelmän 

tarpeellisuudesta ja sen tuomista eduista. Joillain työpisteillä ensimmäiset kolme 

ässää jäävät helposti sivuun, kun tuotannolliset kiireet saavat etusijan. Hiranon 

mukaan nämä kolme ensimmäistä ässää voidaan laittaa hetkeksi sivuun, mutta 

pidempään jatkuessa sillä on haitallisia vaikutuksia. (Hirano 1996, 20–23.) 
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Liiketoiminnassa parhaan tuloksen saavuttaminen edellyttää jatkuvaa paranta-

mista. Tuo parantaminen voidaan toteuttaa pienin askelin. 5S-menetelmä sovel-

tuu mainiosti yrityksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja on ensimmäinen as-

kel tuhlauksen poistamisessa. 5S-menetelmää voidaan kutsua parannustyön pe-

rustaksi. Siisteys ja järjestys ovat menestyvän yrityksen tunnusmerkki ja antavat 

laadukkaan vaikutelman asiakkaille ja henkilöstölle. Vaikka järjestelmän perus-

idea on yksinkertainen toimintamalli, kuitenkin sen ylläpitäminen vaatii vahvaa 

sitoutumista kaikilta siinä mukana olevilta. (Teknologiateollisuus 2001, 4–7.) 

 

Monessa yrityksessä tuotantotilat ovat rajalliset ja tilaa halutaan lisää. Todennä-

köisesti tilaa on tarpeeksi, mutta vuosien saatossa ylimääräistä tavaraa on kerty-

nyt suuria määriä sinne tänne aiheuttaen tilan ahtautta. 5S-menetelmän käyt-

töönotto on toimiva ratkaisu tällaisen tilanteen parantamiseksi. 5S voidaan hel-

posti ymmärtää väärin ja pitää sitä vain siivousohjelmana tai yksittäisenä, hetkel-

lisenä toimintana. Tarkoitus on kuitenkin saada aikaan jokapäiväinen, jokaisen 

työyhteisön jäsenen pysyvä toimintamalli. (Väisänen 2013.) 

 

 

KUVIO 2. 5S (sixsigma 2013) 
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4.2 Vaihe 1. Sortteeraus 

 

Menetelmän ensimmäisessä kohdassa tarkoitus on päästä eroon turhasta tava-

rasta. Monella työpisteellä lähtökohta on, että sinne on kertynyt vuosien aikana 

kasoittain monenlaista ylimääräistä tavaraa haittaamaan työntekoa. Tavara voi 

olla hukkapaloja erilaisista materiaaleista, vanhoja piirustuksia, rikkinäisiä työka-

luja ja muuta ylimääräistä romua. Ylimääräiseksi on helppo luokitella ne tavarat, 

joita ei enää tarvita tai tarvitaan todella harvoin. Vain pientä määrää tavaroista 

tarvitaan päivittäisessä käytössä työpisteillä. (Teknologiateollisuus 2001, 8–9.) 

 

Ylimääräisen tavaran lajittelu on hyvä aloittaa punaisten lappujen kampanjalla. 

Lappu voi olla pienikokoinen liimattava tai teipattava paperi, jossa on rastilla mer-

kattavat kohdat tavaran käyttötarpeelle ja varastoinnille. Punaisen lapun avulla 

määritetään ne tavarat, jotka mahdollisesti poistetaan työpisteeltä tai niiden jatko 

säilytyksestä. Punaisella lapulla merkityt tavarat voidaan sijoittaa muualle varas-

toitavaksi, hävittää kokonaan tai jättää työpisteelle. Hyvä sääntö on poistaa työ-

pisteeltä kaikki ne tavarat, joita ei tarvita seuraavan kokonaisen kuukauden ai-

kana. (Teknologiateollisuus 2001, 9.) 

 

Ylimääräisten tavaroiden luokitteluun ja punaisten lappujen laittamiseen osallis-

tuvat työnjohto ja työntekijät. 5S-toiminnan merkitys on helppo havainnollistaa 

työpisteiltä kertyneen turhan tavaran avulla. Ensimmäisen vaiheen ja ”laputuk-

sen” jälkeen kutsutaan yrityksen johto näkemään käytöstä poistetut tavaramää-

rät. On tärkeää, että yrityksen johto osallistuu, koska se antaa työntekijöille viestin 

5S-toiminnan merkityksestä ja tärkeydestä. (Teknologiateollisuus 2001, 9.) 

 

Punaisten lappujen strategiaan kuuluu myös niin sanottu karanteenialue, johon 

voi viedä ne tavarat, joista ei ole aivan varma, että hävitetäänkö vai säilytetäänkö 

ne. Alue on hyödyllinen, koska sinne vietyjen tavaroiden jatkosäilytyksestä ei tar-

vitse päättää heti, vaan tavaroiden lopullista paikkaa voi miettiä rauhassa ja tar-

kemmin. (Hirano 1996, 33.) 
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4.3 Vaihe 2. Järjestäminen 

 

Järjestelmän toinen vaihe voidaan ottaa käyttöön vasta sitten, kun ensimmäinen 

vaihe on suoritettu huolellisesti. Tavaroiden järjestämisellä ei voida saavuttaa 

suurta vaikutusta, jos sortteerausta ei ole tehty perusteellisesti. Vaiheet 1 ja 2 

toimivat parhaiten, kun niiden käyttöönotto suoritetaan samanaikaisesti. Järjes-

täminen tarkoittaa sitä, että tarvittavat tavarat järjestetään siten, että jokainen löy-

tää ne helposti. Järjestely on tärkeää, koska sen avulla pystytään pienentämään 

etsimiseen kuluvaa aikaa. On tärkeää miettiä mikä on paras paikka jokaiselle ta-

varalle esimerkiksi käyttötarpeen mukaan. (Hirano 1996, 46, 50.) 

 

Järjestäminen tapahtuu siten, että jokaisella tavaralla on sille määrätty oma paik-

kansa. Tärkeää on määrittää varastopaikat ja varaston enimmäiskoko. Järjeste-

lyllä ja paikkojen määrittämisellä on monia erilaisia toteutustapoja. Lattiaan voi-

daan maalata rajaavia alueita esimerkiksi lavoille ja näin voidaan selkeästi ha-

vaita poikkeama määritetystä paikasta tai määrästä. Käytävät pitäisi pyrkiä pitä-

mään avoimina kulkemista varten ja niiden rajaamiseen on hyvä käyttää erottu-

vaa maalausta. Työkalun paikan määrittämiseen voi käyttää tekstitarraa tai maa-

lata työkalun varjo työkalupaneeliin. (Teknologiateollisuus 2001, 10–11.) 

 

 

4.4 Vaihe 3. Siivous 

 

Kolmas vaihe 5S-järjestelmässä on siivous, jossa poistetaan työpisteeltä lika ja 

roskat. Tämän vaiheen tarkoitus on, että jatkossa paikat pidetään pysyvästi siis-

tinä. Siivouksen yksi tärkeä päämäärä on luoda sellainen työpiste, jossa työnte-

osta voi nauttia. Toinen tärkeistä päämääristä on se, että yritys voisi luopua niin 

sanotuista kevätsiivouksesta tai loppuvuoden siivouksesta. Tärkeämpää olisi 

saavuttaa jatkuva malli sille, että yrityksessä vallitsisi koko ajan vaadittava siis-

teys. (Hirano 1996, 68.) 

 

Pysyvän siisteyden avulla tuotannon eri tilat voidaan ottaa nopeasti käyttöön ti-

lanteiden muuttuessa. Siisteydellä saavutetaan monia etuja, jotka hyödyttävät 

koko työyhteisöä. Lattioiden siisteydellä estetään liukastumis- ja kompastumis-

onnettomuuksia. Ikkunoiden puhdistamisella saadaan enemmän auringonvaloa 



15 

tuotantotilaan ja tällä tavoin voidaan parantaa henkilöstön viihtymistä. Likainen 

työympäristö voi heikentää monin tavoin työssä viihtymistä. (Hirano 1996, 70.) 

 

Laitteiden puhtaanapito ja huolto-ohjelma kuuluvat 5S-järjestelmän kolmanteen 

osaan. Laitteiden siisteydellä ja toimintakunnon varmistuksella pystytään vähen-

tämään laitteiden rikkoontumisia. Laitteiden säännöllinen huolto ja siivous auttaa 

yritystä pitämään toimitusvarmuuden hyvänä. Siivouskohteiden kartoittaminen 

kannattaa suunnitella huolellisesti ja määrittää työntekijälle mikä on hänen vas-

tuualueensa ja vastuunsa siivouksesta. (Hirano 1996, 70, 72.) 

 

 

4.5 Vaihe 4. Standardointi 

 

5S-järjestelmän neljäs vaihe standardointi, vaatii toimiakseen kolmen aikaisem-

man vaiheen kunnollisen toteutumisen. Standardoinnin avulla pystytään määrit-

tämään se, että kolme ensimmäistä vaihetta pysyvät jatkuvasti käytössä. Stan-

dardoinnissa määritetään jokaiselle henkilölle vastuita kolmen ensimmäisen vai-

heen ylläpitämisestä. Tärkeää onkin se, että jokainen tietää tarkasti standardoin-

nin jälkeen mikä on hänen vastuullaan. Toimintaohjeet pitää antaa tarkasti, jotta 

työntekijä tietää milloin toimia standardoinnin mukaan ja millä tavalla. (Hirano 

1996, 82, 84.) 

 

Neljännen vaiheen käyttöönotto vaatii paneutumista asiaan, koska siinä pitää to-

della luoda tarvittavat vastuut ja toimintaohjeet, siis standardoinnit. Standardoin-

nissa pitääkin määrittää selvästi kolmen ensimmäisen vaiheen tehtävät. Jos stan-

dardointiin ei käytetä tarpeeksi aikaa ja se toteutetaan huonosti, sillä on haitallisia 

vaikutuksia kolmen ensimmäisen vaiheen toimintaan. Asiat palaavat tällöin hel-

posti alkuperäiseen lähtötilaan ja koko projektista saattaa tulla vain kertaluontoi-

nen siivous. Neljännen vaiheen perustarkoitus onkin, että ensimmäiset kolme vai-

hetta pysyvät jatkuvasti täysin käyttöönotetussa ja toimivassa tilassa. (Hirano 

1996, 83.) 
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4.6 Vaihe 5. Sitoutuminen 

 

Neljä ensimmäistä vaihetta aikaansaavat työn toteutuksen ja standardoinnin. Tä-

män jälkeen tulee viides vaihe, jossa määritetään sitoutuminen neljään ensim-

mäiseen vaiheeseen. Viidennen vaiheen tärkein ja vaikein osa on sitouttaa koko 

henkilöstö projektiin pysyvästi. Olennaista on painottaa jokaisen yrityksen henki-

lön sitoutumisen tärkeyttä. Ilman sitoutumista aikaisempien vaiheiden avulla saa-

vutetut edut voivat hävitä nopeasti. (Hirano 1996, 102, 105.) 

 

Sitoutuminen pitää pystyä painottamaan jokaiselle työntekijälle tarkasti ja vakuut-

taa hänet sen tärkeydestä. Jos tätä vaihetta ei suorita kunnolla, niin turhaa tava-

raa, likaa ja romua alkaa kerääntyä työpisteille ja laitteille. Sitoutuminen saadaan 

aikaan vain sillä, että työntekijöille pystytään vakuuttamaan tämän vaiheen tär-

keys. Sitoutumisessa ei ole varsinaista näkyvää tulosta, vaan tulos on se, että 

työntekijä muuttaa omaa ajatteluaan ja käyttäytymistään ja sitoutuu 5S-järjestel-

mään. (Hirano 1996, 103,106.) 
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5 5S-PROJEKTI 

 

 

5.1 Tarve 5S-projektille 

 

Rolemet Oy:n tuotantotiloihin oli kertynyt vuosien aikana paljon ylimääräistä ta-

varaa työpisteille, kulkureiteille ja varastotiloihin. 5S-menetelmä päätettiin valita, 

koska sen avulla pystytään parantamaan konepajaympäristöä usealla tavalla. 

Yleisesti 5S-menetelmä on osoittanut hyvän toimivuutensa konepajayrityksissä. 

Tuotantotilat ovat rajalliset ja tilojen paras mahdollinen hyödynnettävyys on tär-

keää toiminnan kannalta. 5S-menetelmän avulla saadaan hyödynnettyä kaikkea 

tilaa nykyistä tehokkaammin. Työnteon pitää olla sujuvaa jokaisella työpisteellä 

ja tarvittavien tavaroiden pitää löytyä nopeasti. Kaikkien tilojen pitäisi olla järjes-

tyksessä ja nopeasti hyödynnettävissä aina tarpeen vaatiessa. 

 

 

5.2 Projektin tavoitteet 

 

5S-projektin tavoitteita mietittiin yrityksen johdon kanssa (liite 1). Tavoitteiden 

suunnittelussa tärkeää oli se, että niiden pitää olla hyödyllisiä ja realistisia toteut-

taa.  

5S-projektille asetettiin seuraavat tavoitteet: 

- sujuvuutta tuotantoon 

- materiaalivirran sujuvampi läpimeno 

- lattiapinta-alan hyödyntäminen 

- työkalujen löytyminen 

- materiaalien ja muiden tarvikkeiden löytyminen 

- viihtyisämpi työympäristö. 
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Tavoitekeskustelussa mietittiin myös seuraavia etuja, joita projektilla pystytään 

saavuttamaan: 

- 5S-menetelmän avulla saavutetaan toimiva järjestelmä, josta hyötyy lo-

pulta koko yritys.  

- 5S-menetelmän avulla saavutetusta järjestelmästä voi olla ylpeitä yrityk-

sen koko henkilöstö. 

- Menetelmä parantaa henkilöstön työmoraalia. 
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6 TYÖN TOTEUTUS 

 

 

6.1 Projektista tiedottaminen 

 

5S-projekti lähti virallisesti käyntiin tiedottamalla yrityksen henkilöstölle tulevasta 

järjestelmästä. Tiedotus tapahtui kertomalla projektista työntekijöille ja lisäksi il-

moittamalla asiasta ilmoitustaululla. Koko henkilöstölle ei ollut mahdollista pitää 

samaan aikaan palaveria, koska töitä tehdään eri työvuoroissa. Tuotannossa val-

linnut kiire vaikeutti tiedottamista ja palaverien pitoa. Projektista pyrittiin kerto-

maan jokaiselle työntekijälle henkilökohtaisesti. 

 

Projektia varten asennettiin taukotilaan ilmoitustaulu (liite 2). Ilmoitustaululle koot-

tiin kattavasti tietoa tulevasta projektista ja itse 5S-menetelmästä. Projektista kes-

kusteltiin yrityksen johdon ja työntekijöiden kanssa ja 5S-menetelmä pyrittiin tuo-

maan jokaisen projektiin osallistuvan tiedoksi. Projektista tehtiin projektisuunni-

telma, joka annettiin henkilökohtaisesti jokaiselle työntekijälle ja suunnitelma lai-

tettiin näkyville myös ilmoitustaululle.  

 

 

6.2 Lähtötilanne 

 

Lähtötilannetta tuotantotiloissa kartoitettiin tutustumalla jokaiseen työpisteeseen. 

Jotkin pisteet ja hyllyt ovat jääneet vähemmälle käytölle ja niihin on muodostunut 

epämääräisiä kasoja turhaa tavaraa (kuva 1). Lisäksi tuotantotilassa tietyille alu-

eille ja työstökoneille oli kertynyt kaikkea ylimääräistä sinne kuulumatonta tava-

raa. Käytössä oleville työpisteille oli kerääntynyt vanhoja piirustuksia, malleja ja 

muuta metallitavaraa, koska niitä ei ollut uskallettu hävittää. Tavaraa oli kertynyt 

työntekijän vaihtuessa, koska edellinen työntekijä ei ollut poistanut turhia tava-

roita työpisteeltään. Uusi työntekijä ei ole voinut tietää, oliko jokin tavara tärkeä 

ja siksi kaikkea ylimääräistä on jäänyt työpisteelle. Tuotteita kuljetetaan tuotanto-

tiloissa työpisteille pumppukärryillä ja trukilla, kuitenkin kulkureiteille oli keräänty-

nyt turhia tavaroita ja tyhjiä kuormalavoja, jotka hidastivat sujuvaa tavaran kulje-

tusta.  
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Lähtötilanteen kartoituksessa pyrittiin keskustelemaan työntekijöiden kanssa työ-

pisteillä. Havaittavissa oli yleinen mielipide siitä, että työntekijät haluavat toimivan 

järjestelmän. Keskusteluissa ilmeni positiivinen suhtautuminen yleisen siisteyden 

ja järjestyksen ylläpitoon. Ongelmakohdaksi ilmeni työkalujen kulkeutuminen työ-

pisteeltä toiselle, koska tietyillä työkaluilla ei ollut määrättyä säilytyspaikkaa. 

Useat työntekijät olivatkin ottaneet tavakseen säilyttää henkilökohtaisessa käy-

tössään olevat työkalut lukitussa työkalukaapissa.  

 

 

KUVA 1. Työpisteen työkalukaappi ja kertynyttä roskaa 

 

Konepajaympäristössä metallitavaran kertyminen työpisteelle on yleistä ja suuri 

osuus siitä on myös säännöllisesti toistuvia tuotteita (kuva 2). Levy- ja putkiosia 

sekä muuta tavaraa oli kertynyt työpisteille säilytykseen, koska alihankintayrityk-

sessä on paljon erilaisia valmistettavia tuotteita ja joitain osia kannattaa olla aina 

valmiina (kuva 3). Joiltakin työpisteiltä löytyi sellaisia tuotteita varastoituna, jotka 

olivat jo poistuneet tuotannosta tai valmistettavaan revisioon oli tullut muutos. Ti-
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loja oli pyritty järjestelemään sopivalla hetkellä ja kesäaikaan oli toteutettu sii-

vousprojekteja sisä- ja ulkotiloissa. Mitään varsinaista järjestelmää ei ole ollut kui-

tenkaan olemassa, mutta työntekijöille oli painotettu, että tilat täytyy pitää järjes-

tyksessä.  

 

 

KUVA 2. Työpisteen tavarahylly 

 

 

KUVA 3. Pöytätila ja hylly on kertynyt täyteen tavarasta  
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Lähtötilannetta kartoittaessa huomattiin, että usealla työpisteellä järjestys ja toi-

minta olivat esimerkillisiä, vaikka niillä toimivat työntekijät eivät tunteneet 5S-jär-

jestelmää (kuva 4). Ylimääräistä romua ja roskaa on kertynyt niihin tiloihin tai työ-

pisteisiin, joissa vaihtuu usein työntekijä tai töitä tehdään samassa pisteessä use-

amman henkilön toimesta. Osa yrityksen työntekijöistä on myös omasta aloittees-

taan järjestänyt jonkin työpisteen tai tilan siistiin ja toimivaan kuntoon. Työnteki-

jöitä haastateltaessa osa kertoi olleensa aikaisemmin töissä yrityksessä, jossa 

on ollut käytössä 5S-menetelmä. Nämä työntekijät olivat selvästi omaksuneet 

menetelmän ja hyödynsivät sitä automaattisesti niillä alueilla, joilla he työskente-

levät. Keskusteluissa ilmeni, että järjestelmästä oli jäänyt työntekijöille positiivi-

nen mielikuva. 

 

 

KUVA 4. Toimiva järjestys työpisteellä 
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6.3 Projektin toteutus työpisteillä 

 

5S-projektin toteutukseen otettiin mukaan jokaisen työntekijän pysyvä työpiste. 

Työpisteitä ovat myös ne työstökoneet, joilla on pysyvä käyttäjä. Tärkeä lähtö-

kohta oli, että projekti ei saa häiritä yrityksen tuotantoa ja toteutus suoritetaan 

sopivalla hetkellä. Jo lähtötilanteen kartoituksessa mietittiin työntekijöiden 

kanssa, mitkä tavarat ja romut olisi hyvä poistaa työpisteeltä. Ensimmäiseen to-

teutusvaiheeseen varattiin aikaa kaksi viikkoa. Tuona aikana toteutettiin 5S-me-

netelmän kolme ensimmäistä kohtaa. Projektissa oli alusta asti tarkoitus, että jo-

kainen työntekijä suorittaa tarvittavat toimet omalla työpisteellään. Useat työnte-

kijät olivat työskennelleet yrityksen palveluksessa vuosia ja tunsivat parhaiten 

oman työpisteensä työkalut ja muut tavarat. Työnjohto määräsi joiltain työpisteiltä 

tietyt tavarat poistettaviksi ja työntekijät saivat päättää lopuista.  

 

Jokainen työntekijä suoritti sortteeraus-vaiheen ja poisti omalta työpisteeltään 

kaiken turhan tavaran. Työntekijät noudattivat kirjallista projektisuunnitelmaa, 

jossa oli eritelty tarkemmin mitä poistettava tavara on. Punaisten lappujen tar-

peellisuutta mietittiin yrityksen johdon kanssa. Laputus todettiin turhaksi, koska 

siitä ei nähty olevan todellista hyötyä. Laputuksen sijaan työnjohto kiersi työpis-

teet ja keskusteli poistettavista tavaroista työntekijöiden kanssa. Loppujen lo-

puksi oli hyvin selvää, mitkä tavarat poistetaan työpisteeltä ja hävitetäänkö vai 

varastoidaanko ne. Laputusprojektiin kuuluvaa, niin sanottua karanteenialuetta ei 

toteutettu. Alueeseen ei ollut tarvetta, koska sellaisia tavaroita oli vähän, joiden 

tarpeellisuudesta tai säilytyksestä olisi ollut epäselvyyttä.  

 

5S-menetelmän toinen vaihe järjestäminen, toteutui samaan aikaan sortteerauk-

sen kanssa. Nämä kaksi vaihetta etenivät parhaiten, kun ne toteutettiin samaan 

aikaan. Työntekijät järjestelivät omalla työpisteellään tarvitsemansa työkalut ja 

muut tarvikkeet. Ohjeena oli projektisuunnitelma, joka ohjeisti hyödyntämään 

hylly- ja kaappitilaa. Tuotantotiloissa oli jo aikaisemmin alettu merkata hyllyihin 

paikkoja esimerkiksi vahakynällä. Osassa työpisteitä ja työstökoneita merkkaa-

mista oli tehty jo ennen projektia omatoimisesti. Hyllypaikkojen merkkaamista ei 

kuitenkaan kannata tehdä laajasti, koska valmistettavien tuotteiden määrä ja 

vaihtuvuus on suuri. Hyllyihin pyrittiin kuitenkin merkkaamaan tekstillä, jokin siinä 

jatkuvasti pysyvä paikka. 



24 

 

Järjestämisessä toteutettiin hyllyjen siirtoja parempiin paikkoihin ja joitain hyllyjä 

sekä pöytiä siirrettiin kokonaan pois tilaa viemästä. Hitsauspöytien alaosia otettiin 

parempaan hyötykäyttöön ja niihin sijoitettiin tuotteiden valmistuksessa käytettä-

viä asettimia ja muita apuvälineitä. Ensimmäisessä vaiheessa työpisteiltä pois-

tettuja tavaroita järjestettiin varastotiloihin. Varastossa oli hyvin tilaa, koska se oli 

siivottu ja tyhjennetty turhasta tavarasta edellisen kesän aikana. 

 

Työntekijät suorittivat kolmannen vaiheen siivouksen omalla työpisteellään. Sii-

vouksessa lakaistiin lattiat ja hyllyt sekä poistettiin kaikki kertyneet roskat. Tiedot-

tamisessa painotettiin, että oman työpisteen niin sanottu raja ei ole tarkka. Työn-

johto ohjeisti, että jokainen voi oma-aloitteisesti lakaista nopeasti myös hieman 

laajemmin omaa työympäristöään. Työntekijät toteuttivat siivouksen ja laajensi-

vat tämän vaiheen ulottumaan kulkureiteille ja yleisesti tuotannon tiloihin. Useat 

työntekijät toteuttivat kaikkia kolmea vaihetta samaan aikaan ja se oli toimiva rat-

kaisu. Joidenkin työpisteiden vieressä sijaitsee työstökoneita ja 5S-menetelmän 

kolmea ensimmäistä vaihetta oli sovellettu myös niihin. 

 

Standardointivaihetta alettiin toteuttaa heti, kun kolme ensimmäistä vaihetta oli 

suoritettu.  Standardointia varten tehtiin sääntö, joka koskee jokaista työntekijää. 

Sääntö määritti, että jatkossa jokaisen on pidettävä huoli oman työpisteensä 

osalta kolmen ensimmäisen vaiheen ylläpidosta. Jokaiselle työntekijälle annettiin 

projektisuunnitelmassa vastuualueeksi oma työpiste ja sen lähiympäristö. Sa-

malla työpisteellä työskentelevät koneenkäyttäjät vastaavat koneen alueen 

osalta kolmen ensimmäisen vaiheen ylläpidosta. Yleistä siisteyttä ja järjestystä 

tulee siis noudattaa jatkossa. Sääntö määritti tarkennuksena, että konepajaym-

päristön ei tarvitse kiiltää ja yleinen perussiisteys riittää. Neljännen vaiheen tär-

keyttä pyrittiin painottamaan jokaiselle työntekijälle, jotta aikaisemmat toteutus-

vaiheet eivät jäisi vain kertaluontoiseksi siivoukseksi. 

 

Järjestelmän viides vaihe, sitoutuminen pyrittiin tuomaan mahdollisimman sel-

västi esille. Projektisuunnitelma määritti tiivistetyn ohjeen sitoutumisesta. Ohjeen 

avulla pyrittiin painottamaan tämän viimeisen vaiheen tärkeyttä, jotta kaikki aikai-

semmat vaiheet pysyisivät käytössä. Työnjohto selvensi tilaisuuden tullen työn-

tekijöille viidennen vaiheen merkitystä. Viimeisestä vaiheesta kerrottiin, että siinä 
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pyritään saamaan haluttu muutos jokaisen työntekijän ajatteluun ja suhtautumi-

seen sekä myönteiseen haluun sitoutua 5S-järjestelmään. Työnjohto painotti, 

että koko henkilöstön pitää sitoutua projektiin, jotta se toimisi jatkossa kunnolla ja 

jatkuva parantaminen olisi mahdollista. 

 

 

6.4 Havainnollistava työpiste 

 

Koska 5S-projektilla oli monia tavoitteita, valittiin niiden mittaamiseen ja havain-

nollistamiseen yksi sattumanvarainen työpiste (kuva 5). Valittua työpistettä käy-

tetään pääsääntöisesti hitsattavien teräsrakenteiden valmistukseen. Kyseisen 

työpisteen lattiapinta-ala on 42 m2, mutta alasta oli arviolta vain puolet käytettä-

vissä.  Lattialle oli kertynyt putkia ja muuta romua, jotka veivät suuren osan pinta-

alasta ja hylly oli täynnä sinne kuulumatonta tavaraa. Valmistettavien tuotteiden 

sujuva kuljetus työpisteelle oli hankalaa. 

 

 

KUVA 5. Työpiste ennen 5S-projektia  

 

Kyseinen työpiste antoi erittäin selkeän kuvan, kuinka paljon ylimääräistä tavaraa 

voi kertyä yhdelle pisteelle. Ennen projektin alkua, työpisteelle tuotiin tyhjät kärryt 

seka- ja metallijätettä varten. Työpiste kartoitettiin sillä työskentelevän työntekijän 

ja työnjohdon yhteistyönä. Tällä kartoituksella selvitettiin, mitkä kaikki tavarat voi-
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daan hävittää tai siirtää muualle säilytykseen. Hävitettävää roskaa ja muuta ro-

mua tuli täysi kärry samoin kuin metallijätettä (kuva 6). Yhdestä työpisteestä pois-

tettavan tavaran määrä oli yllättävän suuri. Samalla suoritettiin työpisteen piirus-

tuskansioiden tarkistaminen. Kansiot käytiin läpi ja niistä poistettiin kaikki turhat 

piirustukset. Ylimääräistä paperijätettä oli kertynyt hyllyille ja kansioihin runsaasti 

(kuva 7). Kansiot pursusivat ylimääräisiä papereita ja se vaikeutti tarvittavien pa-

perien löytymistä.  

 

 

KUVA 6. Poistetut tavarat yhdeltä työpisteeltä  

 

 

KUVA 7. Työpisteelle kertyneet turhat piirustukset  
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Työpisteen lattialta kuljetettiin muualle säilytykseen sinne kertyneet kuormalavat. 

Lattialla oli paljon kaikkea sinne kuulumatonta tavaraa, mikä haittasi sujuvaa liik-

kumista ja aiheutti myös kompastumisvaaran. Lattia tyhjennettiin perusteellisesti 

ja lakaistiin (kuva 8). Työpöydällä ja lattialla olleet työkalut siirrettiin työkalukaap-

piin ja hyllyyn. Lattialle oli kertynyt putkia ja niiden tarpeellisuus tarkistettiin. Kaikki 

niin sanotut hukkapätkät toimitettiin metallinkeräykseen ja tarpeelliset putket jär-

jestettiin paremmalla tavalla. 

 

 

KUVA 8. Työpisteen lattia siivouksen jälkeen 

 

Työpisteellä olevilla työkaluilla ei ole ollut määrättyä säilytyspaikkaa ja työkaluja 

oli tällä työpisteellä vähän (kuva 9). Kaikki pisteen työkalut mahtuvat lukittavaan 

ja siirrettävään työkalukaappiin. Työkalujen ääriviivojen muodon maalaamista 

työkalukaappiin mietittiin, mutta sille ei nähty kyseisellä pisteellä tarvetta. Tava-

rahyllyyn määritettiin paikka, jossa jatkossa säilytetään piirustuskansiot. Hyllyn 

alaosaan määritettiin paikka tuotteiden valmistuksessa käytettäville asettimille. 

Tavarahyllyn viereen sijoitettiin jäteastia. Työpisteelle tuotiin tavaroiden säilyttä-

mistä varten muovilaatikoita.  
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KUVA 9. Työpiste 5S-projektin jälkeen 

 

6.5 Saavutetut tulokset 

 

Tulosten tarkastelu rajoittuu opinnäytetyön tekemiseen varattuun aikaan. 5S-me-

netelmän käyttöönotto on aikaa vievä ja tulosten tarkastelua varten menetelmän 

pitäisi olla pidempään käytössä. Kuitenkin jo lyhyessä ajassa 5S-menetelmällä 

saavutettiin hyviä tuloksia. Projektilla saatiin näkyviä tuloksia siisteyden ja yleisen 

järjestyksen merkittävänä parantumisena. Tuotantoon saatiin sujuvuutta ja mate-

riaalivirtaa saadaan menemään paremmin läpi, koska työpisteille on sujuvampi 

kuljettaa tarvittavia raaka-aineita ja puolivalmisteita. Iso parannus tapahtui työ-

ympäristön yleisilmeessä ja sen myötä viihtyvyydessä. Tuloksia pitäisi tarkastella 

pidemmällä aikavälillä, jotta voitaisiin arvioida ajan säästö tuotteiden kuljetuk-

sessa. 

 

Kolmen ensimmäisen vaiheen toteutuksen tuloksena, lattiapinta-ala tuli huomat-

tavasti paremmin käytettäväksi. Saavutettua lattiapinta-alaa oli hankala arvioida 

mittaamalla, koska niiltä poistettiin eri määriä tavaraa ja roskaa. Keskimääräisesti 

arvioiden, yksittäiselle työpisteelle saatiin lattiapinta-alaa lisää noin 50 %. Työpis-

teiden koot vaihtelivat ja niillä ei ole tarkkaan määritettyjä rajoja. Esimerkiksi ku-

vassa 10 on hyvin havaittavissa, kuinka paljon lattiapinta-alaa saatiin vapautettua 

hyötykäyttöön. 
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KUVA 10. Siivouksella saavutettua lattiapinta-alaa  

 

Vaikka alkuperäiseen suunnitelmaan ei kuulunut työpisteiden järjestyksen muut-

tamista, niin kuitenkin muutos toteutettiin. Kahdeksan työpöydän sijaintia vaih-

dettiin. Työpisteiden sijoittelusta oli ollut aikaisemmin puhetta ja niiden sijainnit 

olisi hyvä asettaa niillä valmistettavien tuotteiden koon mukaan. Työpöytiä on 

useaa kokoa ja niillä valmistetaan eri kokoisia tuotteita. Pöytiä on useaa eri kor-

keutta, jotta ne olisivat käyttäjäystävällisiä. Tämän vuoksi usealla pöydällä on va-

kiintunut käyttäjä. 

 

Aikaansaatu muutos helpottaa monella tavalla isojen, useiden metrien mittaisten 

rakenteiden valmistamista. Uudet sijainnit työpöydille mietittiin yhteistyössä työn-

johdon ja työntekijöiden kanssa (kuva 11). Isommat rakenteet valmistetaan jat-

kossa tuotantotiloissa paikassa, jossa on hyvä tuotteiden siirreltävyys ja lyhyt val-

miiden tuotteiden kuljetusmatka. Työpöytien paikkaa voidaan jatkossakin muut-

taa tarvittaessa esimerkiksi, jos jokin valmistuksessa oleva rakenne vaatii vielä 

enemmän tilaa.  
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KUVA 11. Työpisteiden järjestelyjä ja saavutettua lattiapinta-alaa  

 

Projektilla lisättiin työntekijöiden osaamista Lean-ajattelusta. Usean henkilön 

asenteet paranivat. Tämä ilmeni positiivisesti siten, että valtaosa työntekijöistä 

teki itsenäisesti pienimuotoisia parannuksia tuotantotiloissa. Projektin avulla väli-

tettiin yrityksen koko henkilöstölle tietoa Lean-ajattelusta ja erityisesti 5S-työka-

lusta. Projektin edetessä usean henkilön kanssa saatiin aikaiseksi hyvää keskus-

telua ja ideointia.  

 

Esimerkiksi eräs kehitysidea päätettiin toteuttaa heti. Lähettämön ja tavaroiden 

vastaanottoon toteutettiin merkitty paikka, johon sijoitetaan aina eräät tietyt saa-

puvat tuotteet. Aikaisemmin kyseiset tuotteet oli jätetty esimerkiksi oven pieleen 

tai pöydän kulmalle ja silloin niitä ei välttämättä huomattu nopeasti. Hyviä ehdo-

tuksia kerättiin talteen ja niitä voidaan hyödyntää mahdollisesti jatkossa. Kaikkia 

toteuttamisen arvoisia ehdotuksia ei ehditty toteuttaa tämän projektin aikataulun 

puitteissa. 

 

Yksi tavoitteista oli materiaalien ja muiden tarvikkeiden parempi löytyminen. Tä-

män tavoitteen osalta saatiin aikaiseksi hyviä parannuksia. Esimerkiksi lähettä-

mön ja kokoonpanon alueella saatiin 5S-järjestelmän kolmen ensimmäisen vai-

heen avulla paljon aikaiseksi. Kyseisistä tiloista löytyi paljon käyttökelpoista tava-

raa, joka oli jäänyt ylimmille hyllyille tai säilytyslaatikoihin piiloon. Tiloissa tapahtui 
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suuri muutos, kun sieltä poistettiin turhaa tavaraa ja paranneltiin järjestystä. 

Tämä muutos lisäsi suuresti käyttävissä olevaa lattiapinta-alaa. Jotta voitaisiin 

arvioida materiaalien ja tarvikkeiden parempaa löytymistä ajan säästönä, pitäisi 

projektia tarkastella pidemmällä ajalla. 

 

 

6.6 Turvallisuuden parantaminen 

 

Työturvallisuutta ei voida koskaan painottaa liikaa ja sitä pitää parantaa jatku-

vasti. Yrityksen työturvallisuus parani 5S-menetelmän käyttöönoton ansiosta. Pa-

rempi yleisen siisteyden taso ja tavaroiden järjestys aikaansaivat turvallisemmat 

työskentelyolosuhteet. Parempaan suuntaan muuttuneilla olosuhteilla, saadaan 

vähennetyksi tapaturmia ja niistä aiheutuvia työntekijöiden poissaoloja. Poissa-

olojen ja loukkaantumisten vähentymistä ei voida kuitenkaan arvioida näin lyhy-

ellä ajanjaksolla. Turvallisuus parani, kun työpisteiltä poistettiin rikkinäisiä työka-

luja ja kuluneita jatkojohtoja. Turvallisuus parantui myös sillä, että työpisteet 

muuttuivat siivouksen myötä väljemmiksi ja kulkureiteillä on paremmin tilaa kul-

kea. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Projektia lähdettiin toteuttamaan innokkaasti usean tavoitteen pohjalta. Alkuvai-

heessa saatiin hyviä keskusteluja ja ideointia sekä todettiin projektissa olevan 

paljon tehtävää. Pelkästään keskustelut ja ideoinnit eivät kuitenkaan pystyneet 

takaamaan, että kaikki tarvittava saataisiin tehdyksi riittävän vahvalla otteella. 5S-

menetelmän käyttöönotto oli projektina yllättävän vaativa ja aikaa vievä. Projektin 

parissa kului aikaa kolme kuukautta, johon sisältyi aiheeseen tutustuminen, pro-

jektin toteutuksen suunnittelu ja itse toteutus. Tuon kolmen kuukauden aikana 

saatiin kuitenkin lupaavia tuloksia. Jotta menetelmä saataisiin syvemmin ja jär-

jestelmällisemmin toimimaan, siihen tarvitaan aikaa reilusti enemmän. 

 

Uuden järjestelmän käyttöönotto vaatii melkoisesti sitoutumista yrityksen koko 

henkilöstöltä. Yrityksen johdon tietoon ei tullut juurikaan vastarintaa projektia koh-

taan. Olikin positiivisesti yllättävää, kuinka hyvin työntekijät suhtautuivat koko ide-

aan ja lähtivät siihen mukaan. Projektisuunnitelmassa kuitenkin painotettiin, että 

tuotanto menee etusijalle eikä tuotanto saa kärsiä projektista. Suunnitelman to-

teuttaminen vaati työntekijöiltä ylimääräistä työtä, mutta tämä ei estänyt heitä to-

teuttamasta projektia omalta osaltaan. Vaikka vastustusta ei ilmentynyt, niin 

osassa työpisteitä ei tapahtunut mitään merkittäviä parannuksia. Tosin osa työ-

pisteistä oli valmiiksi erittäin siistejä ja hyvässä järjestyksessä. 

 

Tiedottaminen todettiin heti projektin alussa haasteelliseksi. Kaikkia tuotannon 

henkilöitä ei pystytty saamaan samaan aikaan paikalle, koska töitä tehtiin use-

assa eri vuorossa. Projekti osui muutenkin hyvin kiireiseen ajankohtaan, jolloin 

tuotannossa oli paljon kuormitusta. Projektia ei voitu asettaa tuotannon kiireiden 

edelle, mutta projekti saatiin suoritetuksi suunnitelman mukaisesti. Tiedottami-

seen käytettiin ilmoitustaulua ja projektista kerrottiin tuotannon henkilöille aina 

tilaisuuden tullen henkilökohtaisesti. Jos aikaa olisi ollut enemmän käytettävissä 

ja tuotannossa olisi ollut rauhallisempi tilanne, tiedottavia palavereja olisi pidetty 

useampia. 

 

Konepajan ei tarvitse kiiltää ja tätä asiaa painotettiin projektin aikana. Tiloissa 

hitsataan ja leikataan levyä ja silloin siellä muodostuu savua, jonka sisältämä pöly 
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laskeutuu pinnoille tummana kerroksena. Tuo pöly on ominaista hitsaavissa ko-

nepajoissa, mutta roskan ja romun ei tarvitse olla. Projektin ollessa jo loppusuo-

ralla vaikutti siltä, että moni työntekijä oli ymmärtänyt tämän projektin tarkoituksen 

ja tavoitteet. Turhaa roskaa ja metallijätettä saatiin poistetuksi suuret määrät ja 

sillä saatiin luoduksi väljyyttä ja viihtyisyyttä. Projektista oli myös keskusteltu työn-

tekijöiden keskuudessa. He toteuttivat ja laajensivat projektia omatoimisesti. Lä-

hettämön ja kokoonpanon tilat kokivat merkittäviä parannuksia järjestykseltään ja 

yleisilmeeltään. Nuo tilat eivät varsinaisesti kuuluneet projektin ydinalueeseen, 

mutta työntekijät halusivat itse parantaa niitäkin alueita. 

 

5S-menetelmän käyttöönotto ei ollut vain kertaluontoinen siivous, vaan se on tar-

koitus pitää käytössä ja saavuttaa sen avulla jatkuvaa parantamista. Projektin 

jatkosta pidettiin tilannekatsaus (liite 3). Opinnäytetyön aikana ehdittiin saamaan 

tuotannon sisätiloihin parannuksia. Ulkotiloihin ei kannattanut aloittaa mitään eri-

tyisiä toimenpiteitä, johtuen talvisesta vuodenajasta. Tarkoitus on, että projekti 

laajenee kevään ja kesän aikana ulkotiloihin. Ulkona on tarkoituksena toteuttaa 

samanlaisia parannuksia kuin sisätiloissa.  

 

Tuotantotiloissa on tarkoituksena tehdä selvemmät rajaukset, maalaamalla latti-

oihin kulkureittejä ja työstökoneiden alueita. Välttämättä kaikkia jatkotoimenpi-

teitä ei tehdä 5S-menetelmän mukaan, vaan kehitetään enemmänkin yleisiä 

sääntöjä ja ohjeita, jotka ovat sopivia juuri Rolemet Oy:lle. 5S-menetelmän kolme 

ensimmäistä kohtaa pidetään käytössä ja niiden tärkeydestä painotetaan jatkos-

sakin. Nämä kohdat olisi kuitenkin hyvä vielä suorittaa uudelleen läpi ja käyttää 

projektiin pidempään aikaa. Toteutus kannattaa tehdä heti, kun tuotannon tilanne 

sen sallii. Kohdat neljä ja viisi vaativat vielä tarkempaa ohjeistusta ja paneutu-

mista, jotta ne saadaan paremmin standardoiduksi ja sitoutetuksi yrityksen hen-

kilöstölle. 
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LIITTEET 

Liite 1. 5S-projektin tavoitteet 
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Liite 2. 5S-projektin ilmoitustaulu 
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Liite 3. 5S-projektin tilannekatsaus 

 

 


