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Käytetyt termit 

Layout Layout tarkoittaa tuotantojärjestelmän fyysisten osien si-

joittelua suhteessa käytettävissä olevaan pinta-alaan. 

Kapasiteetti Tuotantokykyä kuvaava mittari, joka ilmoittaa tuotantoyksi-

kön maksimisuorituskyvyn aikayksikössä. 

Virtaus Tarkoittaa tuotteiden, materiaalien ja tiedon virtausta pro-

sessissa. 

Prosessi Suoritettavien toimenpiteiden sarja, joka tuottaa määritel-

lyn lopputuloksen.  

Toimitusketju Tarkoittaa organisaatioiden toimintojen kokonaisuutta, 

jossa tavarat kulkevat raaka-ainevaiheesta loppuasiak-

kaalle. 

Asetusaika Kuvaa aikaa, joka kuluu vaihdettaessa tuotteesta toiseen. 

Manipulaattori Automaattinen käsittelylaite, jota käytetään tuotteiden tai 

kappaleiden siirtelyyn. 

SolidEdge Parametrinen suunnittelu- ja mallinnusohjelmisto. 

Tahtiaika Tahtiaika kuvaa yksittäisiin työvaiheisiin kuluvaa aikaa vir-

tausperiaatteella toimivassa tuotannossa. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Aikaisemmat työtehtävät kohdeyrityksessä ovat tuoneet esille tarpeen kehittää ny-

kyisen pakkauslinjaston ja varaston toimintaa. Tuotantolinjan toiminnallisuuteen liit-

tyvät ongelmat ovat osoittaneet tarpeen muutoksille. Uusi layout mahdollistaisi te-

hokkaamman työskentelyn tuotannossa ja tilankäytön optimoinnilla saataisiin lisää 

lattiapinta-alaa tuotantotilaan sekä valmiin tavaran varastoon.  

Alustavassa palaverissa työhön liittyen tuli esille yrityksen toive tuotantolinjan sel-

keyttämiselle. Tavoitteena olisi yksinkertaistaa linjan toimintaa, jotta saataisiin sul-

jettua pois häiriöitä aiheuttavat tekijät tuotantolinjassa. Toiveena oli nykyisten tuo-

tantolaitteiden uudelleen järjestäminen sekä uusien koneiden tarpeen kartoittami-

nen. 

Työssä päätettiin lähestyä ongelmien ratkaisua siten, että ensin kartoitetaan tuotan-

tolinjan toiminta sekä materiaalivirrat. Pakkausvaiheen toiminnan tehostamiseksi 

tuotantolinjassa olevien koneiden järjestystä muutettaisiin siten, että linjaston toi-

minta yksinkertaistuisi. 

Valmiin tavaran varaston toiminnallisuuden kehittämiseksi varastoon pyritään löytä-

mään uusi tehokas varastointiratkaisu. Uusien varastointihyllystöjen avulla tilat saa-

taisiin hyötykäytettyä tehokkaammin ja varaston kuormalavakapasiteetti kasvaisi 

nykyisestä tasostaan. 

1.2 Työn tavoitteet 

Työn ensisijaisena tavoitteena oli optimoida kohdeyrityksen pakkauslinjaston 

layout. Nykyisen pakkauslinjaston siirtäminen toiseen paikkaan vapauttaisi lisää 

tuotantotilaa ja näin ollen kehittäisi tuotannon työtehoa. Tuotannon virtauksen pa-

rantaminen ja tilankäytön parempi hyödyntäminen huomioitiin suunnitelmassa yri-

tyksen toiveiden mukaisesti. 
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Tämän lisäksi työn toisena tavoitteena oli suunnitella valmiin tavaran varastolle uusi 

layoutratkaisu. Pakkauslinjaston loppupään uudelleen sijoittaminen vapauttasi lisää 

tilaa varastoon ja mahdollistaisi suuremman varastokapasiteetin. Uusien varasto-

hyllyjen avulla varaston toimintaa saataisiin helpotettua huomattavasti. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi tässä työssä käsiteltiin laajasti teoriatietoa liittyen tuo-

tannon layoutsuunnitteluun. Tuotannon tehokkuuden ja toiminnallisuuden kannalta 

suunnittelussa otettiin huomioon useita vaikuttavia tekijöitä, jotka tukivat suunnitte-

luvaiheita. Uusien layoutien käytännöllisyyteen liittyen oli oleellista pohjustaa suun-

nitelmat laajan teorian perusteella. Laaja tietopohja liittyen varsinaiseen tuotannon 

tehostamiseen vaikutti positiivisesti parhaimman mahdollisen lopputuloksen saavut-

tamiseen. 

1.3 Työn rakenne 

Tämän opinnäytetyön ensimmäisessä luvussa esitellään työn taustaa ja siihen liit-

tyviä tavoitteita sekä kohdeyritys. Työn toisessa luvussa keskitytään tuotannon te-

hokkaaseen suunnitteluun. Kolmannessa luvussa tutustutaan tuotantoprosesseihin, 

joista tarkemmin käsitellään layoutsuunnittelun teoriaa. Työn neljännessä luvussa 

kerrotaan tuotantojärjestelmiin liittyvää teoriaa. Viidennessä luvussa käsitellään 

pakkauslinjaston ja varaston uusien layoutsuunnitelmien toteutusta. Kuudennessa 

luvussa esitetään työn tulokset ja niiden analysointi. 

1.4 Yritysesittely 

Opinnäytetyön kohdeyrityksenä toimii Nevalan Peruna Oy. Vuonna 1978 perustettu 

perheyritys toimii perinteisellä perunan viljelyalueella Etelä-Pohjanmaan Isojoella. 

Yritys keskittyy toiminnassaan perunan viljelyyn ja jatkojalostukseen. Yrityksen tuot-

teisiin kuuluvat esikypsennetyt peruna- ja valmisruokatuotteet monessa eri muo-

dossa.  
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Yrityksessä 2010-luku on ollut uudistamisen aikaa ja yritys onkin panostanut vah-

vasti tulevaisuuteen. Jatkuvan tuotekehityksen avulla yritys pyrkii tuottamaan asiak-

kailleen laadukkaita ja nykyaikaisia tuotteita. 
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2 TUOTANNON TEHOKAS SUUNNITTELU 

2.1 Materiaalinhallinta 

Materiaalihallinta edustaa valmistavan yrityksen raaka-aineiden, puolivalmisteiden 

ja lopputuotteiden hankinnan sekä jakelun ja varastoinnin hallintaa. Tällä tarkoite-

taan sitä, että yrityksen kaikkia materiaalivirtoja ohjataan toimittajilta aina loppuasi-

akkaalle asti. Viimeisten vuosikymmenien aikana materiaalihankintojen osuus yri-

tysten liiketoiminnassa on kasvanut huomattavasti. Kasvun lisäksi on pyritty yhtäai-

kaisesti pienentämään varastojen kokoa sekä nopeuttamaan tilaus-toimitusproses-

seihin kuluvaa aikaa. Edellä mainittujen päämäärien saavuttaminen vaatii kaikkien 

toimintojen tehokasta hallintaa ja organisointia. (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri & Miet-

tinen 2009, 443.) 

Materiaalinhallinta sisältää yleisesti kaksi perustavoitetta, jotka pyritään saavutta-

maan tuotannon tehostamiseksi. Näiden tavoitteiden täyttyessä yritys saavuttaa ha-

lutun palvelutason mahdollisimman pienillä kustannuksilla. (Haverila ym. 2009,443.) 

Tavoitellun palvelutason ylläpito. Materiaalihallinnon täytyy pystyä ylläpitämään 

tavoiteltua palvelutasoa. Toimintoja tulee kehittää niin, että varastot pystyvät täyttä-

mään oman tuotannon tarpeet ja palvelemaan asiakasta toivotulla tavalla. Varasto-

jen palvelutaso määräytyy tuotteiden saatavuuden ja toimitusajan pituuden perus-

teella. Palvelutason ylläpito on yksi keskeisin strateginen päätös, jota vaaditaan ma-

teriaalitoiminnoilta. (Haverila ym. 2009, 443.) 

Materiaalihallinnan kustannusten minimointi. Kokonaiskustannukset materiaali-

hallinnassa koostuvat seuraavalla tavalla: 

1. Hankittavien materiaalien hinta 

2. Ostoon liittyvät kustannukset 

3. Varastointikustannukset 

4. Jakelukustannukset 

5. Kuljetus, tarkastus ja vastaanottokustannukset 

6. Virheiden aiheuttamat kustannukset 

7. Puutekustannukset 
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8. Reklamaatiokustannukset. (Haverila ym. 2009, 443-444.) 

Edellä mainitut kohdat kattavat yritykselle aiheutuneet kustannukset materiaaleihin 

liittyen. Materiaalihankintoja ja toimintoja suunniteltaessa on aina arvioitava, kuinka 

paljon hankintapäätökset vaikuttavat kokonaiskustannuksiin. (Haverila ym. 2009, 

444.) 

2.2 Työtilojen suunnittelu 

Työpisteen suunnittelussa on otettava huomioon, että työntekijöillä on edellytykset 

turvalliseen ja hyödylliseen liikkumiseen omassa työssään. Työtehtäviä tulisi pystyä 

suorittamaan vuorottelemalla liikkuen, seisoen ja istuen, silloin ihmisen lihakset ja 

verenkierto aktivoituvat tasaisesti. Työvaiheet, jotka sisältävät epämukavia työasen-

toja, voidaan suorittaa koneilla ja laitteilla. (Ijäs & Välimäki 2010, 16.) 

Kulkureitit ja -tasot tulee suunnitella siten, että esimerkiksi lattiat, askelmat, kaiteet 

ym. ovat turvallisia käyttää. Elintarviketyössä käytettävät erilaiset pinnat on suunni-

teltava sellaisiksi, että ne ovat hygieenisiä ja helppo puhdistaa. Lattiapinnoilta on 

poistettava välittömästi kaikki tekijät, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle liukastumis-

vaaran. Turvallinen liikkuminen työtiloissa edellyttää mahdollista lattiapintojen kar-

hentamista ja selkeästi merkittyjä kulkureittejä ajoneuvoille. (Ijäs & Välimäki 2010, 

16-17.)  
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Kuvio 1. Turvallisuuden parantaminen (Ijäs & Välimäki 2010, 16). 

2.3 Varastojen suunnittelu 

Tuote- ja materiaalivarastot ovat olennaisia melkein kaikille valmistaville yrityksille. 

Varastojen tarve ilmenee usein tuotantoprosessien erillisten vaiheiden yhdistämi-

sessä ja toimituskyvyn varmistamisessa. Varastoihin sitoutuu huomattavasti pää-

omaa, minkä vuoksi varastot ovat yleensä olennainen kustannustekijä yrityksen toi-

minnassa. Varastot sisältävät aina riskitekijän, sillä tuotteet voivat vanhentua varas-

tossa taloudellisesti tai teknisesti. Elintarviketeollisuudessa tuotteen vanhentuminen 

varastossa huonontaa tuotteen laatua merkittävästi. (Haverila ym. 2009, 445-446.) 

Oikeanlaisella varaston suunnittelulla on positiivinen vaikutus tuottavuuteen. Suun-

nittelu itsessään on vaihe, jossa varaston kokonaistuottavuutta pystytään kasvatta-

maan ihanteellisesti. Valmiiseen varastoon jälkeenpäin sovellettavat muutokset 

ovat huomattavasti kalliimpia kuin suunnitteluvaiheessa. (Intolog Oy, [viitattu 

5.3.2019].) 
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Varastojen suunnittelussa on huomioitava joukko erilaisia tekijöitä kuin tuotantojär-

jestelmän layoutsuunnittelussa. Valmistettavien tuotteiden tilaustiheys määrittelee 

usein varastointijärjestyksen. Usein tilattavat tuotteet tulisi sijoittaa varastossa siten, 

että ne ovat helposti saatavilla ja mahdollisimman lähellä lastausaluetta. Pienem-

män varastointitarpeen vaativien tuotteiden ja valmisteiden sijoituspaikat pidetään 

yleisesti varaston takaosassa. Tuotteiden väliset sidokset ovat erittäin tärkeitä va-

rastoinnin kannalta, koska keräilyyn kuluva aika kasvattaa kustannuksia nopeasti. 

Jos tiedetään, että tuotteita A ja B tilataan lähestulkoon aina yhdessä, kannattaa ne 

sijoittaa varastossa lähelle toisiaan. (Stevenson 2009, 259.) 

Varastointitilaa suunniteltaessa täytyy pyrkiä huomioimaan toimintaan liittyvät eri 

osa-alueet riittävän hyvin. Varastotyyppi, laitteet, hyllystöt ja materiaalivirrat kuulu-

vat osaksi tilasuunnittelun kokonaisuutta. Liian pienet säilytys- ja käsittelytilat kas-

vattavat mahdollisten virheiden määrää ja vaikeuttavat toimintaa varastossa. Käy-

tettävällä laitteistolla on huomattavan tärkeä merkitys varastoissa. Käytävien levey-

det tulee suunnitella siten, että nosto- ja siirtolaitteet pääsevät liikkumaan vapaasti 

ja turvallisesti varaston sisällä. (Ritvanen, Inkiläinen, Bell & Santala 2011, 83-85.) 

Käytävien viedessä suuren osan varastoalueen pinta-alasta voidaan suunnitella te-

hokkaampaa varastointia vähentämällä tarvittavien ajokäytävien määrää. Läpivir-

taushyllyjä ja syväkuormausratkaisuja käytettäessä saadaan yhtä suureen varasto-

tilaan enemmän kuormalavapaikkoja kuin tavallisia kuormalavahyllyjä käytettäessä. 

(Karhunen, Pouri & Santala 2004, 355-358.) 
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Kuva 1. Läpivirtaushyllyn (Fifo:n) toimintaperiaate (Karhunen, Pouri & Santala 
2004, 358). 

Läpivirtaushyllyjen käyttö on kannattavaa silloin, kun tuotenimikkeitä on vähän ja 

niiden määrät ovat suuria. Nimitys Fifo on peräisin englanninkielen sanojen First in 

First out alkukirjaimista. Tämä nimitys viittaa läpivirtaushyllyn toimintaperiaattee-

seen, jonka perustana on tuotteiden käyttöönotto ikäjärjestyksessä. Varastointi hyl-

lystössä tapahtuu siten, että hyllystöä täytettäessä asetettu lavakuorma siirtyy pai-

novoiman avulla joko kanavassa olevan jonon viimeiseen lavaan asti tai kanavan 

päähän. (Karhunen ym. 2004, 358-359.)  
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Kuva 2. Tavanomaisen kuormalavavaraston ja syväkuormauksen eroavaisuudet 
(Karhunen, Pouri & Santala 2004, 356). 

Kuva 2 esittää tavallisen kuormalavavaraston ja syväkuormausvaraston lavakuor-

mien määrät samassa tilassa. Tavanomaisessa varastossa kuormalavapaikkoja on 

48 kappaletta, kun taas syväkuormaushyllyihin mahtuu 77 kappaletta kuormalavoja. 

Syväkuormaushyllyn haittapuolena on se, että kuormausjonosta on mahdollista ot-

taa pois vain ensimmäinen kuormalava. Syväkuormaus vaihtoehto sopiikin parhai-

ten vähäisten tuotenimikkeiden varastointiin, joiden lukumäärä on suuri. (Karhunen 

ym. 2004, 355-357.) 

2.4 Pakkaus ja materiaalien siirto 

Suurin osa teollisesti tuotetuista elintarvikkeista myydään valmiiksi pakattuina. Irto-

myynnin osuus kokonaismäärään nähden on nykyisin pieni. Elintarviketuotannon 

keskittyessä suuriin tuotantolaitoksiin ja isompiin tuote-eriin, on pakkaamisen tär-

keys korostunut entisestään. Pidempien kuljetusetäisyyksien ja säilyvyysaikojen 

vuoksi elintarvikkeiden pakkaukset ovat kehittyneet huomattavasti nykyisin. Myös 
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ympäristöön liittyvät asiat aiheuttavat haasteita ruokatavaran pakkaamiselle, sillä 

nykyaikaisen toiminnan mukaan jätteiden vähentäminen, materiaalien talteenotto ja 

kierrätys ovat keskeisiä tavoitteita. (Ijäs & Välimäki 2010, 76.) 

Pakkausmateriaalina voidaan käyttää paperia, kartonkia ja muita kuitupohjaisia ma-

teriaaleja. Kuitupohjaiset materiaalit valmistetaan puusta ja niiden ominaisuuksia 

pystytään parantamaan pinnoittamalla ne esimerkiksi alumiinifoliolla tai muovilla. 

Muita pakkausmateriaaleja ovat lasi, metalli ja muovi. (Ijäs & Välimäki 2010, 77-78.) 

Muovien käyttö tämän päivän elintarvikepakkauksissa on yleistä. Ijäksen ym. (2010, 

77.) mukaan muovilaatujen ominaisuudet voivat vaihdella todella laajasti. Muovien 

rakenteet vaihtelevat joustavasta aina kovaan. Muovien rakenteiden vuoksi niiden 

ominaisuuksia parannetaan yleensä liittämällä erilaisia muovilaatuja toisiinsa halu-

tun lopputuloksen saavuttamiseksi. Kierrätysvaatimusten ansiosta elintarviketeolli-

suudessa muoveja kierrätetään tehokkaasti. (Ijäs & Välimäki 2010, 78.) 

2.5 Toimitusketjun hallinta ja varastointi 

Toimitusketjun hallinta (Supply Chain Management) liittyy yleisesti toimittaja- ja ja-

keluketjujen toiminnan hallintaan sekä niiden jatkuvaan kehittämiseen. Toimitusket-

jun hallinta käsitetään nykyisin perinteistä logistiikkaa suurempana konseptina. Toi-

minnassa keskitytään asiakas- ja toimittajasuhteiden hallintaan, jonka päämääränä 

pidetään asiakastyytyväisyyttä mahdollisimman alhaisilla kustannuksilla. Tehok-

kaan toimitusketjun edellytyksenä on, että kaikki ketjuun liittyvät toiminnot sujuvat 

asianmukaisesti. (Haverila ym. 2009, 465.) 

Stevenson (2009,511) listaa toimitusketjun osiksi organisaatiot ja niiden tuotantolai-

tokset, toiminnot sekä tehtävät. Näiden osien tehtävänä on valmistaa ja toimittaa 

asiakkaille toivottuja palveluita ja tuotteita. Tuotantolaitokset osana toimitusketjua 

pitävät sisällään tehtaat, varastot, jakelukeskukset, toimistot ja käsittelykeskukset. 

Toimitusketjun järjestys alkaa perusraaka-aineiden toimittajista ja ulottuu aina lop-

puasiakkaalle saakka. (Stevenson 2009, 511.) 

Young (2010, 280) korostaa edellä mainittujen lisäksi varastoinnin hallinnan tär-

keyttä, sillä siihen liittyy paljon asioiden organisointia ja suunnittelua. Materiaalien 
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sujuva virtaus varastossa ja niiden siirtämiseen käytettävät menetelmät ovat tärkeitä 

varaston hallinnan kannalta. Varastojen tyypit määräytyvät sen mukaan, minkälaisia 

tuotteita niissä varastoidaan. Tyyppejä ovat esimerkiksi raaka-aine-, puolivalmiste- 

ja valmiin tavaran varastot. (Young 2010, 280.) 



20 

 

3 TUOTANTOPROSESSIT 

3.1 Layoutsuunnittelu 

Layout tarkoittaa tuotantojärjestelmien erilaisten fyysisten osien järjestämistä verra-

ten käytettävissä olevaan lattiapinta-alaan. Tuotantojärjestelmän fyysiset osat tar-

koittavat tehtaassa olevia koneita, laitteita, varastopaikkoja ja kulkureittejä. Layout-

suunnittelu sisältää myös tuotantolinjojen materiaalivirtojen suunnittelua, joka ha-

vainnollistaa tuotteiden valmistamista ja kuormitusasteita. Tuotantoprosessien 

suunnittelussa asetettujen tavoitteiden merkitys on laaja, koska kaikki tehdyt pää-

tökset vaikuttavat suoraan toiminnan laatuun, kustannustehokkuuteen ja joustavuu-

teen. (Haverila ym. 2009, 475.) 

Yleisesti suunnittelu on kokonaisuutena haastava prosessi, johon vaikuttaa laaja 

joukko erilaisia tekijöitä. Tuotantojärjestelmän layoutia suunniteltaessa päädytään 

lähes aina kompromissiin, koska ihanteellista lopputulosta kaikkien vaikuttavien te-

kijöiden suhteen ei yleensä ole löydettävissä. (Haverila ym. 2009, 475.) 

Oikeanlaisen layouttyypin valinnan arviointiin voidaan käyttää apuna erilaisia työka-

luja, joiden avulla pystytään löytämään optimaalisin vaihtoehto. Arvioinnissa voi-

daan soveltaa hyötyarvomatriisin käyttöä, jossa kullekin arvioitavalle tekijälle asete-

taan painoarvo vastaamaan tämän tärkeyttä. Tämän jälkeen layoutvaihtoehdot pis-

teytetään arvioitavien tekijöiden perusteella, minkä jälkeen lopulliset pisteet kerro-

taan kunkin kohdan painoarvolla. Parhaimman ratkaisun löytämiseksi eri vaihtoeh-

tojen painoarvopisteet lasketaan yhteen. (Haverila ym. 2009, 480-481.) 
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Kuvio 2. Hyötyarvomatriisi (Haverila ym. 2009, 481). 

3.2 Tuotantolinjalayout 

Tuotantojärjestelmien työvaiheiden ja tuotannossa käytettävien laitteiden sijoittelun 

mukaan layoutit voidaan jaotella kolmeen pääryhmään, jotka ovat tuotantolinja-

layout, funktionaalinen layout ja solulayout. (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri & Mietti-

nen 2009, 475.) 

Tuotantolinjatyyppisessä layoutissa valmistukseen liittyvät laitteet ja koneet ovat jär-

jestetty valmistettavan tuotteen työnkulun mukaiseen järjestykseen. Selkeä työn-

kulku, automatisoitu kappaleenkäsittely ja valmistus luovat tuotantolinjasta tehok-

kaan. Korkeat kuormitusasteet ja tietyn tuotteen suuret volyymit ovat ensisijaisia 

edellytyksiä tuotantolinjan suunnittelemiselle. Tuotteen yksikköhinta muodostuu pie-

neksi suurien valmistusmäärien ansiosta, vaikka tuotantolinjalayoutin rakentamisen 

kustannukset ovat korkeat. (Haverila ym. 2009, 475.) 

Suurien tuote-erien nopea ja tasainen virtaus saavutetaan tuotantolinjalayoutissa 

jakamalla työ standardoituihin tehtäviin, jotka sallivat laitteiston monipuolisen käyt-

tämisen ja työvaiheiden jakamisen useaan osaan. Linja pystyy yleensä tuottamaan 

korkealla volyymilla tuotteita, jonka ansiosta voidaan investoida huomattavia määriä 

käytettävään laitekantaan ja työn suunnitteluun. Koska toisistaan eroavien tuottei-

den määrä on kohtuullisen pieni, on mahdollista järjestää koko layout vastaamaan 

tuotteen käsittelyvaatimuksia. (Stevensson 2009, 250.) 

A B C D E

1. Materiaalin kulun tehokkuus 8 E/24 I/16 E/24 E/24

2. Pinta-alan hyväksikäyttö 6 A/24 A/24 I/12 I/12

3. Investointitarve 10 I/20 O/10 I/20 A/40

4.Valmistuksen ohjaus 3 A/12 U/0 A/12 A/12

5. Joustavuus laajennuksille 7 E/12 A/28 E/12 A/28

6. Työkaluhuolto 6 A/24 O/6 I/12 I/12

7.

SUMMA 116 84 92 128

A= melkein täydellinen (4)

O= välttävä (1) U= huono (0) X= ei toivottava (-)

E= erittäin hyvä (3)

Vaihtoehtojen arvostelu ja punnitut pisteet

Painoarvo

I= hyvä (2)
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Laadunvalvonnan rooli on erittäin tärkeä, koska pienetkin häiriöt aiheuttavat suuria 

kustannuksia ja tuotantolinja pystyy tuottamaan myös virheellisiä tuotteita nopeasti. 

Linjan kapasiteetin kasvattaminen on hankalaa toteutuksen jälkeen, koska valmis-

tettavat sarjat ovat yleensä pitkiä ja tuotteiden vaihtaminen vaatii yleensä pitkän 

asetusajan. Tuotannonohjaus on helppoa selkeän työnkulun ansiosta ja tuotantolin-

jaa ohjataan käytännössä yksittäisenä kokonaisuutena. (Haverila ym. 2009, 475-

476.) 

 

Kuvio 3. Tuotantolinjalayout (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri & Miettinen 2009). 

3.3 Funktionaalinen layout 

Funktionaalisen layoutin periaatteena on jaotella valmistukseen liittyvät koneet ja 

työpaikat työtehtävien yhdenmukaisuuden perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa 

sitä, että samankaltaiset koneet ja työvaiheet pyritään sijoittamaan samaan työti-

laan.  

Funktionaalisessa layoutissa tuotelajit ja valmistettavat määrät voivat vaihdella pal-

jon. Tuotannossa käytettävät laitteet ja koneet ovat yleensä monipuolisia yleisko-

neita, joilla pystytään joustavasti valmistamaan erilaisia tuotteita. Tuotteiden valmis-

tus toteutetaan yksittäiskappaleina tai sarjatuotantona. Toisistaan eroavien tuottei-

den työnkulkujen takia automaation soveltaminen on haasteellista ja mahdollisuudet 

ovat rajoitettuja. (Haverila ym. 2009, 476.) 
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Koneiden ja laitteiden asettelun mukaan tuotantojärjestelmä on vähemmän alttiimpi 

mekaanisen vian aiheuttamalle linjan pysähtymiselle. Valmistusjärjestelmässä käy-

tettävissä olevia koneita voidaan tilapäisesti käyttää rikkoutuneen koneen tai lait-

teen korvaamiseksi tuotannossa. Koska tuotteita valmistetaan yleensä erissä, käy-

tettävissä laitteissa on huomattavasti pienempi riippuvuussuhde toisistaan kuin tuo-

tantolinjalayoutissa. (Stevenson 2009, 253.) 

3.4 Solulayout 

Solulayout koostuu eri koneista ja työpisteistä, jotka on ryhmitetty samaan tilaan. 

Ryhmitykset määräytyvät samankaltaisten valmistettavien kappaleiden ja tuotteiden 

työvaiheiden mukaisesti. Solulayout on tehokkuutensa vuoksi kuin pienoisversio 

tuotantolinjalayoutista. (Stevenson 2009, 255.) 

Kaikki solussa valmistettavat tuotteet seuraavat samaa tuotantopolkua, mutta pie-

net muutokset ovat kuitenkin mahdollisia. Verraten funktionaaliseen layouttiin, joka 

sisältää useita polkuja työpisteiden välillä, yhdessä solussa pyritään tuottamaan te-

hokas materiaalinvirtaus mahdollisimman vähäisillä kuljetuksilla ja viiveillä. (Steven-

son 2009, 255.) 

Soluissa tapahtuvaa valmistusta on pidetty positiivisena asiana työntekijöiden moti-

vaation ja tuottavuuden kannalta. Yhdessä solussa työskentelevä ryhmä vaikuttaa 

usein itse työtehtävien suunnitteluun ja niiden suorittamiseen, sekä työntekijät pys-

tyvät jakamaan työtehtäviä itsenäisesti ryhmän kesken. (Haverila ym. 2009, 478.) 

3.5 Layoutin valinta 

Layouttyypin valintaan vaikuttaa tuotevalikoiman laajuus ja tuotettavat kappalemää-

rät. Mikäli tuotetaan suuria määriä samankaltaisia tuotteita, tuotantolinjatyyppinen 

ratkaisu on tehokkain. Funktionaalisen layoutin ominaisuudet ovat parhaimmillaan 

silloin, kun tuotevalikoima on laaja, mutta valmistettavien kappaleiden volyymi on 

pieni. Solulayout soveltuu parhaiten toisistaan eroavien tuotteiden jatkuvaan valmis-

tukseen tuotantomäärän pysyessä pienenä. Soluissa tapahtuva valmistus kykenee 
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tuottamaan erilaisia tuotteita joustavammin kuin tuotantolinja. (Haverila ym. 2009, 

479.) 

Oikeanlaisen layouttyypin valintaan voidaan hyödyntää tuote-määrä-analyysistä 

tehtyä graafista kuvaajaa. Kuvio 4 osoittaa, minkälainen layouttyyppi tukee suurien 

kappalemäärien tuotantoa ja mikä sen sijaan suurta tuotevalikoimaa. Oheisessa ku-

viossa on esitetty valmistettavien kappaleiden valikoiman määrää vaakasuuntai-

sella akselilla ja kappaleiden lukumäärää pystysuuntaisella akselilla. (Haverila ym. 

2009, 479.) 

 

Kuvio 4. Tuote-määrä -analyysi (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri & Miettinen 2009, 
479). 

3.6 Layoutsuunnittelun tavoitteet 

Keskeisenä tavoitteena layoutsuunnittelussa on materiaalien tehokas virtaus. Eri 

osastojen väliset materiaalien kuljetukset pyritään minimoimaan mahdollisimman 

pieniksi työpisteitä suunniteltaessa. Toiminnan jatkuvan kehityksen kannalta on jär-

kevää tähdätä selkeisiin ja suoraviivaisiin materiaalivirtoihin. Työpisteiden järjeste-

lyssä täytyy huomioida, että materiaalien siirtomatkat pysyvät lyhyinä. (Haverila ym. 

2009, 482.) 

 



25 

 

Hyvän layoutin ominaisuudet:  

- materiaalivirtojen selkeys 

- layoutin helppo ja joustava muutettavuus 

- pieni materiaalien siirtotarve 

- tiettyä erityisosaamista vaativan valmistuksen keskittäminen samaan paik-

kaan 

- sisäisen viestinnän helppous 

- tilojen ja työpisteiden tehokas käyttö 

- työturvallisuuden ja -tyytyväisyyden huomiointi. (Haverila ym. 2009, 482.) 

Stevensonin (2009,250) mukaan layoutsuunnittelun perustavoitteena voidaan pitää 

työnteon, materiaalien ja informaation sujuvaa virtausta koko järjestelmän läpi. 

Onnistuneen layoutsuunnittelun kantavia ominaisuuksia ovat seuraavat:  

- helpottaa tuotteen tai palvelun laadun kehittämistä 

- välttää pullonkaulat tuotannossa 

- minimoida materiaalien käsittelykustannuksia 

- poistaa ylimääräiset materiaalien ja työntekijöiden siirtotarpeet 

- laskea tuotteiden valmistukseen kuluvaa aikaa. (Stevenson 2009, 250.) 

Suunnittelussa tulee huomioida myös mahdolliset muutos- ja laajennustarpeet. Val-

mistettavien tuotteiden määrän tai tyypin muuttuessa, layoutin joustavaan muunnel-

tavuuteen on kiinnitettävä huomio. Muutostarpeiden esiintyessä erityisesti raskai-

den ja hankalasti siirrettävien tuotantolaitteiden sijoittelu voi muodostua ongelmaksi. 

Näiden laitteiden sijoittelu tulisi suunnitella siten, että layoutia voidaan helposti ke-

hittää myös jälkeenpäin. (Haverila ym. 2009, 482.) 

3.7 Toiminnanohjaus 

Yrityksen toimintaa kuvataan vaihtelevana kokonaisuutena, joka muodostuu erilli-

sistä tehtävistä ja osatoiminnoista. Toiminnanohjaus liittyy yrityksen tilaustoimitus-

ketjun erillisten toimintojen ja tehtävien suunnitteluun sekä hallintaan. Käsitettä toi-
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minnanohjaus käytetään kuitenkin nykyisin tuotannonohjauksen sijaan, sillä toimin-

nan hallinta yrityksissä velvoittaa muidenkin toimintojen ohjausta tuotannon lisäksi. 

(Haverila ym. 2009, 397.) 

Ohjauksella tarkoitetaan yleisesti yrityksen eri toimintoihin liittyvää suunnittelua, 

päätöksentekoa, valmistusta ja seurantaa. Toiminnanohjauksen päämääränä on 

ohjata ja järjestää toimintaa niin, että tuotantoon asetetut tavoitteet saavutetaan. 

Ohjausperiaatteet ovat peräisin keskeisistä pelisäännöistä ja toimintatavoista, joita 

käytetään organisaation tuotannossa. (Haverila ym. 2009, 397.) 

3.7.1 Kapasiteetti 

Kapasiteetti on yrityksen tuotantokykyä tunnistava mittari, joka esittää tuotantoyksi-

kön maksimisuorituskyvyn aikayksikössä. Kapasiteettia voidaan kuvata myös tuo-

teyksikössä, jos erilaisten tuotteiden vaatimukset eroavat toisistaan pienimuotoi-

sesti. Suuremmissa tuotantolaitoksissa kapasiteettiyksikkönä voidaan käyttää ton-

nia/tunti tai tonnia/päivä. Tuotteiden kapasiteetti voidaan määritellä myös tuotanto-

resurssin käyttöaikana, esimerkiksi huollon kapasiteetti on 160 tuntia/viikko. (Have-

rila ym. 2009, 399.) 

Toiminnanohjauksen avulla voidaan määritellä erilaisten kuormitusryhmien koko-

naisuus, joiden kuormitusta ja kapasiteettia seurataan. Tehdastason toiminnassa 

voidaan seurata tuotannon kokonaiskapasiteettia, josta esimerkkinä kokonaistuo-

tantomäärä ja kokonaistuntimäärä. Karkeasuunnittelussa käytetään laajempia ko-

konaisuuksia, joiden toimintaa seurataan. Tarkemmassa hienosuunnittelussa kes-

kitytään yksittäisten solujen tai koneiden kuormituksen ja kapasiteetin seurantaan. 

(Haverila ym. 2009, 399.) 

3.7.2 Läpäisyaika 

Läpäisyaika kuvaa toimintaketjun vaatimaa kokonaisaikaa. Yleensä läpäisyajalla 

voidaan tarkoittaa kokonaisläpäisyaikaa, joka kuluu tilauksen vastaanottamisesta 

toimitushetkeen. Sillä voidaan kuvata myös valmistuksen läpäisyaikaa, joka alkaa 
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tuotteen valmistuksen aloittamisesta ja päättyy valmistumiseen. Läpäisyaika ei ota 

huomioon, mitä tuotteelle tapahtuu valmistuksen hetkellä. Se ei myöskään kerro 

tuotteen vaatimasta valmistusajasta tai tuottavuudesta. (Haverila ym. 2009, 401.) 

Lyhyet läpäisyajat vaikuttavat positiivisesti yrityksen kilpailukykyyn ja omaan toimin-

taan. Yrityksen toiminnan aikajänteiden lyhentäminen on yksi tärkeimmistä tuotan-

non ja kilpailukyvyn parantamisen tavoitteista. (Haverila ym. 2009, 401.) 
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4 TUOTANTOJÄRJESTELMÄT 

4.1 Yrityksen päätoiminnot  

Valmistavan yrityksen neljä päätoimintoa ovat tuotekehitys, tuotanto, markkinointi ja 

jälkimarkkinointi. Yrityksen toiminnan taso velvoittaa kaikkien sen toimintaan liitty-

vien tekijöiden olevan yhtä korkealla tasolla toisiinsa nähden. Luottamus yhden tai 

kahden huipputoiminnon varaan ei riitä, sillä kilpailukykyä on ylläpidettävä jokaisella 

osa-alueella. Kaikkia toimintoja täytyy kehittää pitkällä aikavälillä, että kokonaisuus 

ei rakentuisi pelkästään yrityksen ydinosaamisen ympärille. (Lapinleimu, Kauppinen 

& Torvinen 1997, 36.) 

4.2 Tuotannon tavoitteet 

Tuotannon tulee olla osa koko yrityksen palvelutoimintoja, joiden kehitystavoitteiksi 

voidaan asettaa palvelukykyä lisäävät nopeus ja joustavuus. Tuotannon tavoitteet 

määräytyvät kustannustehokkuuden ja palvelukyvyn keskellä. Asiakkaiden toivei-

den ja vaatimuksien täyttäminen velvoittaa yritykseltä tehokasta toimituskykyä sekä 

varmaa ja lyhyttä toimitusaikaa laadusta tinkimättä. (Lapinleimu ym. 1997, 36.) 

Tuotteiden laatutaso. Tuotteiden tasainen ja korkea laatutaso on tärkeää, sillä työn 

tekemiseen liittyvät kustannukset ovat usein korkeat. Hyvään laatuun liittyy tuotteen 

peruslaatu, toteutuslaatu ja esteettisyys. Peruslaadulla tarkoitetaan sitä, että tuote 

on hyvin suunniteltu ja valmistettu tarkoitukseen soveltuvasta materiaalista oikeiden 

mittojen mukaan. Näiden lisäksi tuotteen täytyy olla toimivuudeltaan ja käytettävyy-

deltään sellainen, että se palvelee sille suunniteltua käyttötarkoitusta erinomaisesti. 

Toteutuslaadulla tarkoitetaan sitä, että tuotteet ovat keskenään samanlaisia ja ne 

vastaavat suunniteltua. Esteettisyys liittyy ulkonäöllisiin tekijöihin, kuten viimeiste-

lyyn ja muotoiluun. (Lapinleimu ym. 1997, 39.) 

Lyhyt ja varma toimitusaika. Toimitusajan määrittelee tuotteiden ja kappaleiden 

valmistukseen liittyvät materiaalien ja raaka-aineiden hankinta-aika. Lisäksi oman 
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tuotannon kuormitusaste ja valmistuksen läpäisyaika vaikuttavat tuotteen toimitus-

aikaan. Tärkeimpinä kohtina Lapinleimu (1997, 38) pitää oman valmistuksen lä-

päisyaikaa ja toimitusajan toteutumisvarmuutta. Nämä molemmat kohdat vaativat 

tuotantojärjestelmältä hyvää ohjattavuutta ja niiden avulla pystytään kehittämään 

asiakastyytyväisyyttä. (Lapinleimu ym. 1997, 38.) 

Joustavuus. Joustavuuden täytyy tulla esille yrityksen tuotannossa siten, että tuot-

teita voidaan valmistaa asiakaslähtöisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteiden val-

mistaminen lähtee käyntiin asiakkaan tilauksesta ja varastot pidetään mahdollisim-

man pienenä. (Lapinleimu ym. 1997 38-39.) 

Imago. Hyvän imagon ylläpitäminen on tärkeää yrityksen toiminnan kannalta. Uusia 

suhteita luotaessa ensivaikutelma, minkä yrityksestä saa ulospäin, vaikuttaa todella 

pitkälle. Yrityksen imagoon voidaan vaikuttaa toiminnan laadulla, tehtaan järjestyk-

sellä ja siisteydellä, nopealla reagoinnilla ja sopimusten sekä toimitusaikojen pitä-

misellä. Sopimuksista kiinni pitäminen ja tuotannon toimivuus antavat positiivisen 

kuvan kokonaistoiminnasta. (Lapinleimu ym. 1997 40.) 

Ympäristöystävällisyys. Teollisessa toiminnassa ympäristön huomioinnin tärkeys 

on korostunut entisestään. Kappaletavaratuotannossa ympäristöasiat ovat kuitenkin 

hyvin harvoin esteenä tai rajoitteena toiminnalle. Tuotannosta syntyvät päästöt eivät 

asianmukaisesti hoidettuna aiheuta ympäristöön liittyviä haittoja. (Lapinleimu ym. 

1997, 40-41.) 

4.3 Valmistuksen automaatio 

Keskeisin kysymys tuotteiden valmistuksen suunnittelussa on automaation kannat-

tavuus. Automaatio tarkoittaa järjestelmää, joka sisältää tunnistavia ja säädettäviä 

laitteita, jotka mahdollistavat sen automaattisen toiminnan. Jos päätetään automa-

tisoida toimintoja tuotannossa, seuraava kysymys on kuinka paljon. Automaation 

määrä voi vaihdella kokonaan automatisoiduista tehtaista aina yksittäisiin automaa-

tiotoimintoihin. (Stevensson 2009, 245.) 

Automaatio tarjoaa monia etuja verrattuna ihmisen suorittamaan työhön. Automaa-

tiolla on pieni vaihtelevuus, minkä vuoksi ihmisen on hankala suorittaa työtehtävä 
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samalla tavalla ja vastaavassa ajassa. Tuotantoympäristössä vaihtelevuus on hai-

tallista laadun ja aikataulujen puitteissa. Tämän lisäksi laitteet ovat häiriövarmempia 

verraten ihmiseen, ja ne eivät myöskään vaadi palkankorotuksia tai arvostele työ-

hön liittyviä epäkohtia. (Stevensson 2009, 246.) 

Kilpailukyvyn kannalta automaatiota voidaan pitää olennaisena osana yrityksen 

strategiaa. On kuitenkin tiedostettava, että automaatiolla on tietynlaisia haittapuolia 

ja rajoituksia verrattuna ihmistyöhön. Kustannukset voivat nousta korkeiksi teknolo-

gian vuoksi. Yleisesti tuotantomääriltä vaaditaan suurta volyymia, korkeiden kustan-

nusten vastapainoksi. Tämän lisäksi automaation joustavuus on huomattavasti pie-

nempi ihmiseen verrattuna. Valmiin automatisoidun prosessin muuttaminen on kal-

lista ja aikaa vievää. Työntekijöiden keskuudessa voi tulla esiin huoli oman työpai-

kan menettämisestä automaation osuuden kasvaessa työpaikalla. Sillä voi olla 

myös epäsuotuisa vaikutus työn tuottavuuteen ja henkiseen moraaliin. (Stevensson 

2009, 246.) 

4.4 Tuotannonsuunnittelu ja kunnossapito 

Tuotantoa suunniteltaessa tavoitellaan tilannetta, jossa asiakastilauksen perus-

teella yrityksen operatiivinen toiminta keskittyy toteutukseen. Ratkaisuihin, joihin 

tuotannon suunnittelulla pyritään, vaikuttaa suuressa osassa tuotannon tyyppi ja 

minkälaisia tuotteita valmistetaan. (Lapinleimu ym. 1997, 299.) 

Tuotannonsuunnittelun päämääränä pidetään asiakastarpeisiin perustuvien materi-

aalien ja kapasiteettien tarpeiden ohjausta sekä suunnittelua. Näiden avulla tuotan-

non toiminnasta saadaan tehokasta ja laadullisesti hyvää. Laadukkaan toiminnan 

ansiosta oman yrityksen suorituskyky pysyy korkealla tasolla ja asiakkaiden tarpeet 

täytetään. (Logistiikan Maailma, [viitattu 19.3.2019].) 

Tärkeimmät osa-alueet tuotannonsuunnittelussa ovat kapasiteetin ja materiaalin 

suunnittelu. Karkean tason tuotantosuunnitelmaa luotaessa käytetään hyväksi ky-

syntäsuunnitelmaa. Tähän sisällytetään toimituksessa olevat tuotteet, materiaalitar-

peet ja olemassa olevat varastot. Tarvittavien materiaalien lisäksi määritetään tuo-
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tannon kapasiteettitarpeet, joita voidaan joutua tutkimaan myös tuotannon ulkopuo-

lella. Yleensä koko tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus toiminnot palvelevat tuotantoa 

jonkin tietojärjestelmän kautta, mutta lattiatason ohjaus voi tapahtua paikan päällä. 

(Logistiikan Maailma, [viitattu 19.3.2019].) 

Kunnossapidon merkitys liittyy tärkeänä osana yrityksen tuotannon toimintaan. Tuo-

tantolaitoksen tehokkuudella ja toteutuneen tuotannon määrällä on suora yhteys 

kunnossapitotoimintaan. (Järviö & Lehtiö 2012, 59.) 

Keskeisiä tavoitteita kunnossapitotoiminnassa ovat tuotantolaitteiden käyttövar-

muus ja tuotannon suuri kokonaistehokkuus. Oikein järjestetyllä kunnossapidolla 

luodaan edellytykset korkeatasoiseen toimintaan tuotannossa. (Järviö & Lehtiö 

2012, 59.) 

4.5 Prosessien hallinta ja kehittäminen 

Prosessikäsite tunnetaan yleisesti kemiallisiin prosesseihin liittyen. Näissä erilaisten 

reaktioiden sarja aiheuttaa uudenlaisen lopputuloksen. Prosessien kaupallisesta 

hyödyntämisestä esimerkkinä voidaan pitää prosessiteollisuutta. Prosessi tarkoittaa 

toistuvaa sarjaa erilaisista tehtävistä, joita voidaan valvoa, määritellä ja mitata. Ase-

tettujen tulosten tai suoritteiden tulee vastata laatuvaatimuksia, joihin prosessin oh-

jauksella pyritään. (Lecklin 2006, 123-124.) 

Prosessiajattelun keskeisenä tavoitteena pidetään toiminnan kokonaisvaltaista ke-

hittämistä. Asiakaslähtöiseen toimintaan liittyvien tehtävien ja tapahtumien muodos-

tamaa lopputulosta, joka syntyy asiakastarpeesta ja päättyy asiakkaan tyytyväisyy-

teen, kutsutaan prosessiksi. (Logistiikan Maailma, [viitattu 19.3.2019].) 

Hyvä prosessi tuottaa lisäarvoa asiakkaalle ja kuuluu osaksi oman liiketoiminnan 

tavoitteita. Tarpeita vastaavat tuotteet, laatu, tehokas toiminta ilman viiveitä ja huk-

kien minimointi ovat hyvän ja onnistuneen prosessin tunnusmerkkejä. Prosessien 

toiminnan edellytyksenä on oikeanlainen toiminnan johtaminen ja toimintojen jat-

kuva kehittäminen. (Logistiikan Maailma, [viitattu 19.3.2019].) 
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4.6 Laadun hallinta 

Laatu-termi voidaan käsittää monella eri tavalla ja sitä voidaan tarkkailla monista 

lähtökohdista. Haverilan (2009,372) mukaan nykyaikainen laatu on palvelun tai tuot-

teen kyky vastata asiakkaan tarpeisiin ja odotuksiin. Tämän määritelmän mukaan 

nykyaikainen laatuajattelu perustuu asiakkaan näkemykseen tuotteesta. Asiakas 

määrittelee omasta lähtökohdastaan, täyttääkö tuote hänen tarpeensa ja vaatimuk-

set. (Haverila ym. 2009, 372.) 

Tämän päivän laatuajattelun perustana ovat sidosryhmät, joista erityiseen arvoon 

tulee nostaa asiakkaat. Laatua verrataankin suoraan asiakkaan vaatimuksiin, tar-

peisiin ja odotuksiin. Mikäli asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun tai tuot-

teeseen, voidaan yrityksen toimintaa pitää laadukkaana. Oman sisäisen suoritusky-

vyn tehokkuus ja moitteettomat tuotteet eivät vielä takaa erinomaista laatua, vaan 

lähtökohtana on ulkoisen osapuolen tekemä arviointi, tässä tapauksessa asiakkaan 

mielipide. (Lecklin 2006, 18.) 
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5 LAYOUTIN OPTIMOINTI 

5.1 Nykytilanteen selvitys 

Työn yhtenä päätavoitteena oli suunnitella uusi layout esikeitettyjen perunatuottei-

den pakkauslinjastolle. Nykytilannetta aloitettiin selvittämään ensin perehtymällä 

tuotantojärjestelmän toimintaan ja valmistettaviin tuotteisiin. Tämän avulla pystyttiin 

havainnoimaan, miten pakkausvaihe toimii ja kuinka materiaalinohjaus on toteu-

tettu. Yrityksen toiveena oli, että pakkauslinjan uudelleen sijoittaminen tehtäisiin 

osaksi nykyisen valmiin tavaran varaston tiloja.  

Tuotantolinjastolla käsitellään ulkomitoiltaan ja muodoltaan kahta erilaista tuotetta. 

Tuotteet pakataan pahvilaatikoihin, jotka pinotaan kuormalavalle varastointia ja kul-

jetusta varten. 

Nykyisen pakkauslinjan toiminnassa on havaittu useita ongelmakohtia, jotka ovat 

aiheuttaneet häiriöitä työn suorittamisen aikana. Tämänhetkinen linjasto sisältää 

useita kuljettimia ja työntimiä, joiden toiminta vaikuttaa koko työnkulkuun merkittä-

västi.  

Toisena päätavoitteena työssä oli optimoida valmiin tavaran varasto layoutmuutok-

sien ohella. Pakkauslinjastoon kuuluvan lavausmanipulaattorin uudelleen sijoittami-

sen avulla saataisiin varaston kokoa käytettyä tehokkaammin.  

Layoutsuunnitelman laatimisen perusteena oli tehdä karkea pohjapiirustus nykyi-

sestä pakkauslinjasta, josta ilmenee materiaalivirrat. Suunnittelun edellytyksenä oli 

suorittaa mittaukset olemassa olevasta tuotantotilasta ja koneista. Tuotantotilojen 

mittaukset tehtiin käsin käyttäen apuna lasertoimista WDM 3-12 -etäisyysmittalai-

tetta (kuva 3). 



34 

 

 

Kuva 3. Wurth WDM 3-12 -laseretäisyysmittalaite. 

Saatujen mittaustulosten perusteella ryhdyttiin laatimaan tuotantotilojen pohjapiirus-

tuksia. Tiloista luotiin ensin karkea piirustus paperille, johon sijoitettiin tuotannossa 

käytettävät koneet, työvälineet ja materiaalit. Tämän jälkeen tuotantotiloista mallin-

nettiin SolidEdge-ohjelmistolla 2-ulotteinen layoutmalli, joka esittäisi tuotannon ny-

kytilannetta. Laitteiden tilantarpeen selvittäminen oli tässä vaiheessa tärkeää, sillä 

uudet tuotantotilat olivat rajoitetun kokoiset. 
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5.1.1 Pakkauslinjaston toiminnan ja materiaalivirtojen kartoitus 

Pakkauslinjaston toimintaan perehdyttiin yrityksen työntekijöiden kanssa. Ensim-

mäisenä kartoitettiin linjaston toiminta, minkä avulla saatiin selville materiaalivirrat 

ja mahdolliset ongelmakohdat. 

Tuotantolinjastolla käsiteltävät tuotteet saapuvat linjan alkupäähän keittokoreissa. 

Yhdessä pakkauserässä on kerrallaan käsiteltävänä 5 kappaletta keittokoreja ja jo-

kainen kori sisältää noin 185 vakuumipakkausta tuotteesta riippuen. 

 

Kuva 4. Tuotantolinjan alkupää, keittokorit ja vakuumipakkaukset. 

Automaattista linjastoa palvelee yksi työntekijä, joka siirtää vakuumipakatut tuotteet 

keittokoreista pakkauslinjan kuljettimen hihnalle. Pakkaukset etenevät hihnaa pitkin 

kuivaustunneliin, jossa poistetaan kosteus tuotteen pinnoilta. Tämän jälkeen seuraa 

vaihe, jossa paketit tarroitetaan ennen laatikkoon siirtämistä. Laatikonmuodostaja 

syöttää valmiita pahvilaatikoita rullaradalle, jossa pakkaukset siirretään laatikkoon. 

Täysinäinen laatikko kulkee edellisten vaiheiden jälkeen laatikonsulkijan läpi, joko 

lavausmanipulaattorille tai rullarataa pitkin käsin lavaukseen. 
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Kuvio 5. Pakkauslinjaston ja varaston nykytilanteen mallinnus. 

 

5.1.2 Kehityskysely 

Pakkauslinjaston ja varaston työntekijöille pidettiin työtilojen kehityskysely haastat-

telemalla työntekijöitä. Haastattelut pidettiin henkilökohtaisesti työntekijän kanssa ja 

jokaiselle henkilölle esitettiin viisi kysymystä liittyen omaan työpisteeseen. Kyse-

lyssä käytetty kaavake löytyy liitteestä 1. 

Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään tuotantolinjan mahdolliset toimintahäiriöt ja 

syyt, mistä nämä johtuvat. Esitetyt kysymykset perustuivat työn tehokkuuden ja tur-

vallisuuden kehittämiseen sekä parantamiseen. Kyselyn tuloksista oli merkittävä 

hyöty tämän työn tekemiseen, sillä työntekijöiden mielipiteet loivat uusia näkökulmia 

toiminnan kehittämisen suhteen. 
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5.1.3 Varastokapasiteetti 

Nykyisen varaston toiminnallisuus osoittautui joiltain osin puutteelliseksi, sillä pak-

kauslinjaan kuuluva manipulaattori vie suuren tilan lattiapinta-alasta. Sijoittamalla 

pakkauslinjaston manipulaattori toiseen paikkaan saataisiin varaston toimintaa yk-

sinkertaistettua ja varastointikapasiteettia kasvatettua. 

Varastossa on käytössä tavanomaiset kuormalavahyllystöt, joiden lastaus suorite-

taan vastapainotrukilla. Valmiin tavaran varaston kuormalavojen hyllykapasiteetiksi 

osoittautui 106 kappaletta.  

5.2 Tuotannon tehostamisen ja layoutmuutoksien suunnittelu 

Layoutmuutoksien suunnittelu aloitettiin nykytilanteen kartoittamisen jälkeen, jolloin 

tiedossa oli kaikki tuotantolinjan toimintaan vaikuttavat tekijät. Tuotannon tehosta-

misen saavuttamiseksi arvioitiin linjan nykyistä toimintaa. Tuotantoon ja sen toimin-

nallisuuteen vaikuttavat asiat pisteytettiin siten, että saatiin selville työnteossa käy-

tettävien koneiden ja laitteiden toimintavarmuus. Tämän avulla pystyttiin tulevassa 

layoutsuunnitelmassa huomioimaan laitteiden huoltotarve sekä niiden helppokäyt-

töisyys. 

Tuotantolinjan kapasiteetin selvittämiseksi tutkittiin eri työvaiheisiin kuluvaa aikaa. 

Mitatuista työvaiheista valittiin sellaiset, joiden läpäisyaikaa voitaisiin lyhentää mah-

dollisimman helposti ja pienillä muutostöillä. Linjalla suoritettavien työvaiheiden kes-

toajat mitattiin sekuntikellolla ja saadut tulokset kirjattiin ylös analysointia varten. 

Seurattujen tahtiaikojen perusteella voitiin todeta, että pahvilaatikon täyttöaikaa ja 

sen jälkeistä siirtoaikaa lyhentämällä saavutettaisiin huomattavia etuja. Nykyinen 

laatikon täyttöaika on keskimäärin 11,5 sekuntia ja sen siirtämiseen kuluva aika on 

3,4 sekuntia. Työvaiheiden kestoaikoihin perustuen yhden pakkauserän teoreetti-

nen läpäisyaika on noin 31 minuuttia. Lyhentämällä edellä mainittuja tahtiaikoja voi-

taisiin pakkauserän läpäisyaikaa lyhentää useilla minuuteilla. 
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Tuotantolaitteiden sijoittelua suunniteltaessa huomioitiin yrityksen toive siirtää 

lavausmanipulaattori toiseen paikkaan ja selkeyttää tuotantolinjan koneiden järjes-

tystä. Tuotteiden virtaus linjastossa pyrittiin suunnittelemaan mahdollisimman suo-

raviivaiseksi, jotta työntekijöiden on helpompi havainnoida linjan toimintaa. Tämä 

vaati nykyisen varaston ja tuotantotilan väliseinään tehtävän aukon suunnittelun. 

Tuotantolinjan alkupää päätettiin pitää alkuperäisessä paikassa, sillä sen muuttami-

nen olisi aiheuttanut huomattavasti enemmän toimenpiteitä linjan siirron yhtey-

dessä. Linjaston alkupäässä sijaitsevaa rataa, jota pitkin tuotteet saapuvat pakkaus-

vaiheeseen olisi täytynyt muokata paljon, että työskentely tuotantolinjalla olisi mah-

dollisimman helppoa. 

Pakkauslinjan toiminnallisuutta saatiin kehitettyä poistamalla kaksi kuljetinta, jotka 

alkuperäisessä layoutissa kuljettivat pahvilaatikkoja manipulaattorille. Näiden kuljet-

timien toiminta oli osoittautunut ongelmalliseksi työn sujuvuuden kannalta. 

Tuotantolinjan siirtämisestä tehtiin yksityiskohtainen suunnitelma, joka piti sisällään 

linjaston asentamiseen liittyvät tiedot. Molemmista layoutvaihtoehdoista mallinnet-

tiin piirustukset, jotka sisälsivät tuotantolaitteiden mitat, laitteiden ja koneiden asen-

nuspaikat tuotantotilassa sekä tuotantotilan mitat. Tarvittavien muutostöiden suorit-

tamiseen laadittiin toimintasuunnitelma, johon sisällytettiin linjaston siirtämiseen ku-

luva arvioitu aika. Nämä dokumentit luovutettiin suoraan työn tilaajalle. 
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5.2.1 Pakkauslinjan layout 1 

 

Kuvio 6. Layout 1. 

Layoutissa yksi on tuotantolinjastoon kuuluvat laitteet järjestetty yrityksen toivo-

maan tilaan. Sijoittelun ansiosta edellisen pakkauslinjaston tilat saatiin lähes koko-

naan vapaaksi. Tuotantolinjan alkupää sijaitsee alkuperäisessä kohdassa, minkä 

ansiosta koneita siirrettäessä vältytään ylimääräiseltä työltä. 

Työntekijä siirtää vakuumipakatut tuotteet kuljetinhihnalle vierekkäin. Tuotteet ete-

nevät kuljettimella metallinpaljastimen läpi, mikä varmistaa, ettei pakkauksiin ole 

joutunut metallia. Mikäli metallinpaljastin havaitsee tuotteessa poikkeaman, kuljetin-

hihna pysähtyy. Metallinpaljastimen jälkeen tuotteet siirtyvät kuivaustunneliin, jossa 

pakkauksien pinnoilta poistetaan kosteus.  
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Kun tuotteiden pinnoilta on poistettu kosteus, kuljetinhihna siirtää pakkaukset tarroi-

tusvaiheeseen. Tarroituskone asettaa pakkauksen pintaan etiketin, joka sisältää 

tuotteen tiedot. Tarroituskoneiden jälkeen kuljettimella on viivakoodin lukija, joka 

varmistaa pakkauksessa olevan etiketin kelpoisuuden. Etiketin tarkistamisen jäl-

keen pakkaukset kulkevat hihnaa pitkin vaiheeseen, jossa pakkaukset siirretään 

pahvilaatikkoon. 

Laatikonmuodostaja kuviossa 6 keskellä muodostaa kooltaan 385x285x215 mm:n 

pahvilaatikoita. Muodostajan makasiiniin mahtuu laatikon aihioita 200 kappaletta. 

Laatikonmuodostaja siirtää ylhäältä avonaisen pahvilaatikon kuljettimelle. Pahvilaa-

tikot jatkavat kuljetinta pitkin tarroituskuljettimen alapuolella kohtaan, jossa tuotteet 

ohjataan laatikkoon. 

Kun laatikko on täytetty, rullakuljetin siirtää sen laatikonsulkijaan, joka teippaa laati-

kon yläpuolen kiinni. Laatikonsulkijan jälkeen tarroituskone asettaa laatikon kylkeen 

etiketin, joka sisältää tuotteiden tiedot. Laatikonsulkija sijaitsee kuviossa 6 oikeassa 

yläreunassa. 

Laatikko siirtyy rullakuljetinta pitkin risteyskuljettimelle, joka siirtää laatikon joko 

lavausmanipulaattorille tai käsilavauspisteeseen. 

Manipulaattori siirtää pahvilaatikot kuormalavalle asetetulla tavalla. Manipulaattorin 

vieressä on kuormalavamakasiini, joka siirtää tyhjän kuormalavan täyttökohtaan. 

Kun manipulaattori on täyttänyt lavan, valmis lava siirtyy rullakuljettimen päätyyn tai 

risteyskuljettimelle odottamaan seuraavan lavan valmistumista. Valmiit lavat siirre-

tään varastohyllyyn trukilla. 
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5.2.2 Pakkauslinjan layout 2 

 

Kuvio 7. Layout 2. 

Toisessa layoutissa tuotantolinjaston alkupää toimii samalla periaatteella kuin edel-

tävässä layoutmallissa. Erona aiempaan versioon on laatikonmuodostajan ja mani-

pulaattorin sijainti sekä käsilavauspaikka.  

Laatikonmuodostaja kuvion 7 oikeassa yläreunassa on sijoitettu siten, että se syöt-

tää pahvilaatikkoja kohtisuoraan kuljetinta kohti, joka kuljettaa tuotteet tarroitusko-

neilta laatikointivaiheeseen. 

Kun tuotteet on siirretty pahvilaatikkoon, risteyskuljetin ohjaa laatikon rullakuljetti-

melle ja sitä pitkin laatikonsulkijaan. Valmis pahvilaatikko siirtyy lavaukseen samalla 

tavalla kuin layoutissa yksi. 
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5.2.3 Varaston layout 

Valmiin tavaran varaston layoutsuunnittelussa keskityttiin kuormalavakapasiteetin 

kasvattamiseen ja varaston toiminnallisuuden kehittämiseen. Varastosta tehtiin 

kaksi suunnitelmaa, joissa käytettävät varastointiratkaisut eroavat toisistaan. 

Varastovaihtoehdot suunniteltiin yrityksen toiveiden mukaisesti ja niissä huomioitiin 

pakkauslinjaston layoutin vaikutukset. Linjaston uudelleen sijoittaminen osaksi val-

miin tavaran varaston tiloja rajoitti käytettävissä olevaa pinta-alaa. Jotta tilat saatai-

siin hyödynnettyä kokonaan, varastoon pyrittiin suunnittelemaan tehokkaampia va-

rastointimenetelmiä. 

Tavallisten kuormalavahyllystöjen lisäksi suunnittelussa käytettiin läpivirtaushyllys-

töä ja syväkuormausratkaisua. Näiden hyllystöjen avulla varaston kuormalavakapa-

siteettia saatiin kasvatettua suhteessa pienempään lattiapinta-alaan nähden. 

Varastojen suunnittelussa huomioitiin lavakuormien siirtämisessä käytettävien vas-

tapainotrukkien nostokorkeudet ja niiden vaatimat tilantarpeet. Käytävien leveydet 

mitoitettiin siten, että lavakuormien siirtäminen hyllyihin on mahdollisimman helppoa 

ja turvallista. 

Molemmista varaston layoutvaihtoehdoista luotiin yksityiskohtaiset piirustukset ja 

toimintasuunnitelmat varaston muutostoimenpiteitä varten. Piirustukset sisältävät 

tarkat mitat varastoalueesta ja hyllyjen paikoista. Nämä dokumentit luovutettiin suo-

raan työn toimeksiantajalle. 
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Kuvio 8. Valmiin tavaran varaston layout läpivirtaushyllystöllä. 

Ensimmäinen varaston layout mallinnettiin käyttäen varastointiratkaisuna läpivir-

taushyllystöä. Hyllystön kätisyyden valinta on mahdollista määrittää varastosta läh-

tevän tavaran kulkusuunnan mukaan. 

Varastoon sijoitettiin lisäksi kaksi tavanomaista kuormalavahyllystöä keräilyä ja va-

rastosta lähtevää tavaraa varten. Näillä varastointiratkaisuilla kuormalavoille tarkoi-

tettuja hyllypaikkoja saatiin varastoon yhteensä 184 kappaletta, kun taas alkuperäi-

sessä varastossa oli 106 kappaletta. 

Kuviossa 8 on havainnollistettu punaisella katkoviivalla varastossa käytettävien vas-

tapainotrukkien kulkureitit. Siniset nuolet puolestaan kuvaavat varastosta lähtevää 

tavaraa ja vihreät läpivirtaushyllystöön syötettävien lavakuormien kulkusuuntaa. 

Keltaisella värillä kuvion 8 alareunassa on jalankulkijoille merkitty kulkuväylä. 

Varastoitavien tuotteiden laadun kannalta edellä mainitulla varastointiratkaisulla 

saavutetaan huomattavia etuja. Hyllystön toimintaperiaatteen ansiosta tuotteiden 

virtaus ja säilyvyys saadaan hallittua helposti, sillä ensimmäisenä radalle jonoon 

siirretty kuorma otetaan myös pois hyllystä ensimmäisenä. 
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Kuvio 9. Valmiin tavaran varaston layout syväkuormausratkaisulla. 

Toisena vaihtoehtona suunniteltiin varaston uusi layout käyttäen kuormalavojen sy-

väkuormausratkaisua. Hyllystö mahdollistaa lähes puolta suuremmat kuormalava-

määrät samassa tilassa tavanomaiseen hyllystöön verrattuna. Tämän varastointi-

ratkaisun perusteella valmiin tavaran varaston hyllykapasiteetiksi osoittautui 140 

kappaletta kuormalavoja. 

Syväkuormaushyllystön toiminnallisuus asettaa varastonhallinnalle vaatimuksia. 

Tuotteiden varastohyllyyn siirtämisessä on huomioitava niiden säilyvyys ja keräily-

ajankohta. Näiden asioiden huomiointi osoittautui erittäin tärkeäksi syväkuormaus-

hyllystön käyttämisessä, sillä ensimmäisenä hyllyn perälle sijoitettu lavakuorma voi-

daan poistaa hyllystä viimeisenä. 

Kuviossa 9 on esitetty punaisella katkoviivalla varastossa käytettävien vastapai-

notrukkien kulkureitit. Siniset nuolet osoittavat varastosta lähtevää tavaraa ja vihreät 

syväkuormaushyllystöön siirrettävien lavakuormien kulkusuuntaa. Keltaisella värillä 

kuvion 9 alareunassa on jalankulkijoille merkitty kulkuväylä. 
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5.3 Kustannuslaskelmat 

Pakkauslinjaston ja valmiin tavaran varaston uudelleenjärjestämisestä tehtiin kus-

tannuslaskelmat. Uusien laitteiden ja varastohyllyjen hankintaa varten saatujen tar-

jousten perusteella laskettiin investointikustannukset. 

Tulokset ovat työn tilaajan omaisuutta. 
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6 TULOKSET JA POHDINTA  

Työn ensisijaisena tavoitteena oli suunnitella pakkauslinjastolle uusi layout, joka voi-

taisiin tulevaisuudessa toteuttaa. Layoutsuunnittelun lähtökohtina pidettiin tuotanto-

järjestelmän toiminnan parantamista ja tilojen tehokasta käyttämistä. Työn toisena 

tavoitteena oli suunnitella valmiin tavaran varastolle uusi layout. 

Aihealueeltaan työ osoittautui todella laajaksi, minkä vuoksi se oli joiltain osin haas-

teellinen rajata. Työssä keskityttiin pääosin tuotantolaitteiden uudelleen sijoitteluun 

ja varaston toiminnallisuuden kehittämiseen. Kaikkia asioita liittyen pakkauslinjaston 

siirtämiseen ei saatu vielä toteutettua tämän opinnäytetyön aikana. Näiden asioiden 

suunnittelu olisi vaatinut vielä toisen opinnäytetyön suorittamisen. Esimerkiksi tuo-

tantolinjastolla olevien laitteiden sähkösuunnittelu jätettiin pois tarkoituksella tästä 

työstä. 

Työssä tavoiteltiin tuotannon tehokasta suunnittelua, johon layoutsuunnittelulla voi-

taisiin vaikuttaa. Valmistettavien tuotteiden laatutason ylläpitämiseksi suunnitelmia 

lähdettiin toteuttamaan tuotannon ja myös työntekijöiden näkökulmasta. 

Laajan teoriapohjan avulla työn tekeminen helpottui huomattavasti, sillä varsinai-

seen suunnitteluosioon liittyvät tekijät pystyttiin huomioimaan yksityiskohtaisesti. 

Tuotantojärjestelmän toiminnan parantamiseen pystyttiin perehtymään tarkemmin 

yritykseltä saatujen neuvojen sekä kattavan teoriatiedon avulla. 

Toteutus aloitettiin tutustumalla pakkauslinjaston toimintaan. Toiminnan kartoitta-

miseksi seurattiin linjaston ja työntekijöiden toimintaa tuotantotiloissa. Työntekijöille 

laadittu työtilakysely auttoi ymmärtämään tuotantolinjan hyvät ja huonot osa-alueet. 

Kyselyn avulla saatiin työn tekemiseen uusia näkökulmia, joka antoi hyvät lähtökoh-

dat suunnittelutyön aloittamiselle. Kyselyyn vastasivat tuotantolinjalla sekä varas-

tossa työskentelevät henkilöt. 

Pakkauslinjastolla käytettävistä laitteista mallinnettiin 2D-piirustukset SolidEdge- 

suunnittelu- ja mallinnusohjelmistolla. Ohjelmiston käyttäminen oli verrattain help-

poa, sillä sen käyttämistä harjoiteltiin koulussa. Tämän työn layout kuvissa käytettiin 

karkeita malleja laitteista ja niissä huomioitiin pelkät ulkomitat havainnollistamisen 
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vuoksi. Yksityiskohtaisemmat kuvat sisällytettiin toimeksiantajalle luovutetuissa do-

kumenteissa. 

Layoutien suunnittelussa päädyttiin tekemään kaksi kokonaisuutta pakkauslinjasta 

ja varastosta. Toteutukseen olisi ollut huomattavasti enemmän vaihtoehtoja, joita 

ajatus- että keskustelutasolla käytiin yrityksen kanssa läpi. Näistä vaihtoehdoista 

yrityksen oli helppo valita omaa toimintaansa parhaiten tukevat. Layoutien yhdistä-

minen toisiinsa pidettiin myös vaihtoehtona, sillä varaston koko pysyi lähes samana. 

Layoutsuunnitelmien lisäksi laadittiin toimintasuunnitelma, joka sisälsi muutostöitä 

koskevat tarkat tiedot. 

Tuotantolinjaan kuuluvien koneiden ja laitteiden sijoittelussa otettiin huomioon myös 

pakkauserän käsittelyyn kuluva aika. Käsittelyajan lyhentämiseksi tuotantolaitteet 

pyrittiin sijoittamaan siten, että ylimääräiset tuotteiden siirtovaiheet jäisivät koko-

naan pois. Sijoittelu pyrittiin järjestämään siten, että mahdolliset muutokset tuotan-

tolinjastoon olisivat mahdollisia toteuttaa. 

Pakkauslinjan layoutsuunnittelussa hyödynnettiin nykyisellä linjalla käytettäviä lait-

teita ja koneita niin paljon kuin mahdollista. Layoutin virtauksen parantamiseksi tuo-

tantolinjaan sovellettiin myös yrityksen varastoimia kuljettimia ja siirtolaitteita. Tuot-

teiden hallittu liikkuminen tuotantolinjalla edellytti muutamia linjaan tehtäviä muutos-

töitä. Sijoittelussa huomioitiin tuotantolaitteiden helppokäyttöisyys ja kunnossapito. 

Tämä tarkoitti sitä, että työntekijöillä on esteetön kulku esimerkiksi vaihtamaan tar-

roituskoneelle etikettilaatua tai syöttämään lisää pahvilaatikkoaihioita laatikonmuo-

dostajaan. 

Valmiin tavaran varaston layoutsuunnitelmat toteutettiin käyttämällä kahta erilaista 

varastointiratkaisua, jotka molemmat mahdollistivat suuremman varastointikapasi-

teetin huomattavasti pienemmässä tilassa. Uusien varastohyllystöjen avulla toi-

minta varastossa selkeytyi alkuperäiseen verrattuna. Oikeanlaisella varastointi-

suunnittelulla pystyttiin kasvattamaan varaston kokonaistuottavuutta tehokkaasti. 

Varaston layoutissa huomioitiin pakkauslinjaston uusi sijoittelu ja ratkaisut pyrittiin 

sovittamaan tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Uusista varastoratkaisuista tehtiin tar-

jouspyyntöjä yhteistyöyrityksille, joiden avulla saatiin varaston uudelleenjärjestämi-

sestä laadittua budjettiarvio. 
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Työn hyvä esisuunnittelu osoittautui erittäin hyödylliseksi, sillä työn tekemisen ai-

kana ei tarvinnut muuttaa suunnitelmia. Riittävän tarkat mallit laitteista, tiloista ja 

hyllyistä paperilla tekivät layoutsuunnittelusta mutkatonta. Esisuunnittelussa asetet-

tiin tärkeysjärjestyksessä ensimmäiseksi työntekijöiden työturvallisuus. 

Työ oli kokonaisuudessaan haastava, mutta mielenkiintoinen. Työtä oli mielekästä 

toteuttaa tutun henkilöstön kanssa yrityksessä, mikä myös helpotti työn suoritta-

mista hieman. Tämän työn avulla oli mahdollista päästä vaikuttamaan niihin asioihin 

ja kehityskohteisiin, jotka olivat tulleet esille aikaisemman työkokemuksen perus-

teella yrityksestä. 

Opinnäytetyön tuloksena saatiin kaksi toimivaa layoutvaihtoehtoa pakkauslinjastolle 

ja valmiin tavaran varastolle sekä toimintasuunnitelma layoutien uudistamista var-

ten. Näiden vaihtoehtojen pohjalta yrityksen on helppo lähteä toteuttamaan muutos-

töitä omaan pakkaus- ja varastotoimintaansa. 

Oman näkemykseni sekä yritykseltä saamani palautteen perusteella työ sujui varsin 

hyvin, sillä työhön asetetut tavoitteet saavutettiin aikataulujen puitteissa. Työn toi-

meksiantaja oli tyytyväinen työn kokonaisuuteen ja siitä saatuihin tuloksiin. 
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Liite 1. Työpisteen kehityskysely 

  

Työpisteen kehityskysely 

Pakkauslinja / Varasto 

 

Työntekijä: 

Aiheutuuko työpisteelläsi tavallisen työn tekemisen aikana keskeytyksiä/häiriöitä? Mistä nämä 

johtuvat? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Onko työssä tarvittavat materiaalit (pahvit, lavat, teipit, tarrat yms.) sijoitettu riittävän lähelle 

työpistettä ja helposti saatavilla? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Onko työpisteellä yleensä ylimääräistä tavaraa, jota ei tarvita työn suorittamiseen? Mikäli on: 

Mistä se johtuu? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Turvallisuus: Onko työpisteelläsi riittävä valaistus? Ovatko työssä käytettävät työvälineet 

turvallisia? Ovatko työtasot ergonomisesti suunniteltuja? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Miten omia työnteko-olosuhteitasi voisi kehittää ja parantaa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


