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ELINTARVIKETUOTANNON PROSESSIHÄVIKIN
KARTOITTAMINEN JA
VÄHENNYSSUUNNITELMAN LAATIMINEN
Työ tehtiin Suomen Nestlé-tehtaalla, Turussa. Lastenruokia valmistava Turun tehdas
valmistaa Piltti-, Bona- sekä Gerber-brändejä. Tehtaalla huomattiin, että neljän keittokattilan prosessihävikin välinen ero oli huomattavan suuri, vaikka keittojen loppupainot
pysyivät tasaisena. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia keittoprosessissa syntyvää
tuotehävikkiä. Opinnäytetyö tehtiin projektityönä tehtaalla.
Projektityössä otettiin huomioon sekä kansainväliset että toimeksiantajan sisäiset vaatimukset. Teknisten piirustuksien avulla tutustuttiin prosessiin ja siihen kuuluviin venttiileihin ja pumppuihin. Prosessin ajo-ohjelma selvitettiin tehtaan työntekijöiden kanssa.
Työssä tutkittiin keittoprosessissa aiheutuvaa ylimääräistä hävikkiä. Mittauksista selvisi,
että merkittävimmäksi osoittautuivat keittoprosessin alkuvalutuksen ajoparametrit. Ajoparametrit oli määritetty kattilan pisimmän prosessireitin mukaan. Muiden kattiloiden prosessireitit olivat lyhyemmät, jolloin syntyi ylimääräistä hävikkiä.
Prosessihävikin vähennyssuunnitelman laatiminen toteutettiin laskemalla kattiloiden yksittäiset valutusajat kattiloiden omien reittipituuksien mukaan. Toimeksiantona oli laatia
uudet alkuvalutusajat kattiloille. Tuloksista selvisi, että uusilla ajoparametreilla toimeksiantajalle säästöä tulisi noin 1,6% /tuotantoviikko.
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PROCESS WASTE MAPPING IN FOOD
PRODUCTION AND DRAFTING OF WASTE
REDUCTION PLAN
The work for this thesis was conducted at the Nestlé factory in Turku, Finland. This thesis
aims to locate and investigate the product waste created during the production process.
The factory prepares ready-to-eat baby food products such as Piltti, Bona and Gerber.
In the factory, it was noticed that the amount of product waste was different in four
different kettles, although the final product weights in the kettles were stable. The thesis
was done as a project commission in the factory.
Both international and factory demands were considered during the project. The valves
and pumps included in the process activity were approached by studying the process
flow. The automation settings were scrutinised for better overview of the active process.
The objective of the thesis was to investigate the production process to locate the source
of the process waste. The foremost cause of waste was determined and found to be the
waste drainage parameters for each kettle. The waste drainage parameters were
programmed according to the longest process route. Other kettles had shorter routes
which meant they suffered superfluous waste. A plan was created for waste reduction
by calculating each kettle route and by determining individual drainage durations for each
kettle. Suggested new drainage times for each kettle would benefit the client by bringing
in savings of approx. 1.6% /production week.
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1 JOHDANTO
Elintarviketuotantoprosessi sisältää laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittelyä
sekä toimintojen suunnittelua, tuotantoa ja seurantaa. Elintarviketuotanto tuottaa asiakkaille laadukkaita ravitsemispalveluja taloudellisesti ja kaupallisissa yrityksissä myös
voittoa tuottaen.
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja kartoittaa lastenruokavalmistuksessa syntyvää
prosessihävikkiä. Työ tehtiin Suomen Nestlén tehtaalla, Turussa. Turun tehdas valmistaa Piltti-, Bona-, sekä Gerber-brändejä.
Prosessihävikin tutkimus ja kartoitus keskittyivät keitto- ja annostelijaprosessiin. Näiden
kahden prosessin välissä on venttiilipatteristo, joka toimii venttiilikeskuksena prosesseille. Venttiilipatteriston kautta tuote kulkeutuu haluttuun annostelijaan. Venttiilipatteriston alla sijaitsee valutusamme, joka kerää tuotetta, kun keittoprosessin aikana tapahtuu
alkuvalutus. Alkuvalutuksessa tuote valutetaan tietyn ajan prosessista pois, poistaakseen jääneen CIP-huuhteluveden. Tällä varmennetaan, että tuote on tasalaatuinen ja
turvallinen.
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2 LASTENRUOAN VALMISTUS
Elintarviketeollisuus on Suomen neljänneksi suurin teollisuudenala. Metalli-, metsä- ja
kemianteollisuus ovat elintarviketeollisuuden edellä. Suomen elintarviketeollisuudella on
pitkä historia takanaan. Elintarviketehtaiden tavoite on ruokien jatkuva kehittäminen ja
valmistaminen kuluttajille. Pääosin tavoitteena on jalostaa kotimaisia maataloustuotteita
ja tuontiraaka-aineita. Elintarviketeollisuus työllistää noin 33 000 henkilöä ja toimipaikkoja noin 2000. (Elintarviketeollisuus tilastot, 2018)
Elintarviketeollisuus tarjoaa ensiluokkaisia, kuluttajien tarpeisiin kehitettyjä elintarvikkeita. Viranomaiset asettavat laatuvaatimuksia elintarviketeollisuudelle ja elintarviketeollisuus asettaa raaka-aineiden toimittajien lisäksi itse laatuvaatimuksia valmistamilleen
tuotteille, omalle toiminnalleen ja työntekijöilleen.
Lastenruoalla tarkoitetaan jotain muuta kuin äidinmaito tai äidinmaitokorviketta, jota valmistetaan erityisesti 2-4 kuukauden-, 6 kuukauden- tai 1-2 vuoden ikäisille lapsille.
Ruoan rakenne riippuu lapsen iästä, mitä pienempi lapsi on kyseessä, sitä sosemaisempi ruoan rakenne. (Elintarviketeollisuus tilastot, 2018)

2.1 Vihannes- ja liharaaka-aineet

Lastenruokia valmistettaessa juureksien on oltava ensiluokkaisia, tuotanto-olosuhteiden
hygieenisiä sekä varastoinitlämpötilan riittävän alhainen. Juureksien säilyvyyttä voidaan
pidentää, kun vihannesten lämpötilaa alennetaan mahdollisimman nopeasti sadonkorjuun jälkeen. (Elintarvikkeiden valmistus, 2018)
Juurekset ja vihannekset saapuvat tehtaalle valmiiksi pestyinä, kuutioituna ja pakastettuina. Laboratorion henkilöstö tarkistaa otetut näytteet ja antavat tuotannolle luvan käyttöönottoon. Näytteille tehdään aistinvarainen arviointi sekä tehtaan omien vaatimusten
mukaiset analyysit.
Juureksia ja vihanneksia käsitellään tehtaalla reseptin mukaisesti, niitä jauhetaan 3mm
tai 6mm kokoiseksi tai käytetään sellaisenaan kuutioina. Keittovaiheessa juurekset ja
vihannekset keitetään optimaalisella lämpötilalla.
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Lastenruokatehtaalla käytetään pääosin kotimaista lihaa, jolloin sitä pidetään lähiruokana. Teurastamot ja lihaleikkaamot täyttävät elintarvikelainsäädännöt ja toimeksiantajan vaatimat vaatimukset. Sika- sekä siipikarjanliha käsitellään tehtaalla jauhoamalla
raaka-aine 3 mm kokoiseksi. Naudanliha saapuu tehtaalle valmiiksi jauhettuna.
(Elintarviketeollisuusliitto, 2018)

2.1.1 Vesi

Tehtaalla on käytössä kalvosuodatettu vesi, jota käytetään tuotteiden valmistuksessa.
Käänteisosmoosilaite on fyysinen prosessi, joka tapahtuu ilman kemikaaleja. Periaate
on, että vähäsuolaiset nesteet pyrkivät aina sekoittumaan runsassuolaisten nesteiden
kanssa, kunnes nesteiden suolapitoisuus on sama.
Käänteisosmoosilaite toimii suodatintekniikalla, jossa suolakonsentraatiolla asetetaan
nesteen paine korkealle ja pakotetaan neste kalvon läpi, jotta vedestä poistetaan niin
ioneja kuin liuenneita aineita. Puhdas vesi voidaan ohjata jatkokäsittelyyn ja suolainen
konsentraattiliuos viemäriin (ks. Kuva 1). Kalvo ei poista sataprosenttisesti kaikkia ioneja,
tietty osa läpäisee kalvon molekyylien koon sekä kalvon ominaisuuksista. (BWT, 2019)
Toimintaperiaate on, että suoloja sisältävä raakavesi johdetaan suodattavalle kalvolle.
Raskasmetalleista, viruksista tai bakteereista johtuvaa saastumista ei tapahdu, sillä osmoosikalvon mikroskooppiset huokoset on mukautettu vesimolekyyleille. (BWT, 2019)
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Kuva 1. Käänteisosmoosi

2.2 Kypsentäminen ja omavalvonta

Turvallinen lastenruoan valmistus edellyttää, että raaka-aineiden lämpötila valmistuksen aikana sisäosissa on yli +70 oC:n lämpötilassa. Paloiteltu tai jauhettu liha tulisi kypsentää täysin kypsäksi ja siipikarjalihan valmistuksessa lämpötilan oltava yli +75 oC.
Kuumennuksen riittävyys varmistetaan mittaamalla vastavalmistetun tuotteen lämpötila. (Ruokavirasto, entinen Elintarviketurvallisuusliitto, 2018)
Omavalvonta on järjestelmä, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että raaka-aineet ovat turvallisia sekä elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukainen. Elintarvikealan toimijan
kuuluu laatia kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jolla osoitetaan, että toimija pyrkii hal-
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litsemaan oman tuotannon riskit ja raaka-aineisiin liittyvät elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät. Viranomaiset arvioivat toimijan laatima omavalvontasuunnitelma riittävän riskien hallitsemiseksi. (Ruokavirasto, 2018)
Lastenruokatehtaalla on omavalvontajärjestelmä, jonka tuotannontyöntekijöiden kuuluu
tehdä aistinvarainen arviointi raaka-aineille ennen valmistusta, sekä jokaiselle tuoteerälle. Toimeksiantajan omavalvontajärjestelmästä pystytään seuraamaan keittokattiloiden lämpötilat reaaliajassa. Tuotteen valmistuessa, tuotteen tuotenumeron perusteella
lämpötilat tallentuvat tietopankkiin, josta pystytään tarvittaessa tarkistamaan tuotteen
valmistuksen aikana olleet lämpötilat. Omavalvontajärjestelmä on linkitetty koko sen
tuotteen valmistuksen ajan, eli esivalmistuksesta pakkaamoon asti.
Vastaanotossa työntekijä mittaa raaka-aineiden lämpötilat ja lähettää raaka-aine näytteet analysoitavaksi laboratorioon. Laboratoriossa tehdään aistinvarainen analyysi,
jonka jälkeen raaka-aineille annetaan mahdollinen hyväksyntä sen käyttöön. Lämpötila
mitataan aina kun esivalmistuksen jälkeen raaka-aineita lisätään keittokattilaan. Tällöin
keittäjät pystyvät lisäämään tarpeen mukaan suorahöyryä. Keiton loppulämpötilasta mitataan loppulämpötila, jonka jälkeen annosteluvaiheessa mitataan vielä tuotteen annostelu lämpötila. Lämpökäsittelyn lämpötila kirjautuu automaattisesti järjestelmään.

2.3 Puhdashöyry

Elintarviketeollisuuden valmistusprosesseissa keittokattiloiden kuumennuksissa käytetään yleensä höyryä. Höyry on luotettavin, tehokkain sekä puhtain tapa siirtää lämpöä.
Höyrylle ei toistaiseksi ole tiukkaa lainsäädäntöä elintarvikkeiden valmistusprosessissa,
mutta lainsäädäntö vaikuttaa lopputuotteen laatuun ja sen turvallisuuteen. Elintarvikevalmistajien tulisi itse havaita oman tuotantoprosessin mahdolliset riskit sekä estää lopputuotteen pilaantuminen tuotannon aikana. Elintarvikkeissa epäpuhtaudet johtavat tuotantohävikin määrään ja mahdollisesti lopputuotteiden takaisvetoihin. Nämä mahdolliset
seuraukset voivat käydä valmistajille kalliiksi sekä vahingoittaa valmistajien mainetta.
(Kehittyvä elintarvike, 2015)
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Käytettävät höyrytyypit jaetaan puhtauden mukaan neljään eri luokkaan; laitoshöyry,
suodatettu höyry, puhdashöyry ja ultrapuhdashöyry (Kehittyvä elintarvike, 2015). Toimeksiantajan käyttämänä höyry tulee Turun Artukaisten alueella rakennetusta höyrylaitoksesta. Laitos tuottaa ensisijaisesti höyryä ja lämpöä lähialueella sijaitseville yrityksille.
Laitoksen avulla tarkoitus on vähentää raskaan polttoöljyn käyttöä sekä hiilidioksidipäästöjä. (Suomen Nestlé, 2018)

Suodatettu höyry on laitoshöyryä, joka ohjautuu viiden mikrometrin suodattimen lävitse,
tällöin saadaan poistettua 95% yli kahden mikrometrin partikkeleista. Suodattimen tukkeutuminen vältetään siten, että suodatettu höyry kulkee ensin 25 mikrometrin esisuodatuksen lävitse ja tämän jälkeen esisuodatettu höyry kulkeutuu viiden mikrometrin suodattimen läpi. (Kehittyvä elintarvike, 2015)

Puhdashöyry erottuu laitoshöyrystä ja suodatetusta laitoshöyrystä oleellisesti, koska sen
syöttöveden laatu on tarkasti valvottua. Näin toimeksiantaja voi välttyä monilta laitoshöyryn ongelmilta, sillä lähtökohtana on oikeanlaatuinen syöttövesi, kalvosuodatettu
vesi. Käänteisosmoosilaite on hyvä investointi kohde, sillä kalvosuodatetun veden käytöllä vältytään kemialliselta vedenkäsittelyltä ja esikäsittelyvaiheessa poistetaan lähes
kokonaan kiintoaine ja liuenneet epäpuhtaudet. (Kehittyvä elintarvike, 2015)
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3 ELINTARVIKETUOTANNON PROSESSI
Elintarviketuotantoprosessilla tarkoitetaan raaka-aineista valmistaminen ruoaksi tai yhdeksi ruoan muodoksi. Prosessointi käsittää monia muotoja raaka-aineen käsittelemiselle esimerkiksi viljan murskaus jauhoiksi, jota käytetään kotitaloudessa sekä teollisuudessa monimutkaisiin valmisruokiin. (Elintarviketeollisuus tilastot, 2018)
Elintarviketuotantotehtaan prosessia voidaan hahmottaa seuraavasti:
Taulukko 1. Elintarviketuotantotehtaan prosessikuvaus

1.

• Tuotesuunnittelu ja viikko-ohjelman suunnittelu.
• Suunnitelman perusteella hankitaan tarvittavat raaka-aineet.

2.

• Raaka-aineiden vastaanotto ja varastointi.
• Raaka-ainelle tehdään vaatimusten mukaiset vastaanottotarkistukset.

3.
4.
5.
6.
7.

• Raaka-aineden käsittely ja esivalmistus tuotantoprosessia varten.
• Tuotteen reseptinmukainen valmistus
• Tuotteen annostelu tarkoitetuille pakkauksille
• Lämpökäsittely: sterilointi ja pastörointi
• Tuotteen pakkaus jakelua varten

3.1 Toimintaperiaate ja käyttö

Elintarviketuotannon kokonaisprosessi muodostuu prosessivaiheista, jotka voivat muodostua useista yksikköprosesseista. Toimeksiantajalla on hyviä esimerkkejä erilaisista
yksikköprosesseista.


Virtausprosessit, joissa tapahtuu aero- tai hydrodynaaminen nesteen virtaus.
Niitä ovat pumppaus, sekoitus, suodatus, siilaus.
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Lämmönsiirto, jossa tapahtuu ei-adiabaattinen fysikaalinen reaktio. Niitä ovat
lämmönvaihto, jäähdytys, lämmitys, haihduttaminen ja tiivistyminen.



Aineensiirto, joissa tapahtuu aineiden sekoittuminen tai erottuminen. Niitä
ovat absorptio, adsorptio, emulgointi, kuivaus, sekoitus, tislaus, uutto.



Termodynaamiset operaatiot, joissa tapahtuu faasimuutos: sulatus, kiinteytyminen, liuotus, kiteytyminen, kiehuminen, tiivistyminen, sublimointi ja härmistyminen.



Mekaaniset operaatiot: murskaus, sintraus, jauhatus, seulonta.

Yksikköprosessit voidaan jakaa kolmeen kategoriaan; erottaminen, yhdistäminen sekä
virtaus (ks. Taulukko 2).
Elintarviketuotannon prosessivaiheet helpottavat sekä nopeuttavat tuotannon valmistustehokkuutta. Automaatiologiikan avulla prosessit ohjataan haluttuun asetelmaan.

Taulukko 2. Prosessivaiheiden yleiskäsitys

Kokonaisprosessi

Erottaminen

Aineensiirto
Termodynaaminenprosessi

Yhdistäminen

Sekoitus
Liuotus

Virtaus

Fyysinen tuotesiirto
Lämmönsiirto
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3.2 CIP-kiertopesu

CIP (Cleaning In Place) -kiertopesu tarkoittaa pesua, joka tapahtuu putkistossa, tankeissa ja prosessilinjassa niin, ettei niitä tarvitsisi purkaa tai koota pesua varten. Menetelmä perustuu kemikaaleista, lämmöstä ja vedestä muodostuvan seoksen käyttöön halutuissa suljetuissa kohdissa. CIP-pesu on tehokas puhdistustapa, joka suoritetaan
säännöllisesti tuotantoerän jälkeen tai allergeenituotteen valmistuksen jälkeen. (Bürket,
2019)
Kiertopesu voidaan täsmentää puhdistusseosten ja huuhteluvesien kierroksi putkistossa. Elintarvikeprosesseissa kiertopesu sisältää seuraavat vaiheet: alkuhuuhtelu,
emäspesu, välihuuhtelu, happopesu ja loppuhuuhtelu. Pintojen puhdistaminen edellyttää mekaanisen- sekä kemiallisen pesutavan. Nesteet kulkeutuvat kovalla nopeudella
laminaarisesti, jotka muuttuvat turbulenttiseksi virtaukseksi, aiheuttaen mekaanista vaikutusta puhdistettaviin putkistopintoihin (ks. Kuva 2). (Tetra Pak Processing Systems
AB, 2018)
Valmis pesureseptiohjelma ohjaa automaattisesti käytettävät pesuventtiilit ja pumput.
Kemialliset aineet ja vettä pumpataan säiliöstä eri kohteisiin ja saatavat pesuaineliuokset
uusiutuvat pesutapahtumat yhteydessä. Likainen liuos ohjataan palatessaan viemäriin
ja loput liuoksesta ohjautuvat takaisin säiliöön. Säiliössä ohjautunut liuos automaattisesti
väkevöityy tarvitulle tasolle. (Tetra Pak Processing Systems AB, 2018)

Kuva 2. Ylemmässä kuvassa laminaarinen virtaus putkessa. Alemmassa turbulenttivirtaus.
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4 ELINTARVIKETUOTANNON PROSESSIHÄVIKIN
VÄHENTÄMINEN
Toimeksiantajan tuotantotilat ovat hygieenisiä ja hyvin suojattuja vierasesineiden estämiseksi. Tuotantotilat voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan: keitto-osasto, annosteluosasto ja pakkaamo. Tuotannon prosessia on kuvailtu taulukossa 3.
Keitto-osastolla työntekijät ovat tekemisissä suoraan raaka-aineiden kanssa. Raaka-aineet ovat rakenteeltaan erilaisia ja niitä käsitellään niille tarkoitetuissa huoneissa.
Raaka-aineen käsittelyä määrittää reseptiikka. Tuotannontyöntekijät sekä keittäjät tuottavat eri raaka-aineista tuotteen. Tuotekehityksen laatimat reseptit kertovat keittäjille
myös raaka-aineiden järjestyksen, kun raaka-aineita siirretään keittokattilaan. Keittokattiloita kuumennetaan suoralla höyryllä. Valmiit raaka-aineet siirretään järjestyksessä
keittokattilaan ja annostellaan tarvittavan määrä vettä. Tuote voi vaatia haudutuksen tai
prosessoinnin, jolloin se otetaan huomioon viikko-ohjelman suunnittelussa.
Prosessivaiheessa keittokattiloissa oleva valmistuote pumpataan venttiilipatteriston läpi
annostelijaan. Venttiilipatteristossa tapahtuu kattilakohtainen alkuvalutus, jolloin tuotetta
menee viemäriin. Alkuvalutus tapahtuu kaikille neljälle kattilalle. Tuotteen siirrossa vaikuttaa tuotteen koostumus ja pumpun tehot. Nämä on otettu huomioon mittauksissa. Kun
tuote saadaan pumpattua loppuun, tapahtuu loppuhuuhtelu. Loppuhuuhtelun tarkoitus
on työntää tuote vedellä lähemmäksi annostelijaa. Tehtaalla on määritetty huuhteluveden määrä, jolloin tuote työnnetään putkistossa tiettyyn pisteeseen, eikä sitä pääse annosteluastiaan lainkaan.
Annosteluvaiheessa tuote annostellaan lasipurkkeihin. Lasipurkkeja on kolme eri kokoa,
125 g, 200 g ja 250 g. Tekniikantyöntekijät vaihtavat sylinterit ja suuttimet tuotteen koon
mukaan. Annostelijan sisällä sijaitsee 100 L täyttöastia, joka täyttyy asteittain, kun tuotteen pinta osuu asetettuun alarajaan. Tämä prosessi on automaattinen ja ohjaus määrittyy tuotteen mukaisesti. Annostelija täyttää lasipurkit nopeimmillaan 400 purkkia/min.
Annostelun aikana tehdään vaatimusten mukaiset laaduntarkastukset tuotteille ja aistinvarainen arviointi jokaisesta kattilaerästä. Tuotteen annostelun päättyessä annostelija
aktivoi automaattipesun, sillä tuotetta jää täyttöastiaan, sylintereihin sekä täyttöaukkoihin. Tuotteen jääminen annostelijaan vaikuttaa hävikkiin, mutta siihen ei pystytty vaikuttamaan.
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Taulukko 3. Tuotannon prosessi kuvaus ja alueiden vaikuttavat tekijät

Työ aloitettiin tutustumalla keitto- ja annostelijaprosessiin, sekä niihin kuuluviin laitteisiin
ja koneisiin. Työn alkuvaiheessa kattiloiden loppupainot kerättiin kattiloiden paineanturimittareilta. Mittausten avulla selvitettiin, kuinka paljon keittoa oli oikeasti valmistettu ja
kuinka paljon sitä on annosteltu lasipurkkeihin. Tällä tarkoitetaan tuotannon saantoa.
Mittaustulokset olivat todellisia valmistusmääriä, sekä todellisia saantoja. Keittojen loppupainot taulukoitiin ja niitä verrattiin tuote-erien reseptikohtaisiin valmistusmääriin. Tuotekohtaiset valmistusmäärät saatiin purkitettujen lopputuotteiden kokonaismäärästä.
Työssä seurattiin keittojen loppupainoja jokaisesta tuote-erästä ja selvitettiin mitkä tekijät
vaikuttavat syntyviin eroihin tuotehävikissä.
Mittaustuloksista selvisi, että neljän kattilan paineanturimittarit poikkeavat toisistaan.
Poikkeamat olivat epäselviä, joten paineanturimittareille tehtiin lisää mittauksia. Mittaustuloksista selvisi myös se, että eri kattiloiden prosessihävikki on erilainen määrällisesti. Keittoprosessin takana on automaatiologiikka, jonka alustavasti ohjaavat keittäjät. Lisäksi työn edetessä selvitettiin muita havaittuja parannusehdotuksia sekä työmenetelmiä.
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4.1 Tiedonkeruun suunnittelu

Projektin alkuvaiheessa tarkoituksena oli laatia suunnitelma, miten prosessihävikkiä pystytään määrittämään. Tuotannossa tapahtuva tiedonkeruu jouduttiin tekemään manuaalisesti, joten piti huomioida, ettei tuotantotehokkuus kärsisi. Vaadittu tieto oli saatavissa
järjestelmän näytöistä, joten aloitettiin suunnittelu tuotannon keittäjien kanssa. Suunnitelma tehtiin tuotannon keittäjien kanssa, josta laadittiin suunnitelman mukainen tiedonkeruupohja. Tiedonkeruupohjaan merkittiin tarvittavat tiedot, joita keittäjät täyttivät (ks.
Taulukko 4). Tarvittavia tietoja olivat eränumerot, paineanturilukema keiton lopullisesta
painosta ja kattilan numero.
Taulukko 4. Keittovaiheen tiedonkeruupohja

Tuote

Resepti

Product

Keitto

Paineanturilukema
(valmis tuote)

Kattila

1

R1

Juniori

1

esim. 1300 kg

1

1

R1

Juniori

2

1300 kg

2

2

R2

Taapero

1

2

R2

Taapero

2

3

R3

Hedelmä

1

3

R3

Hedelmä

2

3

R3

Hedelmä

3

3

R3

Hedelmä

4

Tiedonkeruupohjaan syötettiin manuaalisesti tuotannon viikko-ohjelmaan suunniteltujen
tuotteiden perusteella. Tuotannon keittäjille tulostettiin tiedonkeruupohja ja opastettiin
keittäjiä täyttämään kyseinen tiedonkeruupohja. Tiedonkeruun käytettiin aikaa kolme
viikkoa, jonka jälkeen laskettiin tiedonkeruun keräysprosentti.
Tiedonkeruu suoritettiin myös toisessa tuotantovaiheessa, annosteluvaiheessa. Annosteluvaihe oli keittovaiheen jälkeinen työvaihe, jossa annosteltiin tehty tuote lasipurkkeihin
(ks. Taulukko 5). Annostelu suoritettiin automaattisesti, työntekijöiden tehtävänä oli val-
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voa annostelija sekä suorittaa tehtaan vaatimat laaduntarkastukset. Tarkastuksiin kuuluivat tuotteen maistaminen, rakenteen arviointi, lasipurkin vakuumisuljenta, tuotteen
partikkelien tasaisuus sekä kanteen tuleva musteleimasimen koodin tarkistus. Leimattava koodi sisälsi elintarviketuotannon lainsäätämät tiedot.
Annosteluvaiheessa tiedonkeruussa tarvittiin kyseisen tuotteen kokonaispurkkimäärä,
eli saanto. Kokonaispurkkimäärä pystyttiin vertailemaan kokonaiskeittojen kilogramma
määrään, josta pystyttiin laskemaan hävikkiä sekä todellista saantoa. Tiedonkeruu suunniteltiin kestävän kolme viikkoa, ennen kuin pystyttiin vertailemaan kattilan lopulliset painot purkkisaantoon. Vaikka annostelijoita oli kaksi kappaletta, purkit kulkeutuivat samaa
reittiä purkkilaskuriin.
Taulukko 5. Annosteluvaiheen tiedonkeruupohja

Tuote

Resepti

Tuote

Kattiloita

Purkkilaskurin lukema

1

R1

Juniori

2

esim. 20200 prk

2

R2

Taapero

3

R3

Hedelmä

Tiedonkeruun aikana suoritettiin myös yleiskatsaus tuotannon toimintaperiaatteista. Tämän tarkoituksena oli havaita kohteita, mistä voitaisiin parantaa tuotannontehokkuutta
sekä tuotannon työtapoja, koskien tuotantohävikkiin. Tehtaalla oli vaatimusten mukaiset
työtavat ja uusille työntekijöille oli laadittu organisaation sisäisten vaatimusten mukainen
opetussuunnitelma. Yleiskatsausta käytiin läpi tuotannontyöntekijöiden kanssa, josta
saatiin kerättyä tietoja ja palautteita mistä voitaisiin parantaa ja nostaa tuotantotehokkuutta.
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Käytetty kaava hävikin laskemiseen, esimerkkinä käytetty taulukoiden 4 ja 5 oleva juniori
tuote:

𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑎𝑛𝑡𝑜 =

(𝑘𝑒𝑖𝑡𝑡𝑜 1 + 𝑘𝑒𝑖𝑡𝑡𝑜 2)
2600 𝑘𝑔
=
= 20800 𝑙𝑎𝑠𝑖𝑝𝑢𝑟𝑘𝑘𝑖𝑎
𝐿𝑎𝑠𝑖𝑝𝑢𝑟𝑘𝑖𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜 0,125 𝑘𝑔

𝑇𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑎𝑛𝑡𝑜 = 20200 𝑙𝑎𝑠𝑖𝑝𝑢𝑟𝑘𝑘𝑖𝑎

𝐻ä𝑣𝑖𝑘𝑘𝑖 𝑙𝑎𝑠𝑖𝑝𝑢𝑟𝑘𝑒𝑖𝑠𝑠𝑎 = 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛 − 𝑇𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 = 20800 𝑘𝑔 − 20200 𝑘𝑔
= 600 𝑙𝑎𝑠𝑖𝑝𝑢𝑟𝑘𝑘𝑖𝑎

𝐻ä𝑣𝑖𝑘𝑘𝑖 𝑘𝑔 =

20200 𝑙𝑎𝑠𝑖𝑝𝑢𝑟𝑘𝑘𝑖𝑎
− 2600 𝑘𝑔 = 2525 𝑘𝑔 − 2600 𝑘𝑔 = −75 𝑘𝑔
0,125 𝑘𝑔

𝐻ä𝑣𝑖𝑘𝑘𝑖 − % =

−75
× 100% = − 2,88 % ℎä𝑣𝑖𝑘𝑘𝑖ä
2600 𝑘𝑔
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4.2 Keittoprosessihävikki

Keittoprosessihävikki tarkoittaa sitä, että valmistetun keiton jälkeen ja annosteluvaiheen
aikana tapahtuvaa hävikkiä. Ongelmana oli huomattavat eroavaisuudet hävikissä, vaikka
tuotannossa tehtiin samaan reseptiin kuuluvaa tuotetta. Taulukosta 6 voidaan hahmottaa
valmiin tuotteen kulkua lasipurkkiin. Prosessikuvaus on esitetty liitteenä (LIITE 1).
Taulukko 6. Keittoprosessin vaiheet

Raakaaineet

Lämmitys

Siirto

Hävikki

Annostelu

• Reseptinmukainen annostelu
• Siirto keittokattilaan
• Ankkurisekoitus
• Suorahöyry kuumennus, tarvittaessa haudatus
• Valmiin keiton siirto putkistoa pitkin annostelijalle
• Prosessissa syntyvä hävikki
• Nettopainot, purkkikoon mukaan määritetään painot
• Annostellaan koko tuote lasipurkkeihin

Keittoprosessin aikana tapahtuvasta hävikistä tehtaalla on käsitys, sillä jokaiselle tuotteelle on laskettu prosentuaalinen raaka-aine hävikki, suuruudeltaan 4%-5%. Tarkoituksena oli löytää vastaus hävikin huomattavaan eroavaisuuteen keittojen välillä sekä mahdollistaa hävikin pienentäminen. Tuotantoprosessiin tutustuttiin teknisten piirustusten
avulla, josta saatiin käsitys tuotantoprosessin toimivuudesta. Tekniikkaosaston tietopankista kerätty data purettiin ja jaettiin osiin. Datasta saatiin taulukoitua jokaisen kattilan
oman reitin ja sen hävikin suuruus. Kattiloiden välinen hävikki oli huomattavan suuri.
Saatujen tulosten perusteella suoritettiin kolme mittausta, jolla todennettiin keittoprosessin käyttäytyminen. Mittaus suoritettiin keittoprosessin ja annosteluvaiheen väliin kuuluvaan venttiilipatteristossa. Venttilipatteristo toimi keskuksena neljälle kattilalle, siihen yhdistyi kaikki tuotantoputkistot ennen annostelijaa.
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Selvitykseen tarvittiin kolme eri mittausta. Kolme eri rakennetyyppisiä tuotteita ovat sose, partikkeli- sekä prosessoitavat tuotteet. Keittoprosessi käyttäytyi tuotteen rakenteen
mukaisesti. Sosetuotteilla pystyttiin pumppaamaan nopeammin, kuin partikkelituotteita.
Tällöin jouduttiin mittaamaan kaikista kattiloista kolme eri mittausta.

4.3 Kattiloiden alkuvalutus

Tehtaalla oli käytössä neljä kattilaa, joilla oli sama tilavuus. Kattila 1 oli näistä neljästä
uusin ja kattilan prosessiputkiston reitin pituus oli pisin. Alkuvalutus tarkoittaa sitä, että
kun uusi tuote pumpataan huuhdellun putkiston läpi, prosessi valuttaa tuotetta tietyn ajan
viemäriin. Alkuvalutuksen tarkoitus on varmistaa putkistoon jääneet ylimääräiset huuhteluvedet. Alkuvalutusta suoritetaan aina kun uusi tuote ajetaan kattilasta annostelijaan,
siitä huolimatta toistetaanko samaa reseptiä seuraavassa tuotteessa.
Taulukko 7. Kattilan ja venttiilipatteriston välimatka kattiloittain
Kattila 1  Venttiilipatteristo
Kattila 2  Venttiilipatteristo
Kattila 3  Venttiilipatteristo
Kattila 4  Venttiilipatteristo

7,05 m
5,25 m
3,70 m
5,50 m

Keittoprosessin alkuvalutusaikojen ajoparametrit määritettiin pisimmän reitin mukaan,
joka oli kattila 1 prosessireitti. Tästä johtuen huomattiin, että muista kattiloista muodostui
turhaan ylimääräistä hävikkiä (ks. Taulukko 7 ja Taulukko 8).
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Taulukko 8. Alkuvalutusajat tuoteryhmittäin sekunneissa

Kattila
1
1,9 s
5s
-

Alkuvalutuksen kokonaiskesto
Sosetuotteet
Palatuotteet
Prosessoitavat tuotteet

13 s
20 s
15 s

Tuotetta viemäriin
Kattila
Kattila
2
3
4,3 s
7,2 s
8,1 s
8,25 s
10,85 s

Kattila
4
3,7 s
7,5 s
7,8 s

Taulukossa 9 on esitetty kattilakohtaisen hävikin kilogrammoina. Valutusajat on muutettu
sekunneista, kilogrammoiksi.
Taulukko 9. Alkuvalutusajat muutettu sekunneista, kilogrammoiksi
Tuote viemäriin (kg)
Sosetuotteet
Palatuotteet

Kattila 1
6,46 kg
12,5 kg

Kattila 2
14,62 kg
20,25 kg

Kattila 3
24,48 kg
28,05 kg

Kattila 4
12,21 kg
18,75 kg

Prosessoitavat tuotteet

-

-

36,89 kg

33,54 kg

4.4 Paineanturin verifiointi ja kattiloiden täyttötavat

Paineantureita kalibroidaan määritetyn ajoin ja kalibrointi suoritettiin vedellä. Kalibroidessa kattila täyteen 1300 L ja tarkistetaan paineanturimittarin näyttämä lukema. Tämän jälkeen kattila tyhjennetään ja täytetään uudestaan. Tällä kalibroinnilla halutaan varmistaa paineantureiden toimintakyky. Kalibrointitesti suoritettiin kolmeen kertaan.
Projektin aikana paineantureita tarkistettiin samalla tavalla kuin kalibroinnissa. Paineantureiden toimintakyvyn epäiltiin vaikuttavan merkittävästi syntyvään tuotantohävikkiin.
Testi suoritettiin täyttämällä kattilaa 1300 L vettä, tämä toistettiin kolme kertaa.
Tehtaalla oli käytössä kaksi täyttötapaa 1300 kg ja merkkiin. Kattiloiden kyljessä sijaitsi
metallimerkki, joka toimi merkkinä, kun tuote vaatii merkkiin täytön. Kaikissa kattiloissa
oli mitoitettu merkkien kohdat. Paineanturin toiminta on välttämätön tehtaalle, sillä prosessia ohjataan, kun tuote vaatii 1300 kg tilavuutta.
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Kävi ilmi, että keittäjät täyttivät tuotetta kolmeen eri kohtaan merkkiä, merkin ala-, keskisekä ylärajaan (ks. Kuva 3). Tämän vaikutusta testattiin vedellä, kun täytettiin kattila kolmeen edellä mainittuun rajaan.

Kuva 3. Kattilassa sijaitseva merkki korostettu punaisella värillä sekä kolme eri
täyttötapaa.
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5 MITTAUSTULOKSET
Mittauksissa tuotteiden painoihin vaikuttavat seikat on otettu huomioon. Painoihin vaikuttaa keittojen ankkurisekoittaja, joka pyöriessä lisää painoa noin 20 kg. Ankkurisekoittajan tarkoitus on sekoittaa lisätyt raaka-aineet keittokattilassa. Ennen tiedonkeruuta
työntekijät pysäyttivät ankkurisekoittajan, jonka jälkeen paineanturimittarista otettiin
massalukema. Tällöin kirjatut massalukemat olivat tasalaatuisia.
Keittokattilaan lisättiin reseptinmukaiset alkuvedet automaattisesti. Mittari oli litran tarkkuudella ja mittaria oli juuri uusittu ja kalibroitu. Kattilaan lisättiin myös loppuhuuhteluvedet automaattisesti ja loppuhuuhteluveden määrä oli kattikohtainen. Käsihuuhteluvettä
käytettiin ainoastaan, kun raaka-aineita lisättiin kattilaan. Käsihuuhtelun tarkoitus on varmistaa, että kattilaan pääsee kaikki esivalmistetut raaka-aineet. Käsihuuhteluveden
määrää ei pystytty määrittelemään tarkasti, mutta huuhteluvettä käytettiin vain sen verran, kunnes saatiin raaka-aineet kattilaan. Loppuhuuhteluveden määrä oli määrittelemätön, mutta sen vaikutus loppupainoihin todettiin minimaaliseksi.
Tiedonkeruu tapahtui käsin keittäjien toimesta. Massalukemat kirjattiin kaikista tuoteeristä. Yhdellä tuotteella on keskiarvoltaan neljä erää, eli neljä keittokattilaa. Yhden massalukeman puuttuminen tuote-erästä johti koko tuotteen hylkäykseen. Tuote-erän massalukeman puuttuminen johtui työntekijöiden inhimillisestä erehdyksestä, sillä tehdas toimii kolmevuorotyössä.

5.1 Tiedonkeruun tulokset ja jatkotoimenpiteet

Tuotannosta kerätyn tiedon perusteella laadittiin pylväsdiagrammit. Seuraavissa pylväsdiagrammeissa on esitetty merkkiin täytetyt tuotteiden paineanturitulokset kolmen viikon
tiedonkeruu ajalta (ks. Kuvat 4-7). X-akselissa on painosarjat, jotka ovat jaettu 10 kg:n
sarjoihin. Y-akselissa keittojen loppupainojen mittauskohdat. Punainen katkoviiva osoittaa tehtaan halutun loppupainon.
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Taulukossa 10 havaitaan, että paineantureiden hajanainen käyttäytyminen herätti huomiota. Niiden käyttämisestä tehtiin uudet toimenpiteet. Toimenpiteiksi muodostui paineantureiden kalibrointi menetelmän uudelleen kartoitus sekä niiden toimintakyvyn uudelleen arviointia. Toimenpiteenä oli myös varmistus neljän keittokattilan eroavaisuuden
tarkistus. Kattila 1 keskiarvo oli muihin kattiloihin verrattuna oletettua alhaisempi.

Taulukko 10. Neljän kattilan tiedonkeruun vertailu

Keskiarvo
Minimi
Maksimi

Kattila 1
1282 kg
1224 kg
1331 kg

Kattila 2
1326 kg
1260 kg
1349 kg

Kattila 3
1326 kg
1227 kg
1380 kg

Kattila 4
1316 kg
1259 kg
1362 kg

Kattila 1.
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Kuva 4. Kattila 1 tulokset

Keskiarvo
1313 kg
1243 kg
1355 kg
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Kattila 2.
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Kuva 5. Kattila 2 tulokset

Kattila 3.
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Kuva 6. Kattila 3 tulokset
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Kattila 4.
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Kuva 7. Kattila 4 tulokset

5.2 Keittoprosessihävikki ja alkuvalutusaikojen uusista parametreista

Alkuvalutusajat muutettiin sekunneista kilogrammoiksi ja sen perusteella laadittiin uusi
taulukko, jossa on esitetty ehdotus tehtaalle mahdollisesta parametrimuutoksista. Ehdotetuilla parametrimuutoksilla laskettiin kattilakohtaiset alkuvalutusajat, jolloin haluttiin
päästä ylimääräisistä hävikeistä eroon.
Seuraavissa taulukoissa on esitetty kehitysideat toimeksiantajalle ja niiden vaikutukset
(ks. Taulukot 11-13). Kattila 1:n alkuvalutusaika ei muutu, sillä muiden kattiloiden alkuvalutusajat määritettiin sen mukaan. Taulukossa on myös esitetty hävikin massan väheneminen per käyttökerta.
Yksittäisten reittien laskeminen suoritettiin laitteiden teknisten tietojen perusteella. Näitä
ovat pumppujen tehot, tuotteen koostumus ja putkistoreitin pituus. Varmistettua laskelmat suoritettiin laskennalliset hyödyt uusilla ajoparametreilla.
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Taulukko 11. Kattila 2 ehdotettu muutos ja mahdolliset säästöt kg:na
Vanha menetelmä
Kattila 2
Alkuvalutus kokonaisaika Tuoteviemäriin
Sosetuote
13 s
4,3 s
Palatuote
20 s
8,1 s
Prosessoitava
-

Ehdotus
Tuoteviemäriin
1,9 s
5s
-

Yhteensä

Säästö (kg)
8,16 kg
7,75 kg
15,91 kg

Taulukko 12. Kattila 3 ehdotettu muutos ja mahdolliset säästöt kg:na
Vanha menetelmä
Kattila 3
Alkuvalutus kokonaisaika Tuoteviemäriin
Sosetuote
13 s
7,2 s
Palatuote
20 s
8,25 s
Prosessoitava
10,85 s

Ehdotus
Tuoteviemäriin
1,9 s
5s
5s

Yhteensä

Säästö (kg)
18,02 kg
15,55 kg
19,89 kg
53,46 kg

Taulukko 13. Kattila 4 ehdotettu muutos ja mahdolliset säästöt kg:na
Vanha menetelmä
Kattila 4
Alkuvalutus kokonaisaika Tuoteviemäriin
Sosetuote
13 s
3,7 s
Palatuote
20 s
7,5 s
Prosessoitava
7,8 s
Yhteensä

Ehdotus
Tuoteviemäriin
1,9 s
5s
5s

Säästö (kg)
5,75 kg
6,25 kg
10,25 kg
22,25 kg

Seuraavaksi on esitetty uusien ajoparametrien vaikutus kokonaiseen tuotantoviikkoon.
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Taulukko 14. Esimerkki tuotantoviikon tuotteista
Viikko-ohjelma
Sosetuotteet
30 kpl
Palatuotteet
8 kpl
Prosessoitavat
2 kpl
1 tuote= 4 kattilaa

Taulukossa 15 on laskettu kiinteähävikki nykyisillä alkuvalutusparametreillä. Laskuissa
on käytetty viikko-ohjelman mukainen tuotanto. Toimeksiantajalle ehdotetut uudet parametrit ja niiden kiinteähävikin vaikutus on esitetty taulukossa 16. Näissä laskuissa on
käytetty sama viikko-ohjelma (ks. Taulukko 14).

Taulukko 15. Kiinteähävikki nykyisillä alkuvalutusparametreillä
Nykyinen menetelmä
Sosetuotteet
Palatuotteet
Prosessoitavat tuotteet

Kiinteähävikki/tuote
57,77 kg
79,55 kg
70,43 kg

Kiinteähävikki/vko
1733,10 kg
636,40 kg
140,86 kg

Taulukko 16. Kiinteähävikki uusilla alkuvalutusparametreillä
Uusi menetelmä
Sosetuotteet
Palatuotteet
Prosessoitavat tuotteet

Kiinteähävikki/tuote
25,84 kg
50,00 kg
40,79 kg

Kiinteähävikki/vko
775,20 kg
400,00 kg
81,58 kg

Tuotantoviikon esimerkillä voidaan havaita uusien parametrien vaikutus kiinteähävikkiin,
joka nimenomaan syntyy alkuvalutuksessa. Taulukossa 17 esitetään uuden menetelmän
ja nykyisen menetelmän erotusta.
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Taulukko 17. Uusien parametrien säästöt viikko-ohjelman esimerkillä

Tuotantoviikon säästöt uudella menetelmällä
Sosetuotteet
Palatuotteet
Prosessoitavat tuotteet
Yhteensä

Viikossa (kg)
957,90 kg
236,40 kg
45,00 kg
1239,30 kg

Taulukko 18. Esimerkki viikko-ohjelman mukainen säästöt tuotekohtaisesti (%)

Tuotantoviikon säästöt prosentteina
Sosetuotteet
Palatuotteet
Prosessoitavat tuotteet
Yhteensä

Viikossa
0,61 %
0,57 %
0,43 %
1,62 %

Käytetyllä esimerkki viikko-ohjelmalla säästöä uusilla parametreilla olisi tullut noin
1239,30 kg (ks. Taulukot 17 & 18). Kun otetaan huomioon, että tuotantoa on vuoden
aikana noin 48 viikkoa, säästöt ovat huomattavat.
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5.3 Keittokattilan täyttötavat

Merkkiin täytettävien tuotteiden täyttökohdasta keskusteltiin tuotannontyöntekijöiden
kanssa ja päätettiin käyttää yhtä ja samaa täyttökohta merkkiin täytettävistä tuotteista
(ks. Kuva 8). Tällöin kaikki tiedonkeruu tieto olisi tasalaatuinen ja keitto pysyisi mahdollisimman tasaisena tuotannon jälkeen.

Kuva 8. Merkkiin täytettävien tuotteiden täyttökohta

33

6 TULOSTEN ANALYSOINTI JA
PARANNUSEHDOTUKSET
Toimeksiantoon kuului esittää kehitysideoita, jotka vähentäisivät prosessihävikkiä ilman
lisäkustannuksia. Tulosten perusteella voidaan todeta, että paineantureiden kalibrointi
tulisi tehdä useammin kuin kerran kolmessa kuukaudessa. Tuloksista huomattiin, että
kattila 1 paineanturi näyttää vähemmän kuin muiden kattiloiden paineanturit. Toimeksiantaja otti toimenpiteeksi kartoittaa paineantureiden uuden kalibrointimenetelmän ja varmistaa niiden toimintakykyä. Paineantureihin kohdistuneet toimenpiteet ovat välttämättömiä toimeksiantajalle, sillä tuotteet, jotka vaativat tarkat massat ovat yleistymässä tehtaalla.
Keittäjien täyttötavasta merkkiin kiinnitettiin huomiota. Merkkiin täytettävät tuotteet täytettiin kolmeen kohtaan, joissa niiden välinen painoero oli huomattavan suuri. Merkkiin
täytetyt tuotteet tulisi täyttää yhteen merkkikohtaan, jolloin tiedonkeruussa oleva data
olisi tasalaatuinen. Tämä toimenpide otettiin käytäntöön heti, keittäjille opastettiin uusi
linjaus merkin täyttökohdasta. Tulevaisuudessa toimeksiantaja määrittää kattiloille uudestaan merkkien sijoituksen.
Keittoprosessia voidaan seurata ohjausnäytöstä. Ohjausnäytöstä keittäjät lisäävät tarvittavan määrän alkuvettä kattiloihin ja ohjaavat kattiloiden suorahöyryn määrää. Ulkopuolinen yritys, joka on ohjelmoinut keittoprosessin ohjausparametrit, on pysynyt samana.
Ulkopuolinen yritys on ollut keittoprosessin kehityksessä alusta lähtien mukana. Tähän
ohjelmaan oli perehdyttävä, sillä inhimillinen erehdys keittoprosessissa oli minimaalinen.
Alkuvalutus on prosessivaihe, joka liittyy tuoteturvallisuuden sekä tuotteen tasalaatuisuuteen. Alkuvalutusohjelmassa huomattiin epälooginen ohjelmointi, joka vaikutti suuresti hävikkiin. Alkuvalutusaika, joka määrää poistoventtiilin aukioloajan, oli määritetty
keittoprosessin pisimmän reitin mukaan. Tässä huomattiin, että muiden keittoprosessien
reitit kärsivät turhasta prosessihävikistä. Tästä johtuen aloitettiin suunnittelemaan uudet
alkuvalutusajat kattiloille. Tämän uudistuksen myötä hävikkiä pystytään vähentämään
huomattavasti sekä toimeksiantaja välttää suuremmat investoinnit.
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Tavoitteena oli muuttaa ohjelmaa siten, että kolmen kattilan valutusajat olisivat samat
kuin sen pisimmän reitin, eli 1,9 sekuntia. Samalla varmistettiin, että ohjelmaan pystytään
tekemään yksittäisiä ohjelmointimuutoksia vaikuttamatta tuotantotehokkuuteen. Laskelmat perustuivat tehtaan todellisiin viikko-ohjelmiin. Tällöin prosessihävikistä saatiin konkreettinen käsitys. Lasketut esimerkit viikko-ohjelman perusteella olivat ainoastaan keittoprosessissa tapahtuva prosessihävikki. Hävikki syntyy myös annosteluvaiheessa,
mutta siihen ei pystytä vaikuttamaan ilman suurempia investointeja.
Prosessihävikille annettiin uusi termi, kiinteähävikki. Kiinteähävikki on hävikki, joka syntyy prosessin aikana ja sitä ei pysty vähentämään 0-hävikkiin lainsäädännön ja EU:n
direktiivien takia. Kiinteähävikin vähentäminen parametrien muutoksella ilman suurempia investointeja oli toimeksiantajalle miellyttävä tulos. Ohjelmointimuutoksen myötä toimeksiantaja säästäisi selkeästi enemmän rahaa kuin nykyisellä ohjelmalla. Tällöin toimeksiantaja pystyy muuttamaan kilogramma säästöt euroiksi, jossa se suurin viikoittainen tai vuosittainen säästö näkyisi.
Parannusehdotusraportti otettiin toimeksiantajalla vastaan positiivisesti, sillä mikä tahansa elintarviketuotantotehdas haluaa minimoida hävikkiä. Parannusehdotuksen
myötä toimeksiantaja laati uudet projektit kartoittamaan ja verifioimaan muutokset keittoprosessin alkuvalutusparametreihin. Parannusehdotus prosessihävikin vähentämiseen voidaan suorittaan ilman suurempia investointeja. Ajoparametrien muutoksella hävikkiä vähenisi huomattavasti ja laskettujen ehdotuksien perusteella viikoittainen säästö
olisi noin 1,62%.
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