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Lyhenteet 

JIT Just-in-time, ‘’Juuri oikeaan aikaan’’, on tuotantofilosofia, jossa tuotanto so-

peutetaan senhetkiseen kysyntään. 

TPS Toyota Production System. Toyotan kehittämä tuotannon ajatusmalli, joka 

on lean-ajattelun esikuva. 

WIP Work-in-process tai Work-in-progress. Yhtiön osittain valmiit tuotteet, jotka 

vielä odottavat lopullista valmistumista ja myyntiä.
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1 Johdanto 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää lean-työkalujen käyttöä Metropolia Ammatti-

korkeakoulun bioprosessitekniikan laboratoriossa. Opinnäytteen tavoitteena on ehdottaa 

lean-filosofian teoriasta nousevia käytännön suosituksia, joilla Metropolian bioprosessi-

tekniikan laboratorio saataisiin lean-työkalujen avulla pystyyn opiskelijoiden ja henkilö-

kunnan käytettäväksi. Näiden lisäksi tavoitteena on luoda laboratorion toiminnoille uu-

denlainen layout-asettelu, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. 

Opinnäytetyön tutkimuskysymyksinä ovat seuraavat:  

• Miten lean-ajattelua voidaan hyödyntää ja soveltaa Metropolian bioproses-
sitekniikan laboratoriossa?  

• Kuinka bioprosessitekniikan laboratorio ja sen toiminnot suunnitellaan 
lean-ajattelun periaatteilla? 

• Mitä hyötyjä lean-ajattelun toteutuksesta on bioprosessitekniikan laborato-
riossa. 

 

Opinnäytetyön alussa keskitytään lean-käsitteen syntyyn ja historiaan sekä leanin pe-

rusperiaatteisiin. Työssä perehdytään tarkemmin eräisiin lean-työkaluihin. Työssä esitel-

lään kohdelaboratorio ja selvitetään, kuinka teorian lean-ajattelua voidaan soveltaa muu-

toksen kohteena. Lean-ajattelun implementointi on pitkä prosessi, joten sen kehityksen 

täytyy jatkua vielä opinnäytetyön jälkeenkin. Tavoitteena on laboratoriossa työskentelyn 

selkeyttäminen, joka on saavutettavissa vain jatkuvan parantamisen avulla. 

1.1 Metropolia Ammattikorkeakoulun bioprosessitekniikan laboratorio 

Metropolian bioprosessitekniikan laboratorio sijaitsee Metropolia Ammattikorkeakoulun 

Myyrmäen toimipisteessä Vantaalla, Leiritiellä. Laboratorion pääkäyttäjät ovat Metropo-

lian henkilökunta ja opiskelijat. Useimmiten kohdekäyttäjänä ovat opiskelijat bio- ja ke-

miantekniikan, energia- ja ympäristötekniikan sekä laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjel-

mista. Riippuen opiskelijoiden kursseista vastuuopettaja ja opiskelijat käyvät tekemässä 

bioprosessitekniikan laboratoriossa kurssin mukaiset harjoitustyöt ja käyttävät eri laitteita 
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ja prosesseja, joita laboratoriosta löytyy. Tulevaisuudessa on tarkoitus myös ulkoistaa 

laboratorion toimintoja laitevuokraajille ja muille koulun ulkopuolisille käyttäjille. 

Bioprosessitekniikan laboratorio keskittyy mikrobi-, levä- sekä siirrostekasvatuksiin niille 

suunnitelluissa reaktoreissa tai ravistelijoissa. Näiden lisäksi laboratoriossa pystyy suo-

rittamaan jatkojalostusprosesseja kuten mikro- ja nanosuodatusprosesseja sekä sentri-

fugointia. Laboratoriosta löytyy erilaisia bioreaktoreita, kuten fermentorit. Laboratoriosta 

löytyviä muita laitteita ovat tasoravistelija, spraykuivuri, autoklaavi ja näiden lisäksi vielä 

laminaarikaappi ja anaerobikaappi sekä astianpesukone. 

1.2 Nykytila-analyysi 

Opinnäytetyön kirjoittamisen hetkellä bioprosessitekniikan laboratorio ei ole opetuskäy-

tössä ja laitteet, materiaaliresurssit ja hyllyt ovat epäjärjestyksessä ja levällään sekä koko 

laboratorion tilasta on tullut väliaikaisesti toisten laboratorioiden esineiden säilytys-

paikka. Näin ollen bioprosessitekniikan nykytila-analyysiä on vaikea suorittaa, koska tila 

ei ole aktiivisessa käytössä. 

Laboratorioon viedään ja sieltä tuodaan esineitä, eikä ole vielä olemassa yhtenäisiä 

sääntöjä laboratorion tilasta. Täten joudutaan pohtimaan bioprosessitekniikan laborato-

rion lean-ajattelua sen tilan kannalta, missä se on opinnäytetyön kirjoittamisen aikana, 

ja ehdottaa lean-ajattelun mukaisia käytännön toimenpiteitä tulevaisuudessa. 

1.2.1 Vahvuudet 

Metropolia Ammattikorkeakoulun Puhtaat ja älykkäät ratkaisut -osaamisalue on äsket-

täin ottanut käyttöönsä lean-ajattelun monissa eri laboratorioissaan. Opinnäytetyön kir-

joittamisen hetkellä Metropolian Ammattikorkeakoulun Leiritien kampuksen opiskelijoita 

on tiedotettu lean-ajattelusta info-tilaisuudessa. Osalla Metropolian henkilökunnasta on 

kokemusta lean-filosofiasta ja henkilökunta on osallistunut aiemmin toisen isomman la-

boratorion leanin toteutukseen ja implementointiin. 
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1.2.2 Heikkoudet 

Jotkut Metropolian Ammattikorkeakoulun lehtorit ovat olleet sitä mieltä haastatteluissa, 

että lean-toteutuksesta ei olisi hyötyä bioprosessitekniikan laboratoriossa, koska kysei-

sessä laboratoriossa on aiemmin tehty vain muutamia laboratoriotöitä vuodessa eikä se 

ole aktiivisessa opetuskäytössä. Tämä on hyvä palaute ja pitää periaatteessa paikkansa. 

Kuitenkin laboratorio halutaan nyt aktiivisesti uudelleen käyttöön, ja opinnäytetyön ta-

voitteena on pohtia lean-menetelmän soveltavuutta bioprosessitekniikan laboratoriossa 

ja ehdottaa käytännön ratkaisuja leanin toteuttamiseen. Yhtenä heikkoutena on henkilö-

resurssit. Bioprosessitekniikan laboratorion kunnollinen lean-toteutus vaatisi sitoutuneen 

työryhmän ja myös tiimin johtajan, joka toimisi kokoaikaisesti lean-toteutuksen ympärillä. 

1.3 Tutkimustausta, tutkimusaineisto ja tutkimuksen rakenne 

1.3.1 Tutkimuksen tausta 

Metropolia Ammattikorkeakoulun Myyrmäen toimipiste on ottanut käyttöön lean-ajattelun 

monissa laboratorioissaan vuonna 2018 ja on mahdollistanut ja ohjannut muun muassa 

innovaatioprojekteja leanin käyttöönotosta eri laboratorioissa. Metropolian Puhtaat ja 

älykkäät ratkaisut -osaamisalue päätti ottaa käyttöön leanin, koska monet laboratoriot 

uudistettiin. Metropolia sai innostusta myös Turku Ammattikorkeakoulun pitkäaikaisesta 

ja onnistuneesta lean-toteutuksesta laboratorioissaan. Todettiin tarve opinnäytetyölle, 

sillä molemmat osapuolet, kirjoittaja sekä koulu, hyötyisivät lean-ajattelun tutkimuksesta. 

Opinnäytetyön kirjoittaja on ollut aiemmin mukana kehittämässä lean-ajattelua ja sen 

implementointia toisessa Metropolia Ammattikorkeakoulun laboratoriossa.  

1.3.2 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineistona käytetään erilaisia kirjallisuuslähteitä, jotka vaihtelevat aiheesta 

aiemmista tehdyistä tutkimuksista ja kirjallisuudesta. Työssä käytetään tietolähteinä kir-

joja, artikkeleita ja myös Metropolia Ammattikorkeakoulun omia ohjeita. 
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1.3.3 Tutkimuksen rakenne 

Opinnäytetyön ensimmäisessä luvussa on esitetty työn tavoitteet, kohdeyritys ja -paikka 

sekä tutkimuksen tausta ja aineisto.  

Työn toisessa luvussa tutustutaan lean-käsitteeseen: mitä lean on, minkälaisia määritel-

miä sillä on ja missä leania voidaan käyttää. Luvussa perehdytetään leanin syntyyn ja 

historiaan. Vastataan muun muassa kysymyksiin mistä lean-ajattelu syntyi, kuka aloitti 

lean-filosofian ja mikä teki leanistä niin suositun ja tehokkaan työkalun. Käsitellään myös 

leaniä nykypäivänä. Uudet nykyaikaiset leanin ympärillä olevat käsitteet avataan. Kysy-

tään ja tutkitaan, miksi leaniä tulisi käyttää ja mitkä ovat sen hyödyt. Näiden lisäksi lu-

vussa pohditaan erilaisia lean-toteutuksen haasteita. 

Opinnäytetyön kolmannessa luvussa käsitellään lean-ajattelun teoriaa laajemmin erilais-

ten tutkimusten ja kirjallisuuden avulla. Siinä esitetään suurin osa yleisimmistä lean-työ-

kaluista ja tutkitaan, miten lean määritellee hukat ja mitkä asiat ovat hukkia leanin ympä-

rillä.  

Leanin soveltavuutta ja käyttöä laboratorioympäristöissä tutkitaan tämän työn neljän-

nessä luvussa. Tämän lisäksi pohditaan lean-ajattelun soveltavuutta Metropolian biopro-

sessitekniikan laboratoriossa ja ehdotetaan käytännön suosituksia muutoksista ja suun-

nitellaan layout-suunnitelma bioprosessitekniikan laboratoriolle.  
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2 Lean 

Leanin keskeinen ajatus on kaikkien tuotteen tai palvelun arvoa tuottamattomien toimin-

tojen hukkien tunnistaminen ja minimoiminen sekä jatkuva kehitys. Lean on saanut ni-

mensä suoraan englanninkielisestä sanasta ’’lean’’, joka tarkoittaa hoikkaa tai laihaa. 

Kaikkien prosessien tulisi olla nimensä mukaisia, eli ’’laihoja’’, eikä niiden tulisi sisältää 

mitään hukkia. Lean keskittyy niin sanotun ”rasvan” leikkaamiseen kaikista toiminnoista. 

[1, s. 8.] 

Toinen määritelmä, joka kuvaa leaniä, on suoraviivainen tuotanto. Lean-tuotantoa tuke-

vat kolme filosofiaa: JIT, kaizen ja jidoka. Lisätietoja näistä käsitteistä myöhemmin. Lean-

filosofian mukaan perinteiset tavat läpimenoaikojen parantamiseksi perustuvat hukkien 

vähentämiseen niissä toiminnoissa, jotka tuottavat lisäarvoa tuotteille [1, s. 9]. Tuotta-

vuuden merkitys on kasvanut vuosien mittaan, ja se on keskeinen asia yrityksille. Voittoa 

voidaan lisätä vain vähentämällä tuotantokustannuksia. Yksi keino lisätä tuotannon tuot-

tavuutta ja vähentää kustannuksia on ’’leanaaminen’’. Leanillä voidaan tuottaa enemmän 

vähemmällä. Lean perustuu prosessien virtaviivaistamiseen, hukkien tunnistamiseen ja 

poistamiseen sekä asiakaskeskeiseen ajatteluun. Leanin perusajatus on hyvin yksinker-

tainen. [2.] 

Tuotantoteollisuudessa lean on suosittu laadun parantamismenetelmä. Leanin periaat-

teita voidaan myös käyttää laboratorioympäristössä. Monet terveydenhuollon järjestöt ja 

laboratoriot ovat omaksuneet ja ottaneet käyttöönsä lean-filosofian keinoksi hukkien tun-

nistamiseen ja vähentämiseen, työpaikan järjestämiseen ja selkeiden visuaalisten stan-

dardien luomiseen. Lean on jatkuva ja pitkä prosessiparannus eikä lopullinen päämäärä. 

[3.] 

2.1 Leanin historia 

Lean on peräisin Japanista. Vuonna 1937 Kiichiro Toyoda perusti Toyota Motor Corpo-

rationin, joka valmisti autoja paikalliselle Japanin markkinoille. Toisen maailmansodan 

jälkeen Japanin täytyi rakentaa teollisuudenalansa uudelleen. Raaka-aineista oli pulaa 

suurien ulkomaan kuljetuskustannusten takia ja koko maa oli kriisissä. Toyota Motor 
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Corporation joutui vaikeuksiin, koska yhtiö ei löytänyt tarpeeksi resursseja autoteollisuu-

den laajentamiseen. [4, s. 68–69.] 

Siihen aikaan Japanin teknologia ei ollut niin kehittynyt kuin länsimaissa. Niinpä vuonna 

1950 Toyota Motor Corporation lähetti Kiichiro Toyodan serkun Eiji Toyodan Yhdysval-

toihin saadakseen ideoita, kuinka siellä toimitaan. Eiji Toyoda huomasi, että yhdysvalta-

laisilla yhtiöillä oli valtavat varastot, mutta myös suuret määrät tuotteita, jotka vaativat 

korjaustoimenpiteitä tuotannon jälkeen. Toyota ei kyennyt ottamaan mallia yhdysvalta-

laisista suurista varastoista, koska Japanissa ei ollut tarpeeksi resursseja ylituotannolle 

eikä resursseja tehdä asioita kahdesti. Tämä oli merkittävä oivallus, ja näin syntyi uusi 

lähestymistapa tehokkuuteen [4, s. 68-69]. Vuonna 1956 Toyotan insinööri Taiichi Ohno 

vieraili taas yhdysvaltalaisissa autoteollisuuden yhtiöissä inspiraatiota varten, mutta lo-

pulta Ohno löysikin ratkaisun, kuinka Toyotan tuotanto saataisiin suoraviivaisemmaksi, 

perinteisen ostoskeskuksen supermarketin sisällä. Ohno huomasi, kuinka tavaratalon 

tuotteen oli lajiteltu ja kuinka materiaalin täydennys tapahtui [9, s. 279]. 

Toyota päätti keskittyä tuotannossaan virtauksen tehokkuuteen [3, s. 69]. Virtaustehok-

kuus kuvaa, kuinka tuotteet liikkuvat valmistusprosessin läpi mahdollisimman tehok-

kaasti tuotteen arvon näkökulmasta [3, s. 13]. Tuotteen valmistusprosessi aloitetaan 

vain, kun asiakas on tilannut sen, ja silloin se siirtyy yhdestä tuotantovaiheesta toiseen 

odottamatta eri tuotantovaiheiden välissä. Tämä minimoi varastotilan tarvetta. Jos tuo-

tannon aikana esiintyy ongelmia, linja pysäytetään ja ongelma korjataan välittömästi. 

Tällä tavoin on mahdollista säästää resursseja ja myös merkittävästi vähentää valmiita 

tuotteita, jotka vaativat korjaustoimenpiteitä. Virtaustehokkuus vähentää kustannuksia ja 

oli juuri sitä, mitä Toyota Motor Corporation etsi aikoinaan. [4, s. 8.] 

2.2 Lean nykypäivänä 

Toyota Motor Corporation loi leanistä oman käsitteen, joka tunnetaan yleisimmin nimellä 

Toyota Production System (TPS). Sen luoja oli Taiichi Ohno. TPS tunnetaan yhtenä te-

hokkaimpana hukan hävittämissysteeminä. TPS koostuu kahdesta periaatteesta, ensim-

mäinen on ’’Just-in-time’’ (JIT) ja toinen on ’’Jidoka’’. JIT on tuotannon määrän valvonta-

työkalu, jossa tuotetta tuotetaan tarkalleen oikeaan aikaan, oikeassa paikassa oikean 

määrän. Jidoka on laadunvalvontatyökalu, jossa mitään huonoja tai vikaantuneita osia 
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ei saa edetä tuotantolinjalla eteenpäin. Tämä tehdään asiakkaan suojelemiseksi ja ma-

teriaalin kustannusten vähentämiseksi. Jidoka on jatkuva parantamistyökalu. Lean-filo-

sofia on vahvasti esillä nykyisissä tuotantoyhtiöissä, mutta nykyään leaniä on menestyk-

sekkäästi myös sovellettu hallinto- ja suunnittelutoimintaan. [8.] 

2.3 Leanin hyödyt 

Leanin päätavoitteena on minimoida ja poistaa yrityksen toiminnoista kaikki tuottamatto-

mat ja turhat toiminnot. Leanillä on positiivinen vaikutus yhtiössä, varsinkin tuotannon-

aloilla, jos lean on asianmukaisesti integroitu yhtiössä ja henkilökunta on omaksunut 

lean-ajattelun. Ei riitä, että tuotantolinjat ja työympäristö on vaihdettu leanin mukaisesti, 

vaan muutos täytyy tapahtua koko organisaation sisällä. Organisaation on oltava valmis 

muuttumaan. [8.] 

Lean on tehokas ajattelufilosofia, jonka tarkoituksena on tehdä yrityksestä tuottavampi 

turhien hukkien karsimisen avulla ja siten toimittamalla asiakkaalle toivomukset, mikä on 

tuotteen tai palvelun maksimaalinen arvo. [8, s. 39.] 

2.4 Leanin haasteet 

Lean-ajattelu voi tarjota merkittäviä etuja organisaatioille ja myös sen työntekijöille. Niin 

kauan kuin kaikki ymmärtävät sen edut ja haasteet, lean-strategian toteuttaminen voi 

vaikuttaa myönteisesti yrityksen henkilökuntaan, asiakastyytyväisyyteen ja organisaa-

tion tulokseen. Lean-toteutuksen käyttöönotto aiheuttaa myös joitakin haasteita, varsin-

kin toteutuksen alkuvaiheissa.  

Yrityksen johtokunta saattaa suhtautua epäilevästi suuriin investointeihin, joita lean vaatii 

ajallisesti ja rahallisesti. Leanin käyttöönoton vaativien muutosten suorittaminen edellyt-

tää myös etukäteen sitoutumista tilapäiseen työvoimaan. Lopulta onnistuneesta lean-

toteutuksesta seuraa työvoimakustannusten aleneminen. 

Yksi muu haaste leanin ympärillä on henkilökunnan vastarinta sitä kohtaan. Ihmiset 

yleensä pelkäävät innovaatioita, jopa niitä, jotka tuovat parannusta. Vanhojen 
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käytäntöjen ja prosessien uudistaminen tai jopa syrjäyttäminen voi olla vaikeaa joillekin 

työntekijöille. Täten täytyy varmistaa heille asianmukainen valmennus ja koulutus lean-

ajattelusta. [10.] 

Jotta työvoima hyväksyisi leanin, on välttämätöntä, että on olemassa selkeä kommuni-

kointi leanin tarkoituksen ja painopisteiden sekä hyötyjen suhteen. Kun työntekijät tietä-

vät mitä odottaa, heitä ei syytetä virheistä tai puutteista. Jos henkilökunnalle osoitetaan, 

miten he voivat henkilökohtaisesti hyötyä leanin toteutuksesta, työntekijöiden vastarinta 

minimoidaan. [11.] 

Suurin epäonnistuminen leanissa tapahtuu, kun ihmiset lopettavat lean-toteutuksen en-

nenaikaisesti. Onnistunut lean-toteutus vie enemmän aikaa kuin saattaisi odottaa. Muu-

tos pitää ymmärtää vuosia kestävänä ja aikaa vievänä koko yritykseen ja sen toimintaan 

vaikuttavana prosessina. Lean-ajattelu tekee kehittämisestä ja parantamisesta arkipäi-

väisen toimintatavan ja näin ollen työn, tuotteen ja toiminnan laatu paranee itsestään. 

[10.] 

Yleensä on tärkeää ottaa oikeat askeleet oikeassa järjestyksessä. Kun on taipumus ohit-

taa keskeiset vaiheet prosessissa, ongelmia syntyy ennemmin tai myöhemmin. Ensim-

mäinen askel on suunnitella ja yksinkertaistaa prosesseja ja toimintoja ennen kuin yrittää 

vähentää resursseja, koska muuten lean-toteutus johtaa usein epäonnistumiseen. [11.] 
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3 Lean-ajattelu 

Lean-filosofian päätavoite pohjautuu seitsemän eri hukan karsimiseen. Hukat (japaniksi 

Muda) ovat ylituotanto, varastointi, odotusaika, kuljetukset, yliprosessointi, turhat liikkeet 

ja laatuvirheet. Näitä tulisi saada eliminoitua tuotannosta mahdollisimman paljon tai ko-

konaan. Lean-filosofia vaatii toimiakseen pohjimmiltaan asiakkaan huomioon ottamisen 

ja jatkuvan kehittämisen sekä henkilökunnan sitoutumisen jatkuvaan kehittämiseen ja 

organisaation muutoksen. [7.] 

Lean-ajattelun avulla yhtiön toiminnot suoraviivaistaan leanin perusperiaatteiden avulla, 

jotka ovat seuraavat: 

• arvon määrittely  

• asiakkaan kuuntelu  

• virheettömyyden tavoittelu 

• jatkuva kehitys [6, s. 15–16, 26]. 

Lean-ajattelussa tuotteen arvon maksimoiminen asiakkaalle on hyvin tärkeä ja keskei-

nen tavoite. Tavoite on tehdä yrityksestä tuottavampi turhien hukkien karsimisen avulla 

ja siten toimittamalla asiakkaalle toivomukset, mikä on tuotteen tai palvelun maksimaali-

nen arvo. Lean-ajattelun mukaan laatu alkaa aina asiakkaalta ja asiakaslähtöinen ajat-

telutapa on hyvin keskeinen asia. Asiakkaan muuttuessa jatkuvasti täytyy kuunnella 

sekä ennakoida asiakkaan tarpeita pysyäkseen asiakkaiden kasvavien vaatimusten pe-

rässä. 

Lean-ajattelun pohjana on, että kaikki tuotteen arvoa lisäämätön toiminta on hukkaa. 

Lean-filosofiassa yhtiön toiminnoilla on suuri merkitys. Lean-yhtiön tulisi tavoitella vir-

heettömyyttä kaikkien sen suorittamien toimintojen kannalta. Tämän lisäksi lean-ajattelu 

pyrkii jatkuvaan kehitykseen, koska lean-filosofian mukaan asioita ja toimintoja voi aina 

kehittää paremmaksi ja tehokkaammaksi. Jatkuva kehitys on keskeinen asia lean-ajat-

telussa. 
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3.1 Hukat 

Hukan eliminointia voidaan pitää yhtenä leanin tärkeimpänä elementtinä. Perusajatuk-

sena on se, että karsitaan tuotannosta kaikki se, mikä ei tuota asiakkaalle lisäarvoa. [2]. 

Hukkia on erityyppisiä ja ne on jaoteltu seitsemään hukkatyyppiin. Täytyy kuitenkin ottaa 

huomioon, että hukkien vähentäminen ei tarkoita kustannusten vähenemistä samaan ai-

kaan. Vaikka yritys vähentäisi hukkia, niin sen kustannukset saattaisivat jäädä samoiksi. 

Kustannusten vähentäminen suoraan hukkien vähentämisellä vaatii lisätoimintoja yhtiön 

sisällä, kuten virtauksen parantamista tai myynnin lisäämistä [9]. Taulukossa 1 on esi-

tetty leanin seitsemän hukkatyyppiä. 

Taulukko 1. Leanin seitsemän hukkatyyppiä [5]. Lean-filosofiassa on seitsemän hukkaa, jotka 
ovat turhat kuljetukset, ylisuuret varastot, turhat odotusajat työvaiheiden välissä, 
tuotteen ylituotanto, tuotteen tarpeeton prosessointi, tarpeettomat liikkeet työpai-
kalla ja yksinkertaiset laatuvirheet. 

Hukat eli arvoa tuottamattomat toiminnot Kuvaus 

Kuljetukset Tuotteen tarpeettomat kuljetukset. 

Varastointi 
Tarpeettomat ja ylisuuret varastot. Valmis tuote 
lojuu pitkän ajan. 

Odottaminen 
Työntekijä odottaa seuraavaa työvaihetta, pro-
sessi keskeytynyt laitevian takia. 

Ylituotanto 
Tuotetaan enemmän kuin on tarpeen, tuote-
taan kysynnän yli. 

Yliprosessointi 
Tarpeeton työstäminen, josta ei ole asiakkaalle 
tai yritykselle lisäarvoa. 

Liike 
Ihmisten, koneiden tai työkalujen tarpeeton 
liike, joka ei tuo lisäarvoa tuotteelle. 

Laatuvirheet 
Vikojen tarkistamiseen ja korjaamiseen käytetyt 
resurssit. 

Tarpeeton kuljettelu on esimerkiksi osien ja materiaalien kuljetus varastoon tai pois va-

rastosta. Kuljetuksen minimointi vähentää käsittelyvaaroja, kuten tuotteen vahingoittu-

mista kuljetuksen aikana. Kuljetuksen yhteydessä syntyy myös tarpeetonta liikennettä ja 

ruuhkaa työpisteellä. [9, s. 20-24.] 
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Varastot ovat tärkeitä missä tahansa prosessissa, mutta tarpeettomat tai ylisuuret varas-

tot kerryttävät tuotteita ja pidentävät läpimenoaikoja. Suuret varastot aiheuttavat myös 

ahtautta ja tuovat esille turvallisuusriskejä, kuten kaatumisvaaroja ja tulipalovaaran. [9, 

s. 20-24.] 

Työntekijän odotellessa seuraavaa työvaihetta aikaa kuluu hukkaan. Odottelu aiheuttaa 

turhautumista ja ärsyyntymistä työntekijöissä, mikä lisää huolimattomuusvirheitä pitkällä 

aikavälillä. Syitä odottelulle voi olla monia. Esimerkiksi tuotannossa odottelu saattaa joh-

tua materiaalivirran, koneiden tai työkalujen ongelmasta. Myös tietotekniset syyt, kuten 

tietojärjestelmien alaskaatuminen voi aiheuttaa pitkiä odotusjaksoja. [9, s. 20-24.] 

Ylituotanto on kaikista pahin hukkamuoto, koska se aiheuttaa lisää ja muita hukkia. Yli-

tuotannosta aiheutuu käsittelyvaaroja, ahtautta ja ylimääräisiä varasto- sekä kuljetuskus-

tannuksia. Ylituotantoa syntyy, kun tuotetaan enemmän tai nopeammin kuin on kysyn-

tää. Suuret eräkoot, epävakaat aikataulut ja epätarkat tiedot kysynnästä edesauttavat 

ylituotantoa. Ylituotantoa voi välttää tasapainottamalla tarjonnan kysyntään. [9, s. 20-24.] 

Ylikäsittely on turhien prosessivaiheiden suorittaminen tai ylilaadukkaan tuotteen valmis-

taminen. Ei kannatta valmistaa ylilaadukasta tuotetta, jos asiakas on tyytyväinen nykyi-

sestä alemmasta laadusta. Tästä aiheutuu materiaali- sekä ajanhukkaa. [9, s. 20-24.] 

Tarpeeton liike on esimerkiksi työntekijän turha liike työpisteeltä toiselle, joka sijaitsee 

kaukana alkuperäisestä työpisteeltä. Työntekijä saattaa myös etsiä jotakin tavaraa tai 

työkalua aiheuttaen tarpeetonta liikettä. Tarpeetonta liikkumista voidaan vähentää sijoit-

tamalla työpisteet ja varastot järkevästi ja lähekkäin toisiinsa. Kehittämällä järkevän 

layout-suunnitelman työpisteistä voidaan suoraviivaistaa toimintoja ja karsita ylimääräi-

nen liike työpaikalla. [9, s. 20-24.] 

3.2 Lean-työkalut 

Lean liitetään usein erilaisiin työkaluihin, joiden avulla virtauttamista, hukan karsimista ja 

jatkuvaa parantamista toteutetaan. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi lean 5S, JIT, Kai-

zen, Six Sigma jne. On muistettava kuitenkin, että pelkkiä työkaluja käyttämällä yritys ei 

parane merkittävästi ja tilanne saattaa pysyä ennallaan. Työkalut yleensä vain 
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paljastavat ongelmat. Niiden avulla on siis helpompi löytää toimintaa hidastavat elemen-

tit tai asiat, jotka aiheuttavat hukkaa. Tämän jälkeen on tehtävä suunnitelmia näiden asi-

oiden korjaamiseksi. Työkalujen avulla päästään leanin perusajatukseen eli jatkuvaan 

parantamiseen ja sopeutumiseen.  

3.2.1 Lean 5S 

5S on japanilainen menetelmä työpaikan, yrityksen tai koko organisaation organisoi-

miseksi. Kuten nimestä käy ilmi, se on viisiportainen menetelmä, jossa yrityksen henki-

löstön ajattelutapaa pyritään muuttamaan jatkuvaan parannukseen. 5S auttaa tunnista-

maan ja karsimaan ylimääräiset hukat yrityksessä. Se auttaa myös luomaan ja ylläpitä-

mään organisaation tuottavaa ja laadukasta ympäristöä. 5S:n ajatuksena on, että jos 

työpaikka on puhdas ja hyvin suunniteltu, hukkien tunnistaminen on paljon helpompaa. 

[9, s. 78.] Kuvassa 1 on esitetty lean 5S:n viisi osa-aluetta. 

5S koostuu viidestä eri osa-alueesta:  

• Sort (japaniksi Seiri) 

• Set in order (Seiton) 

• Shine (Seiso) 

• Standardize (Seiketsu) 

• Sustain (Shitsuke).  

 

 

Kuva 1. Lean 5S:n viisi osa-aluetta [13]. Lean 5S koostuu viidestä osa-alueesta tai vaiheesta. 
Nämä osa-alueet ovat englanniksi ’’sort’’ (luokittele), ’’set in order’’ (järjestele), ’’shine’’ 
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(siivoa), ’’standardize’’ (standardoi) ja ’’sustain’’ (ylläpidä). Lean 5S vaatii toimiakseen 
kaikkien näiden vaiheiden toteutuksen työpaikalla. 

5S:n viidestä osa-alueista puhutaan yleensä englanniksi tai japaniksi, mutta suomeksi 

käännettynä käsitteet olisivat luokittele, järjestele, siivoa, standardoi ja ylläpidä. 5S kes-

kittyy työskentelyalueen siisteyteen ja selkeään järjestykseen. Kaikki tavarat, jotka eivät 

ole välttämättömiä työpisteellä, viedään pois. 5S:ssä kaikille työpisteen välttämättömille 

työkaluille sekä tavaroille määritetään oma paikka ja yleensä niille teipataan paikka latti-

alle tai seinälle. Teippaukset auttavat visuaalisesti selkeyttämään, missä kunkin työka-

lun, astian tai laitteen paikka on. Työpisteen siisteyttä tulee ylläpitää säännöllisesti ja 

jokaisen henkilökunnan tulisi osallistua siivoukseen. Työvaiheista ja siisteysvaatimuk-

sista tehdään selvät ohjeet, ja ne tulisi asettaa visuaalisesti hyvään paikkaan muistutta-

maan jokaista siisteyden ylläpidosta. [8, s. 63.] 

Ajan myötä 5S-menetelmä johtaa moniin etuihin, kuten 

• alennettuihin kustannuksiin 

• parempaan laatuun 

• tuottavuuden lisääntymiseen 

• työntekijöiden tyytyväisyyden lisääntymiseen 

• turvallisempaan työympäristöön [13]. 

Taulukossa 2 on kuvattu lean 5S:n viisi osa-aluetta tarkemmin. 
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Taulukko 2. Lean 5S:n kuvaus [8, s. 63]. Lean 5S:ssä on viisi vaihetta, jotka ovat sort, set in 
orderm shine, standardize ja sustain. Taulukossa on kuvatta tarkemmin mitä jokai-
nen vaihe sisältää. 

5S Kuvaus 

1. Sort 
Lajitellaan kaikki tavarat. Säilytetään vain se, mitä tarvitaan ja mikä tuo 
lisäarvoa tuotteelle. 

2. Set in order 
Järjestetään ja määritetään kaikille tavaroille looginen paikka. Asetetaan 
työkalut ja materiaalit käyttötarkoituksen mukaan: useammin käytetyt 
komponentit ovat lähimpänä työpaikkaa. 

3. Shine 
Työpaikan säännöllinen puhdistusprosessi, jossa siistitään työalue ja 
tarkistetaan työkalut ja koneet.  

4. Standardize 
Kolmen aiemman S:än standardisointi. Toimintaohjeiden kehittäminen 
ja työntekijöiden kouluttaminen. 

5. Sustain 
Kaikkien aiempien S:ien noudattaminen ja ylläpitäminen sekä tarkistuk-
sien tekeminen.  

Sort 

Monissa yrityksissä löytyy lukuisia esimerkkejä epäjärjestyksestä. Vanhentuneita tai käy-

töstä poistettuja laitteita ja työkaluja sijoitetaan usein matalan liikenteen alueille, yleensä 

seinien viereen. Laitteet lojuvat siellä pitkään, ja jos ne eivät häiritse normaalia toimintaa, 

niitä ei koskaan varastoida tai hävitetä. Toinen esimerkki epäjärjestyksestä on kesken-

eräisten tuotteiden tai work-in-process (WIP) -alueen puute. Joissakin yrityksissä työn-

tekijöiden tulee liikkua koneiden, esineiden ja osien ympäri, jotta he voisivat siirtyä työ-

pisteeltä toiselle. Tämä ongelma tulee vakavammaksi, jos työpisteellä käytetään truk-

keja. [1, s. 151.] 

Ensimmäisen 5S:n vaiheen tavoitteen saavuttamiseksi, esineet tulisi luokitella kolmeen 

ryhmään: 

• Esineet, joita käytetään usein. 

• Esineet, joita todennäköisesti tullaan käyttämään. 

• Esineet, joita ei tulla käyttämään koskaan. 
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Kahteen viimeksi mainittuun ryhmään kuuluvat esineet tulisi poistaa työalueelta. Niitä 

esineitä, jotka kuuluvat ryhmään ”todennäköisesti tullaan käyttämään”, voidaan säilyttää 

erityisellä alueella, jos vapaata tilaa löytyy. Muuten ne tulisi poistaa alueelta. 

Set in order 

Toisen 5S:n askeleen toteutus edellyttää, että ensimmäinen askel on toteutettu jo, koska 

ei ole järkevää lajitella ja asettaa tarpeettomia tavaroita paikoilleen. Toisen 5S:n aske-

leen päätavoite on vähentää tai kokonaan poistaa kulutettu aika materiaalin etsintään 

sekä helpottaa esineiden liikettä työpisteellä. Yksi yleisimmistä hukista on kyvyttömyys 

löytää oikea työkalu. Toinen yleinen hukka on esimerkiksi hylly, jossa on sekalaisia ja 

järjestämättömiä komponentteja, ja oikean työkalun tai esineen etsimiseen kuluu turhaa 

aikaa. Myös tarpeettomat ovet eri työpisteiden välissä ovat hukkaa, koska ne hidastavat 

toimintaa ja mahdollisesti vaarantavat liikkumista. [1, s. 152.] 

Shine 

‘‘Siivoa’’ askeleessa pyritään toteuttamaan työpisteen puhtautta ja siisteyttä. Tässä vai-

heessa yksinkertaisesti yritetään päästä eroon kaikesta pölystä, rasvasta tai öljystä työ-

pisteiltä. Siisteyden puute lisää riskejä. Esimerkiksi lattialla oleva öljy saa aikaan liukkaan 

pinnan, pudotettu naula saattaa lävistää kengän ja aiheuttaa ikäviä loukkaantumisia jne.  

Riippumatta siitä, minkälainen siivousmenetelmä valitaan, täytyy ottaa huomioon, että 

siivouksen tarkoitus ei ole ’’talkootyö’’, jota suoritetaan vain kerran kuukaudessa tai har-

vemmin. 5S:ssä siivouksella tarkoitetaan päivittäistä ja jatkuvaa rutiiniomaista siivousta, 

jossa koko henkilökunta on mukana. Siivouksesta tulisi tulla jokapäiväinen tapa. [9, s. 

79.] 

Standardize 

Useimmiten ongelmana 5S:n toteuttamisessa on, että jatkuvan siivoamisen ja järjestyk-

sen ylläpitämisen tärkeys heikentyy ajan myötä ja täten yleisjärjestys liukuu hitaasti ta-

kaisin huonoon kuntoon, mistä se aloitettiin. Tämän takia 5S:n neljäs vaihe, standardi-

sointi, on erittäin tärkeä. 
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Standardisointi tekee 5S:stä erilaisen kuin tavallinen suursiivous. Standardisointi järjes-

telmällistää kaikki edelliset 5S:n vaiheet ja muuttaa kaikki kertaluontaiset työt rutiinin-

omaisiksi. Standardisointi määrittää säännölliset tehtävät, luo aikatauluja ja julkaisee oh-

jeita, jotta kaikista toiminnoista tulisi rutiineja. [13.] 

Standardisoinnin eli neljännen askeleen tavoitteena ei ole konkreettinen tavoite, kuten 

kolmen edellisen askeleen. Standardisointivaihe saavutetaan, kun kolme edellistä vai-

hetta toteutetaan työpisteellä rutiininomaisesti. Tässä vaiheessa tulisi luoda toiminta-

suunnitelma ja aikataulu kolmen ensimmäisen S:n toteutuksen varmistamiseksi. Stan-

dardisointi voidaan toteuttaa seuraavasti: 

• Kehitetään työrakenne, joka tukee uusia käytäntöjä ja tekee siitä osan päi-
vittäistä rutiinia. 

• Varmistetaan, että jokainen henkilökunnassa tuntee velvollisuutensa laji-
tella, järjestää ja puhdistaa oman työpisteensä sekä yleisen työalueen. 

• Käytetään valokuvia ja visuaalisia ohjeita, jotka auttavat pitämään kaiken 
järjestyksessä. 

• Kehitetään tarkistuslista ja tarkastellaan säännöllisesti 5S-toteutuksen ti-
lannetta tarkastuslistan avulla. [9. s. 80.] 

Sustain 

Yrityksessä, jossa ei ole lainkaan kurinalaisuutta, työpiste ja sen ympäröivä alue voivat 

heikentyä hetkessä, ja tarpeettomat esineet kerääntyvät nopeasti. On suositeltavaa, että 

5S-toteutuksen alusta tulee selväksi, että jos kurinalaisuutta ei ole, näitä tavoitteita ei 

koskaan saavuteta. Sustain-vaihe on yrityksen johtajien vastuulla. 

5S-ylläpitoaskeleen toteutus: 

• Järjestetään henkilökunnalle harjoituksia. 

• Suoritetaan säännöllisiä tarkastuksia sen varmistamiseksi, että kaikkia 
määriteltyjä standardeja toteutetaan ja noudatetaan. 

• Toteutetaan parannuksia aina, kun se on mahdollista. Työntekijöiden pa-
nokset voivat olla erittäin arvokkaita parannusten tunnistamisessa. 

• Ongelmien ilmetessä tunnistetaan niiden syy ja toteutetaan tarvittavat 
muutokset toistumisen välttämiseksi. [9. s.80] 
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3.2.2 Lean six sigma 

Lean six sigma on lean 5S:n lisäksi toinen tehokas työkalu erityisesti ongelmien ratkai-

suun. Lean 5S pyrkii tunnistamaan yrityksen heikot puolet ja hukat ja tarjoaa keinon vä-

hentämään näitä laajalla näkökulmalla, mutta six sigma pyrkii käsittelemään vain tiettyä 

ongelmaa. Six sigmaa käytetään useimmiten tuotannon ongelmien ratkaisuissa. [9, s. 

45.] 

Pohjimmiltaan sigma-taso kertoo, kuinka monta viallista tuotetta voi odottaa keskimäärin 

kyseiselle prosessille. Tämä on tehokas tapa kuvata suorituskykyä, koska sitä voidaan 

soveltaa minkä tahansa tyyppiseen prosessiin riippumatta siitä, onko se tuotannossa tai 

palvelussa. [9.] 

Virheet ovat valitettavasti osa ihmisen luonnetta; mutta onneksi myös kyky luoda ratkai-

suja ja löytää parempia vaihtoehtoja on osa ihmisen luonnetta. Huomion voi siirtää rat-

kaisuihin ja parempiin vaihtoehtoihin käyttämällä modernia laadunhallintatyökalua, kuten 

six sigmaa. Motorola, Inc, kehitti lean six sigma -menetelmän tuotteiden kustannusten 

vähentämiseksi, tuotteiden vikojen poistamiseksi ja prosessien vaihtelevuuden vähentä-

miseksi. [16.] 

Lean 5S:n ja six sigman eroa voi ajatella seuraavan analogian avulla. Lean on kuin kan-

santerveysinsinööri, six sigma on kuin kirurgi: molemmat haluavat parantaa väestön ter-

veyttä, mutta tapa, jolla he toimivat, on hyvin erilainen. Kansanterveysinsinööri huolehtii 

puhtaan juomaveden, toimivan viemäriverkoston sekä tehokkaan jätteiden keräyksen 

tarjoamisesta pelastaen elämiä joka päivä. Kirurgi toisaalta pyydetään ratkaisemaan tiet-

tyä ongelmaa, ja hän suorittaa sen yhdessä korkean profiilin projektissa (tässä esimer-

kiksi leikkausoperaatio) käyttäen erityisiä välineitään ja taitojaan. [9, s. 174.] 

Vaikka lean 5S ja Six Sigma kilpailevat joskus yrityksissä, niitä pidetään kuitenkin kump-

paneina. Yhdessä ne muodostavat tehokkaan yhdistelmän. Termi "six sigma" johtuu ja-

kaumasta tai muusta prosessista johtuvasta vaihtelusta. [9]. 

Taulukossa 3 kuvaillaan eri Sigma-tasot prosentteina eli kuinka monta prosenttia tuote-

tuista tuotteista täytyy olla hyviä. Taulukossa on esitetty myös, kuinka monta viallista 

tuotetta eri sigma-tasot sallivat miljoonaa tuotettua tuotetta kohti. [9. s,174.] 
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Taulukko 3. Lean Six Sigma-tasot. Sigma-taso kuvaa kuinka monta viallista tuotetta eri sigma-
tasot sallivat miljoonaa tuotettua tuotetta kohti. Esimerkiksi neljännessä sigma-ta-
sossa 99,4% tuotetuista tuotteista täytyy olla hyviä ja vain 6 210 kappaletta saa 
olla huonoja per miljoona tuotettua tuotetta. Sigman merkki on σ. [9.] 

Sigma-taso % Hyviä 
Sallittu määrä huonoja per 
miljoona tuotettua tuotetta 

1 σ 37% 632 120 

2 σ 69,1% 308 537 

3 σ 93,3% 66 803 

4 σ 99,4% 6 210 

5 σ 99,98% 233 

6 σ 99,9997% 3,4 

Six sigmaa voidaan paremmin kuvailla rakenteellisena ongelmanratkaisumenetelmänä 

kuin tuotteen laadunparantamisena. Six sigma ei pyri vain vähentämään virheiden mää-

rää, vaan pyrkii myös vähentämään vaihtelun ja jakauman määrää. Six sigmalla on eri-

tyinen metodologia, nimeltään DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, Control. 

Nämä ovat Six sigman työkalut ongelmienratkaisuun. Six sigma etenee aina projektikoh-

taisesti. DMAIC-prosessia kuvataan yleensä järjestelmälliseksi, datapohjaiseksi ongel-

manratkaisuprosessiksi. DMAIC-prosessissa 

• tehdään tiettyjä toimia tietyssä järjestyksessä 

• kerätään tietoja lähes jokaisessa vaiheessa, jotta voidaan tehdä päätöksiä 

• varmistetaan, että ratkaisut, joita tiimi päättää käyttää, korjaavat ongelman 
syyn [9, s. 174]. 

3.2.3 Kaizen 

Kaizen on työkalu, jonka tavoitteena on pyrkiä jatkuvaan parantamiseen ja kehitykseen. 

Mitään prosessia ei voida koskaan kutsua täydelliseksi, joten parantamisen varaa löytyy 

aina. Kaizen on japanilainen nimi jatkuvaa parantamista varten. Se on keskeinen työkalu 

lean-toiminnan kannalta. Kaizen on sekä filosofia että joukko työkaluja. Laatu alkaa aina 

asiakkaalta, ja asiakkaan muuttuessa jatkuvasti tarvitaan myös jatkuvaa parantamista. 

[9, s. 192.] 
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Kaizen on käsite, jossa parannetaan jatkuvasti pienillä askeleilla tiettyä prosessia. Usein 

nämä parannukset ovat pieniä ja vaikeasti mitattavissa, mutta niiden kerääntyessä vai-

kutus on merkittävä. [8, s. 65.] 

Kaizenia hyödynnetään esimerkiksi tuotannossa keräämään tietoa ja palautetta työnte-

kijöiltä, jotta prosessia voitaisiin jatkuvasti parantaa. Massatuotannossa tehtävät on 

yleensä jäsennelty siten, että heikon ammattitaidon omaavat tai ammattitaidottomat 

työntekijät voivat helposti tehdä toistuvia työtehtäviä, mutta insinöörit ja johtajat vastaa-

vat varsinaisesta tuotannosta. Työntekijät eivät saa muuttaa tai pysäyttää linjaa, koska 

painopiste on voluumin eli massan ylläpitämisessä. Työntekijöillä ei ole kannustimia an-

taa vapaaehtoisesti palautetta prosessin ongelmista tai keinoista parantaa prosessia. 

Kaizen rartkaisee tämän puutteen. Kaizen-kannustimilla, esimerkiksi erilaisilla palkin-

noilla, jotka voivat olla myös rahallisia, työntekijöitä kannustetaan jakamaan ajatuksiaan 

prosessin parantamiseksi. [5.] 

Täytyy myös ottaa huomioon, että lean 5S tai lean Six Sigma ovat myös osa Kaizen-

menetelmää, koska niissä tähdätään jatkuvaan parantamiseen 

3.2.4 Kanban 

Kanban-järjestelmä on työn suunnittelujärjestelmä, joka maksimoi työntekijöiden tuotta-

vuutta. Kanban tarjoaa järjestelmällisen lähestymistavan yrityksen sisäiseen tiedonkul-

kuun. Kanban on peräisin lean-tuotannosta ja se kasvoi nopeasti, kun alan yritykset ja 

työntekijät ottivat tekniikan käyttöönsä kustannusten alentamiseksi ja pysyäkseen asiak-

kaidensa kasvavien vaatimusten perässä [15]. Kanban on japanilainen sana, joka tar-

koittaa suoraan käännettynä kylttiä. Kanban onkin nimensä mukaisesti yleensä kyltti, 

mutta se voi kuitenkin myös olla monenlaisia asioita, yleisimmin se on kyltti, taulu tai 

kortti, kun taas toisinaan se on vain merkitty tila. Kaikissa tapauksissa sen tarkoituksena 

on helpottaa visuaalisesti sisäistä tiedonkulkua työntekijöissä. Esimerkiksi yrityksessä 

voi olla tapana kokoontua työvuoron alussa tilaan, jossa on iso kanban-taulu, jonka 

avulla esimiehet selittävät työtekijöille minkälainen aikataulu kyseisenä työpäivänä on. 

Se on yksi keskeisistä työkaluista ylituotannon vähentämiseksi. Kanban tarjoaa kaksi 

suurta palvelua lean-laitokselle. Se toimii viestintäjärjestelmänä, ja se on jatkuva paran-

tamistyökalu. [8, s. 48.] 
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Kanban-toimenpiteisiin kuuluu useimmiten, että kartoitetaan nykyinen työnkulku ja työn 

virtaus, määritetään mihin osa-alueeseen yhtiön sisällä keskitytään ja mitä toimintoja ra-

joitetaan, jotta ylituotantoa ei tapahtuisi. [8.] 

Kuvassa 2 on esitetty esimerkki kanban-taulun käytöstä. 

Mitä tulisi tehdä Mitä ollaan tekemässä Mitä on tehty 

   

   

   

 

Kuva 2. Esimerkki kanban-taulusta [15]. Tauluun voidaan merkitä lapuilla, mitä tulisi tehdä, mitä 
ollaan tekemässä ja mitä on jo tehty. Taulun otsikoita voi muokata sopivammaksi yrityk-
sen toiminnalle. Kanban-taulussa voidaan käyttää myös eri värikoodeja ilmaisemaan 
esimerkiksi aiheen tärkeyttä. Punainen lappu voisi merkitä tärkeää tai kiireellistä asiaa. 
Keltainen lappu voisi kuvata vähemmän tärkeää asiaa ja vihreä lappu kiireetöntä asiaa. 

Kanban-taulu on tehokas visuaalinen hallintatyökalu, joka tarjoaa erinomaisen yleiskat-

sauksen nykyisestä työtilanteesta visualisoimalla kaikki prosessivirtaukset, tehtävät ja 

vastuut. Se mahdollistaa selkeän tunnistamisen raskaista työmääristä, ylikuormitetuista 

resursseista ja henkilöstöstä. Se on myös erinomainen tapa työntekijöille seurata omaa 

edistymistään, hallita työmäärää ja se myös yksinkertaistaa viestintää ryhmässä paran-

taen tuottavuutta. 

Laboratorioissa kanban-taulua voidaan käyttää visuaalisen viestinnän työkaluna, jossa 

ilmaistaan esimerkiksi eri projektit. Taulukkoon merkitään esimerkiksi projektin nimi, pro-

jektin jäsenten yhteystiedot, vastuuhenkilö, ohjaaja ja projektin aikataulu. 
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3.3 Työturvallisuus ja ergonomia 

Joskus puhutaan myös lean 6S:stä. Tällä tarkoitetaan, että lean 5S:n lisäksi panostettai-

siin myös turvallisuuteen (englanniksi Safety), josta tulee kuudes S-kirjain. 6S ei ainoas-

taan auta organisaatiota edistämään tehokasta työympäristöä, vaan luo myös kestävän 

turvallisuusympäristön. Tässä lisävaiheessa keskitytään vaarojen tunnistamiseen ja en-

nalta ehkäisevien valvontatoimien asettamiseen, jotta työntekijät tuntisivat olonsa turval-

liseksi työn aikana. [17.] 

Turvallisuuden on aina oltava ensisijainen tavoite kaikissa työpaikoissa. Turvallinen työ-

ympäristö vaikuttaa positiivisesti tuottavuuteen ja laatuun. Turvallinen työpaikka luo 

stressittömän ja terveellisen ilmapiirin, jossa kaikki työntekijät tuntevat olonsa turval-

liseksi. Puhdas ja organisoitu työpaikka myös helpottaa mahdollisten vaarojen tunnista-

mista ja hallintaa [17.] Täydellisen turvallisuuden saavuttaminen ei ole koskaan helppoa, 

mutta turvallisuuden lisääminen alkuperäiseen 5S-menetelmään auttaa parantamaan 

työoloja. Työntekijöiden ei pitäisi keskittyä pelkästään päivittäisten tehtävien suorittami-

seen, vaan heidän pitäisi myös säännöllisesti edistää yleistä työturvallisuutta.  
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4 Lean laboratorioympäristössä 

Vuosikymmenien aikana useat yritykset ovat menestyksekkäästi ottaneet käyttöönsä 

lean-filosofian monilla eri toimialoilla, ja viime aikoina lean-ajattelu on levinnyt myös eri-

laisiin laboratorioihin. Lean-laboratorion painopiste on keskittyä näytteiden mahdollisim-

man tehokkaisiin analyyseihin. Vaikka useimmat yleiset leanin periaatteet ja työkalut so-

veltuvat laboratorioihin, laboratorioiden erityishaasteet edellyttävät lean-työkalujen huo-

mattavaa sovittamista työtiloihin. Laboratorioissa on tyypillisesti enemmän volatiliteettia 

eli vaihtelua sellaisten työtyyppien ja työmäärien osalta, joita työntekijöiden on suoritet-

tava verrattuna ison yrityksen tuotantotoimintoihin, joissa useat asiat ja prosessit ovat jo 

automatisoituja. Monissa laboratorioissa, varsinkin niissä laboratorioissa, joissa tehdään 

pelkästään näyteanalyysejä, saapuva työmäärä voi olla hyvin ennalta-arvaamaton. Työ-

määrä vaihtelee paljon ruuhka-aikoina. Tämä aiheuttaa alhaisen tuottavuuden alhaisen 

työmäärän aikana ja huonon läpimenoajan ruuhkien aikana. [12.] 

Laboratoriot eivät ole samanlaisia työympäristöjä kuin tuotantolaitokset, mutta siitä huo-

limatta lean-ajattelua ja lean työkaluja voi ja tulisi soveltaa laboratorioympäristössä [12]. 

Oppilaitoksen laboratoriot eroavat sisällöltään sekä toiminnaltaan perinteisistä laadun-

valvonta- tai analyyttisestä laboratoriosta. 

Metropolia Ammattikorkeakoulun bioprosessitekniikan laboratorion tarkoituksena on toi-

mia tilana, jossa opiskelijat voisivat harjoittaa käytännön töitä ja soveltaa luokassa opitun 

teorian asioita käytännössä. Oppilaitoksen laboratorion tulee helpottaa opetusta ja sel-

keyttää luokassa opitun teorian ymmärtämistä sekä luoda kiinnostusta aiheeseen. 

Laboratoriotyyppejä on monenlaisia, ja kaikki lean-filosofian asiat sekä työkalut eivät 

välttämättä sovellu oppilaitoksen kaltaiseen laboratorioon, vaan voivat jopa monimut-

kaistaa ja hämmentää opiskelijoita. Tarkoituksena olisi mahdollisimman selkeä ja suora-

viivainen toiminta bioprosessitekniikan laboratoriossa. Lean-ajattelua ei tule pohtia vain 

laboratorion tilan ja selkeyden kannalta, vaan myös opiskelijoiden ja opetustoimintojen 

näkökulmasta. Kun opiskelijat löytävät tiensä laboratoriossa, suorittavat laboratoriotyöt 

ilman vaikeuksia, eivätkä hukkaa aikaa löytääkseen työkaluja tai materiaaleja ja suorit-

tavat kaikki nämä turvallisesti ja laboratoriokäynnin lopuksi laboratorio jää siistiksi ja 
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opiskelijat ymmärtävät asiat paremmin, silloin lean-ajattelusta on hyötyä eniten ja leanin 

tavoite saavutetaan laboratoriossa. 

Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että edellä mainittu ideaalinen laboratorion ja opetus-

toiminnan tila saattaa tarvita muita toimenpiteitä kuin vain laboratorion lean-filosofian pe-

riaatteiden mukaisen uudelleensuunnittelun ja lean-työkalujen käyttöönottamisen. Tällä 

tarkoitetaan, että opetustoimintoja saattaa joutua muuttamaan. Esimerkiksi bioprosessi-

tekniikan laboratorio voi olla lean-ajattelutavan mukainen, suoraviivainen ja selkeä lait-

teiden sijainnin, varastointihyllyjen ja turvallisuuden kannalta, mutta jos loppujen lopuksi 

laboratorion tila ei yksinkertaisesti riitä kahdenkymmenen opiskelijan yhtäaikaisen toi-

mintaan laboratoriossa, silloin kaikki lean-ajattelun hyödyt romahtavat ja laboratorio ei 

olisi enää luokiteltu lean-laboratorioksi.  

Metropolian henkilökunnan ja laboratoriota käyttävän opettajan täytyy huomioida esimer-

kiksi tilan tarve, kun suunnittelee laboratoriotyöskentelyn aikataulua opiskelijoille. Yksi 

helppo ratkaisu riittävän tilan tarpeelle olisi jakaa opiskelijat kahteen tai useampaan ryh-

mään, jolloin opiskelijoiden olisi helpompaa suorittaa laboratoriotyöt ja opettajan olisi 

myös helpompaa antaa apua ja opastusta laboratoriotöiden tekemisessä. Mutta tämä 

saattaa aiheuttaa aikatauluongelmia. Tämä on vain yksi esimerkki lean-ajattelun mukai-

sesta laboratoriosta, missä leanin käyttöönotosta ja sen toteuttamisesta huolimatta labo-

ratorio ei näyttä tai tunnu lean-ajattelun mukaiselta johtuen siitä, että laboratoriota ja sen 

tilaa käytetään huonoissa olosuhteissa. Kaikkien laboratoriota käyttävien henkilöiden tu-

lisi ymmärtää, että leanin käyttöönotto laboratoriossa on enemmän kuin yksi ainoa lyhyt-

aikainen hanke. Motivaatiota jatkuvaa kehitystä varten on ylläpidettävä ja suorituskykyä 

on hallittava sekä valvottava. 

Seuraavaksi pohditaan eri lean työkalujen soveltavuutta ja yhteensopivuutta Metropolian 

bioprosessitekniikan laboratoriossa. 

4.1 Lean 5S laboratorioympäristössä 

Lean 5S menetelmää ja ajattelua voidaan käyttää melkein missä tahansa ympäristössä. 

Sitä voidaan käyttää omassa työhuoneesta aina ison yrityksen tuotantolinjaan asti tai 

jopa omassa keittiössä tai autotallissa. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että jotkin lean 



24 

 

5S-menetelmän ominaisuudet eivät sovellu tai niillä ei ole merkityksellistä hyötyjä toteu-

tuspaikan kannalta. Esimerkiksi laboratoriot eivät ole samanlaisia kuin tuotantolaitoksen 

tuotantolinjat. Laboratorioissa ei yleensä ole yliprosessointia samalla tavalla kuin tuotan-

tolaitoksissa. Myöskään ylituotanto ei ole ongelma laboratorioympäristöissä. 

Lean 5S:n tavoitteena on auttaa tunnistamaan ja karsimaan ylimääräiset hukat työpis-

teellä. 5S auttaa luomaan ja ylläpitämään tuottavaa ja laadukasta ympäristöä. 5S:n aja-

tuksena on, että jos työalue on puhdas ja hyvin suunniteltu, hukkien tunnistaminen on 

paljon helpompaa ja niiden poistettua tuottavuus paranee. [9, s. 78.] 

Taulukossa 4 on pohdittu, kuinka lean 5S:n vaiheita voisi soveltaa bioprosessitekniikan 

laboratoriossa. 
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Taulukko 4. Lean 5S:n soveltavuus bioprosessitekniikan laboratoriossa. Taulukossa pohditaan 
ja ehdotetaan, kuinka eri 5S:n vaiheita voidaan soveltaa bioprosessitekniikan la-
boratoriossa. 

5S Miten voidaan soveltaa bioprosessitekniikan laboratoriossa? 

Sort 
Lajitellaan kaikki tavarat. Säilytetään vain se, mitä tarvitaan opetustoi-
minnoissa. 

Set in order 

Suunnitellaan layout-suunnitelma laboratorion laitteiden sijainnista. 
Järjestetään ja määritetään kaikille tavaroille ja laitteille looginen 
paikka. Asetetaan työkalut ja materiaalit käyttötarkoituksen mukaan: 
useammin käytetyt työkalut ja materiaaliresurssit ovat lähimpänä näi-
den vaativaa prosessia varten. 

Shine 

Laboratorion säännöllinen puhdistusprosessi, jossa siistitään työalue 
ja tarkistetaan työkalut ja laitteet. Tehdään tarkat ohjeet opiskelijoille ja 
muille laboratorion käyttäjille, kuinka ja missä kunnossa laitteet tulisi 
säilyttää käytön jälkeen sekä missä työkalut ja materiaaliresurssit tulisi 
säilyttää. 

Standardize 

Kolmen aiemman S:n standardisointi. Tiedotetaan lean ajattelusta 
opiskelijoille. Kehitetään toimintaohjeita siivouksesta, yleisistä laitteista 
ja muun muassa astianpesukoneesta. Kehitetään ja käytetään visuaa-
lisia sääntöjä ja ohjeita laboratoriossa. 

Sustain 

Kaikkien aiempien S:ien noudattaminen ja ylläpitäminen sekä tarkis-
tuksien tekeminen. Laboratorioinsinöörin tai opiskelijoista koostuvan 
lean-ryhmän tulisi tarkistaa laboratorion tila päivittäin ja ryhtyä toimiin, 
jos laboratorio ei ole hyvässä kunnossa. 

Sort  

Opinnäytetyön kirjoittamisen hetkellä bioprosessitekniikan laboratorio ei ole opetuskäy-

tössä ja laitteet, materiaaliresurssit ja hyllyt ovat epäjärjestyksessä ja levällään. Täten, 

kun ryhdytään suorittamaan varsinaista leanin toteutusta, tulisi ensisijaisesti lajitella 

kaikki bioprosessitekniikan laboratorion tavarat.  

Bioprosessitekniikan laboratoriossa tulisi säilyttää vain ne esineet, joita laboratoriossa 

tarvitaan opetustoiminnan kannalta. Kaikki muut esineet tulisi poistaa laboratoriosta. 

Nämä esineet voivat olla esimerkiksi käyttökelvottomat laitteet, rikkinäiset työkalut ja as-

tiat sekä ylimääräiset materiaaliresurssit. Jos esine ei edistä opetustoimintoa eikä ole 

millään lailla tekemisessä laboratorion toimintojen ja prosessien kanssa, se joudutaan 
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karsimaan pois tilasta. Esineet, jotka ovat esimerkiksi materiaaliresursseja kuten raaka-

aineet tai laitteen osat, voivat jäädä alueelle, kunhan näille esineille on ensin sijoitettu 

käytännöllinen paikka. 

Red tagging tai suomeksi punamerkintä on erinomainen työkalu 5S:n ensimmäisessä 

vaiheessa. Työkalut ja esineet, joita ei tarvita tilassa, merkitään punaisella paperilla, tei-

pillä, lapulla tai muulla tavalla. Lappuun merkitään, mikä esine on kyseessä, mistä se 

löydettiin, minne se viedään ja milloin sitä saatetaan tarvita. Jos työkalua tarvitaan, se 

säilytetään, ja jos sitä ei tarvita, se heitetään pois. Tämä ei kuitenkaan suoraan toimi 

laboratoriossa, koska joitakin välineitä tarvitaan harvemmin kuin kuuden kuukauden vä-

lein. Punaisen merkinnän on tarkoitus kestää vähintään 3 kuukautta. Näin laboratoriossa 

tämä johtaisi tärkeiden työkalujen poisheittämiseen. Kuitenkin 5S:n sort-vaiheessa sillä 

on etunsa ja se toimii hyvänä indikaattorina tavaroista, jotka ovat menossa hävitykseen 

tai varastointiin. [13.] Kuvassa 3 on esitetty esimerkki esineen punamerkinnästä. 

 

Kuva 3. Käytännön esimerkki punamerkinnästä. Punainen lappu merkitään esineeseen, joka 
siirretään tai hävitetään. Lappuun merkitään päivämäärä, esineen nimi, esineen alku-
peräinen sijainti, henkilön nimi ja, se, mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä [13]. 
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Set in order 

Toisen 5S:n askeleen toteutus edellyttää, että ensimmäinen askel on toteutettu jo, koska 

ei ole järkevää lajitella ja asettaa tarpeettomia tavaroita paikoilleen. Toisen 5S:n aske-

leen päätavoite on vähentää tai kokonaan poistaa materiaalin etsintään kulutettu aika 

sekä helpottaa esineiden liikettä työpisteellä. 

Laboratorion toiminnot ja laitteet ovat epäjärjestyksessä opinnäytetyön kirjoittamisen 

hetkellä. Joudutaan ensin selvittämään, mitä toimintoja laboratoriossa halutaan käyttää 

Pohditaan seuraavia kysymyksiä:  

• Mitä toimintoja eli prosesseja laboratoriossa on ollut ennen? 

• Mitkä toiminnot ovat oleellisia opetustoimintojen kannalta? 

• Mitä uusia toimintoja laboratoriossa halutaan ja toivotaan? 

Toimintojen ja prosessien käyttöhyödykkeiden tarve saattaa hankaloittaa laitteiden sijoit-

tamisen. Eri prosesseihin tarvitaan erilaisia käyttöhyödykkeitä, joita ovat esimerkiksi 

sähkö, vesi, kaasu ja höyry. Suunnitelmana on pyrkiä sijoittamaan toiminnot lean-ajatte-

lun periaatteiden mukaisesti ottamalla huomioon myös turvallisuuden, ergonomian ja ti-

lan tarve, sekä käyttöhyödykkeet. 

Layout-suunnitelma suoritetaan CADS 18 -ohjelmalla ja opiskelijalisenssillä. CADS 18 

on Kymdata Oy:n suunnitteluohjelmisto. Se on AutoCADin tapainen tietokoneohjelmisto, 

jolla pystytään piirtämään tarkasti ja oikeassa mittakaavassa bioprosessitekniikan labo-

ratorion layout-suunnitelma. Ensisijaisesti aloitetaan mittaamalla mittanauhalla laborato-

rion seinät ja ulottuvuudet, jonka jälkeen mitataan toiminnot ja laitteet sekä muut esineet, 

kuten hyllyt ja ovet. Piirretään mahdollisimman tarkasti laboratorion ulottuvuudet ja lait-

teet, jonka jälkeen pohditaan laitteiden sijoitusta. Kuitenkin annetaan ±5 cm varaa mit-

taushäriöille. 

Layout-suunnitelman ehdotukset löytyvät liitteestä 1: ’’Bioprosessitekniikan laboratorion 

layout-suunnitelma’’. 
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Shine 

‘‘Siivoa’’ askeleessa pyritään toteuttamaan työpisteen puhtautta ja siisteyttä. 5S:ssä sii-

vouksella tarkoitetaan päivittäistä ja jatkuvaa rutiiniomaista siivousta, missä koko henki-

lökunta on mukana. Siivouksesta tulisi tulla tapa. [9, s.79.] 

Kolmas vaihe on laboratorion säännöllinen puhdistusprosessi, jossa siistitään työalue ja 

tarkistetaan työkalut ja laitteet. Laboratorion tilanne tulisi olla tätä vaihetta ennen jo suh-

teellisen hyvässä mallissa. Laboratoriosta ei tulisi löytyä turhia eikä sijoittamattomia ta-

varoita ennen kuin ryhtyy siivousvaiheeseen. Laboratorion kaikki laitteet ja toiminnot tu-

lisi olla sijoitettu paikoilleen, ja laboratorio tulisi olla pystyssä ja käytössä. Tämän 5S:n 

vaiheen suoritus sisältää fyysisen rutiininomaisen siivousprosessin ja visuaalisen skan-

nauksen, jossa työpaikan henkilökunnan jäsenet ovat aina aktiivisesti etsimässä irtonai-

sia tavaroita ja paikkaansa kuulumattomia esineitä työalueella ja yrittävät korjata ja sii-

vota alueen välittömästi. Mitä enemmän ihmisiä osallistuu tähän prosessiin, sitä suurem-

mat ovat mahdollisuudet onnistua jatkuvassa siisteystason ylläpidossa. Siksi jokaisen 

henkilön tulisi vastata työympäristöstä.  

Oppilaitoksessa tämä käytäntö ei suoraan välttämättä toimi. Opiskelijoiden kanssa saat-

taa esiintyä ongelmia siisteyden ylläpidossa, sillä heillä ei ole motiivia toimia lean-ajatte-

lutavan mukaan, vaan he haluavat vain suorittaa laboratoriotyöt mahdollisimman yksin-

kertaisesti. Tämän takia opiskelijoita tulisi tiedottaa lean-filosofiasta, ja opettajan tai la-

boratorioinsinöörin tulisi tarkistaa laboratoriokäynnin loputtua laboratorion kunto. Labo-

ratoriotöiden ohjeiden liitteeksi voisi laittaa muistutuksen ja ohjeet laboratorion tilan sii-

vouksesta laboratoriotöiden jälkeen. 

Tämä vaihe vaati sen, että tulisi tehdä tarkat ohjeet opiskelijoille ja muille laboratorion 

käyttäjille, kuinka ja missä kunnossa laitteet tulisi säilyttää käytön jälkeen sekä missä 

työkalut ja materiaaliresurssit tulisi säilyttää.  

Standardize 

Kun 5S:n ensimmäiset kolme vaihetta on suoritettu, asioiden tulisi näyttää melko hyviltä. 

Kaikkien ylimääräisten ja turhien esineiden pitäisi olla hävitetty ja poissa laboratoriosta. 
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Kaikkien toimintojen, prosessien ja laitteiden tulisi olla järjestyksessä ja hyvässä kun-

nossa sekä tilan tulisi olla siisti. Standardisointi tekee 5S:stä erilaisen kuin tavallinen 

suursiivous. Standardisointi järjestelmällistää kaikki edelliset 5S:n vaiheet ja muuttaa 

kaikki kertaluontaiset työt rutiininomaisiksi. 

Päivittäinen 5S-tarkistuslista tai kaavio saattaa olla hyödyllinen. Toinen hyödyllinen työ-

kalu on aikataulu, jossa ilmoitetaan, kuinka usein tietyt siivoustehtävät on suoritettava ja 

kuka niistä vastaa. Tässä vaiheessa tulisi luoda toimintasuunnitelma ja aikataulu kolmen 

ensimmäisen S:n toteutuksen varmistamiseksi.  

Standardisointi bioprosessitekniikan laboratoriossa voidaan toteuttaa seuraavasti: 

• Varmistetaan, että jokainen henkilökunnassa tuntee velvollisuutensa laji-
tella, järjestää ja puhdistaa oman työpisteensä sekä yleisen työalueen. 

• Käytetään valokuvia ja visuaalisia ohjeita, jotka auttavat pitämään kaiken 
järjestyksessä.  

• Merkitään lattia laitteiden ympärillä visuaalisilla teipeillä, mikä selkeyttää 
jokaisen laitteen pysyvän sijainnin. 

• Kehitetään tarkistuslista ja tarkastellaan säännöllisesti 5S-toteutuksen ti-
lannetta tarkistuslistan avulla. 

 

Koulun bioprosessitekniikan laboratoriossa tarkistuslistan esihenkilöinä voisi toimia la-

boratorioinsinööri tai opiskelijapari, joka vastaisi laboratorion 5S:n tilanteesta ja raportoisi 

ja korjaisi puutteet. 

Kuvassa 4 on esitetty esimerkki teipin käytöstä. 
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Kuva 4. Lattian merkintä teipillä. Tämä on vain käytännön esimerkki. Kuva ei ole bioprosessi-
tekniikan laboratoriosta, mutta tällaiseen toimintaan tulisi pyrkiä [14]. 

Tässä vaiheessa tulisi myös merkata bioprosessitekniikan laboratorion prosessit, lait-

teet, hyllyt ja muut toiminnot väriteipeillä. Teippaamisella merkitään ja rajoitetaan alueet 

sekä selkeytetään kulkua tilassa.  

• Teipataan laitteisiin niiden nimet selkeästi nimilapuilla, jotta jokainen opis-
kelija tietää helposti, mistä laitteesta on kyse, eikä kuluta turhaa aikaa et-
siessään oikeaa laitetta. 

• Merkitään lattialle jokaisen laitteen ympärille tarvittava tila, jotta laitteita ei 
siirretä pois sen alkuperäiestä sijainnista. 

• Merkitään vaaralliset alueet, kuten portaikko, ovet ja käsisammuttimet, kel-
tamustalla raitateipeillä, joka nostaa huomiota kulkiessa näiden vierestä. 

Sustain 

Viimeinen vaihe 5S-menetelmässä on sustain eli ylläpitäminen. Kuten nimestä käy ilmi, 

kyse on koko 5S-menetelmän pitämisestä jokaisen henkilön mielessä. 5S-menetelmän 

ylläpitäminen työpaikalle on johtajien vastuulla. Jotta ylläpitovaihe toteutetaan, johtajat 

ovat velvollisia ja heidän tulisi mahdollistaa helppo viestintä, uusien ideoiden vaivaton 

toteutus, jatkuva henkilökunnan koulutus sekä jatkuva parannus. Koska yksi 5S: n ar-

vokkaimmista osista on motivoitunut työntekijä, johtajien vastuulla on luoda oikeanlaista 

tunnelmaa, mahdollistaa työ ja motivoida työntekijöitä. Laboratorioympäristössä johta-

jana voi toimia joku henkilö, jolla Metropolian henkilökunnassa on kokemusta lean-ajat-

telusta ja sen toteutuksesta, esimerkiksi laboratorioinsinööri. 
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Sustain-vaihe on kaikkien aiempien S:ien noudattaminen ja ylläpitäminen sekä tarkistuk-

sien tekeminen. Laboratorioinsinöörin tulisi tarkistaa laboratorion tila päivittäin ja ryhtyä 

toimiin, jos laboratorio ei ole hyvässä kunnossa. 

5S-ylläpitoaskeleen toteutus: 

• Järjestetään henkilökunnalle harjoituksia. 

• Suoritetaan säännöllisiä tarkastuksia sen varmistamiseksi, että kaikkia 
määriteltyjä standardeja toteutetaan ja noudatetaan. 

• Toteutetaan parannuksia aina, kun se on mahdollista.  

• Pyydetään palautetta opiskelijoilta laboratoriotyöskentelystä. Tärkein ta-
voite on opiskelijoiden opetustoiminto, ja opiskelijoiden panokset voivat olla 
erittäin arvokkaita parannusten tunnistamisessa. 

• Ongelmien ilmetessä tunnistetaan niiden syy ja toteutetaan tarvittavat 
muutokset toistumisen välttämiseksi. 

4.2 Lean six sigma laboratorioympäristössä 

Six sigma soveltuu yleensä tuotantolaboratorioihin, joissa on tarkka laadunvalvonta ase-

tus ja tavoite asiakasta kohti. Lean six sigman avulla tuotantolaboratorion tuottavuutta 

voisi parantaa ja viallisten sekä poikkeavien tuotteiden määrää voisi laskea. Lean six 

sigma ei kuitenkaan sovellu lainkaan laboratorioon, jonka päätavoite on käytännön ope-

tustoiminta, joten lean six sigman voi unohtaa bioprosessitekniikan laboratorion lean-

toteutuksessa. On mahdotonta ja tarpeetonta laskea opetustoiminnanlaboratorion tuot-

tavuutta ja näin laskea sigma-tasoa, joten lean six sigma -menetelmä ei sovellu toteutet-

tavaksi tämänkaltaisessa laboratoriossa, kuten bioprosessitekniikan laboratoriossa. 

4.3 Kaizen laboratorioympäristössä 

Bioprosessitekniikan laboratoriossa kaizen-menetelmää voisi toteuttaa, mutta se vaatii 

opettajalta tai laboratorioinsinööriltä toimia. Kaizen-menetelmän voisi sisällyttää opiske-

lijoiden kurssin opetuksen sisältöön. Opiskelijat voisivat antaa palautetta laboratoriotyös-

kentelystä bioprosessitekniikan laboratoriossa. Opiskelijat voivat antaa esimerkiksi huo-

mautuksia, palautetta ja parannusehdotuksia työstä, laboratoriosta tai lean-
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toteutuksesta bioprosessitekniikan laboratoriossa. Kurssin lehtorin täytyy sisällyttää kai-

zen-menetelmä opetukseensä ja ilmoittaa opiskelijoille tästä. Kaizen-menetelmän kan-

nustimena opettaja voisi ottaa huomioon kurssin arvioinnissa opiskelijoiden halukkuuden 

jakaa tietoa ja antaa palautetta laboratoriotyöskentelystä. Aktiivisia ja innovatiivisia opis-

kelijoita palkittaisiin positiivisesti heidän kurssiarviointinsa suhteen.  

Täytyy ottaa huomioon, että lean 5S tai lean six sigma ovat periaatteessa myös osa 

Kaizen-menetelmää, koska myös näiden lean-työkalujen tavoite on jatkuva parannus. 

4.4 Kanban laboratorioympäristössä 

Bioprosessitekniikan laboratoriossa kanban-menetelmän voisi ottaa käyttöön kanban-

taulun avulla, kuitenkin muokkaamalla sitä. Kanban-tauluun merkitään otsikoiden ’’mitä 

halutaan tehdä’’, ’’mitä ollaan tekemässä’’ ja ’’mitä on jo tehty’’ tilalle projektikohtaiset 

tiedot. Taululle merkitään projektin nimi ja lapuilla tai tussilla sen ryhmän jäsenten nimet, 

mitä laitetta käyttää. Merkitään myös päivämäärä, jolloin projekti on aloitettu. Tauluun 

voi myös ongelmatilanteen varalta merkitä projektiryhmän vastuuhenkilö sekä mahdolli-

nen ohjaaja koulun puolelta. Taulukossa 5 on esitetty esimerkki kanban-taulusta biopro-

sessitekniikan laboratoriota varten. 

Taulukko 5. Kanban-taulun esimerkki bioprosessitekniikan laboratoriossa. Tauluun merkitään 
projektin nimi, ryhmän jäsenten nimet, vastuuhenkilön ja ohjaajan nimi, projektin 
aloitus päivämäärä sekä tarvittava laite, jota projektissa tarvitaan. 

Projekti 
Projektin jä-
senet 

Projekti 
aloitettu 

Vastuuhen-
kilö 

Ohjaaja 
Tarvittava 
laite labora-
toriossa 

Bakteerikas-
vun olosuh-
teiden tutki-
minen 

Henkilö #1, 
Henkilö #2 

5.2.2019 Henkilö #1 Henkilö #3 
Pieni fer-
mentori 1 kpl 

Kanban-taulua voi aina muokata sopivaksi eri toimintoihin. Taulukon 5 esimerkki sopisi 

bioprosessitekniikan laboratorioon. Tämä selkeyttää laboratoriotyöskentelyn tilanteen vi-

suaalisesti ja näin edistää laboratoriotyöskentelyä. Kanban-taulua voidaan myös käyttää 

laboratorion laitteiden varaamistyökaluna.  
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5 Muutostyön ehdotukset ja layout-suunnitelma 

5.1 Laboratorion toiminnot 

Bioprosessitekniikan laboratoriossa on kolme päätoimintoa: opetustoiminto, ylläpitotoi-

minto ja projektitoiminto. Opetustoiminnolla tarkoitetaan opiskelijoiden oppimista edistä-

vää toimintaa, jossa opiskelijat suorittavat harjoitustöitä laboratoriossa eri laitteiden ja 

prosessien kanssa. Laboratorion ylläpitotoiminnot ovat tilan yleinen siivoaminen, astioi-

den tiskaaminen astianpesukoneella ja autoklaavin käyttö. Projektitoiminta on opiskeli-

jaryhmien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden projektityöskentelyä laboratoriossa. 

Laitteiden sijoitus bioprosessitekniikan laboratoriossa on esitetty liitteessä 1: ’’Bioproses-

sitekniikan laboratorion layout-suunnitelma’’. Laboratorioon mahtuu layout-suunnitelman 

mukaan 13 laitetta. Nämä ovat seuraavat: 

• autoklaavi 

• 2 kpl pientä 3 litran fermentoria  

• sentrifuugi 

• iso 10 litran fermentori ja sen tietokone 

• leväreaktori (tulossa laboratorioon) 

• mikrosuodatin 

• painesuodatin 

• spraykuivuri 

• höyrykehitin 

• vedenpehmennin 

• anaerobikaappi 

• laminaarikaappi 

• astianpesukone 

5.1.1 Fermentori 

Fermentori on suljettu ja steriloitu astia, joka ylläpitää optimaalisia olosuhteita mikrobien 

kasvulle. Fermentoriin pystyy asentamaan paine-, pH-taso- ja happitaso-antureita. An-

tureiden avulla pystytään seuraamaan ja valvomaan fermentorin olosuhteita. Olosuhteita 
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valvotaan, jotta ne pysyvät optimaalisina mikrobien kasvun kannalta. Kuvassa 5 on esi-

tetty fermentori. 

 

Kuva 5. Infors-fermentori, tilavuus 3 litraa. Liitteessä 3 on esitetty pienen fermentorin laitekortti, 
jossa on tarkempaa tietoa laitteesta. 

5.1.2 Spraykuivuri 

Spraykuivausta tai sumukuivausta käytetään tuotteiden kuivaukseen niiden säilyvyyden 

parantamiseksi ja tilavuuden pienentämiseksi. Menetelmä on laajalti käytössä erityisesti 

elintarviketeollisuudessa. 

Spraykuivurissa kuivattava liuos, suspensio tai emulsio johdetaan pieninä pisaroina kuu-

maan kaasuvirtaan. Pisaroissa nesteen pinta-ala suhteessa tilavuuteen on suuri, jolloin 

kosteus haihtuu nopeasti pois. Kuiva jauhemainen tuote erotetaan kaasuvirtauksesta 

syklonin avulla. Kuvassa 6 on esitetty spraykuivuri. 
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Kuva 6. Spraykuivuri. Liitteessä 4 on esitetty spraykuivurin laitekortti, jossa on tarkempaa tietoa 
laitteesta. 

5.1.3 Painesuodatus 

Painesuodatus on nesteen ja kiintoaineen erotuksessa käytettävä tekniikka. Painesuo-

datus on prosessi, jossa kiinteä aine, kuten saostuma, erotetaan nesteestä, puristamalla 

se paineen alaisena huokoisen väliaineen läpi, joka tunkeutuu helposti nesteen läpi. Pai-

nesuodatusta käytetään laajasti useilla eri aloilla, kuten kemianteollisuudessa, kaivoste-

ollisuudessa ja mineraalien käsittelyssä. Kuvassa 7 on esitetty painesuodin. 

 

Kuva 7. Larox-painesuodin. Liitteessä 5 on esitetty painesuotimen laitekortti, jossa on tarkem-
paa tietoa laitteesta. 
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5.1.4 Leväreaktori 

Bioprosessitekniikan laboratorioon on suunnitelmissa hankkia leväreaktori mikrolevien 

kasvatusta ja tutkimusta varten. Leväreaktorissa on useita pitkiä putkia vaakatasossa, 

missä mikrolevät kasvavat. Koska putket ovat vaakatasossa, leväreaktori vie paljon tilaa 

laboratoriosta, mikä täytyy ottaa huomioon laboratorion layout-suunnittelussa. 

5.2 Layout-suunnitelma  

Laboratorioiden suunnittelu, layout-asettelu ja kaikkien toimintojen sijoittelu vaikuttavat 

merkittävästi laboratoriotyöskentelyyn. Hyvä suunnitelma tukee lean-prosesseja, kuten 

virtausta, visuaalista hallintaa, selkeyttä ja ylipäätään laboratoriossa työskentelyä. 

Layout-suunnitelma aloitettiin mitoittamalla koko bioprosessitekniikan laboratorion tilan 

sekä kaikkien laitteiden ulottuvuudet. Tämän jälkeen otettiin huomioon, missä sijaitsevat 

laboratoriossa käyttöhyödykkeet, kuten vesipisteet, paineilmasyötöt ja sähköjohtojen 

pistorasiat. Varsinainen tietokoneavusteinen suunnittelu tehtiin Kymdata Oy:n tarjoa-

malla CADS 18 -tietokoneohjelmistolla, joka piirrettiin mahdollisimman tarkassa mitta-

kaavassa laboratorion tila ja laitteet. Laitteiden lopullisessa suunnitelman sijoituksessa 

otettiin huomioon lean-ajattelun periaatteet ja säännöt. 

Laitteiden sijoitus 

Laitteiden sijoitus bioprosessitekniikan laboratoriossa on esitetty liitteessä 1: ’’Bioproses-

sitekniikan laboratorion layout-suunnitelma’’. Layout-suunnitelmassa on otettu huomioon 

lean-ajattelu. Laboratoriossa ei tulisi liikkua ympäri paikkaa, koska se on turhaa liikettä 

ja voi täten myös vaarantaa turvallisuutta. Laitteet on sijoitettu siten, että ne olisivat jär-

kevästi lähekkäin, jotta turha liike laboratoriossa olisi poistettu.  

Ylläpitotoimintojen sijoitus 

Ison autoklaavin, vedenpehmentimen ja höyrykehittimen kannalta sijoitus säilyy entise-

nään, koska näiden toimintojen täytyvät olla vierekkäin, sillä ne toimivat toistensa avulla. 

Getingen -autoklaavi toimii höyryllä ja se tarvitsee jatkuvaa höyrysyöttöä autoklavoinnin 

aikana, joten on myös käynnistettävä Steamelmon -höyrykehitin ja Sepatecin -
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vedenpehmennin, jotka molemmat sijaitsevat autoklaavin vieressä. Näiden toimintojen 

sijaintia ei muuteta suunnitelmassa, vaan sijoitetaan näitä toimintoja tarvittavat laitteet 

autoklaavin läheisyyteen, esimerkiksi pienet fermentorit, joiden astiat täytyy steriloida 

töiden alussa. Astianpesukone on ovea vastapäätä olevan seinän edessä pienten fer-

mentorien lähellä. 

Bio- ja leväreaktorin sijoitus 

Pienet fermentorit on sijoitettu pöydän päälle, jotta työskentely niiden parissa olisi enem-

män ergonomista. Fermentorien sijainti on keskellä laboratoriota, vesipisteen, autoklaa-

vin ja kaappien välissä. Fermentorit tarvitsevat jatkuvaa vesisyöttöä astian lämpötilasää-

dön takia, joten sijoitus lähellä vesipistettä on tärkeää. Kuten mainittu, fermentorien astiat 

täytyy steriloida autoklaavissa ennen töitä, jotta pystyttäisiin kasvattamaan bakteereja 

kunnolla. Tämän takia pienet fermentorit eivät saisi olla sijoitettuna kaukana autoklaa-

vista, koska muuten se aiheuttaisi lean-ajattelun vastaista liikkeen hukkaa ja samalla 

myös aiheuttaa turvallisuusriskin, sillä opiskelijoiden ylimääräinen liike astia kädessä ai-

heuttaa virtausta laboratoriossa opiskelijoiden kesken ja kallis astia voi pudota ja särkyä 

teräviksi paloiksi. Pienet fermentorit on myös sijoitettu lähellä tiskipaikkaa ja astianpe-

sukonetta, mikä vähentää turhaa liikkeettä laboratoriossa. 

Biostatin 10 litran iso fermentori on sijoitettu seinän viereen ison kokonsa takia sekä sen 

takia, koska iso fermentori tarvitsee paineilmaa ja höyrysyöttöä, jotka se saa seinästä 

tulevista letkuista. Myös iso fermentori tarvitsee jatkuvaa vesisyöttöä, kuten pienetkin 

fermentorit. Vesipiste sijaitsee vain muutaman metrin päässä isosta fermentorista. Ison 

fermentorin toimintaan kuuluu sen oma tietokone, joka on suunnitelmassa otettu huomi-

oon. 

Suunniteltu ja tulossa oleva leväreaktori on isokokoinen. Tarkkoja mittoja ei ole vielä 

tiedossa, mutta layout-suunnitelmassa on otettu huomioon sen iso koko ja arvioitu lait-

teen mittakaavaa. Ison kokonsa takia järkevä sijoitus laitteelle olisi seinän viereen ja mie-

lellään nurkkaan. Leväreaktori on sijoitettu lähelle paineilmasyöttöä sekä vesipistettä la-

boratorion nurkkaan ikkunoiden eteen. Huonona puolena leväreaktorin sijoituksessa on 

se, että laite on ikkunan edessä ja saattaa ison kokonsa takia estää auringon valon 
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pääsyä laboratorioon. Laite saattaa myös olla esteettisesti huono näkymä koulun ulko-

puolelta sisälle. 

Downstream-prosessien sijoitus 

Spraykuivuri on sijoitettu seinän eteen höyrykehittimen ja kierreportaiden väliin. Spray-

kuivuri tarvitsee vain paineilmaa ja tietenkin sähköä. Tarvittava paineilma voidaan reitit-

tää seinän kautta spraykuivuriin. Spraykuivuri on sijoitettu pöytätason päälle ergonomi-

sen syyn takia, sekä sen takia, että sen voisi helposti siirtää ison ulko-oven tieltä pois, 

silloin kun laboratorioon viedään tai tuodaan jotakin isoa esinettä. Ideaalista olisi, jos 

pöytätasolla olisi lukittavat renkaat, jolloin sitä voisi siirtää helpommin. 

Painesuodin ja mikrosuodin on sijoitettu vierekkäin keskelle bioprosessitekniikan labora-

toriota. On selkeämpää, kun molemmat downstream -prosessit, jotka ovat tässä tapauk-

sessa suodatusprosessit, olisivat lähekkäin toisiaan, koska ne asettavat prosessit ikään 

kuin ryhmäksi. Heikkoutena on se, että Larox-painesuodin tarvitsee jatkuvaa vesisyöt-

töä. Se hankaloittaa hieman laboratoriossa liikkumista, sillä vesiletku kulkisi seinältä lat-

tialle keskelle laboratoriota painesuotimelle. Tämä on myös turvallisuusriski, koska latti-

alla olevat letkut asettavat riskin kompastumiselle laboratoriossa. Olisi ideaalista, jos 

vesi- ja paineilmaletkut saisi seinältä katon kautta laitteille tai lattian kautta, mutta peittä-

mällä ne jollakin tavalla, ettei niihin kompastuisi. Molemmat suodattimet on sijoitettu 

layout-suunnitelmassa keskelle laboratoriota, koska ne eivät sovellu seinän eteen sijoi-

tettavaksi ja operoitavaksi ja koska laboratorion keskellä sijaitsee myös viemäriaukko, 

johon saisi kätevästi suodattimien vesisyötön tyhjennettyä. 

Työtasojen sijoitus 

Laminaarikaappi ja anaerobikaappi ovat sijoitettu seinän eteen leväreaktorin viereen. La-

minaarikaappi on huolellisesti suljettu työtaso, joka muistuttaa vetokaappia. Se on suun-

niteltu estämään biologisten näytteiden tai muiden hiukkasille herkkien materiaalien 

saastuminen. 

Laminaarikaapissa ilma johdetaan ilmansuodattimen läpi, joka poistaa kaiken ilmassa 

olevan kontaminaation steriilien olosuhteiden ylläpitämiseksi. Ilma vedetään 
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suodattimen läpi ja puhalletaan hyvin tasaisella laminaarivirtauksella käyttäjää kohti. An-

aerobikaappi tarjoaa erinomaiset olosuhteet näytteiden käsittelyyn ja tutkimiseen ilman 

näytteen altistumista hapelle. Tämä anaerobikaappi tarjoaa mahdollisuuden käsitellä 

näytteitä kestävässä ympäristössä. Säädettävä lämpötila ja kosteus tarjoavat tarkasti 

säädetyn ympäristön, joka on optimaalinen solujen kasvulle. 

5.3 Turvallisuus ja ergonomia 

Turvallinen toiminta on tärkeää jokaisessa työpaikassa, etenkin laboratorioissa. Lean-

ajattelu ei varsinaisesti ota huomioon turvallisuutta, mutta lean 5S:n myöhemmässä ajat-

telussa, lean 6S, turvallisuus on tärkeä vaihe. Kun laitteet on sijoitettu laboratorioon, nii-

den rajat tulisi teipata teipillä, jotta määritetään niiden pysyvä sijainti. Seuraavaksi tulisi 

merkata varoitusteipeillä, esimerkiksi keltamustalla teipillä vaaralliset alueet, kuten ovien 

kohdat, käyttöhyödykkeiden venttiilit ja kierreportaikon alue. Laboratorioon tulisi sijoittaa 

hyvään paikkaan palonsammutustarvikkeet sekä ensiaputarvikkeet. Vaikka laboratori-

ossa ei periaatteessa ole syttymisen vaaraa, tilassa tulisi olla palovaroitin ja palonsam-

mutus tarvikkeet, kuten vaahtosammutin ja sammutuspeite ja näiden lisäksi hätäsuihku. 

Myös ensiaputarvikkeiden tulisi löytyä ja olla helposti saatavilla laboratoriossa. 

Ergonomia on otettu huomioon laboratoriossa lean-ajattelussa ja layout-suunnitelmassa. 

Laitteiden järkevä sijoitus ja turhan liikkeen vähentäminen edesauttavat ergonomiaa ja 

työskentelyä laboratoriossa. Osa laitteista, esimerkiksi spraykuivuri ja pienet fermentorit 

on sijoitettu pöytätasojen päälle, jotta työskentely niiden parissa olisi mukavampaa ja 

selkeämpää. Laboratoriosta löytyy myös jakkaroita, jotta ei tarvitsisi seisoa odotellessa 

prosessien valmistumista, esimerkiksi pienten fermentorien kanssa työskennellessä jou-

tuu odottamaan joskus pitkän ajan ideaalisten mikrobikasvatusolosuhteiden saavutta-

miseksi. Jakkaroita voidaan säilyttää toistensa päällä, mikä auttaa tilassa liikkumista la-

boratoriotöiden päädyttyä. 

Layout-suunnitelmassa ja laitteiden sijoituksessa on otettu huomioon lean-ajattelun mu-

kainen toiminta, jossa on vältetty mahdollisimman paljon turhaa liikettä, jota tapahtuu 

laboratoriossa. Bioprosessitekniikan laboratorion tila ei ole iso eikä laitteita voida sijoittaa 

täydellisesti, mikä on kuitenkin hyväksyttävää tämänkaltaisessa laboratoriossa, jossa 

päätoiminto on opetus eikä tuotanto. Tärkeintä on, että opiskelijat innostuvat 
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laboratoriotyöskentelystä tilassa ja että he voivat työskennellä mutkattomasti ja turvalli-

sesti. Ylimääräistä liikettä saattaa esiintyä materiaalien ja työkalujen etsinnässä, koska 

hyllytilat on rajoitettu yhdelle puolelle laboratoriota. Myös käyttöhyödykkeiden kannalta 

saattaa joutua liikkumaan edestakaisin. 

5.4 Säilytystilat 

Bioprosessitekniikan laboratorion hyllyt on rajoitettu yhdelle puolelle laboratoriota. Mate-

riaalien, työkalujen ja laitteiden varaosien säilytyspaikka on pöytätasojen alla tai yläpuo-

lella hyllyissä. Laboratorion hyllyjen heikkoutena on niiden huono kunto ja ikkunan puute. 

Hyllyt ovat hyvin vanhoja ja kehnossa kunnossa. Jotkut kaappien ovien saranat ovat 

ruosteisia, ja hyllytasot ovat lähes lahoamaisillaan. Olisi suositeltavaa, jos Metropolian 

budjetti sallii, joko kunnostaa nykyiset hyllyt tai sitten vielä parempi, hankkia uudet hyllyt, 

joissa on ikkuna tai läpinäkyvä kaapin ovi. Läpinäkyvät hyllyt selkeyttävät visuaalisesti, 

mitä materiaaleja kaapeissa on säilytetty. Näin ei joutuisi lukemaan tarralappuja tai avaa-

maan jokaista hyllyjä, kun etsii tiettyä astiaa tai työkalua hyllyistä. 

Hyllyjen tulisi myös olla lean-ajattelun mukaisia. Hyllyjen sisältö tulisi olla lean 5S:n mu-

kaisia. Siellä ei tulisi säilyttää turhia ja käyttämättömiä materiaaleja, esineitä tai osia vaan 

ne tulisi heittää pois. Hyllyissä tulisi olla tarralaput kaappien ovissa, mutta myös kaappien 

sisällä merkitsemään sen vastaavaa esinettä, jota kaapissa säilytetään. Hyllyt tulisi 

myöskin teipata samalla periaatteella kuin laitteetkin. Hyllyjen esineiden sijainti tulisi olla 

selkeä, mikä onnistuu teippaamalla vastaavan esineen säilytystila hyllyn sisällä, jotta 

olisi selkeää, missä tiettyä esinettä voidaan säilyttää hyllyn sisällä. Kuvassa 8 on esitetty 

esimerkki hyllyn lean-ajattelusta. 
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Kuva 8. Esimerkki lean 5S:n tapaisesta tavaroiden säilytyksestä hyllyissä. Erikokoiset astiat on 
ryhmitelty ja niiden alue on merkitty teipeillä. Kuva on Turku Ammattikorkeakoulun la-
boratoriosta. 

5.5 Virtauskaavio 

Liitteessä 2 on esimerkki bioprosessitekniikan laboratorion virtauskaaviosta. Siinä on 

esitetty ja kuvitettu opiskelijoiden liike eli ’’virtaus’’ työskennellessä Inforsin 3 litran fer-

mentorilla. Kaaviosta nähdään, ettei tarvitse liikkua ympäri bioprosessitekniikan labora-

toriota tehdessä fermentorilla töitä.  
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Kuva 9. Bioprosessitekniikan laboratorion virtauskaavio esimerkki. Virtauskaaviossa on kuvi-
tettu opiskelijan liikkuminen tehdessään harjoitustyötä pienen fermentorin kanssa. Liit-
teessä 2 on tarkempi kuva virtauskaaviosta, jossa näkyy koko laboratorion tila. 

Vesipisteellä joutuu laittamaan vedenvirtauksen päälle fermentoria varten. Ennen kuin 

käynnistää fermentointiprosessin, fermentorin astian täytyy olla steriloitu. Täten astia 

joudutaan laittamaan isoon autoklaaviin, joka sijaitsee oven vieressä. Autoklaavi toimii 

höyryllä, ja se tarvitsee jatkuvaa höyrysyöttöä autoklavoinnin aikana, joten on myös 

käynnistettävä höyrykehitin ja vedenpehmennin, jotka molemmat sijaitsevat autoklaavin 
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vieressä. Fermentoinnissa tarvittavien materiaalien tulisi löytyä läheltä, joten fermentorin 

takana olevissa pöytätason alahyllyissä tulisi säilyttää fermentorin materiaalit, osat ja 

raaka-aineet töitä varten. Laboratoriotöiden lopuksi pestään fermentorin astia sekä muut 

osat joko käsin tai astianpesukoneessa, joka sijaitsee bioprosessitekniikan laboratorion 

nurkassa lähellä fermentoria. Monet muutkin työt eri laitteilla ovat samantapaiset ja opis-

kelijoiden virtaus samanlaista. Useimmiten kuljetaan laitteelta hyllyille sekä käyttö-

hyödykkeille ja töiden lopulta astianpesukoneelle. 

6 Yhteenveto 

Opinnäytetyön tavoitteet saavutettiin. Bioprosessitekniikan laboratorion nykytilannetta 

analysoitiin ja tarjottiin lean-filosofian teoriasta nousevia käytännön suosituksia onnistu-

neelle lean-toteutukselle. Tämän lisäksi luotiin layout-suunnitelma laboratorion toimin-

noille. 

Lean-ajattelusta ja sen toteutuksesta Metropolian bioprosessitekniikan laboratoriossa 

olisi hyötyä. Lean-ajattelu edesauttaisi bioprosessitekniikan laboratorion tilan käyttöä ja 

opiskelijoiden opetustoimintoa laboratoriotöiden kanssa. Lean-ajattelun avulla laborato-

riosta saadaan suoraviivaisempi ja selkeämpi.  

Kaikkia leanin työkaluja ei kuitenkaan voida ottaa käyttöön bioprosessitekniikan labora-

toriossa, vaan kaikkein yksinkertaisin tapa olisi ottaa käyttöön vain lean 5S. Lean 5S:n 

toteuttaminen auttaisi laboratorion takaisin käyttöön ottamisessa, sillä laboratorion nyky-

tilanne on hyvin sotkuinen ja tilassa on monia ylimääräisiä tavaroita. Lean 5S:n avulla 

bioprosessitekniikan laboratoriosta saadaan turhat esineet poistettua ja lopulta siisti tila, 

missä voidaan toteuttaa käytännön laboratoriotöitä turvallisesti. Hyvin toteutettu lean 5S- 

toiminta varmistaa myös sen, että laboratorio ja sen laitteet pysyvät hyvässä kunnossa. 

Tässä työssä pohdittiin myös bioprosessitekniikan laboratorion toimintoja ja tulevaisuu-

den layout-suunnitelmaa huomioimalla lean-ajattelu suunnittelussa. Laboratorion lean-

toteuttamiseen liittyvä työ vaatii huomattavan määrän työtä ja aikaa. Johtopäätöksenä 

voidaan todeta, että tämä tutkimustyö voi toimia oppaana lean 5S:n käyttöönotossa Met-

ropolian bioprosessitekniikan laboratoriossa tai muissakin laboratorioissa. 
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On tärkeää muistaa, että lean-toteutus ei ole lyhytaikainen projekti. Tärkein asia ymmär-

tää leanin toteutuksessa on se, että sen toteutus ei koskaan päädy. Asioita ja toimintoja 

voi aina kehittää paremmaksi ja tehokkaammaksi.  
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Bioprosessitekniikan laboratorion virtauskaavioesimerkki 
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Laitekortti: Pienet fermentorit 

 

 

 

Laite: Infors fermentori 3 litr. 2 kpl 

 

Ulkomitat (K/L/S, cm): 155/161/80 pöytä + laitteet 

 

Sähkö: 220 V 

 

Vesi: kyllä 

Paineilma: kyllä 
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Laitekortti: Spraykuivuri 

 

 

Laite: Büchi spraykuivuri 

 

Ulkomitat (K/L/S, cm): 108/65/66 + hana 

 

Sähkö: 220 V 

 

Vesi: ei 

 

Paineilma: kyllä
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Laitekortti: Painesuodin 

 

 

Laite: Larox painesuodin (siirrettävissä) 

 

Ulkomitat (K/L/S, cm): 140/167/62, pyörillä 

 

Sähkö: 220 V 

 

Vesi: kyllä 

Paineilma: kyllä
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Laitekortti: Iso fermentori 

 

 

Laite: Biostat 10 litr fermentori 

 

Ulkomitat (K/L/S, cm): 191/100/ 92 + tietokone 

 

Sähkö: 3V, 16 A 

 

Vesi: kyllä 

Paineilma: kyllä 

Höyry: kyllä
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Laitekortti: Mikrosuodin 

 

 

Laite: Mikrosuodatusyksikkö Millipore (siirrettävissä) 

 

Ulkomitat (K/L/S, cm): 134/125/81 pyörillä 

 

Sähkö: kyllä 

 

Vesi: ei 

 

Paineilma: ei?
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Laitekortti: Autoklaavi 

 

 

Laite: Getinge autoklaavi 

Ulkomitat (K/L/S, cm): 205/95/135 + etupaneelin kytkimet 8 cm ja liitännät 

Sähkö: ks. ao. kuva 

 

Vesi: kyllä 

Paineilma: kyllä
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Laitekortti: Höyrykehitin 

 

 

Laite: Steamelmo höyrykehitin 

Ulkomitat (K/L/S, cm): 131/77/77 + oma sähkötaulu 

Sähkö:  3V, kaksiteho 45/75 W, etusulakkeet 3x120, pääkytkin 125 A 

 

Vesi: kyllä, sekä oma vesipehmennin 

Paineilma: ei
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Laitekortti: Vedenpehmennin 

 

 

Laite: Vedenpehmennin 

 

Ulkomitat (K/L/S, cm): 108/54/39  

 

Sähkö: 220 V 

 

Vesi: kiinteät vesiputket 

 

Paineilma: ei 


