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1
1.1

JOHDANTO
Taustaa

Yrityksen varastoon sitoutuu paljon pääomaa tuotannossa käytettävien raaka-aineiden,
puolivalmiiden sekä valmiiden tuotteiden muodossa. Tämän takia on normaalia, että yhtenä monista yrityksen osa-alueista juuri varasto ja siihen sidottu pääoma onkin yrityksen
johtoa eniten kiinnostavin asia. Kaikki ylimääräinen varastoon sidottu pääoma heikentää
yrityksen maksuvalmiutta eli likviditeettiä. (Logistiikan Maailma 2019a.) Varastointi ja siihen liittyvät kustannukset ovat yleisesti ottaen karkeasti noin puolet yrityksen logistiikkakustannuksista ja tästä syystä varastoprosessien kehittämiseen ja tehostamiseen ollaan
nykyaikana keskittymässä yhä enemmän (Logistiikan maailma 2019b). Varastoprosessi
on tärkeä osa yritystoimintaa, eikä yritys pääse siitä kokonaan eroon halutessaan palvella
asiakkaitaan joustavasti ja myydä tuotteita nopealla toimitusajalla suoraan varastosta.
Varastoprosessilla tarkoitetaan kaikkea varastoon ja varastointiin liittyvää toimintaa yrityksessä. Kuvio 1 havainnollistaa varastoprosessin eri työvaiheet. Varastoprosessi sisältää
kaiken tavaran saapumisen, vastaanoton, tarkastamisen, hyllytyksen, säilytyksen, varastopaikkasiirtojen, keräilyn, lähettämisen, inventoinnin, saldojen hallinnan ja siistimisen
sekä lisäarvopalveluiden väliltä (Logistiikan Maailma 2019c).

Kuvio 1. Varastoprosessin vaiheet (mukailtu Ståhl 2011, 11)
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Yrityksen toimintoja halutaan tehostaa siitä syystä, että tehokas toiminta tuo kustannussäästöjä yritykselle (Niskavaara 2010). Arvoa tuottamattoman hukan eliminointi on yksi
tapa tehostaa yrityksen toimintoja. LEAN-toimintamallin avulla hukkaa saadaan eliminoitua muun muassa yhdenmukaistamalla, eli vakiinnuttamalla yrityksen toimintoja. LEANtoimintamalli on alunperin Japanissa Toyotan tuotantoperiaatteiden pohjalta kehitetty tuotantoperiaate, jonka tarkoituksena on kehittää toimintaa jatkuvasti kannattavammaksi hukkaa poistaen. Hukalla (Muda) tarkoitetaan LEAN-toimintamallissa kaikkea turhaa ja arvoa
tuottamatonta työtä, jonka poistamisella työn tuottavuus sekä laatu paranevat (Kouri 2009,
10). Työtapojen vakiinnuttaminen parantaa lisäksi myös työturvallisuutta (Kouri 2009, 16).

Ylituotanto

(Hyödyntämätön
potentiaali)

Varastointi

Odottaminen

Hukka
(Muda)

Yliprosessointi

Virheet

Kuljettaminen

Liikkuminen

Kuvio 2. LEAN-toimintamallin mukaiset hukat (mukailtu Mflow 2016)
Kuvio 2 havainnollistaa LEAN-toimintamallin mukaiset hukat. Hukkia on yleisesti seitsemän kappaletta: ylituotanto, odottaminen, virheet, kuljettaminen, liikkuminen, yliprosessointi ja varastointi. Lisäksi on olemassa myös kahdeksas hukka, hyödyntämätön potentiaali. (Mflow 2016.)
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1.2

Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaukset

Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena on kartoittaa yritys X:lle, kuinka heidän Tampereen varaosavarastonsa kehitetään varastopaikkatyyppien osalta vastamaamaan yrityksen vakioiutua toimintamallia, SOP:a. SOP on lyhenne sanoista Standard Operating Procedure ja se tarkoittaa vapaasti suomennettuna vakioitua toimintamallia. Varastopaikkatyypillä (Storage Bin Type) tarkoitetaan varastossa olevaa paikkaa, aluetta tai tilaa. Varastopaikkatyyppi on määritelty yrityksen varastonhallintajärjestelmässä (Warehouse Management System, WMS) varastoon loogisesti tai fyysisesti tietynlaiselle tavaralle sen fyysisen ominaisuuden, varastointitekniikan, organisaatiomuodon tai tehtävän mukaan (Yritys
X 2019).
Toisena tavoitteena on kehittää Tampereen varasosavaraston keräilyprosessia siten, että
pakkaamohenkilökunnan työ helpottuu. Keräilyprosessi tarkoittaa toimenpidettä, jossa tavarat kerätään varastosta pakkaamoon pakattaviksi.
Näihin tavoitteisiin on tarkoitus päästä kuvion 3 mukaisesti kartoittamalla:
•

Tampereen varaosavaraston varastopaikkatyyppien sekä keräilyprosessin nykytilat

•

tunnistaa ongelmakohdat

•

määritellä varastopaikkatyyppien sekä keräilyprosessin tavoitetilat

•

kirjata ylös kehitysehdotukset tavoitetiloihin pääsemiseksi

Yritys X:n Tampereen varaosavaraston varastopaikkatyyppien ja keräilyprosessin kehitys

Nykytilat

Ongelmakohtien
selvittäminen

Kehitysehdotukset

Tavoitetilat

Kuvio 3. Opinnäytetyön case-tutkimuksen vaiheet
Opinnäytetyö rajataan yrityksen X kahdestatoista varaosavarastosta vain Tampereen varaosavarastoon ja sen varastopaikkatyyppeihin sekä keräilyprosessiin. Kartoituksen perusteella löytyvät korjaavat toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa paikallisesti soveltaen ja
pääasiassa jo olemassa olevia resursseja apuna käyttäen. Korjaavien toimenpiteiden toteutus tehdään tulevaisuudessa, joten niiden toteutus ei kuulu tähän opinnäytetyöhön.
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1.3

Aiemmat tutkimukset

Varastoprosesseihin liittyviä opinnäytetöitä ja tutkimuksia on tehty vuosien mittaan todella
paljon. Tutkimukset varastoprosessien kehittämisestä on pääasiassa tehty case-tutkimuksina yrityksille. Tämä johtuu siitä, että vaikkakin varaston päätoimintaperiaate kaikkialla on
sama, on varastojärjestelmä kuitenkin yleensä aina erilainen (Logistiikan Maailma 2019c).
Osa tutkimuksista on laajoja ja osa suppeita riippuen tutkimuksen kohteena olevan yrityksen varaston koosta ja toiminnoista. Mitä pienempi varasto ja mitä vähemmän toimintoja
varastolla on, sitä laajemmin sitä voidaan tutkia ja kehittää yhdessä opinnäytetyössä.
Theseuksesta löytyy lukuisia opinnäytetyömuodossa tehtyjä case tutkimuksia erilaisille yrityksille, joista alla muutama esimerkki.
Teemu Karppinen teki laajan, 67 sivuisen opinnäytetyön nimeltä Varaston kehittäminen
Lean-ajattelumallilla vuonna 2016 ABB Oy:n Helsingin moottorit ja generaattorit -liiketoimintayksikölle. Hän tutki ABB:n varaston valurunkovarastoinnin nykytilan tehokkuutta ja
tunnisti hukkia LEAN-toimintamallin avulla. Tulevaisuuden tavoitetilan hän asetti LEANtoimintamallin avulla löytämiensä hukkien eliminoimiseksi. Tavoitetilan asettamista varten
hän haastatteli erilaisia henkilöitä yrityksestä, sekä teki laskelmia ja suunnitelmia. Tavoitetilan toteuttamisen myötä yrityksen henkilöstötarve väheni ja varastoon saatiin noin 200
EUR-lavapaikkaa lisää. (Karppinen 2016.)
Suppeamman opinnäytetyön, jossa keskityttiin vain case yrityksen keräilyn tehostamiseen, teki vuonna 2013 Vesa Paasonen Rakennuskemia Oy:lle. Paasosen opinnäytetyössä tarkoituksena oli parantaa keräilyn tehokkuutta Rakennuskemia Oy:ssä siirtämällä
hyvin kiertävien tuotteiden aktiivikeräyspaikat paremmille keräilypaikoille. Työssään hän
käytti apuna yrityksen hiljaista tietoa, empiiristä kokemusta sekä XYZ-analyysia. Varaston
profiilia muutettiin kahden vuoden aikana paremmaksi, keräilymatkoja lyhyemmiksi sekä
vapautettiin uusia aktiivikeräilypaikkoja uusille tuotteille. (Paasonen 2013.)

1.4

Tutkimusmenetelmät

Tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelminä käytettiin laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, osallistuvaa havainnointia sekä teemahaastattelua. Kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä tarkoitetaan tutkimustapaa, joka ei perustu tilastoihin tai dataan, vaan tutkijan havaintoihin ja niiden analysointiin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusote on induktiivinen, eli havainnot johtavat suurempiin merkityksiin. Tutkimusprosessissa empiirisiä
havaintoja saadaan kerättyä muun muassa litteroitujen haastatteluiden, keskusteluiden,
havainnointiraporttien sekä kirjallisten dokumenttien avulla. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara. 2015, 266.)
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Osallistuvalla havainnoinnilla tarkoitetaan tutkimusmenetelmää, jossa tutkija osallistuu itse
tutkimuksessa tutkittavaan ilmiöön, joko passiivisesti tai aktiivisesti. Aktiivisessa osallistumisessa tutkija kehittää asioita vaikuttamalla lopputulokseen ja passiivisessa taas puolestaan ei. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tässä opinnäytetyössä osallistuvaa
havainnointia käytettiin apuna toimintojen kehittämisessä myös siitä syystä, että opinnäytetyön tekijällä oli laaja-alainen kokemus käytännön varastotyöstä sekä varastoprosessien
kehittämisestä.
Teemahaastattelut ovat haastatteluja, jossa ei ole tarkoin määritelty yksityiskohtaisia kysymyksiä, vaan ne keskittyvät tiettyihin ennalta määriteltyihin teemoihin (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Teemahaastatteluilla saatiin vastaukset kahteen teemaan liittyviin kysymykseen seitsemältä avainhenkilöltä: varastopäälliköltä, viideltä varastotyöntekijältä sekä varastoprosessispesialistilta. Teemahaastattelut järjestettiin henkilöille valmiiksi
tiettyihin aihealueisiin liittyen vapaiden haastatteluiden muodossa. Aiheina olivat varastopaikkatyyppien nykytilaan ja tavoitetilaan liittyvät ongelmat ja edut sekä keräilyprosessin
ongelmat.
Lähteinä tässä opinnäytetyössä käytettiin logistiikka- ja varastoalan kirjallisuutta, luotettavia internet-lähteitä, opinnäytetyön kannalta merkittävien avainhenkilöiden haastattaluita,
lakitekstejä sekä yrityksen X vakioitua toimintamallia, SOP:a (Standard Operating Procedure). Alan kirjallisuudesta sekä internetistä saatiin yleistä varastoprosessiin ja LEANtoimintamalliin pohjautuvaa faktatietoa, jota käytetiin apuna case-tutkimuksessa. LEANtoimintamallin avulla tunnistettiin arvoa tuottamattomia hukkia sekä kehitettiin toimintaa
poistamalla ylimääräisestä työstä aiheutuvaa hukkaa. Avainhenkilöiden haastatteluista
saatiin tietoa prosessien nyky- ja tavoitetilan ongelmista ja eduista. Haastatteluiden tarkoituksena oli myös saada selville kehitysehdotuksia pohjautuen työntekijöiden kokemuksiin
varastolla tai varastoon liittyvissä työtehtävissä työskennellessään.
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1.5

Opinnäytetyön rakenne

Kuviossa 4 on esiteltynä opinnäytetyön rakenne. Tämä opinnäytetyö koostuu neljästä
pääkohtasta: johdannosta, teoriasta, empiriasta ja yhteenvedosta.

Johdanto

Teoria

Empiria

Yhteenveto

•Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja rajaukset
•Tutkimusmenetelmät ja työn rakenne
•Aiemmat tutkimukset

•Varastoprosessi
•LEAN-toimintamalli

•Case: Yritys X, varastopaikkatyypit ja keräily
•Nykytila ja sen ongelmat, tavoitetila ja kuinka sinne päästään

•Opinnäytetyön yhteenveto
•Lisätutkimusaiheet

Kuvio 4. Opinnäytetyön rakenne
Johdannossa käydään aluksi läpi taustatietoa aiheesta, sekä opinnäytetyön tavoitteet ja
rajaukset. Lisäksi luetellaan käytetyt tutkimusmenetelmät ja nimetään muutama aikaisempi varastoprosesseihin liittyvä tutkimus. Seuraavaksi kerrotaan mitä varastojärjestelmällä sekä LEAN-toimintamallilla tarkoitetaan ja kuinka LEAN-toimintamallia apuna käyttäen voidaan toimintaa kehittää. Teoriaosuuden jälkeen yritys X esitellään yleisellä tasolla.
Yleistasoinen yritysesittely johtuu siitä, että opinnäytetyön toimeksiantaja, yritys X, ei antanut lupaa julkaista yrityksen nimeä tässä opinnäytetyössä. Yritysesittelyn jälkeen siirrytään
yritys X:lle toteutettuun case-tutkimukseen. Tutkimuksen alussa kartoitetaan yritys X:n
Tampereen varaosavaraston varastopaikkatyyppien nykytila, sekä SOP:n (Standard Operating Procedure) mukainen tavoitetila ja esitellään kehitysehdotukset tavoitetilaan pääsemiseksi.
Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa keskitytään yrityksen X keräilyprosessiin ja sen nykytilan ongelmiin. Koska SOP (Standard Operating Procedure) ei määrittele keräilyprosessille tavoitetilaa, tavoitetilaksi on asetettu tila, jossa nykytilan ongelmat ovat korjattu. Keräilyprosessitutkimuksen lopuksi esitellään kehitysehdotukset epäkohtien korjaamiseksi.
Lopuksi tutkimuksen tulokset tiivistetään yhteenvetoon ja ehdotetaan jatkotutkimusaiheita.
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2
2.1

VARASTOPROSESSI
Varastoprosessin määritelmä

Varastoprosessilla eli varaston työnkierrolla tarkoitetaan kaikkea varastoon ja varastointiin
liittyvää toimintaa yrityksessä. Varastoprosessi sisältää kaiken tulo- ja lähtölogistiikasta
itse varastointiin sekä lisäarvopalveluihin. Yleistasoinen varaston työnkierto on havainnollistettuna kuvassa 1, jossa varastoprosessi kulkee myötäpäivään.

Kuva 1. Varastoprosessi (Ståhl 2011, 11)
Vaikkakin lähtökohtaisesti varastoprosessiin kuuluvat aina samat toiminnot, on jokaisella
yrityksellä kuitenkin omalaisensa varastoprosessi. Ei ole olemassa siis mitään yleispätevää varastoprosessin kuvausta. (Logistiikan Maailma 2019c.)
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2.2

Varastoprosessin vaiheet

Tavaran saapuminen
Varastoprosessi alkaa, kun tavara saapuu varastoon tai terminaaliin. Terminaaleihin saapuvan tavaran käsittely poikkeaa hieman normaalin varastoitavan tavaran käsittelystä,
koska terminaalien tehtävänä on purkaa kuormat, yhdistää lähetykset oikeille vastaanottajille, sekä mahdollisesti säilyttää tavaraa kunnes kauppalasku on maksettu. Suurin ero varastojen ja terminaalien välillä on se, että varastoon saapuvien tavaroiden lopullinen määränpää on yleensä epäselvä, kun taas puolestaan terminaaleihin saapuvalla tavaralla on
jo olemassa vastaanottaja. (Suomen Kuljetusopas 2019.)
Tavaran vastaanotto ja hyllytys
Tavaraa saapuu varastoihin yleisimmin tavarantoimittajilta, tehtaiden omilta tuotantolinjoilta tai asiakaspalautuksina asiakkailta. Mikäli tavara saapuu tavarantoimittajilta, vastaanottoprosessi on yleensä seuraavanlainen. Saapuva tavara puretaan kuormasta, kollit
lasketaan ja tarkastetaan silmämääräisesti, sekä mahdolliset varaumat kirjataan ylös rahtikirjaan. Varaumiksi kirjataan mm. puuttuvat kollit, hajoinneet pakkaukset ym. huomiota
vaativat seikat. Mikäli varaumaa ei kirjata ylös rahtikirjaan ja tavara otetaan vastaan, ei riskiä tavaran hajoamisesta ei voida osoittaa lähettäjälle. (Logistiikan Maailma 2019c.)
Seuraavaksi vastaanotettu tavara puretaan kuljetuspakkauksista, lasketaan, sekä sen oikeellisuus tarkastetaan ennen hyllytystä. Nykyään ei saapuvalle tavaralle enää vastaanottovaiheessa kuitenkaan tehdä varsinaista laadun tarkastusta, koska painopiste laadunhallinnasta on siirtynyt yleisesti tavarantoimittajien virheiden ehkäisyyn sekä sopimuksiin sovitusta tavaran laadusta. (Logistiikan Maailma 2019c.) Myöskään, koska monesti yrityksien logististisia toimintoja operoi ulkopuolinen 3PL-palveluntarjoaja (Third Party Logistics), ei siten saapuvan tavaran laadun tarkastaminen myöskään kuulu heidän osa-alueelleen, eli logistiikan rutiinitoimintoihin. 3PL tarkoittaa ulkoistettua logistiikkaa, jossa logistiikkapalvelujen tarjoaja operoi asiakasyrityksen materiaalivirtoja tai niihin kuuluvia toimintoja
vain rutiinitoimintojen osalta. (Logistiikan Maailma 2019d.) Tavaran määrien laskeminen
sen sijaan kuuluu 3PL-palveluntarjoajillekin vastaanottotarkastuksessa.
Lopuksi tavarat kirjataan varastokirjaan eli varastosaldolle ja sijoitetaan varastoon varastopaikoilleen. Yleisesti tavarat sijoitetaan varastoon joko aktiivi- tai reservipaikoille. Aktiivija reservipaikoilla tarkoitetaan varastopaikkoja, joiden käyttötarkoitus on keskenään hieman erilainen. Tavaroiden keräily tapahtuu pääasiassa aktiivipaikoilta ja kun aktiivipaikka
tyhjenee, täydennetään sitä kyseisen tavaran reservipaikalta. (Hokkanen, Karhunen &
Luukkainen 2010, 131.) Tehtaan omalta tuotantolinjalta saapuvat tuotteet ovat
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lähtökohtaisesti aina lopputarkastettuja määränsä ja laatunsa puolesta, joten ne voidaan
hyllyttää ilman sen suurempia tarkastuksia samalla periaatteella.
Varasto ja tavaran varastointi
Varastolla tarkoitetaan fyysistä tilaa (warehouse), jossa tavaraa varastoidaan tai itse varastoitavaa tavaraa (inventory, stock). Varastoinnilla taas puolestaan tarkoitetaan itse varastotoimintaa (warehousing, stock keeping) tai varastotoimintoja (warehause operations).
Varastoon ja varastointiin liittyvät kustannukset ovat yleisesti ottaen karkeasti noin puolet
yrityksen logistiikkakustannuksista ja tästä syystä varastointia pyritään välttämään. (Logistiikan maailma 2019e.)
Kaikesta varastoinnista ei yritys pääse kuitenkaan eroon, mikäli:
•

asiakaspalvelu ja tuotteiden nopea saatavuus asiakkaille halutaan taata.

•

tavarantoimittajat ovat epäluotettavia tai heidän toimitusaikoihinsa ei voida luottaa.

•

tilaus-toimituskustannukset halutaan minimoida pitämällä tuotteiden kokoiskustannukset kurissa suuremmilla tilauserillä.

•

raaka-aineita on saatavissa vain osan ajan vuodesta.

•

halutaan hyödyntää taloudellisemmat suuremmat tuotantoerät.

•

tarvitsee käyttää tuotannon välivarastoja.

•

halutaan lykätä tuontitavaran tuontitullimaksujen maksamista välivarastoimalla tavaraa tullivarastossa.

•

raaka-aineiden hinnoilla on korotuspaineita. (Logistiikan Maailma 2019e.)

Kun tavara on hyllytetty, alkaa tavaran varastointi, eli tavaran säilytys. Varastointi on nimensäkin mukaan yksi varaston tärkeimmistä tehtävistä. Varastoinnilla on tarkoitus pitää
tavara hyväkuntoisena sekä käyttökelpoisena ennen asiakkaalle lähettämistä tai myyntiin
laittamista. Varastoinnin tuoma lisäarvo, josta asiakas maksaa, on tavaran saatavuus nopea saatavuus asiakkaalle. (Logistiikan Maailma 2019e.)
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Kuva 2. Yritys X:n varastokenttä
Varastoja on monenlaisia ja niiden käyttötarkoitus riippuu aina varastoitavasta tavarasta.
Kaikessa yksinkertaisuudessaan varasto voi olla vain varastokenttä pihalla, jossa tavarat
ovat varastoituina säiden ja lämmönvaihteluiden armoille kuten yrityksen X varastokentällä kuvassa 2. Toisessa ääripäässä ovat erikoisvarastot, joita ovat esimerkiksi vaarallisten aineiden varastot eli lakisääteiset varastot.
Muutamia yleisimpiä varastoja ovat seuraavat:
•

Ulkovarasto on varasto, jossa tavaraa varastoidaan ulkona vaihtelevan sään, eli
kosteuden ja lämpötilavaihteluiden armoilla. Ulkovarasto voi olla katettu tai kattamaton. Ulkovarasto on varastotyypeistä halvin, koska suuria investointeja varastorakenteisiin tai tietynlaisten olosuhteiden ylläpitoon ei tarvita.

•

Lämmittämätön varasto on varasto, jossa varastoitava tavara on katetussa tilassa,
mutta silti lämpötilavaihteluiden armoilla. Lämmittämättömässä varastossa varastoitavan tavaran tulee kestää sen päälle katosta putoavaa kondensiovettä.

•

Lämminvarasto on tarkoitettu tavaralle, joka ei kestä lämpötilavaihteiluita tai alhaisia varastointilämpötiloja. Lämminvarastossa veden kondensoimisen aihettamaa
kosteusvaurio-ongelmaa ei myöskään ole, jos lämpötila pidetään 6-10 astetta ulkolämpötilaa korkeampana. Varastointikustannukset nousevat lämpötilan nousun
myötä.
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•

Erikoisvarasto on varasto, jossa olosuhteet on säädetty tarkoin vakioiksi ilmankosteuden sekä lämpötilan osalta. Erikoisvarastoiksi lasketaan myös mm. vaarallisten
aineiden varastot, koska niissä säilytettävät aineet vaativat varastolta enemmän.
Vaarallisten aineiden varaston rakenteiden, varastotekniikan sekä varastonylläpidon pitää täyttää viranomaisten niille asettamat vaatimukset. (Logistiikan Maailma
2019f.)

Keräily
Tavara kerätään varastosta asiakkaan tilauksen tai tuotannon työmääräimen mukaan keräilylistaa apuna käyttäen. Keräilylista on luettelo, josta käy ilmi kerättävän tavaran nimikkeiden lisäksi kerättävän tavaran määrä kustakin varastopaikasta. (Ståhl 2011, 33.) Kuvassa 3 on esimerkkinä yrityksen X käyttämä keräilylista.

Kuva 3. Yritys X:n tulostettu keräilylista
Tavaraa keräiltäessä on oltava erittäin huolellinen, jotta tavaraa kerätään oikeasta varastopaikasta juuri oikea määrä. Mikäli tavaraa otetaan väärästä paikasta, varastosaldot menevät sekaisin tai pahimmassa tapauksessa asiakkaalle lähtevä tavara on väärää erää eli
väärää batchia. Keräilyvaiheessa varastotyöntekijöille sattuu yleensä eniten virheitä koko
varastoprosessissa, joten tästä syystä varastosaldoja on inventoitava aika-ajoin. Vuosittainen inventointi kuuluu kirjanpitolain edellyttämään vaihto-omaisuuden arvon ilmoittamiseen. (Ståhl 2011, 64.)
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Kuva 4. Yrityksen X käyttämä settitarra
Keräiltäessä keräilijän on tunnettava keräämiensä tavaroiden keräily-yksiköt. Yksi kappale
ei aina tarkoita ainoastaan yhtä kappaletta, vaan vaikkapa kymmenen kappaleen settiä.
Kuvassa 4 on yritys X:n kaksi erillistä nimikettä pakattu yhdeksi settinimikkeeksi, joka on
selkeyden vuoksi merkattu punaisella settitarralla.
Lähetys
Kun tavaroiden lähetyksen aika tulee, kerätyt tavarat pakataan ja lähetetään asiakkaalle.
Pakkauksissa on tärkeää ottaa huomioon käytettävä kuljetusmuoto sekä tavaran mahdolliset välipysähdykset. Jos tavara esimerkiksi lähetetään suoraan asiakkaalle määränpäähän ns. suoralla kyydillä, ei pakkauksen välttämättä tarvitse kestää välikäsittelyjä, kuten
esimerkiksi purkuja ja lastauksia terminaaleissa. Jos taas puolestaan käytetään ulkopuolisia kuljetuspalveluja, tavara saattaa päätyä määränpäähän asiakkaalle vasta useiden välipysähdysten, terminaalilastausten sekä purkujen kautta. Tällöin on erittäin tärkeää että tavara on pakattu kunnolla ja että pakkaus suojaa tuotetta kuljetuksen rasituksilta määränpäähän asti. (Ståhl 2011, 47.) Vastuut tavaran hajoamisesta kuljetuksessa ovat toimituslausekkeesta riippuen joko lähettäjällä tai vastaanottajalla (If Vahinkivakuutus Oyj 2019).
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3
3.1

LEAN
LEAN-toimintamalli

LEAN-toimintamalli on alunperin Japanissa Toyotan tuotantoperiaatteiden pohjalta kehitetty tuotantoperiaate, jonka tarkoituksena on kehittää toimintaa jatkuvasti kannattavammaksi hukkaa poistaen. LEAN-toimintamallissa toimintaa on tarkoitus kehittää siellä,
missä kädet liataan, eli työntekijätasolla, koska sillä tasolla asiakkaalle tuotettu arvo todellisuudessa syntyy (Kouri 2009, 6).
Nykyään LEAN-toimintamalli on käytössä yhä useammassa yrityksessä. Esimerkiksi Suomen kokoisessa maassa, jossa ammattiliitot määrittelevät lähes jokaisen alan palkat ja
jossa työtunnin hinta ovat korkeahko, noin 33 euroa tunti (Eurostat 2017), on kilpailukykyä
kyettävä nostamaan muilla keinoilla. Hukkaa (Muda) poistamalla sekä toimintaa tehostamalla yrityksen kilpailukykyä saadaan nostettua siten, että työn tuottavuus ja laadu paranevat (Kouri 2009, 11).
Hukka (Muda)
LEAN-toimintamalli on laiskoille ihmisille sopiva toimintamalli, jossa tarkoitus ei ole missään tapauksessa työntekijän työtahdin kasvattaminen, vaan jopa sen pienentäminen.
LEAN-toimintamallissa ei myöskään ole tarkoitus hakea säästöjä työntekijän kustannuksella, vaan parantaa työskentelyolosuhteita sekä työn mielekkyyttä. Kuva 5 havainnollistaa lueteltuna, mitä LEAN-toimintamallin on tarkoitus tehdä ja mitä ei. Hukalla (Muda) tarkoitetaan LEAN:issa kaikkea turhaa ja arvoa tuottamatonta työtä, jonka poistamalla työn
tuottavuus ja laatu paranevat (Kouri 2009, 10.)

Kuva 5. LEAN-toimintamallin tavat poistaa hukkaa (Kouri 2009, 7)
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LEAN-toimintamallissa on seitsemän helposti tunnistettavaa hukkaa: ylituotanto, odottaminen, virheet, kulkettaminen, liikkuminen, yliprosessointi ja varastointi. Lisäksi on olemassa
myös kahdeksas hukka, hyödyntämätön potentiaali. (Mflow 2016.) Hukat on havainnollistettu kuvin kuvassa 6.

Kuva 6. LEAN:in 8 hukkaa (Mflow 2016.)
Ylituotannossa tavaroita valmistetaan (tai tilataan) välitöntä tarvetta enemmän. Ylituotanto
johtuu yleensä liian suurista valmistuseristä (tilauseristä), keskeneräisestä tuotannosta tai
varastoon valmistamisesta (tilaamisesta). (Kouri 2009, 10.) Kaikissa näissä tapauksissa
tavaroita saapuu liikaa aiheuttaen hukkaa vapaana olevaa varastokapasiteettia kuluttaen.
Lisäksi ylituotanto aiheuttaa välillisesti kaikkia muitakin hukkia. (Mflow 2016.)
Jokainen konerikko, laitehäiriö tai materiaalin puuttuminen johtavat turhaan odotteluun,
joka ei tuota arvoa asiakkaalle ja josta asiakas ei myöskään ole valmis maksamaan (Kouri
2009, 10). Jos asiakas tilaa varaosan, hän odottaa saavansa sen luvattuun hintaan ja luvatulla toimitusajalla itselleen toimitettuna. Asiakasta ei kiinnosta hankintaketju osan takana, eikä hän ole valmis maksamaan extraa, mikäli kyseistä varaosaa myyvän yrityksen
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hankintaketju pettää ja myyjä joutuu hankkimaan sen toisesta lähteestä kalliimmalla hinnalla palvellakseen asiakastaan.
Virheet aiheuttavat hukkaa materiaalihukan, hukkaan heitetyn työn ja asiakastyytymättömyyden osalta (Kouri 2009, 10). Virheiden korjaamiseen kuluu aikaa ja resursseja. Mikäli
virheet huomataan vasta asiakkaan päässä ja ne aiheuttavat vahinkoa asiakkaalle, voivat
virheiden kustannukset nousta entisestään. Kulutustuotteen tai palvelun valmistajalla/myyjällä on vahingonkorvausvelvollisuus asiakkaalleen myös välillisistä vahingoista (Kuluttajaja kilpailuvirasto 2015).
Tuotantovaiheiden välissä tulisi välttää materiaalien ja tuotteiden turhaa kuljettelemista
(Kouri 2009, 10). Turha kuljettaminen ei tuota asiakkaalle lisäarvoa, vaan lisää virheiden
mahdollisuuksia ja aiheuttaa turhia resurssi- ja varastointitarpeita yritykselle (Mflow 2016).
Tuotannon lay-out olisi hyvä suunnitella siten, että tarpeettomasta kuljettamisesti päästäisin kokonaan eroon. Hyvin suunnitellun tuotantotilan lay-outissa käytettävissä oleva tila on
hyödynnetty tehokkaasti. Tällöin materiaalivirta on saatu mahdollisimman tehokkaaksi ja
tavaroiden läpimenoaika sekä työntekijöiden liikkeet minimoitua. (Logistiikan Maailma
2019g.)
Työntekijän liikkuminen ei tuo lisäarvoa asiakkaalle. Jokainen ylimääräinen otettu askel tai
työkalun kurkotus toiselta puolelta pöytää on hukkaa. Kehittämällä työpistettä ergonimisemmaksi saadaan paremmat puitteet tehdä töitä tehokkaasti, turvallisesti sekä turhista
liikkeistä päästään eroon. Kuvassa 7 Kourin ehdotus hyvästä ja ergonimisesta työpisteestä.

Kuva 7. Esimerkkityöpiste (Kouri 2009, 12)
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Ylimääräinen liikkuminen vie myös aikaa itse tuottavalta työltä ja lisää työturvallisuusriskiä. Työturvallisuusriskin minimoiminen on lakiin kirjattu asia, koska työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan tarpeellisilla toimenpiteillä huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta
ja terveydestä työssä (Työturvallisuuslaki 738/2002, 8§). Työskentelutavan vakiinnuttamisella, tuotteiden ja palveluiden korkea laatu voidaa taata. Työtapojen vakiinnuttaminen parantaa sekä yrityksen tuottavuutta, että työturvallisuutta. (Kouri 2009, 16.)
Yliprosessoinnilla tarkoitetaan samaa kuin ylikäsittelyllä. Se tarkoittaa ylimääräistä työtä,
jota tuotteen tai palvelun eteen tehdään tuotannossa tai suunnittelussa ja josta asiakas ei
ole valmis maksamaan ylimääräistä. (Kouri 2009, 11.) Esimerkkinä käyttötarkoituksensa
perusteella liian hyvästä materiaalista valmistetut tuotteet. Asiakkaalle saattaa käyttökohteesta riippuen riittää myös hiiliteräksestä valmistettu varaosa haponkestävän sijasta.
Tarpeettomat varastot lisäävät kustannuksia pääoman ollessa kiinni ylimääräisissä varastoissa tilan ja varastoitavien tuotteiden muodossa. Kaikki ylimääräinen varastoon sidottu
pääoma heikentää yrityksen maksuvalmiutta, eli likviditeettiä ja aiheuttaa hukkaa. (Logistiikan Maailma 2019a.) Tarpeettomista varastoista luopuminen onnistuu tehostamalla ja
vakiinnuttamalla toimintaa, sekä suunnittelemalla yrityksen varastotasot sen mukaisesti.
Varastoinnin vähentyessä myöskin läpimenoaika pienenee (Mflow 2016).
Työntekijöiden mielipiteiden tai ideoiden kuuntelematta jättäminen on kahdeksas hukka.
Työntekijöillä on päivittäisen työnsä puolesta paras tietotaito prosessin eri työvaiheista
sekä työskentelymenetelmistä, joten he ovat usein parhaita henkilöitä kehittämään omaa
toimintaansa helpommin tehtäväksi eli kannattavemmaksi. (Kouri 2009, 11.)
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3.2

Toiminnan kehittäminen LEAN-toimintamallin avulla

Yleisesti toimintaa kehitetään LEAN-toimintamallin avulla keskittymällä viiteen pääkohtaan: arvoon, arvoketjuun, virtauteen, imuun ja täydellisyyden pyrkimiseen (Kouri 2009, 89). Kuviossa 5 on havainnollistettu kaikki pääkohdat yhtä tärkeinä segmentteinä.

Arvo

Arvoketju

Pyrkimys
täydellisyyteen

Virtaus

Imu

Kuvio 5. Toiminnan kehittämiseen käytettävät viisi pääkohtaa LEAN-toimintamallissa
Tuotteelle tai palvelulle määritellään arvo näkökulmasta, joka keskittyy asiakkaan tarpeisiin, eli siihen mistä asiakas on valmis maksamaan ja mitä ominaisuuksia asiakas pitää
tärkeinä ja mitä taas ei (Kouri 2009, 8). Asiakas ei esimerkiksi halua maksaa ylimääräistä
siitä, että varastotyöntekijä käyttää puolen tunnin sijasta tunnin tavaroiden keräilyyn kulkemalla pidempää reittejä ja tekemällä ylimääräisiä liikkeitä epäloogisesti järjestetyssä varastossa. Arvoa voidaan tässä tapauksessa luoda lisää asiakkaalle optimoimalla varastotyöntekijän kulkema reitti siten, että ylimääräiset askeleet saadaan minimoitua varastojärjestyksen uudelleen organisoimisella.
Arvoketjua määriteltäessä yrityksen prosessit sekä toiminnot kuvataan. Kuvauksen perusteella lisäarvoa tuottamattomista prosesseista ja toiminnoista luovutaan. Lisäksi yleensä
vielä arvoa tuottavia prosesseja tehostetaan. Esimerkiksi kun tunnin kestävästä keräilystä
vähennetään varaston uudelleen järjestelemisen avulla puolet, luovutaan tuottamattomasta toiminnosta ja tehostetaan tuottavaa prosessia. (Kouri 2009, 8.)
Tuotanto tulisi toteuttaa siten, että materiaalin virtaus ei pysähtyisi tarpeettomasti arvoketjussa. Koneiden ja laitteiden sijoittelua pitäisi miettiä aina siltä kannalta, että
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materiaalivirralla olisi mahdollisimman lyhyt ja selkeä matka eri tuotantovaiheiden välillä.
Kun materiaalivirta liikkuu katkeamattomana, voidaan välivarastoja mahdollisuuksien mukaan pienentää. (Kouri 2009, 8.) Esimerkiksi kun varastolla tuotteita hyllytettäessä nopeimmin kiertävimmät tavarat sijoitetaan keräilijän helpoiten saataville, hyllytys- ja keräilyprosessi tehostuu.
Tuotteita tulisi varastoinnin vähentämiseksi valmistaa/tilata varastoon todellisen tarpeen ja
kysynnän mukaan. Asiakaskohtaisissa tuotetteissa, joissa imua ei voida käyttää apuna,
tuotteita pitäisi valmistaa/tilata tuotantosuunnitelman perusteella. (Kouri 2009, 9.) Imu
määrittelee myös sen, että aina ei edes halvan hinnan takia kannata tilata liian suuria eriä.
Esimerkiksi vähän kiertävien tavaroiden suuret ja huomattavasti normalia halvemmat ostoerät eivät aina ole järkeviä, koska ylimääräinen varastointi lisääntyy.
LEAN-toimintamallin perusperiaatteena on jatkuva parantaminen. Jatkuvan parantamisen
prosessi on mahdollista pitää käynnissä täydellisyyteen pyrkimisellä. Täydellisyyteen
päästään, kun kaikki hukkailmiöt on poistettu. Hukan poistaminen suoritetaan yleensä tilan lay-outia ja ohjausperiaatteita muuttamalla. Tämä yleensä tarkoittaa työpisteiden siistimistä ja niiden toiminnan tehostamista. (Kouri 2009, 9.) Esimerkisi kaikkien työpisteellä
tarvittavien työkalujen lisääminen työpisteelle sekä työpisteiden vakiinnuttaminen keskenään. Tämä mahdollistaa sen että työntekijät eivät ole sidottuja yhteen tiettyyn työpisteeseen, vaan koska kaikki työpisteet ovat samanlaisia, voivat työntekijät työskennellä niissä
kaikissa työkaluihin tai lay-outiin perehtymättä.
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4
4.1

CASE YRITYS X
Yrityksen esittely

Yritys X on keskisuuri valmistavan teollisuuden globaali pörssiyritys, joka työllistää globaalisti useita tuhansia työntekijöitä useissa kymmenissä eri maissa. Yrityksen X toimipiste,
jonka Euroopan jakelukeskuksen varaosavastoon tämä opinnäytetyö keskittyy, sijaitsee
Tampereella. Euroopan jakelukeskus on yksi ympäri maailmaa sijaitsevasta kahdestatoista jakelukeskuksesta.
Yritys X:llä on käytössään SAP-toiminnanohjausjärjestelmä, jonka kautta hoidetaan muun
muassa yrityksen varastonhallinta, materiaalihankinta ja myyntitilausten käsittely. Toiminnanohjausjärjestelmällä eli ERP-järjestelmällä (Enterprise Resource Planning) tarkoitetaan laajaa yrityksen kokonaisvaltaista ohjaamista varten tarkoitettua tietojärjestelmää.
Tampereen varaosavaraston etuna on se, että sitä operoidaan yrityksen X omilla työntekijöillä, joten työntekijöillä on paras mahdollinen tietotaito varaston toiminnasta sekä prosesseista. Tästä syystä esimerkiksi varastopaikkatyypeillä tai niiden määritelmillä ei ole Tampereen varaosavarastolla niin suurta merkitystä kuin olisi esimerkiksi toisella yrityksen X
varaosavarastolla, jota operoi 3PL (Third Party Logistics).

4.2

Yrityksen X varastopaikkatyypit

Yrityksellä X on käytössä LEAN-toimintamalli, jonka yhtenä periaatteista on prosessien
yhdenmukaistaminen eli työn vakiinnuttaminen. Siitä johtuen varastojärjestelmän tulisi olla
varastopaikkatyyppien osalta yhtenäinen kaikilla yrityksen X varaosapuolen varaosavarastoilla. Yritys X:n vakioitu toimintatapa SOP (Standard Operating Procedure) määrittelee,
minkälaista tavaraa mihinkin varastopaikkatyyppiin kuuluu varastoida. Varastopaikkatyypillä tarkoitetaan eri asiaa kun varastopaikalla. Varastopaikka on vain esimerkiksi koodilla
A01-001-A1 merkitty paikka, johon tavaraa hyllytetään. Varastopaikkatyyppi (Storage Bin
Type) taas puolestaan on varastossa oleva paikka, alue tai tila, joka on määritelty varastonhallintajärjestelmässä, eli WMS:sässä (Warehouse Management System) varastoon
loogisesti tai fyysisesti tietynlaiselle tuotteelle sen fyysisen ominaisuuden, varastoititekniikan, organisaatiomuodon tai tehtävän mukaan. Varastopaikkatyypin on tarkoitus optimoida varastoitavalle tavaralle käytössä oleva tila ja sijainti varastossa. (Yritys X 2019.)
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Varastopaikkatyyppejä yritys X:llä on olemassa A01:stä Z01:een. Näiden lisäksi on olemassa kolminumeroisia numerosarjoilla olevia varastopaikkatyyppejä. Kuvassa 8 on esimerkkinä muutamia yrityksen X toisen varaosavaraston varastopaikkatyyppejä selityksineen. Varastopaikkatyyppi F01 on esimerkiksi määritelty lattiatilaksi ja sinne tulisi hyllyttää
vain yli 900kg painavaa tavaraa.

Kuva 8. Erilaisia varastopaikkatyyppejä eräällä yrityksen X varaosavarastoista (Yritys X
2019)
Prosessin yhdenmukaisuuden ja selkeyden takia SOP (Standard Operating Procedure)
määrittelee tietyille varastopaikkatyypeille kaikissa yrityksen X varaosavarastoissa varastoitaviksi vain tietynlaisia tavaroita. Näihin varastopaikkatyyppeihin ei SOP:n (Standard
Operating Procedure) mukaan tulisi varastoida mitään muuta. SOP:n (Standard Operating
Procedure) määrittelemät pakolliset varastopaikkatyypit ovat C01, X01, D01, Q01, S01,
N01 ja Z01. (Yritys X 2019.) Niiden määritelmät ovat seuraavat.
C01 = Inside Cross Docking
Inside Cross Docking on varastopaikkatyyppi, joka on tarkoitettu sisällä lämpimässä varastossa varastoitaville nopeasti asiakkaille lähteville tavaroille. Tätä varastopaikkatyyppiä
käytetään kun varastoon saapuva tavara lähtee asiakkaalle maksimissaan kahden päivän
sisällä tuloutuksesta ja jos sen normaali varastopaikka olisi jokin sisällä sijaitsevista varastopaikoista. SAP ohjaa saapuvan tavaran hyllyttäjän käyttämään C01 varastopaikkatyypin
mukaista varastopaikkaa ainoastaan silloin kun asiakkaalle lähtevällä myyntitilauksella on
statuksena BD eli Breakdown ja kun myyntitilausta varten tehty ostotilaus on tehty
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kiirestatuksella. Kuva 9 havainnollistaa kohdan, jonne kiireellisyysluokka lisätään ostotilausrivin taakse SAP:issa (vasemmalla) ja miltä sen näyttää tavarantoimittajalle ostotilauksella (oikealla).

Kuva 9. Ostotilausriville lisätty kiireellisyysluokka SAP:issa ja ostotilauksella
X01 = Outside Cross Docking
X01:llä tarkoitetaan samanlaista varastopaikkatyyppiä kun C01:lläkin ja myös sinne hyllytettävä tavara ohjautuu samoin perustein kuin C01:seen. Ainoana erona on se, että X01
sijaitsee ulkoalueella ja on tarkoitettu ulkona varastoitavalle tavaralle. Tähän varastopaikkatyyppiin ohjautuvat saapuvista tavaroista normaalisti ulkovarastopaikoille varastoitavat
tavarat.
D01 = Dangerous Goods (Hazardous) and Chemical Materials
D01 on varastopaikkatyyppi vaarallisille ja kemiallisille materiaaleille. Tällaisten materiaalien säilyttämiseen liittyy usein määrällisiä rajoitteita ja ne saattavat vaatia varastointitilaltaan tiettyjä ominaisuuksia, kuten esimerkiksi riittävän ilmanvaihdon tai lämpötilan.
Q01 = Quality Inspection
Q01-varastopaikkatyypin mukaisissa varastopaikoissa tulisi säilyttää vain laaduntarkastusta vaativia tavaroita. Kun tavarat on tarkastettu, ne tulisi siirtää muiden varastopaikkatyyppien mukaisiin varastopaikkoihin. Laaduntarkastukseen tavaraa voidaan asettaa joko
suoraan varastosaldoilta tai saapuvilta ostotilauksilta tai varastosiirroilta. SOP:n (Stantard
Operating Procedure) mukaan laaduntarkastukseen siirrettävät tuotteet pitäisi siirtää myös
fyysisesti Q01 varastopaikkatyypin mukaiseen varastopaikkaan. Saapuville ostotilauksille
ja varastosiirroille tieto laatutarkastuksesta lisätään SAP:issa tilausrivin taakse, jotta se
näkyy varastotyöntekijälle vastaanottovaiheessa suoraan hänen radiolukijassaan.
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Kuvassa 10 varastosiirron tilausrivin taakse lisätty Stock Typeksi X Quality Inspection, eli
Q01.

Kuva 10. Tilausrivi asetettu saapuvaksi laaduntarkastukseen
S01 = Blocked
S01 on varastopaikkatyyppi, joka tarkoitettu tavaroille estämään niiden käsittelyä. Estoon
asetettavat tavarat ovat yleensä jollain tavalla viallisia tai niiden toiminnassa on havaittu
puutteita. Estoon asetetaan tavaroita samalla tavalla kuin laaduntarkastukseenkin. Estettyjen tavaroiden varastosaldoa seurataan kuukausitasolla Inbound Process Specialistin
toimesta ja niille on tarkoituksena löytää niille jokin muu loppusijoituspaikka. Inbound Process Specialisti on henkilö, jonka vastuulla on saapuvan tavaran prosessin hallitseminen
ja kehittäminen.
N01 = Customer Returns
N01 varastopaikkatyyppiin ohjataan asiakkailta varastolle takaisin saapuvat asiakaspalautukset. Tämä siitä syystä, että ne täytyy käydä manuaalisesti läpi tapauskohtaisesti ennen
varastosaldoille kirjaamista. Asiakaspalautuksen tehneestä asiakkaasta vastuussa oleva
yritys X:n myyntihenkilö määrittelee RMA:lle (Return Material Authorization) oikean varastopaikkatyypin, eli N01:en, jotta tavarat saapuessaan huomioidaan olevan asiakaspalautuksia. RMA:lla (Return Material Authorization) saapuvat tavarat tulisi hyllyttää fyysisesti
N01 varastopaikkatyypin mukaiseen varastopaikkaan, odottamaan käsittelyään. Kun tavarat on tarkastettu, ne voidaan kirjata varastosaldoille saataville. Varastosaldoille hyllytettäessä varastotyöntekijä määrittelee itse mihin varastopaikkaan RMA:lla (Return Material
Authorization) saapuvat tavarat hyllytetään.
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Z01 = New materials
SOP:n (Standard Operating Procedure) mukaan uudet nimikkeet täytyisi aina ensin määritellä SAP:issa käyttämään Z01 varastopaikkatyypin mukaista varastopaikkaa. Uusilla nimikkeillä tarkoitetaan sellaisia tavaroita, joita ei ole vielä koskaan Tampereen varaosavarastolle saapunut, eikä niille tästä syystä ole olemassa SAP:issa määriteltyä varastopaikkatyyppiä tai ehdotettua varastopaikkaa. Uudet nimikkeet tulisi tulouttaa ensin Z01:seen ja
siirtää sieltä manuaalisesti hyllyttäjän järkäväksi katsomalleen varastopaikalle. Jos
Z01:seen saapuvilla tavaroilla ei ole tiedossa painoa tai mittoja, tulisi ne SOP:n (Standard
Operating Procedure) määrittelemän prosessin mukaan varastotyöntekijän lisätä SAP:iin.

4.3

Varastopaikkatyyppien nykytila

Tampereen varaosavarastolla on tällä hetkellä WMS:n (Warehouse Management System)
mukaan käytössä kuvan 11 mukaiset varastopaikkatyypit ja niitä on yhteensä 20 kappaletta. Tampereella käytössä olevat varastopaikkatyypit on tällä hetkellä määritelty varastopaikkojen mukaan, joten esimerkiksi A01-varastopaikkatyyppi tarkoittaa A-hyllyjen varastopaikkoja, B01 B-hyllyjen ja niin edelleen. Osaa pakollisiksi määritellyistä varastopaikkatyypeistä käytetään SOP:n (Standard Operating Procedure) määrittelemän tarkoituksen
mukaan, mutta osaa ei. Esimerkiksi varastopaikkatyyppi N01 on määritelty asiakaspalautuksille kuten SOP:issakin (Stantard Operating Procedure), mutta Z01 ei. Tällä hetkellä
Z01 on varastopaikkatyyppi käytetyille koneille, vaikka sen tulisi olla varastopaikkatyyppi
uusille materiaaleille. Uusien materiaalien varastopaikkatyyppinä on Tampereen varaosavarastolla tällä hetkellä Y01.

Kuva 11. Tampereen varaosavarastolla käytössä olevat varastopaikkatyypit kapasiteetteineen
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Tällä hetkellä Tampereen varaosavarastolla on suoraan SOP:n (Stantard Operating Procedure) vastaisesti on määritelty varastopaikkatyypit D01, Y01 ja Z01. Niiden eroavaisuudet on koottu taulukkoon 1.
Taulukko 1. SOP:n (Standard Operating Procedure) vastaiset varastopaikatyypit

Käytössä olevat SOP:in (Standard Operating Procedure) vastaiset varastopaikkatyypit
D01

Y01

Z01

•D01 on tällä hetkellä
määritelty täysin
normaaliksi varastohyllyksi,
vaikka sen pitäisi olla
varastopaikkatyyppi
vaarallisille materiaaleille.
•Tampereen
varaosavarastolla
vaarallisille materiaaleille ei
ole tällä hetkellä määritelty
ollenkaan
varastopaikkatyyppiä
WMS:sässä.
•Tällä hetkellä vaarallisia
aineita varastoidaan
G01:ssä, A01 alueen hyllyjen
päädyssä sekä U01:ssä.

•Y01 on määritelty tällä
hetkellä uusien materiaalien
varastopaikkatyypiksi, vaikka
uusien materiaalien
varastopaikkatyypin pitäisi
olla Z01.

•Z01 on määritelty tällä
hetkellä käytettyjen
koneiden
varastopaikkatyypiksi, vaikka
käytettyjä koneita ei
Tampereen
varaosavarastolla enää
varastoida ollenkaan.
•Z01 on WMS:sässä
ylimääräisenä tällä hetkellä.

D01 on määriteltynä varastopaikkatyypiltään normaaliksi varastohyllyksi, eikä vaarallisille
materiaaleille kuten SOP:n (Standard Operating Procedure) mukaan kuuluisi. Vaarallisille
materiaaleille ei ole tällä hetkellä määritelty varastopaikkatyyppiä ollenkaan WMS:sässä
(Warehouse Management System). Vaarallisia aineita on varastoidaan tällä hetkellä pientavara-alueella pientavarahyllyssä G01:ssä sekä varastossa A01 alueella olevien hyllyjen
päädyssä. A01 hyllyjen päädyssä olevat vaaralliset aineet ovat saldoilla U01 varastopaikkatyypin mukaisessa varastopaikassa ulkona varaston seinustalla. G01:ssä olevat taas
puolestaan G01 varastopaikkatyypin pientavarahyllyn varastopaikoissa.
Y01 on määritelty uusille materiaaleille, vaikka uusien materiaalien varastopaikkatyypin
pitäisi olla Z01. Yrityksen X toisella varaosavarastolla Y01 on määritelty ulkoalueen uusille
tavaroille. Tampereella tälle ei ole tarvetta. Z01 taas puolestaan on määritelty käytetyille
koneille, vaikka sen pitäisi olla uusien materiaalien varastopaikkatyyppi. Käytettyjä koneita
ei Tampereen varaosavarastolla enää nykyään varastoida ollenkaan.

25

Muita huomioita
Nykytilanteessa huomionarvoista on myös se, että varastopaikkojen määrä ei ole oikein.
Tämä johtuu siitä että varastopaikkojen määrä elää varastossa, mutta ei WMS:sässä (Warehouse Management System). Kuvassa 12 on esimerkkinä varastohylly, jossa ylimmälle
tasolle on määritelty 3 varastopaikkaa, keskimmäiselle ja alimmalle 8. Varastopaikat merkattu keltaisilla viivakoodeilla, jotka ovat magneeteilla kiinni varastohyllyssä. Varastopaikkoja voi siis olla tavaran vaatimusten mukaan hyvin eri määriä per hyllytaso. Räikeimmät
virheet varastopaikkojen määrissä ovat varastopaikkatyypeillä C01, X01, N01, Q01 ja
S01, niissä kun paikkoja on WMS:sässä (Warehouse Management System) huomattavasti todellisuutta tai tarpeita vähemmän.

Kuva 12. Varastopaikat merkittyinä keltaisilla varastopaikkakoodeilla.
Varastopaikkatyypeille ei ole myöskään määritelty painorajoja, eli sitä minkä painoista tavaraa mihinkin varastopaikkatyyppiin voidaan varastoida ja kuinka paljon. Tästä syystä
myöskään varastopaikkatyyppien kuvien 11 ja 13 mukainen Load%-sarake ei ole Tampereen varaosavarastolla käytössä WMS:sässä (Warehouse Management System).
Siirrettäessä tavaraa N01:seen (Customer Returns), Q01:seen (Quality Inspection) tai
S01:seen (Blocked Stock), tavaralle ei tällä hetkellä ole olemassa fyysistä varastopaikkaa,
johon tavarat tulisi siirtää. N01 tavarat jäävät fyysisesti tavaran vastaanottoon H01 varastopaikkatyypin mukaiseen H-hyllyyn (selvityshylly) odottamaan läpikäyntiään. Q01 ja S01
varastopaikkatyyppiin siirrettävät tavarat jäävät siihen varastopaikkaan missä ne fyysisesti
ovat sillä hetkellä kun ne siirretään saldoilta Q01:seen tai S01:seen. Varastopaikkoihin
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jätetyihin tavaroihin laitetaan tarralaput visuaaliseksi huomioksi. Jos Q01:seen tai
S01:seen ohjatut tavarat vasta saapuvat varastolle, jäävät nekin fyysisesti H01 varastopaikkatyypin H-hyllyyn (selvittelyhylly) tavaran vastaanottoon odottamaan läpikäyntiään.
Tavaroiden pitäminen väärässä paikassa aiheuttaa hukkaa kuluttaen ja sekoittaen varastokapasiteettia.
Tällä hetkellä Tampereen varaosavarastolla on myös paljon tarkoituksiltaan turhia varastopaikkatyyppejä tai ne eivät ole tarkoituksensa mukaisessa käytössä. Niitä ovat:
▪

F01 Virtual area = Nimetty väärin. Tätä varastopaikkatyyppiä käytetään tehtaan tuotannolta saapuvien tavaroiden vastaanottoalueena. Tämä tarkoittaa
sellaista aluetta, johon yrityksen X tuotanto siirtää varaosamyynneille lainattuja
tai annettuja tavaroita ja josta varaosavaraston henkilökunta siirtää ne varaosavaraston omalle saldolle.

▪

I01 Jaw inserts = Ei ole käyössä

▪

R01 Manganese scrap = Ei ole käytössä

▪

H01 Text items = Nimetty väärin. Tätä varastopaikkatyyppiä käytetään epäselville tapauksille.

▪

U01 Outside = Ulkoalueen varastopaikkatyyppi, tälle ei ole määritelty tarkkaa
aluetta. Tätä varastopaikkatyyppiä käytetään tällä hetkellä myös osalle vaarallisista aineista, vaikka vaarallisten aineiden varastopaikkatyypin tulisi olla D01.

▪

Z01 Second hand machines = Ei ole käytössä nimen mukaisessa tarkoituksessa. Z01:sen pitäisi olla New materials varastopaikkatyyppi.
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Varastopaikkatyyppien nykytilassa on sekä vahvuuksia, että heikkouksia. 11.11.2019 viidelle varastotyöntekijälle, sekä varastopäällikölle järjestetyn teemahaastattelun avulla
saatiin selville kuvion 6 mukaiset asiat.

Vahvuudet

Heikkoudet
Tietynlaisille tavaroille
on vakiintunut omat
paikkansa varastossa.

Cross Docking
varastopaikkatyyppi ei
toimi kunnolla.

Varastopaikkatyypistä
voi päätellä heti
minkälaista (koko,
paino, muoto) tavaraa
siellä on.

Epäselvien tapausten
hylly on huonossa
paikassa.

Uusien tavaroiden
hyllytysprosessi ei toimi
kunnolla.

Kuvio 6. Varastopaikkatyyppien nykytilan vahvuudet ja heikkoudet
Vahvuudet
Vaikkakaan kaikkia varastopaikkatyyppejä ei ole määritelty WMS:sässä (Warehouse Management System) kovinkaan tarkasti, tietyille varastoalueille varastoidaan kuitenkin aina
samanlaiset tavarat. Tämä on todella suuri etu keräilijöille, koska he tietävät jo valmiiksi
varastopaikan perusteella minkälaista (kokoista/muotoista/painoista) tavaraa sieltä tullaan
keräämään.
Heikkoudet
Nykyisellä toimintamallilla C01 tai X01 Cross Docking ei toimi ollenkaan. Jostain syystä
tavara on siellä välillä viikkokausia, eikä kukaan osaa sanoa syytä. C01 ja X01 varastopaikkatyypit eivät siis aina toimi kuten niiden pitäisi.
Epäselvien tapausten varastopaikkatyypin mukainen varastohylly H01 sijaitsee huonossa
paikassa tavaran vastaanotossa. Mikäli tavaran vastaanotto täyttyy saapuvasta tavarasta,
ei varastohyllylle H01 pääse käsiksi kunnolla, koska lattialla hyllyn edessä ei ole paljon tilaa.
Tällä hetkellä uusien tavaroiden hyllytyskäytöntä ei ole rutinoitunut varastotyöntekijöiden
keskuudessa. Jos varaosavarastolle saapuu uusi tavara, jonka nimikkeistä sinne ei ole
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koskaan saapunut, eivät varastotyöntekijät aina muuta SAP:ista varastopaikkatyypiksi sitä
varastopaikkatyyppiä, johon tavara oikeasti hyllytetään. Tällöin seuraavan kerran saapuessaan SAP ei osaa ehdottaa jo olemassa olevaa varastopaikkaa sieltä varastoalueelta,
jonne ensimmäisellä kerralla kyseessä oleva tavara hyllytettiin, vaan pyytää etsimään uuden varastopaikan. Tämä aiheuttaa sen, että samaa tavaraa saattaa virheen kertaantuessa olla useassa eri varastopaikassa, ellei varastotyöntekijä muista mihin on viimeksi kyseistä tavaraa hyllyttänyt. Yhden henkilön muistinvarainen työ ei ole LEAN-toimintamallin
mukaista, koska kaikki eivät tiedä kyseisen tavaran varastopaikkaa.

4.4

Varastopaikkatyyppien tavoitetila

Kuvassa 13 on esimerkkinä tarkasti määriteltyinä yrityksen X toisen varaosavaraston varastopaikkatyypit ja siellä käytössä olevien sekä vapaiden varastopaikkojen määrät. Esimerkkivarastolla on varastopaikkatyyppejä vain 16 kappaletta. Siellä vapaiden ja varattujen varastopaikkojen määrä on ajantasalla kuten on myös prosentuaalinen käyttöaste painokapasiteetin osalta. Varastohyllyjen A01 ja B01 varastopaikkatyypit on määritelty sinne
hyllytettävien tavaroiden painojen mukaan.

Kuva 13. Yrityksen X toisen varaosavaraston varastopaikkatyypit kapasiteetteineen
Huomionarvoista on kuitenkin se, että esimerkkivarastolla ei ole käytössä SOP:n (Stantard Operating Procedure) mukaisia Cross Docking varastopaikkatyyppejä C01:stä tai
X01:stä. Esimerkkivarastolla tilausten rivimäärät ovat niin suuria ja C01 ja X01 varastopaikkatyyppeihin tavaraa ohjaavat parametrit SAP:issa väärin, ei kyseisiä varastopaikkatyyppejä voida siellä tällä hetkellä käyttää.
”Jos complete-tilauksessa (tilaus, jonka kaikkien rivien on lähdettävä varastolta samaan aikaan) on useita kymmeniä rivejä, ei cross-dockingiin kannata ohjata kiireellä
tilattuja tavaroita lojumaan viikoiksi ja odottamaan myöhäisemmin saapuvia.” (Työntekijä 1 2019.)
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Myöskin N01 Customer Returns varastopaikkatyypin mukaisia varastopaikkoja on vain
kaksi ja se on mielestäni liian vähän. Saapuvat RMA:t (Return Material Authorization) on
käsiteltävä nopeasti, jotta mahdollisille uusille on tilaa.
Tavoitetilassa varastopaikkatyypeissä tulisi ottaa huomioon kuvion 7 mukaiset viisi pääkohtaa.

Kuvio 7. Varastopaikkatyyppien tavoitetilan viisi pääkohtaa
SOP:n (Standard Operating Procedure) määrittelemät pakolliset varastopaikkatyypit tulisi
olla käytössä käyttötarkoituksiensa mukaan, eikä niihin kuuluvaa tavaraa pitäisi olla missään muualla. Näissä varastopaikkatyypeissä ei myöskään saisi olla muuta tavaraa.
Kaikilla varastopaikkatyypeillä tulisi olla fyysisiä varastopaikkoja, jonne tavara oikeasti voidaan siirtää tai hyllyttää. Esimerkiksi siirrettäessä tavaraa S01 Blocked Stock:iin, tavarat
tulisi fyysisesti siirtää pois nykysiltä varastopaikoilta, eikä vain merkitä tarralapuilla. Tarralappujen mahdollinen irtoaminen tavaroista lisää sekaannuksia, koska SAP:in mukaan varastopaikka ei sisällä kyseisiä tavaroita.
Käytössä olevat varastopaikkatyypit tulisi olla nimettyinä oikein käyttötarkoituksiensa mukaan ja turhia varastopaikkatyyppejä ei pitäisi olla ollenkaan. Myöskin varastopaikkatyyppien varastopaikka- ja painokapasiteettien tulisi olla oikein WMS:sässä (Warehouse Management System).
Tavoitetilassa kaikilla varastopaikoilla on olemassa WMS:sässä (Warehouse Management System) varastopaikkatyyppi joka ohjaa saapuvat tavarat nimikkeittäin tehokkaasti ja
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järkevästi varastoon SAP:in parhaaksi katsomille varastopaikoille esimerkiksi vaikkapa tavaran painon mukaan.

4.5

Varastopaikkatyyppien kehitysehdotukset

Varastopaikkatyyppien ongelmista lähes kaikki saadaan ratkaistua kehitysehdotusten
avulla. Kuviossa 8 on havainnollistettuina luettelomuodossa ongelmat ja merkintä siitä
saadaanko ne kehitysehdotusten avulla ratkaistua. Ainoana ongelmana, jota ei saada ratkaistua nykyisen SOP:n (Standard Operating Procedure) puitteissa, on D01 vaarallisten
aineiden varastointiin tarkoitetun varastopaikkatyypin ongelmat.

Kuvio 8. Varastopaikkatyyppien ratkaistut ongelmat
Pakolliset varastopaikkatyypit
Pakollisten varastopaikkatyyppien ongelmat ovat vaarallisilla materiaaleilla D01:llä ja uusilla materiaaleilla Z01:llä. D01 varastopaikkatyyppi on tällä hetkellä käytössä normaalina
hyllyalueena, joten suoraan tätä varastopaikkatyyppiä ei vaarallisille aineille voida määritellä tällä hetkellä. Myöskään koska vaarallisten aineiden varastopaikassa ei saisi varastoida mitään muuta kuin vaarallisia materiaaleja, ei nykyisiin varastopaikkoihin voida raivata pientä tilaa varatuksi vaarallisille materiaaleille. Vaarallisille materiaaleille niiden vaatiman tilan raivaaminen D01 varastopaikkatyypin varastopaikkoihin olisi muuten ollut toimiva ratkaisu.
Ongelmia aiheuttaa lisäksi se, että vaarallisia aineita on tällä hetkellä monessa eri paikassa, A01-hyllyjen päädyssä, G01:ssä sekä U01:ssä. Tampereen varaosavarastolla varastoitavat vaaralliset aineet eivät ole niin vaarallisia, että vaatisivat erikoisvarasto-olosuhteita, joten teoriassa varastopaikkatyyppiin liittyvä ongelma olisi helppoa ratkaista siten,
että nykyiset varastopaikat, joissa vaarallista materiaalia varastoidaan, muutettaisiin
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WMS:sässä (Warehouse Management System) D01 varastopaikkatyypiksi. Ongelmaksi
tälle helpolle ratkaisulle muodustuu se, että SOP (Standard Operating Procedure) määrittelee varastopaikan (Storage Bin) nimeämisen varastopaikkatyypillä alkavaksi. Näin ollen
esimerkiksi G12-003-E5 varastopaikka ei voi olla D01 varastopaikkatyyppiä, koska G ei
ole sama kuin D.
Kolmantena vaihtoehtona olisi ollut se, että D01 hylly tyhjennettäisiin kokonaan muista tavaroista ja täytettäisiin vain vaarallisilla materiaaleilla. Tällöin SOP:n (Standard Operating
Procedure) mukainen varastopaikkatyyppi olisi käytössä kuten kuuluisikin. Tämä ratkaisu
aiheuttaisi kuitenkin vielä suurempia ongelmia, sillä nykyisen varastopaikkatyypin D01
mukaiset varastopaikat ovat lähes täynnä nimenomaan sisällä varastoitavaa tavaraa, eikä
Tampereen varaosavarastolla ole sisällä vapaata tilaa johon nykyisin D01 varastopaikkatyypissä olevat tavarat voitaisiin siirtää. Ulkoa sisälle siirrettävien vaarallisten aineiden tilalle ei sisällä varastoitavaa tavaraa voida siirtää, kuten ei myöskään pientavarahyllyihin
G01:een, koska sinne ei nykyisin D01:ssä oleva lavatavara mahdu.
Mikäli nykyiset varastopaikkatyypit, joissa vaarallista materiaalia varastoidaan muutettaisiin D01 varastopaikkatyypin mukaisiksi varastopaikoiksi, ei ongelma ratkeaisi vielä silläkään. Varastopaikkojen uudelleen nimeäminen tarkoittaisi sitä, että keräilyreitti muuttuisi
poukkoilevammaksi ja askeleet ylimääräiset askeleet lisääntyisivät. Se ei olisi LEAN-toimintamallin mukaista.
SOP:ista (Standard Operating Procedure) johtuen D01 vaarallisten materiaaleiden varastopaikkatyyppiä ei tämän hetkisen lay-outin sekä tilan puutteen takia saada otettua käyttöön.
Uusien materiaalien varastopaikkatyypin vaihtaminen väärin olevasta Y01:stä Z01:een pitäisi olla helppoa. Se täytyy vain nimetä WMS:sässä (Warehouse Management System)
uudestaan, siirtää Y01:ssä mahdollisesti väärin olevat tavarat Z01:seen sekä ohjeistaa
uusien nimikkeiden avaajia käyttämään jatkossa Y01:n sijasta Z01:stä. Jotta Y01 saataisiin kokonaan pois kummittelemasta WMS:stä (Warehouse Management System) olisi
hyvä ajaa SAP:ista kaikki varastoon saapuneet nimikkeet, joille ei ole vielä korjattu todellista varastopaikkatyyppiä ja joiden oletusvarastopaikkatyyppi on Y01 ja muuttaa se
Z01:ksi.
Varastopaikkatyyppien fyysiset varastopaikat
Fyysisen tilan järjestäminen S01 Blocked, Q01 Quoality Inspection ja N01 Customer Returns varastopaikkatyyppien mukaisille varastopaikoille on vaikeampi homma. Tämän ongelman ratkaiseminen tulisi aloittaa kartoittamalla ensiksi nykyiset kyseisten
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varastopaikkatyyppien mukaisten varastopaikkojen varastosaldot ja siivota saldoilta pois
kauan siellä roikkuneet tavarat, joiden kohtaloa ei ole saatu ratkaistua. Jäljelle jäävien tavaroiden vievä tila tulisi kartoittaa ja arvioida lisäksi kuukausitasolla kyseisiin varastopaikkatyyppeihin asetettavan tavaran määrä keskimääräisesti varastotyöntekijöiden kanssa.
Poikkeuksilta ei varmasti voida välttyä, mutta hieman yläkanttiin arvioitu varastopaikkakapasiteetti, sekä nykyistä nopeampi ratkaisujen saaminen S01 tai Q01 varastopaikkatyyppeihin ohjauvien tavaroiden kohtalolle on paras ehdotus kyseiseen ongelmaan.
Fyysiseksi varastopaikaksi selvitteltiin mahdollisuutta käyttää nykyistä H01 varastopaikkatyypin mukaista H-hyllyä (selvityshylly) tavaran vastaanotossa. Tällä hetkellä H01 varastopaikkatyypin mukaisessa hyllyssä on paljon tavaraa, joista suurin osa on sinne kuulumatonta. Siellä on henkilöiden omiin projekteihin tai muihin liittyviä lavoja, joiden oikea paikka
ei ole Tampereen varaosavaraston tavaran vastaanotossa. Kantaa siihen, missä niitä oikeasti kuuluisi varastoida ei tässä opinnäytetyössä oteta. Siivoamalla H01 varastopaikkatyyppiin kuulumattomat tavarat, jotka eivät oikeasti ole siellä edes saldoilla, saataisiin vapaata tilaa S01 ja Q01 varastopaikkatyyppien tarpeisiin.
Perustelut käyttää H-hyllyä (selvityshylly) tähän tarkoitukseen ovat seuraavat. Se on lähin
paikka, johon varastoon saapuva estoon tai laaduntarkastukseen asetettu tavara voidaan
hyllyttää aiheuttamatta turhaa hukkaa tavaran kuljetuksen muodossa. Kyseinen varastopaikka toimii tällä hetkellä jo osittain näiden tavaroiden hyllytykseen, tosin tavara laitetaan
sinne vain fyysisesti. Oikeasti tavara on saldoilla S01 tai Q01 varastopaikkatyypin mukaisissa varastopaikoissa. Varastossa jo olevien tavaroiden kuljetus H-hyllyyn toiselta varastopaikalta on mielestäni myöskin pienempi hukka kun mahdollinen estetyn tai laaduntarkastuksessa olevan tavaran lähettäminen vahingossa asiakkaalle.

Kuva 14. Tavaran vastaanoton lay-out (Yritys X 2019)
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N01 Customer Returns tavaroille on tällä hetkellä määritelty varastopaikka kuvan 14 mukaan H-hyllyyn nähden poikittain olevalla violetilla alueella. Sen edusta tosin on täynnä
muuta tavaraa, mutta siivoamalla ne pois tieltä, kyseistä varastopaikkaa voidaan taas
käyttää sille määriteltyyn käyttötarkoitukseen.
Hieman SOP:n (Standard Operating Procedure) vastainen ja siltä osin kyseenalainen ehdotus olisi, että kuvan 14 mukaisen nykyisen H-hyllyn (selvittelyhylly) hyllypaikkojen merkintöjä muutettaisiin siten, että yksi hyllytaso otettaisiin käyttöön S01:lle, toinen Q01:lle ja
loput H01:lle.
Varastopaikkatyyppien nimet ja määritelmät
Varastopaikkatyyppien väärät nimet ja määritelmät on helppo korjata WMS:sässä (Warehouse Management System). Varastopaikkatyypit tulisi käydä läpi yksitellen, tarpeettomat
ja käytöstä poistetut varastopaikkatyypit poistaa, sekä nimetä jäljelle jäävät varastopaikkatyypit oikein. Tässä opinnäytetyössä ei oteta kantaa varastopaikkatyyppien tuleviin oikeisiin nimiin, eikä muiden kuin pakollisten varastopaikkatyyppien käyttötarkoituksiin. Tarpeettomiksi ja väärin nimetyiksi kartoitetut varastopaikkatyypit löytyvät varastopaikkatyyppien nykytilan muista huomioista sivulta 26.
Varastopaikkatyyppien kapasiteetit
Jotta varastopaikkatyyppien varastopaikkakapasiteetit saataisiin kuntoon, tulisi aivan ensimmäseksi kartoitattaa nykyinen varastopaikkojen määrä ja päivittää tämän hetkinen tilanne WMS:sään (Warehouse Management System). Varastopaikkojen laskeminen on iso
työ, mutta yksi työntekijä saa ne laskettua päivässä. Myös kaikkien nimikkeiden painojen
täytyisi olla oikein SAP:issa. Nimikkeiden painojen puuttumiseen liittyvä ongelma on tällä
hetkellä työn alla yrityksen X toisella varaosavarastolla, jossa kyseiset nimikkeet on tarkoitus punnita sertifioiduilla vaaoilla ja päivittää tiedot SAP:iin. Kun varastopaikkatyyppien varastopaikkakapasiteet, sekä nimikkeiden painot saadaan kuntoon, on helpompi ruveta ratkaisemaan varastopaikkatyyppien käyttöasteongelmaa painokapasiteettien osalta.
Painon mukaan määritellyn varastopaikkatyyppien käyttöasteen käyttöön ottaminen on
hankala homma Tampereen varaosavarastolla. Kaikkiin varastopaikkatyyppeihin ei kapasiteetteja saada helposti laitettua, koska esimerkiksi A01 ja B01 varastopaikkatyypeissä
varastopaikkojen koko vaihtelee todella paljon. (Työntekijä 1 2019.)
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Tavaran ohjautuminen varastopaikkatyyppeihin
Tavaran ohjautuminen oikeisiin varastopaikkatyyppeihin on tavoitetila, johon päästään kun
kaikki muut ongelmat on ratkaistu. Kun Tampereen varaosavarastolla käytettävät varastopaikkatyypit on määritelty ja nimetty oikein WMS:sään (Warehouse Management System)
ja data varastopaikkatyyppien varastopaikkojen sekä nimikkeiden takana on oikein, SAP
osaa ehdottaa aina oikeaa varastopaikkaa jokaiselle varastoon saapuvalle tavaralle.
Myöskin kun prosesseja tehostetaan vielä siten, että S01 Blocked, Q01 Quality Inspection
ja N01 Customer Returns varastopaikkatyyppeihin asetetut tavarat pyritään käsittelemään
heti, pysyy varaston toimintaperiaate varaosavarastona, eikä siellä makaa selviteltävää
tavaraa poissa saldoilta kuukausia tai pahimassa tapauksessa vuosia.

4.6

Yrityksen X keräilyprosessi

Yritys X:llä on olemassa SOP:n (Stantard Operating Procedure) mukainen keräilyprosessi, joka on havainnollistettu pääpiirteittäin kuviossa 9.

Keräily erikseen sisäja ulkoalueilta

Keräily radiolukijan
avulla
myyntitilausten
prioriteetin mukaan

Keräily batchien
mukaan FIFOperiaatteella

Keräilijä seuraa
varastopaikkasaldoa

Keräilijä tarroittaa
tavarat, joista
puuttuu nimiketarra

Keräilijä toimittaa
keräilyn pakkaamoon
pakattavaksi

Kuvio 9. Yritys X:n SOP:n (Standard Operating Procedure) mukainen keräilyprosessi
Keräilyprosessin optimoimisen vuoksi on suositeltua keräillä vain yhdeltä varastoalueelta
kerrallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että sisä- ja ulkovarastoista tavarat kerätään erikseen.
Keräily alkaa yleensä aina sisävarastosta. Kun sisävarastosta lähtevät tavarat on kerätty,
puolivalmis keräily toimitetaan pakkaamoon, josta ulkokeräilijä jatkaa keräten loput tavarat
ulkovarastosta. Pakkaamo yhdistää molempien alueiden keräilyt yhdeksi toimitukseksi.
Keräilijä valitsee kuvan 15 mukaisella radiolukijalla seuraavan järjestelmän ehdottaman
keräiltävän tilauksen, joka on määritelty yrityksen X toiminnanohjausjärjestelmässä,
SAP:issa tietyn prioriteetin mukaan. Prioriteetteja ovat mm. asiakastilauksen kiireellisyysluokka, kuljetusaika, toimituspäivämäärä tai toimitusnumero.
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Kuva 15. Yrityksen X käyttämä radiolukija
Keräily tapahtuu siten, että keräilijä skannaa varastopaikkakoodin, keräiltävän tavaran
batchin, eli yksilöidyn erätunnisteen ja tarkastaa tavaroiden määrän ottaessaan ne varastopaikasta. Keräilijän tulee pääasiassa keräillä batchin mukaan FIFO-periaatetta ja alkuperämaatietoja noudettaen. Jos varastopaikka tyhjenee SAP:in varastosaldojen mukaan,
keräilijän radiolukijaan ilmestyy viesti, joka pyytää kuittaamaan varastopaikan tyhjäksi. Jos
varastopaikka ei oikeasti tyhjene, kuitataan tieto siitä radiolukijalla SAP:iin, jolloin
SAP:issa työjonoon tulee laskettavaksi kyseisen varastopaikan todellinen varastosaldo.
Jos keräilijä huomaa keräillessään jostain tavarasta puuttuvan tuotetarran, hänen täytyy
tulostaa siihen uusi tuotetarra. Kun tavarat on kerätty, keräilijä toimittaa ne pakkaamoon
pakattaviksi. (Yritys X 2019.)

4.7

Keräilyprosessin nykytila

Tällä hetkellä yrityksen X keräilyprosessi toimii hyvin pitkälti SOP:n (Standard Operating
Prodecure) mukaan, joten sen suhteen kehitettävää ei juurikaan ole. Poikkeuksia aiheutuu
kuitenkin taulukon 2 mukaisilla osa-alueilla erinäisistä syistä.
Taulukko 2. SOP:n (Standard Operating Procedure) mukaisen keräilyprosessin vastaiset
poikkeukset
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Keräily radiolukijan
avulla

Keräilijä ei aina
noudata batcheja

•Apuna käytetään
myös paperista
keräilylistaa
•Ulkoalueella ei
WLAN-verkon
heikon signaalin
vuoksi voida aina
käyttää radiolukijaa

•Tuotteiden laatu
erilaista riippen
valmistusmaasta
•Maiden väliset
erimielisyydet
•Sääolosuhteista
johtuen
nimiketarrat rikki
•Haluttu batch pinon
alimpana

Varastosaldojen
hallinta keräillessä

Nimikkeiden
tarroitus keräillessä

•Inventointi
keskeyttää keräilyn
•Jos ei inventoida
heti, uusi keräily
puuttuvasta
(keräämättömästä)
osasta ilmestyy
keräilyjonoon

•Riippuen samasta
varastopaikasta
keräiltävän tavaran
määrästä, ei kaikkia
tuotteita tarroiteta,
koska se vie
ylimääräistä aikaa

Vaikka SOP:n (Standard Operating Procedure) mukaan keräily tulisi suorittaa vain radiolukijalla, käytetään Tampereen varaosavarastolla apuna myös paperista keräilylistaa. Se
toimii varastotyöntekijöiden mukaan visuaalisena apuna helpottaen näin hahmottamaan
keräilyn kokonaisuutta.
”Paperinen keräilylista toimisi kuitenkin vielä paljon paremmin apuna auttaen hahmottamaan tulevaa keräilyä, mikäli siihen saataisiin taas merkittyä takaisin siinä joskus aikaisemmin olleet varastopaikat.” (Työntekijä 4 2019.)
Myöskään pelkkää radiolukijaa ei ulkoalueilla voida kaikkialta keräiltäessä käyttää WLANverkon huonon signaalin vuoksi.
Tampereen varaosavarastolla ulkona tehtävässä keräilyssä ei aina käytetä radiolukijan
pyytämiä batchejä, koska joillekkin asiakkaille on tärkeää että tavarat on valmistettu esimerkiksi Suomessa, eikä vaikkapa Turkissa. Tähän syynä on lähtökohtaisesti Suomessa
laadukkaammin valmistetut tavarat. Myöskin maiden väliset erimielisyydet sekä mahdolliset tulliin jäämiset estävät joidenkin maiden tavaroiden lähettämisen tiettyihin maihin. Esimerkiksi USA ei halua ostaa Irakilaisia tuotteita. (Työntekijä 2 2019.)
Sääolosuhteista johtuen batchit eivät myöskään aina ulkovarastossa olevissa tavaroissa
ole luettavissa radiolukijoilla rikkoutuneiden tai lumen ja jään peittäneiden nimiketarrojen
vuoksi. Myöskin, koska ulkoalueen tilanpuute pakottaa tavaroita varastoitavaksi pinoihin,
ei pinon alimpana olevaa keräilylle haluttua batchia välttämättä oteta keräiltäväksi ylimääräisen työn takia. (Työntekijä 3 2019.)
Mikäli varastopaikka tyhjenee fyysisesti, mutta saldot näyttävät että kyseisessä varastopaikassa on vielä tavaraa, täytyy keräily keskeyttää ja inventoida saldot oikeiksi heti. Jos
keräilijä ei keskeytä keräilyä ja kuittaa vain kerätyiksi varastopaikasta löytyvät tavarat, jää
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puuttuva määrä tavaraa keräämättä, koska SAP ei osaa ohjata keräilijää hakemaan tavaraa toisesta varastopaikasta ennen kuin varastosaldot ovat inventoitu oikeiksi. Myöskään
SAP ei osaa keräyttää puuttuvia tavaroita varastopaikoilta, jotka ovat keräilyjärjestyksessä
jo takana päin.
Kaikille tavaroille ei lisätä nimiketarroja riippuen varastopaikan saldon määrästä. Jos varastopaikassa on 100 samaa batchia olevaa tavaraa, ei ole LEAN-toimintamallin mukaista
tarroittaa jokaista ja kuluttaa siihen aikaa. Tällaisissa tapauksissa varastopaikassa olevan
lavan päädyssä on kyseessä olevan batchin nimiketarra.
Tällä hetkellä Tampereen varaosavarastolla on ongelmana se, että pienet ja isot tavarat
kerätään sekaisin, jolloin ne tulevat myös pakkaamoon sekaisin. Pakkaamotyöntekijät joutuvat tekemään ylimääräistä työtä nostellessaan keräiltyjä tavaroita lavoilta toisille saadakseen pakattua ne kuljetuksen kannalta järkevästi, eli niin että ne pysyvät ehjänä kuljetuksen ajan.
Lisätyötä ylimääräisen tavaran nostelun myötä pakkaamolle aiheuttaa myöskin se, että
nykyisessä hyllytysprosessissa tavarat usein hyllytetetään tavarantoimittajien lähetyksessä käyttämillä lavoilla. Tavarantoimittajien käyttämät lavat saattavat joko olla liian huonoja tavaroiden jälleenlähetykseen asiakkaille tai niissä saattaa olla näkyvillä tavarantoimittajien logot tai yhteystiedot, eikä niitä siitä syystä voida käyttää tavaroiden jälleenlähettämiseen. Asiakkaille lähtevien tavaroiden tulee olla pakattuina yritys X:n logoilla varustettuihin pakkauksiin.
Keräilyprosessin nykytilassa on sekä vahvuuksia, että heikkouksia. 11.11.2019 viidelle varastotyöntekijälle, sekä varastopäällikölle järjestetyn teemahaastattelun avulla saatiin selville kuvion 10 mukaiset asiat.
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Vahvuudet

Heikkoudet
Nykyinen keräilijä
tuntee myös
pakkaamoprosessin.

Resursseja keräilyyn on
liian vähän, saman
toimituksen sisä- ja
ulkokeräilyn välillä voi
olla tuntien viive.

Keräilijä voi kerätä
useampaa keräilyä
kerralla.

Paperisilla
keräilylistoilla ei enää
ole varastopaikkoja
ollenkaan.

Radiolukijalla voi
hyppiä
varastopaikkojen välillä
kesken keräilyn.

Hyllyjärjestyksestä
johtuen keräily alkaa
painavilla tavaroilla.

Ahtaat käytävät
pakottavat käyttämään
pinkkarin sijasta
tikkaita.

Kuvio 10. Keräilyprosessin nykytilan vahvuudet ja heikkoudet
Vahvuudet
Nykyinen keräilijä on työskennellyt myös pakkaamossa, joten hän osaa ottaa huomioon
pakkaamon tarpeet ja pyrkii omalla työllään helpottamaan pakkaamon työtä. Tämä on
suuri etu siitä syystä, että pakkaustyö nopeutuu kun jo keräillessä tavaraa järjestellään lavoille hieman.
Keräilyjä voi olla työn alla samalla keräilijällä useita kerralla. Tämä säästää aikaa, koska
useita yhden rivin keräilyjä voidaan kerätä samalla keräilykierroksella. Monen keräilyn yhtäaikainen kerääminen vaatii kuitenkin keräilijältä etukäteistyötä järjestäessään keräilylistat keräilysuunnan mukaiseen hyllyjärjestykseen.
Radiolukijalla voi hyppiä kesken keräilyn varastopaikasta toiseen, eli keräilijä voi halutessaan varastopaikkatietämyksensä perusteella hakea painavempia tavaroita keräilyn pohjalle ja kuitata ne kerätyiksi, vaikka ne tulisivatkin keräilyssä eteen vasta myöhemmin.
Heikkoudet
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Sekä sisä-, että ulkokeräilyssä resursseja ei ole aina riittävästi. Sisäkeräilyä hoitaa tällä
hetkellä yksi henkilö ja ulkokeräilyä kaksi henkilöä. Ulkokeräilyä hoitavat henkilöt hoitavat
myös kuormien purkamisen sekä lastaamisen ja se on yleensä heidän ykkösprioriteettinsa. Lisäksi ulkokeräilyssä työkoneita on apuna vain yksi kappale. Mikäli samaan toimitukseen on lähdössä tavaraa sekä sisä-, että ulkovarastosta, saattaa resurssien vähyyden
takia viivettä molempien alueiden keräilyjen valmistumisen välillä olla jopa puoli päivää.
Tämän ajan valmis sisäkeräily odottaa pakkaamossa tilaa kuluttaen ja odottaen ulkokeräilyn tavaroita.
Paperisilla keräilylistoilla ei enää nykyään ole ennen niillä aikaisemmin olleita tavaroiden
varastopaikkoja ja tästä syystä keräilijä ei aina pysty helposti miettimään järkevää keräilyjärjestystä siten, että saisi kerättyä painavimmat tavarat keräilyn alimmiksi. Ongelmaa kevyiden ja painavien tavaroiden keräämisen välillä aiheuttaa myös se, että keräilyjärjestys
alkaa A01 hyllyvälistä (ensimmäinen hyllyväli) ja painavat tavarat hyllystä A08-A12. Keräily alkaa aina siis kevyillä tavaroilla, joiden päälle SAP:in mukaan pitäisi kerätä painavempia.

Kuva 16. Yrityksen X Tampereen varaosavaraston pinoamisvaunu
Käytävien ahtauden takia sisäkeräilijä keräilee tavaroita mieluummin kärryjen kanssa ja
kiipeilee tikkailla korkeammille varastopaikoille, kun että käyttäisi pinoamisvaunua. Ylimääräinen kiipeily tai liian ahtailla käytävillä pinkkarilla ajaminen on työturvallisuusriski.
Yrityksen X käyttämä pinoamisvaunu on esiteltynä kuvassa 16.
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4.8

Keräilyprosessin tavoitetila

Keräilyprosessin tavoitetilaksi määritellään tila, joka on tämän opinnäytetyön aiheen kannalta olennainen, eli pakkaamotyöntekijöiden työn helpottaminen. Jotta pakkaamotyöntekijöiden työ helpottuu, pitäisi tavaran tulla pakkaamoon mahdollisuuksien mukaan jo valmiiksi yritys X:n lavoilla. Painavat tavarat tulisi olla alimmaisiksi kerättyjä tai vaihtoehtoisesti kevyet ja painavat tavarat erillään, jolloin pakkaamotyöntekijät saisivat itse päättee
miten ne pakataan.
Pakkaamossa ei myöskään saisi olla tilaa vieviä puolivalmiita sisäkeräilyjä odottamassa
ulkokeräilyihin yhdistämistä puolta päivää etukäteen. Keräilyprosessin tavoitetilassa henkilöresursseja ulkokeräilyssä tulisi olla enemmän.

4.9

Keräilyprosessin kehitysehdotukset

Tavoitetilaan päästään parhaiten kun aloitetaan ongelman ratkaiseminen laittamalla paperisiin keräilylistoihin takaisin näkyviin varastopaikat, joista tavarat on tarkoitus kerätä. Tällä
tavoin keräilijä voi ennen varsinaista keräilyä silmäillä läpi keräilylistan ja tarpeen mukaan
kerätä A08-A12 hyllyväleissä sijaitsevat painavat tavarat ennen kun siirtyy A01:stä kerämään kevyempää tavaraa. Tämän ongelman voisi myös ratkaista siirtämällä painavat tavarat A-hyllyn alkupäähän, mutta siirtotyön massiivisuuden vuoksi siitä saatava hyöty olisi
kuitenkin pienehkö. Kuvassa 17 on havainnollistettuna kuinka lähellä A-hyllyt ovat toisiaan, joten keräilyvaiheessa A08-A12 hyllyväleistä ensiksi keräily ei lisää hirveästi askeleita ja tuota sen suurempaa LEAN-toimitamallin mukaista hukkaa.

Kuva 17. Varaston A-hyllyjen lay-out (Yritys X 2019)
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Jotta tavarat saataisiin pakkaamoon valmiiksi yrityksen X logoilla varustetuilla lavoilla, tulisi tavarat keräilyvaiheessa kerätä suoraan tällaisille lavoille. Tällä hetkellä näin toimitaankin poikkeustapauksia lukuunottamatta. Poikkeustapauksia ovat tapaukset, joissa hyllyssä
jo olevalla lavalla olevat kaikki tavarat tarvitaan keräilylle. Silloin ei ole LEAN-toimintamallin mukaista ruveta nostelemaan tavaroita kesken keräilyn uudelle lavalle, vaan keräilijä
toimittaa hyllyssä olevan lavan sellaisenaan pakkaamoon. Ongelmaan, jossa sisävarastosta kerätyt tavarat odottavat yhdistämistään ulkokeräilyyn, ei voida ratkaista lisäämättä
resursseja ulkokeräilyyn. Ulkokeräilijöiden on pakko priorisoida työnsä ja tapauksissa,
joissa ulkoalueella on käynnissä purku/lastaus, on se pakko hoitaa ensin.
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5

YHTEENVETO

Varastointi ja siihen liittyvät kustannukset ovat yleisesti ottaen karkeasti noin puolet yrityksen logistiikkakustannuksista ja tästä syystä varastoprosessien kehittämiseen ja tehostamiseen ollaan nykyaikana keskittymässä yhä enemmän (Logistiikan Maailma 2019b).
Tästä syystä myös työnantajaltani, yritys X:ltä, tuli minulle pyyntö tehdä opinnäytetyöni
heille heidän varastoprosessiensa kehittämisestä. Kehitettävät varastoprosessit olivat yrityksen X Tampereen varaosavaraston varastopaikkatyypit sekä keräilyprosessi. Varastopaikkatyyppien nykytila ja vakioidun toimintamallin SOP:n (Standard Operating Procedure) mukainen tavoitetila kartoitettiin sekä kehitysehdotukset tavoitetilaan pääsemiseksi kirjattiin ylös. Keräilyprosessista kartoitettiin nykytilan ongelmakohdat sekä määriteltiin tavoitetila ja ehdotettiin kehitysehdotus tavoitetilaan pääsemiseksi.
Opinnäytetyö tehtiin case-tutkimuksena yritys X:lle laadullista, eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen. Lisäksi tutkimuksessa käytettiin apuna osallistuvaa havainnointia
sekä teemahaastatteluja. Lähteinä käytettiin logistiikka- ja varastoalan kirjallisuutta, luotettavia internet-lähteitä, opinnäytetyön kannalta merkittävien avainhenkilöiden haastateluita,
lakitekstejä, sekä yrityksen X vakioitua toimintamallia SOP:a (Standard Operating Procedure). Opinnäytetyö rajattiin käsittämään yrityksen X kahdestatoista varaosavarastosta
vain Tampereen varaosavarastoa. Itse case-tutkimus rajattiin vain varastopaikkatyyppeihin sekä keräilyprosessiin. Tavoitteena oli saada aikaan kehitysehdotukset kartoitetuille
ongelmakohdille. Ongelmakohtien korjaavien toimenpiteiden toteutus on tarkoitus tehdä
tulevaisuudessa, joten niiden toteutus ei kuulunut tähän opinnäytetyöhön.
Opinnäytetyön alussa käytiin läpi teoriaa varastoprosessista avaten koko prosessi vaihe
vaiheelta sekä kerrotaan LEAN-toimintamallista. LEAN-toimintamallin osuudessa keskityttiin helposti tunnistettaviin arvoatuottamattomiin hukkiin, joita on luoteltuna tässä työssä
kahdeksan kappaletta. Lisäksi keskityttiin siihen, kuinka LEAN-toimintamallin avulla toimintaa voidaan kehittää hukkaa poistaen.
Case-tutkimuksen alussa yritys X esiteltiin ensiksi yleisellä tasolla. Yleistasoinen esittely
johtui siitä, että toimeksiantaja, yritys X, ei antanut lupaa julkaista nimeään tässä opinnäytetyössä. Yleistasoisen yritysesittelyn jälkeen keskityttiin itse case-tutkimuksiin. Ensiksi
käsite varastopaikkatyyppi avattiin sekä niiden nykytilat kartoitettiin. Seuraavaksi määriteltiin SOP:n (Stadard Operating Procedure) mukainen tavoitetila ja kartoitettiin kuinka tavoitetilaan päästäisiin.
Tulokseksi saatiin laaja-alainen kartoitus SOP:n (Stadard Operating Procedure) vastaisista varastopaikkatyyppivirheistä, joista suurelle osalle saatiin aikaiseksi
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kehitysehdotukset ongelmien ratkaisemiseksi. Ratkaistua saatiin muun muassa laaduntarkastusta vaativien sekä estettyjen tavaroiden fyysisten varastopaikkojen puuttumiseen liittyvä ongelma. Kaikkia kehitysehdotuksia ei kuitenkaan voida tulevaisuudessa toteuttaa
käytännössä, koska ne olisivat ristiriidassa tämän hetkisen SOP:n (Stadard Operating
Procedure) kanssa. Yritys X:lle jääkin harkittavakseen myös SOP:n (Stadard Operating
Procedure) mahdollinen muuttaminen joustavammaksi poikkeustilanteiden osalta.
Tutkimuksen toisessa vaiheessa keskityttiin yrityksen X keräilyprosessiin ja siihen liittyviin
ongelmiin. Nykyinen keräilyprosessi oli aika pitkälti SOP:n (Standard Operating Procedure) mukainen, joten SOP:n (Standard Operating Procedure) mukaista tilaa ei suoraan
voitu määrittää tavoitetilaksi, kuten varastopaikkatyyppien tutkimuksessa. Tavoitetilaksi
määriteltiin alkuperäisen ongelman, pakkaamotyöntekijöiden työn helpottamisen korjaaminen.
Keräilyprosessin ongelmakohtia löydettiin useita, mutta tavoitetilan kannalta esiin nousi
yksi ylitse muiden, keräilylistan hyllypaikkakoodit ja niiden puuttuminen nykyisessä keräilyprosessissa. Ongelman korjaamisen avulla yritys X:n varaosavaraston keräilijän olisi mahdollista hahmottaa tulevaa keräilyä ja keräiltävää tavaraa paremmin jo ennen keräilyn alkamista. Tästä olisi suuri etu, sillä tällöin keräilijä voisi kerätä tuotteet järkevämmin järjestäen jo keräilyvaiheessa painavat tavarat kevyiden alle säästäen näin pakkaamolta turhaa
tavaroiden nostelemista.
Jatkotutkimusaiheiksi voitaisiin ehdottaa ongelmakohtien korjaamisen totettaumisen jälkeisen tilan onnistumisen arviointia käytönnössä. Tutkia voitaisiin esimerkiksi sitä, pitivätkö
kehitysehdotusten ratkaisujen olettamat paikkaansa. Saatiinko varastopaikkatyyppien korjauksella yrityksen X Tampereen varaosavarasto toimimaan prosessin mukaan yhdenmukaisesti muihin varaosavarastoihin nähden tai auttoiko keräilylistoille lisätyt varastopaikkamerkinnät helpottamaan pakkaamon työtä tavaran tullessa sinne olettaman mukaan painavemmat alla ja kevyemmät päällä.

44

LÄHTEET
Eurostat 2017. Estimated hourly labour costs, 2016. [viitattu 1.7.2019] Saatavissa:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Estimated_hourly_labour_costs,_2016_(EUR)_YB17.png
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2015. Tutki ja kirjoita. 20. uudistettu painos. Helsinki: Tammi
Hokkanen, S. Karhunen, J. & Luukkainen, M. 2010. Johdatus logistiseen ajatteluun. 5. uudistettu painos. Jyväskylä: Sho Business Development Oy
If Vahinkovakuutus Oyj 2019. Incoterms 2010 – Toimituslausekkeet. [viitattu 25.8.2019]
Saatavissa: https://www.if.fi/yritysasiakkaat/vakuutukset/kuljetusvakuutukset/incoterms2010
Karppinen, T. 2016. Varaston tehostaminen Lean-ajattelumallilla. Metropolia ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. [viitattu 22.9.2019] AMK-Opinnäytetyö. Saatavissa:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/107390/Karppinen_Teemu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Kouri, I. 2009. LEAN Taskukirja. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy.
Kuluttaja- ja kilpailuvirasto 2015. Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa. [viitattu
2.7.2019] Saatavissa: https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/aihekohtaiset/virhevastuu-ja-takuu-kulutustavaran-kaupassa/#7.4
Logistiikan Maailma 2019a. Varaston toiminnan mittaaminen. [viitattu 9.9.2019] Saatavissa: http://www.logistiikanmaailma.fi/huolinta-terminaalit/varastointi/varastonohjaus/varaston-toiminnan-mittaaminen/
Logistiikan Maailma 2019b. Varastointikustannukset [viitattu 1.4.2019]. Saatavissa:
http://www.logistiikanmaailma.fi/huolinta-terminaalit/varastointi/varastointikustannukset/
Logistiikan Maailma 2019c. Varastoprosessi ja varastotoiminnot. [viitattu 17.9.2019] Saatavissa: http://www.logistiikanmaailma.fi/huolinta-terminaalit/varastointi/varaston-toiminnot/
Logistiikan Maailma 2019d. Huolintayrityksen tarjoamat palvelut. [viitattu 1.10.2019] Saatavissa: http://www.logistiikanmaailma.fi/huolinta-terminaalit/huolinta/huolintayritysten-tarjoamat-palvelut/
Logistiikan Maailma 2019e. Varastointi. [viitattu 28.9.2019] Saatavissa: http://www.logistiikanmaailma.fi/huolinta-terminaalit/varastointi/

45

Logistiikan Maailma 2019f. Varastotyypit ja -tekniikka. [viitattu 2.10.2019] Saatavissa:
http://www.logistiikanmaailma.fi/huolinta-terminaalit/varastointi/varastotyypit-ja-tekniikka/
Logistiikan Maailma 2019g. Tuotannon layout. [viitattu 12.10.2019] Saatavissa:
http://www.logistiikanmaailma.fi/tuotanto/tuotantostrategia/tuotannon-layout/
Mäntyranta, K. 2019. Ulkoistettu logistiikka antaa tilaa ydinosaamiselle. Businessopas.
[viitattu 1.10.2019] Saatavissa: https://www.businessopas.fi/ulkoistaminen/ulkoistettu-logistiikka-antaa-tilaa-ydinosaamiselle/
Mflow Oy 2016. Kahdeksan hukkaa. [viitattu 2.7.2019] Saatavissa: https://mflow.fi/kahdeksan-hukkaa/
Niskavaara, E. 2010. Yritystaloutta esimiehille. Helsinki: WSOYproOY
Paasonen, V. 2013. Keräilyn tehostaminen. Case: Rakennuskemia Oy. Metropolia ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. [viitattu 22.9.2019] AMK-Opinnäytetyö. Saatavissa:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/63168/Paasonen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Saaranen-Kauppinen, A & Puusniekka, A. 2006. Osallistuva havainnointi. KvaliMOTV Menetelmäopetuksen tietovaranto [viitattu 24.10.2019] Saatavissa:
https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L6_4_2.html
Ståhl, S. 2011. Varastoalan ammattilaiseksi. Tampere: Juvenes Print Oy
Suomen Kuljetusopas 2019. Terminaalitoiminnot. [viitattu 20.7.2019] Saatavissa:
http://www.kuljetusopas.com/varastointi/terminaali/
Työntekijä 1. 2019. Specialist, Warehouse Process. Yritys X. Haastattelu 7.11.2019
Työntekijä 2. 2019. Warehouse Worker. Yritys X. Haastattelu 12.8.2019
Työntekijä 3. 2019. Warehouse Manager. Yritys X. Haastattelu 11.11.2019
Työntekijä 4. 2019. Warehouse Worker. Yritys X. Haastattelu 11.11.2019
Työturvallisuuskeskus 2019. Turvallinen ja terveellinen työympäristö. [viitattu 26.5.2019]
Saatavissa: https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoymparisto
Työturvallisuuslaki 738/2002.
Yritys X. 2019. Global Warehouse SOP. [viitattu 7.11.2019]. Ei saatavissa.
Yritys X. 2019. WM Hyllykartat. [viitattu 16.11.2019]. Ei saatavissa.

