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LYHENTEET JA TERMIT
JIT

Just In Time, juuri ajallaan

Layout

Tuotannon järjestystä, eli miten koneet, laitteet, kulkuväylät ja muut tilat on järjestetty tuotantotiloissa.

Lean

Johtamisfilosofia, jolla pyritään poistamaan kahdeksaa eri hukkaa.

ERP-järjestelmä

Enterprise Resource Planning, toiminnanohjausjärjestelmä.
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1

JOHDANTO

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on SOP-Metal Oy konsernin Vaasan toimipiste. Työskentelin kesän 2020 kyseisessä yrityksessä ja tiedustelin työsuhteen loputtua mahdollista opinnäytetyö aihetta. Minulle ehdotettiin aiheeksi uuden
layoutin suunnittelemista tehtaalle. Aihe kuulosti mielenkiintoiselta ja syksyn edetessä päätin, että otan aiheen vastaan.
Ajansaatossa yrityksen tuotantotilat ovat muodostuneet useassa paikassa ahtaiksi
ja materiaalivirrat epäselviksi. Uudet koneet on sijoitettu paikkoihin, missä on sillä
hetkellä ollut tilaa ja vanhoja koneita on jäänyt tuotantoon, mille ei nykypäivänä
enää ole suuresti käyttöä. Hyllyihin on kertynyt ylimääräistä tavaraa, mikä ei liiku
ja mitä ei enää käytetä.
Opinnäyteyön tarkoituksena oli tutkia yrityksen tuotantotilojen ongelmakohtia,
määritellä tarvittavaa laitekantaa ja suunnitella näiden pohjalta uusi layout-suunnitelma. Uuden suunnitelman tavoitteena oli poistaa ahtautta, selkeyttää materiaalivirtoja ja parantaa työn tehokkuutta sekä turvallisuutta.
Aluksi työssä käydään läpi toimeksiantaja yritystä (Luku 2). Teoriaosuus koostuu
eri layouttyyppien esittelystä, suunnittelusta ja tavoitteista sekä tuotannon kehittämisessä käytettävistä Lean-työkaluista (Luvut 3–5). Käytännön työn osuus alkaa
yrityksen nykyisen layoutin esittelyllä ja jokaisen työpisteen ongelmakohtien selvittämisellä (Luku 6). Seuraavassa luvussa (Luku 7) analysoidaan tehtaan materiaalivirtoja vuoden 2020 10 eniten myydyimmän tuotteen perusteella ja käydään
läpi niiden haaste kohtia. Tämän jälkeen esitellään uudet layout suunnitelmat,
jossa käydään läpi muutokset ja perustellaan, mitä parannuksia kyseiset muutokset toisivat (Luku 8). Lopuksi on yhteenveto, missä on pohdintaa työn tuloksista ja
käytettävyydestä sekä jatkokehitysideoita (Luku 9).
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2

YRITYS

2.1 SOP-Metal Oy
SOP-Metal Oy on vuonna 1993 perustettu alihankintaan erikoistunut konepaja.
Yrityksen Vaasan ja Lappajärven toimipisteet työllistävät yhteensä 37 ja Viron toimipiste mukaan lukien 50 työntekijää. Liikevaihto vuonna 2020 oli noin 8,7 miljoonaa. SOP-Metal valmistaa erilaisia komponentteja ja kokoonpanoja sähköteollisuudelle, kemianteollisuudelle, teräsrakenneteollisuudelle ja tukkukaupalle kotimaahan sekä vientiin. (Yritysesite SOP-Metal Oy 2021.)
2.2 Ultracut Oy
Samoissa tiloissa sijaitseva Ultracut Oy on SOP-Metallin tytäryhtiö. Yritys on perustettu vuonna 1993 ja se työllistää viisi henkilöä. Ultracut tarjoaa eri tarpeisiin
korkeapainevesileikkaus ja kuitulaser teknologialla valmistettuja komponentteja.
(SOP-Metal konsernin esittely 2021.)
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3

LAYOUTTYYPIT

Layout -termillä tarkoitetaan tuotantotilojen fyysisten osien, kuten koneiden, laitteiden, varastopaikkojen ja kulkureittien paikkoja tehtaassa (Haverila, Uusi-Rauva,
Kouri & Miettinen 2009, 475). Tuotannon layouttiin liittyy monesti työtä, aikaa ja
rahaa, eikä niiden muuttaminen ole välttämättä helppoa (Logistiikan Maailma
2021). Layouttyypit voidaan jakaa kolmeen eri päätyyppiin tuotantolaitteiden sijoittelun ja työnkulun perusteella, jotka ovat funktionaalinen layout, tuotantolinjalayout sekä solulayout. (Haverila ym. 2009, 475.)
3.1 Tuotantolinjalayout
Tuotantolinja tyylisessä layoutissa on erikoistuttu tietyn tuotteen valmistamiseen
ja koneet sekä laitteet on sijoiteltu valmistettavan tuotteen työnkulun mukaisesti.
Tuotteen valmistus ja materiaalien käsittely on automatisoitua ja tehokasta sekä
työnkulku selkeää, mikä tekee tuotannonohjauksesta helppoa. Myös mekaanisia
kuljettimia voidaan käyttää eri työvaiheiden välillä. (Haverila ym. 2009, 475–476.)
Jotta tuotantolinjan rakentaminen olisi perusteltua on sille keskeisinä edellytyksinä suuri volyymi ja kuormitusaste tuotannossa. Valmistusmäärien ollessa suuria
tuotteen yksikköhinta alenee. Tuotantolinja ei siedä ongelmia, koska pienikin häiriö tuotannossa vaikuttaa nopeasti tuottavuuteen koko linjalla. (Haverila ym.
2009, 475.)
Tärkeänä osana on laadunvalvonta, koska linjalla pystytään tuottamaan myös virheellisiä tuotteita ja tämä yhdessä häiriöiden kanssa tuottaa suuria kustannuksia.
Kun linja on toteutettu, kapasiteetin kasvattaminen on vaikeampaa. Tuotantosarjat ovat monesti pitkiä, koska asetusaika, minkä tuotteen vaihtaminen toiseen vaatii, on pitkä. (Haverila ym. 2009, 475–476.)
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3.2 Funktionaalinen layout
Funktionaalisessa layout-mallissa työkoneet ja työpisteet on ryhmitelty niin, että
samantapaiset työtehtävät tehdään omassa tietyssä paikassaan. Esimerkiksi kaikki
kokoonpano paikat ovat kokoonpanossa ja hitsauskoneet hitsaamossa. Funktionaalisesta layoutista voidaan käyttää myös nimeä teknologinen layout, koska koneet on ryhmitelty niiden tuotantoteknologian perusteella. (Haverila ym. 2009,
476.)
Tässä layout-mallissa tuotantomäärät ja tuotetyypit voivat vaihdella paljon. Konekantaan kuuluu tavallisesti yleiskoneita, joilla pystytään valmistamaan monipuolisesti erilaisia tuotteita. Tuotteita pystytään valmistamaan yksittäiskappaleina tai
sarjoina. Työnkulut poikkeavat toisistaan ja tästä syystä materiaalinkäsittelyyn on
sovellettavissa automaatiota hyvin rajoitetusti. Tuotannonohjaus perustuu pääsääntöisesti eri koneiden työjonojen järjestelyyn, mitä hankaloittaa se, että töiden
oikea-aikainen ohjaus työvaiheesta toiseen ei ole helppoa. Työjonojen takia keskeneräisen tuotannon määrä kasvaa, mikä johtaa tuotannon läpäisyajan pidentymiseen. Työpisteiden välisen etäisyyden takia materiaalien kuljetus- ja käsittelykulut kasvavat suuriksi. Myös laadunhallinta hankaloituu välimatkojen ja välivarastoinnin takia. (Haverila ym. 2009, 476.)
Verrattuna tuotantolinjalayouttiin funktionaalisen layoutin toteuttaminen on halvempaa ja helpompaa. Se on joustava kapasiteetin kasvattamiselle sekä erilaisten
tuotteiden valmistamiselle, mutta tuottavuus on heikompi verrattuna tuotantolinjamalliseen. (Haverila ym. 2009, 476–477.)
3.3 Solulayout
Solulayoutissa eri koneet ja työpisteet muodostavat oman ryhmän, jossa keskitytään erityisesti tiettyjen osien valmistukseen tai työvaiheiden suorittamiseen. Verrattuna funktionaaliseen layouttiin solujen läpäisyajat ovat huomattavasti lyhyemmät ja materiaalivirta selkeämpää. (Haverila ym. 2009, 477.)
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Tuotteita joiden valmistamiseen solu on suunniteltu, pystytään valmistamaan
joustavasti ja asetusajat tuotteesta toiseen siirryttäessä ovat lyhyet. Eräkoot ja
tuotantomäärät eri tuotteilla voivat vaihdella paljonkin. Solussa on vain yksi kuormituspiste, mikä helpottaa tuotannonohjausta. Myös laadunvalvonta helpottuu,
koska eri valmistusvaiheet suoritetaan samalla alueella peräkkäin. Eri koneiden
kuormitusasteet voivat vaihdella soluissa suurestikin. Verrattuna funktionaaliseen
layoutiin solulayout on tehokkaampi ja tuotantolinjaa verrattaessa joustavampi.
(Haverila ym. 2009, 477–478.)
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4

LAYOUTSUUNNITTELU, SEN TAVOITTEET JA VALINTAPERUSTEET

Jotta organisaation tuotanto olisi toimivaa ja tehokasta, on tärkeää, että tehtaan
layouttiin kiinnitetään erityistä huomiota. Layoutissa otetaan huomioon käytettävissä oleva tila, lopputuote, turvallinen työympäristö sekä tuotannon sujuvuus.
(Juneja 2020.)
Tehokas layout takaa materiaalin, laitteiden sekä työvoiman sujuvan ja tasaisen
virtauksen pienin kustannuksin. Siinä tarkastellaan tilojen fyysistä kohdentamista
talouden kannalta järkevimmiksi. Siksi tuotannon layoutin suunnittelun yksi tärkeimmistä tavoitteista onkin saada aikaan tehokas työnkulku, jossa laitteet ja
työntekijät ovat tuottavampia. (Juneja 2020.)
Layoutsuunnitteluun vaikuttaa monet eri tekijät, mikä tekee siitä monimutkaisen
prosessin. Optimaalista ratkaisua kaikkien tekijöiden suhteen onkin yleensä vaikea
löytää ja siksi tuotannonlayoutista tulee monesti kompromissi. (Haverila ym. 2009,
480–481.)
Peruslähtökohtina suunnitteluun ovat seuraavat tekijät:
1. Puolivalmisteet, komponentit sekä raaka-aineet, mitä käytetään, ovat kuvattuina tuotteiden rakennetiedoissa.
2. Tuotteiden työnvaiheet ja -järjestykset.
3. Määritellään tuotantomuoto ja -tekniikka sekä mitoitetaan tuotantokoneisto tuotantomäärien perusteella.
4. Tuotannon aikajänne, mikä kertoo kuinka kauan tuotanto tulee pysymään
suunnitelman mukaisena.
5. Tukitoiminnot, joista selviää, mitä toimintoja tarvitaan tukemaan valmistusta. Näitä ovat esimerkiksi jätteiden käsittely, sosiaalitilat ja työkaluhuolto. (Haverila ym. 2009, 481.)
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4.1 Tavoitteet
Yksi keskeisin tavoite layoutsuunnittelussa on materiaalivirtojen suunnittelu tehokkaaksi niin, että materiaalien kuljetuskerrat ja -matkat työpisteiden välillä on
pyritty minimoimaan. Selkeät materiaalivirrat helpottavat tuotannonohjausta ja
toiminnan kehittämistä. Mahdolliset tulevaisuudessa tapahtuvat laajennus- ja
muutostarpeet on otettava myös huomioon layoutia suunniteltaessa. Erityisesti
isojen ja vaikeasti siirrettävien koneiden paikkoja suunniteltaessa pitää muutostarpeet ottaa huomioon. (Haverila ym. 2009, 482.)
Hyvässä tuotannon layoutissa on seuraavat ominaisuudet:
•

Turvallinen kaikille työntekijöille sekä vierailijoille

•

Tehokas materiaalivirta: tuotteiden ja materiaalien välimatkat eivät ole pitkiä, eikä edestakaiselle kuljettelulle ole tarvetta. Päämateriaalivirtana
suora tai U:n muotoinen malli on usein tehokas

•

Tuotteen läpäisyaika minimoitu

•

Työntekijöiden turha liikkuminen minimoitu

•

Auttaa pitämään tuotettavien tuotteiden laatua hyvänä

•

Käytettävissä olevat tuotantotilat hyödynnetty tehokkaasti. (Logistiikan
Maailma 2021.)

4.2 Layoutin valinta
Layoutmalli valitaan tuotannon määrän ja tuotevalikoiman laajuuden perusteella.
Tuotannon perustuessa suureen määrään samankaltaisia tuotteita sovelletaan
tuotantolinjalayoutia. Kun eri tuotetyyppejä on paljon, mutta tuotantomäärä silti
alhainen, on funktionaalinen layout parhaimmillaan. Solulayout on hyvä vaihtoehto, kun valmistetaan eri tuotteita toistuvasti, mutta ei niin paljon, että kannattaisi tehdä omaa tuotantolinjaa. (Haverila ym. 2009, 479.)
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Käytännössä tuotannon layout voi olla myös kaikkien edellä mainittujen yhdistelmä, varsinkin jos tuotanto on monivaiheinen. Esimerkiksi komponentit tuotetaan solu ja/tai funktionaalisessa mallissa ja komponenttien kokoonpano tehdään
tuotantolinjalla (Logistiikan Maailma 2021). Jokaisella layout-mallilla on hyvät ja
huonot puolensa sekä rajoitteensa. Jos jokaisen mallin hyvät puolet yhdistetään,
voidaan saada aikaan kompromissiratkaisu, joka on taloudellisempi ja joustavampi. (Your Article Library 2020.)
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5

TUOTANNON KEHITTÄMINEN

Tuotannon kehittämiseen on käytössä monia eri työkaluja ja ajattelutapoja. Maailmalla yleiseksi tullut Lean-ajattelu on yksi näistä. Siihen liitetään monia muitakin
menetelmiä, joista muutamaa käydään läpi tässä kappaleessa.
5.1 Lean-ajattelu
Kirjassa nimeltä The Machine that Changed The World kerrottiin japanilaisten menestyksekkäästä autotehtaiden tuottavuuden parantamisesta Yhdysvalloissa. Siitä
tuli tunnetuksi termi Lean-tuotanto (Six Sigma 2021). Alun perin Lean-ajattelu pohjautuu Toyotan sisäiseen tuotantofilosofiaan. Se on ollut isossa roolissa toiminnan
kehittämisessä monissa menestyvissä yrityksissä. (Logistiikan Maailma 2021.)
Lean-ajattelulla pyritään parantamaan virtaustehokkuutta, tuottamaan asiakkaalle maksimaalista arvoa ja poistamaan kahdeksaa erilaista hukkaa mahdollisimman vähillä resursseilla. (Mflow 2021.)
Hukka eli työ, mikä ei tuota asiakkaalle lisäarvoa ja mistä asiakas ei maksa, on jaettu kahdeksaan alla esitettyyn eri lajiin. Lean -ajattelu tähtää näiden hukkien minimointiin ja tällä tavoin parantamaan tuotteen läpimenoaikaa. (Mflow 2021.)
Kuljettaminen: Kuljettamisessa syntyvää ihmisten, työkalujen, varastojen ja tuotteiden tarpeetonta liikettä. Kuljettamiset lisäävät riskiä virheisiin sekä aiheuttavat
varastointitarvetta.
Varastointi: Liiallinen varastointi todelliseen tarpeeseen nähden. Kaikkien raakaaineiden, valmiiden sekä keskeneräisten tuotteiden ja materiaalien varastoiminen
pidentää tuotteiden läpimenoaikaa ja tuo kustannuksia.
Ylituotanto: Tehdään enemmän kuin on tarve. Resursseja, mitä pystyttäisiin käyttämään muuhun tuotantoon, kuluu turhaan.
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Odottaminen: Materiaalien, tarvikkeiden, koneiden, päätöksenteon ja toisten ihmisten odottaminen.
Virheet: Virheiden teko tuotannossa kuluttaa tuottavaa aikaa, varastointitilaa,
materiaaleja ja vaatii ylimääräistä kuljettamista.
Yliprosessointi: Tuotteen tai palvelun eteen tehtyä tarpeetonta työtä, mikä ei ole
välttämätöntä ja josta asiakas ei maksa. Yliprosessoinnin takia läpimenoaika pidentyy, sekä resursseja kuluu turhaan.
Liikkuminen: Miten paljon pitää tehdä tarpeetonta liikkumista. Pitääkö työpisteelle hakea tavaraa eri paikoista tai pitääkö liikkua pitkä matka saadakseen tietoa.
Liikkuminen kuluttaa aikaa ja lisää työturvallisuusriskiä.
Hyödyntämätön potentiaali: Työntekijän osaamisen hyödyntämättä jättäminen
sijoittamalla vääriin tehtäviin. Onko koko henkilöstö mukana jatkuvassa parantamisessa ja otetaanko kaikkien työntekijöiden mielipiteet huomioon. (Mflow 2021.)
5.1.1 JIT (Just in Time)
Just in Time eli JIT on johtamisperiaate, jossa tuotetaan vain tarvittava määrä. Periaate on, että tehdään vain asiakkaan haluama määrä toivotulle ajankohdalle eikä
tehdä ylimääräistä varastointia. Tällä tavoin resursseja käytetään vain siihen, mistä
maksetaan sekä vähennetään varastoinnin kustannuksia. (Just in Time Production
2021.)
5.1.2 TOC (Theory Of Constraints)
TOC-teoria eli esteiden teoria on Leaniin liitetty ohjaus- ja johtamismalli. Pääajatuksena on, että jokaisella systeemillä on jokin suorituskykyä rajoittava tekijä eli
niin sanottu pullonkaula. Esteiden teorian mukaan läpimenoaika prosessissa määräytyy pullonkaulan perusteella. Esimerkiksi prosessissa, missä on viisi vaihetta,
vaihe kaksi vie eniten aikaa, joten pidemmällä aikavälillä prosessi ei voi tuottaa
enempää, kuin vaihe kaksi pystyy tuottamaan. (Esteiden teoria 2021.)
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6

YRITYKSEN NYKYINEN LAYOUT JA ONGELMAKOHDAT TYÖPISTEITTÄIN

Yrityksen nykyinen layout (Liite 1) muistuttaa useassa paikassa eniten funktionaalista layoutia. Kaikki hitsauslaitteet ovat omalla alueellaan, kuten myös koneistuskoneet ja särmäyspuristimet. Hallin peräosiossa, missä sijaitsee Ultracutin Eagle laserleikkuri on tyhjillään noin 285 m2 tilaa, joka on vuokrattavissa.
Yritys on alihankintaan erikoistunut ja tuotettavat tuotteet vaihtelevat paljon, joten tuotantolinjamallinen layout ei olisi soveltuva. Tämä on myös uutta layoutia
suunniteltaessa haaste, koska se tekee ennustamisesta sekä tilan ja koneiden tarpeen arvioimisesta hankalampaa.
Aluksi pidimme yhteisen tapaamisen toimitusjohtajan, tuotantopäällikön ja työnjohtajan kanssa, missä keskustelimme tavoitteista ja työn aloitukseen liittyvistä
toimista. Päätimme, että aloitan ongelmakohtien ja parannustoiveiden selvittämisen haastattelemalla työntekijöitä ja omistajia.
Tuotanto on jaettu niin sanottuihin kuormitusryhmiin eli työpisteisiin (Liite 2),
joista käytetään nimitystä tp1, tp2, tp3 ja niin edelleen. Tässä osiossa käsitellään
ongelmakohdat työpisteittäin. Liitteenä (Liite3) on yrityksen nykyinen konekanta.
6.1 Työpiste 1
Tp1:sessä (Kuva 1.) tehdään eriste- ja tiivistetyöt. Se sijaitsee yläkerrassa tp2:sen
yläpuolella. Ongelmakohtina on tavaran kuljettaminen, mikä on hankalaa ja hidasta, koska tavara joudutaan nostamaan ylös joko hissillä tai trukilla. Trukin
käyttö on myös työturvallisuuden kannalta riski, koska tavara nostetaan yläkertaan kulkuväylältä. Tp1:ssä valmistettaville koneistuksille pitää käydä tp9:ssä tekemässä tietokoneella koneistusohjelmat. Tämä on aikaa vievää, koska pitää kulkea edestakaisin kahden työpisteen välillä sekä mahdollisesti odottaa, jos tp9:n
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tietokone

on

varattuna.

Kuva 1. Tp1.
6.2 Työpiste 2
Isona ongelmana on tp2, missä valmistetaan virtakiskoja, koska se on ahdas ja kulkulinja täyttyy helposti työn alle tulevasta sekä jo valmiista tavarasta (Kuva 2.).
Työpisteen koneet ovat riippuvaisia automaattivarastosta, joka sijaitsee koneiden
yhteydessä. Lisäksi automaattivarasto on ongelma, koska uutta layoutia suunniteltaessa sitä ei lähtökohtaisesti lähdetä siirtämään, koska se olisi liian suuri operaatio eikä sen toimivuutta pystyttäisi takaamaan siirron jälkeen. Automaattivaraston
ongelma on myös sen hitaus. Sen yhteydessä on useita koneita ja varasto pystyy
kuljettamaan ja tuomaan samanaikaisesti ainoastaan yhtä palettia, joten siinä syntyy helposti odottamista koneiden välillä.
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Kuva 2. Tp2:sen käytävä täynnä tavaraa.
6.3 Työpiste 3
Tässä työpisteessä tehdään särmäys ja levytyöt. Tp3:sen isoimpana ongelmana on
hyllytila, jota ei ole tarpeeksi, joten työn alle tulevalle tavaralle ei ole selkeästi merkittyä paikkaa. Konekannasta C5-levytyökeskus vie ison osan tilasta, mutta on vähällä käytöllä. Ongelmana on myös, että tp3:sen konekannalla ei pystytä tekemään kaikkia taivutuksia, jolloin ne joudutaan viemään tp2:seen taivutettavaksi.
Tästä syntyy aikaa kuluttavaa tavaran kuljetusta työpisteiden välillä.
6.4 Työpiste 4
Tp4:sessa tehdään poraus-, kierteitys-, merkkaus- ja muotoilutöitä. Tp4:sen ongelmakohtana on koneiden ja tavaroiden järjestys. Työpisteessä on kaksi säteisporakonetta. Toinen niistä ei ole tarpeellinen, koska molempia ei käytetä juuri koskaan
samanaikaisesti.
Uunin vieressä sijaitsee hylly (Kuva 3.), joka vie tilaa ja siinä on suurimmaksi osaksi
sellaista tavaraa, mitä ei käytetä. Tasohiomakone (Kuva 4.) vie hallista leveyssuunnassa ison osan, koska se on kokonaispituudeltaan pitkä siihen yhdistettävän ison
imurin ja imuputkien takia. Tasohiomakone ei myöskään pääsääntöisesti ole isolla
käytöllä.
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Kuva 3. Uunin vieressä oleva hylly.

Kuva 4. Tasohiomakone.
6.5 Työpiste 5
Tp5 sisältää teräksen hitsaustyöt. Vaasan toimipisteellä tehdään nykyään enää hyvin vähän teräksen hitsausta ja suunnitteilla on ollut sen lopettaminen kokonaan.
Sille varattu solu vie kuitenkin ison tilan hallista.
6.6 Työpiste 6
Tp6 on myös osa hitsaamoa. Siellä tehdään kuparin sekä alumiinin hitsaus- ja
juotostyöt. Työn alle tuleville tavaroille ei ole selkeää ja riittävää tilaa.
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6.7 Työpiste 7
Tp7 sisältää robottivalmistuksen sekä pienet kokoonpanotyöt. Työpisteellä on
osittain ahtaat työskentelytilat sekä sijainnin takia sinne on pitkä matka kuljettaa
tavaraa.
6.8 Työpiste 8
Isoimmat kokoonpanotyöt, kuten esimerkiksi kiskosillat, tehdään tp8:ssa. Työpisteellä on 12 metriä pitkä hylly, joka on tarpeeseen nähden paljon. Hylly sijaitsee
taka-alalla lähellä kokoonpanopöytiä, mistä syystä siihen on vaikea päästä käsiksi,
erityisesti trukilla. Tp8:n ja hallin seinän välissä menee lähettämöön johtava kulkuväylä (Kuva 5.), josta kaikki tavara kulkee lähettämön ja muiden työpisteiden
välillä. Tällä kulkuväylällä on eniten trukki- ja muuta liikennettä. Kulkuväylä on kapea ja osa tp8:n koneista sijaitsee kulkuväylän toisella puolella. Työturvallisuuden
kannalta se on riski, koska työntekijän pitää kulkea kulkuväylän yli ja työskennellä
lähellä kulkuväylää. Tp8:siin kuuluva Elumatec-sirkkeli on työturvallisuuden kannalta riskipaikalla, koska se on lähellä kulkuväylää.

Kuva 5. Kulkuväylä lähettämöön.
6.9 Työpiste 9
Tp9:ssa tehdään jyrsintä, sorvaus ja muut koneistus työt. Tp9:n isoimpana ongelmana on ahtaus. Pitkän Elumatec-koneistuskeskuksen ja muiden koneiden välissä
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ei ole paljon tilaa (Kuva 6.). Tästä syystä, esimerkiksi jos Elumatecilla työstetään
pitkiä kappaleita ja samaan aikaan olisi tarve saada viereiselle robotille materiaalia, tulee Elumatecilla työstettävät materiaalit siirtää ensin pois tieltä. Myös manuaalikoneistuspuoli on ahtaassa tilassa eikä työn alle tuleville tavaroille ole tarpeeksi tilaa.

Kuva 6. Elumatec-koneistuskeskuksen edusta.
6.10 Työpiste 10
Lappajärven toimipiste, mitä ei tässä opinnäytetyössä käsitellä.
6.11 Työpiste 11
Tp11 koostuu kahdesta työkoneesta: vannesahasta ja sirkkelistä. Vannesaha sijaitsee automaattivaraston vieressä ja sirkkeli tp4:sen yhteydessä. Ongelmana on,
että sahojen välinen matka on pitkä, mistä syystä työstettävää materiaalia voidaan
joutua kuljettamaan pitkiä matkoja. Esimerkiksi pisin kuljetusmatka syntyy, kun
automaattivarastolta otetaan materiaali, joka kuljetetaan rullapöydällä hallin perälle tp4:sen vieressä olevalle sirkkelille.
Vannesahalle tuodaan materiaalia myös automaattivarastosta. Tämä johtaa pitkiin odotusaikoihin, koska automaattivarasto on käytössä lähes koko ajan. Vannesahan vieressä on hylly (Kuva 7.), joka sisältää suurimmaksi osaksi tavaraa, mikä ei
liiku. Tp4:n lähellä oleva sirkkeli on sijoitettu ahtaaseen tilaan, mistä syystä se tulee pituussuunnassa noin puolitoista metriä oviaukon eteen, tehden siitä ahtaan
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väylän kulkea. Sahan materiaalihylly on rullapöydän takana, mikä hankaloittaa
sinne tavaran laittamista sekä ottamista pois.

Kuva 7. Hylly vannesahan vieressä.
6.12 Lähettämö
Tavaran vastaanottaminen ja -lähettäminen tapahtuvat samalla alueella. Tilaa on
rajoitetusti ja tämän takia lähettämö on helposti tukossa ja siellä on ahdasta liikkua. Työpisteiltä tuodaan tavaraa lähettämöön trukeilla ja pumppukärryillä, mistä
syystä alueella on paljon liikennettä ja tavaraa samanaikaisesti. Tästä syntyy turvallisuusriski. Materiaalivirran kannalta ei myöskään ole optimaalisinta, että lähettämö ja vastaanotto ovat samassa paikassa, koska materiaalin kulku on hallin sisällä edestakaista.
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Pintakäsittelyyn menevä tavara tuodaan hyllyyn (Kuva 8.), mikä sijaitsee ahtaassa
paikassa kulkuväylän vieressä, joten sinne tavaran tuominen trukilla on usein haastavaa. Hylly on myös pieni, mistä syystä tavaraa joudutaan jättämään hyllyn edustalle.

Kuva 8. Vasemmalla pintakäsittelyyn menevän tavaran hylly.
6.13 Ultracut Oy
Ultracutilla on oma levyvarasto, ERP-järjestelmä sekä vastaanotto ja lähettämö.
Monet SOP-Metallilla valmistettavat tuotteet vesi- tai laserleikataan aluksi Ultracutilla ja tämän jälkeen ne siirtyvät SOP-Metallille työstettäväksi. Ongelmana on,
että yrityksillä on eri ERP-järjestelmä, jonka takia kappaleet pitää tuoda ensin SOPMetallin lähettämöön, jossa tilaus kirjataan heidän järjestelmäänsä. Tästä syntyy
kappaleiden edestakaista kuljettamista, koska tavaraa ei voi viedä suoraan työpisteelle.
6.14 Yhteenveto
Isoimpia ja yleisimpiä ongelmia ovat tilanpuute useimmilla työpisteillä sekä materiaalivirrat hallin sisällä. Kulkuväylät ovat useassa paikassa ahtaita. Useammalla
työpisteellä ei ole selkeää merkittyä paikkaa, mihin työn alle saapuva tavara tulee
jättää. Jättöpaikan etsiminen kuluttaa aikaa tavaran tuojalta sekä työpisteen työn-
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tekijältä. Materiaalivirrat, mikä sisältää myös työntekijöiden liikkumisen, ovat nykyisessä layoutissa pitkiä sekä aikaa kuluttavia. Yrityksessä on ylimääräisiä hyllyjä
ja koneita, jotka eivät ole tuotannon kannalta hyödyllisiä ja välttämättömiä.
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7

MATERIAALIVIRRAT

Mietimme yhdessä tuotantopäällikön kanssa minkä pohjalta lähtisin tutkimaan
materiaalivirtoja. Koska SOP-Metal on alihankintaan erikoistunut, yritykselle on
ominaista laaja vaihtelevuus tuotteissa sekä materiaalivirroissa. Tulimme siihen
tulokseen, että lähden tutkimaan materiaalivirtausta tarkemmin vuoden 2020
kymmenen myydyimmän tuotteen perusteella, koska ne olivat 1/8 osa koko vuoden liikevaihdosta.
Otin selvää näiden kymmenen tuotteen kiertokulusta ja piirsin Autocadilla layout
-pohjaan nuolet, jotka kuvaavat tuotteiden materiaalivirtoja hallin sisällä, mitkä
esitellään tässä kappaleessa.
7.1 10 eniten myydyimmän tuotteen materiaalivirrat
Liitteessä (Liite 4) on esitetty 10 myydyimmän tuotteen materiaalivirrat tehtaan
sisällä. Nuolien eri värit kuvaavat, mikä tuote on kyseessä ja kaksipäiset nuolet tarkoittavat tuotteen edestakaista liikettä.
7.1.1 Haasteet
Epäselvimmät materiaalivirrat ovat selvästi tuotteessa kolme, koska se sisältää
kaksi eri osatuotetta, vaatii monessa työpisteessä käyntiä sekä pintakäsittelyä toisessa yrityksessä. Muut tuotteet eivät sisällä yhtä paljon työvaiheita ja materiaalivirrat pysyvät niissä melko selkeinä.
Tuotteista puolet, eli viisi kappaletta menevät pintakäsittelyyn. Tuotannon ja pintakäsittely hyllyn välillä on siis paljon liikettä, joten hyllyn nykyinen sijainti ei ole
optimaalinen.
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8

UUDET LAYOUT-SUUNNITELMAT

Sain käyttööni yrityksessä oman työpisteen ja tietokoneen, johon asennettiin Autodesk Autocad -ohjelmisto, millä pystyin mallintamaan uudet layout-suunnitelmat. Yrityksellä ei ollut nykyistä layoutia piirrettynä, joten aloitin piirtämällä sen.
Yritykseltä löytyi hallin pohjapiirustus, minkä pohjalle piirsin nykyisen layoutin
sekä uudet suunnitelmat.
Aluksi mittasin hallista laseretäisyysmittarilla sekä rullamitalla kaikkien koneiden,
hyllyjen, pöytien ja väliseinien todelliset mitat ja piirsin ne paperille. Tämän jälkeen
mallinsin nämä kaikki Autocad-ohjelmistolla pohjapiirustukseen ja piirsin nykyisen
layoutin. Nykyisen layoutin piirtäminen auttoi huomattavasti uusia suunnitelmia
tehtäessä, koska Autocadissa pystyi kokeilemaan eri vaihtoehtoja muuttamalla koneiden ja hyllyjen paikkoja. Samalla pystyi arvioimaan tilan riittävyyden, koska
kaikki oli piirretty 1:1.
8.1 Suunnitelma 1
Suunnitelma 1:n (Liite 5) ideana on, että sen toteuttaminen ei olisi suuri prosessi
yritykselle. Suurimpana investointina olisi uuden sahan ostaminen ja hallin perän
tyhjän osion vuokraus, mutta muita suurempia investointeja ei olisi. Layout-tyyppi
muistuttaa eniten funktionaalista layoutia, sillä se on sopivin SOP-Metallin kaltaiselle yritykselle, missä tehdään alihankintaa ja tuotteet vaihtelevat paljon.
8.1.1 Tp2, tp8, tp11 ja lähettämö
Isoin muutos on tp8:n siirto hallin perälle, mikä on tyhjillään ja mahdollisuus vuokrata käyttöön (Kuva 9.). Jos kulkuväylän viemää aluetta ei oteta huomioon, tp8 vie
nykyisessä layoutissa tilaa noin 150 m2. Uudessa sijainnissa sillä olisi käytössä noin
180 m2, mikä tarkoittaisi tilan lisääntymistä tällä työpisteellä. Tp8:n kuuluva Elumatec-sirkkeli korvattaisiin uudella automaattisahalla, joka sijoitettaisiin hallin perälle tp8:n viereen. Uusi saha korvaisi myös tp11:seen kuuluvan Emmegi-sirkkelin.

30

Kuva 9. Tp8 uudessa sijainnissa.
Nämä siirrot vapauttaisivat lähettämölle lisää tilaa. Ultracutista tuleville tavaroille
saataisiin oma tila lähemmäksi Ultracutin vesileikkausosastoa sekä tulevalle ja lähtevälle tavaralle olisi omat merkityt alueet (Kuva 10.). Pakkaamiseen ja muuhun
työhön tarvittava tila lisääntyisi ja lähettämö saisi käyttöön lisää hyllytilaa, mikä
mahdollistaisi myös sen, että pahvilaatikot, jotka säilytetään tp2:sessa sijaitsevissa
hyllyissä, saataisiin siirrettyä lähettämöön. Tämä vapauttaisi tp2:seen lisää tilaa
työn alle tulevalle tavaralle. Kulkuväylästä, joka on nykyään tp8:n vieressä tulisi
leveämpi ja turvallisempi kulkea.
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Kuva 10. Lähettämön uudet tilat.
Uuden sahan viereen sijoitettaisiin hyllyt, jotka ovat nykyistä Elumatec-sirkkeliä
vastapäätä. Hyllyjen tilalle siirrettäisiin lähettämössä oleva 6,5 metriä leveä hylly,
mikä vapauttaisi tilaa lähettämöstä, joten siitä tulisi avarampi liikkua ja saapuvan
tavaran alue olisi käytännöllisempi. Lähettämöstä siirrettävän hyllyn viereen tulisi
toinen pintakäsittely hylly, joka olisi tarkoitettu tavaralle, mikä tulee muualta kuin
tp1:sestä tai tp2:sesta. Näiden työpisteiden pintakäsittelyyn menevän tavaran
tuontimatka lyhenisi huomattavasti sekä tavaran tuonti trukilla helpottuisi verrattuna nykyiseen ahtaaseen sijaintiin. Nykyinen pintakäsittelyhylly pysyisi paikallaan
ja siihen tuotaisiin ainoastaan tp1:sestä ja tp2:sesta tuleva tavara.
8.1.2 Tp4, tp5 ja tp9
Vaasan toimipisteellä ei hitsata paljoa mustaa rautaa ja se haluttaisiin siirtää kokonaan Lappajärven toimipisteelle. Tässä suunnitelmassa FE-hitsaamo solu siirrettäisiin hallin oikealle puolelle kupari- ja alumiinihitsaamon yhteydessä olevaan tilaan, johon sille on mahdollista tehdä oma pienempi paikka.
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FE-hitsaussolun poisto vapauttaisi tilaa ja uuni saataisiin siirrettyä hieman oikealle
päin. Väliseinän päähän sijoitettaisiin kaasupullohäkki. Uunin vieressä oleva 12
metriä leveä hylly poistettaisiin, koska se sisältää suurimmaksi osaksi tarpeetonta
tavaraa, joka ei liiku. Hyllyn tilalle siirrettäisiin tasohiomakone. Tasohiomakoneen
ja imurin välissä olevaa imuputkea lyhennettäisiin, joten kone veisi pituussuunnassa vähemmän tilaa (Kuva 11.).

Kuva 11. FE hitsaussolun ja hyllyn siirron vapauttaman alueen uusi järjestys.
Tp11 kuuluva, mutta tp4 alueella toimiva Emmegi-sirkkelin korvaaminen uudella,
jo aiemmin mainitulla automaattisahalla toisi lisää tilaa. Sirkkelin ja hyllyn tilalle
siirrettäisiin Teijo c-2000-pesuri, epäkeskoprässi, sekä pöydät, missä tehdään kierteitä. Toinen tp4:sen säteisporakoneista poistettaisiin, koska sille ei ole käyttöä.
Toinen säteisporakone ja sen vieressä oleva pöytä sekä kaappi siirrettäisiin vessojen vieressä olevaan tilaan, joka vapautuisi pesurin ja tasohiomakoneen siirroista.
Tämä uudelleenjärjestäminen mahdollistaisi sen, että tiloihin, missä tehdään nykyään kierteet ja poraustyöt, voitaisiin siirtää tp9:sissä oleva manuaalikoneistus
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solu, johon kuuluu Tos-jyrsin, Cincinnati-jyrsin sekä ZMM-sorvi. Manuaalikoneistus solulla on nykysijainnissaan tilaa noin 43 m2. Tällä tilamäärällä työskentely on
siellä ahdasta. Uudessa sijainnissa tilaa olisi noin 68 m2. Tietokoneen vieressä olevat kaksi kaappia ja hylly siirrettäisiin pesuria vastapäätä Cincinnati -jyrsimen viereen. Näiden tilalle tietokoneen viereen saataisiin 2500x1100 mm kokoinen hylly,
johon tuotaisiin ainoastaan hitsaamoon työn alle tulevaa tavaraa (Kuva 12.).

Kuva 12. Manuaalikoneistus solun uusi sijainti ja tp4:sen koneiden uusi järjestys.
Koska manuaalikoneistus solu siirrettäisiin, voitaisiin sen ympäröivät seinäpaneelit
kaataa pois. Chevalier-koneistuskeskus sekä siihen yhdistetty robotti siirrettäisiin
oikealle päin ja Exitec-kone siirrettäisiin vasemmalle päin. Nämä siirrot toisivat
tp9:siin lisää tilaa, joka mahdollistaisi myös robotin täyttämisen, vaikka Elumatec
-koneistuskeskuksen edusta olisi täynnä tavaraa.

34
8.2 Suunnitelma 2
Suunnitelma 2:sessa (Liite 6) suurimmat investointikulut ovat samat kuin suunnitelma 1:sessä, eli uusi saha sekä hallin perällä sijaitsevan tyhjän osan vuokraus.
Tp8, tp4 ja tp5:sen muutokset ovat samat kuin suunnitelma 1:sessä. Tämä suunnitelma sisältää enemmän koneiden siirtoja ja muutoksia, mistä syystä se vaatii
enemmän aikaa ja resursseja toteuttaa.
8.2.1 Tp3, tp9 ja tp11
Isoimpana muutoksena on tp3:sen siirto pois nykysijainnistaan. Tp9:sissä sijaitseva
Elumatec-koneistuskeskus siirretään nykyisen tp3:sen tiloihin (Kuva 13.). Koneistuskeskuksen yhteyteen siirrettäisiin Winstore-automaattivaraston vieressä oleva
hylly (leveys 9 metriä), joka nykyään on lähettämön käytössä. Uudessa sijainnissa
tähän hyllyyn tuotaisiin ainoastaan hitsaamoon, eli tp5 ja tp6:seen tulevat tilaukset. Hyllyn viereen tulisi tila, missä säilytetään hitsaamossa tarvittavat kaasupullot.
Näin niille saataisiin selkeä paikka, mikä olisi lähellä jokaista hitsaussolua. Automaattivaraston vieressä oleva Kardex-pientavara varasto käännetään toisin päin.
Käännöstä vapautuneeseen tilaan sijoitetaan tp11:seen kuuluva MEBA-vannesaha.
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Kuva 13. Elumatec-koneistuskeskus nykyisen tp3:sen tiloissa.
Tp3:nen siirtyisi edellä mainituista siirroista vapautuviin tiloihin. Tp3:sessa on neljä
materiaalihyllyä, joista kaksi siirtyisi koneistuskeskuksen siirrosta vapautuvaan tilaan. Kolmas hylly laitettaisiin Chevalier-koneistuskeskuksen viereen. Neljäs hylly
sijoitettaisiin nykyistä Emmegi-sirkkeliä vastapäätä nosto-oven viereen. Tp9:siin
kuuluva manuaalikoneistussolu siirrettäisiin samoihin tiloihin kuin suunnitelma
1:sessä, mutta tp3:sen materiaalihyllyn siirron vuoksi koneet voitaisiin järjestää eri
tavalla ja solun sisäänkäynti saataisiin vessojen ja sorvin väliin. Tämä järjestely lyhentäisi manuaalikoneistuksen ja muiden tp9:siin kuuluvien alueiden välistä kulkumatkaa verrattuna suunnitelma 1:seen. Manuaalikoneistussolun tilalle tulisi
tp3:sesta C5-levytyökeskus. Levytyökeskusta vastapäätä materiaalihyllyjen viereen tulisi Aliko-levyleikkuri. Loput tp3:sen koneet tulisivat automaattivaraston
viereen (Kuva 14.).
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Kuva 14. Tp3:sen uusi sijainti ja lähettämön muutokset.
Tp3:sella on nykysijainnissa käytössä noin 280 m2. Uudessa sijainnissa on tilaa noin
330 m2. Tilaukset, mitä ei pystytä taivuttamaan tp3:sessa, viedään tp2:seen. Näiden työpisteiden välinen materiaalivirta lyhenisi huomattavasti.
8.2.2 Lähettämö
Lähettämön sijainti on sama kuin suunnitelma 1:sessä, mutta käytettävissä oleva
tila vähentyy hieman tp3:sen koneiden viemän tilan takia. Pintakäsittelyhylly tulee
samalle paikalle. Tp9:sissä sijaitseva kaksi metriä leveä hylly siirrettään lähettämöä
vastapäätä kulkuväylän toiselle puolelle.
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9

YHTEENVETO JA JATKOKEHITYSIDEAT

Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli suunnitella SOP-Metal Oy:lle uusi layout.
Suunnittelun tavoitteena oli luoda yrityksen tiloihin uusi layout, mikä selkeyttäisi
ja lyhentäisi materiaalivirtoja, parantaisi työn tehokkuutta ja turvallisuutta sekä
vapauttaisi tilaa ahtaissa työpisteissä.
Työn toteutusvaihe alkoi työntekijöiden haastatteluilla ja ongelmakohtien selvittelyllä. Tämän jälkeen perehdyttiin layout-suunnittelun, layout-mallien ja tuotannon kehityksessä käytettävien menetelmien teoriaan. Teoria tietoja hyödyntäen
lähdettiin suunnittelemaan uutta layoutia, mikä kehittäisi nykyistä toimintaa ja
poistaisi olemassa olevia ongelmakohtia. Ennen uuden layoutin mallintamista mallinnettiin yrityksen nykyinen layout.
Nykyisen layoutin mallinnus vaati paljon aikaa, koska yrityksellä on käytössään tilaa noin 4000 m2 ja kaikki koneiden ja hyllyjen paikat mitattiin käsin. Tuotteiden
vaihtelevuus yrityksessä on suurta, mikä hankaloitti uuden layoutin suunnittelua,
koska työpisteiden tilantarvetta sekä tarvittavaa konekantaa tulevaisuudessa on
hankala ennustaa. Useiden erilaisten tuotteiden takia myös materiaalivirrasta on
vaikeaa saada täysin poistettua kaikki ylimääräinen liike. Tytäryhtiö Ultracut Oy oli
myös tässä työssä haasteena siinä mielessä, että se on paljon yhteistyössä SOPMetallin tuotannon kanssa, mutta koska opinnäytetyö tehdään SOP-Metallille,
niin lähtökohtaisesti Ultracutin tiloihin ei muutoksia tehty. Suunnittelukohteena
oli koko tehdas, joten työn laajuus oli iso ja sisälsi useita kohtia, mihin piti kiinnittää huomiota. Työn toteuttamista helpotti, että olin aiempana kesänä työskennellyt kyseisessä firmassa. Yrityksen toiminta, tehtaan nykyinen layout ja henkilöstö
olivat siis minulle jo ennalta osittain tuttuja. Ongelmakohtia tutkiessa selkeimmäksi ongelmakohdaksi ilmeni tilanpuute usealla työpisteellä. Uusia koneita on
ajansaatossa sijoitettu paikkoihin, missä on sillä hetkellä ollut tilaa, joten tila on
jäänyt vähiin useissa työpisteissä.
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9.1 Pohdintaa lopputuloksista
Lopputuloksena syntyi kaksi eri layout-suunnitelmaa. Molempiin suunnitelmiin
kuuluu hallin perällä olevan tyhjän osan vuokraus, johon sijoitetaan tp8. Lähettämön ja tp8:n välisen materiaalivirran matka pidentyisi, mutta pidän tätä toimenpidettä järkevänä, jotta lähettämölle saadaan lisää tilaa ja kulkuväylistä lähettämöön leveämpiä ja turvallisempia. Hallin perän tyhjään osaan voisi sijoittaa myös
esimerkiksi tavaran vastaanoton, jolloin vastaanotto ja lähettämö olisivat erikseen
ja materiaalin ei tarvitsisi kulkea edestakaisin työpisteiden ja lähettämön välillä.
Tekemissäni suunnitelmissa on kuitenkin sijoitettu hallin perälle tyhjään osaan
tp8, sillä sen pitää olla erillisessä puhtaassa paikassa, koska siellä tehdään kokoonpanoa. Tästä syystä sitä ei voida sijoittaa esimerkiksi hitsaamon kanssa samaan
tilaan. Koska tp2:sta ja automaattivarastoa ei lähdetä siirtämään, on silloin myös
hyvä syy pitää lähettämö ja vastaanotto samassa paikassa niiden lähellä, koska automaattivarastoon tulee paljon materiaalia ja tp2:sesta lähtee usein tilauksia suoraan asiakkaalle.
Suunnitelma 1 karsisi tehtaasta tarpeettomat koneet ja hyllyt, jotka ovat olleet jo
pitkään käyttämättöminä. Tässä suunnitelmassa huomaa, kuinka jo pienillä muutoksilla, uudelleenjärjestelyillä ja investoinneilla saadaan usealle työpisteelle lisää
tilaa ja selkeyttä. Kulkuväylien koot ahtaissa paikoissa leventyisivät, työn alle tuleville tavaroille saataisiin enemmän merkittyjä paikkoja ja kuljetusmatkat lyhentyisivät erityisesti pintakäsittelyyn menevien tuotteiden osalta. Nämä kaikki parantaisivat työturvallisuutta, viihtyvyyttä ja työn tehokkuutta. Kaikkiin ongelmakohtiin on haastavaa löytää ratkaisuja, jotka saisi toteutettua yhdessä layout-suunnitelmassa, kun huomioidaan olemassa olevat rajoitteet.
Suunnitelma 2:sessa on moni asia samoin kuin suunnitelma 1:sessä. Samat hyllyt
ja koneet on karsittu pois. Eroavaisuutena on tp3:sen siirtyminen automaattivaraston viereen ja Elumatec-koneistuskeskuksen siirto tp3:sen tiloihin. Tämä olisi
mielestäni järkevä siirto tp2:sen ja tp3:sen välisen materiaalivirran takia. Koneistuskeskus saisi ison oman tilan, jossa olisi paremmin tilaa työstää pitkiä kappaleita.
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Siirto vapauttaisi tilaa tp9:sissä sijaitsevalle robotille, ja robotin ja hyllyjen väliin
saataisiin kulkuväylä.
Molemmat suunnitelmat mukailisivat eniten funktionaalista layoutia, mikä on
mielestäni kyseiseen yritykseen sopivin. Näistä suunnitelmista mielestäni suunnitelma 1 on parempi, sillä se olisi nopeampi toteuttaa eikä vaatisi tuotannon kannalta pitkiä seisahduksia. Se olisi myös mahdollista tulevaisuudessa muuttaa suunnitelma 2:sen mukaiseksi layoutiksi ilman kovin suuria muutoksia. Mielestäni opinnäytetyössä päästiin tavoitteisiin ja yritys sai käyttökelpoisia layout-vaihtoehtoja.
Opinnäytetyö sisälsi ainoastaan layoutin kehitysidean, joten käytännön tuloksia ei
tässä työssä päästä arvioimaan. Yritys arvio itse haluavatko lähteä toteuttamaan
tätä kehityshanketta käytännössä. Tästä työstä on mielestäni iso apu tulevaisuuteen, vaikka yritys päättäisi olla toteuttamatta kumpaakaan suunnitelmaa. Suurimmat ongelmakohdat ja kehityskohteet ovat analysoitu ja nykyinen layout mallinnettuna, joten lähtökohdat uuden layoutin suunnittelulle ovat hyvät.
Tämän opinnäytetyön teko oli mielestäni opettavainen ja haastava. Opin paljon
uutta suunnittelutyöstä, tuotannon kehityksestä ja ongelmanratkaisusta. Tämän
työn myötä opin tekemään 2D-mallinnusta Autocad-ohjelmalla, mitä en ollut ennen käyttänyt.
9.2 Jatkokehitysehdotus: 6S käyttöön koko tehtaassa
Yrityksessä ollaan ottamassa tällä hetkellä käyttöön yhdellä työpisteellä 6S-järjestelmää, mikä on Lean-filosofiaan perustuva menetelmä, jolla pyritään pitämään
työympäristö puhtaana, turvallisena ja työkalut selkeällä paikalla. Ehdotukseni
olisi ottaa tämä menetelmä käyttöön koko tehtaassa. Se pitäisi työpisteet siistinä
ja selkeänä ja parantaisi työviihtyvyyttä sekä työturvallisuutta. Tämä toimenpide
vaatisi kaikkien työntekijöiden panostamisen ja huolen pitämisen, että omalla toiminnallaan ylläpitäisi 6S-järjestelmää.
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LIITTEET
Liite 1. Nykyinen layout

42
Liite 2. Nykyisen layoutin työpisteet
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Liite 3. Nykyinen konekanta
Koneen nimi

Työpiste

Pora (pylväs), Malli, PF-40
Tasohiomakone, Tyyppi: OBO1
Saha (vanne), DoALL, Malli: 30-M (eristeet)
Saha (sirkkeli), ALTENDORF
Levyleikkuri DARLEY
Taivutuskone, Fimau 30
Taivutuskone, Euromac, Malli: Digi 360
Euromac Digi 400
Taivutuskone ERTH 40 nro: 1
Taivutuskone ERTH 40 nro: 3
Reijityskone ERTH 40 -9 Holecut nro: 1
Reijityskone ERTH 40 -9 SV nro:2
Reijityskone ERTH 40-9 SV nro:3
Teroituskone Exner Tool inder
Särmäri, Cone 1600, 440kN
Särmäri, ALIKO, Tyyppi: SP 3000-320, 3200kN
Särmäri, Cone 900, 220kN
Levyleikkuri, ALIKO, Tyyppi: AK3012
Pesuri, Teijo, Malli: C-2000SS-PD1
Puristin, Tyyppi: MPDS 200, 2000kN
Pora (säteis), MAS, 1294, (pieni)
Pora (säteis), Tyyppi: RF50/1250 (pieni)
Epäkesko, Rönnqvist, Tyyppi: D-40, 400kN
Kulmaleikkuri
Hiomakone BSM 650-950-1100-1300
Hiomakone imuri Coral S.P.A Pru 500
Nauhahiomakone Kef Motor BSH20-75X nro:51647
Pora (pylväs) Strands CS 30/3
Pylväsporakone
Pylväsporakone
Kierteytyskone ERGO
Kierteytyskone Tyyppi SL 1200
Mankeli, AKBEND, Malli: AHS20/13
Pora (pylväs), Tyyppi: CS 30/3
Taivutuskone Amada
Kiskon karhennuskone XUNE90/4
Ruuvituskone (automaatti), Haeger, Malli: MAS-2
Ruuvituskone (puristin), Haeger, Malli: 618PLUS-H
Puristin, EMG, Sarja: PEP, 150kN
Kelauskone, vanha
Epäkesko, Rönnqvist, Tyyppi: PE-40, 400kN
Taivutuskone, Fimau 30
Taivutuskone (kiskosillat)
Vannesaha pieni
Kuorintakone
Rei'ityskone
Saha (pyörö), elumatec (kiskosillat)
Koneistuskeskus, Chevalier, Malli: QP2033-L, Fanuc OiM
Yläjyrsin, Excitech, 10kW
Sorvi, Tyyppi: CU500M
Jyrsin, Tyyppi: TOSS FGU 40
Jyrsin, CINCINNATI, Malli: I.NO.XTC2D10 (52000009)
Koneistuskeskus , Hyndai
Elumatec Pitkäjyrsin
Särmäri, ALIKO, Tyyppi: 3000/160, 1500kN
Vanne saha
Vanne saha
Levyleikkuri
Taivutuskone, Fimau 30
Saha (pyörö), EMMEGIi, Malli: 400 S (napakäämi)
Saha (vanne), MEBA, Tyyppi: 335DGA-100G, (Fe)

TP1
TP1
TP1
TP1
TP1
TP2
TP2
TP2
TP2
TP2
TP2
TP2
TP2
TP2
TP3
TP3
TP3
TP3
TP4
TP4
TP4
TP4
TP4
TP4
TP4
TP4
TP4
TP4
TP4
TP4
TP4
TP4
TP5
TP5
TP5
TP5
TP7
TP7
TP7
TP7
TP7
TP7
TP8
TP8
TP8
TP8
TP8
TP9
TP9
TP9
TP9
TP9
TP9
TP9
TP10
TP10
TP10
TP10
TP10
TP11
TP11
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Liite 4. 10 myydyimmän tuotteen materiaalivirrat

45
Liite 5. Suunnitelma 1
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Liite 6. Suunnitelma 2

