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Lean-filosofia on vakiinnuttanut asemansa yritysmaailmassa ja tuotantolaitoksissa yhtenä yleisimmistä tuotannon tehostamisen keinoista. Tässä työssä tutkitaan Leanin, sekä erityisesti erään
sen menetelmän, 5S:n, soveltuvuutta laboratorioihin. Lisäksi työssä toteutettiin 5S-menetelmän
mukainen järjestely yhteen Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella sijaitsevista Kemian
oppilaslaboratorioista. Työn tavoite oli selvittää Leanin ja 5S:n käyttömahdollisuuksia laboratorioissa ja parantaa käsiteltävän oppilaslaboratorion käytettävyyttä.
Työn kirjallisessa osassa esitellään Lean-filosofian alkuperä sekä sen keskeisimpiä käsitteitä
ja menetelmiä. Menetelmistä erityisesti perehdytään järjestystä, siisteyttä, standardisointia ja visuaalista kontrollia korostavaan 5S-menetelmään. Lisäksi kirjallisessa osassa perehdytään
Leanin ja 5S:n soveltamiseen laboratorioissa. Tutkimuksessa havaittiin, että Leanin soveltaminen
laboratorioissa usein tuottaa positiivisia tuloksia oikein tehtynä. Tässä on kuitenkin myös riskinsä,
sillä esimerkiksi tutkimusmenetelmien liiallinen suoraviivaistaminen voi johtaa epätarkkoihin tai
vääristyneisiin tuloksiin. 5S-menetelmän todettiin tutkimuksessa soveltuvan laboratorioihin hyvin,
sillä toisin kuin monet muut Leanin menetelmät, se keskittyy tuotannon suoraviivaistamisen sijasta työtilojen käytettävyyteen ja turvallisuuteen.
Oppilaslaboratorion järjestely, eli työn tapaustutkimus, toteutettiin seuraten 5S-menetelmän
viittä askelta. Menetelmän toteutuksessa otettiin huomioon laboratoriossa opetettavat kaksi opintojaksoa ja näiden välillä tapahtuva vaihtuvuus. Tällä varmistettiin, että laboratorion joustavuus ei
kärsi 5S-järjestelyn seurauksena. Ensimmäisen askeleen mukaisesti perehdyttiin laboratorion tiloihin, havainnoitiin tiloissa olevia epäkohtia ja luotiin lista laboratorion irtaimistosta. Toisessa askeleessa suunniteltiin laboratorioon tehtävät muutokset, joiden mukaisesti järjesteltiin laboratorio
uudelleen ja merkittiin irtaimistolle selkeät paikat. Kolmantena askeleena oli laboratorion siivoaminen ja siistinä pitäminen. Koska laboratorio oli jo ennestään pidetty siistinä, tässä vaiheessa oli
tarpeellista vain varmistaa, että kaikki oli paikallaan luodun järjestelyn mukaisesti. Neljännessä
askeleessa laboratorion käyttäjille tehtiin toimintaohjeet siisteyden ja järjestyksen ylläpitämiseksi,
sekä tarkastelujärjestelmä ylläpidon seuraamiseksi. Lopulta viidennen askeleen mukaisesti näiden ohjeiden avulla laboratorion vakituisten käyttäjien tuli omaksua luotu järjestys ja sen ylläpito
rutiineiksi. Työn lopussa tarkasteltiin viimeisen askeleen onnistumista yhden opintojakson ajalta.
Tarkastelun perusteella laboratorion järjestys säilyi hyvin opintojakson aikana ja opiskelijat kokivat kiinnittävänsä enemmän huomiota siisteyteen ja järjestykseen tarkastuskierrosten vuoksi, joten 5S-järjestely todettiin onnistuneeksi.
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1. JOHDANTO
Jatkuva kilpailu on jo kauan luonut liikemaailmassa ja hyödykkeiden tuotannossa tarvetta kehittää tuotteita ja palveluita, jotka ovat laadukkaampia, halvempia ja kuluttajaan
vetoavampia, kuin muut vastavanlaiset. Tätä voidaan tavoitella muun muassa pyrkimällä
saamaan tuote kilpailijoita paremmaksi tuotekehittelyllä, laskemalla tuotantokustannuksia suurten tuotantolaitosten avulla, nostamalla tuotteen imagoa markkinoinnilla, tai parantamalla tuotannon tehokkuutta menetelmien optimoinnilla.
Tuotantomenetelmien optimoinnissa eräs vahvasti pinnalle noussut käsite on Lean. Se
on johtamisfilosofia, joka perustuu Toyotan tuotantojärjestelmään, joka auttoi Toyotaa
valmistamaan kilpailukykyisiä tuotteita [1]. Nykyään Leania sovelletaan hyvin laajasti, ja
sen eri menetelmiä käytetään myös ei-aineellisten hyödykkeiden tuotannossa [2]. Tällaisia hyödykkeitä ovat muun muassa palvelut ja tutkimustulokset [3,4]. Leania on alettu
soveltaa siis myös tutkimuslaboratorioissa.
Tämän työn tarkoituksena on tarkastella Leanin soveltamista laboratorioissa sekä soveltaa erästä Leanin metodeista, 5S:ää Tampereen yliopiston Hervannan kampuksen kemian oppilaslaboratorioon FD222. Luvussa 2 esitellään työn tutkimuskysymykset ja -menetelmät, luvussa 3 perehdytään yleisesti Leaniin ja joihinkin sen periaatteisiin, erityisesti
5S:ään, ja luvussa 4 tarkastellaan Leanin soveltamista laboratorioissa. Luku 5. käsittelee
työn käytännön osuutta eli 5S-metodin soveltamista oppilaslaboratorioon. Luvussa 6
koostetaan tutkimuksessa selvitetyt vastaukset tutkimuskysymyksiin, tarkastellaan tuloksia ja tehdään niistä johtopäätöksiä, sekä pohditaan, mitä tutkimuksessa olisi voinut
tehdä toisin.
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2. TUTKIMUSKYSYMYKSET JA -MENETELMÄT
Tämä työ koostuu kahdesta osasta, kirjallisuuskatsauksesta ja tapaustutkimuksesta. Kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin Leaniin sekä sen metodeihin ja niiden soveltamiseen
laboratorioissa. Katsaus sisälsi tiedon hankintaa ja jäsentelyä, sekä hankitun tiedon arviointia ja tulkintaa. Näillä menetelmillä etsittiin vastauksia seuraavanlaisiin kysymyksiin:
•

Mitä on Lean?
•

•

Mikä on 5S-menetelmä?

Miten Lean-ajattelua voidaan soveltaa kemian alan laboratorioihin?
•

Mitä hyötyjä Leanin soveltamisesta laboratorioihin on?

•

Mitä riskejä tai haittoja Lean voi aiheuttaa laboratorioissa?

•

Mitä pitää ottaa huomioon oppilaslaboratorioissa?

Kirjallisuuskatsauksessa hankitun tiedon pohjalta tehtiin työn tapaustutkimus, eli 5S-metodin soveltaminen yliopiston oppilaslaboratorioon. Tapaustutkimuksen keskeisimpiä kysymyksiä olivat:
•

•

Kuinka 5S-menetelmällä voi parantaa oppilaslaboratorion työskentelytiloja?
•

Mikä laboratoriossa on jo 5S-menetelmän mukaan toimivaa?

•

Mitä parannettavaa laboratorion tilojen ja irtaimiston järjestelyssä on?

Kuinka oppilaslaboratorion 5S:n mukainen järjestely vaikuttaa siellä työskentelyyn?

Tapaustutkimuksessa käytettiin katsauksessa opittuja 5S:n askelia toimintamenetelminä, ja tietoa laboratorion järjestelyn onnistumisesta hankittiin seurantalomakkeiden
avulla, jotka niin ikään sisältyvät 5S:n katsauksessa opittuihin vaiheisiin.
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3. LEAN
Tuotannossa ja kilpailevilla markkinoilla tehokkuus on hyvin tärkeä osa menestymistä.
Tärkeää on saada tehtyä mahdollisimman paljon mahdollisimman vähillä resursseilla.
Tehokkuuden tavoittelemisessa eräs laajimmin käytetyistä toimintamenetelmistä on johtamis- ja tuotantofilosofia nimeltään Lean. [5]
Terminä Lean tuli tunnetuksi James Womackin, Daniel Jonesin ja Daniel Roosin kirjassa
The machine that changed the world, jossa kerrotaan, kuinka Toyota-autonvalmistajan
tuotantotapojen mukaisessa valmistusprosessissa painotetaan asiakaslähtöisyyttä.
Leanissa tuotantoa siis tarkastellaan sillä perusteella, mitä hyötyä mistäkin osa-alueesta
on asiakkaalle, ja muokataan prosessia sen mukaan. [6] Lean, joka tässä kontekstissa
tarkoittaa suomeksi hoikkaa, on saanut nimensä siitä, että se käyttää vähemmän resursseja saman tuotteen valmistamiseen kuin perinteinen massatuotanto [1].
Leanin perustarkoitus ja yksinkertaisin määritelmä on karsia mahdollisimman paljon turhaa toimintaa, eli hukkaa, josta ei ole asiakkaalle hyötyä. Tällaista hukkaa sisältyy muun
muassa materiaalin käyttöön, materiaalin kuljetukseen, varastointiin, ajankäyttöön, resurssien käyttöön ja työntekoon. [4] Näihin osa-alueisiin pyritään siis löytämään alin taso,
jolla tuote tai palvelu saadaan toimitettua asiakkaalle siten, että tuotteen tai palvelun arvo
maksimoituu.
Lean on kuitenkin paljon laajempi filosofia ja käsite. Se ei tarkoita yksinomaan mahdollisimman vähällä toimeen tulemista tai työntekijöiden laittamista tiukkaan aikatauluun.
Asiakaslähtöisyys on vain lähtökohta toiminnan kehittämiseen, ja syvemmin Lean tarkoittaa toiminnan yksinkertaistamista, järjestyksen parantamista, tarvittavien toimenpiteiden analysointia ja kehittämistä, tarpeettomien toimenpiteiden karsimista, osaamisen
ja ongelmanratkaisukyvyn kehittämistä ja organisaatiorakenteen reagointinopeuden parantamista [7]. Työntekijäkin voi siis kokea työtehtävänsä jopa vähemmän kiireiseksi,
vaikka tuotantonopeus kasvaisi.
Leanin mukaisella ajatusketjulla löydetään ja korjataan ongelmat toiminnassa ja saadaan karsittua turhaa toimintaa. Ajatusketju kulkee seuraavasti [8,9]:
1. Määritetään tuotteen tai palvelun arvo asiakkaan näkökulmasta.
2. Selvitetään jokaisen toimenpiteen arvo arvovirrassa ja karsitaan toimenpiteet,
joilla ei ole kuluttajalle arvoa ja jotka voidaan ongelmitta karsia.
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3. Arvoa lisäävät toimenpiteet tiivistetään nopeaksi ja sulavaksi toimintaketjuksi,
jossa tuote tai palvelu ”virtaa” sujuvasti asiakkaalle.
4. Rakennetaan arvoa tuottava systeemi, joka perustuu asiakkaan tarpeisiin eikä
tuottajan tarjontaan.
5. Määriteltyä arvoa tutkitaan ja toistetaan prosessi jälleen samoilla askelilla.
Lean on siis jatkuvan kehityksen prosessi, jossa määritetään arvo, yksinkertaistetaan
toimintaketjua, tiivistetään toimintaketjua, tutkitaan saatua uutta arvoa ja aloitetaan kierto
udelleen. Näin saadaan aikaan jatkuva kehitys, jossa tehokkuus ja arvo paranevat sykleittäin.
Lean-toimintafilosofian toteuttamiseksi on kehitetty useita menetelmiä ja ajatusmalleja,
kuten Just-In-Time (JIT), arvovirtakartoitus (Value Stream Mapping, VSM) ja 5S. Monet
näistä metodeista perustuvat japanilaiseen, Leania laajempaan Kaizen-elämänfilosofiaan, jonka perustarkoituksena on koko ajan kehittää itseään läpi elämän niin työelämässä kuin vapaa ajalla ja sosiaalisessa elämässäkin. Eri metodit kehittävät organisaation ja tuotantoprosessi eri osa-alueita ja karsivat turhaa toimintaa. [5] Tässä työssä perehdymme erityisesti 5S-menetelmään, sillä se soveltuu laboratorioihin mainiosti järjestykseen, siisteyteen ja turvallisuuteen kohdistumisensa vuoksi.

3.1

5S-menetelmä

Yksi Leanin käytetyimmistä menetelmistä on 5S, jolla on juuret Kaizen-filosofiassa. Sen
tarkoituksena on standardisoida ja johdonmukaistaa prosessia tai toimintaa, ja tehdä
näistä standardin mukaisista toimintatavoista rutiininomaisia. [10] Käytännössä se siis
tarkoittaa yleisimmin yksinkertaistettuna työympäristön järjestelyä ja siistimistä, toimintatapojen yhdenmukaistamista sekä järjestyksen, siisteyden ja toimintatapojen valvomista ja ylläpitämistä. 5S:n mukainen työskentely-ympäristön järjestäminen on siis vain
alku 5S-menetelmän toteuttamista.
Nimi 5S tulee viidestä japaninkielisestä sanasta, jotka on vapaamuotoisesti käännetty
suomeksi säilyttäen alkuperäisen termin sanojen s-kirjainalkuisuus (perässä englanniksi
ja japaniksi): sortteeraus (sort, seiri), systematisointi (set in order, seiton), siivous (shine,
seiso), standardisointi (standardize, seiketsu) ja seuranta (sustain, shitsuke) [11,12].
Nämä sanat siis kuvaavat menetelmän toteuttamisen etenemistä [12]:
1. Sortteeraus: Käydään läpi kaikki irtaimisto ja tavarat, hankkiudutaan eroon tarpeettomista ja lajitellaan muut.
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2. Systematisointi: Järjestetään lajitellut tavarat ja irtaimisto siten, että työskentely
on vaivatonta ja jokainen työkalu, materiaali, vaihto-osa tai muu esine löytyy vaivatta.
3. Siivous: Siivotaan ja puhdistetaan työtila ja irtaimisto ja pidetään se siistinä seuraavaa käyttäjää varten.
4. Standardisointi: Luodaan standarditoimintatavat, joita tilan käyttäjien kuuluu noudattaa, ja jotka ovat mahdollisimman samanlaisia jokaisessa samantapaisessa
työpisteessä tai -tilassa.
5. Seuranta: Tehdään yllä luodusta järjestyksestä ja sen noudattamisesta rutiini ja
seurataan järjestyksen ylläpitämistä.
Jokainen askel tulee toteuttaa erillisenä parhaan lopputuloksen saamiseksi. Toisin kuin
aiemmin mainittu Lean-ajatusketju, 5S ei siis kierrä vaiheitaan läpi, vaan siinä jäädään
vaiheeseen 5. ylläpitämään toiminnallisten vaiheiden 1.-3. aikaan saamaa ja vaiheessa
4. standardisoitua järjestystä. Prosessi voidaan käydä läpi uudelleen tarvittaessa, mikäli
järjestys romahtaa. Onnistuneen 5S-menetelmän aikaan saamiseksi on tärkeää, että
kaikki järjestellyssä tilassa työskentelevät henkilöt omaksuvat rutiinit ja omistautuvat niiden ylläpitoon. [12]
Yksi 5S-menetelmän keskeisimpiä käsitteitä on visuaalinen kontrolli. Hyvässä järjestyksessä olevat esineiden ja työkalujen paikat merkitään huomiota herättävillä väreillä ja
esineiden paikkaa selvennetään tarvittaessa tekstillä. Tällöin tavarat ovat helposti löydettävissä ja ne päätyvät useimmiten takaisin omalle paikalleen. [13]
5S-menetelmällä on monia etuja, joiden takia se on eräs Lean-menetelmistä käytetyimpiä. Suurimpia etuja ovat muun muassa työtilojen viihtyisyys lisääntyy järjestyksen
myötä, nopeampi, tehokkaampi ja helpompi työskentely tavaroiden ollessa selkeästi löydettävissä ja turvallisemmat työtilat [14]. Työntekijät kiinnittävät enemmän huomiota turvallisuuteen työpaikan lisäksi myös omalla ajallaan [15].
Lisäksi 5S:llä on se etu moniin muihin Lean-menetelmiin nähden, että tuotteen arvon
nostaminen ei ole sen lähtökohtana, vaan arvon nostaminen on onnistuneen 5S-memetelmän sivuvaikutus. Ensisijainen tarkoitus on luoda standardisoidut ja hyvin järjestellyt,
laadukkaat työtilat. [12] Näin ollen se soveltuu paljon laajemmin käyttötarkoitukseltaan
erilaisiin tuotantolaitosten osa-alueisiin, ja lisäksi myös organisaatioihin, joiden tarkoituksena ei välttämättä ole tuottaa minkäänlaista tuotetta tai palvelua tai tuottaminen on epäsuoraa. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi koulutuslaitosten tilat, yhteisöjen ja järjestöjen materiaalivarastot tai työtilat, tai jopa yleiset oleskelutilat [14]. Halutessaan kuka
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tahansa voisi jopa käyttää 5S-metodia oman kotinsa järjestämiseen ja siisteyden ylläpitämiseen.
5S nähdään myös monissa maissa hyvin eri tavalla. Japanissa se yhdistetään tiukemmin
Kaizen-filosofiaan, ja se nähdään kokonaisvaltaisena strategiana bisnesmaailmassa
menestymiseen. Se vaatii omistautumista sekä työelämässä että sen ulkopuolella. Länsimaissa 5S taas nähdään yleensä vain työpaikan toimintaa tehostavana työkaluna.
Joissakin maissa sitä käytetään saavuttamaan terveyden- ja turvallisuuden minimivaatimukset työpaikoilla. [12]

3.2

Muita Leanin menetelmiä

Kuten aiemmin mainittiin, Leaniin liittyy monia menetelmiä, jotka kehittävät tuotannon eri
osa-alueita. Eri menetelmillä karsitaan arvoa tuottamattomia, resursseja tuhlaavia osaalueita prosessin eri vaiheista. Tässä käydään läpi muutamia yleisimpiä metodeja, sekä
niihin liittyviä käsitteitä.
Just-in-time (JIT) on metodi, jonka perusperiaatteena on tuottaa vain tarvittavia tuotteita
vain tarvittava määrä vain silloin, kun sille on tarvetta [16]. Tällä pyritään siis minimoimaan varastoja ja avaamaan tuotantoaikaa muille tuotteille, jolloin hyvin suunniteltuna
vastausaika tilauksiin ei kärsi, vaan jopa paranee. JIT:a sovelletaan jatkuvasti tuotannon
aikana [16]. JIT:een liittyy monia muita käsitteitä, kuten Takt-aika, joka tarkoittaa aikaa,
jossa yksi tuote on tarkoitus saada tuotettua prosessilla [17].
Arvovirtakartoituksessa määritetään tuotteelle arvovirta, eli perehdytään valmistusprosessin eri vaiheisiin ja määritellään ne joko arvoa tuottaviksi tai arvoa tuottamattomiksi.
Tämän jälkeen karsitaan välttämättömät vaiheet ja optimoidaan prosessia. [18,19] Tässä
prosessissa syntyy kaksi karttaa, jotka kuvaavat sekä materiaalin että tiedon virtaamista
[13]. Ensimmäinen kartta on prosessin eteneminen ennen kartoitusta ja jälkimmäinen
kuvaa haluttua prosessin etenemistä karsintojen ja tiivistämisen jälkeen [13]. Arvovirtakartoituksessa siis seurataan Leanin perusajatteluketjua ja muokataan toimintaa sen perusteella. Se on yksi tehokkaimmista tavoista vähentää turhaa toimintaa, sillä siinä suoraan etsitään kyseiset heikot kohdat, joissa turha toiminta syntyy. Arvovirtakartoitus ei
ole jatkuva metodi, vaan monimutkainen, kerran yhden, noin kolmesta viiteen vuotta kestävän tuotekehitysprosessin aikana sovellettava analyysi. [19]
Arvovirtaakartoitukseenkin liittyy monia muita käsitteitä ja menetelmiä. Esimerkiksi
Gemba-kävely tarkoittaa johtoportaan, turvallisuusosaston, tai muun työskentelytiloihin
vaikuttavan osaston jäsenen tutustumista tuotantotiloihin, joissa varsinainen tuotteen
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valmistus tapahtuu. Gemba-kävelyä käytetään arvovirtakartoituksessa, mutta sitä voidaan soveltaa myös muun muassa työturvallisuuden parantamisessa. [19]
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4. LEANIN SOVELTAMINEN LABORATORIOISSA
Leanin yksi suurimpia etuja on asiakkaalle toimitettavan tuotteen arvon maksimointi, joten se ei aina sovi aivan täysin soveltamattomana laboratorio-olosuhteisin. [4] Laboratoriolla tarkoitetaan tässä tapauksessa tilaa, jossa tehdään kokeellisia tieteellisiä tutkimuksia. Arvon maksimoiminen asiakkaan näkökulmasta voi olla hankalaa asiakkaan ollessa
koko muu organisaatio tai yritys tai joissain tapauksissa jopa laboratoriossa itse työskentelevä ihminen. Tämä riippuu tietenkin laboratorion toimintatarkoituksesta ja tyypistä.
Vaikka Leanin lähtökohta on tuotannossa, on sen todettu auttavan hyvien tuloksien saavuttamisessa myös esimerkiksi terveydenhuollossa [20]. Muun muassa laboratorioiden
automatisoinnilla on huomattu olevan merkittävä vaikutus potilaiden näytteiden käsittelyyn ja läpimenoaikaan [21], ja resurssikeskeisyyden vaihtaminen asiakaskeskeisyyteen
parantaa huomattavasti asiakkaan omaa läpimenoaikaa ja kokemusta esimerkiksi taudinmäärityksessä [3]. Myös haitallisia puolia Leanin soveltamisesta laboratorioihin on
kuitenkin huomattu juurikin terveydenhuollossa ja sairaaloissa [22], joten eri menetelmien vaikutuksiin on perehdyttävä kunnolla kyseisenlaisten tilanteiden välttämiseksi.
Hyvin suunnitelluilla ja sijoitelluilla laboratorioilla on suuri vaikutus toiminnan sujuvuuteen, ja tällaiset laboratoriot myös tukevat hyvin Lean-prosessien soveltamista hyvinkin
laaja-alaisesti. Huonosti suunnitellussa laboratoriossa sen sijaan Leanin soveltaminen
on vaikeaa ja se voi johtaa jopa hukan lisäämiseen. [4] Laboratorion alkuperäinen suunnittelu itsessään luo siis jo lähtökohdat Leanin soveltamisen potentiaalisille hyödyille ja
haitoille.
Laboratorioissa yksi suurimpia parannuksen kohteita on erilaisten suoritettavien töiden
ja eri laitteistoille kohdistuvan työtaakan vaihtuvuudessa. Tämä voi aiheuttaa huonoa
tuottavuutta tai kapasiteetin riittämättömyyttä. Kapasiteetin riittämättömyys aiheuttaa rasitusta laitteistolle, joka puolestaan aiheuttaa epäonnistuneita mittauksia ja projektien
uudelleenpriorisointia. Kaikkiaan vaihtuvuus aiheuttaa hukkaa, josta on vaikea päästä
eroon. [4,9]

4.1

5S-menetelmän soveltaminen

Erilaiset prosessit ja soveltamiskeinot Leanin menetelmien soveltamiseen vaihtelevat
merkittävästi laboratorioiden välillä. Jokaisella laboratoriolla on erilainen käyttötarkoitus
ja näin ollen erilaiset vaatimukset muun muassa vaihtuvuuden ja puhtauden osalta.
Tästä huolimatta pohjimmaiset toimintatavat ja käytännöt pysyvät samoina. [9]
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Kuten aiemmin todettiin, 5S-menetelmä on helposti sovellettavissa laboratorioihin sen
turvallisuus-, siisteys- ja järjestelmällisyyslähtöisestä luonteesta tuotantolähtöisyyden sijaan. 5S voi myös jopa parantaa laboratoriossa tehtävän tutkimuksen tarkkuutta siisteyden ja järjestelmällisyyden myötä. Sitä käytetäänkin nykyään jo kaikenlaisissa laboratorioissa ympäri maailmaa [12].
Esimerkiksi Jimenez et al. [12] sovelsivat 5S:ää neljässä erilaisessa oppilaslaboratoriossa, jotka keskittyivät metallin käsittelyyn, hitsaukseen, tuotantosysteemeihin ja metrologiaan. Heidän kokemustensa perusteella 5S on luonut uuden työskentelymentaliteetin
paremmalla omistautumisella sekä henkilökunnan että opiskelijoiden puolesta. Lisäksi
tarvittava varastotila on pienentynyt, työskentelyyn valmistautumiseen kulunut aika vähentynyt ja työskentelytilaa on selkeästi enemmän, kun tarpeettomat työkalut ja materiaalit on poistettu. Paikat pysyvät puhtaampina ja laitteiden puhdistukseen kuluu vähemmän aikaa, tarvittavat materiaalit ja esineet ovat järjestyksessä ja löytyvät helpommin, ja
kaiken kaikkiaan toimintatavoissa säästyy huomattavasti vuosittaisia työtunteja.
Esimerkistä käy ilmi, kuinka 5S soveltuu laboratorioon suhteellisen muokkaamattomana
ja verrattain samanlaisena, kuin tuotantolaitoksiin. Merkittävää oli myös, että pelkkä järjestyksen ja visuaalisen kontrollin olemassaolo vaikutti tilojen käyttäjien asenteisiin.
Muun muassa myös arvovirtakartoitus on hyödyllinen työkalu laboratorion toimivuuden
parantamiseen, sillä laboratoriotyöskentelyssä on usein syvälle juurtuneita perinteisiä
käytäntöjä, jotka eivät aina ole välttämättömiä [9].

4.2

Riskit ja haitalliset vaikutukset

Leanin soveltamisessa laboratorioihin on muutamia ongelmia. Mikäli esimerkiksi arvovirtakartoituksessa karsitaan jokin arvoa tuottamattomalta vaikuttava prosessin osa, joka
todellisuudessa varmistaa tutkimuksen tapahtumisen oikein, voi esimerkiksi laaduntarkkailussa jäädä jokin kriittinen turvallisuusriski huomaamatta. [22,23]
Esimerkkinä eräässä sairaalassa huomattiin yhtäkkiä suurta epäjohdonmukaisuutta verinäytteissä potilailta, joilta otettiin kaksi verinäytettä erikseen. Alun perin epäiltiin vanhaa
mittausmetodia, jota käytettiin yksittäisen näytteen mittaamiseen. Kyseinen metodi kuitenkin todettiin toimivaksi, ja huomattiin, että kuukautta aiemmin muutettu metodi näytteiden sekoittamiseen oli syypäänä. Uusi, nopeampi metodi ei sekoittanutkaan näytteitä
tarpeeksi hyvin, toisin kuin alun perin uskottiin. [22] Laboratoriossa oli siis poistettu ”arvoa tuottamaton” osa prosessia, jonka huomattiinkin olleen välttämätön näytteen laadun
varmistamiseksi. Tästä syystä arvovirtakartoitusta laboratoriossa tehdessä tulee siis olla
erityisen perehtynyt prosessin eri osien merkitykseen, ennen kuin niitä lähtee karsimaan.
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Samanlaista varovaisuutta on hyvä harjoittaa kaikkien Leanin menetelmien soveltamisessa.

4.3

Esimerkki: Lean Turun Ammattikorkeakoulun oppilaslaboratorioissa

Turun Ammattikorkeakoulussa aloitettiin vuonna 2016 pilottihanke, jonka tarkoituksena
oli Leanin avulla kehittää koulutustiloja, mukaan lukien oppilaslaboratoriot. Hanketta varten palkattiin ulkopuolinen konsultti, joka koulutti pilottihanketta tekevälle työryhmälle
Leania. Apuna työryhmän perehdyttämisessä käytettiin Modigin ja Åhlströmin kirjaa Tätä
on Lean – Ratkaisu tehokkuusparadoksiin [3]. [24]
Hankkeessa lähdettiin parantamaan usean laboratorion käytettävyyttä yhdellä kertaa.
Lähtökohtana oli yhdenmukaistaa laboratorioiden toimintatavat, mikä helpottaa standardisointia. Laboratorioiden käyttötarkoituksien erot pidettiin kuitenkin mielessä, ja jokainen tila käsiteltiin erikseen. Yksinkertaisemmissa, laboratoriotöiden peruskurssien suorittamiseen tarkoitetuissa laboratorioissa esimerkiksi ei ollut monimutkaisia laitteistoja,
joiden käyttöä tarvitsi standardisoida. [24]
Laboratorioihin tehtiin 5S:n mukainen järjestely. Kaikkien laboratorioiden irtaimisto käytiin läpi ja muutossuunnitelma tehtiin kokonaisuudessaan ennen kuin yhteenkään huoneeseen lähdettiin toteuttamaan muutoksia. Visuaalinen kontrolli hoidettiin merkitsemällä esineiden paikat yhdenmukaisesti jokaisessa laboratoriossa samanlaisella sinisellä teipillä. Muutokset tehtiin laboratoriohuone kerrallaan, ja kunkin huoneen valmistuttua aloitettiin siellä saman tien seurantajärjestelmän käyttö, jotta niistä saataisiin palautetta seuraavia laboratorioita varten. [24]
Seurantajärjestelmässä laboratorioiden käyttöpäivinä opiskelijat tekevät tarkastukset,
joissa kiinnitetään huomiota muun muassa suojavälineiden käyttöön, kaapien sisältöön,
sekä siihen, ovatko esineet oikeilla paikoillaan. Näiden tarkastusten aikana korjataan
myös mahdolliset epäkohdat. Jokaisessa laboratoriossa on oma tarkistuslistansa, jonka
mukaan visuaalista seurantaa suoritetaan. Vaikka opiskelijat suorittavat valvontakierrokset, ovat laboratorioinsinöörit vastuussa järjestyksen pysymisestä. [24]
Pilottihankkeen toteuttamisen jälkeen laboratoriot ovat pysyneet kunnossa ja sekä henkilökunta että opiskelijat ovat järjestelmään tyytyväisiä. Ylläpito kuitenkin vaatii energiaa
ja jonkun täytyy valvoa, että seurantajärjestelmää pidetään yllä kunnollisesti. [24]
Turun ammattikorkeakoulun kemiantekniikan yksikkö voitti Lean-projektillaan Suomen
Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnon vuonna 2017. [25]
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5. TAPAUS: OPPILASLABORATORION 5S
Työn kokeellisena osuutena sovellettiin 5S-metodia Tampereen yliopiston Kemian oppilaslaboratorioon FD222. Kyseinen laboratorio on suhteellisen pieni ja siellä tehtävät työt
ovat suhteellisen yksinkertaisia, joten se soveltui näiltä osin hyvin pilottihankkeeseen.
Haasteita asetti laboratorion vaihtuvuus, sillä siellä vaihdetaan opetettava kurssi noin
puolen vuoden välein, jolloin osa laitteistosta ja varusteista myös vaihtuu. Lisäksi laboratoriossa tehdään vaihtelevasti demonstraatiotöitä ja kevyttä tutkimusta opetettavien
kurssien ulkopuolella. Suurimpia haasteita oli säilyttää laboratorion joustavuus samalla,
kun sen järjestystä parannettiin ja standardisoitiin. Näin ollen myös laboratoriossa opetettavien opintojaksojen sisältöön perehdyttiin. Kokeellisen osuuden onnistumista kartoitettiin Kemian perustyöt -opintojaksolla.

5.1

Laboratoriossa suoritettavat opintojaksot

Oppilaslaboratoriossa FD222 opetetaan pääasiassa kahta opintojaksoa, KEB-62051 Kemian perustyöt sekä KEB-62150 Orgaanisen kemian työt 1. Opintojaksojen aikana laboratorion järjestely poikkeaa joiltakin osin toisistaan, mikä täytyi ottaa huomioon 5S-menetelmää sovellettaessa. Laboratorioon myös tutustutaan opintojaksolla KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat, jonka suorittaminen on opiskelijalle edellytyksenä
laboratoriossa työskentelylle. Näiden lisäksi laboratoriossa järjestetään yksinkertaisia
demonstraatiotöitä Kemian laboratorion, ja yhtä ylimääräistä laboratoriossa olevaa vetokaappia käytetään koulutukseen liittymättömien tutkimusten tekemiseen.
Opintojaksojen yksi keskeisistä osaamistavoitteista on turvallisen laboratoriotyöskentelyn oppiminen. Yksi laboratorion 5S-järjestelyn hyödyistä on turvallisuuden parantaminen sekä laboratorion käyttäjien huomion kiinnittäminen turvalliseen työskentelyyn, joka
auttaa tässä osaamistavoitteessa. Lisäksi 5S-menetelmän osaaminen edesauttaa opintojaksojen työelämään valmistavia osaamistavoitteita, sillä monissa työpaikoissa on nykyään käytössä 5S tai jokin sen kaltainen menetelmä.

5.1.1 Kemian perustyöt
Kemian perustyöt on opintojakso, jossa opiskelija oppii tuntemaan tavallisimmat kemialliset analysointimenetelmät ja soveltamaan tietojaan työelämässä. Näin ollen opintojakso jakautuu kahteen osaan, kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen. Ennen laboratoriotöitä
pidetään myös pakollisia työtapaluentoja, joilla kerrataan laboratoriotyöturvallisuuden
opintojakson asioita ja perehdytään tuleviin laboratoriotöihin. [26]
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Ensimmäisessä osassa kaikki opiskelijat suorittavat omilla työpisteillään yhtä aikaa kvalitatiivista analyysiä, kukin erikseen saamalleen liuosnäytteelle. Opiskelijoiden näytteet
sisältävät muutamia ioneja rajallisesta valikoimasta, jotka kaikki voidaan yksilöidä annetun testausohjeen mukaisesti. Tähän osaan käytetään laboratorion kahden ensimmäisen
keskipöydän kaapeissa olevia opiskelijakohtaisia välineitä, pöytien ylätasoilla olevia liuoksia sekä pöydillä olevia sentrifugeja ja vetokaapeissa olevia vesihauteita ja Bunsenpolttimia.
Perustöiden toisessa osassa opiskelijat tekevät vuorotellen kvantitatiivisia analyysejä,
joissa tarkoituksena on määrittää analysoitavasta näytteestä jonkin tietyn komponentin
määrä erilaisilla kvantitatiivisilla menetelmillä. Nämä työt suoritetaan laboratorion kolmannen keskipöydän sekä länsiseinän vetokaappien työkohtaisilla tutkimuslaitteistoilla.

5.1.2 Orgaanisen Kemian Työt 1
Orgaanisen kemian työt 1 -opintojaksolla opiskelijat tutustuvat yleisimpiin orgaanisen kemian laboratoriovälineisiin ja oppivat käyttämään niitä turvallisesti yleisimpien orgaanisen kemian reaktioiden suorittamiseen. Opintojaksolla suoritetaan laboratoriossa analyysin sekä synteesejä. Kuten Kemian perustöissä, on tälläkin opintojaksolla sarja pakollisia työtapaluentoja, ja lisäksi työtapatentti, joka on läpäistävä ennen laboratoriotöiden
aloittamista. [27]
Kemian perustöiden kvalitatiivisen osan tapaan Orgaanisen kemian töissä opiskelijat
suorittavat analyysivaihetta yhtä aikaa omilla työpisteillään. Kullakin on oma henkilökohtainen eetteriliuos, josta tulee erottaa ja tunnistaa kaksi orgaanista yhdistettä. Näiden
erottamiseksi opiskelija suorittaa uuttoja ja tislauksia. Erotettujen aineiden tunnistamiseksi suoritetaan osoitusreaktioita, joilla tunnistetaan yhdisteissä olevia funktionaalisia
ryhmiä.
Opintojakson synteesiosassa opiskelijat suorittavat neljä eri synteesiä, joissa on tarkoituksena tehdä lähtöaineista haluttua lopputuotetta jollain tietyllä synteesireaktiolla. Osan
synteeseistä opiskelijat suorittavat omilla työpisteillään, mutta joihinkin vaiheisiin käytetään vuorotelleen kyseistä synteesiä varten varattuja laitteistoja.

5.2

Lähtötilanne ja kartoitus

Ensimmäisessä 5S:n vaiheessa, Sortteerauksessa, on tarkoituksena käydä läpi kaikki
5S:n kohteena olevan tilan irtaimisto ja esineet ja lajitella ne. Tämä suoritettiin tutustumalla laboratorion järjestelyyn ja kartoittamalla siellä oleva irtaimisto tekemättä muutoksia tai muutossuunnitelmia.
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Laboratoriossa suoritettiin kartoitusta irtaimistosta ja havainnoitiin parannettavia kohteita
laboratoriomestarin sekä laboratoriossa opettavien opettajien avustuksella. Ensimmäisenä tutustuttiin laboratorion järjestykseen päällisin puolin ja valokuvattiin mahdollisia
epäkohtia laboratorion järjestelyssä. Tämän jälkeen tehtiin laboratorion irtaimistosta
mahdollisimman kattava ja yksityiskohtainen lista (Liite 1), johon merkittiin kunkin esineen sijainti, käyttökohde ja maininta siitä, onko esine kulutustavara vai ei. Esineet, joita
oli useampi samassa paikassa, merkittiin listaan yhtenä kohtana. Epäkohdista otettiin
kuvia dokumentaatiota varten. Tässä vaiheessa pohdittiin jo mahdollisia muutoksia ja
parannuksia, mutta päätöksiä ei tehty. Varsinaiset muutokset päätettiin myöhemmin
muutossuunnitelmaa tehdessä.
Laboratorion ongelmakohtia ja parannettavia kohteita tarkastellessa ilmeni joitakin toistuvia ongelmia. Yleisesti laboratoriossa oli havaittavissa seuraavanlaisia ongelmia, joita
täytyi parantaa:
1. Irtaimisto on pääosin huonosti nimetty ja merkitty. Joillekin esineille on lappu, joka
kertoo mitä kyseisessä sijainnissa on tarkoitus olla, mutta se on usein käsin kirjoitettu ja mahdollisesti epäselvä. Myöskään tarkkaa paikkaa ei useimmiten ole
merkitty, vain paikka esimerkiksi hyllyn reunassa. Suurimmalle osalle tavaroista
ei ole minkäänlaista merkintää, joka osoittaisi, missä sen kuuluu olla.
2. Laboratoriosta löytyi paljon esineitä, joita ei enää käytetä, mutta jotka ovat jääneet johonkin kaappiin lojumaan.
3. Esineitä oli jonkin verran esimerkiksi hyllyjen päällä, josta ne voivat tippua.
4. Monissa sähkölaitteissa, kuten johdot lojuivat levällään käärimättöminä. Osa sähkölaitteista oli irrallaan pöydällä tai hyllyllä ilman käyttöä kyseisenä ajankohtana
käynnissä olleen opintojakson aikana.
5. Koska irtaimistolle ei ollut merkittyjä paikkoja, joidenkin esineiden paikat vaihtelivat ilman selkeää syytä.
Laboratoriossa oli pääosin siistiä, joskin joihinkin paikkoihin, joissa ei juuri työskennellä,
oli päässyt kertymään pölyä. Etenkin eteläseinän ikkunoiden reunat, jotka eivät ole täysin
tiiviitä, jotta ilmanvaihto toimii kunnolla, olivat hyvin pölyyntyneet. Lattialla oli silloin tällöin
hajonneesta lasiesineestä jääneitä sirpaleita sekä kenkien mukana kulkeutuneita pikkukiviä.
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5.3

5S-menetelmän mukainen muutossuunnitelma

5S:n toisessa vaiheessa, Systematisoinnissa, tarkoituksena on järjestellä ensimmäisessä vaiheessa lajiteltu irtaimisto siten, että työskentely on vaivatonta ja jokainen työkalu, materiaali, vaihto-osa tai muu esine löytyy vaivatta. Tätä varten aiemmin luotuun
irtaimistolistaan suunniteltiin muutoksia, minkä jälkeen muutokset toteutettiin ja ne dokumentoitiin irtaimistolistaan.
Laboratorion kartoituksen yhteydessä tehtyyn irtaimistolistaan (Liite 1) suunniteltiin irtaimistolle tehtävät muutokset, jotka kattoivat kunkin esineen mahdollisen uudelleensijoituksen ja merkinnän, tai esineen poistamisen laboratoriosta. Esimerkiksi säilytysastioille ei kuitenkaan erikseen suunniteltu muutoksia, sillä niille suunnitellut muutokset kuuluivat niiden sisältämien esineiden muutoksiin. Suunnitelmassa pyrittiin järjestelystä huolimatta säilyttämään laboratorion joustavuus.
Muutossuunnitelmassa otettiin huomioon laboratoriossa suoritettavien kahden opintojakson tarpeet ja järjesteltiin mahdollisimman suuri osa esineistä siten, että niitä ei tarvitse siirrellä opintojaksojen välillä. Mikäli jotain esinettä tarvittiin vain yhdessä opintojaksossa ja sen sijainti ei haitannut toisen opintojakson suorittamista, niiden sijainteja ei
muutettu. Tällaisia esineitä olivat muun muassa Orgaanisen kemian töiden kemikaalilomakkeet ja raporttikaavakkeet, jotka sijaitsivat valmiiksi hyvässä järjestyksessä laboratorion oven vieressä lokerikossa. Opintojaksojen välillä siirrettäville esineille ei suunniteltu paikkamerkintää, mutta muun muassa siirreltäviin säilytyslaatikoihin suunniteltiin
merkintä laatikon sisällöstä.
Suunnitelmassa kiinnitettiin huomiota kartoituksessa ilmenneisiin epäkohtiin. Visuaalisen kontrollin aikaansaamiseksi irtaimistolle suunniteltiin merkinnät pöytiin, kaappeihin,
hyllyihin tai lattiaan teipillä sekä nimeämiset selkeällä tulostetulla tarranauhalla. Käyttämättömät, rikkinäiset ja vanhentuneet työvälineet suunniteltiin poistettaviksi. Hyllykköjen
ja kaappien päällä oleville esineille suunniteltiin uudet turvalliset paikat, joista ne eivät
voi tippua tai aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Laboratoriossa oli väliaikaispaikkoja käytetyille työvälineille, kuten kuivatusastioita pestyille lasiesineille. Tällaisiin paikkoihin ei voitu luonnollisesti suunnitella säilytettäviä esineitä, mutta mikäli kyseessä oli liikkuva astia, sille suunniteltiin paikkamerkintä ja nimeäminen.
Suunnitelma tehtiin laboratorion kartoituksen perusteella, mutta ei itse laboratoriossa ollessa. Näin ollen siitä varauduttiin poikkeamaan tarvittaessa varsinaista järjestelyä toteutettaessa mahdollisten käytännön ongelmien takia sekä laboratoriossa työskentelevän henkilökunnan toiveiden ja mielipiteiden mukaisesti.
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5.4

Toteutetut muutokset

5S:n toinen vaihe jatkui suunniteltujen muutosten toteuttamisella. Tehtäviä muutoksia
varten hankittiin keltaista teippiä irtaimiston paikkamerkintöjä varten. Lattiaan tehtäviä
merkintöjä varten käytettiin 50 mm leveää teippiä, kun taas pöytä-, hylly- ja kaappimerkintöihin hankittiin keltaista sähköteippiä. Merkitsemistä varten lainattiin myös tarrakirjoitinta, jolla pystyttiin selkeästi merkitsemään, mitä kullakin teipillä rajatulla alueella kuuluu
olla tai mitä kussakin kaapissa on.
Laboratorio käytiin suunnitelman mukaisesti läpi kiertäen ensimmäisenä seinät myötäpäivään tehden suunnitellut muutokset, minkä jälkeen muutokset suoritettiin keskipöydille. Näin varmistettiin, että jokainen kohta laboratoriosta on huomioitu suunnitelmassa.
Tehdyt muutokset merkittiin aiemmin tehtyyn irtaimistolistaan (Liite 1).
Pääosan ajasta muutoksia tehdessä mukana oli vähintään yksi laboratoriossa opettava
opetushenkilökunnan jäsen, joka antoi mielipiteitään järjestelystä. Koska opetushenkilökunta käyttää laboratoriota vakituisesti, oli heidän mielipiteillään suuri painoarvo muutoksiin, ja jotkin tehdyistä muutoksista poikkeavat suunnitelmasta tästä syystä.
5S:n kolmas vaihe, työtilan siivoaminen ja siistinä pitäminen, oli laboratoriossa valmiiksi
jo kunnossa. Järjestelyn jälkeen varmistettiin, että laboratorio jäi sen jäljiltä siistiksi ja
järjestelty irtaimisto oli paikallaan.

5.5

Vertailua

5S-järjestelyn muutosten havainnollistamiseksi laboratoriosta otettiin kuvia ennen irtaimiston kartoitusta sekä tehtyjen muutosten jälkeen. Tässä esitellään muutamalla kuvaparilla erilaisia kohteita, jotka kuvastavat hyvin valtaosaa laboratorioon tehdyistä muutoksista.
Kuvassa 1A on laboratorion eteläseinän vieressä olevalla pöydällä mitta- ja täyspipettejä
telineissä, kertakäyttökäsineitä, esimerkkilaitteistoja, sekä muita työvälineitä. Kuvassa
1B on sama pöytä paikkamerkinnöin, uudelleen järjesteltynä ja ilman ylimääräisiä esineitä.
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Kuva 1. Laboratorion eteläseinän pöytä ennen järjestelyä (A) ja sen jälkeen (B)
Kuvissa 1A ja 1B huomioitavia eroja on muun muassa pöydältä muualle järjestellyt sähkölaitteet, joiden johdot olivat sotkuisina ja käärimättöminä. Laitteiden todettiin olevan
turhaan pöydällä tilaa viemässä. Kuvassa 1B pipetit ovat järjesteltyinä telineisiin koon
mukaan, ja telineiden paikkamerkinnöissä mainitaan, missä telineessä minkäkin kokoisten pipettien tulee olla. Huomioitavaa on myös kuvassa 1A irrallaan ja merkitsemättömänä lojuvat sakset, jotka ovat turvallisuusriski. Saksille on kuvassa 1B säilytysastia,
jolle on merkitty paikka pöydällä.
Kuvassa 2A on laboratorion oven vieressä itäseinällä oleva hyllykkö ennen järjestelyä ja
kuvassa 2B sama hyllykkö sen jälkeen. Hyllykkö oli alkujaan jo hyvässä järjestyksessä,
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mutta siihen lisättiin paikkamerkinnät esineille ja laatikkojen sisältöjä järjesteltiin sekä
joitakin ylimääräisiä ja rikkinäisiä esineitä poistettiin. Hyllykön päällinen ei näy kuvassa
2A kunnolla, mutta siellä olleet imeytysvälineet olivat turvallisuusriski, joten ne siirrettiin
oikealla olevaan alakaappiin ja sijainti merkittiin kaapin oveen.

Kuva 2. Hyllykkö ennen järjestelyä (A) ja sen jälkeen (B)
Kuvassa 3A on laboratorion kemikaalikaappi, jossa kemikaalipullot olivat jotenkuten järjestyksessä. Pulloilla oli omat hyllynsä, ja niiden pitämisessä omilla hyllyillään luotettiin
siihen, että opiskelijat muistavat, mistä ovat pullon ottaneet. Vastaavasti sama kaappi on
kuvassa 3B järjesteltynä siten, että kullekin kemikaalille on oma keltaisella teipillä rajattu
alueensa. Lisäksi kemikaalien nimet ovat merkittyinä hyllyjen reunoihin oikeiden pullojen
löytämisen nopeuttamiseksi.
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Kuva 3. Kemikaalikaappi ennen järjestelyä (A) ja sen jälkeen (B)
Kuvat 1, 2 ja 3 havainnollistavat, mitä visuaalinen kontrolli konkreettisesti tarkoittaa.
Suunnitteluvaiheessa valittu keltainen teippi näyttää esineille tarkoitetut paikat, ja tarrakirjoittimella tehdyt nimitarrat selventävät, mitä kullakin paikalla on tarkoitus olla.

5.6

Ylläpitosuunnitelma ja -ohjeet

Neljäntenä vaiheena 5S:ssä tehdään standarditoimintatavat, joita tilan käyttäjien kuuluu
noudattaa. Tässä tapauksessa laboratorioon tehtiin tarkastusjärjestelmä, jonka avulla
laboratoriota käyttävät opiskelijat tarkastavat itse järjestyksen tason tekemällä tarkastuskierroksia eli 5S-auditointeja, ja laboratorion henkilökunta voi valvoa ylläpitoa. Järjestelmään kuuluu tarkastuslista (Liite 2) sekä tarkastuslistan käyttöohje (Liite 3), johon sisältyy myös yksinkertainen pohjapiirros laboratoriosta, joka on esitettynä kuvassa 4. Liitteet
2 ja 3 tulostettiin kaksipuoleisiksi papereiksi, joita käytetään tarkastuskierroksella. Tarkastuskierrokset annettiin opiskelijan tehtäväksi laboratoriossa pidettävien opintojaksojen laboratorioturvallisuuteen ja työelämään valmistamiseen liittyvien osaamistavoitteiden edesauttamiseksi.

19

Kuva 4. Laboratorion pohjapiirros, jossa merkittynä tarkastuslomakkeen tarkastusalueet
Lisäksi tarkastusjärjestelmään tehtiin ylläpitotaulukko (Liite 4), jonka avulla henkilökunta
voi seurata ylläpidon sujuvuutta. Taulukkoon syötetään tarkastuskierroksien tulokset, ja
tuloksien perusteella taulukko tekee kuvaajan 5S-indeksistä, joka kertoo, kuinka hyvin
järjestys on säilynyt laboratoriossa. 5S-indeksin arvo on 1 kun kaikki tarkastuskierroksen
kohdat ovat kunnossa, ja 0 kun mikään kohta ei ole kunnossa. Indeksin on siis sitä parempi, mitä suurempi se on.

5.7

Ylläpito ja ylläpitojärjestelmän testaaminen

Laboratoriossa pidettiin tehdyn 5S-järjestelyn jälkeen Kemian perustyöt -opintojakson
toteutuskerta, jonka aikana seurattiin menetelmän toimivuutta. Opiskelijat perehdytettiin
ylläpito-ohjeisiin, ja jokaisen laboratoriopäivän aikana kaksi opiskelijaa suorittivat yhdessä tarkastuskierroksen täyttäen annetun tarkastuslomakkeen. Tulokset koottiin ylläpitotaulukkoon (Liite 5), jonka avulla tehtiin 5S-indeksistä kuvan 5 diagrammi.

20

1

5S-indeksi

0,8

0,6

0,4

0,2

0
16.5.2019 17.5.2019 20.5.2019 21.5.2019 22.5.2019 23.5.2019 24.5.2019 27.5.2019 28.5.2019

Päivämäärä
Kuva 5. 5S-indeksin kehitys Kemian perustöiden ajalta
Kuvasta 5 huomataan, että pääosan opintojaksosta 5S-indeksi pysyi suurempana kuin
0,9. Tämä on varsin kelvollinen lukema, sillä se tarkoittaa, että useimmiten tarkastuskierroksella on ollut yksi tai kaksi satunnaisesti pielessä olevaa kohtaa. Liitteestä 5 nähdään,
että virheelliseksi merkityt kohdat eivät olleet toistuvia, vaan useimmiten ne olivat eri
tarkastuspisteissä.
Viimeisessä tarkastuksessa indeksi oli kuitenkin 0,74. Tähän oli syynä se, että kyseisessä tarkastuslomakkeessa seitsemästä virheeksi merkitystä kohdasta viidessä oli selitteenä, että esineet tai osa esineistä oli käytössä. Lomakkeen käyttöohjeessa (Liite 3)
kuitenkin ohjeistettiin, että käytössä olevia esineitä ei tarvitse merkitä virheeksi, joten
ohje on joko ymmärretty väärin tai sitä ei ole luettu kunnolla. Mikäli lomake olisi siis täytetty oikein, olisi viimeisessä tarkastuksessakin indeksin arvo ollut yli 0,9. Muista täytetyistä lomakkeista ei ilmene ohjeiden väärinymmärryksiä.
Opintojakson päätyttyä opiskelijoilta kerättiin palautetta opintojaksosta, minkä yhteydessä kysyttiin myös heidän mielipidettään 5S-auditointien vaikutuksesta siisteyden ja
järjestyksen huomiointiin. Kyselyssä tuli vastata, onko samaa mieltä seuraavan virkkeen
kanssa: ”Laboratoriossa pidettiin päivittäin lean 5S-järjestelmän mukainen katselmus laboratorion siisteydestä ja tavaroiden oikeilla paikoillaan pysymisestä. Mielestäni katselmus opiskelijoiden tekemänä auttaa kiinnittämään huomiota laboratorion siisteyteen
koko työskentelyn aikana.” Kyselyn tulokset ovat esitettyinä taulukossa 1 ja alkuperäiset
tulokset liitteessä 6.
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Taulukko 1. Opiskelijoiden vastaukset 5S-auditointien palautekyselyyn
Laboratoriossa pidettiin päivittäin lean 5S-järjestelmän mukainen katselmus laboratorion siisteydestä ja tavaroiden oikeilla paikoillaan pysymisestä. Mielestäni katselmus opiskelijoiden tekemänä auttaa kiinnittämään huomiota laboratorion siisteyteen koko työskentelyn aikana.

Vastausvaihtoehto

Frekvenssi

Prosenttiosuus (%)

Samaa mieltä.

12

70,59

Eri mieltä.

1

5,88

En osallistunut 5S-katselmukseen, enkä huomannut
muidenkaan tekevän niitä.

0

0,00

En osallistunut 5S-katselmkseen, mutta muiden tekemät katselmukset saivat huomioimaan siisteyttä.

2

11,76

En osaa sanoa.

2

11,76

Yhteensä

17

99,99

Kaikkiaan 17 opintojaksolla ollutta opiskelijaa vastasi kyselyyn. Heistä 12 vastaajaa oli
väitteen kanssa samaa mieltä, kun taas vastaajista yksi ei ollut. Vastaajista kaksi opiskelijaa ilmoittivat, että eivät itse osallistuneet auditointeihin, mutta kokivat, että muiden
tekemät tarkastuskierrokset saivat kiinnittämään huomiota. Kaksi vastaajaa eivät osanneet sanoa, olivatko väittämän kanssa samaa mieltä. Vastaajista siis 82,35 prosenttia
koki kiinnittävänsä paremmin huomiota laboratorion järjestykseen 5S-järjestelmän
myötä, kun taas 5,88 prosenttia ei kokenut sillä olevan vaikutusta ja 11,76 prosenttia
eivät olleet varmoja. Tämä tulos tukee muita tutkimuksia, joiden mukaan yleisesti 5S saa
työtilassa työskentelevät henkilöt kiinnittämään huomiota ympäristöönsä.
Kyselyn otanta oli varsin suppea, joten sen perusteella ei voi tehdä kovin varmoja johtopäätöksiä, mutta sen mukaan 5S-menetelmällä oli vaikutusta oppilaslaboratoriossa työskentelyyn. 5S-indeksiä tarkasteltiin myös hyvin lyhyeltä ajalta, joten se ei kerro kovin
tarkasti, kuinka hyvin järjestelmä tulee pysymään toimivana. Korkeana pysyneen 5Sindeksin ja kyselyyn positiivisen tuloksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että laboratoriossa suoritettu 5S-järjestely oli todennäköisesti onnistunut.
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämän työn tarkoituksena oli tarkastella Leanin ja erään sen metodin, 5S:n, soveltamista
laboratorioihin perehtymällä kirjallisuuteen. Lisäksi työn tarkoituksena oli itse soveltaa
5S-metodia Tampereen yliopiston oppilaslaboratorioon. Tutkimuskysymyksien mukaisesti haluttiin selvittää mitä on Lean ja 5S, kuinka niitä voi soveltaa laboratorioissa, ja
kuinka oppilaslaboratorion työskentelytiloja voi niiden avulla parantaa.
Lean on pääasiassa tuotantolaitoksissa käytettävä johtamisfilosofia, jonka pääajatuksena on asiakaslähtöisyys eli tavoite maksimoida asiakkaalle toimitettavan tuotteen tai
palvelun arvo samalla, kun minimoidaan turha työvoiman ja resurssien käyttö. Lean
koostuu monista eri menetelmistä, joilla pyritään saavuttamaan nämä tavoitteet. 5S taas
on eräs Leanin menetelmistä, jonka viiden askeleen avulla työtiloista tehdään helppokäyttöisempiä ja tehokkaampia visuaalisen kontrollin, järjestyksen ja rutiinien avulla. 5S
tekee työtiloista myös turvallisempia, sillä sen avulla saavutetun järjestyksen myötä työtiloissa on vähemmän riskitekijöitä, ja virheitä sekä riskejä havainnoidaan aktiivisesti.
5S:n on myös todettu vaikuttavan siihen, kuinka työtiloissa työskentelevät henkilöt suhtautuvat järjestykseen ja turvallisuuteen.
Eräs suurimpia haasteita, joita Leanin soveltamiseen laboratorioissa liittyy, on asiakkaalle toimitettavan tuotteen määrittäminen sekä itse asiakkaan määrittäminen. Toisin
kuin tuotannossa tai palvelualoilla, joissa asiakas ja tuote ovat usein yksiselitteisiä, laboratorio tuottaa tutkimustuloksia, ja asiakas voi olla esimerkiksi laboratorion omistama organisaatio, joka puolestaan tuottaa tuotetta varsinaisille asiakkaille. 5S on yksi helpoimmista Leanin menetelmistä soveltaa laboratorioihin, koska se ei suoraan pyri tuotteen
arvon maksimoimiseen tai resurssien käytön minimoimiseen, vaan pyrkii näihin työtilojen
käytettävyyden kautta. Lisäksi laboratorioissa halutaan tarkkoja tutkimustuloksia, joita
siisteys ja järjestelmällisyys edesauttavat.
Leanin laboratorioissa soveltamiseen liittyy myös riskinsä. Esimerkiksi prosessin huolimaton suoraviivaistaminen voi aiheuttaa tärkeän mutta arvoa tuottamattomalta vaikuttaneen vaiheen karsimisen, joka voi näkyä muun muassa virheellisinä tai epätarkkoina
tutkimustuloksina. 5S:ssä tämä ei ole riskinä, sillä sen tarkoituksena ei ole karsia työvaiheita. Sen sijaan 5S:n suurin riski on vähentää laboratorion joustavuutta, jolloin tehokkuus voi kärsiä. Tästä syystä on hyvä tietää, mitä laboratoriossa täytyy pystyä tekemään,
jotta sen joustavuus ei kärsi.
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Oppilaslaboratorioon FD222 ryhdyttiin soveltamaan 5S-menetelmää sen viiden askeleen
mukaisesti. Ensimmäisenä mentiin itse laboratorioon, huomioitiin sen ilmeisimpiä ongelmia järjestyksessä, ja eriteltiin kattavaan listaan kaikki irtaimisto, jota laboratoriossa oli.
Laboratoriota myös kuvattiin, jotta saataisiin vertailumateriaalia ennen 5S-menetelmää.
Laboratorio oli ennestään tuttu, mutta siellä suoritettaviin opintojaksoihin perehdyttiin.
Laboratorion kartoituksen jälkeen tehtyyn irtaimistolistaan suunniteltiin suoritettavat
muutokset. Muutoksia varten hankittiin välineitä, joilla merkittiin irtaimistolle suunnitellut
paikat ja tehtiin nimilappuja. Itse muutokset tehtiin yhdessä laboratoriota käyttävän henkilökunnan kanssa. Järjestelyn yhteydessä varmistettiin myös, että laboratorio oli siisti,
mutta sen suhteen ei ollut tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin. Muutosten jälkeen laboratoriota
kuvattiin jälleen vertailua varten.
Laboratorioon tehdyn järjestyksen ylläpitoa varten tehtiin ylläpito-ohjeet, joiden avulla laboratoriota käyttävien opiskelijoiden tulee itse valvoa 5S-menetelmän ylläpitämistä opetushenkilökunnan ohjeistuksella. Valvonnasta kerättiin tietoa yhden opintojakson ajalta
tarkastuskierrosten tulosten ja palautekyselyn muodossa. Kerätyn tiedon perusteella todettiin, että ainakin tuon yhden opintojakson ajan järjestys toimi ja pysyi hyvänä.
Laboratorion FD222 5S-järjestely suoritettiin hyvin pienimuotoisesti ja siinä olisi ollut parantamisen varaa muutamissa kohdissa. Tulevaisuudessa suoritettavia vastaavanlaisia
projekteja varten järjestyksen tekemiseen olisi hyvä määrätä pieni työryhmä, joka työskentelee itse valmiiksi laboratoriossa, jolloin saataisiin paremmin varmistettua projektille
omistautuminen myös sen toteutusvaiheen jälkeen ylläpitovaiheessa. Työryhmän tehtävänä olisi kartoittaa ja suunnitella itse järjestely ja luoda valvontajärjestelmä, ja vähintään
yhden työryhmän jäsenen tulisi siitä eteenpäin kerätä tietoa valvontakierroksilta. Sama
työryhmä pystyisi näin ollen korjaamaan tai muokkaamaan järjestystä, mikäli sille tulisi
tarvetta. Nyt ylläpidon valvonta jäi projektin toteutusvaiheessa sivullisena olleelle henkilökunnalle, ja heille tehdyt ohjeet olisivat voineet olla paremmat.
Toinen merkittävä parannus, joka jo tätä työtä varten olisi ollut tehtävissä ja pitänyt tehdä,
on tiedon keräämisessä valvontakierrosten ajalta erityisesti mielipidekyselyssä. 5S:n onnistumisen analysointi jäi nyt kovin suppeaksi, ja valvottavan opintojakson palautekyselyssä olisi pitänyt kysyä huomattavasti kattavampi sarja kysymyksiä. Mahdollisia kysymyksiä olisi ollut esimerkiksi:
1. Koetko, että työvälineille ja kemikaaleille tehdyt nimilaput helpottivat esineiden
löytämistä?
2. Koitko laboratorion 5S:n ylläpidon haastavaksi tai vaikeaksi?
3. Olitko tyytyväinen laboratorion 5S-järjestelmään?
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Oppilaslaboratoriossa nyt olevaa 5S-järjestelmää voisi parantaa nykyisen paperisen sijaan sähköisellä seurantajärjestelmällä, johon voisi suoraan syöttää tarkastuskierroksen
tulokset sitä tehdessä, ja joka laskisi muun muassa 5S-indeksin automaattisesti. Tämä
vähentäisi ylläpitoon kuluvan työn määrää ja poistaisi virheitä laskentataulukon täyttämisessä tai paperilomakkeiden tulkinnassa.
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LIITTEET
Liite 1: FD222 irtaimistolista
Sijainti (ovesta myötäpäivään)
Itäseinä
Paperilokerikko
(tilaa)

Eteläseinä

Esine
Vaaratilanneilmoituslomake
Kemikaalilomake
Raporttikaavakkeet:
9. Kahden tuntemattoman analyysi
11. Fischerin esteröinti
12. Cannizzaron reaktion
13. Gringardin reagenssi
14. Aldolikondensaatio
Lokerikon alla
Jakkara
Hyllykkö
Kemikaalia absorboiva matto
Kemikaaliabsorbentti
Sammutushuopa
Kuminen esiliina
Hengityssuojaimia
Puolikasvosuojain
Hengityssuojaimen suodattimia
Suojasilmälaseja
Alumiinifolio
Kolvitelineitä (korkki/kumi)
Hiospullojen muovikorkkeja (eri kokoja)
KECK-klipsejä
Näytepulloja ja niiden korkkeja
Kellolaseja
Petrimaljoja
Haihdutusmaljoja, posliini
Kumitulppia (pieniä ja isoja)
Hioskorkkeja (eri kokoja)
Jäähaudeastioita
Büchner-suppiloita (muovi)
Lämpömittareita
Hiosadaptereita (eri kokoja)
Koeputkitarttuimia (puu)
Statiivikouria
Muhveja
Erotussuppilon telineitä
Nostopöytiä
Muovilaatikoita
Pitkä puupöytä
Büchner-suppiloita (posliini ja muovi)
(tavarat OrKen töissä tässä, Imusuodatinpulloja (250 ja 100 ml)
perustöissä alla kaapeissa) 100 ml kolveja (24/29 ja 14/23 hioksilla, eri laatikoissa)
100 ml kolveja 24/29
Vigreux-kolonneja
50 ml kolveja (24/29 ja 14/23 hioksilla, eri laatikoissa)
Tislauspäitä 14/23 (hiukan eri mallisia, samat hiokset ja kulmat)
Tislauksen tiputusadaptereja hengitysputkella, 14/23
100 ml 2-kaulakolveja 14/23
50 ml tiputussuppiloita 14/23
25 ml kolveja 14/23
Liebig-jäähdyttimiä 160 mm 14/23
Haihdutusmalja, iso, posliini
250 ml kolveja 24/29
Kiteytysmaljoja
Allihn-jäähdyttimiä 250 ja 300 mm 24/29
Erotussuppilo 250 ja 100 ml
Muovisia pulverisuppiloita
Koeputkitarttuimia (puu)
Kierrekorkillisia lasipulloja
Kiehuma- ja vakuumikiehumakiviä
Muovilaatikoita
Kaapit pöydän alla
Em. Muovilaatikoiden kannet
Muovi/pahviastioita
Lämpöhaude (erillään muista, rikki?)
Nostopöytä, rikki
Vahnan lämpöhauteen ohjausyksikkö
Näytepulloja ja niiden korkkeja
Kannellisia pieniä muovilaatikoita
Kaappien alla
Lämpöhauteita
Erotussuppiloita
Muovilaatikoita
Kaappien vieressä
Pipettikori
Assistentin pöytä
Kyniä ja kumeja laatikoissa
Viivoittimia
Käsirasvaa
Nitoja
Hiosliitoksen välikalvoja
Kaapillinen puupöytä
Erinäisiä työvälineitä kuivumassa
Muovilaatikoita
Kaappi pöydän alla
Laatikollinen erilaisia koeputkia, korkkeja, mittalaseja yms
(tilaa)
Laatikollinen vaihtohanoja ja korkkeja
Byrettejä
Korkeampi pitkä pöytä
Eksikaattorirasvaa
Spaatteleita
Parafilm, 2 ja 4 tuumaa
Kahdet sakset
Pumpulia
Suojakäsineitä
Pipettitelineitä, mittapipettejä ja täyspipettejä 1 ml - 100 ml
Refluksointilaitteisto
Tislauslaitteisto
Byrettejä statiiveissa
Uutoslaitteisto
Radio
Tietokone
Pöydän alla kaappi 1
Erloja, dekkoja, pumpetteja
0.1 M NaOH -pulloja
0.1 M HCl -pulloja
Pöydän alla vetolaatikosto Käyttämättömiä pumpetteja
(tilaa)
Kasvo-/käsipyyhepapereita, avaamattomia paketteja
Pöydän alla kaappi 2
Mittapulloja
(perustöissä keskipöydän 2 ylätasolla)
Finnpipettejä ja päitä
Hiomapaperia
Muuta pientä sälää
Liuoksia
Dekkoja, kellolaseja, suppiloita, pumpetti
Tyhjä lasipullo
Matalampi pitkä pöytä
Spektrofotometri
Kyvettejä
Käsipyyhepaperia
Magneettisekoittajia laatikossa
Kirjoja ja ktt-kansioita
Puhelin
Pöydän alla vetolaatikosto Spektrofotometriohje
Spektrofotometrin osia
Kasvo-/käsipyyhepapereita, avaamattomia paketteja
Pöydän alla kaappi
Liuoksia mittapulloissa
(perustöissä pöydällä)
Liuoksia
Mittapulloja 100 ml
Finnpipetti ja päitä
Rasiallinen korkkeja, suppiloita, pasteurpipetejä, kyniä ja pumpetti
Pöytien alla
Statiiveja
Korokkeita
Tuoleja
Roskapönttö
Puisia lämpöalustoja

Kulutustavara?
Käyttökohde
K/E
K
Vaaratilanneilmoitus
K
Opiskelija täyttää
K
K
K
K
K
E
K
K
K
E
K
E
K
E
K
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
K
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
K
E
K
E
K
E
E
E
E
E
K
E
K
E
K
K
E
E
E
E
E
E
E
E
K
K
E
K
E
E
K
E
K
E
E
E
E
K
E
E
E
E
E
K
K
K
E
E
E
E
E
E
E
E

Opiskelija täyttää
Opiskelija täyttää
Opiskelija täyttää
Opiskelija täyttää
Opiskelija täyttää
Kemikaalilammikon imeytys vahinkotilanteisiin
Kemikaalilammikon imeytys vahinkotilanteisiin
Tulen samutus
Kemikaalien käsittely vaaratilanteissa
Kemikaalien käsittely vaaratilanteissa
Kemikaalien käsittely vaaratilanteissa
Kemikaalien käsittely vaaratilanteissa
Perussuojaväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline (synteesituotteen/tutkitavan aineen pullo)
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Edellä mainittujen esineiden säilytys
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline (erikseen Cannizzaron aloitukseen)
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline (synteesituotteen/tutkitavan aineen pullo)
Työväline
Edellä mainittujen esineiden säilytys
Turha?/Suojataanko laatikot esim. kesäksi pölyltä?
Turha?
Työväline
Turha?
Työväline?
Työväline (synteesituotteen/tutkitavan aineen pullo)
Näytteen kuljetus
Työväline
Työväline
Hauteiden ja suppiloiden säilytys
Pesuun meneville pipeteille
Toimistoväline
Toimistoväline
Kuiville käsille
Toimistoväline
Työväline
Työväline
Kuivatuslaatikoita
Demovälineitä
Vaihto-osia/osa turhaa
Työväline
Eksikaattorin rasvaus
Eksikaattorirasvalle
Työväline
Parafilmin leikkaus
Työväline
Suojavaruste
Työväline
Demoväline
Demoväline
Demo/työväline
Demoväline
Radion kuuntelu
Työväline
Demoväline
Demoväline
Demoväline
Työväline, varalla
Kuivaaminen
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Jätepullo
Työväline
Työväline
Kuivaaminen
Työväline
Tietoa työskentelyyn
Turvallisuusväline
Työohje
Työväline
Kyvettien kuivaus
Demoväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Esteettömyys
Työskentely
Roskille
Työväline

Suunniteltu muutos/huomioita

Tehty muutos

Orgaanisen Kemian Työt

Merkitään paikka lattialla
Pois hyllykön päältä, kaappiin merkittynä
Pois hyllykön päältä, kaappiin merkittynä
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Koot erilleen, paikka ja nimeäminen
Koot erilleen, paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Koot erilleen, paikka ja nimeäminen
Koot erilleen, paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Muiden samanlaisten joukkoon
Paikka ja nimeäminen
Koot erilleen, paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen

Paikan merkintä viereiseen kaappiin pöydän alla, merkintä kaapin oveen ja hyllyyn
Paikan merkintä viereiseen kaappiin pöydän alla, merkintä kaapin oveen ja hyllyyn
Nimetty
Nimetty
Nimetty
Nimetty
Nimetty
Nimetty
Nimetty
Nimetty
Eroteltu, nimetty
Nimetty
Poistettu
Siirretty Pöydän 1 päälle muiden kellolasien joukkoon
Poistettu
Nimetty
Eroteltu, nimetty
Eroteltu, nimetty
Nimetty, osa viety pois
Siirretty posliinisten joukkoon
Nimetty
Lajiteltu, nimetty
Nimetty
Nimetty
Nimetty
Nimetty
Nimetty

Koot ja tyypit erilleen, nimeäminen laatikkoon
Koot erilleen, nimeäminen laatikkoon
Nimeäminen laatikkoon
Nimeäminen laatikkoon
Nimeäminen laatikkoon
Nimeäminen laatikkoon
Nimeäminen laatikkoon
Nimeäminen laatikkoon
Nimeäminen laatikkoon
Nimeäminen laatikkoon
Nimeäminen laatikkoon
Nimeäminen laatikkoon
Muiden samanlaisten joukkoon
Nimeäminen laatikkoon
Nimeäminen laatikkoon
Nimeäminen laatikkoon
Koot erilleen (?), nimeäminen laatikkoon
Koot erilleen (?), nimeäminen laatikkoon
Muiden samanlaisten joukkoon
Muiden samanlaisten joukkoon (?)
Nimeäminen

Nimetty
Nimetty
Nimetty
Nimetty
Nimetty
Nimetty
Nimetty
Nimetty
Nimetty
Nimetty
Nimetty
Nimetty
Siirretty
Nimetty
Nimetty
Nimetty
Nimetty
Nimetty
Siirretty
Nimetty
Poistettu välttämättömänä, muualla tarjolla

Jos ei käytetä niin poistoon
Jos ei käytetä niin poistoon
Jos rikki niin poistoon
Jos rikki niin poistoon
Muiden samanlaisten joukkoon
Muiden samanlaisten joukkoon (?)
Paikka ja nimeäminen
Koot erilleen (?), nimeäminen laatikkoon
Koot erilleen (?), nimeäminen laatikkoon
Merkitään paikat lattiaan
Merkitään paikka lattiaan

Poistettu
Poistettu
Poistettu
Poistettu
Nimetty
Nimetty, paikka merkitty
Merkitty paikat lattiaan

Merkitty

Merkitään paikat pöydällä

Väliaikaisia
Paikkamerkintä
Siistitään
Turhat pois, muut siistitään
Selkeä säilytyslaatikko
Johdonmukaisempi paikka?
Paikka ja nimeäminen
Terävä esine, merkintä
Paikka ja nimeäminen
Merkitään paikat koon ja tyypin mukaan
Pipeteille tarkempi järjestely koon mukaan?
Onko tarpeen, voiko korvata kuvalla? Jos ei, selkeä paikkamerkintä
Onko tarpeen, voiko korvata kuvalla? Jos ei, selkeä paikkamerkintä
Osa rikki, korvataan esim edellisessä kaapissa olevilla?
Onko tarpeen, voiko korvata kuvalla? Jos ei, selkeä paikkamerkintä
Käytetäänkö? Jos ei niin pois

Paikka merkitty, nimetty
Siistitty
Poistettu
Säilytyslaatikko hommattu ja nimetty
Paikka merkitty, nimetty
Paikka merkitty, nimetty
Laatikkoon, paikka merkitty ja nimetty
Paikka merkitty, nimetty
Paikat merkitty, nimetty koon mukaan
Järjestys koon mukaan, mittapipetit omassa korissaan, paikat merkitty
Paikka merkitty, nimetty
Paikka merkitty, nimetty
Siirretty koriin kaappiin pöydän alla, jossa lisää byrettejä
Paikka merkitty, nimetty

Merkintä vetolaatikkoon (?)
Merkintä vetolaatikkoon

Selkeä merkintä mille jätteelle
Paikka ja nimeäminen
Parempaan järjestykseen
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen (perustöissä työpisteillä)
Selkeä järjestys ja paikat
Paikka ja nimeäminen
Järjestykseen
Merkintä vetolaatikkoon (?) tai muualle
Käytetäänkö enää? Jos ei niin pois
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Parempaan järjestykseen
Parempi järjestys
Merkityt paikat lattiaan
Merkityt paikat lattiaan
Merkitty paikka lattiaan
Käytetäänkö enää? Jos ei niin pois

Paikka merkitty, nimetty
Paikka merkitty, nimetty
Paikka merkitty, nimetty
Paikka merkitty, nimetty
Paikka merkitty, nimetty

Poistettu

Alue merkattu
Alue merkattu
Alue merkattu
Poistettu
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Länsiseinä

Pohjoisseinä

E
Analyysivaaka
K
Punnituslaivoja, muovi
E
Vaa'anpuhdistusharja lasiastiassa
E
NaOH-jäteastia
E
Likaisten lusikoiden ja punnituslaivojen astia
E
Lusikoita lasipurkissa
Kolme eksikaattoria (orken töissä tässä, perustöiden ajan pois tieltä) E
Kaakelipöytä 1
E
Koroke
Pöydän vieressä ja alla
E
Lasiroskis
E
Harja ja rikkalapio
E
Tuoleja
E
Bunsen-polttimet
Vetokaapit
K
HCl&eetterijätepullo
K
Synteesin raakatuotteen jätepullo
E
Vedenkeitin
Kaakelipöytä 2
K
Alumiinifolio
E
Kaksi eksikaattoria
K
Vakuumikiehumakiviä
E
Lusikka
E
Kaappi pöydän yläpuolella Kolmijalkoja
K
Tulitikkuja
E
Jäteastiat tulitikuille
K
Teflonteippi
E
Pinsettejä
E
Lämpöpuhallin
E
Lämpömittari
E
Upokaspihtejä
E
Kipsikolmioita
E
1000 ml dekanterilaseja
Pöydän alapuoli
E
Teräslaatikko
E
Tuoleja
E
Vakuumitislauslaitteisto
Vetokaappi
E
Hehkutusuuni (vain perustyöt)
E
Upokaspihtejä
E
Bunsen-poltin
E
Kauhoja
Jääkone
E
Lämmityslevyjä
Kaakelipöytä
E
Vesihauteita
E
Lämpömittareita
E
Muovilaatikoita
E
Kaappi kaakelipöydän alla Kaksi sulamispistemittaria (org. töissä keskipöydällä 3)
Sulamispistemittareiden käyttöohjeet (org. töissä keskipöydällä 3) E
E
Imusuodatinpulloja (250 ja 100 ml) (org. töissä keskipöydällä 2)
E
Lämmityslevyjä
Vetokaapit
E
Vesihauteita
E
Kolvitelineitä (korkki)
E
Vaaka
K
Liuoksia
E
Pipettejä
E
Käsipaperiroskakori
K
Kiinteitä aineita
Puupöytä
E
Pieniä muovikuppeja ja muovilusikoita
E
UV-lamppu
E
Paperileikkuri
K
TLC-levyjä
E
Kahdet sakset
E
TLC-esimerkkilevyjä
E
KTT:itä ja käyttöohjeita
K
Kyniä
E
Tuoli
Pöydän alla
E
Roskakori
E
Kuivausteline
E
Astia käytetyille koeputkille
Vetokaapit
K
Liuoksia
K
Lasikapillareja purkeissa, purkit dekanterissa
E
Kannellisia lasiastioita, erikoisia merkintöjä
E
Astia käytetyille pipeteille
Opiskelijoden tekeleitä (väliaikaisesti vetokaapissa)
E
Käsipaperiroskakori
K
Liuotinpulloja
K
Jätepulloja
K
Happoja pulloissa pumppuhanalla
E
Happohanojen alusastiat
K
Happoja pienissä puristuspulloissa
K
Vaihtopullo dibentsaaliasetoni-synteesijätepullolle
Vetokaapin alla
Reagensseja töihin:
Reagenssikaappi
K
NaCl kiinteä 2 kpl
Ylin hylly (hylly 1)
K
NaHCO3 kiinteä 1 kpl
K
NaOH kiinteä 2 kpl
K
NaHSO3 kiinteä 2 kpl
K
CaCl kiinteä 1 kpl
K
KOH kiinteä 2 kpl
K
Etanoli neste 8 kpl
Hylly 2
K
NaHCO3 10 % vesiliuos 1 kpl
K
NaHCO3 kylläinen vesiliuos 1 kpl
K
NaCl kylläinen vesiliuos 1 kpl
K
Na2CO3 10 % vesiliuos 1 kpl
K
KOH 11M vesiliuos 1 kpl
K
NaOH 2M vesiliuos 1 kpl
K
NaOH 5 % vesiliuos 1 kpl
K
NaOH 0,1 M vesiliuos 1 kpl
K
Hydrokinoni kiinteä 1 kpl
Hylly 3
K
4-klorobentsaldehydi kiinteä 1 kpl
K
Jodi kiinteä 1 kpl
K
Bromibentseeni neste 2 kpl
K
Isoamyylialkoholi neste 2 kpl
K
Bentsaldehydi neste 1 kpl
K
Metyylibentsoaatti neste 1 kpl
K
Dietyylieetteri nete 3 kpl
K
H2SO4 10 % vesiliuos 2 kpl
Hylly 4
K
HCl 2M vesiliuos 2 kpl
K
HCl 3M vesiliuos 1 kpl
K
HCl 4M vesiliuos 1 kpl
K
HCl 5M vesiliuos 1 kpl
K
Heksaani neste 1 kpl
Hylly 5
K
N-Heksaani neste 1 kpl
K
Dikloorimetaani neste 3 kpl
K
Etyyliasetaatti neste 1 kpl
K
Metanoli neste 1 kpl
K
Asetoni neste 1 kpl (tonkka)
K
Etanoli neste 1 kpl (tonkka, iso)
E
Työtakkeja, eri kokoja
Naulakko
E
Löytötavaroita (Hanskoja, aurinkolasit, kynä…)
Kivipöytä

Työväline
Työväline
Vaa'an puhdistus
Jäteastia
Pesuun meneville astia
Punnitus
Kuivien aineiden säilytys
Esteettömyys
Jäteastia
Lasijätteen lakaisu
Työskentely
Työväline
Jäteastia
Jäteastia
Demoväline
Työväline
Kuivien aineiden säilytys
Työväline
Vakuumikiehumakiville
Työväline
Työväline
Jäteastia
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Biokemistien värmeitä
Biokemistien värmeitä
Työskentely
Työväline
Työväline
Työväline
Työväline
Jään ottaminen
Vesihauteiden lämmitys
Koeputkien lämmitys
Vesihauteisiin
Lasiesineiden kuivatus
Työväline
Työohje
Työväline
Vesihauteiden lämmitys
Koeputkien lämmitys
Kolvin pitäminen pystyssä
Punnitus
Reagensseja töihin
Ottimet liuoksille
Jäteastia
Reagensseja töihin
Väliastiat ja ottimet kiinteille aineille
TLC:n tutkiminen
TLC-levyjen leikkaus
TLC-analyysi
TLC-levyjen leikkaus
Esimerkkinä TLC-levyjen leikkaamisesta
Työohjeita
TLC-levyjen merkintä
Työskentely
Jäteastia
Kumiputkien kuivatus
Astia pestäville esineille
Reagensseja töihin
Työväline
?
Jäteastia
Työt
Jäteastia
Työväline
Jäteastia
Reagensseja töihin
Estää hapon pöydälle valumisen
Reagensseja töihin
Jäteastia
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Reagensseja töihin
Suojaväline
Löytötavara

Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Parempi nimeäminen, paikan merkintä
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen

Merkityt paikat lattiaan

Paikka merkitty, nimetty
Paikka merkitty, nimetty
Paikka merkitty, nimetty
Poistettu
Paikka merkitty, nimetty
Paikka merkitty, nimetty
Siirretty
Merkitty
Merkitty

Paikan merkintä
Paikan merkintä
Paikka ja nimeäminen
Biokemistien tavaroita, ei kosketa
Merkitään
Onko eri kursseilla samassa paikassa?
Onko eri kursseilla samassa paikassa?

Merkitty
Merkitty
Paikka merkitty, nimetty

Koko kaappi parempaan järjestykseen

Oveen merkitty kaapin sisältö, järjestelty

Lattiaan merkinnät

Paikka merkitty, nimetty

Merkitty lattiaan
Merkitty Wulffin pullo ja manometri

Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Onko kaikille tarvetta? Ylimääräiset pois
Onko kaikille tarvetta? Ylimääräiset pois

Merkitty
Merkitty
Paikka merkitty, nimetty

Siirretty Itäseinälle alakaappeihin
Paikan merkintä
Lämmityslevyjen päällä

ja nimetty
nimeämiset
Osa hyvin järjestyksessä, kaikki samalla tavalla. Paremmat merkinnät jaMerkitty
Osa hyvin järjestyksessä, kaikki samalla tavalla. Etiketit tulostettuna
Kiinnitetty ja merkitty
Huonosti kiinni ja merkitty, pistetään paremmin
Alue merkitty
Hyvin merkitty, selkeämpi nimeäminen
Selkeästi reagenssipurkkien yhteydessä, voisi vielä merkitä
Paikka merkitty
Paikan merkintä
Paikka merkitty
Paikan merkintä
Paikka merkitty
Leikkurin päällä. Voisi olla joku oma kori tai lokero esim. lampun takana
Paikka merkitty
Terävä esine, merkintä
Paikka merkitty
Paikka merkitty
Johonkin selkeään paikkaan, nyt uv-lampun takana
Paikka merkitty
Paikan merkintä
Paikka merkitty
Lattiaan merkinnät
Paikka merkitty
Lattiaan merkinnät
Paikka merkitty
Lattiaan merkinnät
Paikka merkitty
Selkeämpi merkintä
Paikka merkitty
Merkitään paikat selkeämmin
Paikka merkitty
Merkitään paikat selkeämmin
Poistettu
Selkeästi merkitty käyttötarkoitus
Paikka merkitty
Selkeämpi merkintä
Jonkunlainen alueiden jako, esim. numeroidut alueet, yksi opiskelija varaa itselleen yhden alueen, johon laittaa tuotteensa
Parempi kiinnitys ja merkintä
Huonosti kiinni ja merkitty, pistetään paremmin
Merkityt paikat
Sijainnit merkitty kaapin takaseinään, koska pöytä on vuorattu vaihdettavalla paperikerroksella
Merkityt paikat, kaikkiin selkeät etiketit (osassa on)
Paikat merkitty
Merkityt paikat, kaikkiin selkeät etiketit
Paikat merkitty
Merkityt paikat
Paikat merkitty
Merkityt paikat
Merkitty paikka mikäli pysyvä sijainti
Kaikki reagenssit merkitty ja nimetty
Merkitään paikat ja nimetään (kaikki kaapin reagenssit)

Järjestykseen koon mukaan
Festian infon löytötavarapisteeseen

Viety pois
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Keskipöydät

Ylätasot
Pöytä 1

Pasteur-pipettejä
K
Työväline
Pumpetteja muovilaatikossa
E
Työväline
PH-papereita
K
Työväline
Pinsettejä
E
Työväline
Tusseja
E
Merkkausväline
Spaatteleita
E
Työväline
Petrimalja
E
Työväline
Kellolaseja
E
Työväline
Lasisauvoja
E
Työväline
Muovilokerikko
E
Säilytysastia yllämainituille
Hioserlenmeyereitä 100 ml (24/29 ja 29/32)
E
Työväline
Mittalaseja, eri kokoja 5-100 ml
E
Työväline
Lasisuppiloita, isolla ja pienellä suulla
E
Työväline
Erlenmeyereitä 50 ml
E
Työväline
Dekanterilaseja 50, 100 ja 250 ml
E
Työväline
Pöytä 2
Pyöreitä suodatinpapereita 110, 90, 75, 55 ja 42,5 mm (perustöissä kaapissa
K
itäseinällä)
Työväline
Muovilokerikko (perustöissä kaapissa itäseinällä)
E
Säilytysastia yllämainituille
Pasteur-pipettejä
K
Työväline
Käsipyyhepaperia
K
Kuivaaminen
Dekanterilaseja 1000 ja 400 ml (perustöissä pöydän 1 ylätasolla)
E
Työväline
Mittalaseja, eri kokoja 5-25 ml (perustöissä pöydän 1 ylätasolla)
E
Työväline
Erlenmeyereitä 50 ja 250 ml (perustöissä eri työpisteillä käytössä) E
Työväline
Hioserlenmeyereitä 100 ja 200 ml 29/32 (perustöissä pöydän 1 ylätasolla)
E
Työväline
Kolme laatikkoa eteläseinän pöydän alla olevasta kaapista (perustöissä):
100 ml dekanterilasi 3 kpl
E
Työväline
250 ml dekanterilasi
E
Työväline
Kellolasi
E
Työväline
Lasisauva
E
Työväline
Pumpetti
E
Työväline
Mittapullon muovikorkkeja
E
Työväline
50 ml mittapullo 3 kpl
E
Työväline
100 ml mittapullo 2 kpl
E
Työväline
250 ml mittapullo
E
Työväline
Pasteur-pipettejä
K
Työväline
Pasteur-pipetin tutteja
E
Työväline
Lasisuppilo 4 kpl
E
Työväline
Koeputkitartuin (puu)
E
Työväline
Muita tavaroita eteläseinän pöydän alla olevasta kaapista (perustöissä):
Kiinteä Ammoniumperoksodisulfaatti
K
Reagensseja töihin
Kiinteä Mangaani(II)-sulfaatti monohydraatti
K
Reagensseja töihin
Kiinteä natriumsulfiitti
K
Reagensseja töihin
Kalium(meta)perjodaatti
K
Reagensseja töihin
Rautalankaa
K
Reagensseja töihin
NaSO3 ~10 %
K
Reagensseja töihin
HNO3 1:3 (väkevä:vesi)
K
Reagensseja töihin
6 M H3PO4
K
Reagensseja töihin
Kaksi finnpipettiä
E
Työväline
Kahdet pihdit
E
Työväline
Tussi
E
Merkkausväline
Työohjeita
E
Työohje
Tarttumapihdit
E
Työväline
Finnpipetin päitä
E
Työväline
Pöytä 3
Käsipyyhepaperia
K
Kuivaaminen
Suojalaseja
E
Suojavaruste
Kalvopumpun ja Rotavaporin käyttöohjeet
E
Käyttöohje
Ioninvaihtimia (siirtyvät kaappeihin 5 ja 6, perustöissä alapöydällä) E
Työväline
Laatikollinen rotavaporin tarvikkeita
E
Rotavaporin tarvikkeita
Pöydät 1 ja 2
Pieniä reagenssipulloja
K
Reagensseja töihin
Alatasot
Sentrifugi 4 kpl (Pöydällä 1)
E
Työväline
Sentrifugi 1 kpl (Pöydällä 2)
E
Työväline
Rotavapori (Pöydällä 3)
E
Työväline
Rotavaporille lasitarvikkeita ja korkkinen kolviteine (Pöydällä 3)
E
Työväline
Rotavaporin pikakäyttöohje (Pöydällä 3)
E
Käyttöohje
Tiskipöydät
Tislattu vesi, iso pönttö
K
Puhdistusaine ja liuotin
(Jokaisella sama setti)
Tislattu vesi, puristuspulloja
K
Puhdistusaine ja liuotin
Pulloharjoja, eri kokoja
E
Tiskausväline
Tiskiharja
E
Tiskausväline
Taikasieni
K
Tiskausväline
Tiskiaine
K
Tiskausväline
Rätti (vain yhdellä pöydällä)
E
Siivousväline
Tiskipöytien alakaapit
Käsipyyhepaperia
K
Vaihtopaperia telineisiin
Tiskiaine
K
Tiskausväline
Jätepulloja
E
Vaihtopulloja
Opiskelijoiden kaapit
Opiskelijakohtaiset välineet (3 settiä/kaappi)
(Pöytien 1 ja 2 alla, yht 16 kaappia)
Suojalasit
E
Suojaväline
(Jokaisessa kaapissa sama setti)
PH-papereita
K
Työväline
Haihdutusmaljat (iso ja pieni)
E
Työväline
Kellolasi
E
Työväline
Pasteur-pipettejä
K
Työväline
Pasteur-pipetin kumitulppia
E
Työväline
Lasisauva 2 kpl
E
Työväline
Pinsetit
E
Työväline
Koeputkitarttuimia (puu)
E
Työväline
Tussi
E
Merkkausväline
Koeputken kumitulppia (pieniä ja isoja)
E
Työväline
Pieniä koeputkia n. 25 kpl
E
Työväline
Isoja koeputkia 5-10 kpl
E
Työväline
Sentrifugikoeputkia n. 10 kpl (vain perustyöt)
E
Työväline
Kaappikohtaiset välineet (orgaanisen kemian töihin):
Dekanterilaseja 2*100, 2*250, 1*400 ja 1*1000 ml
E
Työväline
Erlenmeyer 1*100 ja 1*250 ml
E
Työväline
Hioserlenmeyer+korkit 2*100 ja 2*250 ml
E
Työväline
Erotussuppilo+korkki
E
Työväline
Lasisuppilo
E
Työväline
Mittalasi 100 ml
E
Työväline
Spaatteli
E
Työväline
Analyysilusikka
E
Työväline
Pöytä 3 alakaapit (perustöissä suurin osa tavaroista pöydällä)
Kaapit 7 ja 8 (potentiometrinen
Käsipyyhepaperia
happo-emästitraus)
(vain 7)
K
Roiskesuojaksi magneettisekoittajan päälle
(kummassakin sama setti) Herätyskello (vain 7)
E
Ajan seuraaminen työssä
Työohjeita (vain 7)
E
Työohje
pH-mittari
E
Työväline
3 M KCl
E
pH-mittarin sälytys
Dekanterilaseja 50 ja 250 ml
E
Työväline
Pieni lasisuppilo
E
Työväline
Suojalasit
E
Suojavaruste
0,05 M HCl
K
Reagenssi
pH 4 ja pH 7 puskuriliuokset
E
Puskuriliuos työhön
Kaapit 5 ja 6 (ioninvaihto) 100 ml dekanterilasi
E
Työväline
(kummassakin sama setti) 4 kpl 250 ml erlenmeyereitä
E
Työväline
100 ml mittalasi
E
Työväline
lasisuppilo
E
Työväline
pieniä koeputkia
E
Työväline
Magneettisekoittajan magnetti ja magneetinnostosauva
E
Työväline
2 M HCl
K
Reagenssi työhön
Fenoliftaleiini
K
Indikaattoriliuos työhön
0,1 M AgNO3
K
Reagenssi työhön
Meetyylipunainen
K
Indikaattoriliuos työhön
Vesikiteinen oksaalihappo (vain kaapissa 5)
K
Reagenssi työhön
Kiinteä NaCl (vain kaapissa 5)
K
Reagenssi työhön
0,1 M NaOH
K
Reagenssi työhön
Kaapit 1 ja 2 (vesianalyysi) Ammonium -puskuriliuos
K
Reagenssi työhön
(kummassakin sama setti) 0,005 M Oksaalihappo
K
Reagenssi työhön
0,01 M Na2-EDTA
K
Reagenssi työhön
0,0002 KMnO4
K
Pesuliuos
H2SO4 1:3 (väkevä:vesi)
K
Reagenssi työhön
4 kpl 250 ml erlenmeyereitä
E
Työväline
Magneettisekoittajan magnetti ja magneetinnostosauva
E
Työväline
Tussi
E
Merkkausväline
2 kpl lasisuppiloa
E
Työväline
2 kpl 100 ml dekkaa
E
Työväline
Pumpetti
E
Työväline
Suojalasit
E
Suojaväline
Kaappi 4 (Massa-analyysi) 2 kpl 400 ml dekanterilasi
E
Työväline
Kellolasi
E
Työväline
Lasisuppilo
E
Työväline
2 kpl 250 ml erlenmeyer
E
Työväline
Lasisauva kumitulpalla
E
Työväline
Posliiniupokas ja kansi
E
Työväline
Pieniä koeputkia
E
Työväline
Tussi
E
Merkkausväline
2 % NH4NO3
K
Reagenssi työhön
0,1 M AgNO3
K
Reagenssi työhön
kiinteä NH4Cl
K
Reagenssi työhön
2,5 % NH3
K
Reagenssi työhön
Kaappi 3 (Potentiometrinen määritys)
Muovikippoja (merkinnät: näyte, 0,1; 0,01 jne)
E
Työväline
(perustöissä länsiseinän ekalla
Mittapullon
kaakelipöydällä)
muovikorkkeja
E
Työväline
Permanenttitusseja
K
Merkkausväline
Pasteur-pipettejä
K
Työväline
Pasteur-pipetin kumitulppia
E
Työväline
Punnituslaivoja, lasi
E
Työväline
Hammastahna
K
Tutkittava aine
Lasisauvoja
E
Työväline
Magneettisekoittajan magneetti ja nostoväline
E
Työväline
Muovilaatikko
E
Säilytysastia yllämainituille
Potentiometri
E
Työväline
Mittapulloja 100 ml
E
Työväline
Työohjeita
E
Työohje
TISAB-liuos
K
Kokonaisionivahvuuden säätöpuskuri
NaF-liuos
K
Reagensseja töihin
Valtavia koeputkia
E
Työväline
Kellolasi
E
Työväline
Petrimalja
E
Työväline
Haihdutusmalja
E
Työväline
Lasisauva
E
Työväline
Pöytien alla
Tuoleja
E
Istuminen

Nimeäminen
Nimeäminen
Nimeäminen
Nimeäminen
Nimeäminen
Nimeäminen
Nimeäminen
Nimeäminen
Nimeäminen
Paikan merkintä
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen
Kaikille oma lokero astiassa
Paikan merkintä
Paikka ja nimeäminen
Paikka ja nimeäminen

Merkitty ja nimetty
Siirto pöydän 3 ylätasolle
Merkitty ja nimetty
Merkitty ja nimetty
Merkitty ja nimetty
Merkitty ja nimetty
Merkitty ja nimetty
Merkitty ja nimetty
Merkitty ja nimetty
Paikka merkitty
Merkitty ja nimetty
Merkitty ja nimetty
Merkitty ja nimetty
Merkitty ja nimetty
Merkitty ja nimetty
Siirto pöydän 1 ylätasolle
Siirto pöydän 1 ylätasolle, paikka merkitty
Merkitty ja nimetty

Järjestyksen parantaminen

Järjestelty

Järjestyksen parantaminen

Järjestelty

Paikka ja nimeäminen
Itäseinän hyllyyn muiden lasien kanssa?
Siirto kaappeihin
Järjestykseen
Paikkamerkinnät, nimet pöydän reunaan
Paikan merkintä
Paikan merkintä
Paikan merkintä
Paikan merkintä

Siirretty
Järjestelty
Merkitty alueet pulloille, ei nimetty vaihtuvuuden takia

Paikan merkintä
Alue pulloille

Merkitty
Alue merkitty

Nimetty koukku
Paikan merkintä

Merkitty

Merkintä kaapin oveen
Merkintä kaapin oveen
Merkintä kaapin oveen
Parempi järjestys, jos onnistuu ja mielekästä
Tarvitaanko tässä? Samaan paikkaan muiden suojalasien kanssa

Merkitty
Merkitty
Merkitty

Parempi järjestys, jos onnistuu ja mielekästä

Sisällöt järjestelty paremmin
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Liite 2: 5S-tarkastuslomake:

5S-tarkastuslomake
Tarkastuksen pvm:
Kohde
Lattiat
Lattiat
Kaapit
Yleinen
Yleinen
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
5
6
6
7
8
9
9
9 ja 10

Tarkastaja:
Tarkastettava
Kyllä/Ei
Ovatko lattiaan merkityt esineet
paikoilaan?
Ovatko lattiat vapaat ylimääräisistä
esineistä?
Ovatko kaappehin merkityt tavarat
paikoillaan?
Ovatko korkeiden kaappien ja
hyllyjen yläpuolet tyhjät?
Onko laboratorio yleisesti puhdas ja
siisti?
Ovatko hyllykön tavarat merkityillä
paikoillaan?
Ovatko absorbointivälineet
paikoillaan?
Ovatko lämpöhaudelaatikot
paikoillaan?
Onko pipettikori paikallaan?
Ovatko sakset niille määrätyissä
laatikossa?
Ovatko pöytään merkityt tavarat
paikoillaan?
Ovatko pipetit oikeissa
pipettitelineissä?
Ovatko esimerkkilaitteistot oikein
kasattuna?
Ovatko kirjat ja käyttöturvallisuustiedotteet paikoillaan?
Ovatko korokkeet ja statiivit niille
määrätyillä alueilla?
Ovatko analyysivaaka ja sen
tarvikkeet oikeilla paikoillaan?
Ovatko lasiroskakori ja rikkalapio
paikoillaan?
Onko kaapin sisältö ovien luettelon
mukainen ja siististi?
Ovatko pöydälle merkityt esineet
paikoillaan?
Onko kaapin sisältö ovien luettelon
mukainen ja siististi?
Ovatko jätepullot oikeilla
paikoillaan?
Ovatko reagenssit merkityillä
paikoillaan?
Ovatko pöydälle merkityt laatikot
paikoillaan?
Ovatko lasiesineet niille merkityillä
paikoilla?
Ovatko reagenssipullot siististi ja
numerojärjestyksessä?

11

Ovatko tiskausvälineet koreissaan?

11

Ovatko vesipullot määrätyillä
paikoillaan?

Kommentteja
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Liite 3: 5S-tarkastuslomakkeen ohje:

5S-TARKASTUSLOMAKKEEN KÄYTTÖOHJEET
Laboratorio FD222 on järjestelty 5S-menetelmän mukaisesti, ja tähän kuuluu keskeisesti järjestyksen valvominen ja ylläpitäminen. Tästä syystä jokaisena laboratoriopäivänä yksi opiskelijoista
tekee lyhyen tarkastuskierroksen eli 5S-auditoinnin, jonka aikana hän täyttää lomakkeen, jossa
on merkittävimpiä tarkastuksen kohteita. Kun laboratoriossa ei käydä kursseja, hoitaa laboratorion henkilökunta auditoinnin kerran viikossa. Auditoinnin tuloksia kerätään talteen, ja auditointi
kestää muutamia minuutteja rauhassa ja huolellisesti tehtynä, joten se ei vie merkittävästi aikaa
opiskelijan työskentelyltä.
Lomakkeeseen täytetään tarkastuksen päivämäärä ja tarkastajan nimi, sekä jokaiseen kohdetta
koskevaan kysymykseen Kyllä/Ei -vastaus. Lisäksi virheellisestä kohteesta tulee kirjoittaa kommenttikenttään, mikä on pielessä, ja tämän jälkeen korjata virhe. Kommenttikenttiin voi myös laittaa kommentteja kohteista, jotka ovat kunnossa mutta joissa on muuten jotain tavallisesta poikkeavaa.
Mikäli tarkastettava kohde ei ole kunnossa, merkitään siis Kyllä/Ei -kenttään vastaus ”Ei”. Jos
kohde ei ole asianmukaisesti sen takia, että se tai osa sen esineistä on käytössä, ei virhettä tarvitse merkata. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi vesipullot sekä kirjat ja käyttöturvallisuustiedotteet. Näissä tapauksissa kommenttikenttään voi kirjoittaa maininnan asiasta.
Alla olevassa kuvassa on numeroituna tarkastettavat alueet, joihin viitataan lomakkeen Kohdesarakkeessa.
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Liite 4: 5S-ylläpitotaulukko:
Listaan merkitään Kyllä-vastaukset numerolla 1 ja Ei-vastaukset numerolla 0. Näin saadaan aikaan 5S-indeksi, joka kertoo, kuinka hyvin järjestyksessä on pysytty
Kohde
Lattiat
Lattiat
Kaapit
Yleinen
Yleinen
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
5
6
6
7
8
9
9
10

Tarkastettava

Päivämäärä

Ovatko lattiaan merkityt esineet
paikoilaan?
Ovatko lattiat vapaat
ylimääräisistä esineistä?
Ovatko kaappehin merkityt tavarat
paikoillaan?
Ovatko korkeiden kaappien ja
hyllyjen yläpuolet tyhjät?
Onko laboratorio yleisesti puhdas
ja siisti?
Ovatko hyllykön tavarat merkityillä
paikoillaan?
Ovatko absorbointivälineet
paikoillaan?
Ovatko lämpöhaudelaatikot
paikoillaan?
Onko pipettikori paikallaan?
Ovatko sakset niille määrätyissä
laatikossa?
Ovatko pöytään merkityt tavarat
paikoillaan?
Ovatko pipetit oikeissa
pipettitelineissä?
Ovatko esimerkkilaitteistot oikein
kasattuna?
Ovatko kirjat ja käyttöturvallisuustiedotteet paikoillaan?
Ovatko korokkeet ja statiivit
lattialla niille määrätyillä alueilla?
Ovatko analyysivaaka ja sen
tarvikkeet oikeilla paikoillaan?
Ovatko lasiroskakori ja rikkalapio
paikoillaan?
Onko kaapin sisältö ovien luettelon
mukainen ja siististi?
Ovatko pöydälle merkityt esineet
paikoillaan?
Onko kaapin sisältö ovien luettelon
mukainen ja siististi?
Ovatko jätepullot oikeilla
paikoillaan?
Ovatko reagenssit merkityillä
paikoillaan?
Ovatko pöydälle merkityt laatikot
paikoillaan?
Ovatko lasiesineet niille merkityillä
paikoilla?
Ovatko reagenssipullot siististi ja
numerojärjestyksessä?

11

Ovatko tiskausvälineet koreissaan?

11

Ovatko vesipullot määrätyillä
paikoillaan?
Yhteensä

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5S-indeksi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5S-indeksin kehitys
1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
0

5

10

15

20

25

30

35
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Liite 5: 5S-ylläpidon tulokset:
Listaan merkitään Kyllä-vastaukset numerolla 1 ja Ei-vastaukset numerolla 0.
Näin saadaan aikaan 5S-indeksi, joka kertoo, kuinka hyvin järjestyksessä on pysytty.
Kohde

Tarkastettava

Lattiat
Lattiat
Kaapit
Yleinen
Yleinen
1
2
2
2

Päivämäärä

16.5.2019 17.5.2019 20.5.2019 21.5.2019 22.5.2019 23.5.2019 24.5.2019 27.5.2019 28.5.2019

Ovatko lattiaan merkityt esineet
paikoilaan?
Ovatko lattiat vapaat
ylimääräisistä esineistä?
Ovatko kaappehin merkityt tavarat
paikoillaan?
Ovatko korkeiden kaappien ja
hyllyjen yläpuolet tyhjät?
Onko laboratorio yleisesti puhdas
ja siisti?
Ovatko hyllykön tavarat merkityillä
paikoillaan?
Ovatko absorbointivälineet
paikoillaan?
Ovatko lämpöhaudelaatikot
paikoillaan?
Onko pipettikori paikallaan?
Ovatko sakset niille määrätyissä
laatikossa?
Ovatko pöytään merkityt tavarat
paikoillaan?
Ovatko pipetit oikeissa
pipettitelineissä?
Ovatko esimerkkilaitteistot oikein
kasattuna?
Ovatko kirjat ja käyttöturvallisuustiedotteet paikoillaan?
Ovatko korokkeet ja statiivit
lattialla niille määrätyillä alueilla?
Ovatko analyysivaaka ja sen
tarvikkeet oikeilla paikoillaan?
Ovatko lasiroskakori ja rikkalapio
paikoillaan?
Onko kaapin sisältö ovien luettelon
mukainen ja siististi?
Ovatko pöydälle merkityt esineet
paikoillaan?
Onko kaapin sisältö ovien luettelon
mukainen ja siististi?
Ovatko jätepullot oikeilla
paikoillaan?
Ovatko reagenssit merkityillä
paikoillaan?
Ovatko pöydälle merkityt laatikot
paikoillaan?
Ovatko lasiesineet niille merkityillä
paikoilla?
Ovatko reagenssipullot siististi ja
numerojärjestyksessä?

3
3
3
3
3
3
4
4
5
6
6
7
8
9
9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

11

Ovatko tiskausvälineet koreissaan?

1

1

1

1

1

1

1

1

0

11

Ovatko vesipullot määrätyillä
paikoillaan?

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Yhteensä

27

27

26

27

25

27

27

26

20

5S-indeksi

1,00

1,00

0,96

1,00

0,93

1,00

1,00

0,96

0,74

9 ja 10

1,00

5S-indeksi

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
16.5.2019

17.5.2019

20.5.2019

21.5.2019

22.5.2019

Päivämäärä

23.5.2019

24.5.2019

27.5.2019

28.5.2019
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Liite 6: Opiskelijoiden palaute ylläpidosta

