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Kandidaatintyön tarkoituksena on tarkastella hybridituotannonohjausmallin muodostamista sekä 

käytännön toteutusta kirjallisten lähteiden pohjalta. Työ pyrkii soveltamaan kirjallisuuskatsausta 

ikkuna- ja ovivalmistukseen. Soveltavan osuuden tavoitteena on selvittää pystytäänkö alalla 

hyödyntämään hybridituotannonohjausta ja miten sen mahdollinen toteutus tapahtuisi. 

Kirjallisuudesta selviää kuinka tuotteet jaotellaan tuotannonohjausmuotoihin ja millä mahdollisilla 

malleilla hybridituotantoa voidaan ohjata käytännössä. Kandidaatintyön soveltavaan osaan kuuluu 

ikkuna- ja ovivalmistajille lähetettävä kysely, jonka tavoitteena on selvittää miten tuotantoa 

ohjataan ja mitkä tekijät vaikuttavat tuotannonohjausmuodon valintaan. 

 

Tuloksista selviää, että suomalaiset ikkunavalmistajat valmistavat tuotteensa tilausohjautuvasti, 

koska tuotevariaatioiden määrä on korkea ja asiakkaiden toimitusaikavaatimukset mahdollistavat 

pidemmät toimitusajat. Tästä syystä esimerkkiyritykseksi valikoitui kiinalainen ovivalmistaja, joka 

ohjaa tuotantoaan varasto-ohjautuvasti. Kandidaatintyön soveltavasta osiosta selvisi, että 

tällaisessa tapauksessa hybridituotannonohjauksen keinoin voidaan saavuttaa säästöjä 

varastonpitokustannuksissa ilman, että toimitusajat kasvavat asiakkaan kannalta liikaa. 

 

Kandidaatintyön tuloksia ei kuitenkaan voida soveltaa automaattisesti koko alalle yrityskohtaisten 

erojen takia, jonka takia hybridituotannon soveltuvuus tulisi aina tarkastella yrityskohtaisesti. 

Mikäli yritys valmistaa edes osan tuotannostaan varasto-ohjautuvasti, on mahdollista että 

hybridituotannonohjauksella voidaan saada aikaan säästöjä varastonpitokustannuksissa.  
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1 JOHDANTO 

 

Tämä kandidaatintyö on tehty Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden 

koulutusohjelmaan. Työ käsittelee tuotannonohjausta ja -suunnittelua, tarkemmin 

hybridituotannonohjausta ja sen soveltuvuutta rakennusmateriaalien valmistukseen. Asiakkaiden 

tuotantovaatimusten määrän kasvaessa, yritysten tulee kasvattaa tuotevariaatioidensa määrää. 

Lisääntynyt nimikemäärä on tuonut esiin haasteita tuotannonohjaukselle, mikä on johtanut 

tilanteeseen, ettei yksi tuotannonohjausmuoto riitä tuotannon tehokkaaseen toteutukseen.  

 

1.1 Työn tavoitteet 

 

Työn tavoitteena on tutkia hybridituotannonohjausta. Kirjallisuusosiossa pyritään selvittämään 

kuinka hybridituotantomalli muodostetaan ja kuinka sitä ohjataan. Hybridimallia pyritään 

soveltamaan rakennusmateriaalialaan esimerkin kautta. Soveltavassa osiossa pyritään löytämään 

keinoja vähentää varastoon sitoutunutta pääomaa siten, että saavutetut hyödyt ylittävät 

toimitusaikojen pidentymisestä johtuvat haitat. 

 

1.2 Työn rajaus 

 

Työ käsittelee hybridituotannonohjausmuotojen määrittämistä, sekä käytännön toteutusta 

kirjallisuuslähteiden perusteella. Kirjallisessa osiossa ei ole tarkoituksena esitellä mallien 

matemaattista taustaa vaan pyrkiä esittämään toiminta pääpiirteissään. Soveltavassa osiossa 

keskitytään rakennusmateriaalivalmistajiin, joista erityisesti ikkuna- ja ovivalmistajiin. 

Soveltavassa osiossa ei tarkastella mallien toimivuutta matemaattisten mallien avulla vaan pyritään 

pohtimaan niiden soveltuvuutta kirjallisen osion pohjalta.  
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1.3 Työn rakenne  

 

Työn toisessa kappaleessa esitellään tuotannonohjausmuodot sekä asiakastilauksen 

kytkeytymispiste. Kolmannessa kappaleessa esitettään mallit joiden pohjalta tuotteet jaotellaan 

tuotannonohjausmuotoihin. Neljännessä kappaleessa käydään läpi hybridituotantoon soveltuvat 

mallit, joiden avulla voidaan hallita työjonoja. Lopuksi kirjallisuuskatsausta sovelletaan 

rakennusmateriaalivalmistuksessa ja pohditaan kuinka hybridituotanto soveltuu erityistesti ikkuna- 

ja ovivalmistukseen. Työn rakenne on esitetty kuvassa 1. 

 

Kuva 1. Työn rakenne 
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2 TUOTANNONOHJAUS 

2.1 Make-to-stock (MTS) – Varasto-ohjautuva tuotanto 

 

Varasto-ohjautuva tuotanto (MTS) on tuotannonohjausmuoto, jossa lopputuotteita tai 

puolivalmisteita valmistetaan varastoon kysyntäennusteisiin perustuen (Zaerbour et al. 2008, s. 

1035). Varasto-ohjautuvan tuotannon etuna on kyky vastata kysyntään nopeasti suoraan varastosta, 

mutta kääntöpuolena on varastoon sitoutuneen pääoman aiheuttamat varastonpitokustannukset 

(Yossef et al. 2004, s. 104) Varasto-ohjautuva tuotanto soveltuu tuotannonohjausmuodoksi 

tilanteessa, jossa kaikkien tuotteiden kysyntä on suurta ja mahdollisten lopputuotevariaatioiden 

määrä pieni (Yossef et al., 2004). Tyypillisiä varasto-ohjautuvalla tuotannonohjausmuodolla 

tuotettuja tuotteita ovat kuluttajahyödykkeet kuten televisiot, pesukoneet ja lamput (Kurbel, 2013, 

s. 39). 

 

2.2 Make-to-order (MTO) – Tilausohjautuva tuotanto 

 

Tilausohjautuva tuotanto (MTO) on tuotannonohjausmuoto, jossa tuotteita valmistetaan asiakkaan 

tilauksesta eikä lopputuotteita varastoida (Kurbel 2013, s. 39). Tilausohjautuva tuotanto soveltuu 

tuotannonohjausmuodoksi tilanteessa, jossa yksittäisten tuotteiden kysyntä on pientä ja 

loppuvariaatioiden lukumäärä on suuri (Yossef et al. 2004, s. 104). Tyypillisiä tilausohjaututuvalla 

tuotannonohjausmuodolla tuotettuja tuotteita ovat investointihyödykkeet kuten koneenosat, 

tuotantotilat, nostolaitteet ja hissit (Kurbel, 2013, s. 39).  

 

2.3 Engineer-to-order (ETO) – tilausohjautuva suunnittelu 

 

ETO, engineer-to-order, eli tilausohjautuva suunnittelu on tuotannonohjausmuoto, jossa asiakkaan 

tilaus kytkeytyy tuotantoketjuun jo ennen suunnitteluvaihetta. Tilausohjautuva suunnittelu on 
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tyypillistä aloilla, joissa tuotteet ovat monimutkaisia ja suuria. Hyvinä esimerkkeinä tällaisista 

aloista ovat rakennusteollisuus sekä pääomahyödykkeet eli projektinomaiset pitkän elinkaaren 

tuotteet kuten laivat tai tuotantolaitokset. (Gosling ja Naim 2009, s. 741) 

 

2.4 Assemble-to-order (ATO) – Tilausohjautuva kokoonpano 

 

Assemble-to-order, eli tilausohjautuva kokoonpano, tarkoittaa tuotannonohjausmuotoa, jossa 

kokoonpanoa viivästytetään mahdollisimman kauan ja vasta asiakkaan tilaus käynnistää 

kokoonpanon jo olemassa olevista puolivalmisteista. Näin saadaan aikaan suurempi tuotepaletti ja 

vähennettyä huomattavasti toimitusaikoja. Tilauksesta kokoonpano kasvattaa mahdollisuutta liian 

suuriin tai pieniin varastoihin, mutta tuotteiden arvo ei ole yhtä suuri kuin valmistuotteilla. (Naylor 

et al. 1999, s. 113) 

 

2.5 CODP-raja 

 

 CODP-raja eli customer order decoupling point tarkoittaa sitä kohtaa materiaalivirrassa, jossa 

tuote sidotaan tiettyyn asiakastilaukseen. Joskus CODP-rajasta käytetään nimitystä OPP eli order 

penetration point. CODP-raja on viimeinen vaihe tuotannossa, jossa pidetään varastoja. (Olhager 

2010) (Daaboul et al. 2014) Ji et al. (2007) määrittelee CODP-rajan pisteenä, jota ennen tuotanto 

ohjautuu ennusteiden perusteella ja jonka jälkeen tuotanto on tilausohjautuvaa. CODP-rajalle 

voidaan määrittää viisi eri kohtaa: suunnittelu, tuotanto, kokoonpano, jakelu tai asiakas (Martinez-

Olvera ja Shunk 2006, s. 4514). CODP-raja on esitetty kuvassa 2. 
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Kuvassa 2 CODP-raja kertoo viimeisen vaiheen, jossa pidetään varastoja. Rajan yläpuolella 

tuotanto tapahtuu ennusteohjautuvasti ja rajan alapuolella asiakasohjautuvasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. CODP-rajan yhteys tuotannonohjausmuotoon (perustuu Olhager 2010 sekä Martinez-Overa 

ja Shunk 2006). 
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3 HYBRIDITUOTANNONOHJAUS JA TUOTTEIDEN JAOTTELU ERI 

TUOTANNONOHJAUSMUOTOIHIN 

 

Asiakkaat haluavat jatkuvasti enemmän ja enemmän yksilöityjä tuotteita ja palveluita (Feitzinger 

1997, s. 116). Tämä on johtanut yrityksissä tarpeeseen kasvattaa tuotevariaatioiden määrää, mikä 

asettaa uudet haasteet tuotannonohjaukselle. Tähän tavoitteeseen voidaan pyrkiä 

hybridituotannonohjauksen keinoin. Hybridituotannon yleisin sovellutus on yhdistelmä varasto- ja 

tilausohjautuvaa tuotantoa. MTO-tuotteita on pyritty tuomaan mukaan MTS-ympäristöön, koska 

näin voidaan kasvattaa tuotevalikoiman laajuutta. Toisaalta tilausohjautuvaa tuotantoa on pyritty 

viemään suuntaan, jossa pystyttäisiin kuitenkin vastaamaan kysynnän vaihteluihin. (Gunasekaran 

2005, s.423–424) 

  

Hybridituotantojärjestelmän suunnittelussa on omat ongelmansa, sillä eri 

tuotannonohjausmuodoilla on omat tarpeensa ja tavoitteensa. MTO-tuotteet tulee valmistaa ennen 

ennalta määrättyä tavoitepäivämäärää, joten tärkein tuotantopäätös on tuotannon ajoittaminen. 

MTS-tuotanto puolestaan pyrkii välttämään varaston puutostilanteita ja pitämään varastotasot 

mahdollisimman pienenä sitoutuneen pääoman minimoimiseksi eli tärkeimpänä kriteerinä ovat 

kustannussäästöt. (Beemsterboer et al. 2015, s. 453) Hybridijärjestelmien suunnittelusta ja 

tuotantotavoista on kirjallisuudessa useita esimerkkejä. Suurin osa käsittelee kuitenkin 

hybridituotantoa toisen tuotannonohjausmuodon (MTS tai MTO) kautta. Esimerkiksi Chang, Pai, 

Yuan, Wang ja Li (2003) sekä Wu, Jiang ja Chang (2008) muokkaavat MTO-tuotannolle 

tarkoitettua järjestelmää siten, että erillinen MTS-prosessi luo MTS-tilauksia, jotka sitten menevät 

mukaan MTO-järjestelmään. Soman, Van Donk ja Gaalman (2006) puolestaan muokkaavat 

olemassa olevaa MTS-järjestelmää siten, että MTS-tuotteiden valmistukseen jäljellä oleva aika 

korvataan MTO-tuotteiden tuotannon läpimenoajalla. 

 

Hybridituotantojärjestelmän muodostamista varten tuotteet tulee ensin jaotella 

tuotannonohjausmuotoihin. Tätä tarkoitusta varten esitellään neljä vaihtoehtoista mallia tuotteiden 
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jaotteluun. Mallit tarkastelevat tuotteiden jaottelua eri näkökulmista. Tuotteita jaotellaan kysynnän 

ennustettavuuden sekä -hajonnan, tuotekohtaisten kysyntöjen, asiakkaiden 

toimitusaikavaatimusten, tuotannon läpimenoajan. Lisäksi tarkastellaan miten tuotteet voidaan 

jaotella tuoteperheisiin tilanteissa, joissa päätöksentekoon vaikuttaa useita toisistaan riippuvia 

tekijöitä.  

 

3.1 Olhagerin malli tuotteiden jaotteluun 

 

Olhagerin (2003) mallissa tuotannonohjausmuodon valinnan määrittely alkaa laskemalla 

tuotteiden kysynnän keskihajonta (CV) sekä tuotannon läpimenoajan (P) suhde asiakkaiden 

toimitusaikavaatimuksiin (D). Olhagerin mallissa kysynnän keskihajonta jaetaan vielä kahteen 

luokkaan, matalaan ja korkeaan. Tuotannon läpimenoajan suhde asiakkaiden 

toimitusaikavaatimuksiin puolestaan jaetaan kahteen luokkaan siten, että jaottelun keskipisteessä 

arvo P/D on yksi. Näin saadun jaottelun pohjalta voidaan luoda nelikenttämatriisi. 

Nelikenttämatriisi on esitetty kuvassa 3.  

 

Kuva 3. Tuotteiden jaottelu P/D ja CV-arvojen mukaan (Perustuu Olhager 2003 sekä Köber ja 

Heinecke 2012). 
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Kuvassa x-akselille on sijoitettu edellä esitelty P/D-luku ja y-akselilla kysynnän keskihajonta CV. 

Kuvassa tuotteen paikka matriisissa liikkuu horisontaalisesti kun kysynnän hajonta pysyy samana, 

mutta muutoksia tapahtuu tuotannon läpimenoajassa tai asiakkaiden toimitusaikavaatimuksissa. 

Tuotteen tuotantomuoto liikkuu matriisissa lävistäjän mukaisesti silloin, kun kysynnän hajonta 

muuttuu kausiluonteisuuden takia, samalla kasvattaen tuotannon läpimenoaikaa. Tästä johtuen P/D 

luku kasvaa olettaen, etteivät asiakkaiden toimitusaikavaatimukset muutu. Olhagerin mallia 

voidaan hyödyntää tuotannonohjausmuodon määrityksen tukena ja se auttaa hahmottamaan 

kysynnän vaihtelun, tuotannon läpimenoajan sekä asiakkaiden toimitusaikavaatimuksien välisiä 

suhteita. 

 

3.2 Pareto-periaate 

 

Köber ja Heinecke (2012) esittelevät kaksi vaihtoehtoista mallia jaotella tuotteet kysynnän 

mukaan. He esittelevät Pareto-periaatteen, jonka mukaan 20 % tuotteista tekevät 80 % 

kokonaiskysynnästä ja näiden 20 %:n tuotannonohjaus eroaa huomattavista loppujen 80 %:n 

tuotannonohjauksesta (Christopher ja Towill 2001, s. 239–240). Nämä 20 % tuotteista ovat yleensä 

korkean ja tasaisen kysynnän tuotteita, jolloin niille soveltuu parhaiten MTS-

tuotannonohjausmuoto. Lopuilla 80 %:lla tuotteista kysyntä on epätasaisempaa ja pienemää. 

Tämän takia niille soveltuu paremmin MTO-tuotannonohjausmuoto. Tällaisen luokittelun avulla 

voidaan hyödyntää MTS-MTO-hybridituotannonohjauksen edut. Tuotteiden kumulatiivista 

kysyntää kuvaa Pareto-käyrä, jossa tuotteet asetetaan järjestykseen niiden kokonaiskysynnän 

mukaan. Pareto-käyrä on esitetty kuvassa 4.  
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Kuva 4. Pareto-käyrä (perustuu Köber ja Heinecke 2012).  

 

Kuvassa kolme vertikaalisen katkoviivan vasemmalla puolella olevat tuotteet valmistetaan MTS-

tuotannonohjausmuodolla ja oikealla puolella olevat MTO-tuotannonohjausmuodolla.  

 

3.3 Base-surge-malli 

 

Base-surge-mallissa tuotteiden kysyntä jaetaan historiatietojen avulla ennustettavaan base-osaan ja 

sen ylittävään suuremman hajonnan surge-osaan, jonka ennustaminen on erittäin haastavaa. Tällöin 

base-osan valmistamiseen voidaan käyttää MTS-tuotannonohjausta, jolloin peruskysyntä täytetään 

erittäin tehokkaasti. Peruskysynnän ylittävän surge-osan tuotantoon hyödynnetään MTO-

tuotantoa, jolloin epävarmempikin kysyntä saadaan myös täytettyä. Käytännössä tämä tapahtuu 

siten, että tuotteita valmistetaan varastoon kun tuotannosta jää ylimääräistä kapasiteettia. Tuotteita 

ei tehdä kuitenkaan tällöin varastoon enempää kuin ennustettava peruskysyntä on. Tällöin 

saavutetaan molempien tuotannonohjausmuotojen hyödyt eli MTS-tuotannonohjausmuodon 
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tehokkuus sekä MTO-tuotannonohjausmuodon joustavuus. (Köber ja Heinecke 2012, s. 456) Base-

surge-malli on esitetty kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Base-surge-malli (perustuu Christopher ja Towill 2001).  

 

Kuvassa 5 vihreä osa kuvaa kysynnän base-osaa, joka kattaa historiatietojen perusteella 

ennustettavissa olevan pohjakysynnän. Keltainen osa kuvaa kysynnän surge-osan, joka pyrkii 

kattamaan kysyntäpiikit. Pareto-periaate pyrkii jakamaan tuotteet MTO- ja MTS-tuotteisiin, kun 

taas base-surge-malli jakaa yksittäisen tuotteen kysynnän perusteella MTO- ja MTS-tuotantoon.  

 

3.4 ANP:n hyödyntäminen tuotannonohjausmuodon valinnassa 

 

Hemmatin ja Rabbanin (2009) tavoitteena on esittää yrityksille kuinka valita 

tuotannonohjausmuoto ANP (analytic network process):n avulla. ANP:n tavoitteena on ratkaista 

tuotetaanko tuotetta MTO-, MTS- vai hybridituotannonohjausmuodolla. ANP on yksi uusimmista 

MCDM (multiple criteria decision-making)-malleista, joiden tarkoituksena on tukea 

päätöksentekoa tilanteissa, joissa päätöksentekoon liittyy useita toisiinsa vaikuttavia muuttujia. 

(Hemmati ja Rabbani 2009, s. 801–803) 
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Tuotannonohjausmuodon valintaa varten luodaan kuusivaiheinen ANP-pohjainen 

päätöksentekomalli, joka ottaa huomioon kvalitatiiviset sekä kvantitatiiviset kriteerit, jotka 

vaikuttavat ongelmanratkaisuun. Kuusivaiheinen ANP-pohjainen päätöksentekomalli on esitetty 

kuvassa 6. 

 

Kuva 6. Kuusivaiheinen päätöksentekorakenne (Hemmati ja Rabbani 2009). 

 

Ensimmäisessä vaiheessa määritetään ne tuotteet, joita yritys voi valmistaa. Tästä vaiheesta 

lopputuloksena on lista yrityksen tuotevalikoimasta. (Hemmati ja Rabbani 2009, s. 804) Toisessa 
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vaiheessa määritetään ne tekijät, joiden perusteella tuotteet voidaan jakaa tuoteperheisiin. 

Tuotteiden jaotteluun käytettävät tekijät Hemmati ja Rabbani määrittävät Galan et al. (2007) 

luoman jaottelun pohjalta. Ensimmäinen näistä tekijöistä on modulaarisuus, joka tarkoittaa sitä 

kuinka suuri osa tuotteesta koostuu osista, jotka voidaan tehdä toisistaan erillisinä. Toinen tekijä 

on tuotteiden yhtenäisyys, eli se kuinka suuri osa lopputuotteiden komponenteista on samoja 

toisten lopputuotteiden komponenttien kanssa. Kolmas tekijä on yhteensopivuus eli se, että saman 

tuoteperheen tuotteilla on samat prosessit, ne tähtäävät samoille markkinoille ja niillä on 

samansuuruiset valmistusajat ja -kustannukset. Neljäs tekijä on tuotteiden 

uudelleenhyödynnettävyys, jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan tuotteen olemassa olevien 

komponenttien ja ominaisuuksien hyödynnettävyyttä tuotteidenuudelleensuunnittelussa. 

Viimeinen tekijä on tuotteiden kysyntä. (Hemmati ja Rabbani 2009, s. 804) 

 

Kolmannessa vaiheessa määritetään tuoteperheet edellisessä vaiheessa esiteltyjen tekijöiden 

pohjalta. Tuotteita vertaillaan toisiinsa toisessa vaiheessa esitettyjen tekijöiden perusteella ja näin 

saadaan viisi erillistä matriisia. Ensin jokaisen matriisin sisällä vertaillaan kahta tuotetta keskenään 

ja määritetään niiden välinen yhtäläisyys. Tämän jälkeen jokaiselle matriisille eli tekijälle 

määritetään painoarvo. Viidestä matriisista saatu yhtäläisyyksien summa jokaiselle tuoteparille 

kerrotaan matriisien painoarvoilla. Näin saatujen summien pohjalta muodostetaan ensimmäiset 

tuoteperheet. Kun tuoteperheet on muodostettu, jäljellä olevista tuotteista muodostetaan uudet 

alimatriisit. Matriisien laskentaa jatketaan niin kauan, että kaikille tuotteille on saatu muodostettua 

tuoteperheet. Muodostettujen tuoteperheiden tuotteilla tulisi näin olla samankaltaiset markkinat, 

prosessit sekä tuoteominaisuudet. Täten myös tuotannonohjausmuodon tulisi olla sama. Tästä 

syystä artikkelissa MTO/MTS-valintaa ei viedä tuotekohtaiselle tasolle vaan se pysyy 

tuoteperheiden tasolla. (Hemmati ja Rabbani 2009, s. 804–805) 

 

Neljännessä vaiheessa määritetään ne tekijät, joiden pohjalta tuoteperheille lähdetään 

muodostamaan tuotannonohjausmuotoa. Tekijät jaotellaan markkinoihin, tuotantoprosessiin, 

tuotteeseen ja toimittajiin liittyviin tekijöihin. (Hemmati ja Rabbani 2009, s. 806) Nämä tekijät on 

esitetty kuvassa 7. 
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Kuva 7. Tuotannonohjausmuodon valintaan vaikuttavat tekijät (perustuu Hemmati ja Rabbani 

2009). 

 

Viidennessä vaiheessa otetaan käyttöön ANP-malli tuotannonohjausmuodon valitsemiseksi. ANP-

malli jakaantuu viiteen osioon. Ensimmäisessä osiossa määritetään ongelma ja asetetaan tavoitteet. 

Tässä tapauksessa ANP-mallin tavoitteena on määrittää sopiva tuotannonohjausmuoto. 

Seuraavassa osiossa määritetään tuotannonohjausmuodon valintaan vaikuttavat tekijät. 

Kolmannessa osiossa määritetään kaikki mahdolliset tuotannonohjausmuodot jo muodostetuille 

tuoteperheille. Neljännessä osiossa tunnistetaan edellä määritettyjen markkina-, tuotantoprosessi-, 

tuote-, ja toimittajatekijöiden sekä valittujen tuotannonohjausmuotojen välisiä yhteyksiä ja 

vaikutuksia kuvan 8 mukaisesti. (Hemmati ja Rabbani 2009, s. 807–808) 



17 

 

 

 

 

Kuva 8.  ANP-mallin verkostorakenne (Hemmati ja Rabbani 2009). 

Kuvassa suorat nuolet osoittavat tekijäjoukkojen välisen riippuvuuden ja takaisin itseensä palaavat 

nuolet osoittavat ryhmän sisäisten kriteerien välisen riippuvuuden.  

 

Viidennen vaiheen viimeisessä osiossa muodostetaan supermatriisi. Supermatriisi muodostetaan 

neljännessä osiossa määritetyn verkostorakenteen pohjalta. Supermatriisi koostuu alamatriiseista, 

joista jokainen kuvaa kahden tekijäjoukon välistä yhteyttä. Yhteydet arvostellaan asteikolla 1-9, 

joissa yksi tarkoittaa, että tekijät ovat yhtä tärkeitä ja yhdeksän tarkoitta että toinen on 

huomattavasti toista tärkeämpi. Näin saatu supermatriisi vaatii vielä painotukset eri tekijäjoukkojen 

sisällä ja niiden välillä sarakkeiden yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi. Lopulta supermatriisista 

saadaan ulos eri tekijöiden välinen tärkeysjärjestys sekä tuotannonohjausmuotojen painoarvo. 

Näistä voidaan päätellä sekä tuotannonohjausmuotoon tuoteperheen sisällä eniten vaikuttava tekijä 

ja tälle sopiva tuotannonohjausmuoto. (Hemmati ja Rabbani 2009, s. 808–811) 
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4 OPERATIIVISET HYBRIDITUOTANNONOHJAUSMALLIT 

4.1 Heuristinen PAC-malli hybridituotannonohjauksessa  

 

Chang Pai, Yuan, Wang sekä Li loivat heuristisen PAC (production activity control)-mallin 

vastaamaan taiwanilaisten puolijohdevalmistajien tarpeita. Paikallinen puolijohteiden 

tuotantoympäristö Taiwanissa koostui MTO-tuotannonohjausmuodolla puolijohteita valmistavista 

valimoista sekä MTS-tuotannonohjausmuodolla puolijohteita valmistaneista IDM (integrated 

device manufacturing)-tehtaista. Strategisista syistä IDM-tehtaat ovat laajentamassa toimintaansa 

valimotoimintaan eli integroimassa mukaan tuotantoonsa MTO-tuotannonohjausta, mikä aiheuttaa 

haasteita kahden erilaisen tuotannonohjausmuodon yhdistämisessä. Tähän haasteeseen pyrkii 

vastaamaan heuristinen PAC-malli, johon kuluu oleellisena osana tuotantokoneiden käyttöasteen 

hallinta. (Chang et al., 2003, s. 347) 

 

Hybridituotantoympäristössä MTO-tuotannonohjausmuodolla valmistettaville tuotteille tärkeää on 

ottaa huomioon kyseisen tilauksen viimeinen mahdollinen tuotantopäivä sekä tuotannon 

läpimenoajan minimoiminen. MTS-tuotannonohjausmuodolla hybridituotantoympäristössä 

valmistettaville tuotteille olennaista on varmistua siitä että lopputuotteiden varastotasot 

täydennetään ennalta määritetylle tasolle. Hybridituotantoympäristössä MTO-tilauksille tärkeää on 

se, ettei tuotteita valmisteta liian aikaisin eikä liian myöhään. Tuotteita ei kannata valmistaa liian 

aikaisin, koska tämä yli jäävä kapasiteetti voidaan käyttää hyödyksi MTS-tuotteiden 

valmistuksessa. Puolijohdevalmistukseen kuuluu piikiekkojen valmistus ja koska 

hybridituotannonohjausmuotoa ei ole aikaisemmin käytetty piikiekkojen valmistukseen, täytyy 

tuotannon suunnitteluun ja hallintaan kehittää oma operatiivinen mallinsa.  Mallin tavoitteena on 

erilaisten tuotantokriteerien yhteensovittaminen. (Chang et al. 2003, s. 348) 
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4.1.1 Heuristisen PAC-mallin moduulit 

 

Heuristiseen PAC-malliin eli tuotantokoneiden käyttöasteen hallintaan kuuluu kolme erillistä 

moduulia, jotka linkittyvät toisiinsa. Näistä ensimmäisen tehtävänä on tunnistaa tuotannon 

pullonkaulat, toisen tehtävä määrittää aikajakso minkä aikana tilaus täytetään ja kolmannen 

tehtävänä on määrittää työpistekohtainen tuotantojärjestys. (Chang et al. 2003, s. 348) 

 

Pullonkaulojen ennustaminen on tärkeää, sillä tuotannon pullonkaula määrittää tuotantosysteemin 

volyymin, tilausten valmistumisajat ja tuotannon välivarastojen muodostumisen. Täten on 

elintärkeää keskittyä pullonkaulan tunnistamiseen ja hallintaan. (Geri et al. 2007, s. 342–343) 

Pullonkaulamoduulissa pullonkaulaksi määritetään se tuotantovaihe, jonka käyttöaste 

suunnitteluaikajaksolla on korkein. Mikäli käyttöaste on yli 80 %, tuotantovaihetta kutsutaan 

kapasiteettia rajoittavaksi resurssiksi. Jos taas käyttöaste on alhaisempi, tuotantovaihetta ei pidetä 

pullonkaulana. (Chang et al. 2003, s. 348) 

 

Toiseen moduuliin eli tilausten jaksottamiseen sisältyy kolme päätoimintoa. Ensimmäisenä 

päätoimintona ajoitetaan MTO-tuotteet, toisena päätoimintona ajoitetaan MTS-tuotteet ja lopuksi 

kolmannessa nämä yhdistetään sopivaksi kokonaisuudeksi. MTO-tuotteiden ajoittamisessa 

tärkeintä on critical ratio (CR), joka tarkoittaa eräpäivään jäljellä olevan ajan suhdetta kyseisen 

tuotteen läpimenoaikaan. Mitä pienempi tämä suhde on, sitä korkeampi on kyseisen tuotteen 

prioriteetti suunnittelujaksoa määritettäessä. Jokaiselle suunnittelujaksolle lasketaan 

kokonaisläpimenoaika pullonkaulaksi määritetylle työpisteelle. Tämä tapahtuu kertomalla 

pullonkaulan läpimenoaika tuotetta kohden tuotettavien tuotteiden lukumäärällä. 

Pullonkaulatyöpisteen päivittäinen työkuorma ei saa ylittää kyseisen työpisteen päivittäistä 

kapasiteettia. (Chang et al. 2003, s. 349–351) 
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Seuraavaksi määritellään seuraava päätoiminto eli MTS-tuotteiden sijoittaminen aikajaksolle. 

MTS-tuotteet sijoitetaan aikajaksolle siten, että MTS-tuotteet käyttävät hyväksi MTO-tuotteiden 

ajoittamisen jälkeen jäljelle jääneen kapasiteetin. MTS-tuotteiden keskinäinen järjestys 

määritetään kertomalla jokaisen tuotteen tavoitemäärän ja todellisen tuotannon erotus kyseisen 

tuotteen osuudella MTS-tilauskannasta. Mitä isompi saatu tulo on, sitä suurempi on kyseisen MTS-

tuotteen prioriteetti. Näin järjestetyillä MTS-tuotteilla täytetään MTO-tuotteilta ylijäänyt 

kapasiteetti. (Chang et al. 2003, s. 351) 

 

Toisen moduulin viimeisen päätoiminnon tehtävänä on määrittää kyseisen suunnittelujakson 

tuotantosuunnitelma siltä osin, että tuotteita ei ole vielä laitettu keskinäiseen järjestykseen. 

Kolmannessa päätoiminnossa lasketaan aluksi aika, joka tuotteella menee tuotannon alkupäästä 

pullonkaulaan. Sen lisäksi lasketaan kokonaisaika, joka tuotannossa olevilla tuotteilla menee 

siihen, että ne ovat päässeet ohi pullonkaulakohdasta. Mikäli tämä luku on pienempi kuin aika, 

joka tuotteella menee tuotannon alkupäästä pullonkaulakohtaan, lisätään tuotteet tuotantojonoon 

siten, että ensimmäisenä lisätään MTO-tuotteet ensimmäisen päätoiminnon luoman järjestyksen 

mukaisesti. Tämän jälkeen lisätään MTS-tuotteet toisen päätoiminnon luoman järjestyksen 

mukaisesti. (Chang et al. 2003, s. 351–352) 

 

Kolmannen moduulin tehtävänä on määrittää tuotteiden työpistekohtainen keskinäinen järjestys. 

Keskinäinen järjestys määritetään vain pullonkaulatyöpisteille ja kapasiteettia rajoittaville 

työpisteille. Muilla työpisteillä tuotantoa ohjataan FIFO (First-in-first-out)-periaatteella. Kolmas 

moduuli jakaantuu kahteen päätoimintoon: MTO- ja MTS-tuotteiden keskinäisen järjestyksen 

luovaan osaan. Tavoitteena on jaotella tuotteet neljään jonoon niiden kiireellisyyden perusteella. 

Kiireellisyyden määritys pohjautuu MTO-tuotteilla läpimenoajan sekä toimitusajankohdan 

erotukseen. MTS-tuotteilla määritys pohjautuu työpistekohtaisen työkuorman sekä työpisteelle 

annetun työkuorman raja-arvon suhteeseen.  (Chang et al. 2003,s.352–354)  
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Kun tuotteet on saatu lajiteltua neljään jonoon, tulee seuraavaksi määrittää jonojen sisäinen 

järjestys (Chang et al. 2003, s. 352). Tähän käytetään SRPT (Shortest remaining processing time)-

toimintatapaa, joka tarkoittaa sitä, että ensimmäiseksi jonoon sijoitetaan nopeimmin valmistuva 

tuote. Heuristisen PAC-mallin kolme moduulia on esitetty kuvassa 9.  

 

 

Kuva 9. Heuristisen PAC-mallin moduulit 

 

4.1.2 PAC-mallien simulaatio ja tulokset 

 

Chang, Pai, Yuan, Wang ja Li (2003) tutkivat heuristisen PAC-mallin toimivuutta simulaation 

avulla. He luovat ehdotetun heuristisen mallin, jonka toimivuutta he vertailevat muihin PAC-

malleihin. Tiedot simulaatiota varten oli kerätty taiwanilaisilta puolijohdevalmistajilta ja 

simulaatiossa valmistettiin neljää eri tuotetta, joista kaksi oli MTO-tuotteita ja kaksi MTS-tuotteita. 

Oletuksena simulaatiossa oli, että kysyntä näiden tuotteiden välillä pitkällä aikavälillä jakaantuu 

tasaisesti eli kaikkia tuotetaan yhtä paljon. Kuitenkin tuoteryhmien sisällä simulaatioon 

sisällytettiin vaihtelua eli tuotannon jakauma tuotteiden välillä ei ollut tasainen kaiken aikaa. 

Yksittäisessä simulaatiossa kuutta erilaista PAC-mallia testattiin 140 vuorokautta, joista dataa 

kerättiin viimeiset 70 vuorokautta. Näitä simulaatioita ajettiin kolmekymmentä kertaa, jotta 

tuloksia voitiin tutkia tilastollisin menetelmin. (Chang et al. 2003, s. 354) 
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Simulaatiossa tuloksia tarkasteltiin kolmesta eri näkökulmasta: MTO-tuotteiden kannalta, MTS-

tuotteiden kannalta ja hybridituotannon kannalta. MTO-tuotteiden osalta tarkasteltiin tuotannon 

läpimenoaikaa, keskimääräistä tilaisten myöhästymisaikaa, sekä tuotannon tavoiteajan 

saavuttamista. MTS-tuotteiden osalta tarkasteltiin keskimääräistä läpimenoaikaa, tuotettujen tuote-

erien määriä, sekä näiden kahden muuttujan keskihajontoja. Kokonaistuotannosta tarkasteltiin 

muodostuneiden työjonojen keskimääräistä kokoa, tuotannon läpimenoaikaa ja tuotettujen tuote-

erien määrää. MTS-tuotantoon kehitetty heuristinen PAC-malli ei soveltunut erityisen hyvin vaan 

se jäi jälkeen muista testissä mukana olleista malleista. MTO-tuotteiden osalta heuristinen PAC-

malli puolestaan toimi loistavasti ja tuotti parempia tuloksia jokaisella mittarilla mitattuna kuin 

muut mallit. Kokonaistuotantoa tarkasteltaessa heuristisella PAC-mallilla oli pienimmät 

muodostuneet työjonot sekä eniten tuotettuja tuote-eriä. Läpimenoajan osalta malli jäi toiseksi. 

Kaiken kaikkiaan heuristinen PAC-malli siis menestyi simulaatiossa kiitettävästi.  (Chang et al. 

2003, s. 355–356) Tuloksista tärkeimmät eli hybridituotannon tehokkuudesta kertovat luvut on 

esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Simulaation tulokset (perustuu Chang et al. 2003). 

Mallin nimi Työkuorma [erää] Läpimenoaika [h] Tuotanto [erää] 

Heuristinen PAC 152,4 1020,8 286,2 

Malli 1 190,6 1028,5 275,4 

Malli 2 192,0 1050,2 279,8 

Malli 3 233,7 960,1 268,2 

Malli 4 237,1 1325,1 262,6 

Malli 5 275,3 1270,3 255,3 
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4.2 Workload Control kaksivaiheisessa tuotantoprosessissa 

 

Workload Control (WLC) kehitettiin alun perin MTO-ympäristön tilausjonojen hallintaan. 

Nykyisin on kuitenkin yhä yleisempää, että yritykset pyrkivät yhdistämään MTO- ja MTS-

tuotantoa. Fernandes et al. 2013 tutkivat kaksivaiheista hybridituotannonohjausjärjestelmää, joka 

valmistaa useita puolivalmisteita, joista ensimmäisessä vaiheessa osa tehdään tilaus- ja osa varasto-

ohjautuvasti. Toisessa vaiheessa puolivalmisteet räätälöidään valmiiksi tuotteiksi 

tilausohjautuvasti. Fernandes et al. 2013 tavoitteena on vertailla erilaisia MTO-MTS-

hybridituotannonohjausmuotoja kaksivaiheisessa tuotannossa. (Fernandes et al. 2013, s. 33–34) 

 

4.2.1 Kaksivaiheinen tuotanto WLC-mallissa 

 

Fernandes et al. 2013 esittämässä WLC-mallissa ensimmäisessä vaiheessa tuotetaan 

puolivalmisteita sekä varastoon että tilauksesta. Kaikki tuotteet pyritään valmistamaan 

välivarastoiduista puolivalmisteista mikäli mahdollista. Välivarastosta lähtee MTS-

täydennyspyyntö ennen ensimmäistä tuotantovaihetta sijaitsevaan tilausjonoon välivarastoitavien 

nimikkeiden osalta. Niiden nimikkeiden osalta, joita ei välivarastoida, tilaus menee odottamaan 

pääsyä tuotantovaiheeseen yksi. Tilaukset tulevat tuotantojonoon suunnitellun aloitusajan 

mukaisesti. Suunniteltu aloitusaika lasketaan vähentämällä viimeisestä mahdollisesta 

valmistuspäivästä tietyn tuotantokoneiston läpimenoajan ja koneiden lukumäärän tulo. 

Ensimmäisen vaiheen tuotantojonossa MTO-tuotteet menevät MTS-tuotteiden edelle. Edellä 

kuvailtu kaksivaiheinen tuotanto on esitetty kuvassa 10.  
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Kuva 10. Kaksivaiheinen tuotanto WLC-mallissa (Fernandes et al. 2013). 

 

4.2.2 WLC-mallin testaus simulaation avulla 

 

WLC-mallin testauksen tehtävänä on selvittää mikä vaihtoehdoista sopii parhaiten 

hybridituotannonohjaukseen. Testin tärkeimpinä oletuksina oli, että joka kuudetta tuotetta tehdään 

valmiiksi välivarastoon ja että toisessa tuotantovaiheessa tuotteen prosessointiin tarvittavien 

koneiden määrä vaihtelee yhden ja kuuden välillä. Simulaatiota varten WLC-mallit jaotellaan 

kategorioihin tilausten vapautussääntöjen sekä ohjaussääntöjen avulla. Vapautussääntöjä on 

kolme, joista ensimmäinen on jaksoittain tehtävä tilausten vapautussuunnitelma. Siinä tarkastellaan 

jakson sisällä kuinka paljon kapasiteettia on vapaana ja pyritään hyödyntämään jäljelle jäävä 

kapasiteetti. Toinen vapautussääntö on jatkuva suunnittelu, jossa työjonoja tarkastellaan jatkuvasti 

ja niiden suunnittelu tapahtuu reaaliaikaisesti. Kolmas vapautusääntö on jaksoittain tapahtuva 

suunnitelma, joka hyödyntää sekä ensimmäisen säännön työntöohjausta sekä jatkuvan suunnittelun 

imuohjausta. Tässä tapauksessa imuohjausta käytetään silloin, kun jonkin koneen eteen ei ole 

muodostunut työjonoa. Ohjausäännöistä ensimmäinen on malli, jossa tilauksen tullessa 

järjestelmään, suunnitellaan samanaikaisesti toiminta ensimmäisessä sekä toisessa 

tuotantovaiheessa. Toisessa ohjaussäännössä tilauksen tullessa järjestelmään, määritetään ensin 

sen paikka ensimmäisen vaiheen tuotantojonossa. Toisen vaiheen tuotantojonon määritys tapahtuu 

vasta, kun tuote on mennyt läpi ensimmäisen vaiheen. (Fernandes et al. 2013, s.35)  
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Simulaatiossa lasketaan eri WLC-malleille niiden tuotannon läpimenoajat, kokonaisläpimenoajat, 

myöhästymisen suuruuden keskihajonta sekä myöhästymisten osuus kaikista tilauksista. 

Simulaation mallien toimivuudelle on kaksi mittaria: toimitusajat sekä kyky toimittaa tilaukset 

ajoissa. Mittareista läpimenoajat mittaavat toimitusaikoja ja myöhästymiset tilausten toimittamista 

ajoissa. Simulaation pituus on 10 000 aikayksikkö, joista ensimmäiset 3 000 aikayksikköä olivat 

lämmittelyä ja tulokset kerättiin viimeiseltä 7 000 tunnilta. Tämä testi toteutettiin 100 kertaa. 

(Fernandes et al. 2013, s.36) 

 

4.2.3 Simulaation tulokset ja johtopäätökset 

 

Simulaatiosta huomataan, että ensimmäinen ohjaussääntö, jossa tilauksen tullessa järjestelmään 

suunniteltiin samalla tuotannon molemmat vaiheet, oli tuotannon läpimenoajaltaan parempi kuin 

toinen ohjaussääntö. Toinen ohjausääntö puolestaan oli parempi kokonaisläpimenoajan sekä 

myöhästymisten suhteen. Syynä kokonaisläpimenoajan paremmuuteen on, että toisella 

ohjaussäännöllä tilauksilla oli parempi mahdollisuus päästä ensimmäisen vaiheen tuotantojonoon. 

(Fernandes et al.2013, s. 37) 

 

Vapautussäännöistä myöhästymisten suhteen selvästi parhaiten toimiva vaihtoehto oli jatkuva 

suunnittelu. Jaksottainen suunnittelu toimi myöhästymisissä toisiksi parhaiten ja huonoimmaksi jäi 

molempien kahden mallin puolia yhdistelevä malli, mikä on mielenkiintoista, koska sitä pidetään 

yleisesti toimivimpana ratkaisuna. Jatkuva suunnittelu toimii parhaiten myös 

kokonaisläpimenoaikaa tarkasteltaessa. Toiseksi tässäkin tarkastelussa tulee jaksottainen 

suunnittelu ja viimeiseksi jäi ensimmäistä kahta sääntöä yhdistelevä sääntö. (Fernandes et al. 2013, 

s. 37–38) 

 

Simulaation tuloksista selviää, että kaikkein tärkein tekijä WLC-mallia määriteltäessä on se, mitä 

vapautussääntöä käytetään. Kaksivaiheiseen MTO-MTS-tuotannonohjausympäristöön selvästi 
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paras vapautusääntö on jatkuva suunnittelu. Se vähentää niin kokonaisläpimenoaikaa kuin 

myöhästymisten määrää. Simulaatiosta selviää myös, että molempien tuotantovaiheiden työjonot 

tulisi suunnitella erikseen, sillä näin saadut tilaukset pääsevät nopeammin vaiheeseen yksi, joka 

puolestaan vähentää kokonaisläpimenoaikaa. (Fernandes et al. 2013, s. 38) 
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5 HYBRIDITUOTANNONOHJAUKSEN SOVELTAMINEN 

 

Tässä kappaleessa pyritään soveltamaan kappaleiden kolme ja neljä asiaa rakennusmateriaalien 

valmistuksessa. Erityisesti kappaleessa kiinnitetään huomiota ikkuna- ja ovivalmistukseen. Osana 

kandidaatintyötä suoritettiin kysely rakennusmateriaalivalmistajille (LIITE 1) koostuen pääosin 

ikkuna- ja ovivalmistajista. Kysely tehtiin oman pohdinnan tueksi. Kyselyn tarkoituksena ei ollut 

saada tilastollisesti merkittävää otosta vaan ainoastaan löytää muutamia esimerkkiyrityksiä ja 

selvittää heiltä vastaukset seuraaviin rakennusmateriaalitoimittajien tuotannonohjausta koskeviin 

kysymyksiin:  

- Millä tuotannonohjausmuodolla tuotantoa ohjataan? 

- Mitkä ovat rakennusmateriaalialan tärkeimmät tekijät tuotannonohjausmuodon 

valitsemisessa? 

- Käytetäänkö kaikille tuotteille samaa tuotannonohjausmuotoa? 

- Mitkä ovat tuotantoprosessin vaiheet? 

- Onko toimialalla havaittavissa selkää kausivaihtelua ja jos on, miten se vaikuttaa 

tuotannonohjaukseen? 

- Onko toimialalla käytössä eri tuotannonohjausmuotojen yhdistelmiä? 

 

Kyselyn vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että suomalaiset ovi- ja ikkunavalmistajat 

valmistavat tuotteensa asiakkailleen tilausohjautuvasti. Tärkeimpänä tuotannonohjausmuotoa 

määrittelevinä tekijöinä nähtiin selvästi tuotevariaatioiden lukumäärä. Tämän lisäksi tärkeänä 

kriteerinä ovat asiakkaiden toimitusaikavaatimukset. Tämä on ymmärrettävää, koska ikkuna- ja 

ovivalmistajien tuotteissa on paljon osia ja pinnoitusmenetelmiä, joihin asiakas voi valita 

mieleisensä. Tämä johtaa siihen, että mahdollisia lopputuotevariaatioita on usein niin suuri määrä, 

ettei lopputuotteiden varastointi ole järkevä vaihtoehto. Toimialalla havaittiin selvää 

kausivaihtelua, muttei se vaikuttanut tuotannonohjaukseen vaan vaihteluun pyrittiin vastaamaan 

muokkaamalla kapasiteettia työvuorojen hallinnalla. Toisaalta kapasiteettiä olisi mahdollista 

kasvattaa myös hybridituotannonohjauksen keinoin. Mikäli kapasiteettiä on riittävästi, 
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hybridituotannonohjausta ei tarvita, sillä asiakkaiden toimitusaikavaatimukset mahdollistavat 

täysin tilausohjautuvan tuotannon.  

 

Vaikka suomalaiset ikkuna- ja ovivalmistajat näyttäisivät toimivan suurin piirtein samalla tavalla, 

kiinalaisen esimerkki osoittaa että toimialan sisällä voidaan ohjata tuotantoa eri tavoin. Tästä syystä 

ei voida tehdä toimialakohtaisia yleistyksiä hybridituotannon soveltuvuudesta vaan soveltuvuutta 

tulee aina tarkastella yrityskohtaisesti. 

 

5.1 Ovien tuotanto esimerkkiyrityksessä 

 

Rakennusmateriaalitoimittajista esimerkkiyritykseksi valittiin kiinalainen puuovivalmistaja 

Fuhuang Wood Doors and Windows Company Ltd. Yhtiö valmistaa suurimman osan puuovistaan 

varasto-ohjautuvasti suurille rakennuttajille sekä ovien jälleenmyyjille. Yhtiön tuoteryhmiä ovat 

design-ovet, perusovet sekä lasitetut ovet. Design-ovet suunnittelee ja työstää kokenut puuseppä. 

Perusovet ovat yksinkertaisia, mutta käytännöllisiä ja niiden kysyntä on suurinta. Lasitetuissa 

ovissa on saatavilla useita eri lasimuotoja ja värivaihtoehtoja.  

 

Ovien tuotantoprosessi alkaa materiaalien vastaanotosta. Seuraavaksi tarkistetaan vastaanotetun 

materiaalin laatu. Itse tuotanto alkaa kolmesta rinnakkaisesta vaiheesta, joista ensimmäisessä 

työstetään oven kehys. Toisessa rinnakkaisessa vaiheessa työstetään oven runko ja kolmannessa 

rinnakkaisessa vaiheessa työstetään ikkuna, mikäli sellainen oveen tulee. Tämän jälkeen 

kokoonpanovaiheessa kehys, runko ja mahdollinen ikkuna kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Kokoonpanovaiheen jälkeen tuotevariaatioiden lukumäärä kasvaa merkittävästi, sillä osa sen 

jälkeisistä vaiheista sisältää useita variaatioita. Tarkempi tuotantoprosessi kaikkine vaiheineen on 

esitelty kuvassa 11.  
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Kuva 11. Fuhuang Wood Doors and Windows Company Ltd tuotantoprosessi (Binbin 2011).  

 

5.2 Hybridituotannon soveltaminen esimerkkiyrityksessä 

 

Fuhuang Wood Doors and Windows Company Ltd:n tuotantoprosessiin voidaan soveltaa 

Fernandes et al. luomaa kaksivaiheisen tuotannon mallia, jossa tuotantovaiheista osa toimii 

hybridimallilla. Kaksivaiheinen tuotanto valittiin, koska yrityksen tuotantoprosessi pystyttiin 

jakamaan kahteen selkeään vaiheeseen. Fernandes et al. luoma malli sopii tilanteeseen, koska se 

antaa selkeän tavan, jonka pohjalta uusi tuotantojärjestelmä voidaan luoda. Tässä mallissa riittää 

että tuotteiden järjestys määritetään vaiheen ensimmäiseen työpisteeseen. Tämän jälkeen 

seuraavissa työpisteissä tuotanto mene saman järjestyksen mukaisena virtauksena.  

 

Kaksivaiheisen tuotannon toinen vaihe määritettiin alkamaan kokoonpanosta, koska 

kokoonpanosta eteenpäin tuotteiden variaatioiden lukumäärä kasvaa merkittävästi. Yrityksen 

tuotannonohjausmuotojen valintaa varten yrityksen valmistamat ovet tulee jaotella eri 
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tuoteperheisiin tehokasta ohjausta varten. Tuoteperheitä on havaittavissa kolme: design-, 

ikkunalliset-, sekä perusovet. Tämän jaottelun pohjalta voidaan määrittää jokaiselle tuoteperheelle 

tuotannonohjausmuoto. Kaksivaiheisen mallin tuotantoprosessin jaottelu on esitetty kuvassa 12. 

 

 

 

Kuva 12. Kaksivaiheinen tuotanto esimerkkiyrityksessä. 

 

Kuvassa keltaisella merkityt vaiheet kuuluvat ensimmäiseen vaiheeseen ja sinisellä merkityt 

vaiheet toiseen vaiheeseen. Vaiheet on jaettu näin, koska tuotevariaatioiden määrä kasvaa 

huomattavasti kokoonpanosta eteenpäin. Tuotannonohjausmuotojen määritystä varten tehtiin 

oletuksia, jotka on esitetty tarkemmin taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Luodun mallin oletukset 

Tuoteperhe Design-

ovet 

Ikkunalliset 

ovet 80 % 

nimikkeistä 

Ikkunalliset 

ovet 20 % 

nimikkeistä 

Perusovet 

80 % 

nimikkeistä 

Perusovet  

20 % 

nimikkeistä 

Kysynnän hajonta Erittäin 

suuri 

Suuri Pieni Pieni Erittäin pieni 

Nimikemäärä [kpl]  8
 120 30 60 15 

Toimitusaikavaatimus 

[vrk] 

35 28 21 16 10 

Läpimenoaika 

kokoonpanoon asti [vrk] 

12 9 9 7 7 

Läpimenoaika 

kokoonpanosta 

asiakkaalle [vrk] 

14 14 14 14 14 

 

Design-ovet tuotetaan uudessa mallissa täysin tilausohjautuvasti, koska kysynnän hajonta sekä 

asiakasvaatimusten määrä ovat suuria. Ikkunalliset ovet tuotetaan siten, että vaiheessa yksi 

tuotantoa ohjataan tilaus-ja varasto-ohjautuvasti hyödyntäen Pareto-periaatetta oven osien 

valmistuksessa ja vaiheessa kaksi tuotantoa ohjataan tilausohjautuvasti. Näin tehdään, koska 

tuotteiden kustomoinnista suurin osa tapahtuu vasta kokoonpanovaiheessa tai sen jälkeen, jolloin 

lopputuotevariaatioiden määrä kasvaa huomattavasti. Perusovissa vaiheessa yksi tuotanto on 

kokonaan varasto-ohjautuvaa ja vaiheessa kaksi tuotteet tuotetaan Pareto-periaatteen mukaisella 

jaottelulla varasto-ohjautuvasti. Suosituimmat perusovet tuotetaan varasto-ohjautuvasti, koska 

perusovien kysyntä on suurta ja yksittäiset tilaukset voivat olla suuria, sillä yrityksellä on 

asiakkainaan isoja rakennuttajia ja jälleenmyyjiä. Tällaisissa tilanteissa tuotantoprosessi ei pysty 

vastaamaan asiakkaiden toimitusaikavaatimuksiin, jos se toimii täysin tilausohjautuvasti. 

Hyödyntämällä Pareto-periaatetta kahdella tuotannonohjausmuodolla saavutetaan säästöjä 

varastonpitokustannuksissa aikaisempaan pelkästään varasto-ohjautuneeseen malliin verrattuna. 
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Näin saadaan vastattua edelleen suuren menekin tuotteiden kysyntään ja vähennettyä 

varastoitavien nimikkeiden lukumäärää merkittävästi. 

 

Tuotannon aloitusaika määritetään siten, että nykyiset tuotantojonot huomioiden määritetään aika, 

jolloin tuote ehditään valmistamaan asiakkaan toimitusaikavaatimuksen mukaisesti. MTS-

tuotteissa tuotantoaika määritetään laskemalla, kuinka kauan menee siihen, että varastot tyhjenevät 

keskimääräisellä kysynnällä. Mikäli MTO- ja MTS-tuotteella suunniteltu aloitusaika on sama, 

MTO-tuotteet tuotetaan ensin. Uusi tuotantojärjestelmä on esitetty kuvassa 13.  

 

Kuva 13. Luotu kaksivaiheinen tuotantojärjestelmä 

 

Kaksivaiheisella tuotantojärjestelmällä tilausohjautuvaa ja varasto-ohjautuvaa tuotantoa voidaan 

yhdistää samaan tuotantojärjestelmään. Kuvasta on nähtävissä kolme selkeää tuotantoryhmää: 

ryhmä, joka tuotetaan kokonaan tilausohjautuvasti, ryhmä joka tuotetaan kokonaan varasto-

ohjautuvasti sekä kolmas ryhmä, jossa ensimmäinen vaihe tuotetaan tilausohjautuvasti ja toinen 

varasto-ohjautuvasti.  Ensimmäiseen ryhmään kuuluu design-ovet sekä pienen menekin 

ikkunalliset ovet. Tällaisen tilauksen tullessa järjestelmään toinen tuotantojono saa tiedon 

tuotantotarpeesta, mutta ei ajoita sitä ennen kuin saa siihen tarvittavat komponentit. Ensimmäiseen 
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tuotantojonoon lisätään tuotteen valmistamiseen tarvittavat komponentit. Kun komponentit on 

luotu, siirtyy kyseinen tilaus toiseen tuotantojonoon. Molempia tuotantojonoja ei pyritä saamaan 

valmiiksi välittömästi, koska Fernandes et al. luoman simulaation tulosten perusteella tuotanto on 

tehokkaampaa suunnitella jono kerrallaan.  

 

Toiseen ryhmään kuuluu suuren menekin perusovet. Nämä valmistetaan täysin varasto-

ohjautuvasti, koska asiakkaat ovat isoja ja tilaavat isoja eriä kerrallaan. Tällaisen tilauksen tullessa 

järjestelmään, kysyntään vastataan lopputuotevarastosta. Sieltä toiseen tuotantojonoon lähtee tieto 

täydennystarpeesta. Tämä tieto jatkaa edelleen ensimmäiseen tuotantovaiheeseen, jossa 

tuotantojonoon lisätään uuden varastonimikkeen valmistamiseen tarvittavat komponentit. 

Kolmanteen ryhmään kuuluu ison menekin ikkunalliset ovet sekä pienen menekin perusovet. 

Tällaisen tilauksen tullessa järjestelmään, toiseen tuotantovaiheeseen tulee tieto 

täydennystarpeesta. Toiseen tuotantojonoon lisätään vastaanotettu tilaus, joka valmistetaan 

välivarastossa olevista komponenteista. Välivarastosta lähtee täydennyspyyntö ensimmäiseen 

tuotantovaiheeseen, jotta välivarastoon saadaan täydennettyä sieltä käytetyt komponentit.  

 

Luodun mallin tuotannonohjausmuodot vaiheittain sekä niiden hyödyt ja haitat verrattuna 

alkuperäiseen malliin on esitetty taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Luodun hybridimallin hyödyt ja haitat verrattuna alkuperäiseen malliin 

Tuoteperhe Vaihe 1 Vaihe 2 Hyödyt Haitat 

Design-ovet MTO MTO Varastonpitokustannukset 

alhaiset 

Toimitusaika pidempi 

Ikkunalliset 

ovet 

MTS/MTO MTO Varastonpitokustannukset 

laskevat hieman 

Toimitusaika pidempi 

Perusovet MTS MTS/MTO Varastonpitokustannukset 

pienenevät 

Toimitusajat suuren 

kysynnän nimikkeiden 

osalta lyhyet 

Toimitusaika pidempi 

 

Ainoana haittana hybridimallissa näyttäisi olevan toimitusaikojen pidentyminen. Tämä kohdistuu 

varsinkin design- ja ikkunallisiin oviin. Näille tuotteille asiakkaiden toimitusaikavaatimukset eivät 

kuitenkaan oletettavasti ole niin tiukat kuin isojen rakennuttajien perusoville asettamat 

toimitusaikavaatimukset, mikä mahdollistaa tilausohjautuvan tuotannon hyödyntämisen.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Hybridituotannonohjauksen määrittäminen alkaa tuotteiden jaottelulla tuotannonohjausmuotoihin. 

Tuotteiden jaotteluun liittyviä kriteereitä on lukuisia, joista rakennusmateriaalialalle tärkeimpinä 

ovat tuotevariaatioiden määrä sekä asiakkaiden toimitusaikavaatimukset. Useiden kriteerien 

tilanteessa tuotteiden jaotteluun voidaan käyttää ANP-mallia, joka pyrkii vertailemaan eri 

kriteerien pohjalta tuotteiden soveltuvuutta kullekin tuotannonohjausmuodolle, antamalla samalla 

painoarvon jokaiselle kriteerille. Suomalaisille ikkuna- ja ovivalmistajille tärkeimmät kriteerit ovat 

edellä mainitut, mutta arviointi on tehtävä yrityskohtaisesti. Kuten kappaleessa viisi esitelty 

kiinalainen ovivalmistaja osoittaa, myös asiakkaiden suuruus ja tilauskoot voivat olla määräävä 

tekijä tuotannonohjausmuodon valinnassa.  

  

Kun tuotteille on määritelty omat tuotannonohjausmuotonsa, tulee hybridituotannossa miettiä 

miten MTO-tuotteita saadaan tuotua MTS-järjestelmään, koska näiden tuotannonohjauskriteerit 

ovat erilaiset. MTO-tuotteille oleellista on saada ne tuotettua juuri oikeaan aikaan ja MTS-tuotteille 

oleellista on, että varastotasot määrittävät tuotantoa. Kapasiteettia hybridituotannossa voidaan 

hallita luvussa neljä esitellyllä PAC-mallilla, jonka tehtävänä on hyödyntää MTO-tuotannosta 

ylijäävä aika siten, että silloin tuotetaan MTS-tuotteita.  PAC-mallin tehtävä on määrittää, mitä 

milläkin tuotantoajanjaksolla tuotetaan ja missä järjestyksessä. WLC-malli pyrkii myös 

suunnittelemaan, mitä ajanjaksolla tuotetaan ja missä järjestyksessä. Lisäksi Fernandes et al. 

tekemästä simulaatiosta selvisi, että tuotannonsuunnittelu kannattaa toteuttaa reaaliaikaisesti. Sen 

sijaan, että lyödään etukäteen lukkoon, mitä tuotantoajanjaksolla valmistetaan, tulisi työjonoja 

tarkkailla jatkuvasti. Tämän lisäksi simulaatiosta selvisi, että kaksivaiheiseen tuotantoon kannattaa 

soveltaa vaihekohtaista suunnittelua kokonaisläpimenoajan minimoimiseksi. 

  

Ei ole mahdollista sanoa toimialakohtaisesti, että alalle soveltuu tai ei sovellu 

hybridituotannonohjaus, koska alojen sisällä yrityskohtaiset erot voivat olla suuria. 

Hybridituotannonohjausjärjestelmän soveltuvuus tulisikin tehdä yrityskohtaisesti, sillä tuotteet 
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ovat erilaisia ja tuotteiden erilaisuudesta johtuen myös asiakkaiden toimitusaikavaatimukset ovat 

erilaiset. Suomalaisilla ikkuna- ja ovivalmistajilla asiakkaiden toimitusaikavaatimukset 

mahdollistivat sen, että kaikki tuotteet valmistetaan tilausohjautuvasti. Tällaisessa tilanteessa 

hybridituotannolla ei saada aikaan merkittäviä hyötyjä. Toisaalta kapasiteettiä on mahdollista 

kasvattaa hybridituotannonohjauksen keinoin ja yrityksissä, jossa mukana on myös varasto-

ohjautuvaa tuotantoa, voidaan MTO:n mukaan tuonnilla saada aikaan säästöjä 

varastonpitokustannuksissa.  
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