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The aim of this Master´s thesis was to develop an Ensured Safety fall protection family of
products, which is used in areas where vehicles or trains are loaded and unloaded. The
purpose of the Ensured Safety family of products is to fulfill most of the customers needs
and to accomplish the supply chain of the product cost-effectively.

The research methods were function structured analysis of the fall protection to recognize
the modular alternative solution and also recognize the critical parts to gain a maximum
profit using the modular, half structured interviews to find out the specific customer editing
needs and comparison calculation of the product´s cost structure to support the decision
making. The function structured analysis is based on Pahl´s and Beitz’s (1990, page 92)
theory. Recognizing the critical parts is based on Lucas`s DFA method.

The research was limited to concern the modular developing of the fall protection´s rack.
The rack is most crucial element of the product. The designing and manufacturing costs of
the current product were the most significant part of the whole manufacturing. Two new,
different sized modular rack models were developed in this thesis. In both cases costs
were 14-15% lower compared to the previous rack models. The modular developing of the
product has increased the competitivity of the product cause of a faster delivery time,
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The chosen research methods give a solid base for the follow-up development of the
modular family of products. The results can be utilized in a general level in other products.
The results of the research can also be used on developing new fall protection models.
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LYHENNE JA MUUTTUJALUETTELO

DFA Design For Assembly

qH Arvo kuvaa kokonaisvalmistuskustannusten suhteellista muutosta

qL Uuden tuotteen skaalauskerroin tuoteperheessä

Af3, Bf2, Cf1  Suhteellisia kustannusosuuksia kokonaisvalmistuskustannuksista erilaisista

muutoksista johtuen

D Suhteellinen osuus muuttumattomista valmistuskustannuksista

A Kriittiset komponentit toiminnan kannalta

B Muut osat

K Osien A ja B välinen prosentuaalinen suhde

DCI Osien samankaltaisuus indeksi

j Kriittisten osien lukumäärä

d Koko rakenteen erilaisten osien lukumäärä
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1 JOHDANTO

Tämä diplomityö on tehty osana Enmac Oy:n Ensured Safety-turvarakennetuoteperheen

kehitystyötä. Vaatimukset turvatuotteita kohtaan ovat kasvaneet turvallisuuskulttuurin

kehityksen myötä. Turvallisuuskulttuuri on kehittynyt monissa yrityksissä merkittävästi

etenkin 2000-luvulla ja erilaisten työvaiheiden turvallisuuteen on alettu kiinnittää enemmän

huomioita. Ensured Safety -turvarakenteella varmistetaan turvallinen työskentely

junanvaunujen ja säiliörekkojen lastaus- sekä purkupaikoilla. Korkealla työskenneltäessä

yleensä suurin tapaturmariski liittyy putoamiseen, jonka seuraukset voivat olla vakavia.

Maantieliikenteen tavarankuljetusalan tapaturmista vuonna 2003 35 % liittyi putoamiseen,

hyppäämiseen, kaatumiseen tai liukastumiseen ollen selkeästi suurimpana tekijänä

tapaturmissa (Qvist & Saaranen 2005, s. 68). Tosin tulokset eivät vastaa täysin nesteiden

lastaus- ja purkupaikkojen toimintaa, mutta ne antavat suuntaa tapaturmien

jakautumisesta.

1.1 Tutkimuksen tausta

Turvallisuusajattelun kehityksen myötä markkinoille on tullut tarvetta erilaisille

turvatuotteille. Usein turvatuote joudutaan lisäämään jo olemassa olevaan rakenteeseen

tai ympäristöön ja se asettaa haasteita massatuotannosta tulevien turvatuotteiden

sijoittamiselle. Tämän vuoksi tarvitaan turvatuotteita, jotka ovat räätälöitävissä myös

asiakkaan olemassa olevaan ympäristöön ja vastaamaan juuri tietyn asiakkaan

vaatimuksia.

Valmistuskustannukset ovat merkittävässä osassa tuotteen hinnoittelun kannalta. Vaikka

puhutaan asiakaskohtaisesta, räätälöidystä tuotteesta, se ei välttämättä saisi kuitenkaan

maksaa paljoa enempää kuin vastaava sarjavalmisteinen tuote.

Modulaarinen suunnittelu ja tuoteperheajattelu ovat yleisesti hyvin tunnettuja käsitteitä

useimmissa yrityksissä, joissa omia tuotteita on valmistettu suuremmassa mittakaavassa.

Enmac Oy on insinööritoimisto, joka on toiminut yhteistyössä useiden suurien ja erilaisia

tuotteita valmistavien yritysten kanssa jo vuosikymmenien ajan. Viime vuosina yrityksen

toiminta on suuntautunut myös valikoitujen asiakastarpeita vastaavien tuotteiden

valmistukseen perinteisen insinööritoimistoliiketoiminnan lisäksi. Modulaarinen suunnittelu

ja tuoteperheajattelu ovat siis käsitteinä hyvinkin tuttuja, mutta tämä on ensimmäinen
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kerta, kun tämänkaltaisia toimintamalleja sovelletaan laajemmassa mittakaavassa

yrityksen omaan tuotteeseen.

1.2 Tutkimusongelma

Asiakaskohtaisen, räätälöitävän tuotteen toimittaminen asiakkaalle kustannustehokkaasti

asettaa tietyt haasteet tuotteen suunnittelun ja valmistuksen suhteen. Massatuotannon

etuja, kuten tasaista laatua ja valmistuksen kustannustehokkuuden myötä tulevaa

hintakilpailukykyä, ei ole aina helppo yhdistää asiakaskohtaiseen räätälöitävään

tuotteeseen, varsinkin jos valmistussarjat ovat pieniä. Se on kuitenkin jossain määrin

mahdollista, jos tiedetään yleisimmät asiakkaiden ympäristöstä ja kalustosta tulevat

vaatimukset. Tuote voidaan suunnitella modulaariseksi juuri niiltä osin, että tarvittavat

ominaisuudet pysytään helposti muokkaamaan asiakaskohtaisesti mahdollisimman vähin

muutoksin.

1.3 Tavoitteet

Työn tavoitteena on kehittää junanvaunujen ja säiliörekkojen lastaus- sekä purkupaikoilla

käytettävästä Ensured Safety -putoamissuojasta modulaarinen tuoteperhe, jonka avulla

pystytään täyttämään useimmat asiakkaiden tarpeet sekä toteuttamaan tuotteen

toimitusketju kustannustehokkaasti.

Asiakaskohtainen räätälöinti lisää aina suunnittelun määrää, mutta tavoitteena on, että

tuote saadaan tietyiltä osin vakioitua, jottei koko tuotetta suunnitella ja valmisteta aina

uutena prototyyppinä.

1.4 Tutkimuskysymykset

Tutkimus vastaa kysymyksiin:

Millä edellytyksillä ja reunaehdoilla asiakaskohtainen modulaarisen tuoteperheen

räätälöinti on kustannustehokasta?

Mikä olisi riittävä/kustannustehokas räätälöinnin aste mahdollisimman kattavan

modulaarisuuden varmistamiseksi?

Miksi kaavamaisesta teknisestä tuoteperhettä koskevasta moduloinnista on

tehokkaampaa siirtyä asiakaskohtaisempaan modulaariseen tuoteperheen räätälöintiin?
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1.5 Tutkimusmetodit

Tässä tutkimuksessa käytettävät tutkimusmetodit ovat putoamissuojan

toimintorakenneanalyysi modulaaristen ratkaisuvaihtoehtojen tunnistamiseksi, kriittisten

osien tunnistaminen modulaarisuuden tuomien hyötyjen maksimoimiseksi,

puolistrukturoitu haastattelu asiakaskohtaisten räätälöintitarpeiden selvittämiseksi ja

päätöksentekoa tukevat tuotteen kustannusrakenteen vertailulaskelmat.

Toimintorakenneanalyysi perustuu Pahlin ja Beitzin (1990, s. 92) esittämään teoriaan.

Kriittisten osien tunnistaminen perustuu Lucas DFA-metodiin (Design For Assembly)

(Eskelinen & Karsikas 2013, s. 84).

1.6 Rajaukset

Työssä käsitellään modulaarisia ratkaisuja seuraavien asiakokonaisuuksien osalta:

 hitsaus- ja koneistusvaiheita ja kokoonpanoa

 standardiosien liityntämittoja

 rakenteen liityntämittoja

 materiaaleja

 asiakasryhminä nesteterminaaleja, nestemäisiä aineita käsitteleviä tehtaita

 konedirektiivin merkitystä

 haettu suuntaa-antavia toimintamalleja valmistuskustannusten alentamiseksi

Työssä kehitettävät modulaariset putoamissuojat täyttävät tarvittavat lujuusvaatimukset,

mutta tarkempi rakenteen lujuustekninen optimointi on jätetty työn ulkopuolelle.

1.7 Tieteellinen anti

Työn tavoitteena on tuottaa laskentamalli modulaarisuuden vaikutuksista

kustannusrakenteeseen ja siihen tarvittava tieto asiakastarpeesta lähtevän

mittakaavamuutokseen perustuvan tuoteperheen kehityksestä.

1.8 Yritysesittely

Enmac Oy on vuonna 1983 perustettu, toimivan johtonsa omistama yritys. Enmac Oy on

mekaniikan suunnittelupalveluihin ja projektien johtamiseen keskittynyt asiantuntijayritys,

joka palvelee asiakkaita tuotekehityksen, teknisen sekä laitos- ja prosessisuunnittelun ja

vaativien asiantuntijapalveluiden aloilla. Vahvasti kasvavan yrityksen liikevaihto oli vuonna

2015 5,9 miljoonaa euroa.
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS

Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään tuotevaatimuksia turvallisuuden ja asiakastarpeiden

näkökulmasta sekä esitellään erilaisia menetelmiä tuotesarjojen ja modulaaristen

tuoteperheiden luomiseksi.

2.1 Turvallisuuskulttuurin muutosten vaikutukset tuotevaatimuksiin ja

asiakaskäyttäytymiseen

Ruuhilehto ja Vilppola (2000, s. 12) siteeraavat Tukesin Turvallisuuskulttuuri ja

turvallisuuden edistäminen julkaisussaan kysymystä ”Mitä turvallisuuskulttuurilla

tarkoitetaan?” seuraavasti: ”Kulttuurilla on monia määritelmiä. Yleisesti hyväksytty

näkemys on, että kulttuurissa on monia tasoja näkyvästä ilmiasusta tiedostamattomiin

perusoletuksiin. Tutkijat ja organisaatioiden kehittäjät painottavat tasoja eri tavoin.

Perusero ilmenee siinä, pidetäänkö organisaatiota itsessään kulttuurina vai onko kulttuuri

vain yksi muuttuja organisaation sosiaalisessa järjestelmässä.

Turvallisuuskulttuurikäsitettä on määritelty saman ajattelun perusteella. Useissa

turvallisuuskulttuurin määritelmissä esiintyvät hyvän kulttuurin ominaisuudet.

Tutkimuksellisesti turvallisuuskulttuuri on hankala käsite. Sen yhteyttä hyvään

turvallisuustasoon on vaikea osoittaa.”

Turvallisuuskulttuuri on käsitteenä suhteellisen uusi. Turvallisuuskulttuurista on alettu

puhua ensimmäisen kerran 1980-luvulla Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen,

kun alettiin ymmärtää, että onnettomuudet eivät johdu aina laitteiden teknisistä vioista tai

yksittäisen henkilön tekemistä virheistä. (Reiman, Pietikäinen & Oedewald 2008, s. 18.)

Turvallisuuskulttuuri on tänäkin päivänä parhaiten esillä nimenomaan ydinvoima-alalla.

Sen lisäksi myös ilmailualalla sekä kemiantehtaissa turvallisuuskulttuuri on pitkälle

kehittynyttä, sillä aloilla tapahtuvien onnettomuuksien myötä suuret henkilö- ja

ainevahingot ovat aina mahdollisia. Turvallisuuskulttuuri ei ole tietty turvallisuuden taso,

johon tulee pyrkiä, vaan turvallisuuskulttuuri on jatkuvasti muuttuva tila.

VTT:n Turvallisuuskulttuuri, Teoria ja arviointi julkaisussa Reiman, Pietikäinen ja

Oedewald (2008, s. 48.) kuvaavat turvallisuuskulttuuria seuraavasti: ”Olemukseltaan

turvallisuuskulttuuri on organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää, millaista turvallinen

toiminta on, millaisia vaaroja organisaation toimintaan liittyy ja miten niitä voidaan
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ehkäistä, sekä kykyä ja tahtoa toimia turvallisesti, ehkäistä vaarojen toteutumista ja

edistää turvallisuutta. Turvallisuuskulttuuri on dynaaminen ja muokkautuva (adaptiivinen)

tila. Tämä tekee turvallisuuskulttuurista vaikeasti tartuttavan ilmiön mutta myös asian,

johon voidaan vaikuttaa. Turvallisuuskulttuuri voidaan nähdä monitasoisena ilmiönä. Siinä

yhdistyvät henkilöstön kokemukset ja näkemykset, työyhteisön sosiaaliset ilmiöt ja

organisaation toimintaprosessit.”

Turvallisuuskulttuuria ei voida tuoda yritykseen hetkessä. Se vaatii vuosien työn ja

ihmisten ajattelutavan sopeuttamista sekä asenteiden muuttamista. Turvallisuuskulttuurin

muuttaminen vaatii johdon ja koko henkilöstön sitoutumista.

Turvallisuuskulttuurin ja vaaratapahtumien yhteyttä turvallisuuteen havainnollistetaan

kuvassa 1.

Kuva 1. Turvallisuuskulttuurin, vaaratapahtumien ja turvallisuuden suhde (Reiman,

Pietikäinen & Oedewald 2008, s. 85). Putoamissuojien osalta asiakasyritykset sijoittuvat

turvallisen organisaation osa-alueelle.
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Turvallisuuskulttuurin kehityksen ja tietoisuuden lisääntymisen myötä asiakkaat osaavat

vaatia tuotteilta tarvittavia turvallisuuteen liittyviä ominaisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi

erilaiset mitoitukseen, käyttöön ja häiriötilanteisiin liittyvät toiminnot sekä varmistukset.

Nykyään konedirektiivi (2006/42/EY) ja standardit antavat hyvät lähtökohdat turvallisen

tuotteen suunnitteluun. Putoamissuojan suunnittelussa tärkeimpänä standardina voidaan

pitää koneturvallisuuteen ja suojakaiteisiin liittyvää SFS-EN ISO 14122-3 standardia.  Kun

tuotteille tehtävä riskinarviointi tehdään huolellisesti ja otetaan huomioon asiakkaan

ympäristö ja mahdolliset erikoisvaatimukset, on tuotteen turvallisuus usein riittävällä

tasolla.

Putoamissuojien osalta asiakasyritykset sijoittuvat turvallisen organisaation osa-alueelle.

Asiakasyrityksissä turvallisuuskulttuuri on usein viety pitkälle ja turvallisuuteen liittyvät

asiat osataan ottaa hyvin huomioon. Turvallisuuteen liittyvät riskit arvioidaan

asianmukaisesti riskikartoituksen avulla.

2.2 Asiakastarpeen kartoittamisen menetelmät

Uuden tuotteen suunnittelu tai jo olemassa olevan tuotteen jatkokehittämisen perustana

tulisi olla asiakkaan tarpeet. Asiakastarpeen kartoittamisessa tulee selvittää, millaisia

vaatimuksia tai toiveita asiakkaalla on tuotteen suhteen. Tällaiset tarpeet tulee osata ottaa

huomioon jo varhaisessa vaiheessa tuotteen kehitysprosessissa. Joskus saattaa olla

myös tilanne, joissa asiakas ei vielä tiedä tarvitsemansa jotain tuotetta tai jotain

ominaisuutta tuotteessa.

Asiakastarpeiden kartoittamiseen on useita erilaisia menetelmiä. Perinteisiä menetelmiä

asiakastarpeiden kartoittamiseen ovat muun muassa erilaiset haastattelututkimukset.

Ulrichin ja Eppingerin (2008, s. 54) määrittelemät asiakastarpeen kartoittamiseen

vaadittavat toimenpiteet:

 varmistaa että, tuote on tarkoitettu asiakkaan tarpeeseen

 tunnistaa piilevät tai piilossa olevat asiakastarpeet aivan kuten selkeät

asiakastarpeet

 hankkia faktatietoa varmistuakseen tuotteen vaatimuksista

 luoda arkistoitava tallenne tuotekehitysprosessissa tarvittavista toiminnoista

 varmistaa, ettei kriittisiä asiakastarpeita ole jätetty huomioimatta tai unohdettu

 kehittää yhtenäinen ymmärrys asiakastarpeista tuotekehitysryhmän jäsenille.
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Asiakastarpeen tunnistaminen on kiinteänä osana laajempaa tuotekehitysprosessia ja

liittyy läheisesti konseptin luontiin sekä valintaan, tuotteen kilpailukyvyn mittaamiseen ja

tuotteen spesifikaation vakiinnuttamiseen. (Ulrich & Eppinger 2008, s. 54.)

Kuva 2. Asiakastarpeen määrittämisen toiminnot suhteessa muihin tuotekehitysvaiheen

toimintoihin (muokattu Ulrich & Eppinger 2008, s. 54). Prosessi kuvaa hyvin myös

putoamissuojan tuotekehitysprosessia.

Ulrichin mukaan asiakastarpeiden tunnistaminen on oma prosessi, joka voidaan kuvata

viisivaiheisella metodilla. Vaiheet eivät välttämättä ole täysin peräänantamattomia, mutta

antavat rungon menetelmälle. Viisi vaihetta ovat (Ulrich & Eppinger 2008, s. 55–68):

1. Kerätä raakadataa asiakkailta. Tässä vaiheessa tehdään haastatteluita, kerätään

tietoa ryhmäkeskusteluiden avulla asiakkaiden kanssa, tarkkaillaan asiakkaan

toimintoja nykyisten tuotteiden kanssa ja tehdään niistä havaintoja. Tästä

vaiheesta saadaan tallenteeksi äänitallenteita, muistiinpanoja, videotallenteita ja

valokuvia.

2. Tulkita raakadataa asiakastarpeen ehdoilla. Asiakkaan vaatimukset listataan ja

tulkitaan niiden perusteella mitä se tarkoittaa tuotteen ominaisuuden

näkökulmasta. Samalla arvioidaan olemassa olevien tuotteiden hyvien ja huonojen

puolien kautta tulleita vaatimuksia.

3. Järjestää vaatimukset ensisijaisiin ja toissijaisiin vaatimuksiin. Jos vaatimuksia on

edellisten vaiheiden perusteella paljon, voidaan vaatimusten järjestämisessä

käyttää hyväksi pisteytysmenettelyä.

4. Vahvistaa vaatimusten tärkeysjärjestys. Tämä vaihe käydään läpi asiakkaan

kanssa ja varmistutaan, että asiakkaan toiveet ja vaatimukset otetaan huomioon

oikeassa tärkeysjärjestyksessä.

5. Pohdiskella tuloksia ja prosessia. Tässä vaiheessa kerätty tieto on järjestelty

hyödynnettävään muotoon, mutta se ei ole täsmällistä tietoa. Kerätty tieto on hyvä
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kyseenalaistaa vielä tässä vaiheessa ja haastaa itsensä vertaamalla kerättyä

tietoa lähtötilanteeseen sekä varmistamalla onko kaikki osattu ottaa huomioon.

Ulrichin ja Eppingerin (2008) kuvaama menetelmä antaa hyvän perustan myös

putoamissuojan asiakastarpeen määrittämiseen ja menetelmää tullaan tässä

tutkimuksessa hyödyntämään soveltuvin osin.

2.3 Massaräätälöinti ja sen tuomat edut

Asiakaskohtaisesti räätälöidyille teollisuuden tuotteille on kysyntää. Usein kuitenkin

yksittäisen ainutlaatuisen tuotteen kustannustehokas suunnittelu ja valmistaminen ovat

haastavaa. Toisaalta massatuotantoa ei voida olla kokoajan muuttamassa eri

tuotevariaatioiden ja asiakkaiden pyyntöjen mukaan. Massaräätälöinnissä yhdistyvät

massatuotannon ja ainutlaatuisen käsityön parhaat puolet. Kuvassa 3 on esitetty

tuotantoprosessin muutoksen ja tuotteen / palvelun muutoksen välistä suhdetta ja

massaräätälöinnin sijoittumista näiden tekijöiden välillä. Ahoniemi et al. (2007, s. 16)

määrittelevät massaräätälöinnin toteutumisen seuraavasti: ”Massaräätälöinti toteutuu

tilanteessa, jossa asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita vastaavia tuotteita kyetään

valmistamaan kustannustehokkaasti joustavien tuotantojärjestelmien avulla.”

Kuva 3. Tuotteen tai palvelun ja tuotantoprosessin muuttamiseen perustuvat

lähestymistavat (Ahoniemi et al. 2007, s. 15). Putoamissuojien toimitukset sijoittuvat

kuvaajassa lähes poikkeuksetta massaräätälöinnin alueelle.

Massaräätälöinnillä pyritään asiakasläheisyyteen. Massaräätälöinnin avulla pystytään

tuottamaan kysyntää vastaavia asiakaskohtaisia tuotteita tai palveluita. Massaräätälöinnin
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avulla tavoiteltavat edut ovat eri yrityksillä usein erilaisia riippuen siitä, tekeekö yritys

massatuotantoa vai yksittäistuotantoa.

Massaräätälöinnillä pystytään saavuttamaan erilaisia etuja toimitusketjussa. Joillekin

yrityksille se on ainut keino menestyä kilpailussa. Useimmiten massaräätälöinnin avulla

pyritään läpimenoajan lyhentämiseen, variaatioiden hallintaan ja kustannusten

alentamiseen. Myös tuotannon tehokkuuden, asiakasläheisyyden ja laadun parantaminen

ovat yleisiä massaräätälöinnillä saavutettavia etuja. (Ahoniemi et al. 2007, s. 32–33.)

Kaikkia tuotteita ei pyritä aina saamaan konfiguroitavan tuotekonseptin piiriin. Osa

tuotteista voi olla sellaisia, jotka vastaavat erikoisempia asiakasvaatimuksia ja niiden

suhteen noudatetaan muuttuvaa suunnittelu- ja valmistusprosessia. Tuotteet voidaan

luokitella ABC-luokittelun mukaan, joka kuvaa tuotteen räätälöitävyyttä, kuten kuvassa 4

(Ahoniemi et al. 2007, s. 46) on esitetty.

Kuva 4. Massaräätälöitävien tuotteiden osuuden kasvattaminen (Ahoniemi et al. 2007, s.

46). Tämä kuvaa hyvin myös putoamissuojille tavoiteltavaa massaräätälöinnin hyötyä.

Putoamissuojat kuuluvat kohteesta riippuen B- tai C-luokkaan.

Kuvan 4 mukaisen luokittelun mukaan A-tuotteet ovat ns. vakiotuotteita. A-tuotteiden

valmistaminen voidaan toteuttaa tuotealustan avulla valmiita moduuleita yhdistämällä

kokoonpanon aikana. B-tuotteisiin liittyy vähäistä räätälöinnin tarvetta, mutta usein se
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kohdistuu vain yksittäisiin moduuleihin ja muutokset voidaan helposti toteuttaa piirustuksia

muokkaamalla tai hankkimalla erikoiskomponentteja. C-tuotteet vaativat huomattavaa

asiakaskohtaista räätälöintiä, jolloin tuote suunnitellaan melko pitkälle asiakkaan

vaatimuksista ja pystytään mahdollisesti hyödyntämään vain osittain joitakin olemassa

olevia moduuleita. Myös tuotteen valmistusprosessi on täysin ainutlaatuinen. (Ahoniemi et

al. 2007, s. 46.)

Täysin asiakaskohtaisen räätälöinnin näkökulmasta (ETO, Engineering-To-Order)

suunnittelun roolin muuttuminen on yritykselle erityisen tärkeää. Suunnittelu keskittyy

geneerisen tuoterakenteen ja konfiguraatiomallin kehittämiseen, eikä tilaus-

toimitusprosessissa tapahtuvaan asiakaskohtaiseen suunnitteluun. (Ahoniemi et al. 2007,

s. 49.)

Massaräätälöityjen tuotteiden tyypillisiä haasteita ovat tuotevariaatioiden hallintaan ja

kustannusten seurantaan liittyvät asiat. Mikäli tuotantotapa on edellä kuvatun B- tai C-

tuotteen tyyppinen, on vaarana, että tuotetaan suuri määrä uniikkeja

lopputuotevariaatioita, joiden yksikköhintaa ei tiedetä. Tämä johtaa siihen, että

myyntitilanteessa hinta saatetaan arvioida alakanttiin. Mikäli tällaisia tuotteita tehdään ja

uusia ominaisuuksia lisätään jatkuvasti vakio-optioiksi, eikä vanhoja optioita poisteta

lopputuotevariaatioiden määrä kasvaa nopeasti. Tämä on yleinen ongelma yrityksissä

massaräätälöinnin hyödyntämisen alkuvaiheessa. (Ahoniemi et al. 2007, s. 52–53.)

Putoamissuojan massaräätälöinnin onnistuessa voidaan saavuttaa tavoiteltavan

valmistuskustannusten alentamisen lisäksi myös muita etuja toimitusketjussa. Myös

Ahoniemen kuvaama räätälöinnin taso ja räätälöinnin tason projektikohtainen vaihtelu

tulee luultavasti jatkossakin olemaan merkittävässä roolissa putoamissuojan vaihtelevissa

toimitusprojekteissa. Putoamissuojien toimitukset kuuluvat kuvan 4 luokittelun mukaan B-

tai C-luokkaan. Räätälöinnin tarve vaihtelee kohteesta riippuen. Jos samalle asiakkaalle

toimitetaan useampia peräkkäisiä toimituksia, voidaan päästä joissain toimituksissa jo

lähelle A-luokan tuotteita.

2.4 Tuotesarja-ajattelu ja sen tuomat edut

Puhuttaessa tuoteperheistä tai tuotesarjoista tarkoitetaan yleensä jonkun tuotteen eri

kokoluokkia. Tuotteen tuotesarjajako voi tapahtua tuotteelle oleellisen geometrisen mitan,

kapasiteetin, tehon tai vastaavan suureen perusteella. Esimerkiksi pumpulla voi olla
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erilaisia tuotesarjoja kapasiteetin tai jonkun geometrisen mitan mukaan. (Pahl & Beitz

1990, s. 408.)

Tuotesarjojen kehittäminen on apukeino tuotteen rakenteen ja valmistuksen vaiheiden

järkeistämiseksi.

Tuotesarjan kehittämisellä on saavutettavissa muun muassa seuraavia etuja:

Valmistajalle

 suunnittelutyö tehdään kerralla monia eri sovellustapauksia varten

 tietyn suuruisia eriä valmistetaan toistuvasti

Käyttäjälle

 edullinen ja hyvälaatuinen tuote

 lyhyt toimitusaika

 varaosien saanti ongelmatonta

Toisaalta tuotesarjalla voi olla rajoittaviakin tekijöitä, kuten rajoitettu kokovalikoima

käyttöominaisuuksineen, jotka eivät aina ole optimaalisia. (Pahl & Beitz 1990, s. 408.)

Putoamissuojan osalta tuotesarja-ajattelu voisi joidenkin lähes vakioitujen komponenttien

osalta tulla kyseeseen. Toisaalta räätälöitävien tuotteiden valmistussarjat ovat ainakin

toistaiseksi sen verran pieniä (1-10 kpl), ettei esimerkiksi jonkin osakokoonpanon

tuotesarjan kehittämisellä saavuteta vielä merkittävää hyötyä.

2.5 Tuoteperheen kehittämisen menetelmät

Modulaarisen suunnittelun ja tuoterakenteen kehittäminen on alun perin alkanut jakamalla

suunnittelun alueet kolmeen eri vaiheeseen kuten kuvassa 5 on esitetty. Toiminnalliset

vaatimukset jaetaan modulaarisiin toimintoihin ja sen perusteella modulaarisiin

komponentteihin. (Kusiak & Huang 1996, s. 523.)
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Kuva 5. Kuvaus kolmesta suunnittelutilasta, jotka jaetaan moduuleihin toimintojen ja osien

mukaan (muokattu Kusiak & Huang 1996, s. 524). Tätä menetelmää pystytään

hyödyntämään myös putoamissuojan osalta, jossa toiminnallinen vaatimus tulee

esimerkiksi kehikon nostamisesta, modulaariset toiminnot nostomekanismeista.

Nostomekanismin komponentit suunnitellaan modulaarisiksi niin, että ne ovat

muokattavissa erikokoisille kehikoille.

Ensimmäisessä vaiheessa määritellään toiminnalliset vaatimukset. Toisessa vaiheessa

eritellään toiminnot eri luokkiin kuten perustoiminnot, vaihtoehtoiset toiminnot, mukautuvat

toiminnot, asiakkaalle räätälöidyt toiminnot ja erityistoiminnot. Kolmannessa vaiheessa

komponentit jaetaan toisen vaiheen toimintojen mukaisiin luokkiin.

Tätä samaa metodia on käytetty myös Pahlin ja Beitzin (1990, s. 92) teoriassa ja samaa

metodia on sovellettu myös putoamissuojan modulaarisuuden suunnittelussa.

Tuotetta analysoitaessa tulee selvittää tuotteen teknillinen ja toiminnallinen rakenne. Myös

tuoteperheen ominaiset muuttujat tulee olla selvillä. Analyysi perustuu alitoimintojen sekä

komponenttien hajottamiseen ja jakamiseen. Näin saadaan selville tuotteen

merkityksellisten osien lukumäärä. (Blees, Jonas & Krause 2010, s. 170.)
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Samaa metodia käytetään myös Pahlin ja Beitzin (1990, s. 92) teoriassa. Tässä

diplomityössä putoamissuojan toimintorakenneanalyysissä on analysoitu putoamissuojan

tuoterakenne tätä samaa metodia noudattaen.

Optimaalista räätälöinnin tasoa määritettäessä joudutaan usein tekemään kompromissi

myynnin ja markkinoinnin sekä suunnittelun ja valmistuksen välillä. Räätälöitäessä

tuotetta pitkälle asiakkaan vaatimuksia ja toiveita noudattaen on huomioitava tuotteen

toteuttamiseen tarvittava suuri panos, kun taas standardituotteen suunnittelussa ja

valmistuksessa panos on pienempi. (Blees, Jonas & Krause 2010, s. 171.)

Putoamissuojan toimitusprojekteissa räätälöinnin tasoa on tietoisesti alkuvaiheessa

pidetty korkeana. Tästä johtuen myös tuotteen toimitukseen vaadittava panos on usein

ollut suuri. Uusia asiakkuuksia ja referenssejä tavoiteltaessa korkea räätälöinnin taso on

ollut edellytys tuotteen menestymiselle tuotteen elinkaaren alkuvaiheessa.

Tuoteperheen kehitystä ja tuotteen analysointia voidaan kuvata kuvan 6 kaaviotyyppisen

esityksen avulla, jossa tuote jaetaan toimintojen mukaisiin komponentteihin ja

moduuleihin, jotka ovat linkitetty toisiinsa. (Blees, Jonas & Krause 2010, s. 172.)

Kuva 6. Kaavio myyntivaiheen modulaarisesta tuoterakenteesta, jossa esimerkkinä

ruiskutuslaite. Tuotteen jakaminen toiminnoista komponentteihin ja siitä moduuleihin
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(muokattu Blees, Jonas & Krause 2010, s. 172). Tämä menetelmä soveltuu

periaatteeltaan myös putoamissuojan tuoterakenteen esittämiseen.

Tuotteen osarakenne voidaan koota yhteen ja esittää sen avulla tuotteen elinkaari

kytkentäkaavion tyyppisesti, kuten kuvassa 7, jossa on esitetty ruiskutuslaitteen

osarakenne koko elinkaaren ajan. Esimerkissä osarakenne on ensin jaettu

osakokonaisuuksiin tuotekehityksen näkökulmasta. Seuraavissa vaiheessa

osarakenteiden jakoa muutetaan tuotteen toimitusketjun toimintojen vaatimusten

mukaisiksi aina tuotteen kierrättämiseen asti. (Blees, Jonas & Krause 2010, s. 173.)

Kuva 7. Ruiskutuslaitteen modularisointi tuotteen elinkaaressa (muokattu Blees, Jonas &

Krause 2010, s. 173). Tämä kytkentäkaavion tapainen esitystapa voisi putoamissuojan

osalta olla vaikeasti tulkittava eikä välttämättä antaisi juurikaan lisäinformaatiota kuvan 6

esitystapaan verrattuna.
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2.5.1 Tuoteperheen rakenne

Massaräätälöinnin tavoitteena on luoda kasvava tuotevalikoima asiakkaiden tarpeita

tyydyttämään ja säilyttää samalla tehokkuus lähellä massatuotantoa (Du, Jiao & Tseng

2001, s. 1).

Tuotekehityksen, suunnittelun ja tuoteperheen massaräätälöinnin kirjallisuuden aihealueet

voidaan jakaa kolmeen teemaan nimeltään tuoterakenne, tuotealusta ja tuoteperheen

mallintaminen. Näihin liittyvät työvaiheet jakautuvat viiteen alaryhmään seuraavasti (Du,

Jiao & Tseng 2001, s. 2–5.):

1. Tuotealustan kehittäminen voi olla tuotekehitystä jonkun fyysisen tuotealustan

ympärille tai päälle. Tuotealusta voi olla myös tuotteen joku oleellinen osa tai

osakokonaisuus jonka ympärille tuote rakennetaan

2. Tuoterakenne voidaan määrittää toiminnallisten fyysisten elementtien ympärille.

Tuoterakenne koostuu yksittäisistä osista tai osakokonaisuuksista (blokeista), jotka

jaetaan toimintojen mukaan omiin ryhmiin

3. Tuoteperheen rakenne määritetään asiakkaiden vaatimusten mukaisten ja

tuotteen toiminnallisesti merkityksellisten kokonaisuuksien mukaan

4. Muutosten suunnittelun ja toteuttamisen tavoitteena on mallintaa ja pystyä

tekemään tarvittavat, asiakkaiden haluamat muutokset tuotteeseen

mahdollisimman helposti ja pienillä kustannuksilla. Tässä voidaan käyttää hyväksi

esimerkiksi parametrista mallinnusta, jonka avulla saadaan tuotevariaatioiden

suunnittelutyö tehtyä mahdollisimman helpoksi. Tuotevariaatioiden muutoksista

pystytään rakentamaan erilaisia malleja, joilla pyritään mallintamaan

tuotekonfiguraatioiden kustannusvaikutuksia

5. Tuoteperheen mallinnuksen haasteena on saada esitettyä tuoteperheen tuotteet

muuten kuin yhtenä tuotteena. Tuoteperheestä on mahdollista luoda osaluetteloita

eri käyttötarkoituksiin. Mallinnuksessa tuotteen dokumentaatiossa tulisi ottaa

huomioon sekä kaupallinen että kokoonpanon näkökulma.

Kyseinen analyysi osoittaa, että tuotealustaan perustuvan tuotteen kehityksen voi tehdä

systemaattisesti tai vaiheistettuna. Tätä vaiheistusta sovelletaan seuraavassa

kappaleessa.

Tuotevariaatioiden toteuttaminen, joka on lähellä tuotteen parametrista määrittämistä,

voidaan kuvata seuraavin vaihein (Du, Jiao & Tseng 2001, s. 14.):
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Vaihe 1

Määritetään arvo jokaiselle parametrille, jolla on jokin toiminto

Vaihe 2.

Tarkastaan, onko rakenteessa yhtään muuttuvaa rakenteellista yhteyttä

yleiseen tuoterakenteeseen (kuva 8). Jos muuttuvia rakenteellisia yhteyksiä

ei ole, siirrytään vaiheeseen 4.

Vaihe 3.

Jos rakenteessa on muuttuvia rakenteellisia yhteyksiä, tarkastetaan liittyvät

rakenteelliset yhteydet yksi kerrallaan. Poistetaan sellaiset moduuleiden

rakenteelliset yhteydet, jotka eivät ole yhteensopivia

Vaihe 4.

Jos alimoduuli on alkukantainen, valitaan vaihtoehtoinen.

Vaihe 4’.

Jos alimoduuli on yhdistävä moduuli, edetään vaihe 1:llä. Näiden vaiheiden

tuloksena on tuoterakenne ja/tai osaluettelorakenne, joka on määritetty

asiakkaalle. Vaadittu vaihtelu on määritetty ja soveltuva variaatio

toteutetaan.
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Kuva 8. Muutosten toteuttaminen ja vaihtelu yleisestä tuoterakenteesta myynnin ja

suunnittelun näkökulmasta (muokattu Du, Jiao & Tseng 2001, s. 27). Putoamissuojan

tuoterakenteessa parametrinen malli olisi ihanteellinen, mutta asiakasvaatimuksien

vaikutuksia voi olla mahdoton ottaa huomioon parametrisessa mallissa.

Tuotealustaan perustuvassa tuoteperheen suunnittelussa tuotteen rakenteesta etsitään

jokin yhteinen nimittäjä, jonka päälle tuoteperheen suunnittelu toteutetaan (Jiao, Simpson

& Siddique 2007, s. 11).

Putoamissuojan rakenteessa selkeä yhteinen nimittäjä on putoamissuojan kehikko.

Kehikko valitaan asiakkaan kaluston ja toimintaympäristön mukaan kohteeseen sopivaksi.

Valitun kehikon perusteella määräytyvät putoamissuojan muiden komponenttien mitoitus.
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Modulaarisen tuoteperheen suunnittelu ottaa huomioon asiakkaan tuotteen,

valmistusprosessin ja toimitusketjun vaatimukset (Jiao, Simpson & Siddique 2007, s. 23).

Kuvassa 9 on esitetty virtuaalinen suunnitteluympäristö yhdistää virtuaalisen suunnittelun

ja perinteisen järjestelmällisen suunnittelun vaiheistuksen. (Tseng, Jiao & Su 1998, s.

338.)

Kuva 9.  Virtuaaliavusteiden suunnitteluympäristön rakenne, (muokattu Tseng, Jiao & Su

1998, s. 338) joka vastaa myös pääosin putoamissuojan virtuaalista

suunnitteluympäristöä.

Tuotteen modulaarisuuteen voidaan kytkeä matemaattisia malleja, joiden avulla voidaan

saada eri tuotevariaatioiden valintaa helpottavaa lisäinformaatiota (Nayak, Chen &

Simpson 2000, s. 4). Artikkelissa matemaattinen malli on kytketty sähkömoottorin

suorituskyvyn optimointiin. Sähkömoottorissa on paljon parametrisia ominaisuuksia, kuten

käämien lukumäärät ja langan paksuus, joiden johdosta matemaattisen mallin

rakentaminen on järkevää.

Putoamissuojan modulaarisuuden matemaattiseen analysointiin voidaan kytkeä

esimerkiksi pneumaattiset ja hydrauliset komponentit, materiaalien valinta ja rakenteen

lujuusvaatimukset. Esimerkiksi näiden tietojen avulla voidaan putoamissuojan rakennetta

optimoida ja saada matemaattisen mallinnuksen avulla tietoa valitun tuoterakenteen
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komponenttien lukumäärästä, suunnittelu- sekä valmistus- ja materiaalikustannuksista.

Näitä tietoja voidaan käyttää hyväksi muun muassa räätälöidyn modulaarisen

tuoterakenteen hinnoittelussa.

Andersonin (2016), tuoteperheen rakentamista koskevassa nettiartikkelissa (Design for

Manufacturability) tuoteperheen kehittäminen täytyy perustua seuraaviin kriteereihin:

1. markkinoinnin toteuttavuudesta, jossa keskitytään mahdollisimman hyvään

kannattavuuteen

2. toiminnallinen joustavuus niin, että eri variaatioita tuotteesta voidaan toimittaa

ilman viivästyksiä, työläitä asetuskustannuksia, varasto- tai kuljetuskustannuksia,

ideaalisesti juuri tarpeeseen rakennettu

3. toimitusketjun vastauskyky niin, että tuoteperhevariaatioiden toimitusten ei tarvitse

odottaa osia tai materiaaleja

4. suunnittelun monipuolisuus, jotta edellä mainitut toteutuvat

Samassa artikkelissa käsitellään olemassa olevien tuotteiden muuttamista modulaarisiksi

tuoteperheajattelun mukaan. Olemassa olevat tuotteet saattavat olla sopimattomia

tuoteperheajatteluun esimerkiksi seuraavista syistä (Anderson 2016):

 tuoteportfoliossa saattaa olla liian monta siihen kuulumatonta tuotetta, joilta

puuttuu synergia muihin tuotteisiin tai niissä on liian monia erilaisia osia tai

materiaaleja

 tuotteissa saattaa olla liikaa tarpeettomia osia tai materiaaleja

 olemassa olevat osat tai materiaalit saattaa olla vaikeasti muutettavissa

 nykyinen tuotesuunnittelu ei välttämättä pysty tekemään tiettyjä osia tiettyyn

tarpeeseen

 tuotteessa tai prosessissa saattaa olla liian monia asetuksia tai vaihtoehtoja

suunniteltavaksi

 laatua ei ole huomioitu suunnittelussa, vaan tuotetta on korjattu virheiden

ilmaannuttua

 tuotteen suunnittelussa ei ole huomioitu riittävästi tietokoneohjattuja

valmistusmenetelmiä

Jos olemassa olevaa tuotetta ja tuotteen tuotantoketjua ei ole mahdollista muuttaa

nopeasti ja kustannustehokkaasti tuoteperheen vaatimusten mukaiseksi, on parempi

suunnitella tuote kokonaan uudestaan, jotta tuotteesta saadaan elinkelpoinen (Anderson

2016).



27

Tässä tutkimuksessa tehtävässä modulaarisen putoamissuojan tuoteperheen

kehityksessä on kyse nimenomaan olemassa olevan tuotteen modularisoinnista.

Putoamissuojan modularisoinnissa hyvä asia on, että tuote on melko uusi ja toimituksia tai

eri variaatioita tuotteesta ei ole vielä liian paljon rasittamassa tuotteen modulaarisuuden

kehitystä. Alun perin putoamissuojan suunnittelussa on modulaarisuus otettu kuitenkin jo

osittain hyvin huomioon. Tämän tutkimuksen aikana on kuitenkin mahdollista kehittää

tuotteen tiettyjen osa-alueiden modulaarisuutta sekä sen avulla saada parannettua

tuotteen kilpailukykyä parempien ominaisuuksien ja tehokkaamman toimitusprosessin

ansiosta.

2.6 Modulaarisuus ja sen tuomat edut

Tuotesarjan kehittäminen on menetelmä, jolla samaa toimintoa ja ratkaisua pyritään

soveltamaan samanlaisilla ominaisuuksilla laajemmalla kokoalueella.

Tuotteiden modulointi antaa tuotteelle erilaisia rationalisointimahdollisuuksia. Tuotteen

moduloinnissa on tavoitteena saada aikaan toimintomuunnelma, joka pannaan kokoon

kulloinkin tarvittavista toimintomoduuleista, ja jotka voivat olla yksittäisosia tai

rakenneryhmiä. (Pahl & Beitz 1990, s. 436.)

Tuotteen modulaarinen rakenne on edellytys massaräätälöinnille. Tuotteen tulee olla

modulaarinen sekä suunnittelun että valmistuksen näkökulmasta.  Tuotteen modulointi on

yleensä yrityksille lähes itsestäänselvä tuotesuunnittelun lähtökohta. Tuote jaetaan

useisiin moduuleihin ja yksittäiset moduulit taas koostuvat useista alikokoonpanoista ja

osista. Toisaalta yksi moduuli voi olla jokin standardiosa, kuten moottori. Tuotteen

modulaarisuudessa erityisen tärkeitä ovat juuri moduuleiden rajapinnat. (Ahoniemi et al.

2007, s. 40.)

Puhuttaessa moduulijärjestelmästä sillä tarkoitetaan koneiden, rakenneryhmien ja

yksittäisosien kokoelmaa, jonka moduulit toimivat erilaisia ratkaisuja edustavina

rakennuspaloina tai osakokoonpanoina, joita yhdistelemällä voidaan toteuttaa erilaisia

kokonaistoimintoja. Moduulit pyritään suunnittelemaan ja valmistamaan mahdollisimman

yhtenäistä teknologiaa käyttäen. Moduuleja voi olla monia kokoja ja moduulijärjestelmät

sisältävät usein tuotesarjoja. Moduulijärjestelmän kehitelmälle on laadittava

toimintorakenne, koska moduulijärjestelmässä kokonaistoiminto syntyy erilaisten

toimintopalojen yhdistelmästä. Tämän vaikutus luonnostelu- ja kehittelyvaiheeseen on

paljon suurempi kuin tuotesarjakehityksessä. Moduulijärjestelmää voidaan soveltaa
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taloudellisesti aina silloin, kun tuoteohjelman yksittäisiä tai kaikkia toimintomuunnelmia

toimitetaan vain pieninä erinä. Moduulijärjestelmää voidaan käyttää myös samanlaisten

osien valmistussarjojen suurentamiseen, jos samanlaisten moduuleja pystytään

käyttämään useammassa tuotteessa. Usein tehdään niin, että kehitetään

moduulijärjestelmä vasta sitten, kun yhdeltä yksittäiskehitetyltä tuotteelta tai joltain

tuotesarjalta vaaditaan ajan kuluessa niin paljon toimintoja, että moduulijärjestelmä tulee

kustannustehokkaaksi. Tämän seurauksena markkinoilla oleva tuote muutetaan

myöhemmin moduulijärjestelmäksi. Tämä voi olla jossain määrin hankalaa, koska on jo

sitouduttu olemassa olevaan. Toisaalta tuotetta on jo testattu ja sen erilaisia

ominaisuuksia on jo kokeiltu ennen kuin ryhdytään aikaa ja rahaa vievään

moduulijärjestelmän kehittelyyn. (Pahl & Beitz 1990, s. 436–437.)

Moduulijärjestelmän avulla pystytään saavuttamaan tuotteen valmistajan näkökulmasta

ainakin seuraavia etuja:

 asiakirjat, kuten tarjoukset, tilausvahvistukset, valmistuspiirustukset noudattavat

aina samaa mallia ja jo olemassa olevia asiakirjoja pystytään hyvin hyödyntämään

 aikataulun hallinta ja valvonta helpottuu

 toimitusprosessi nopeutuu

 kustannuslaskenta yksinkertaistuu

 moduuleja voidaan valmistaa tilauksista riippumatta optimaalisissa valmistuserissä

ja käyttää mahdollisesti edullisempia valmistusmenetelmiä

(Pahl & Beitz 1990, s. 448.)

Myös tuotteen käyttäjälle (asiakkaalle) koituu etuja:

 lyhyempi toimitusaika

 paremmat vaihto- ja kunnostusmahdollisuudet

 parempi varaosapalvelu

 edullisempi hinta

 parempi toimintavarmuus

(Pahl & Beitz 1990, s. 448.)

Moduulijärjestelmällä saavutettaville eduille tulee jossain vaiheessa rajat vastaan.

Valmistajan näkökulmasta haittoja voivat olla:

 räätälöinti asiakkaan eritystarpeisiin ei enää kaikissa tapauksissa ole mahdollista

 suunnittelukustannukset tulevat etukäteen maksettaviksi, jos aiotaan suunnitella

kaikki moduulit tarkasti etukäteen. Jossain tapauksessa päämittapiirustukset



29

moduuleista ovat riittävät ja valmistuspiirustukset tehdään vasta kun tilaus

saadaan

 tuotemuutoksia ei kannata tehdä kovin usein

 joissain tapauksessa sovitepintojen suurempi tarkkuus nostaa valmistus- ja

asennuskustannuksia

Mahdollisia haittoja käyttäjän näkökulmasta voi olla:

 erikoistoivomuksia on vaikea toteuttaa

 moduloinnin seurauksen moduuleiden painot ja koot saattavat nousta

(Pahl & Beitz 1990, s. 448–451.)

Putoamissuojan modulaarisuuden kehittämiselle ja massaräätälöinnin toteutumisen osalta

tämän luvun sisältö on todella tärkeä. Putoamissuojan modulaarisuudella tavoiteltavat

hyödyt ovat juuri niitä, joita tässä luvussa on käsitelty. Myös putoamissuojan tapauksessa

on käynyt juuri, kuten tekstissä on kuvattu. Muutaman toimitetun tuotteen jälkeen tuotteen

vaatimukset ja odotukset ovat kasvaneet niin paljon, että moduulijärjestelmä tulee

kustannustehokkaaksi.

2.7 Valmistuskustannusten laskentamalleja ja keinoja kustannusten alentamiseen

Suurin osa kustannuksista määräytyy tuotteen suunnittelussa valituista ratkaisuista.

Valmistuksella ja asennuksella on suhteellisen vähän mahdollisuuksia kustannusten

pienentämiseen.  Tuotteiden valmistuksesta syntyvät kokonaiskustannukset jaetaan

yksittäiskustannuksiin ja yleiskustannuksiin. Yksittäiskustannukset koostuvat tuotteen

materiaali- ja valmistuskustannuksista kun taas yleiskustannukset käsittävät muun

muassa kiinteistöistä ja hallinnosta tulevia kustannuksia. Kuvassa 10 on esitetty

periaatekuva kustannusten syntymiselle. (Pahl & Beitz 1990, s. 484.)
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Kuva 10. Kustannusten syntyminen ja koostuminen. Kuvassa on esitetty kustannusten

koostuminen eri toimitusprosessin vaiheissa. (Pahl & Beitz 1990, s. 485.) Tämä malli

vastaa myös putoamissuojan toimitusprosessin kustannusjakaumaa.

Komponenttien kustannuslaskenta tulisi ottaa huomioon jo aikaisessa vaiheessa tuotteen

suunnitteluprosessin aikana. Tavoitteena komponenttien kustannuslaskennassa on:

 alhaisemmat komponentin kustannukset

 systemaattinen komponenttien kustannuslaskenta

 tunnistaa mahdolliset valmistusmenetelmät

 nopea vertailu vaihtoehtoisiin suunnitelmiin ja kilpaileviin tuotteisiin

 vähemmän vaihtelua suunnittelussa
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 lyhyempi tuotekehitysaika

 koulutus ja harjoittelu

(Swift & Booker 2013, s. 351)

2.7.1 Muunnoslaskenta yhtäläisyyslakien mukaan

Tuotteella voi olla erilaisia yhtäläisyyksiä, joiden perusteella kustannuksia voidaan verrata

ja arvioida jonkin suureen perusteella. Yhtäläisyyslakien perusteella saatu tieto on

kauemmin pätevää kuin absoluuttinen kustannustieto. Suureet ovat yleisesti geometrisia

mittoja, joiden perusteella saadaan laskettua materiaalien määrää sekä eri

valmistusvaiheiden työn osuutta ja niiden kustannuksia. (Pahl & Beitz 1990, s. 488–494,

496–506.)

Seuraavassa tuotteen mittakaavan muutokseen perustuvassa esimerkkilaskelmassa on

esitetty jonkin tuotteen eri valmistuskustannusten vaikutusta

kokonaisvalmistuskustannuksiin. Laskelmassa on huomioitu eri valmistusvaiheiden ja

materiaalin kustannusosuuden vaikutukset.

Pahlin ja Beitzin (1990, s. 498) teorian mukaan geometriseen skaalautuvuuteen perustuva

valmistuskustannusten laskentamalli tuoteperheellä voidaan mallintaa seuraavan

polynomifunktion avulla:

= + + + (1)

jossa:

qH = arvo kuvaa kokonaisvalmistuskustannusten suhteellista muutosta

qL = uuden tuotteen skaalauskerroin tuoteperheessä

Af3, Bf2, Cf1 = suhteellisia kustannusosuuksia kokonaisvalmistuskustannuksista erilaisista

muutoksista johtuen

D = suhteellinen osuus muuttumattomista valmistuskustannuksista

Taulukoissa 1 ja 2 on määritetty laskuesimerkkiin tarvittavat tiedot.

Kokonaisvalmistuskustannusten suhteellisen muutoksen qH laskemiseksi eri

valmistusvaiheille määritetään kustannusfunktion termit sekä kustannusfunktion

eksponentit.
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Taulukko 1. Eri valmistusvaiheille on määritetty kustannusfunktion termi ja

kustannusfunktion eksponentti (Pahl & Beitz 1990, s. 498).

Kustannusosa

(esimerkki)

Kustannusfunktion

termi

Kustannusfunktion

eksponentti

Koneistus Cf1 1

Viimeistely Bf2 2

Lämpökäsittely Af3 3

Materiaalit Af3 3

Muuttumaton

kustannusosa

D -

Taulukko 2. Eri valmistusvaiheille määritetään osuudet kustannuksista (Pahl & Beitz 1990,

s. 498).

Kustannusosa

(esimerkki)

Tuotteen

valmistuksen aikainen

prosenttiosuus

kustannuksista

Tuotteen valmistuksen

aikainen suhteellinen

osuus kustannuksista

Kustannusfunkti

on eksponentti

Koneistus 15 0,15 1

Viimeistely 20 0,20 2

Lämpökäsittely 25 0,25 3

Materiaalit 30 0,30 3

Muuttumaton

kustannusosa

10 0,10 -

Annetaan uuden tuotteen skaalauskertoimeksi qH = 1,5

Taulukoiden 1 ja 2 arvot sekä tuotteen skaalauskerroin sijoitetaan kaavaan (1)

qH = ((0,25+0,30) x 1,53) + (0,20 x 1,52) + (0,15 x 1,5) + 0,10 = 2,63

Jos skaalauskerroin kasvaa 1,5 kertaiseksi, kokonaisvalmistuskustannus tulee olemaan

2,63 kertaa korkeampi. (Pahl & Beitz 1990, s. 498.)
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2.7.2 Materiaalikustannusosuuden mukaan

Joissain tapauksissa voidaan materiaaliosuuden mukaan arvioida tuotantokustannukset.

Tämä menetelmä ei päde, jos kustannusrakenne muuttuu, varsinkin rakennekoon suuresti

muuttuessa. (Pahl & Beitz 1990, s. 494.)

Tämä menetelmä on toimiva arvioitaessa samankaltaisten hitsattavien teräsrakenteiden

kustannuksia. Tietyissä tapauksissa tätä kyseistä menetelmää voidaan soveltaa myös

koneen osille, mutta usein näissä tapauksissa hyvin toteutettu regressiolaskenta antaa

tarkemman arvion.

2.7.3 Regressiolaskenta

Regressiolaskenta on tilastollinen menetelmä, joka perustuu toteutuneihin kustannuksiin

ja niistä johdettuihin kaavoihin. Tarkan laskentamallin rakentaminen vaatii riittävästi tietoa

toteutuneista kustannuksista. (Pahl & Beitz 1990, s. 495.)

Putoamissuojan osalta, tarkimpaan valmistuskustannusten laskentamalliin voitaisiin

päästä yhdistämällä mittakaavaan perustuva yhtäläisyyden mukaan tehtävä laskenta sekä

tarkentaa sitä toteutuneiden projektien kautta tehdyllä regressiolaskennalla.

2.8 Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto

Tämän diplomityön aihe-aluetta vastaavia tutkimuksia on lähiaikoina tehty Suomessa

kuten Shamsuzzohan väitöskirja Vaasan yliopistossa vuodelta 2010 aiheena

Modularisoitu tuotekehitys massaräätälöinnissä. Väitöskirjassa on tutkittu

tietojärjestelmien integraatiota asiakkaiden, suunnittelijoiden ja valmistajien kesken

mahdollistaen asiakaskohtaisen tuotteiden valmistamisen. (Shamsuzzoha 2010.)

Tietojärjestelmien integrointia ei ole varsinaisesti havaittu tarpeelliseksi putoamissuojien

kanssa, mutta muuten väitöskirjassa on samoja haasteita kuin putoamissuojissa.

Molemmissa tuotteiden asiakaskohtaisia vaatimuksia pyritään toteuttamaan

kilpailukykyisesti ja tämän avulla yritetään pärjätä nykypäivän kilpaillussa

toimintaympäristössä.

Tehdyn kirjallisuuskatsauksen avulla voitiin kartoittaa ja todentaa eri menetelmät ja niissä

oleellisimmat asiat sekä hyödyt, joita on saavutettavissa tuotteen räätälöinnin sekä

modulaarisen tuoteperheen kehityksen avulla. Kirjallisuuskatsauksessa havaittuja asioita

hyödynnetään putoamissuojan modulaarisuuden kehityksessä tuotteelle soveltuvin osin.
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Kirjallisuuskatsauksessa keskeisimmäksi ja tässä diplomityössä tärkeimmäksi asiaksi

nousi asiakastarpeiden kartoittamisen menetelmien, tuotteen konstruktion ja

kustannusrakenteen kautta syntyvän sopivan modulaarisuuden tason määrittäminen.

Modulaarisuuden tason määrittämiselle ei ole selkeää kaavaa, vaan se syntyy monien

tuotteen ominaisuuksien ja asiakasvaatimusten mukaan. Näiden keskinäistä vaikutusta

käsitellään luvussa 3.
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3 TUTKIMUSMETODIT

Tavoiteltavan modulaarisuuden tason etsiminen ja tunnistaminen perustuvat kolmen

toisistaan riippumattoman lähestymistavan yhdistämiseen. Tämä triangulaatio muodostuu

kuvan 11 mukaisesti.

Kuva 11. Triangulaatio tavoiteltavan modulaarisuuden tason etsimiseen ja

tunnistamiseen. Triangulaation avulla kuvataan eri menetelmien avulla tehtävää

määrittelyä modulaarisuuden tasosta. (Muokattu Eskelinen & Karsikas 2014, s. 70.)

Tuotteen modulaarisuuden etuna on tuotevariaatioiden hallinta. Tuotearkkitehtuuria

voidaan käsitellä tuotevalikoiman, tuotteiden tai komponenttien tasolla.

Komponenttitasolla tehtävän modulaariset valinnat vaikuttavat eksponentiaalisesti

siirryttäessä tuotearkkitehtuurissa ylöspäin. (Ericsson & Erixon 1999, s. 18.)
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Kuva 12. Modulaariset ratkaisut yksinkertaistavat tuoterakennetta ja vähentävät

tuoterakenteen monimutkaisuutta eksponentiaalisesti tuotehallinnan ylemmillä tasoilla

(muokattu Ericsson & Erixon 1999, s. 18). Tämä malli toteutuu myös putoamissuojan

tuoterakenteen osalta.

3.1 Toimintorakenneanalyysi

Putoamissuojan toimintorakenneanalyysi (Liite I) varmistaa, että uusi modulaarinen

rakenne täyttää edelleen putoamissuojan toiminnalliset vaatimukset. Kriittisten osien

tunnistaminen maksimoi modulaarisuuden tuomat edut kokoonpanossa. Haastattelu

varmistaa asiakkaan vaatimusten huomioon ottamisen modulaarisessa mitoituksessa.

Toimintorakenneanalyysi ja putoamissuojan eri osien osatoimintojen tunnistaminen alkaa

kokoamalla putoamissuojaa koskeva vaatimuslista (Liite II) ja asiakkaan esittämät tuotetta

koskevat toiveet. Vaatimukset ja toiveet voidaan tunnistaa käyttäen esimerkiksi kuvan 13

mukaista luetteloa (Pahl & Beitz 1990, s. 183).



37

Kuva 13. Malli tuotteen vaatimuslistasta, jonka avulla tuotteen vaatimukset voidaan

tunnistaa (Pahl & Beitz 1990, s. 183). Putoamissuojan vaatimusten tunnistamiseen

käytetystä listasta löytyy samat asiat.
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Toiminnot voidaan jakaa energia-, aines- ja/tai signaalimuunnoksesta riippuvaisiksi. Nämä

voidaan esittää lohkokaavion muodossa joka ilmoittaa tulo- ja lähtösuureiden välisen

yhteyden ratkaisuista riippumattomalla tavalla. (Pahl & Beitz 1990, s. 81.) Käytännössä

tämä malli tekee toimintorakenteen laatimisesta turhan monimutkaisen, eikä se ole

käytännöllinen kaikissa tapauksissa.

Käytännössä rakenteen analysointi perustuu yksittäisten koneenosien tehtävien

tunnistamiseen. Kuvassa 14 on tyypillinen putoamissuojan rakenne. Modulaarisia osia

suunniteltaessa on tunnistettava myös ne toiminnot, jotka on oltava myös uusissa

kokoonpanoystävällisimmissä ratkaisuissa.

Kuva 14. Putoamissuojan räjäytyskuva. Putoamissuojan pääkomponentit ja numerointi,

johon on viitattu toimintorakenneanalyysissä (Liite I).

Toimintorakenteen analysointi on edellytys erilaisten mekaanisten ratkaisujen ja

modulaaristen rajapintojen tunnistamiselle. Toimintorakenteen analysointi mahdollistaa

suunniteltavan rakenteen osien jakamisen perustoimintoihin, aputoimintoihin,

erikoistoimintoihin ja sovitustoimintoihin tarvittaviin osiin, kuten putoamissuojalle on

liitteessä III tehty Pahlin ja Beitzin (1990, s. 438) taulukkoa soveltaen. Nämä voidaan
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edelleen moduloida tarkoituksenmukaisesti. Tyypillisen putoamissuojarakenteen

toimintorakenneanalyysi esitetään liitteessä I.

3.2 Kriittisten osien tunnistaminen (Lucas DFA-Metodi)

Putoamissuojan kriittisten osien tunnistaminen perustuu Lucas DFA-Metodiin Metodissa

käytetään kolmea tunnuslukua, jotka kuvaavat asennuksen suhteellista vaikeusastetta.

Pyrkimys on vähentää kokoonpanon osien lukumäärää ja arvioida osien

paikalleenasettamista. (Eskelinen & Karsikas 2013, s. 84.)

Kokoonpantavuusanalyysi jaetaan kolmeen vaiheeseen (Eskelinen & Karsikas 2013, s.

84):

1. Osien toiminnallisen merkityksen tunnistaminen

2. Osien käsiteltävyys ja siirrettävyys ennen varsinaista kokoonpanoa

3. Varsinainen kokoonpano sisältäen osaan tarttumisen, paikalleen

asentamisen ja kiinnittämisen

Kullekin vaiheelle on laskettavissa oma tunnusluku, joka kuvaa kokoonpantavuutta

kyseisen vaiheen osalta (Eskelinen & Karsikas 2013, s. 84).

I tunnusluku

Osien toiminnallinen merkitys jaetaan kahteen ryhmään (Eskelinen & Karsikas 2013, s.

84):

• kriittiset komponentit toiminnan kannalta (A) ja

• muut osat (B).

Tunnusluku lasketaan näiden kahden ryhmän osien lukumäärän avulla prosentuaalisesta

suhteesta K (Eskelinen & Karsikas 2013, s. 84).

K = 100×A / (A+B) (2)

Suhdetta parannetaan ensisijaisesti pyrkimällä vähentämään toiminnan kannalta vähiten

merkityksellisten osien (B) lukumäärää. Tavoite metodissa on saavuttaa 60 %:n taso.

(Eskelinen & Karsikas 2013, s. 84.)
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Kuva 15. Periaatteellinen kokoonpantavuuden analysointilomake, joka perustuu kriittisten

koneenosien tai alakokoonpanojen tunnistamiseen (muokattu Eskelinen & Karsikas 2013,

s. 106). Analysointilomaketta on sovellettu putoamissuojan kriittisten osien

tunnistamisessa (Liite IV).

II tunnusluku

Osien käsiteltävyyttä ja siirrettävyyttä ennen varsinaista kokoonpanoa kuvataan

tunnusluvulla, joka lasketaan jakamalla metodin tuottama käsiteltävyysindeksi toiminnan

kannalta kriittisten komponenttien lukumäärällä.  Käsiteltävyysindeksi ottaa huomioon

osan tai alakokoonpanon koon, painon, muodon, suunnan ym. tekijät, jotka vaikuttavat

osan tai alakokoonpanon käsiteltävyyteen. (Eskelinen & Karsikas 2013, s. 84.)

III tunnusluku

Varsinaista kokoonpanoa arvioidaan myös indeksillä, joka ottaa huomioon erilaisia

paikalleen asettamista vaikeuttavia tekijöitä, asennuksen erityisvaatimuksia ja muun

muassa sen, onko asennettava kohde koko ajan nähtävissä asennuksen aikana.

Tunnusluku lasketaan jakamalla tämä indeksi toiminnan kannalta oleellisten

komponenttien lukumäärällä. (Eskelinen & Karsikas 2013, s. 84.)

Tunnuslukujen luonnetta tarkasteltaessa huomataan, että Lucas-DFA-metodi korostaa

kokoonpanon kehittämistä siihen suuntaan, että yhdellä osalla olisi mahdollisimman
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monta keskeistä toimintoa, jotka se voi yksinään suorittaa ja tällä tavoin pyritään osien

minimointiin (Eskelinen & Karsikas 2013, s. 84). Tässä tutkimuksessa sovelletaan Lucasin

metodia vertailtaessa nykyistä putoamissuojaa kahteen uuteen kehitettävään

putoamissuojamalliin.

Yhtenä vaiheena kriittisten osien tunnistamista on analysoida putoamissuojarakenteissa

mahdollisesti usein täysin samanlaisina tai lähes samanlaisina toistuvien rakenneosien

lukumääriä. Tätä tietoa voidaan hyödyntää harkittaessa mahdollisia moduloitavia

geometrioita ja mittoja.  Thevenot ja Simpsin (2006) viittaavat Commonality indices for

product family design: a detailed comparison – artikkelissa Collierin 1981 esittelemään

kaavaan, jota pidetään osien samankaltaisuuden (DCI, Commonality index) perinteisenä

mittarina osien standardoinnille. Se kuvastaa samankaltaisten osien lukumäärän

keskiarvoa suhteessa erilaisten osien lukumäärän keskiarvoon.

DCI = (3)

, jossa j on kriittisten osien lukumäärä ja d on koko rakenteen erilaisten osien

lukumäärä. (Thevenot & Simpson 2006, s. 100.)

3.3 Puolistrukturoitu haastattelu

Haastattelun avulla pyritään tunnistamaan asiakkaan näkökulmasta oleellisimmat

putoamissuojan ominaisuuksiin ja hankintaan liittyvät asiat. Haastattelun tulokset auttavat

toimintorakenneanalyysin toteuttamisessa. Nämä asiat tiedostamalla pystytään

kehittämään putoamissuojan modulaarinen rakenne mahdollisimman asiakastarpeen

mukaiseksi. Haastatteluiden avulla on pyrkimyksenä tunnistaa juuri oikea

modulaarisuuden taso. Koska tuotteen lähtökohdat ja markkinat ovat nimenomaan

asiakaskohtaisissa räätälöidyissä ratkaisuissa, liian pitkälle viedyllä moduloinnilla voidaan

hankaloittaa tuotteen myyntiä.

Haastattelu toteutetaan puolistrukturoituna teemahaastatteluna seuraavien teemojen

ympärillä.

Teemat:

1. Turvallisuus

2. Käytettävyys
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3. Soveltuvuus kalustoon

4. Räätälöitävyys

5. Asennettavuus

6. Hinta

7. Toimitusaika

8. Laatu

9. Muita tärkeitä asioita lastaus- ja purkupaikoista sekä niiden putoamissuojauksista

Jokaisesta teemasta käydään haastattelussa läpi onko asiakkaalla ollut ongelmia

kyseisen asian kanssa sekä minkälaisia ajatuksia ja toiveita noussut esiin ongelman

ratkaisemiseksi.

3.4 Tuotteen kustannusrakenteen vertailulaskelmat

Tuotteen kustannusrakenteen vertailulaskelmat kertovat konkreettisesti sen, millaiseen

valmistushintatasoon päästään erilaisilla asiakaskohtaisilla räätälöidyillä ratkaisuilla ja

mikä on modulaarisuuden vaikutus tuotteen valmistuskustannuksiin ja toimitusaikaan.

Kokonaisvalmistuskustannuksiin vaikuttavia tekijöitä putoamissuojan osalta ovat:

 asiakaskohtaisen räätälöinnin tarve  suunnittelukustannukset

 pintakäsittelyn vaatimukset

 mittakaavan mukaan määräytyvät:

o materiaalikustannukset

o valmistuskustannukset

o pintakäsittelykustannukset

 kuljetuskustannukset

 asennettavuus

Kriittisten osien analyysi tukee kustannusrakenteen vertailulaskelmia.
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4 TUTKITTU PUTOAMISSUOJA

Enmac Oy:n Ensured Safety tuoteperheeseen kuuluvan putoamissuojan

toimitusprosessissa on paljon muuttujia. Seuraavassa on esitetty asiakkaasta ja

käyttökohteesta tulevat perusasiat tuotteen ominaisuuksien ja vaatimusten kannalta

oleelliset asiat, joita tässä tutkimuksessa on kehitetty.

4.1 Asiakkaiden tarpeet

Yksinkertaistettuna kaikkien asiakkaiden tarpeet ja odotukset putoamissuojaa kohtaan

ovat samanlaisia. Tavoitteena on estää putoaminen korkealta ja varmistaa työntekijöiden

turvallinen työskentely. Tarkemmin asiakastarpeita selvitettäessä tarpeet ovat hyvinkin

yksilöllisiä johtuen olemassa olevista laitteista, erilaisista työvaiheista sekä vaihtelevasta

kalustosta. Myös turvallisuuskulttuurissa ja -vaatimuksissa on suuria yrityskohtaisia eroja

eri yritysten välillä. Turvallisuuteen ja käyttöön liittyvien ominaisuuksien lisäksi tärkeitä

asioita ovat asennettavuuteen, hintaan, toimitusaikaan ja laatuun liittyvät asiat.

Asiakkaiden tarpeita on kartoitettu puolistrukturoidulla haastattelulla (Liite V).

4.2 Käyttökohteet

Putoamissuojaa käytetään säiliöautojen sekä junien lastaus- ja purkupaikoilla.

Käyttökohteita on lähes jokaisessa tehtaassa, jossa jotakin prosessin raaka-ainetta

tuodaan säiliörekalla tai tehtaan valmista tuotetta lastataan säiliörekkaan. Suurimmat

tarpeet putoamissuojille ovat kuitenkin erilaisissa nesteterminaaleissa jossa esimerkiksi

kemikaaleja tai polttoaineita puretaan junasta tai lastataan junaan. Nesteterminaaleissa

junien ja autojen päällä työskennellään jatkuvasti ja sitä kautta turvallisen työympäristön

kehittäminen putoamissuojien osalta on tyypillisesti juuri näissä kohteissa usein viety

pisimmälle.

4.3 Putoamissuojan poimintaperiaate

Putoamissuoja on rakenteeltaan suhteellisen yksinkertainen laite. Tyypillisen

autolastauspaikan rakenne on esitetty kuvassa 16. Rakenne koostuu yksinkertaistettuna

putoamisen estävästä kehikosta, nivelvarsista sekä runkotolpista. Putoamissuojan

rakenne kiinnitetään runkotolpista lastaus- tai purkupaikan teräsrakenteeseen.

Putoamissuojan kehikkoa liikutetaan pneumaattisten tai hydraulisten sylintereiden

välityksellä, joita ohjataan hoitosillalla olevalla ohjausventtiilillä. Säiliön päälle laskettavan
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putoamissuojan sisään kuljetaan lastauspaikan hoitosiltarakenteen kautta säiliön päälle

laskettavaa ramppia tai portaita pitkin.

Kuva 16. Periaatepiirustus säiliöauton lastauspaikan putoamissuojauksesta.

4.4 Uudet vertailtavat modulaariset putoamissuojat

Tuotteen modulaarisuutta on kehitetty luvun kolme alussa kuvatun triangulaation avulla

ottaen huomioon toimintorakenneanalyysin vaatimukset, asiakkaiden tarpeet sekä

tunnistamalla kriittiset osat Lucasin DFA-menetelmällä.

Modulaarisuuden kehityksen avulla on tavoitteena parantaa seuraavia asioita:

 asiakaskohtaisen muokattavuuden ja räätälöitävyyden helpottuminen

 vakio-osien ja vakioitujen alikokoonpanojen lisääntyminen

 valmistettavien osien esivalmisteiden ”tason” määrittäminen

 ostokomponenttien lisääntyminen
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Joista seuraa:

 tarjouslaskennan helpottuminen

 suunnittelun läpimenoajan nopeutuminen

 valmistuksen nopeutuminen

 valmistuskustannusten alentuminen

 kuljetettavuuden parantaminen

 lyhyempi toimitusaika ja parempi kilpailukyky

 lyhyempi asennusaika käyttökohteessa

4.5 Valmistettavuus

Tuotteen valmistettavuudella on suuri merkitys tuotteen hintaan ja toimitusaikaan.

Materiaalit tulee olla tarkoin harkittuja ja kaikkien osien valmistettavuus tarkkaan mietitty.

Kaikki osat pyritään suunnittelemaan niin, että konepajassa tehtävä työ jäisi

mahdollisimman pieneksi. Valmistusajasta tulevat kustannukset ovat yhtenä

merkittävimmistä koko putoamissuojan valmistuskustannuksissa. Esivalmisteiden, kuten

laser-leikattujen levyosien tai määrämittaan katkottujen putkien sekä mahdollisesti laser-

leikattujen putkien käyttö on yleensä kustannustehokasta ja aikaa säästävää. Kannattava

esivalmisteiden taso riippuu kuitenkin muun muassa valmistettavasta eräkoosta sekä

alihankintakonepajan konekannasta.
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5 MODULAARISUUSANALYYSIN TULOKSET

Työn aikana esiin tulleista suunnitteluun ja valmistukseen liittyvistä haasteista on tässä

tutkimuksessa päätetty keskittyä putoamissuojan kehikon rakenteen modulaarisuuden

kehittämiseen. Putoamissuojalle tehdyn toimintorakenneanalyysin (Liite I) sekä

vaatimuslistan (Liite II) perusteella on havaittu, ettei tuotteen perusrakenteessa ole

sellaisia ylimääräisiä osia tai toimintoja, joita pystyttäisiin karsimaan tai joilla olisi

merkitystä juuri valmistuskustannuksiin tai kokoonpanoaikaan.

Alihankintavalmistajan kanssa käytyjen keskusteluiden sekä heidän kanssaan tehtyjen eri

osien valmistus- ja kokoonpanoaikojen selvityksen perusteella kehikon valmistaminen on

putoamissuojan yksittäisistä osakokonaisuuksista kaikkein työläin vaihe. Kehikosta oli

myös löydettävissä yksityiskohtia, joita muuttamalla voidaan valmistettavuutta helpottaa.

Lisäksi muutamia pieniä yksityiskohtia yhtenäistämällä ja yksinkertaistamalla on

saavutettavissa pieniä säästöjä valmistuskustannuksissa.  Näitä ovat esimerkiksi eräiden

ruuvikiinnitysten pulttikokojen yhtenäistäminen ja muutamien liitospintojen

yhtenäistäminen. Näiden vaikutus kokonaisuuteen katsottu niin marginaaliseksi, ettei niitä

ole tässä diplomityössä analysoitu. Jos valmistuksen sarjat olisivat kerralla useita

kymmeniä tai satoja kappaleita, niin myös pienempien yksityiskohtien yhtenäistämisellä

olisi taloudellista merkitystä.

5.1 Eri putoamissuojaversioiden rakenneanalyysien tulokset

Työn tuloksena on kehitetty kaksi uutta kehikkomallia. Seuraavassa on esitetty uusien

kehikkomallien periaate.

Malli 1 (Kuva 17) on kaupallisista alumiinikomponenteista kasattu kehikko, joka korvaa

aiemman hitsatun teräskehikon, joka on ollut käytössä 2,5–3,5 m kokoluokassa.

Kulmapalat ja putket ovat alumiinia. Jalkalista on terästä suuremman jäykkyyden

saavuttamiseksi. Aiemmin vastaava malli oli kokonaan yhdeksi kappaleeksi hitsattu

teräsrakenne.
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Kuva 17. Kaupallisista alumiinikomponenteista kasattu kehikko, jonka jalkalista

valmistetaan teräksestä.

Malli 2 (Kuva 18) on hitsattu teräsrakenne, jossa kehikko kasataan laippaliitoksilla. Tämä

malli on kokoluokassa 3,5–8 m, jossa kehikolta vaaditaan suurempaa jäykkyyttä

hoitotasostandardin mitoitusvaatimusten täyttymiseksi. Aiemmin vastaava malli oli

kokonaan yhdeksi kappaleeksi hitsattu teräsrakenne.
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Kuva 18. Hitsattu teräsrakenne, jossa kehikko kasataan laippaliitoksilla.

Vertailtavien putoamissuojien modulaarisuusanalyysin tulokset esitetään liitteen IV

vertailutaulukoissa. Lucasin vertailulukuja ei ollut koko putoamissuojalle mahdollisuutta

laskea suoraan. Tämä johtuu siitä, että tutkimuksessa on keskitytty pelkästään kehikon

modulaarisuuden analysointiin. Lisäksi kehikossa ei ollut varsinaisesti osia, joita

yhtenäistämällä rakennetta olisi saanut yksinkertaistettua. Vertailutaulukoissa on

sovellettu Lucasin metodia ja esitetty eri osien valmistus- sekä kokoonpanoaikoja

suhteessa koko putoamissuojaan. Lisäksi on vertailtu valmistus- ja kokoonpanoaikoja

vanhojen ja uusien mallien välillä.

Uusien modulaaristen mallien avulla voidaan vähentää suunnittelun työmäärää uusien

asiakasvarioituvien toimitusprosessien yhteydessä. Myös valmistus muuttuu helpommaksi

uusien kehikkomallein myötä.

Modulaarisuuden kehityksen vaikutukset kustannuksiin on esitetty taulukossa 3, jossa

kahta uutta modulaarista kehikkomallia on verrattu vanhaan kehikkomalliin molemmissa

(3 ja 7 metrin) kokoluokissa.
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Taulukko 3. Putoamissuojan kehikon kustannusten suhteutus uusien ja vanhojen mallien

välillä.

Kuten taulukosta 3 käy ilmi, kehikkomalleissa kustannukset jakautuvat eri suhteessa,

mutta molemmissa malleissa kokonaiskustannukset alenevat uusilla konstruktioilla 14–15

%.

Tämän johdosta tuotteen kilpailukyky on kasvanut ja tämä antaa paremman

mahdollisuuden kilpailla myös vakiotuotteiden toimittajia vastaan sellaisissakin kohteissa,

joissa räätälöimätön vakiotuote voisi olla vaihtoehtona putoamissuojaukselle.

5.2 Haastatteluiden tulokset

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Haastatteluissa oli

tavoitteena saada eri asiakkaiden kokemuksia autojen- ja junien lastaus- ja

purkupaikkojen turvallisuuteen ja käyttöön liittyvistä asioista sekä mahdollisen

putoamissuojan ominaisuuksista.

Haastatteluiden tuloksista ilmenee, että asiakkaat kokivat erityisen tärkeinä etenkin

turvallisuuteen, käyttövarmuuteen ja kohteen sekä kaluston mukaiseen räätälöintiin

liittyvät asiat. Asiakkaiden esille nostamien asioiden painoarvot ja tärkeysjärjestys tulivat

paremmin esille haastatteluiden ansiosta. Haastatteluiden tulokset on esitetty tarkemmin

liitteessä V.

5.3 Modulaarisuuden hyödyt toimitusprosessissa

Tämän tutkimuksen tuloksena on kahdesta uudesta putoamissuojan kehikosta tehty

helposti moduloitavissa olevat 3D-mallit sekä valmistuspiirustukset.

Vanhan häkin
kustannusten
jakautuminen

Kustannukset
uudella kehikolla

suhteessa
vanhaan

Uuden
kehikon

efektiivinen
kustannus

Vanhan häkin
kustannusten
jakautuminen

Kustannukset
uudella kehikolla

suhteessa
vanhaan

Uuden
kehikon

efektiivinen
kustannus

Suunnittelukustannukset 15 % 70 % 11 % 12 % 50 % 6 %

Materiaalikustannukset 30 % 117 % 35 % 34 % 104 % 35 %

Valmistuskustannukset 47 % 70 % 33 % 46 % 80 % 37 %

Kuljetuskustannukset 8 % 90 % 7 % 8 % 80 % 6 %

Kokonaiskustannukset 100 % 86 % 100 % 85 %

PUTOAMISSUOJAN KEHIKON KUSTANNUSTEN SUHTEUTUS

3 m kehikko 7 m kehikko
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Tutkimuksen tuloksena on putoamissuojan kehikon rakennetta saatu kehitettyä

helpommin muokattavaksi. Uudet kehikkomallit ovat pulttiliitoksin koottavia ja näin antavat

enemmän mahdollisuuksia nopeampaan räätälöintiin. Jos asiakkaan tarpeet muuttuvat

toimituksen jälkeen ja asiakkaalle tulee tarve muuttaa putoamissuojan kehikkoa, on

kehikon muuttaminen jatkossa huomattavasti helpompaa.

Kehikon valmistuspiirustukset oli aiemmin tehty sillä periaatteella, että jokaisesta

yksittäisestä osasta on oma piirustus. Suunniteltaessa vanhan mallin pohjalta räätälöityä

kehikkoa oli oltava erityisen tarkkana koko tuoterakenteen hallinnan kanssa. Uusissa

putoamissuojamalleissa valmistuspiirustukset on jaettu hitsauskokoonpanoihin, joissa on

tarvittavat tiedot laser-leikattavien levyjen ja putkien tilaamiseen. Näin ollen tulevissa

kehikon räätälöinneissä piirustusten ja tuotedokumentaation hallinta tulee olemaan

huomattavasti helpompaa.

Kehikon valmistuspiirustusten määrää on vähennetty 1/7 osaan vanhasta joka nopeuttaa

suunnitteluprosessia mahdollisten uusien kehikkomallien räätälöintivaiheessa. Tämän

johdosta suunnittelun läpimenoaika on nopeutunut 7 metrin kehikolla noin 50 %.

Suunnitteluaika on tutkitussa tapauksessa suoraan verrannollinen suunnittelun

kustannuksiin.

Myös kehikon alihankintavalmistajan näkökulmasta piirustusmäärän vähentäminen

helpottaa työtä valmistusvaiheessa ja vähentää virheiden mahdollisuuksia etenkin

mahdollisissa piirustusten versiointivaiheissa.

Aiemmissa kehikkomalleissa modulaarisuus rajoittui hitsattuun kehikkorakenteeseen, joka

oli yksi hitsauskokoonpano. Uudessa isossa kehikkomallissa (kuva 15) on nyt viisi

modulaarista liitosta kehikon lisällä, jotka mahdollistavat kehikon pituuden muutokset

kahden valmistuspiirustuksen ja yhden kokoonpanopiirustuksen muutoksella. Pienessä

kehikossa (kuva 15) modulaarisia liitoksia on käytännössä kaikissa pystytolppien väleissä

ja kehikon mitoitus pystytään suunnittelussa määrittelemään päämittapiirustuksen ja

osaluettelon avulla.

Puolivalmisteiden määrää on uusilla kehikkomalleilla mahdollisuus lisätä. Uudessa isossa

kehikkomallissa (kuva 16) päädyt ovat usein samanlaisia, mutta kaikki osat ovat kuitenkin

itse valmistettavia. Pienessä kehikkomallissa (kuva 15) kaikki kulmapalat ja liitososat ovat
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kaupallisia komponentteja. Ainoastaan alakehikko on valmistettava kehikon mittojen

mukaan.

Riippuen kehikon materiaalista, tarvittavasta pintakäsittelystä ja kunkin alihankkijan

toimitusprosessista, kehikkoa on jouduttu kuljettamaan välillä myös valmistuksen aikana

esimerkiksi maalaukseen, sinkitykseen tai peittaukseen. Pulttiliitoksilla koottavan kehikon

ansiosta kuljetettavuus helpottuu merkittävästi. Myös kuljetettavuus

alihankintavalmistajalta loppuasiakkaalle helpottuu ja antaa paremmat mahdollisuudet

myös pitkiin kuljetuksiin kustannustehokkaasti.

Myyntivaiheessa tehtävien tarjouspiirustusten tekeminen nopeutuu selkeämmän

tuoterakenteen ansiosta. Myös tuotteen kustannusrakenne muuttuu selkeämmäksi ja

kehikon eri variaatiot osataan ottaa paremmin huomioon hinnoittelussa.

5.4 Laskentamalli modulaarisuuden vaikutuksista kustannuksiin

Jotta putoamissuojan kustannusten laskentamallista saadaan tarvittava hyöty irti, olisi se

tehtävä uusille kehitetyille kehikkomalleille hyödyntäen useiden toteutuneiden

toimitusprojektien kustannuksia. Tämän tutkimuksen valmistuessa yhtään uutta

kehikkomallia ei ole vielä otettu mukaan toimitusprosessiin, joten toteumakustannuksia ei

näistä ole käytettävissä. Laskentamalli tulisi olemaan summalausekkeita eri

kustannusosuuksista kehikon koon mukaan.
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6 POHDINTA

Seuraavassa on tuotu esiin tärkeimmät asiat tämän tutkimuksen tuloksista sekä

analysoitu tulosten hyödynnettävyyttä ja sovellettavuutta. Lisäksi on pohdittu työn

tavoitteiden täyttymistä sekä työssä muita esiin tulleita asioita ja niiden vaikuttavuutta

sekä sovellettavuutta juuri putoamissuojan modulaarisuuden kehitykseen.

6.1 Avaintulokset

Riittävä räätälöinnin aste mahdollisimman kattavan modulaarisuuden varmistamiseksi

saavutetaan moduloimalla putoamissuojan kehikko.

Avaintuloksina voidaan pitää toimitusprosessin merkittävää helpottumista sekä siitä

seurannutta 14-15 % säästöä kokonaiskustannuksissa. Liiketaloudellisesta näkökulmasta

uudet kehikkomallit kannattaa ottaa käyttöön seuraavissa toimitusprojekteissa, jotta

hyödyt saadaan todennettua ja varmistettua todellisen toimitusprojektin yhteydessä.

Todennettuja hyötyjä tulee verrata tämän tutkimuksen tuloksiin ja tehdä sen perusteella

päätelmiä mahdollisista jatkotutkimuksista.

Putoamissuojan modulaarisuutta saatiin parannettua tämän tutkimuksen aikana

merkittävästi. Lisäksi työn aikana saatiin paljon arvokasta tietoa asiakkaiden

vaatimuksista, jotka auttavat myös jatkossa tuotteen kehityksessä sekä myynnissä.

Sopivaa modulaarisuuden tasoa oli kuitenkin vaikea määrittää, koska tuotteen räätälöinnin

taso haluttiin säilyttää mahdollisimman korkeana. Uusissa asiakasprojekteissa

räätälöinnin aste voi vaihdella paljonkin, mutta tämä tutkimus antaa hyvän perustan

uusien ratkaisujen modulaariselle suunnittelulle. Tärkein asia, jota työssä lähdettiin

tavoittelemaan, oli alentaa valmistuskustannuksia tuotteen paremman modulaarisuuden

myötä. Paremman modulaarisuuden avulla onnistuttuun vähentämään omaa

suunnittelutyön määrää sekä helpottamaan ja nopeuttamaan valmistusta. Lisäksi uusilla

putoamissuojamalleilla kuljetettavuus on pulttiliitoksilla kasattavien kehikkojen ansiosta

vähemmän tilaa vievää ja näin myös edullisempaa.

Valmistuskustannusten laskentamallia ei pystytty yksikäsitteisesti määrittämään ilman

useampien ja erikokoisten kehikoiden toteumakustannuksia. Periaate laskentamallille on

kuitenkin selvillä ja tämä voidaan toteuttaa jatkotutkimuksena myöhemmin.
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Työ vastaa hyvin tutkimuskysymyksiin. Työssä saatiin selvitettyä, että asiakaskohtainen

modulaarisen tuoteperheen räätälöinti on kustannustehokasta silloin, kun tehdään

putoamissuojan kehikko noin 2,5–8 metrin levyisenä ja silloin, kun putoamissuojan

kiinnityspaikat ovat sovellettavissa asiakkaan rakenteisiin pienin muutoksin.

Kaavamainen tekninen modulointi tarkoittaisi putoamissuojan osalta tuotteen modulointia

esimerkiksi ottamalla huomioon kaavamaisesti pelkästään valmistuksen kannalta

tarvittavat seikat tai moduloimalla tuote kaavamaisesti skaalaamalla jotakin mittaa.

Putoamissuojan tyyppisessä tuotteessa se ei ole järkevää, koska tuote on lähes aina

jollakin tasolla räätälöitävä asiakkaan ympäristön ja vaatimusten mukaiseksi. Tässä

tutkimuksessa on selvitetty juuri ne asiat, jotka ovat asiakkaiden näkökulmasta kaikkein

tärkeimmät ja niiden asioiden perusteella on todettu tehokkaammaksi siirtyä

asiakaskohtaisempaan modulaariseen tuoteperheen räätälöintiin.

6.2 Teorian hyödynnettävyys

Tämän työn kirjallisuuskatsauksessa tutkittiin putoamissuojan markkinoiden kannalta

tärkeää turvallisuuskulttuurin vaikutusta sekä erilaisia asiakastarpeiden

kartoitusmenetelmiä.

Tärkeimpänä modulaarisen putoamissuojan tuoteperheen kehityksessä oli tutkia ja

oivaltaa tärkeimmät asiat tuotteen modularisoinnissa sekä niiden vaikutukset

valmistuskustannuksiin.

Tuoteperheeseen, tuotesarjoihin ja modulaarisuuteen liittyvä kirjallisuus koskee lähes

poikkeuksetta jotain sarjavalmisteisia tuotteita, joissa valmistussarjat ovat vähintäänkin

tuhansia kappaleita. Tästä johtuen kaikkia asioita ei ollut mahdollisuutta tai järkevää

hyödyntää putoamissuojan osalta. Myös kaikkein tärkeimpään eli valmistuskustannusten

alentamiseen löytyi modulaarisuuden myötä hyviä uusia keinoja.

6.3 Tutkimusmetodien soveltuvuus

Valitut tutkimusmetodit toimivat putoamissuojan modulaarisuuden kehittämisessä hyvin.

Pahlin ja Beitzin (1990, s. 92) toimintorakenneanalyysin avulla saatiin tunnistettua

modulaariset ratkaisuvaihtoehdot. Lucasin DFA-metodin avulla onnistuttiin tunnistamaan

tuotteen kriittiset osat ja analysoimaan rakennetta kriittisesti. Lucasin tunnusluvut eivät

kuitenkaan soveltuneet sellaisenaan laskettavaksi putoamissuojan kehikon osalta. Näihin
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yhdistettynä puolistrukturoidut haastattelut tarkoin valituilla teemoilla antoivat hyvän

pohjan putoamissuojan modulaarisuuden kehittämiselle.

Triangulaatio toimi mielestäni erittäin hyvin tämäntyyppisen tuotteen modulaarisuuden

kehittämisessä, koska kaikki kolme metodia tukevat toisiaan ja niiden avulla päästiin

toivottuun lopputulokseen. Esimerkiksi asiakkaiden vaatimuksesta tuleva kehikon

soveltuvuus mahdollisimman hyvin kalustoon sopivaksi ja siihen yhdistettynä

toimintorakenneanalyysi sekä kriittisten osien tunnistaminen antoivat hyvät reunaehdot

kehikon modulaariselle suunnittelulle.

6.4 Haastatteluiden hyödynnettävyys

Haastatteluiden avulla on saatu selville yhtenäinen näkemys asiakasvaatimuksista ja

tuotteen räätälöinnin kannalta tärkeistä asioista. Puolistrukturoidun haastattelun

aihealueet ja kysymykset on aseteltu niin, että asiakkaalta saadaan mahdollisimman

totuudenmukainen kuva eri asioiden merkityksestä. Haastatteluiden tulokset tukivat hyvin

aikaisempaa kuvaa asiakasvaatimuksista.

6.5 Tulosten yleistettävyys ja hyödynnettävyys

Tutkimuksen tulokset ovat yleisellä tasolla hyödynnettävissä, mutta niitä ei voi käyttää

suoraan minkään muun tuotteen kanssa. Mahdollisen, kokonaan uuden

putoamissuojamallin suunnittelussa tämän tutkimuksen tuloksilla saavutetaan yritykselle

merkittävää hyötyä. Asiakasvaatimukset on jo pitkälle selvitetty ja mahdolliset uudet

vaatimukset pystytään ottamaan helpommin jatkossa huomioon. Olemassa olevien

suunnitelmien ja tuotteen rakenneanalyysin avulla pystytään tuotteen suunnittelu

tekemään tehokkaammin ja määrittämään mahdollisimman oikea modulaarisuuden taso

jo ennen tuotteen markkinoille saattamista.

Asiakkaan suuntaan työn tulokset näkyvät nopeampana ja laadukkaampana tarjouksena,

kilpailukykyisempänä hinnoitteluna sekä lyhyempänä toimitusaikana. Valmistavan

alihankkijakonepajan suuntaan työn tulokset näkyvät selkeämpinä

valmistusdokumentteina, joita on helpompi hallita sekä mahdollisuutena toteuttaa tuotteen

valmistusprosessi entistä tehokkaammin ja sarjatyömäisemmin. Näiden parannusten

avulla on odotettavissa positiivinen vaikutus myös tuotteen laatuun sekä pitkällä

tähtäimellä yrityksen imagoon laadukkaiden putoamissuojien toimittajana.



55

Työn tuloksien tarkkuudet perustuvat suunnittelu- ja kuljetuskustannusten osalta

toteutuneisiin kustannuksiin sekä tutkimuksen tekijän omiin laskelmiin ja kokemuksiin.

Valmistus- ja materiaalikustannusten osalta kustannukset perustuvat

alihankintakonepajan tekemiin laskelmiin. Laskelmat tehneellä konepajalla on hyvä

kokemus molempien putoamissuojamallien valmistamisesta noin kahden vuoden ajalta.

Kaikkia alihankintakonepajan kustannuslaskelmia voidaan pitää riittävän tarkkoina, mutta

mahdollinen markkinatilanteen muutos voisi muuttaa valmistuskustannuksia tai yleiset

materiaalihintojen vaihtelut voisivat lievästi vaikuttaa laskettuihin materiaalikustannusten

osuuteen.

Tässä tutkimuksessa tehtävää putoamissuojan modularisointia on aloitettu tekemään noin

1,5 vuotta ensimmäisten projektitoimitusten jälkeen. Tuotteen modulaarisuus oli kuitenkin

jo ensimmäisen mallin suunnittelussa otettu jossain määrin huomioon ja sen vuoksi tässä

diplomityössä pystyttiin keskittymään vain yhden osa-alueen tarkempaan analysointiin.

Useiden projektien valmistamisen ja toimituksen myötä erityisesti asiakasvaatimukset ovat

tulleet paremmin esille ja tämän ansiosta vastaavaa tuotteen modularisointia ei olisi ollut

mahdollista toteuttaa ennen tuotteen markkinoille saattamista. Optimaalisin hetki tuotteen

modularisoinnille olisi voinut olla noin 6–12 kuukautta ensimmäisten putoamissuojien

käyttöönoton jälkeen.

Tuloksiin perustuen, modularisoinnin vaikutus keskittyy erityisesti suunnittelu- ja

valmistuskustannusten alentamiseen, mutta myös uusien modulaaristen tuotemallien

avulla pystytään tarjoamaan kustannustehokkaasti paremmat ratkaisuvaihtoehdot

asiakkaiden vaativiin kohteisiin.

6.6 Muut modulaarisuuden kehittämisen menetelmät

Boothroyd-Dewhurst-DFA -metodissa erotellaan menettelytavat manuaaliselle,

robotoidulle ja automatisoidulle kokoonpanolle (Eskelinen & Karsikas 2013, s. 83). Tässä

tutkimuksessa on keskitytty vain manuaalisen kokoonpanon kehittämiseen, koska

putoamissuojat ovat tässä tapauksessa yleensä asiakaskohtaisesti räätälöityjä ja

valmistussarjat yleensä pieniä, jolloin automatisoidusta tai robotisoidusta kokoonpanosta

ei saada hyötyjä. Boothroyd-Dewhurst-DFA -metodi soveltuu ensisijaisesti olemassa

olevan kokoonpanon analysointiin ja kehittämiseen kokoonpanoystävällisemmäksi.

Lucas-DFA -metodissa on sama ongelma kuin Boothroyd-Dewhurst-DFA -metodissa eli

kokoonpantavuuden parantaminen voi vaikeuttaa yksittäisten osien valmistettavuutta ja
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vaikutus kokonaiskustannuksiin saattaa olla joissain tapauksissa haitallinen. (Eskelinen &

Karsikas 2013, s. 83.)

Hitachi Assembly Evaluation -metodi on kehitetty tukemaan osakokoonpanojen

asennettavuuden parantamista automaattista asennuslinjaa varten, joten tätäkään

metodia ei pystytä hyödyntämään putoamissuojien kokoonpanossa. (Eskelinen &

Karsikas 2013, s. 83.)

6.7 Jatkotutkimukset

Jatkokehitystä putoamissuojan modulaarisuudelle pystytään tekemään tulevaisuudessa,

kun saadaan lisää kokemusta mahdollisista asiakkaiden uusista vaatimuksista. Jos

putoamissuojien toimitusten volyymi kasvaa joskus merkittävästi ja räätälöidytkin

valmistussarjat alkavat olla riittävän suuria täyttääkseen sarjavalmistuksenomaiset

tunnusmerkit, voidaan modulaarisuutta kehittää myös muun rakenteen osalta ja saada

myös sieltä kustannussäästöjä. Kun tämän tutkimuksen myötä on saatu toimiva malli

putoamissuojan kehikon modularisoinnille, voidaan samaa mallia soveltaa esimerkiksi

putoamissuoja jousipalauttimelle, joka voisi olla seuraava kohde, jossa kustannussäästöjä

olisi mahdollista saavuttaa. Uusien kehikkomallien toimitusprojektien myötä myös

valmistuskustannusten laskentamalli pystytään luomaan riittävän tarkaksi. Myös

mahdollisten, kokonaan uusien ja erilaisiin kohteisiin soveltuvien putoamissuojamallien

kehittäminen tulee lähiaikoina ajankohtaiseksi, joissa samoja metodeja voidaan soveltaa.
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7 YHTEENVETO

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää junanvaunujen ja säiliörekkojen lastaus- sekä

purkupaikoilla käytettävästä Ensured Safety -putoamissuojasta modulaarinen tuoteperhe,

jonka avulla pystytään täyttämään useimmat asiakkaiden tarpeet sekä toteuttamaan

tuotteen toimitusketju kustannustehokkaasti.

Tässä tutkimuksessa tärkeimpinä tutkimusmetodeina käytettiin Pahlin ja Betizin (1990, s.

92) toimintorakenneanalyysiä, jonka avulla saatiin tunnistettua modulaariset

ratkaisuvaihtoehdot sekä Lucasin DFA-metodia, jonka avulla onnistuttiin tunnistamaan

tuotteen kriittiset osat. Näihin yhdistettiin asiakkaille tehtävät puolistrukturoidut

teemahaastattelut, joiden avulla saatiin tunnistettua asiakkaiden vaatimukset.

Tutkimuksessa havaittiin, että putoamissuojan modulaarisuuden kannalta putoamissuojan

kehikko on kaikkein oleellisin kokonaisuus, jolla on merkitystä putoamissuojan

kustannuksiin. Muiden komponenttien ja osakokoonpanojen merkitys tuotteen

modulaarisuuden kannalta kustannusten näkökulmasta oli merkittävästi pienempi, joten

tutkimuksessa keskityttiin vain eri kehikkomallien modulaarisuuden kehittämiseen.

Tutkimuksessa kehitettiin kaksi eri kokoluokan kehikkomallia putoamissuojalle, joiden

avulla tuotteen modulaarisuutta pystyttiin parantamaan. Tämän seurauksena kehikon

suunnittelu- ja valmistusajat saatiin lyhyemmiksi sekä näiden myötä suunnittelu- ja

valmistuskustannuksia saatiin laskettua. Putoamissuojan modulaarisuuden kehittyminen

todettiin näkyvän asiakkaalle nopeampana ja laadukkaampana tarjouksena,

kilpailukykyisempänä hinnoitteluna sekä lyhyempänä toimitusaikana. Vaikutus

valmistavan alihankintakonepajan suuntaan todettiin näkyvän selkeämpinä

valmistusdokumentteina, joita on parempi hallita sekä mahdollisuutena toteuttaa tuotteen

valmistusprosessi entistä tehokkaammin ja sarjatyömäisemmin. Lisäksi edellä mainituilla

asioilla todettiin olevan positiivinen vaikutus tuotteen laatuun ja yrityksen imagoon.

Tutkimuksessa ilmeni, että mahdollisten uusien putoamissuojamallien suunnittelussa

tarvittava modulaarisuuden taso osataan jatkossa määritellä paremmin. Lisäksi todettiin

myös, että mahdolliset muutokset ja lisätiedot asiakasvaatimuksissa sekä mahdollisella

merkittävällä volyymin kasvamisella on vaikutus modulaarisuuden tason määrittämiseen.
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Tällöin tuotteen modulaarisuutta pitäisi laajentaa kehikon lisäksi myös muihin

osakokoonpanoihin.

Tähän tutkimukseen viitaten on perusteltua, että asiakkaan toiveet yhdistämällä ja

ottamalla ne huomioon tuotteen modulaarisuuden suunnittelussa, on mahdollista päästä

osittain massatuotannon etuihin.
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Liite III

Putoamissuojan toimintojen ja moduulien lajit.

PUTOAMISSUOJAN TOIMINTOJEN JA MODULIEN LAJIT

 Pahl & Beitz 1990, s. 438 Kuva 7.20 soveltaen

Kokonaistoiminto
muunnelmat

Kehikon mekanismi Modulaariset liitokset Hitsi

Kehikon muoto
Nivelöity 4-piste
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Liite IV, 1

Osien lukumäärät ja kokoonpanoajat.
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Liite V, 1

Haastatteluiden tulokset
Haastattelut toteutettiin helmi-maaliskuun 2016 aikana eri asiakkaille jotka toimivat

nesteterminaaleissa ja tehtaissa. Kyseiset henkilöt ovat olleet hankkimassa vastaavia

putoamissuojia useisiin eri kohteisiin ja heillä oli hyvä käsitys siitä millaisia ominaisuuksia

tuotteilla tulisi olla.

Osasta haastatteluista on olemassa äänitallenne. Muista haastatteluista on tehty

muistiinpanot haastattelun aikana.

Seuraavassa on esitetty teemat 1-9 joista haastatteluissa on keskusteltu sekä kustakin

teemasta siihen liittyvät tärkeät asiat joita haastatteluissa on tullut esille.

Teemat

1. Turvallisuus

 tärkeä osa yrityksen kulttuuria

 vakuutusyhtiöt vaativat

2. Käytettävyys

 haastavissa olosuhteissa erityisen tärkeää

 toimintavarmuus

 helppokäyttöisyys

3. Soveltuvuus kalustoon

 pitäisi pystyä huomioimaan mahdollisimman hyvin

 mahdotonta saada kaikelle kalustolle täydellisesti sopivaa yhtä ratkaisua

4. Räätälöitävyys

 mahdollisuus tilata räätälöitäviä tuotteita on tärkeää koska muuten vastaavien

tuotteiden käyttö monessa paikassa mahdotonta

 myös jälkeenpäin muunneltavuus pitäisi osata ottaa huomioon

5. Asennettavuus

 hitsauksia työmaalle mahdollisimman vähän

 nostopaikat merkittävä osakokoonpanoille selkeästi

6. Hinta

 räätälöity tuote voi olla hiukan kalliimpi kuin vastaavilla ominaisuuksilla oleva

vakiotuote jos se räätälöinnin ansiosta on paremmin kohteeseen soveltuva.

7. Toimitusaika

 riippuen kohteen esisuunnitteluun tarvittavasta ajasta, yleisesti n. 2-3

kuukauden toimitusaika koettiin kohtuulliseksi. Usein isoissa yrityksissä

investointianomuksen käsittely vie jo saman ajan.



Liite V, 2

 joissain kohteissa tarve putoamissuojauksen parantamiselle voi olla

kiireellisempi esimerkiksi vanhalla huonolla putoamissuojaratkaisulla

tapahtuneen tapaturman vuoksi

8. Laatu

 käyttö voi olla kohteessa melko kovaa ja tuotteen on kestettävä pienet kolhut

 toimintavarmuus tärkeää kaikissa sääolosuhteissa

9. Muita tärkeitä asioita lastaus- ja purkupaikoista sekä niiden putoamissuojauksista

 halu ostaa laitteet asennettuna ja käyttöönotettuna


