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1 JOHDANTO 

 

 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan OEE:n (Overall Equipment Efficiency) eli 

kokonaistehokkuuden (Käytettävyys, nopeus, laatu) soveltumista sorvilinjan 

kokonaistehokkuuden laskennassa. Sorvilinja on yksi tärkeimmistä konelinjoista kertopuun 

tuotannossa, joten kokonaistehokkuuden laskenta on hyvä kohdistaa tämän vuoksi siihen. 

Sorvilinja on havaittu kohdeyrityksen sisällä potentiaaliseksi kehityskohteeksi. 

 

Työ toteutetaan Metsä Woodin Punkaharjun Kertotehtaalla. Kertotehtaan lisäksi 

tehdasalueelle kuuluu Metsä Woodin vaneritehdas. Metsä Wood on yksi Metsä Group 

konsernin liiketoiminta-alueista. Metsä Woodin tuotantolaitoksia sijaitsee Suomessa 

Punkaharjulla, Suolahdessa ja Lohjalla. Muut neljä tuotantolaitosta sijaitsevat Isossa-

Britanniassa. Muita liiketoiminta-alueita ovat Metsä Tissue, Metsä Board, Metsä Fibre ja 

Metsä Forest. (Metsä Group 2017.) 

 

Metsä Woodin tuotteita ovat erilaiset puutuotteet. Liikevaihto on 0,5 MRD. euroa ja 

henkilöstöön kuuluu 1500 työntekijää. Yhteensä koko konsernin liikevaihto on 4,7 MRD. 

euroa ja henkilöstöön kuuluu 9300 työntekijää. Metsäliitto Osuuskunta omistaa Metsä 

Woodista 100 %. Muiden liiketoiminta-alueiden tuotekategorioihin kuuluvat pehmo- ja 

ruoanlaittopaperit, kartonki, sellu, sahatavara. Lisäksi näihin kuuluvat puunhankinta ja 

metsäpalvelut. (Metsä Group 2017.) 

 

1.1 Tutkimusongelma ja –kysymykset 

Päätutkimusongelmana on se, että OEE-laskentaa ei ole aiemmin hyödynnetty kertopuun 

valmistuksen yhteydessä. Haasteena on määrittää nimellisarvot käyttöasteelle, nopeudelle ja 

laadulle. Haastavin näistä osa-alueista on laadun tarkastelu. Tutkimuskysymyksenä on, että 

voidaanko OEE-laskentaa hyödyntää kokonaistehokkuuden määrittämiseen ja 

kehittämiseen kertopuun tuotannossa käytettäviin tuotantolaitteisiin ja -linjoihin? Mikäli 

mittausten kautta saadaan OEE-arvo, niin onko OEE-laskennan antama tulos realistinen ja 

vertailukelpoinen ajatellen sorvilinjan kehittämistä? 
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1.2 Tavoitteet 

Tavoitteena on rakentaa OEE-laskenta menetelmä sorvilinjan kokonaistehokkuuden 

tarkkailuun. Mikäli OEE-laskenta onnistuu ja saadaan realistinen OEE-arvo, voidaan 

kokeilla kohdelinjan kokonaistehokkuuden parantamista. Kehitysmuutosten jälkeen 

tavoitteena on kokeilla OEE-laskentaa uudestaan ja verrata sitä edeltävään OEE-arvoon. 

Näin voidaan nähdä muutosten vaikutus OEE-arvoon sekä sen osa-alueisiin eli 

käytettävyyteen, nopeuteen ja laatuun. 

 

1.3 Rajaukset 

Työ rajautuu sorvilinjaan, johon hyödynnetään OEE-laskentaa. Laskennassa hyödynnetään 

Arrow-järjestelmää, josta saadaan OEE:n osa-alueiden arvot OEE-laskentaa varten. Teoria 

rajautuu OEE-laskentaan, ”LEAN, jatkuvaan parantamiseen”, Arrow-järjestelmään, 

kertopuun valmistukseen ja sorvaukseen. Työssä käytetään näiden lisäksi jatkuvan 

parantamisen työkaluja, kuten esimerkiksi juurisyyanalyysiä (RCA, Root Cause Analysis), 

johon kuuluvat vioittumis- ja vaikutusanalyysi (FMEA, Failure Mode and Effect Analysis). 

Tuloksia tarkastellaan matemaattisin menetelmin käyttäen MiniTab -ohjelmaa. Työ rajautuu 

sorvilinjaan, koska se on tärkeä osa koko kertopuun valmistusta. Sorvilinjalta valmistuva 

viilu vaikuttaa lopputuotteen laatuun, sekä tuotannossa seuraavien tuotantolinjojen/-

koneiden toimintaan. Mikäli käyttöasteen, nopeuden ja laadun määrittely onnistuu ja OEE-

arvo on realistinen, voidaan kokonaistehokkuutta tarkastelemalla päästä ongelmakohtiin 

kiinni. Tutkimukseen etsitään tieteellistä kirjallisuutta hyödyntäen eri tietokantoja, Metsä 

Woodin arkistoja ja haastattelemalla työntekijöitä. 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

Seuraavana on esitetty tutkimusmenetelmiä, joita tutkimuksessa tullaan käyttämään. OEE-

laskenta, juurisyyanalyysi sekä FMEA-analyysi ovat eräitä Lean:in työkaluja. Lisäksi 

tutkimuksessa hyödynnetään tietokantoja, tieteellisiä artikkeleita ja kirjoituksia. Myös 

haastattelut lukeutuvat myös tutkimusmenetelmiin, joissa haastatellaan tutkittavan yrityksen 

työntekijöitä ja muita henkilökuntaan kuuluvia henkilöitä. 

 

2.1 Lean, jatkuva parantaminen 

Lean pohjautuu TPS:stä, joka on Toyotan tuotantofilosofia (Toyota Production System). 

TPS kehitettiin parantamaan autotehtaiden tuottavuutta. Lean on laatujohtamista, jonka 

tavoitteena on kasvattaa tuotannon virtaustehokkuutta. Tästä seuraa tuotannon läpimenoajan 

pieneneminen. Asiakkaan saama arvo tulee virtaustehokkuudesta ja resurssien tehokkaasta 

käytöstä. Läpimenoajan pidentyessä tuotetaan ei-arvoa, joka on resurssien hukkaamista. (Six 

Sigma 2017.) 

 

Lean:ssa tavoitteena on poistaa täydellisesti hukka. Hukkaa voi esiintyä myynnistä 

tuotantoon asti. Perinteisessä yrityksessä hukkaa on prosessituotannossa, mutta se on 

piilossa. Tuottavat prosessit sisältävät hukantuottajia. Esimerkiksi valmistuksessa voi olla 

tarpeetonta toimintaa. Hukka ei ainoastaan liity näkyviin virheisiin tai häiriöihin, vaan sitä 

voi muodostua totutuista toimintatavoista, joita on pidetty muuttumattomana. On ehdotonta 

ymmärtää lisäarvon merkitys, jotta voidaan ymmärtää täydellisesti mitä hukka on. (Chiarini 

2013, s. 15–16.) 

 

2.1.1 Lisäarvo ja hukka 

Ennen organisaation sisällä olevan hukan pääaiheuttajan ymmärrystä, on ymmärrettävä 

lisäarvon käsitteet, prosessi ja toiminta. Prosessi on toimintojen seuraus, jota yksi tai 

useampi organisaation toiminta hallinnoi. Prosessi sisältää hallinnon, koneet, materiaalit ja 

menetelmät. Prosessi voi olla sisäistä tai liittyä esimerkiksi ostotoimintaan, tai se voi olla 

sivuttaistoimintaa, kuten esimerkiksi palvelu-/tuotesuunnittelua ja kehittämistä. Yksittäinen 

toiminta on prosessin ytimessä. Toiminta voidaan määrittää lisäarvoatuottavaksi 
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toiminnaksi, kun se tuottaa korkeamman arvon, kuin se tarvitsee itse tuottaakseen. (Chiarini 

2013, s. 16.) 

 

Arvolla tarkoitetaan arvoa, jonka asiakas tunnistaa. Kun raaka-aineesta saadaan valmistettua 

puolivalmiita tuotteita, varastoidaan ne varastoon. Hyvä tarkastaja jakaa ja määrittää 

korkeammat kustannukset tuotteelle, mutta voiko tarkastaja olla varma siitä, että 

kustannusten määrä vastaa asiakkaan näkemää arvoa? Lean organisaatiossa lisäarvon 

määrittäminen on tarkempaa. Lisäarvo on luotava mahdollisimman alhaisin kustannuksin, 

jolloin voidaan maksimoida arvoa, jonka asiakas tunnistaa kyseiselle tuotokselle. Tämän 

myötä voidaan todeta, että hukka on jokaista toimintaa, joka lisää kustannuksia, mutta ei 

tarjoa lisäarvoa asiakkaalle. (Chiarini 2013, s. 16–17.) 

 

Lean on toiminnallista filosofiaa, ja todellisuudessa se sisältää suhteellisen vähän Lean-

työkaluja. Leanin käyttäminen pelkästään työkaluna ei edesauta prosessin kehittämisessä, 

vaan se pitäisi liittää johonkin Leanin sisältämiin eri konsepteihin, jotta voitaisiin saavuttaa 

halutut tavoitteet. (Charron, Harrington, Voehl & Wiggin 2015, s. 254.) Lean-työkaluihin 

kuuluvat esimerkiksi 5S työpaikka organisointi ja standardisointi (5S Workplace 

Organization and Standardization), OEE-laskenta, FMEA-analyysi, Virheenestin (Mistake 

Proofing) ja Juurisyyanalyysi (RCA, Root cause analysis). Leanin konsepteita ovat 

esimerkiksi Kaizen, Just-in-Time (JIT) ja 5Ms, eli materiaalit, koneet, työvoima, menetelmät 

ja mittaukset (Materials, Machines, Manpower, Methods, and Measurements). 

 

2.2 OEE-laskenta 

OEE-laskennassa lasketaan valitulle tuotantokoneelle/-linjalle kokonaistehokkuus. 

Jokaiselle tuotantokoneelle/tuotantolinjalle ihannetapaus on, että materiaalivirta pysyy 

jatkuvana, tuotantoa tapahtuu maksimaalisella nopeudella eikä hävikkiä synny. Tällöin 

tilauksesta toimitukseen aika, eli läpimenoaika pysyy minimissään. Toimintatavat kuten 

esimerkiksi korjaukset, konerikot, työkalujen etsintä, odottelut ja tuotteiden ylimääräiset 

siirtämiset heikentävät tehokkuutta. (Villanen 2013, s. 1.) 

 

2.2.1 Kokonaistehokkuus 

Kokonaistehokkuus OEE/KNL osoittaa, mikä kolmesta tekijästä on merkittävin tuotannon 

tehokkuuden heikentäjä. OEE:n kolme tekijää ovat käytettävyys (käyttöaste, aika), nopeus 
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(tehokkuus) ja laatu. Nämä esitetään prosentteina eli kokonaistehokkuus OEE on 

prosenttiluku. (Villanen 2013, s. 1.) Maailmanlaajuisesti OEE-laskennassa saatu 

keskimääräinen arvo on ollut 60 %, yli 85 % OEE arvon saavat tuotantolinjat/koneet ovat 

todella tehokkaita OEE:lla mitattuina (Arrow Engineering 2016). 

 

Luku OEE (KNL) saadaan kaavasta 

 

𝐾×𝑁×𝐿 = 𝐾𝑁𝐿              (1) 

 

missä K on käytettävyys, N nopeus ja L laatu. (Villanen 2013, s. 1.) 

 

Kuvassa 1 on esitettynä kokonaistehokkuuden tekijöiden laskentakaavat 

 

 

Kuva 1. Kokonaistehokkuuden kolme tekijää, käytettävyys, nopeus ja laatu (Villanen 2013, 

s. 1). 

 

Tutkimuksen jatkossa tulee huomioida se, että jokainen tuotantolinja/-kone on oma 

yksilönsä. Esimerkiksi laadun mittaaminen ei välttämättä tule tapahtumaan suoranaisesti 

sorvilinjalta saadun tiedon mukaan.  

 

Kuvassa 2 on määritettynä kuusi tehdaslaitteiston tilaa. Tilat ovat määritelty seuraavalla 

tavalla (De Ron & Rooda 2005, s. 191): 
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1. Ei-aikataulunmukainen tila: Laitteistoa ei ole aikataulutettu tuottavaan tilaan. 

Esimerkiksi viikonloput ja lomat (mukaan lukien ylös- ja alasajo). 

2. Ennenaikainen toimintakelvottomuustila: Laitteisto ei ole kunnossa toimimaan 

suunnitellulla tavalla, joka johtaa suunnittelemattomaan seisonta-aikaan, esimerkiksi 

huollon viivästyminen (huolto odottaa henkilöä tai osaa), korjaus, kulutustavaran tai 

kemikaalien vaihto. 

3. Suunniteltu toimintakelvottomuustila: Laitteisto ei ole käytössä toimimaan sille 

suunnitellulla tavalla, johtuen suunnitellusta seisonta-ajasta. Tämä tila sisältää 

seuraavat toiminnot: valmistuskoestus, ennaltaehkäisevä huolto ja asetus. 

4. Suunnittelutila: Laitteisto on kunnossa toimimaan suunnitellulla tavalla, mutta on 

asetettu toimimaan suunnittelun mukaisesti. Suunnittelutila sisältää seuraavat 

toiminnot: Prosessisuunnittelu, laitteistosuunnittelu ja ohjelmistosuunnittelu. 

5. Valmiustila: Laitteisto on  kunnossa, mutta ei ole suunnitellussa toiminnassa. 

Valmiustila sisältää seuraavat toiminnot: Operaattoria ei ole käytettävissä (tauot, 

ruokailut, ja kokoukset), tarvikkeita ei saatavilla (toimintaa edistävien tavaroiden 

puute), ei tukityökaluja. 

6. Tuottavatila: Laitteisto toimii sille suunnitellulla tavalla. Tuottavatila sisältää 

seuraavat toiminnot: Varsinainen tuotanto (sisältää syötön ja tuotteiden purkauksen), 

työskentely kolmessa osassa, uudelleentyöskentely, ja suunnitteluajot on tehty 

yhdessä tuotantoyksiköiden kanssa. 
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Kuva 2. OEE laitteistotilat (De Ron & Rooda 2005,  s. 192). 

 

Seuraavassa kaavassa OEE rakentuu De Ron & Rooda (2005) mukaan seuraavalla tavalla 

 

𝑂𝐸𝐸 = 𝐴𝐸×(𝑂𝐸×𝑅𝐸)×𝑄𝐸             (2) 

 

missä AE on käytettävyys (availability efficiency), OE käyttötehokkuus (operational 

efficiency), RE nopeustehokkuus (rate efficiency) ja QE laatu (quality efficiency). (De Ron 

& Rooda 2005, s. 192.) 

 

Seuraavana on esitetty, mistä OEE kaavan AE, OE, RE ja QE muodostuvat eli 

 

𝐴𝐸 =  
𝑙𝑎𝑖𝑡𝑡𝑒𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑘ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣𝑦𝑦𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎

𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎
             (3) 

 

𝑂𝐸 =
𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎

𝑙𝑎𝑖𝑡𝑡𝑒𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑘ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣𝑦𝑦𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎
             (4) 

 

𝑅𝐸 =  
𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑡𝑢𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑚ää𝑟ä𝑙𝑙𝑒 

𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎
     (5) 
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𝑄𝐸 =  
𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 ℎ𝑦𝑣ä𝑙𝑎𝑎𝑡𝑢𝑖𝑠𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎𝑙𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒

𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑡𝑢𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑚ää𝑟ä𝑙𝑙𝑒
      (6) 

 

Kaavoissa 3, 4, 5 ja 6 teoreettinen tuotantoaika tarkoittaa tuotantoaikaa tehokkailla 

teoreettisilla nopeuksilla ilman tehokkuushäviöitä. (De Ron & Rooda 2005, s. 192.) 

 

Kwon & Lee (2004) mukaan, käytettävyys saadaan laskettua käyttöaika (operating time) 

jaettuna kuormitusajalla (loading time) eli 

 

𝐾ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣𝑦𝑦𝑠 =  
𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑖𝑘𝑎

𝐾𝑢𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑢𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎
             (7) 

 

Nopeus eli tehokkuus (performance efficiency) muodostuu nettokäyttöajasta (net operating 

time) ja käyttönopeudesta (speed operating time), joka lasketaan Kwon & Lee (2004) 

mukaan seuraavalla kaavalla 

 

𝑁𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠 =
𝑇𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 × 𝑇𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎

𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑖𝑘𝑎
 × 

𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎

𝑇𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎
            (8) 

 

Nettokäyttöarvo ilmaisee laitteiston keskeytymättömän ja häviöasteen aiheuttaman pienen 

seisokin. Käyttönopeusarvo näyttää nopeus muutoksen teoreettisen nopeuden ja normaalin 

nopeuden välillä. Teoreettinen kiertoaika valitaan seuraavien kriteerien mukaan, riippuen 

tarkasteltavan koneen olosuhteista (Kwon & Lee 2004, s. 267): 

 

1. Kiertoaika valitaan suunniteltujen ohjearvojen mukaan 

2. Teoreettinen kiertoaika ideaalisten olosuhteiden mukaan 

3. Lyhin kiertoaika 

 

Nopeus voidaan johtaa kaavasta 8 kaavaksi 9 (Kwon & Lee 2004, s. 267): 

 

𝑁𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠 =  
𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 × 𝑉𝑎𝑙𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑢𝑡 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡

𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑖𝑘𝑎
            (9) 

 

Laatuarvo saadaan kaavasta 10 (Kwon & Lee, 2004, s. 267): 
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𝐿𝑎𝑎𝑡𝑢 =  
𝐻𝑦𝑣ä𝑡 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡

𝑉𝑎𝑙𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑢𝑡 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡
            (10) 

 

Sijoitettuna kaavat 7, 9 ja 10 kaavaan 11 (Kwon & Lee, 2004, s. 267): 

 

𝑂𝐸𝐸 = 𝐾ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣𝑦𝑦𝑠 × 𝑁𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠 × 𝐿𝑎𝑎𝑡𝑢                         (11) 

 

Saadaan kaava 12 (Kwon & Lee, 2004, s. 267): 

 

𝑂𝐸𝐸 =   
𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 × 𝐻𝑦𝑣ä𝑡 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡

𝐾𝑢𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑢𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎
          (12) 

 

Yleensä OEE-laskenta suoritetaan kuitenkin kaavan 11 mukaan. Siinä tapauksessa, että 

prosessityyppinen laite koostuu useista riippuvaisista laitteista, OEE-laskenta yhdelle 

linjalle tulee tehdä käyttäen pullonkaulan omaavan laitteiston teoreettista kiertoaikaa. OEE-

laskenta voidaan myös esittää prosessityyppiselle laitteistolle kaavan 13 mukaan, joka on 

johdettu kaavoista 11 ja 12, missä teoreettinen kiertoaika on muutettu teoreettiseksi 

kapasiteetiksi per tunti, koska teoreettisen kiertoajan yksikkö on tunti/yksikkö ja teoreettisen 

tuotoksen per tunti yksikkö on yksikkö/tunti. (Kwon & Lee 2004, s. 268.) 

 

𝑂𝐸𝐸 =
ℎ𝑦𝑣ä𝑡 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡

𝑘𝑢𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑢𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎 × 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖
            (13) 

 

Hyvät tuotteet saadaan laskettua kokonaistuotantomäärän ja hylkyjen erona, kuormitusaika 

kokonaiskäyttöajasta, ja teoreettinen tuotos per tunti oletetaan perustuen esimerkiksi 

laitteiston tietoihin. 
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Kuva 3. OEE-laskennan hukka-aika -rakenne ja 7 suurta hukan aiheuttajaa 

prosessityyppisessä tuotannossa (Kwon & Lee 2004, s. 268). 

 

Kuvassa 3 on kuvattu prosessin hukkatyypit laitteistossa aikamuodossa, sekä seitsemän 

suurta hukkatekijää, jotka vaikuttavat heikentävästi laitteiston tehokkuuteen. (Kwon & Lee 

2004, s. 267.) 

 

Charron et al. (2015) mukaan, laitteiston käytettävyys on laitteiston valmiuden mittayksikkö, 

kun organisaatio tarvitsee laitteistoa tuottaakseen lisäarvoa. Tämä muodostuu pohjimmiltaan 

suunnitellusta käyttöajasta, josta vähennetään hukka-aika suunnitellun käyttöajan sisällä. 

Laitteiston käytettävyyden analysoinnin tuloksena on todellinen aika, minkä aikana laitteisto 

oli toiminnassa. Tämä on yleensä viitattu ajoaikana tai käytettävyysaikana. Kaavassa 14 on 

esitetty käytettävyyden laskentakaava. (Charron et al. 2015, s. 261.) 

 

𝐾ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣𝑦𝑦𝑠 =
𝐾ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣𝑦𝑦𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎

𝑆𝑢𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙𝑡𝑢 𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑖𝑘𝑎
                                (14) 

 

Kun käytettävyysaika on selvitetty, voimme aloittaa tarkastelemaan laitteiston tehokkuutta. 

Laitteiston tehokkuus on määritetty laitteiston suurimman nopeuden ja minkä tahansa 

nopeushukan erotuksena, joka tapahtuu käytön aikana. Laitteiston tehokkuus saadaan 

kaavasta 15. (Charron et al. 2015, s. 261.) 

 

𝑇𝑒ℎ𝑜𝑘𝑘𝑢𝑢𝑠 =
𝑇𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜

𝑇𝑎𝑣𝑜𝑖𝑡𝑒 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜
           (15) 
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Lopuksi tarvitaan laatu, joka saadaan laskettua hyvien tuotteiden ja todellisen tuoton 

osamääränä. (Charron et al. 2015, s. 261.) 

 

𝐿𝑎𝑎𝑡𝑢 =  
𝐻𝑦𝑣ä𝑡 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡

𝑇𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜
            (16) 

 

Kaavojen 14, 15 ja 16 avulla saadaan laskettua kokonaistehokkuus OEE, joka tulee 

prosenttiyksikkönä. Eli nämä tulokset voidaan liittää kaavaan 11. Laitteiston nopeus ja 

tehokkuus tarkoittavat samaa. 

 

2.2.2 Huomioitavaa OEE-laskennassa 

De Ron & Rooda (2005) kertoo, että Gouvea da Costa ja Pinheiro de Lima havaitsivat yleisen 

virheen määritettäessä teoreettista kiertoaikaa (theoretical cycle time) OEE-kuvauksessa. 

Tulisiko teoreettisen kiertoajan olla ennalta määritetty koneen mukaan, vai suunniteltu 

kiertoaika (planned cycle time), jonka suunnittelijat ovat alkujaan laskeneet koneelle? He 

päätyivät siihen tulokseen, että ajan tulisi olla suunniteltu kiertoaika. (De Ron & Rooda 

2005, s. 190.) 

 

Jonsson ja Lesshammar panivat merkille De Ron & Rooda (2005) mukaan, että tehokkuus 

oli mitattu nykyisellä nopeudella ja optiminopeudella. Optinen tuotantonopeus vaihteli 

jokaisella mittauskerralla, ja se oli joskus vaikea myös määrittää. He huomauttavat siitä, että 

on tärkeää käyttää samaa nopeutta jokaisella mittauskerralla. (De Ron & Rooda 2005, s. 

190.) 

 

Leachman ilmaisee De Ron & Rooda (2005) mukaan, että nopeustehokkuus, kuten myös 

teoreettisen ajan suhde, saadaan raportoidusta työstä ja raportoidusta/mitatusta 

tuotantoajasta.  Hän huomauttaa, että koneen nopeus voi vaihdella eritapauksissa johtuen 

operaattoreiden käyttöeroista, ennakkovalmisteluajoista tai seisokeista, raportoiduista 

seisonta-ajoista, tai ei-raportoiduista lyhyistä tyhjäkäyntiajoista, jotka on luokiteltu 

tuotantoajaksi. Hän jatkaa kertomalla, että vaikka koneen nopeuteen ei tulisi vaihteluja, 

säännöllinen raportointi kaikista seisonta-ajoista ja kaikista tyhjäkäyntiajoista riippuu 

valmistusorganisaatiosta eli työntekijöistä. De Ron & Rooda (2005) mukaan Dal et al. 

(2000) kertoo että, OEE sopii parhaiten suurtuotannollisiin valmistusprosesseihin, missä 
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kapasiteetin hyödyntäminen on ensisijainen tavoite, ja jossa seisokit tai häiriöt ovat kalliita 

johtuen kapasiteetin menetyksestä. (De Ron & Rooda 2005, s. 191.) 

 

Charron et al. (2015) mukaan, OEE-laskenta oli pääasiallisesti kehitetty valmistussektoria 

varten, jossa yritykset tavoittelevat laitteistollaan lisäarvon ja tuotteiden tuottamiseen. OEE-

laskennalla mitataan laitteiston tehokkuutta tuottaa lisäarvoa, ja toisena mitattavana 

kohteena valmistusympäristössä on laitteiston tuottavuus. Hyvin toteutettu OEE-laskenta 

voi olla perustana esimerkiksi uudelle laitehankinnalle. Kuitenkin OEE-laskennassa on 

varottava sitä, ettei laitteiston hyödyn optimointia tehdä toisten keskeisten prosessien 

tuotantopanoksilla, kuten materiaalien ja henkilöstöresurssien kustannuksella, mikä on ollut 

tavanomainen virhe OEE:n esiin tuomisen jälkeen. Esimerkkinä työympäristö, jossa palkat 

ovat alhaiset, mutta laitteistokustannukset korkeat, nostettiin työpanoksia työntekijöiden 

kustannuksilla, jotta saavutettaisiin korkeampi tuottavuudentaso. (Charron et al. 2015, s. 

260.) 

 

2.3 Arrow-järjestelmä 

Metsä Woodin kertotehtaalla Punkaharjulla käytössä on Arrow Machine Track-järjestelmä, 

joka toimii tuotannonvalvontajärjestelmänä. Tässä tutkimuksessa Arrow-järjestelmä on 

merkittävässä asemassa, koska sen avulla saadaan tärkeää tietoa kokonaistehokkuuden 

laskentaa varten. 

 

2.3.1 Toimintaperiaate 

Arrow on Arrow Engineering Oy:n tekemä järjestelmä, jonka avulla voidaan valvoa ja johtaa 

tuotantoa. Machine Track kerää tuotannosta tietoa automaattisesti ja reaaliajassa. Järjestelmä 

myös opastaa työntekijöitä, työnjohtajia ja tuotantopäälliköitä toimimaan tuotantoa 

tehostavalla tavalla. Esimerkkinä on se, että järjestelmä ilmoittaa tietyin aikavälein 

työntekijälle, milloin tulisi suorittaa laadun valvontaa. Työntekijä voi raportoida 

järjestelmään tuotannossa havaituista asioista. Arrow Engineering Oy:n ratkaisuja prosessin 

valvontaan ja kehittämiseen ovat Machine Trackin lisäksi esimerkiksi Novi, Andon ja Shop 

Floor Manager. (Arrow Engineering Oy 2017a.) Machine Trackin kautta saadaan 

kokonaistehokkuuden laskentaan yksi kolmesta tekijästä, käytettävyys. 
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2.3.2 Sorvilinjan käyntiasteen analysointi Arrow-järjestelmän avulla 

Sorvilinjan operaattorit kuittaavat seisonta-ajan Arrow-järjestelmään ja kommentoivat 

tarkemmin seisonta-ajan syyn. Näitten tietojen pohjalta voidaan tehdä pohjustavia 

johtopäätöksiä esimerkiksi siitä, miksi sorvilinjan käyntiaste on ollut alhainen. Sorvin 

käyntiaste on ollut heikoimmillaan syyskuussa tarkastelujakson ollessa 1.1.2017-

31.10.2017. Syyskuussa käyntiaste on ollut 57,35 %. Paras käyntiaste sorvilinjalla on ollut 

tammikuussa, jolloin se oli 63,09 %. Tässä työssä analysoidaan seuraavaksi syyskuun 

heikkoa käyntiastetta. Analysoinnissa huomioidaan odotusajat, häiriöajat ja muut 

kommentit, joita Arrowiin on syötetty. Kuvassa 4 on esitetty sorvin käyntiaste syyskuussa 

viikoittain. 

 

 

Kuva 4. Sorvin käyntiaste syyskuussa viikoittain. 

 

Kuvasta 4 voidaan nähdä, että heikoin käyntiaste on ollut viikolla 38, jolloin se on ollut 

46,96 %. Kuvassa 5 on esitetty sorvin käyntiaste viikolla 38 syyskuussa. 
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Kuva 5. Sorvin käyntiaste viikolla 38. 

 

Kuvasta 5 voidaan nähdä, että heikoin käyntiaste on ollut 24.9.2017 aamuvuorossa, jolloin 

se oli 0. Lisäksi alle 20 % käyntiasteita on ollut: 

- 18.9.2017 aamuvuorossa, 19,79 % 

- 19.9.2017 aamuvuorossa, 6,84 % 

- 20.9.2017 yövuorossa, 19,48 % 

- 21.9.2017 aamuvuorossa, 15,25 % 

 

Viikolla 38 on päästy vain kahtena vuorona yli 70 % käyntiasteeseen, 23.9.2017 

aamuvuorossa ja 24.9.2017 iltavuorossa Kuvassa 6 on esitetty sorvilinjan häiriö- ja 

odotusajat, niiden esiintymismäärä ja kesto. 
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Kuva 6. Sorvilinjan häiriö- ja odotusajat, sekä niiden esiintymismäärät ja kestot. 

 

Kuvasta 6 voidaan nähdä, että 24.9.2017 on ollut mekaaninen tai hydraulinen häiriö, jonka 

kesto on ollut merkittävät 8 h 30 min. Tämän vuoksi 24.9.2017 käyntiaste oli 0 %. Sorvilinja 

oli ollut epäkunnossa koko vuoron klo 06:00–14:16 mekaanisen tai hydraulisen häiriön 

vuoksi. Kommentiksi on laitettu, että ”sorvin koneikosta hajosi pumppu”. Tehdasnäytöstä 

huomataan, että tämä sama mekaaninen tai hydraulinen häiriö on alkanut jo 24.9.2017 klo 

01:28, joten yövuoron käyntiasteeksi oli jäänyt 34 %. Kuvassa 7 on esitetty, kuinka 

tehdasnäytöstä voidaan hakea odotus- ja häiriöaikojen tarkemmat tiedot ja ajankohdat. 

 

 

Kuva 7. Sorvilinjan tehdasnäyttö. 
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Kuvasta 7 nähdään, että kommentteja on haettu ajankohdasta 19.9.2017. Tehdasnäyttö 

käsittää 19.9.2017 klo. 06:00 alkavan aamuvuoron ja 20.9.2017 klo. 05:59 päättyvät 

yövuoron. 19.9.2017 aamuvuorossa käyntiaste oli 6,84 %. Odotusta oli ollut klo. 06:33–

16:10. Syyksi oli laitettu ”Siivous-, vuoronvaihto-, muut aputyöt”. Kuvassa 8 on esitetty 

taulukko, jossa kommentit ovat luettavissa. 

 

 

Kuva 8. Taulukko odotus- ja häiriöajoista kommentteineen. 

 

Kuvasta 8 nähdään, että kommenttikenttä on jätetty tyhjäksi, joten voidaan olettaa, että 

kyseessä oli vain yleinen sorvilinjan siivous. 18.9.2017 aamuvuorossa käyntiaste oli 19,79 

%. Merkittäviä heikentäviä tekijöitä käyntiasteeseen on ollut märkäviiluvaraston 

täyttyminen 18.9.2017, 20.9.2017 ja 21.9.2017 Lisäksi käyntiastetta oli heikentänyt 

mekaaninen tai hydraulinen häiriö johtuen keskittäjän koneikossa olevasta öljyvuodosta. 

 

Selvästi esille tullut käyttöastetta heikentävä tekijä näissä kolmessa vuorossa oli 

märkäviiluvaraston ylikuormittuminen ja toisena merkittävänä tekijänä oli mekaaninen 

häiriö, joka johtui keskittäjän öljyvuodosta. Kuvassa 9 on esitetty syyskuun 10 suurinta 

ajallisesti esiintyvää odotus- ja häiriöajan syytä. 

 



 25   

 

 

Kuva 9. Kymmenen suurinta odotus- ja häiriöajan syytä syyskuussa. 

 

Kuvasta 9 voidaan nähdä, että teränvaihtoa ilmenee kaikista eniten, mutta taas ajan ja määrän 

suhde on hyvin pieni. Mekaanisia tai hydraulisia häiriöitä on vähän suhteessa teränvaihtoihin 

mutta taas ajallisesti huomataan, että mekaaniset tai hydrauliset häiriöt ovat merkittävä 

odotus- ja häiriöajan kasvattajia. Toisena syynä tulee raaka-aineen puute tai viallisuus, joka 

on myös merkittävä odotusajan- ja häiriöajan kasvattaja. Häiriöt ja odotukset ovat 

taulukoituna kuvassa 10. 

 

 

Kuva 10. Häiriöt ja odotukset taulukoituna syyskuulta määrineen ja aikoineen. 

 

Seuraavana on koottuna kommentteja, jotka on jaettu mekaniikka tai hydrauliikka häiriö-, 

raaka-aineen puute tai viallisuus- ja muu odotus -kategorioihin. Syyt, joiden kesto on 
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suurempi kuin 1 h tai, jos syy on samankaltainen ja ilmennyt lähellä pitkäkestoisempaa 

syytä, on tiedot otettu ylös. Kuvassa 11, 12 ja 13 nämä syyt on eroteltuna kommentteineen. 

 

 

Kuva 11. Muu odotus. 

 

Kuvassa 11 on esitetty muun odotuksen tarkennetut kommentit ja niihin kuluneet ajat. 

Yhteensä muut odotukset ovat kasvattaneet odotusaikaa 42,27 tuntia. Esimerkiksi 
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märkäviiluvaraston täyttyminen yhden päivän aikana on kasvattanut odotusaikaa noin 6 

tuntia. 

 

 

Kuva 12. Raaka-aineen puute tai viallisuus. 

 

Kuvassa 12 on esitetty raaka-aineen puutteen tai viallisuuden tarkennetut kommentit ja 

niihin kuluneet ajat. Yhteensä raaka-aineen puute tai viallisuus ovat kasvattaneet 

odotusaikaa 20,3 tuntia.  
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Kuva 13. Mekaaninen tai hydraulinen häiriö. 

 

Kuvassa 13 on esitetty mekaanisten tai hydraulisten häiriöiden tarkennetut kommentit ja 

niihin kuluneet ajat. Yhteensä mekaaniset tai hydrauliset häiriöt ovat kasvattaneet 

odotusaikaa 18,27 tuntia. Kuvien 11, 12 ja 13 perusteella voidaan todeta, että 

märkäviiluvaraston ylikuormittuminen on ollut yleisin syy pitkäkestoisiin odotusaikoihin. 

Märkävarastosta aiheutuneiden pitkien odotusaikojen summa on n. 34 h, joka on kuvassa 14 

olevien syiden kokonaisajasta n. 80 %. Jotta tarkempaa tietoa voitaisiin saada suurimmasta 

syystä odotus- ja häiriöaikoihin, tulisi tarkastelussa huomioida myös kaikki alle 1 h odotus- 

ja häiriöaikojen syyt. Kuvassa 14 on esitetty syiden kestot yhteensä. 

 



 29   

 

 

Kuva 14. Syiden kestot yhteensä kategorioittain. 

 

Kuvasta 14 nähdään, että muut odotukset (violetti pylväs) on selvästi kaikista suurin. Raaka-

aineen puute tai viallisuus (sininen pylväs), sekä mekaaninen tai hydraulinen häiriö (tumman 

vihreä pylväs) on lisäksi näistä syistä selkeästi odotus- ja häiriöaikaa lisääviä tekijöitä. 

Kuvassa 15 on syyt ja niiden kestot esitettynä Pareton-histodiagrammin avulla. 

 

 

Kuva 15. Sorvilinjan odotus- ja häiriöaikojen syitten kokonaisaika 1.9.–30.9.2017. 
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Kuvasta 15 huomataan, että selkeitä odotus- ja häiriöaikojen kasvattajia ovat mekaaninen tai 

hydraulinen häiriö, teränvaihto, vuorottajan puute ja tauot, raaka-aineen puute tai viallisuus 

ja muu odotus. Muu odotukseen oli kommentoitu yleensä märkäviiluvaraston 

ylikuormittuminen. Tämä tullaan muuttamaan Arrow-järjestelmään odotus- ja häiriöajan 

syyn pikavalinnaksi. 

 

2.4 Juurisyyanalyysi 

Juurisyyanalyysi eli Root Cause Analysis (RCA), on yksi ongelmanratkaisutyökaluista. 

Juurisyy on tekijä, mikä aiheuttaa vikoja ja puutteita. Juurisyy pitäisi eliminoida pysyvästi, 

jotta prosessia voitaisiin kehittää. Juurisyyanalyysi on kollektiivinen käsite, mikä sisältää 

laajasti lähestymistapoja, työkaluja ja tekniikoita, joilla voidaan selvittää ongelmien 

aiheuttajat. (ASQ 2017.) 

 

Juurisyy on se, joka käynnistää koko syy- ja-vaikutusketjun, mikä aiheuttaa ongelman tai 

ongelmat. Kuvassa 16 on esitettynä syy-ja vaikutusketju. 

 

 

Kuva 16. Juurisyyn syy-ja-vaikutusketju (Andersen & Fagerhaug 2006). 

 

Ongelma on usein syiden seuraus eri tasoilla kuten kuvasta 16 voidaan nähdä. Tämä 

tarkoittaa sitä, että jotkut syyt vaikuttavat toisiin syihin, jotka vuorostaan luovat näkyvän 

ongelman. Oireita ei pidetä todellisina syinä ongelmille, vaan merkkinä olemassa olevista 

ongelmista. Ensimmäisen tason syyt johtavat suoraan ongelmaan. Korkeamman tason syyt 
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taas johtavat ensimmäisen tason syihin. Suoranaisesti korkeamman tason syyt eivät johda 

ongelmaan, vaan korkeamman tason syyt ovat yhteys syy- ja-vaikutusketjuun ja lopulta tästä 

muodostuu ongelma. Jotkin ongelmat ovat usein syiden yhteistulos, missä eri tekijät 

muodostavat yhdessä ongelman. (Andersen & Fagerhaug 2006.) 

 

Kuvassa 17 on esitettynä ongelmanratkaisu -prosessi. Tämä on vain yksi ongelmanratkaisu 

-prosesseista monen muun joukossa. (Andersen & Fagerhaug 2006.) 

 

 

Kuva 17. Ongelmanratkaisu -prosessi (Andersen & Fagerhaug 2006). 

 

Kuvassa 17 esitetty ongelmanratkaisu tapa. Jotkut korostavat koestuksien tärkeyttä ja 

ratkaisujen arvosteluja ennen lopullista päätöstä jatkossa tehtävistä ratkaisuista. Toisia 

tunnettuja lähestymistapoja ongelmanratkaisuissa ovat Demingin jatkuvan parantamisen 

kehä plan-do-check-act -kierto (PDCA), joka on esitettynä kuvassa 18. (Andersen & 

Fagerhaug 2006.) 
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Kuva 18. Jatkuvan kehittämisen kehä (Laatuakatemia 2010). 

 

Kuvasta 18 voidaan nähdä, että PDCA on kehämäinen jatkuvan kehittämisen malli, joka 

sisältää erilaisia kehittämismenetelmiä. Kehittämismenetelmien avulla voidaan löytää 

kehityskelpoisia kohteita, tutkia niitä ja tehdä erilaisia arviointeja kohteisiin liittyen. Kehitys 

on päättymätön prosessi, mutta pelkkä kehämalli antaa asiasta ”kaksi-ulottuvaisen” kuvan, 

eli kehitystä viedessä eteenpäin, se nousee taas uusille tasoille. (Laatuakatemia 2010.) 

 

RCA-prosessi sisältää siis tiedon keruuta, syy-kartoitusta, juurisyyn tunnistamista ja 

suositusten tuottamista ja toteuttamista. On monia analyyttisiä menetelmiä ja työkaluja, 

joilla voidaan määrittää juurisyyt ei-haluttuihin tapahtumiin ja ongelmiin. 

Juurisyyanalyysiin käytännöllisiä työkaluja ovat esimerkiksi ”5 syytä (5 Whys)”, 

”kalanruotokaavio (Fishbone Diagrams, the Ishikawa diagrams)” tai ”vioittumis- ja 

vaikutusanalyysi (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA)”. (Jabrouni, Kamsu-Foguem, 

Geneste & Vaysse 2011, s. 1420.) 

 

2.4.1 FMEA-analyysi 

Vioittumis- ja vaikutusanalyysi (Failure mode and effect analysis, FMEA) on 

suunnittelutekniikka, jolla määritetään, tunnistetaan ja eliminoidaan tunnetut ja/tai 

potentiaaliset vioittumiset, ongelmat ja virheet, aina järjestelmästä, suunnittelusta, 

prosessista, ja/tai palveluihin, ennen kuin ne tavoittavat asiakkaan. Arviointianalyysi voi 
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sisältää kaksi toimintatapaa. Ensiksi käytetään alkuperäisiä tietoja, jossa voi olla samanlaisia 

analyysitietoja samanlaisille tuotteille ja/tai palveluille, takuutietoja, reklamaatioita ja muita 

hyödyllisiä tietoja, joilla voidaan määrittää viat. Lisäksi tilastollinen tarkastelu, 

matemaattinen mallintaminen, simulointi, rinnakkaissuunnittelu, ja luotettavuusanalyysi, 

voivat olla tapoja määritettäessä ja tunnistettaessa vikoja. (Stamatis 1995, s. 25.) 

 

FMEA suoritettuna oikein ja asianmukaisesti, se antaa hyödyllistä ammatillista tietoa, millä 

voidaan vähentää  riskikuormitusta järjestelmässä, suunnittelussa, prosessissa tai palvelussa. 

Tämä johtuu siitä, että looginen ja progressiivinen potentiaalinen 

vioittumisanalyysimenetelmä tarjoaa mahdollisuuden tehokkaampaan toimintaan. FMEA on 

yksi tärkeimmistä ennakoivista toimenpiteistä järjestelmässä, suunnittelussa, prosessissa ja 

palveluissa, missä voi esiintyä vikoja ja häiriöitä. Tämä ennalta varoittava ja 

ennaltaehkäisevä tekniikka antaa hyvät lähtökohdat suunnittelijalle tutkia ja tutustua 

mahdollisiin vikojen aiheuttajiin ja vaikutuksiin ennen järjestelmän, suunnittelun, prosessin 

tai palvelun päättämistä ja käyttöönottoa. Pohjimmiltaan FMEA tarjoaa systemaattisen tavan 

tutkia kaikki tavat, joilla vika voi esiintyä. Jokaiselle vialle järjestelmässä, suunnittelussa, 

prosessissa ja palvelussa on tehty arvio sen vakavuudesta, esiintymistiheydestä ja sen 

havaitsemisesta. (Stamatis 1995, s. 25–26.) 

 

FMEA tunnistaa korjaustoimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia ehkäisemään virheitä, ennen 

kuin ne saavuttavat asiakkaat, ja siten saavutetaan korkein kestävyys, laatu ja luotettavuus 

mahdollisessa tuotteessa tai palvelussa. Hyvä FMEA koostuu seuraavista asioista (Stamatis 

1995, s. 26): 

 

• Tunnistaa tunnetut ja potentiaaliset vianmuodot 

• Tunnistaa jokaisen vikamuodon aiheuttajat ja vaikutukset 

• Järjestää tunnistetut vikamuodot järjestykseen riskiprioriteetti numeron mukaan 

(RPN, the risk priority number) 

• Mahdollistaa ongelman seuraamisen ja korjaamisen 

 

2.4.2 FMEA-analyysin tyypit 

FMEA:ta on neljää eri tyyppiä ja kohdistuvat kukin omaan kohteensa eritavalla, mutta 

kuitenkin ovat yhteydessä toisiinsa. Tyypit ovat järjestelmä, suunnittelu, prosessi ja palvelu 



 34   

 

FMEA-analyysi. Kuvassa 19 on esitettynä FMEA-analyysin tyypit, ja niiden kohteet ja 

tavoitteet. 

  

 

Kuva 19. FMEA:n tyypit (Stamatis 1995, s. 47). 

 

Tähän tutkimukseen näistä soveltuvin FMEA-analyysityyppi on prosessi FMEA-analyysi. 

Sitä käytetään valmistus- ja kokoonpanoprosesseihin. Prosessin FMEA-analyysissä 

keskitytään vikamuotojen aiheuttajiin prosessissa tai kokoonpanon puutteellisuuteen. 

(Stamatis 1995, s. 48.) 

 

Prosessi FMEA-analyysin tuotos on (Stamatis 1995, s. 48–49): 

 

• Mahdollinen luettelo vikamuodoista RPN-arvojen mukaan 

• Mahdollinen luettelo kriittisistä ja/tai merkittävistä ominaisuuksista 

• Mahdollinen luettelo suositelluista toimista kriittisten ja merkittävien 

ominaisuuksien käsittelemiseksi 

• Mahdollinen luettelo vikamuotojen eliminoimiseksi, vähentämään niiden 

esiintymisiä, ja kehittämään havaitsemisherkkyyttä, jos CpK:ta (Capability eli 

suorituskyky) ei voida kehittää 
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Prosessi FMEA-analyysin hyödyt (Stamatis 1995, s. 48–49): 

 

• Tunnistaa prosessin puutteellisuudet ja tarjoaa korjaavaa toimintasuunnitelmaa 

• Tunnistaa kriittiset ja/tai merkittävät ominaisuudet ja auttaa kehittämään 

valvontasuunnitelmaa 

• Vahvistaa korjaavien toimenpiteiden ensisijaisuuden 

• Avustaa valmistus- ja kokoonpanoprosessin analysoinnissa 

• Dokumentoi muutosten perusteet 

 

FMEA-analyysi sopii siis esimerkiksi sorvilinjan toiminnan analysoinnissa tässä 

tutkimuksessa. Näin voidaan tutkia sorvilinjalla mahdollisia vikamuotoja, ja niiden 

vaikutuksia sorvilinjan toimintaan sekä sen kokonaistehokkuuteen. 

 

2.5 SMED 

Shigeo Shingo (1985) kehitti SMED:in eli Single Minute Exchange of Dies. SMED on 

uudelleensuunnittelun menetelmä, jolla pyritään vähentämään asetusaikoja jossakin tietyssä 

prosessissa. SMED koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa asetustehtävät ovat 

erotettu sillä perustein, onko kyseessä ulkoinen tehtävä, jolloin kone on tuottavassa tilassa, 

vai onko kyseessä sisäinen tehtävä, jolloin kone on pysäytetty. Esimerkiksi, kun tutkitaan 

suurta korimuottipuristinta ja siellä tapahtuvaa asetusprosessia Mazdalla, Shingo (1985) 

havaitsi, että asennuspulttien laittaminen uuteen meistiin tapahtui koneen ollessa 

pysähdyksissä. Kun asetusprosessi on analysoitu kyseisellä tavalla, on mahdollista uudelleen 

aikatauluttaa monia ulkoisia tehtäviä, jotka suoritetaan koneen ollessa tuottavassa tilassa. 

Esimerkiksi tarvittavien työkalujen valmiiksi asettaminen koneen käydessä voi nopeuttaa 

sisäistä tehtävää, joka suoritetaan koneen ollessa pysähdyksissä. (Trovinger & Bohn 2005, 

s. 206.) 

 

Toisessa osassa pyritään teknisiin modifikaatioihin eli mahdollistettaisiin sisäisten tehtävien 

tekeminen jo ulkoisten tehtävien vaiheessa. Modifikaatiot voivat sisältää koneitten, 

prosessien, tai jopa tuotteiden suunnittelua. Nämä muutokset ovat kuitenkin usein pieniä, 

edullisia ja hyvin kohdistettuja. (Trovinger & Bohn 2005, s. 206.) 
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SMED:in viimeisessä osassa, kaikki koneen asetustehtävät, sisäiset ja ulkoiset tehtävät, ovat 

tehostettu toimimaan nopeammin ja tehokkaammin. Sisäisten asetustehtävien kehitykset 

tarjoavat työvoiman säästöä ja vähentävät koneen seisonta-aikaa. Ulkoisten tehtävien 

kehittäminen ei suoranaisesti vähennä seisonta-aikaa, mutta vapauttaa operaattorin muista 

tehtävistä. Menetelmät, joita käytetään tehostamiseen sisältävät teollista suunnittelua ja 

prosessin uudelleensuunnittelua: tarkastele kaikkia tehtäviä, jätä pois tarpeettomat, ja 

suunnittele nopeammat tavat tehdä tarpeelliset. (Trovinger & Bohn 2005, s. 206–207.) 

Seuraavana on esitetty tyypillisiä muutoksia (Trovinger & Bohn 2005, s. 207): 

 

• yleisten työkalujen uudelleensijoittelun, kiintokalusteiden ja avustavien 

mekanismien kustomointia 

• värikoodien käyttö ja avaruudellinen pohjapiirustus auttavat tavaroiden 

nopeammasta löytämisestä 

• asetustehtävään voidaan operaattorin avuksi ottaa vapaa avustava työntekijä 

• raaka-aineen esiasemointi tai esilastaus seuraavaa tuotantoerää varten 

 

 

Kuva 20. SMED:in eri kehitysvaiheiden vaikutus koneen seisonta-aikaan (Many Caps 

2018). 

 

Kuvasta 20 voidaan nähdä, kuinka SMED:iä hyödyntämällä voidaan lyhentää koneen 

seisonta-aikaa ja näin ollen tehostaa tuotantoa. Punainen laatikko kuvastaa koneen seisonta-
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aikaa ja vihreä laatikko tuottavaa aikaa. Kuten edellä kerrottiin, vaiheet etenevät seuraavasti 

kuvan mukaan. Ensimmäisenä jaetaan ulkoiset ja sisäiset tehtävät. Seuraavana keskitytään 

sisäisen tehtävän tehostamiseen, jotta koneen seisonta-aikaa saadaan vähennettyä. (Many 

Caps 2018.)  

 

2.6 Kvalitatiivinen haastattelu 

Me haastattelemme ihmisiä selvittääksemme niitä asioita, joita emme voi suoraan 

havainnoida. Pääasia ei ole se, onko havaittutieto toivotumpaa, luotettavampaa tai 

mielekkäämpiä, kuin itseraportoitu tieto. Fakta on se, että me emme voi havainnoida 

kaikkea. Me emme voi havainnoida tunteita, ajatuksia tai aikomuksia. Me emme voi 

havainnoida toimintoja, jotka tapahtuivat jossakin vaiheessa. Me emme voi havainnoida 

tilanteita, joissa tarkkailijan läsnäolo on mahdotonta. Me emme voi havainnoida, kuinka 

ihmiset näkevät maailmansa ja mitkä ovat heidän tarkoituksensa. Meidän täytyy kysyä heiltä 

kysymyksiä näistä asioista. (Patton 2002, s. 341.) 

 

Haastattelun tarkoituksena on johdattaa meidät näkemään toisen ihmisen näkökulmasta. 

Kvalitatiivinen haastattelu alkaa olettamuksesta, että toisten näkökulmat ovat merkittäviä, 

ne sisältävät tietoa ja ne pystytään selventämään. Me haastattelemme selvittääksemme, mitä 

on jonkun toisen mielessä, ja kerätään tiedot talteen. (Patton 2002, s. 341.) 

 

Ohjelman arviointihaastattelut, tähtäävät esimerkiksi ohjelmaan osallistujien, 

henkilökunnan ja muiden osakkaiden näkökulmien talteen ottamisen. Miltä ohjelma heidän 

mielestään näyttää ja tuntuu? Mitkä ovat heidän kokemuksensa ohjelmassa? Mitä ajatuksia 

ohjelma ihmisissä herättää? Mitkä ovat heidän odotuksensa? Mitä muutoksia osallistujat 

havaitsevat itsessään, koska he osallistuvat ohjelmaan? On arvioijan vastuulla luoda puitteet, 

jonka myötä ihmiset voivat vastata rennosti, tarkasti ja rehellisesti kysymyksiin. (Patton 

2002, s. 341.) 

 

Arvioija voi parantaa kvalitatiivisen tietoa muokkaamalla sitä asiankuuluvammaksi ja 

korkealaatuisemmaksi. Kuten Hermann Sudermann sanoin ”Es Lebed as Leben I”, ”Tiedän, 

miten kuunnella, kun viisaat miehet puhuvat. Se on, mitä te kutsutte vaikutukseni 

salaisuudeksi.” Arvioijan on opittava, kuinka kuunnella tietämyksen omaavaa ihmistä. 

(Patton 2002, s. 341.) 
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Arvioija tai kuka vain haastattelija kohtaa sen haasteen, kuinka he pystyisivät ymmärtämään 

haastattelijan kertomia asioita. Eli haastattelijan on osattava haastateltavan ympäristö. 

Haastattelujen aikana saadun tiedon laatu riippuu suuresti haastattelijasta. On tärkeää osata 

tavat, joilla voidaan kerätä korkealaatuista tietoa niiltä ihmisiltä, joilla sitä tietoa asiasta on. 

(Patton 2002, s. 341.) 

 

Tieteellisten tutkimusten tavoitteena on pystyä todistamaan asiat loogisesti ja tukeutua 

havaintoaineiston antaman tiedon tukeen eli objektiivisuuteen todistettaessa. Kvalitatiivista 

ja kvantitatiivista analyysia ei välttämättä pidä pitää toistensa vastakohtina, vaan molemmat 

voivat esiintyä samassa tutkimuksessa. (Alasuutari 2011, s. 32.) Metsämuurosen (2008) 

mukaan, kvalitatiivisella ja kvantitatiivisella menetelmällä on paljon eroja toisiinsa nähden. 

Tämän vuoksi olisi suotavaa valita vain toinen menetelmä tutkimuskohteen mukaan, tai 

ainakin päämetodologiaksi. (Metsämuuronen 2008, s. 14.) Lisäksi molempia menetelmiä 

voidaan käyttää saman tutkimusaineiston analysoinnissa. (Alasuutari 2011, s. 32.) 

Tutkimuksen pääkysymys ei ole haastateltavien havaittavissa. Tästä syystä haastateltavien 

antama tieto ei kelpaa tutkimustulokseksi, mutta kuitenkin näillä saaduilla havainnoilla voi 

tukea ja todistaa tutkimusten tuloksia. (Alasuutari 2011, s. 155.) 

 

Metsämuuronen (2008) mukaan Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä sopii 

tutkimuskohteeseen silloin, kun (Metsämuuronen 2008, s. 14): 

 

• ollaan kiinnostuneita tapahtumien yksityiskohtaisista rakenteista eikä niinkään 

niiden yleisluontoisesta jakaantumisesta 

• ollaan kiinnostuneita tietyissä tapahtumissa mukana olleiden yksittäisten toimijoiden 

merkitysrakenteista 

• halutaan tutkia luonnollisia tilanteita, joita ei voida järjestää kokeeksi tai joissa ei 

voida kontrolloida läheskään kaikkia vaikuttavia tekijöitä 

• halutaan saada tietoa tiettyihin tapauksiin liittyvistä syyseuraussuhteista, joita ei 

voida tutkia kokeen avulla. 

 

Metsämuuronen (2008) viittaa listauksessa Syrjälään (1994, s. 12–13). Kvalitatiivisessa 

tekstianalyysissä pyritään siihen, että miksi jonkun kulttuurin jäsenet päätyvät tiettyihin 

kategorioihin tietyssä tapahtumassa. Lisäksi havainnoinnissa pyritään ymmärtämään 



 39   

 

tutkittavaa kulttuuria. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastattelu toteutetaan avoimien tai 

vähemmän avoimien kysymyksien avulla, jotka on kohdistettu tietylle kohderyhmälle tai 

kohdeyksilöille. Lisäksi kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastattelusta saatu aineisto 

litteroidaan, eli kirjoitetaan puhtaaksi. (Metsämuuronen 2008, s. 14.) 

 

2.6.1 Tiedonhankinnan strategiat kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on useita tiedonhankinnan strategioita, mutta otetaan esille 

niistä kaksi tapaa, jotka ovat tapaus- ja toimintatutkinta. Tapaustutkimuksessa hankittu tieto 

on monipuolista ja sitä hankitaan monipuolisin keinoin. Monipuoliset keinot voivat sisältää 

myös tilastollisten aineistojen analysointia. Tavoitteena on siis kerätä mahdollisimman 

paljon monipuolista tietoa, jotta voitaisiin oppia tuntemaan tutkittava ilmiö syvemmin. 

Tutkittavana kohteena voi olla oikeastaan mitä vain, yksittäisestä henkilöstä, johonkin 

isompaan tapahtumaan. Eli tapahtumatutkimuksessa tutkitaan jotakin tiettyä tapahtumaa tai 

yksilön toimintaa, jossakin tietyssä ympäristössä. Metsämuurosen (2008) mukaan Syrjälän 

sanoin ”Tapaus on yleensä jossain suhteessa muista erottuva, se voi olla poikkeava 

kielteisesti tai myönteisesti, mutta myös aivan tavallinen tyypillinen arkipäivän tapahtuma 

tai henkilö.” (Metsämuuronen 2008, s. 16–17.) 

 

Metsämuuronen (2008) kertoo Cohenin ja Manionin siteraaneen Adelmania ja hänen 

kollegoitaan, ja kirjanneet ylös tapaustutkimuksen tuomia etuja (Metsämuuronen 2008, s. 

17.): 

 

• Tapaustutkimuksessa saatu tieto on paradoksaalisesti, mutta vaikeasti 

organisoitavissa. Eli saatu aineisto perustuu tutkittavan omiin kokemuksiin. Näin 

ollen tapaustutkimuksesta saadaan pohja yleistämiselle. 

• Tapaustutkimuksessa sallitaan yleistykset. 

• Tapaustutkimuksella huomataan sosiaalisten totuuksien monimutkaisuus ja 

sisäkkäisyys. Parhaat tapaustutkimukset pystyvät tarjoamaan tukea vaihtoehtoisille 

tulkinnoille. 

• Tuotokset tapaustutkimuksessa ovat kuvailevaa materiaalia, joista voidaan tehdä 

erilaisia tulkintoja. 

• Tapaustutkimukset ovat usein ”askel toimintaan”. Niiden lähtökohta on usein 

toiminnallinen ja niiden tuloksia myös sovelletaan käytännössä. 
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• Tapaustutkimuksessa tehty raportti on tehty kansantajuiseksi. Se voi siis palvella 

monenlaisia lukijakuntia. Tapaustutkimuksen lukijalla on vapaus tehdä omia 

johtopäätöksiä tutkimuksen tuloksista. 

 

Tapauksen yleistettävyydessä kuitenkin on ongelmallinen kysymys, sillä tutkittavan 

tapauksen yleistettävyys tapaustutkimuksessa ei yleensä ole mahdollista. Kuitenkin 

tapaustutkimuksessa tutkija voi havaita asioita, jotka yhdistävät tapaukseen liittyviä 

yksilöitä. Tutkimuksessa tärkeämpää on ymmärtää tapaus tai ilmiö, kuin pystyä yleistämään 

se. Kvalitatiivisen tutkimuksen tiedonhankinnan strategioista tapaustutkimus on yleisin tapa. 

Kuitenkin tiedonhankinnan strategioissa on eroja tiedonhankintamenetelmissä ja 

tutkimuskohteissa, joten strategian valinta on tehtävä huolella. (Metsämuuronen 2008, s. 

18.) 

 

Toimintatutkimuksen tavoitteena on päästä ratkaisemaan jotakin toiminnassa esiintyvää 

käytännön ongelmaa, parantamaan sosiaalista käyttäytymistä, sekä ymmärtämään 

työyhteisöä syvällisemmin. Kyseessä voi olla muutosprosessi, joka vaatii onnistuakseen 

tutkimukseen ja tutkimuksen myötä muuttuneisiin toimintoihin liittyvien henkilöiden 

sitoutumista. Eli toimintatutkimus on tilanteeseen sidottua, siinä tarvitaan yhteistyötä, se on 

osallistuvaa toimintaa ja itsensä tarkkailua. Periaatteena on siis kehittää jotakin toimintaa 

paremmaksi. (Metsämuuronen 2008, s. 29.) 

 

Metsämuurosen (2008) mukaan, Cohen ja Manion kuvaavat tilanteita, joihin 

toimintatutkimus soveltuu (Metsämuuronen 2008, s. 30): 

 

• Tilanteessa on ongelma, ja siihen pyritään löytämään ratkaisu 

• Työyhteisön sisällä on aikomus tarjota koulutusta 

• Uusien näkökulmien tuonti työskentelyyn 

• Kommunikoinnin parantaminen tutkijoiden ja työntekijöiden välillä 

• Ongelmien ratkaisu subjektiivisella ja impressionistisella lähestymistavalla 

 

Syrjälän mukaan on kolme eri tyyppistä toimintatutkimusta, jotka ovat teknillinen, praktinen 

ja emansipatorinen. Ulkopuolinen tekijä käynnistää kehittämisprojektin teknillisessä 

toimintatutkimuksessa. Emansipatorisessa eli vapautuksellisessa toimintatutkimuksessa taas 
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toimija pyrkii kehittämään omaa toimintaympäristöään. Praktinen eli käytännöllinen 

toimintatutkimus tarkoituksena on kehittää työntekijän tietoisuutta ja käytäntöä. Kuvassa 21 

on esitetty toimintatutkimuksen kulku. (Metsämuuronen 2008, s. 31.) 

 

 

Kuva 21. Toimintatutkimuksen kulku (Metsämuuronen 2008, s. 31–32). 

 

Toimintatutkimus on kuitenkin kohdannut myös kritiikkiä. Tutkimuskohde on tilanteeseen 

sidottu ja erityinen, otos on rajoitettu ja muuttujien hallinta on mahdotonta. Lisäksi kuten 

edellä oli mainittu, että tulosten yleistäminen on myös mahdotonta. Muurosen (2008) 

mukaan, Cohen ja Manion kuitenkin ovat vastanneet kritiikkiin niin, että kritiikki ei enää ole 

sopiva, sillä toimintatutkimukseen on mahdollista ottaa mukaan laajoja otoksia. Kuitenkin 

toimintatutkimuksessa tavoitteet ja metodit jäävät yleensä epäselviksi. Tutkijoiden ja 

toimijoiden välille muodostuu riippuvuuksia, jolloin toimijat voivat olla riippuvaisia 

tutkijoista. Käytännön ja teorian yhdistämisen hankaluus lukeutuu myös näihin kriteereihin. 

Kritiikkinä tulee myös se, että joskus toimijan on vaikea sisäistää tutkimuksesta saatuja 

tuloksia, jotka ovat selvittäneet enemmän tutkijoiden omia ongelmia. (Metsämuuronen 

2008, s. 32.) 
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2.6.2 Kvalitatiivisen haastattelun lähestymistavat 

On kolme perus lähestymistapaa kerätä kvalitatiivista tietoa avointen haastattelujen avulla. 

Ne sisältävät erilaisia valmisteluja, käsitteellistämisiä ja välineistöjä. Jokaisella 

lähestymistavalla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja jokainen palvelee  omalla 

tarkoituksellaan. Kolme vaihtoehtoa ovat (Patton 2002, s. 342): 

 

• vapaamuotoinen keskusteluhaastattelu 

• yleisluontoinen haastattelu -ohje 

• standardisoitu avoinhaastattelu 

 

Nämä kolme lähestymistapaa haastattelun suunnitteluun eroavat toisistaan siinä määrin, 

kuinka haastattelukysymykset määritetään ja standardisoidaan ennen haastatteluja. (Patton 

2002, s. 342.) 

 

Vapaamuotoisessa keskusteluhaastattelu tukeutuu täysin spontaaneihin kysymyksiin, jotka 

muodostuvat luonnollisen vuorovaikutuksen mukana, usein osallistujan käynnissä olevan 

kenttätyön osana. Haastatteleva ei välttämättä tiedä olevansa haastateltavana. 

Yleisluontoinen haastatteluohje sisältää joukon kysymyksiä, jotka on tutkittava kunkin 

vastaajan kanssa, ennen kuin haastattelu alkaa. Ohje tarjoaa tarkastuslistan, josta nähdään, 

että kaikki asiaan liittyvät aiheet tulee käytyä läpi. Sitä vastoin standardisoitu 

avoinhaastattelu sisältää kysymyksiä, jotka on tarkoin muotoiltu ja järjestelty niin, että 

jokainen vastaaja vastaa samoihin kysymyksiin samassa järjestyksessä. Joustavuus on 

enemmän tai vähemmän rajoitettu, riippuen haastattelun luonteesta ja haastattelijan 

taidoista. Standardisoitua avointa haastattelua käytetään silloin, kun on tärkeää minimoida 

vaihtelut esiin tulevissa kysymyksissä. (Patton 2002, s. 342.) 

 

2.6.3 Haastattelumuodot 

Haastattelumuotoja on strukturoitu, puolistrukturoitu ja ei-strukturoitu eli avoin haastattelu. 

Strukturoitu haastattelu on lomakehaastattelu, jossa on valmiiksi muotoiltu kysymykset ja 

niiden esittämisjärjestys. Strukturoituhaastattelu sopii sellaiseen tilanteeseen, jossa on useita 

haastateltavia. Lisäksi haastateltavat muodostavat yhtenäisen ryhmän. Strukturoidussa 

lomakehaastattelussa ongelmaksi tulee se, jos haastateltavassa ryhmässä on joku selvästi 

joukosta eroava. Mikäli strukturoitu haastattelu tehdään ilman, että on tehty alustavia 
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keskusteluja tai tarkkaa etukäteen suunnittelua, voi vastauksia löytyä lomakkeen ”muu” -

kohdassa. (Metsämuuronen 2006, s. 114.) 

 

Puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelussa aiheena voi olla intiimit ja arat aiheet. 

Lisäksi siinä voidaan selventää heikosti tiedostettuja asioita, kuten esimerkiksi arvostukset, 

ihanteet tai perustelut johonkin asiaan liittyen. Puolistrukturoidussa haastattelussa 

kysymyksiä ei välttämättä ole asetettu tiettyyn järjestykseen tai muotoon, mutta teemat 

kysymyksiin on valittu ennakkoon. (Metsämuuronen 2006, s. 115.) 

 

Ei-strukturoitu eli avoin haastattelu sopii siihen tilanteeseen, kun haastateltavia on vähän. 

Lisäksi eri henkilöillä voi olla selkeästi poikkeavat kokemukset toisistaan, joten 

haastateltavat ei välttämättä ole niin yhtenäistä ryhmää, kuin lomakehaastattelussa olisi 

tarkoituksena. Avoin haastattelu on vapaata ja syvällistä keskustelua, jossa haastateltava 

johtaa keskustelua eteenpäin ja itse haastattelija ei välttämättä ohjaa lainkaan. Aiheen ollessa 

arkaluontoinen, kysymykset käsittelevät menneisyyttä tai halutaan selventää tiettyjä 

seikkoja, avoin haastattelu sopii siihen. Lisäksi haastattelijalla ja haastateltavalla on hyvä 

välit toisiinsa. (Metsämuuronen 2006, s. 115.) 

 

2.6.4 Kvalitatiivisen aineiston analysointi ja tulkinta 

Kvalitatiivisen aineiston analysoinnissa ja tulkinnassa tutkijan on oltava ennakkoluuloton, 

sillä aineisto mitä on saatu kerättyä, on juuri sellaista kun on. Se ei siis voi muuttua 

oletuksiemme mukaan. Aineiston analysoinnissa, aineisto tulee kirjoittaa tai muotoilla 

puhtaaksi. Tätä kuitenkaan joku muu henkilö tai tutkimusapulainen voi tehdä, vaan 

muistiinpanojen yms. aineiston puhtaaksikirjoittaminen kuuluu tutkijalle itselleen.  

Periaatteessa kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston keräämisen yhteydessä analysoidaan 

saatua tietoa. Kuitenkin ennen analysointia aineiston on oltava siinä muodossa, että sitä 

pystytään tarkastelemaan, joten aineisto tulee litteroida. Saatu aineisto esimerkiksi 

yksittäiseltä henkilöltä tulee abstrahoida eli eriyttää ja siirtää yleiselle käsitteelle, että myös 

teoreettiselle tasolle, jotta aineistosta tehtävät johtopäätökset olisivat tieteellisiä. Eli 

kvalitatiivisen aineiston analysointi ja tulkinta koostuu kahdesta eri osasta, eli analyysistä, 

jossa aineisto käsitteellistetään, ja synteesi, jossa käsitteellistetty aineisto kootaan 

johtopäätökseksi. (Metsämuuronen 2008, s. 47–48.) 
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Analyysiä voidaan toteuttaa esimerkiksi erilaisten tietokoneohjelmien avulla. Niissä aineisto 

koodataan muistiinpanojen pohjalta, jotka on esimerkiksi kerätty haastattelussa. Ohjelmalla 

tehdään kategorioita ja niihin indikaattoreita yksinkertaisineen tunnisteineen. Esimerkkinä 

tässä voidaan tunnisteeksi ottaa M30S, jossa M tarkoittaa miestä, 30 miehen ikää ja S 

sorvaria. Indikaattori ja siinä oleva tunniste voidaan sijoittaa erikseen omaksi tiedostoksi, 

josta tietoihin voidaan päästä suoraan käsiksi, kuten haastattelun kohteena olleen henkilön 

kuvaus. Tietokoneohjelmia ovat esimerkiksi QDA (Qualitative Data Analysis), NVIVO N6 

(NUD*IST, Non-Numerical Data Indexing Searching and Theory building), XSIGHT ja 

ATLAS.ti. (Muuronen 2008, s. 54–55.) 

 

2.7 Sorvilinjan suurimman nopeuden määritys 

Sorvilinjalla nopeuden osalta on seurattu vain hetkellisiä arvoja. Nopeudet ovat nähtävissä 

sorvilinjan leikkurin ja sorvin ohjaamokopissa olevasta ajonäytöstä. Historiallista dataa 

sorvin suurimmasta käyttönopeudesta ei ole saatavilla, joten keskiarvo nopeutta tai parasta 

kuukautta nopeuden kannalta ei pystytä suoranaisesti sanomaan perustuen dataan. Metsä 

Woodin kertotehtaan järjestelmäohjeitten mukaan, sorvausnopeus sorvauksen alussa on 160 

m/min, mikä on siis sorvausnopeuden huippunopeus. Sorvausnopeus laskee pöllin 

halkaisijan pienetessä. Raute Oyj:n teknisten asiakirjojen (2001) mukaan sorvausnopeus on 

125 m/min purilaan ollessa halkaisijaltaan 80 mm (Raute Wood 2001a, s. 6). Raute Oyj:n 

tuotepäällikkö Timo Nietosvuori (2017) kertoi sähköpostiviestissään (24.10.2017) sorvin 

laitteistojen nopeudesta. Sähköpostiviesti löytyy liitteestä 6. Viestissä hän kertoi, että sorvin 

maksiminopeuden voi tarkastaa sorvin päätyyn laitetusta tyyppikilvestä. Arkistosta löytyi, 

jotta suurin nopeus olisi 300 m/min. (Nietosvuori 2017.) Metsä Woodin sorvari kertoi, että 

suurin sorvausnopeus on ollut 310 m/min, mutta koko sorvin toiminta, ja esimerkiksi laatu, 

heikkenivät mainitulla nopeudella. Suurin nopeus, jolla hänen mukaan on saatu 

hyvänlaatuista viilua ja sorvi on toiminut hyvin, on ollut 280 m/min. 

 

Mikäli molemmat kiinniottokuljettimella oleva viilumatto saavuttaa leikkurin sorvauksen 

aikana, putoaa sorvausnopeus samaan, kuin leikkurin nopeus. Raute Oyj:n teknisten 

asiakirjojen (2001) mukaan leikkurin syöttökuljettimen suurin nopeus on 150 m/min. Metsä 

Woodin sorvarin mukaan tämänhetkinen leikkurin/syöttökuljettimen nopeus olisi 120 m/min 

(31.10.2017, klo 08:45). Nietosvuori (2017) kertoi sähköpostiviestissään, että leikkurin 
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tyypistä riippuen nopeudet vaihtelevat välillä 110–180 m/min, tyypillisesti 140 m/min. 

(Nietosvuori 2017.) 

 

Muita huomioituja nopeuksia sorvinlinjan laitteistoista: 

 

- Kiinniottokuljetin 300 m/min (Raute Wood 2001a, s. 16). 

- Kosteusmittarin lukunopeus 180 m/min (Raute Wood 2001a, s. 19). 

- Leikkurin kahden peräkkäisen viilun leikkauksen välinen aika 100 ms (Raute Wood 

2001a, s. 20). 

- Jättökuljetin 180 m/min (Raute Wood 2001a, s. 21). 

- Pinkkareiden hihnojen nopeus 200 m/min (Raute Wood 2001a, s. 22). 

- Pinkkarin toimintanopeus 220–250 m/min materiaalivirran oltaessa tasainen 

(Nietosvuori 2017). 

 

Saatujen tietojen mukaan suurin nopeus sorvilinjalla on sorvin sorvausnopeus, joka on ollut 

suurimmillaan sorvarin mukaan 280 m/min ja Nietosvuoren mukaan 300 m/min. Kuitenkin 

nopeutta ”rajoittavatekijä” olisi leikkurin syöttökuljetin, jossa nopeus maksimissaan on 150 

m/min. Nietosvuoren (2017) mukaan sorvilinja toimii silloin hyvin, kun leikkuri leikkaa 

jatkuvasti. Trayn eli kiinniottokuljettimen ollessa lyhyt, leikkuri rajoittaa sorvin kapasiteettia 

aina sitä enemmän, mitä suurempia sorvattavat pöllit ovat. (Nietosvuori 2017.) 

 

2.8 Sorvilinjan nopeusdatan kerääminen 

Alussa sorvilinjalta ei tallentunut mitään dataa nopeudesta. Työn aikana nopeusdataa 

sorvilinjalta nopeusdata kerätään analogisen mittarin avulla, joka tallentaa nopeuden Arrow-

tietojärjestelmään nopeuden muuttuessa. Nopeusdata kerätään sorvilinjan 

syöttökuljettimelta, joka määrää linjan nopeuden OEE-laskennassa. Nopeusdataa on 

mahdollista tarkastella sekä Arrow-järjestelmän raporttiosiossa, että tehdasnäytössä. 

Kuvassa 22 on esitetty tehdasnäytön näyttämä nopeusdata yhden tunnin aikana minuutin 

välein. 
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Kuva 22. Nopeusdata. 

 

Kuvasta 22 voidaan nähdä, että sorvilinjan nopeutta voidaan tarkastella valitulla 

mittaustaajuudella. Pylväsdiagrammin alapuolella olevasta taulukosta voidaan nähdä valitun 

aikavälin pienimmän ja suurimman nopeuden, sekä keskiarvon. 

 

2.9 Saantodata 

Saanto toimii laadunmäärittäjänä sorvilinjan OEE-laskennassa, sillä tämän hetkisten 

puitteitten mukaan, laatua on yksinkertaisin seurata saannon perusteella. Siinä huomioidaan 

hakkurilinjalle menevä osa viilumatosta, joka ei kelpaa tuotantoon sorvatusta puusta. 

Kuitenkin laatuseurantaa tullaan kehittämään niin, että sitä voidaan seurata vielä tarkemmin 

jatkuvasti ja reaaliajassa. Esimerkkinä eräistä laatukriteereistä on viilun paksuus, jonka tulee 

täyttää tietyt kriteerit. Saanto on pinkatun viilun m3 suhteessa sorvin tuottamaan brutto m3. 

Kaavassa 17 on esitetty, kuinka saanto lasketaan. 

 

𝑆𝑎𝑎𝑛𝑡𝑜 =  
𝑃𝑖𝑛𝑘𝑎𝑡𝑢𝑡 𝑣𝑖𝑖𝑙𝑢𝑡 [𝑚3]

𝑆𝑜𝑟𝑣𝑖𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎𝑚𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 [𝑚3]
           (17) 

 

Sorvattu viilumatto kulkee leikkurin läpi, jossa tapahtuu viilun katkaiseminen oikeaan 

mittaan, sekä samalla siinä tapahtuu lajittelu. Osa viilumatosta kulkeutuu leikkurin jälkeen 

hakkuriin ja hyvä viilu kulkeutuu mittojensa mukaiseen viiluarkkiin. Kuvassa 23 on saanto-

dataa sorvilinjalta, jota voidaan tarkastella esimerkiksi Arrow-järjestelmän raporttiosion 

avulla. 
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Kuva 23. Sorvilinjan saantodata 28.11.–29.11.2017. 

 

Saantoluku on raportissa ilmoitettu ”Hyväksytty %”. Edellä tullaan kertomaan enemmän 

siitä, mikä on hyväksyttävän saantoluvun rajana tuotannossa. Laadun muita tekijöitä, kuten 

esimerkiksi paksuutta on toistaiseksi haastavaa tutkia tarkemmin ja reaaliajassa, jotta saatu 

laatu arvo olisi realistisempi ja luotettava. Tähän kuitenkin on olemassa ratkaisu, On-line 

paksuusmittaus, josta kerrotaan myöhemmin tässä tutkimuksessa lisää. 

 

2.10 OEE-laskennan suunnitelma ja toteutus 

Ennen kuin OEE-mittausta voidaan aloittaa tekemään, tulee selvittää, että millä mitataan, 

mitä mitataan, mitkä ovat mittauskriteerit ja mikä on mittaustapahtumien taajuus. Luodaan 

taulukko, jossa ovat OEE:n parametrit ja niiden parametrien sisältämät tekijät, jotka antavat 

arvon OEE:n parametreille. Taulukossa 1 on esitettynä OEE:n parametrit tekijöineen. 
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Taulukko 1. OEE:n osa-alueiden parametrit ja niiden mittausmetodit. 

 Millä 

mitataan? 

Mitä 

mitataan? 

Hyväksymiskriteerit Mittataajuus 

Käyntiaste     

Koneen 

käyntiaika, 

seisonta-aika 

    

Nopeus     

Leikkurin nopeus     

Laatu     

Paksuus (1)     

Paksuus (2)     

Leveys     

Pituus     

Kosteus     

Lämpötila     

Lämpötila 

(Hautomo) 

    

Saanto     

Ulkonäkö     

Lujuus     

Purilas     

Kuivaus     

 

Kun taulukko 1 on täytetty kaikissa tuotantolaitoksissa, voidaan tuloksia verrata toisiinsa, 

yhdistää metodeja ja näin yhtenäistää sorvilinjoille OEE:n mittaustapahtuma. Taulukosta 1 

voi selvitä, esimerkiksi uusia mittaustapoja Metsä Woodille Punkaharjulle tai toisin päin. 

 

15.11.2017 Punkaharjulla Metsä Woodilla tilanne on esitetty liitteessä 3 taulukon 1 mukaan. 

OEE:n osa-alueiden arvoja kirjattiin ylös 30.11.2017 lähtien vuoroittain aina 10.12.2017 

asti. Taulukossa 2 on koottuna nämä arvot. 
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Taulukko 2. OEE-arvot päivittäin ja vuoroittain. 

 

 

Käyntiasteen, nopeuden ja laadun keskiarvojen pohjalta muodostettiin waterfall-diagrammi 

eli vesiputous-diagrammi, josta voidaan nähdä kunkin osa-alueen vaikutus OEE:n 

lopulliseen arvoon. Waterfall-diagrammi on esitetty kuvassa 24. 
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Kuva 24. OEE-luvun Waterfall-diagrammi. 

 

Kuvasta 24 voidaan nähdä, että käyntiaste ja nopeus ovat merkittäviä tekijöitä OEE:n 

heikentymisessä. Liitteessä 1 on kommentit odotus- ja häiriöaikojen syihin, joiden pohjalta 

voidaan nähdä, mitkä ovat aiheuttaneet esimerkiksi käyntiasteen heikentymisen. Waterfall-

diagrammin pohjalta alettiin tarkastella nopeutta. Miksi esimerkiksi sorvilinjan nopeus on 

120 m/min eikä 130 m/min? Olisiko nopeuden muutoksella millainen vaikutus OEE-lukuun 

ja sen osa-alueisiin? Nopeuden selvittämisen ohella jatkettiin edelleen OEE-arvojen 

talteenottoa myöhempää matemaattista tarkastelua varten. 
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3 KERTOPUUN TUOTANTOPROSESSI 

 

 

Kertopuun tuotantoprosessia johdetaan standardin ISO 9001:2008 mukaan. Lisäksi VTT 

Expert Services Oy valvoo laatua ja tuotteitten vaatimuskriteerien täyttöä. Kertopuun 

pääraaka-aineena on kuusi, mutta raaka-aineena on myös mänty. Kertopuutuotteet omaavat 

CE-tunnuksen, joka merkitään standardin EN 14374 mukaan. Kuvassa 25 on esitetty 

kertopuun tuotantoprosessi. (Kerto-käsikirja 2017.) 

 

 

Kuva 25. Kertopuun tuotantoprosessi (Kerto-käsikirja 2017). 

 

Kertopuun valmistus alkaa siitä, että tehtaalle tuodut tuki mitataan, kuoritaan ja haudotaan 

lämpimässä vedessä, jotta tukin työstöominaisuudet paranevat. Hautomosta tukit siirtyvät 

tukkien mittaukseen, jossa tukit katkaistaan työstömittaansa sorvia varten. Sorvilla tukki 

sorvataan viilumatoksi, josta se sorvilinjan kuljetinta pitkin liikkuu leikkurille, joka leikkaa 

viilumaton viiluiksi. Viilut pinotaan kukin omiin arkkeihin, joita on sorvilla 5 kappaletta. 

Arkit siirtyvät sorvilta kuivaukseen, jossa ne viilu kerrallaan syötetään kuivauskoneen 

sisään. Kuivauskoneesta viilujen tultaessa ulos, ne lajitellaan lujuuden ja visuaalisen laadun 

mukaan eri pinkkoihin. (Kerto-käsikirja 2017.) 

 

Ladonnassa viilut ladotaan ja liimataan yhtenäiseksi aihioksi. Liimana ladonnassa käytetään 

fenoliformaldehydiä ja pintaviilun yläpintaviisteessä melamiiniliimaa. Yhtenäinen aihio 

siirtyy esipuristukseen, jonka jälkeen se sahataan ennen kuumapuristinta aihioksi. 

Kuumapuristimen jälkeen aihio sahataan katkaisusahalla tilattuun pituuteen. Katkaisusahalta 

aihio siirtyy halkaisusahalle, jossa se sahataan tilattuun leveyteen, josta se pinotaan 

yhtenäiseksi pinoksi. Pino siirtyy pakkaukseen, jossa se pakataan tilauksen mukaisesti. 

Lopuksi paketti siirretään varastoon. (Kerto-käsikirja 2017.) 
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3.1 Sorvaus 

Sorvauksessa pöllin pyöriessä teräkelkka liikkuu terineen sitä kohti ja vuolee viilua 

spiraalimaisesti vuosirenkaitten suuntaisesti. Sorvatulla viilulla on kaksi erityyppistä 

laatuvaatimusta standardeineen. Ensimmäisenä on kaupallinen laatuvaatimus, jossa on tietyt 

standardit asetettu viilulle. Tärkeitä tekijöitä tässä ovat viilun sileys, halkeilu ja 

ulkonäkövirheet. Lisäksi tähän kuuluvat viilun geometriset mitat eli paksuus, pituus ja 

leveys. Myös lujuusominaisuuksista poikittaisvetolujuus on täytettävä lujuuskriteerit. 

(Koponen 2002, s. 37.) 

 

Seuraavien työvaiheiden vaatimat tekniset laatutasot asettavat seuraavia laatuvaatimuksia 

sorvatulle viilulle. Kuivauksessa viilun on oltava pitkä ja ehjä, sillä kuivuminen on päistä 

nopeampaa, kuin keskeltä, jolloin kutistuminen on epäsymmetristä. Tässä tulee sorvin 

asetteen tärkeys, jotta voidaan ehkäistä pitkä- ja lyhytpäisten viilujen syntyminen 

kuivauksessa. Paikkauksessa ja saumauksessa viilun tulee olla tasomaisia ja 

vähäjännityksellisiä. Liimauksessa viilujen on oltava mahdollisimman tasapaksuisia eli 

paksuuden vaihtelu viilussa tulee olla minimissään. Liimaus edellyttää myös viilun sileyttä 

hyvien liimausominaisuuksien saavuttamiseksi. Hionnassa viilun sileys, sorvauksen terien 

aiheuttamat juovien vähyys ovat tärkeitä laatuvaatimuksia. Lisäksi harvaviilu voi aiheuttaa 

liiman läpilyöntejä. (Koponen 2002, s. 37–38.) 

 

Laatuvaatimusten mittaukset tapahtuvat eritavalla kunkin ominaisuuksien mukaan. 

Esimerkiksi paksuus ja poikittaisvetolujuus on mitattavissa, mutta tasomaisuus, 

jännityksettömyys, suoruus ja eheys mitataan visuaalisesti kokemuksen mukaisesti. Viilun 

lujuus mitataan poikittaisvetolujuudella. (Koponen 2002, s. 38.) 

 

3.1.1 Sorvilinjan toiminta 

Pöllin siirtyminen sahalta sorvilinjalle tapahtuu pitkittäiskuljettimen ja 

välivarastokuljettimen välillä. Pöllin siirtyy pitkittäiskuljettimelta pukkarin avulla 

välivarastokuljettimen oikaisukoloon, jossa pölli kääntyy poikittain kuljettimeen nähden. 

Tämän jälkeen kiramo nostaa pöllin vaakatasossa välivarastokuljettimen vaakaosaan, jonka 

päässä olevat pöllinpysäyttäjätapit pitävät pöllin asennossaan kuljettimen vetäessä pölliä 

tappeja vasten. Kuvassa 26 on esitettynä suuntaa antava kuva sorvilinjasta. (Raute Wood 

2001b, s. 1.) 
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Kuva 26. Raute Oyj:n sorvilinja (Nidec 2017). 

 

Välivarastokuljettimelta pölli siirtyy porrasannostelijalle, jossa se tasataan ja nostetaan 

keskittäjälle hydraulisilla haarukoilla. Kaksi valoverhoa tunnistavat pöllin yläreunan 

korkeuden ja pölli keskittyy sen kuuden kehäpisteen mukaisesti. (Raute Wood 2001b, s. 1.) 

Pöllinkeskitys on hyvin tärkeä työvaihe sorvilla viilun saannon kannalta. Pintaosa pöllistä 

on laadultaan parempaa, kuin sydänosa, joten hyvä pöllinkeskitys maksimoi hyvänlaatuisen 

viilun saannon. (Koponen 2002, s. 39.) Mittauskaroilla pölli pyörähtää kerran ympäri, jolloin 

sille lasketaan optimaalisin sorvausasento. Heilurivarret siirtävät pöllin odottamaan edellä 

olevan pöllin sorvausta odotteluasemaan. (Raute Wood 2001b, s. 1.) 

 

Sorvaus ja keskitys on automatisoitu, joten sorvarin tehtäviin kuuluu prosessin valvominen, 

sekä viilun laadun tarkkailu. Uuden pöllin siirtyessä karoille, teräpenkki ja tukilaite 

peräytetään mahdollisimman vähäisellä siirtymisellä, jotta toiminnan tehokkuus ei 

heikkenisi. Mikäli pöllissä on tyvilaajentuma tai jokin geometrinen virhe, sorvari ohjaa itse 

teräpenkkiä niin, että tuleva pölli voi siirtyä karoille. Sorvin karat kiinnittyvät pöllin päihin 

ja keskittäjän varret siirtyvät pois, jonka jälkeen pöllin pyöristys voi alkaa. Pöllinpyöristys 
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tapahtuu avoterällä, jolloin muodostuvat lastun paksuus voi olla jopa n. 4 mm paksua. 

Pyöristysnopeus on n. 300 m/min, mutta mikäli sorvari huomaa pöllin laadussa olevan 

työstöä haittaavia tekijöitä, kuten esimerkiksi oksia, sorvari voi säätää pyörimisnopeutta 

alhaisemmaksi. (Raute Wood 2001b, s. 1.) 

 

Metsä Woodilla Punkaharjun tehtaalla oleva viilusorvi on Raute Woodin VE 800x2700 PP 

75/125. Sen karakierrosluku määräytyy käyttölaitteen mukaan, jonka maksimi on 600 rpm. 

Sorvauksessa vetävä tukilaite pitää pölliä vakaana eli estää tämän taipumisen. 

Vetävätukilaite kuitenkin toimii pöllin pyörittävänä laitteistona. Alussa pölliä pyöritetään n. 

300 m/min, jossa leikkuunopeus säilyy vakiona. Kun karat saavuttavat 

maksimipyörimisnopeutensa 600 rpm, alkaa leikkuunopeus laskemaan. Leikkuunopeus 

laskee n. 100 m/min, jolloin jäljellä on n. 80 mm halkaisijaltaan oleva purilas. Katkaisulaite 

katkaisee viilumaton oikeasta kohdasta, jolloin viilumatto siirtyy kiinniottokuljettimelle ja 

sorvausjäte hakkurilinjalle. (Raute Wood 2001b, s. 1–2.) 

 

Kiinniottokuljetin toimii kapasiteetin tasaajana sorvin ja leikkurin välillä, sillä sorvin 

kapasiteetti on suurempi, kuin leikkurin. Leikkuri voi siis toimia jatkuvana, mutta sorvi 

tuottaa aina pienen hetken, mutta suurella nopeudella viilumattoa. Leikkurin leikatessa 

viilumattoa, sorvi sorvaa viilumattoa toiselle tasolle kiinniottokuljetinta. Leikkurin edessä 

on syöttökuljetin, jonka syöttönopeus säätyy leikattavan arkin leveyden mukaan. Leikkaus 

tapahtuu pyörähtäväteräisellä terällä, joka leikkaa viilun kahden tukitelan välissä. 

Leikkausnopeus on n. 130 m/min. Leikattu viilu siirtyy jättökuljettimella, jossa alku- ja 

loppuosa viilumattoa pudotetaan jätekuljettimelle ja loput hyvät viilut kuljetetaan 

kiihdytetyllä nopeudella pinkkaajille. (Raute Wood 2001b, s. 2.) 

 

Syöttökuljettimella oleva kamera toimii viilun laadun tarkkailijana. Kosteusanturit 

sijaitsevat myös syöttökuljettimella, jonka mukaan viilujen laadunvalvonta ja lajittelu 

tapahtuu. Viilut siis jaetaan niiden leveyden, pituuden ja kosteuden mukaan pinkkaajille. 

Viilun tullessa oikean pinkkaajan kohdalle, pinkkaajan aisat painavat viilut pois 

yläpuoliselta hihnakuljettimelta, joka toimii imulla. Lopuksi pinkkojen oltaessa täysiä, ne 

kuljetetaan rullakuljettimia pitkin risteävän ketjukuljettimen kautta. (Raute Wood 2001b, s. 

3.) Pinkkaajat on lajiteltu seuraavalla tavalla viilun leveyden mukaan eli ensimmäinen 
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pinkka on jontti (menevät saumaukseen), toinen 6´ pinta (2010–2030mm), kolmas 6´ sydän 

(2000–2020 mm), neljäs 8´ sydän (2770–2790mm) ja viiden 8´ pinta (2765–2785mm). 

 

3.1.2 Sorvin terät ja asetteet 

Leikkaava terä sorvissa on teräkiila, joka muodostaa teroituskulman β (beeta). Terän 

teräsuussa tapahtuu leikkaus, jota vastaan viilu muodostuu. Rinta eli puristuskulma 

muodostuu kohtisuoran tason ja rinta- eli puristuskulman pinnan välille, jota kutsutaan 

kulma α (alfa). Teräpinta ja työstettävä kappale muodostavat päästökulman γ (gamma). Jotta 

teränkäyttö ikä saataisiin mahdollisimman korkeaksi, tulee leikkaavan terän kärkeen 

mikroviiste, joka ehkäisee terän kulumista ja suurien voimien tuomaa rasitusta. Terän kaksi 

osaa jakavat terälle tehtävät, joista terän suu vuolee pölliä ja terän kiilaosa ohjaa vuoletun 

viilun. Kuvassa 27 on esitettynä tarkemmat kuvat ja selitykset teräasetteesta ja leikkaavan 

terän geometriasta. (Koponen 2002, s. 42.) 

 

  

Kuva 27. Viilusorvin teräasete ja leikkaavan terän rakenne, a) teräasete, b) leikkaavan terän 

suun mikroviiste, c) leikkaavan terän rakenne (Koponen 2002, s. 43). 
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Taulukko 3. Leikkuuterän, vastaterän ja asetteen merkinnät (Koponen 2002, s. 43). 

Leikkuuterä Vastaterä Asete 

Rintakulma α Puristuskulma α1 Viilun nimellispaksuus (mm)                                    

Sn 

Teroituskulma β Teroituskulma β1 Vastaterän suun etäisyys leikkuuterästä (mm)           

So 

Päästökulma γ Päästökulma γ1 Leikkuuterän suun etäisyys tasosta A-A 

(mm)              ho 

Mikrokulma βm 

- Päästöpinta βp 

- Rintapinta βr 

 Puristusaste p(%)      100(Sn-So)/Sn 

Mikroviiste  

- Päästöpinta bp 

- Rintapinta br 

  

 

Taulukosta 3 nähdään, että hyvän viilunlaadun takaamiseksi puristusaste voidaan laskea 

viilun nimellispaksuuden, vastaterän suun etäisyydellä leikkuuterästä ja leikkuuterän suun 

etäisyydellä tasosta A-A avulla. 

 

Vastaterän tehtävänä on pitää pöllin leikkuu vakaana ja yhtenäisenä, jotta viilu ei repeilisi. 

Leikattava viilu on paksumpaa, kuin vastaterän suun ja leikkaavan terän pinnan etäisyys 

toisistaan. Tästä seuraa voimakkaita puristusvoimia leikkauksessa, jotka aiheuttavat puun 

plastisoitumisen. Plastisoituminen on välttämätöntä, joten puristusaste on merkittävä, jotta 

viilun pinta olisi sileä ja näin ollen sorvi tuottaisi hyvänlaatuista viilua. (Koponen 2002, s. 

42.) 

 

Koponen (2002) mukaan, yleisimmät asetearvot koivu- ja kuusiviiluille ovat (Koponen 

2002, s. 43): 

 

Leikkuuterä 

• Teroituskulma β koivulle 19–20° ja kuuselle 21–22° 

• Päästökulma γ 0–2° 

• Mikroteroituskulma βm 25–30° 
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Vastaterä 

• Teroituskulma β1 koivulle 50° ja kuuselle 60–80° 

• Puristuskulma α1 10–35° 

• Puristusaste 15–20 % 

 

Itse leikkaava terä on erikoisterästä, joka on kiinni teräsrungossa. Terä hiotaan 

tasohiomakoneella teräväksi ja tämän jälkeen terän päähän hiotaan vielä mikroviiste, joka 

oli terän pitkän käyttöiän edellytys. (Koponen 2002, s. 43.) Metsä Woodin tehtaalla 

Punkaharjulla Kertopuolella terien huolto-ohjeiksi on kerrottu, että leikkaavien terien 

mikroviisteen hionta tehdään 10 000 m välein ja leikkaavien terien vaihto on 15 000 m 

välein. Lisäksi päästökulman offset on 0,9–1,5° ja teränhiontakulma 21°. 

 

3.1.3 Vaatimukset sorvatulle viilulle 

Viilulle vaatimuksia asetetaan paksuuden, pinnantasaisuuden ja sileyden, sekä lujuuden 

mukaan. Jotta sorvauksessa voitaisiin tuottaa hyvän laatuista viilua, tulisi työstettävän 

puuraaka-aineen olla plastista eli helposti muokkautuvaa, jolloin työstöominaisuudet ovat 

hyvät ja terän käyttöikä sitä suurempi. Puuraaka-aine on plastisoitunut, kun sen kosteus on 

riittävän suuri. Alarajana puunkosteudelle pidetään 30 %, joka on puiden syiden 

kyllästymispiste. Kosteuden lisäksi puuraaka-aineen tulisi olla lämpötilaltaan sopiva, sillä 

lujuus on suurempi esimerkiksi 10 °C lämpötilassa, kuin 20 °C. Tällöin puristusasteen ja 

sopivan lämpötilan yhteisvaikutuksesta aiheutunut poikittaisvetolujuus pysyy kohtuullisena. 

(Koponen 2002, s. 44.) Kuvassa 28 on esitettynä lämpötiloittain puristusasetteen ja eri 

puristuskulmien vaikutus viilun sorvauksessa poikittaisvetolujuuteen. 
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Kuva 28. Puristusasetteen ja eri puristuskulmien vaikutus poikittaisvetolujuuteen eri 

lämpötiloilla (Koponen 2002, s. 44). 

 

Teknisiä vaatimuksia asettaa teräasetteen asetus. Tällöin puristusasteen, leikkuuterän 

korkeus, leikkuu kulma, vastaterän asetus ja karojen ja leikkuuterän yhdensuuntaisuus tulee 

olla oikeat työstettävälle puulajille, jotta sorvatun viilun laatu olisi hyvä. Lisäksi 

inhimillisinä vaatimuksina tulee sorvarin ammattitaito, joka sisältää vaneritukkien ja 

vaneristandardien laatuluokat, jolloin sorvari osaa lajitella, ja valvoa sorvatun viilun ja 

tulevan sorvattavan pöllin laatua. Sorvarin on myös tiedettävä, kuinka hyvänlaatuista viilua 

tuotetaan, ja kuinka viilun saanto saadaan taattua. Tätä kautta tulisi tietää viilunlaadun 

vaikutus valmistuskustannuksiin ja lopullisen tuotteen laatuun. Myös sorvin rakenne, 

toiminta, sen huolto, teräasetteen teko ja terän teroitustekniikka tulee olla sorvarin hallussa. 

(Koponen 2002, s. 44–45.)  
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4 TULOKSET 

 

 

Mitattavia arvoja OEE-laskentaan ovat sorvilinjan käyntiaste eli käytettävyys, nopeus eli 

sorvilinjan tehokkuus, ja laatu eli saanto. Nämä arvot mitattiin Arrow-järjestelmän avulla. 

Mittausjakso kesti 30.11.2017–20.12.2017 välisen ajan. Mittaustulokset on esitetty liitteessä 

2. 

 

4.1 OEE-laskennan tulokset 

Sorvilinjan OEE-laskennan käytettävyyden keskiarvoksi saatiin 59,89 %, nopeuden 

keskiarvoksi 62,97 % ja laadun eli saannon keskiarvoksi 79,77 %. Yleisesti OEE:n 

keskiarvoksi saatiin 35,07 %. Kuvassa 29 on esitetty Waterfall-diagrammin avulla kunkin 

OEE-laskennan osa-alueen vaikutusta lopulliseen OEE-arvoon. Käytettävyyden, nopeuden 

ja laadun arvot ovat keskiarvot mittauksen ajanjakson ajalta. 

 

 

Kuva 29. OEE-laskennan osa-alueiden vaikutus OEE-arvoon Waterfall-diagrammin avulla. 

 

Kuvasta 29 voidaan nähdä, että suurin vaikutus OEE-arvon heikkenemiseen on ollut 

käytettävyydellä. Laadulla eli saannolla on taas ollut pienin vaikutus OEE-arvon 

heikkenemiseen. Muutosten jälkeen OEE-arvoksi on tullut 0,3 eli 30 %. 
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4.2 OEE-laskenta integroituna Arrow-järjestelmään 

Tutkimuksen myötä tehtaan Arrow-järjestelmän ajonäytölle tulee OEE-laskennan mittarit, 

joista sorvilinjan operaattori voi nähdä reaaliaikaisesti sorvilinjan OEE:n, käytettävyyden, 

nopeuden ja laadun. Ajonäytössä on valmiina käyntiaste, joka kertoo sorvilinjan 

käytettävyyden. 

 

4.3 OEE-laskenta osana kehittävää toimintaa 

OEE-laskennan kautta pystytään paneutumaan syvemmin tietyn tuotantolinjan tehokkuuden 

kehittämiseen. OEE-laskenta kertoo, mikä kolmesta tehokkuuden osa-alueesta on 

kokonaistehokkuutta heikentävä tekijä. Kun kokonaistehokkuuden heikoin osa-alue on 

selvitetty OEE-laskennan avulla, voidaan kehitystoiminta keskittää tähän osa-alueeseen, ja 

etsiä juurisyytä osa-alueen heikkenemiselle. Juurisyyn löydyttyä ja sen eliminoimisen 

jälkeen OEE-laskenta jatkuu edelleen. Tietyn aikavälin jälkeen voidaan analysoida jälleen 

saatuja OEE-arvoja ja tehdä näiden pohjalta päätelmiä siitä, onko kokonaistehokkuus 

parantunut, vai onko kenties jokin muu kokonaistehokkuuden osa-alue heikentynyt 

kehitystoiminnan jälkeen. Esimerkiksi tuotantolinjan nopeuden kasvattamisella voi olla 

heikentävä vaikutus laatuun tai jopa käytettävyyteen. 
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5 POHDINTA 

 

 

Tässä osiossa tarkastellaan saatuja mittaustuloksia sorvilinjalta tietyltä aikaväliltä. Pohdintaa 

tukee graafinen matemaattinen tarkastelu, joka selventää saatuja tuloksia. Matemaattinen 

tarkastelu tapahtuu MiniTab -ohjelman avulla. Tutkimuksen objektiivisuuden ja OEE-

laskennan tulevaisuuden pohdinnan lisäksi tarkastellaan käytettävyyteen ja nopeuteen 

vaikuttavia tekijöitä. 

 

5.1 Objektiivisuus 

Tutkimuksessa toteutettua koejärjestelyä on mahdollista käyttää myös muissa 

vaneriteollisuuden sorvilinjoilla. Sorvilinjoista on mahdollista saada samanlaista dataa, kuin 

Punkaharjun Metsä Woodilla olevasta sorvilinjasta hyödyntäen Arrow-järjestelmää. 

Kuitenkin mittaustapahtumaa tulee kehittää jatkossa keskittyen laadunmittaukseen, jotta 

saatu laatuarvo olisi mahdollisimman tarkka. Käyntiaste ja nopeus ovat yksinkertaisemmin 

mitattavissa. 

 

Teoriaosuudessa olevat kaavat ovat yhtäpitäviä saatujen tuloksien kanssa. Käytettävyys 

saadaan käyntiasteesta, joka muodostuu tuottavasta tuotantoajasta ja kokonaistuotantoajasta. 

Nopeutta kuitenkin mitattiin suoraan linjalla olevan syöttökuljettimen mukaan. Sorvilinjan 

nopeutta ei siis mitattu suoranaisesti tuotetun määrän mukaan, vaan suoraan 

syöttökuljettimen toiminnan mukaan. Tämä kuitenkin kuvastaa sorvilinjan nopeutta, sillä 

esimerkiksi viilumaton virheleikkauksessa, jossa osa viilumatosta siirretään hakkurin 

syöttökuljettimelle, syöttökuljettimen nopeus tippuu tiettyyn asetettuun leikkausnopeuden 

arvoon. Leikkausnopeuden muutokset ovat nähtävissä Arrow-järjestelmän historiadatasta. 

Laadun määrittää tällä hetkellä saanto, joka on helposti saatavilla myös muilla sorvilinjoilla. 

Saannon laskenta on esitetty kaavassa 17. 

 

5.2 Tuloksien arvio- ja havaintoanalyysi 

Seuraavana on esitetty graafisesti OEE-laskennan suorittamisen jälkeinen lähtötilanne 

sorvilinjalla kokonaistehokkuuden kannalta. Tarkasteltavana on käyntiaste eli käytettävyys, 

nopeus ja laatu eli saanto. Graafisilla esityksillä on tarkoitus selventää nykytilannetta 

kokonaistehokkuuden näkökulmasta sorvilinjalla aikavälillä 30.11.2017–20.12.2017. 
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Kuvassa 30 on esitetty käyntiasteen kuvaaja tarkkailtavalla aikavälillä. 

 

 

Kuva 30. Käyntiasteen arvot tarkkailtavalla aikavälillä. 

 

Kuvassa 30 olevasta kuvaajasta voidaan nähdä, että käyntiasteen keskiarvo (�̅�)  (Mean) on 

ollut 0,59887. Otosten (N) lukumäärä on 63 työvuoroa. Alempi kuvaaja näyttää muutoksen 

kahden peräkkäisen mitatun käyntiasteen välillä. Muutoksen suuruus on välillä 0–0,5790. 

Punaiset neliöt kertovat mitatun arvon ylittäneen yläohjausrajan (UCL) (Upper Control 

Limit) tai alaohjausrajan (LCL) (Lower Control Limit). Yläpuolella olevassa kuvaajassa 

yläohjausrajana on 1,070 ja alaohjausrajana 0,128. Nämä ohjausrajat kertovat, että onko 

saatu arvo merkittävästi poikkeava muihin saatuihin arvoihin verrattuna. Kokonaishajonta 

(Stdev(overall)) (Overall Standard Devitation) on 0,22705 ja keskihajonta (StDev(within)) 

(Within Standard Devitation) 0,15710. Kuvassa 31 on esitetty nopeuden arvot tarkkailtavalla 

aikavälillä. 
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Kuva 31. Nopeuden arvot tarkkailtavalla aikavälillä. 

 

Kuvan 31 kuvaajasta voidaan nähdä, että nopeuden keskiarvo tarkkailtavalla aikavälillä on 

0,62970, yläohjausraja 1,004 ja alaohjausraja 0,255. Otosten lukumäärä on 63. Alapuolella 

olevasta kuvaajasta nähdään nopeuden muutokset kahden peräkkäisen nopeusarvon välillä. 

Muutoksen keskiarvo on 0,1408, yläohjausraja 0,4599 ja alaohjausraja 0. Kokonaishajonta 

on 0,21126 ja keskihajonta 0,12480. Kuvassa 32 on esitetty laadun eli saannon arvot 

tarkkailtavalla aikavälillä. 
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Kuva 32. Laadun eli saannon arvot tarkkailtavalla aikavälillä. 

 

Kuvan 32 kuvaajasta voidaan nähdä, että laadun keskiarvo tarkkailtavalla aikavälillä on 

0,79767, yläohjausraja 0,940 ja alaohjausraja 0,655. Otosten lukumäärä on 63. Alapuolella 

olevasta kuvaajasta voidaan nähdä kahden peräkkäisen laatu-arvon välillä oleva muutos. 

Muutoksen keskiarvo tarkkailtavalla aikavälillä on 0,053, yläohjausraja 0,175 ja 

alaohjausraja 0. Kokonaishajonta on 0,18034 ja keskihajonta 0,047429. Kuvassa 33 on 

esitetty OEE eli kokonaistehokkuuden arvot tarkkailtavalla aikavälillä. 
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Kuva 33. OEE:n eli kokonaistehokkuuden arvot tarkkailtavalla aikavälillä. 

 

Kuvan 33 kuvaajasta voidaan nähdä, että OEE:n eli kokonaistehokkuuden keskiarvo 

tarkkailtavalla aikavälillä on 35,07 %, yläohjausraja 70,60 % ja alaohjausraja 0,46 %. 

Otoksen lukumäärä on 63. Alapuolella olevasta kuvaajasta voidaan nähdä 

kokonaistehokkuuden muutos kahden peräkkäisen kokonaistehokkuuden arvon välillä. 

Muutoksen keskiarvo tarkkailtavalla aikavälillä on 13,36 %-yksikköä, yläohjausraja 43,65 

%-yksikköä ja alaohjausraja 0 %-yksikköä. Kokonaishajonta on 16,518 %-yksikköä ja 

keskihajonta 11,843 %-yksikköä. Kuvassa 34 on esitetty työvuoroittain kokonaistehokkuus 

ja sen hajonta. 
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Kuva 34. Kokonaistehokkuuden Boxplot vuoroittain. 

 

Kuvasta 34 voidaan nähdä, että kokonaistehokkuudessa on työvuorokohtaisia eroja. Sinisistä 

suorakulmioista voidaan nähdä, että työvuoroilla II ja IV on pienin hajonta 

kokonaistehokkuudessa, kun taas työvuoroilla III ja V on merkittävästi hajontaa 

kokonaistehokkuudessa.  Sinisen suorakulmion oleva horisontaalinen viiva on tarkasteltavan 

vuoron OEE-arvojen mediaani. Viivan yläpuolella oleva sininen alue on yläneljännes ja 

alapuolella alaneljännes. Janojen päät ovat pienimmät ja suurimmat arvot. Suorakulmioiden 

keskellä oleva ympyrä on vuoron OEE-arvojen keskiarvo. Vuorolla neljä on ollut 

korkeimmat kokonaistehokkuudet, kun taas vuoroilla I, III ja V on ollut alhaisimpia 

kokonaistehokkuuksia. Kuvassa 35 on esitetty työvuoroittain kokonaistehokkuus ja 

vertailukohteena kokonaistehokkuuden keskiarvo tarkkailtavalla aikavälillä. 
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Kuva 35. Työvuorokohtainen vaikutus kokonaistehokkuuden arvoon. 

 

Kuvassa 35 olevasta kuvaajasta voidaan nähdä, että työvuorojen II ja IV 

kokonaistehokkuuden keskiarvot ovat tarkkailtavan aikavälin kokonaistehokkuuden 

keskiarvon yläpuolella, kun taas työvuorot I, III ja V ovat sen alapuolella. Otoksien N 

lukumäärä työvuorossa I on 13, työvuorossa II 13, työvuorossa III 13, työvuorossa IV 12 ja 

työvuorossa V 12. Kokonaistehokkuuden keskiarvo (Mean) työvuorossa I on 30,927, 

työvuorossa II 38,257, työvuorossa III 34,373, työvuorossa IV 39,292 ja työvuorossa V 

32,660. 95 % luottamusväli (Confidence Interval) CI vuoroittain, jolla välillä työvuoron 

kokonaistehokkuus on 95 %:n todennäköisyydellä. Esimerkiksi kokonaistehokkuus on 95 

%:n todennäköisyydellä välillä 29,3–47,2 % työvuorossa II. 

 

Tiedot kerättiin Arrow-järjestelmän raporttiosiosta, jossa voidaan määrittää tietty aikaväli, 

jolta esimerkiksi halutaan odotus- ja häiriöaikojen kappalemäärä ja kestot. Taulukossa 4 on 

esitetty data odotus- ja häiriöajoista aikavälillä 30.11.2017–20.12.2017. 
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Taulukko 4. Odotus- ja häiriöaikojen määrät ja kestot. 
 

Määrä 
[kpl] 

Aika 
[h] 

Aika/Määrä 
[h/kpl] 

Raaka-aineen puute tai viallisuus 27 30,37 1,12 

Teränvaihto 101 21,72 0,22 

Siivous-, vuoronvaihto-, muut 
aputyöt 

57 15,08 0,26 

Muu odotus 24 11,78 0,49 

Ennakkoon sovitut seisokit 1 11,13 11,13 

Koneen alasajo tai ylösajo 
seisokissa 

1 9,63 9,63 

Mikroviisteen Välihionta 60 8,92 0,15 

Vuorottajan puute, tauot 22 8,23 0,37 

Mekaaninen tai Hydraulinen häiriö 14 6,72 0,48 

Puolenvaihto Hautomolla 6 6,62 1,10 

Sähkölaite- tai Automatiikkahäiriö 10 4,57 0,46 

Odotus 6 4,20 0,70 

Ruuhka, tukos 22 2,98 0,14 

Laadunvalvonta 9 1,10 0,12 

Korkkaus 4 0,73 0,18 

Kuljettimien ja traverssien toiminta 2 0,20 0,10 

 

Taulukosta 4 voidaan nähdä, että raaka-aineen puute tai viallisuus ja teränvaihto lisäävät 

odotus- ja häiriöaikaa huomattavasti, yli 20 h, määritetyllä aikavälillä. Pareton-

histodiagrammin avulla voidaan havainnollistaa kunkin odotus- ja häiriöaikojen syiden 

merkittävyyttä. Kuvassa 36 on esitetty Pareton-histodiagrammi. 
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Kuva 36. Pareto-histodiagrammi odotus- ja häiriöajoista. 

 

Pareto-histodiagrammi osoittaa, että merkittäviä syitä odotus- ja häiriöaikoihin ovat raaka-

aineen puute tai viallisuus, sekä teränvaihto. Näillä on suuri vaikutus sorvilinjan 

käyntiasteeseen. Vähentämällä kuluvaa aikaa teränvaihtoon tai välttämällä raaka-aineen 

puutetta tai viallisuutta, voidaan vaikuttaa parantavasti sorvilinjan käyntiasteeseen ja siitä 

kokonaistehokkuuden arvoon eli OEE:hen. 
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5.2.1 Teränvaihdon vaikutus käyntiasteeseen eli käytettävyyteen 

Sorvilinja toimii viidessä eri vuorossa, joista jokaisessa on yksi sorvari. Jokainen sorvari on 

oma yksilönsä, joten tapoja on voi olla monia esimerkiksi teränvaihdossa. Tutkimalla 

teränvaihtoihin kuluvaa aikaa kunkin vuoron ja sorvarin välillä, voidaan nähdä 

teränvaihtoon kuuluvassa ajassa eroavaisuuksia. Liitteeseen 5 on kerätty teränvaihtoon 

kuluvien aikojen keskiarvot kunkin vuoron kohdalla. Teränvaihtoa tapahtuu keskimäärin 

1,61 kertaa vuorossa. Keskimääräisesti teränvaihtoon kuluu aikaa 12,9 min. Vuorossa IV ja 

V päästään selkeästi tämän keskiarvon alapuolelle. Vuorossa IV kuluu teränvaihtoon aikaa 

keskimäärin 10,54 min ja vuorossa 5 9,20 min. Vuoroissa I, II ja III jäädään taas keskiarvon 

yläpuolelle. On kuitenkin huomioitava se, että sorvarit saattavat merkitä teränvaihtoon 

kommentiksi, että teränvaihdon yhteydessä on suoritettu esimerkiksi siivousta, pidetty 

taukoa tai suoritettu terän hiontaa. Nämä tekijät kasvattavat teränvaihtoon kuluvaa aikaa, ja 

näin ollen Arrow-järjestelmään merkitty teränvaihto ei ole ainoastaan teränvaihto, vaan se 

voi sisältää myös muuta toimintaa, ja näin ollen teränvaihtoon kuluva aika ei kerro aina 

täysin todellista teränvaihtoon kuluvaa aikaa. 

 

Teränvaihtoprosessia voidaan lähteä kehittämään SMED-työkalun avulla, jossa 

teränvaihtoprosessiin syvennytään tarkemmin. Prosessi kuvataan, selitetään ja 

dokumentoidaan. Tämän jälkeen prosessista voidaan eritellä ulkoinen ja sisäinen toiminta. 

Ulkoisen toiminnan aikana sorvi on tuottavassa tilassa, kun taas sisäisen toiminnan aikana 

sorvi on seisonnassa, eikä tuotantoa tapahdu. Tästä voidaan lähteä selvittämään, että 

voidaanko joitakin pakollisia tehtäviä, jotka suoritetaan sisäisen toiminnan aikana, suorittaa 

ja ulkoisen toiminnan aikana. Näin saataisiin pienennettyä sorvin seisonta-aikaa. Kun 

ulkoiset ja sisäiset toiminnat on saatu selvitettyä ja järjestettyä uudelleen, voidaan aloittaa 

kehittämään sisäisen toiminnan tehokkuutta, eli lyhentää asetusaikaa. Tähän tutkimukseen 

kuitenkaan tätä SMED-työkalua ei päästä toteuttamaan johtuen aikataulusta ja SMED-

työkalun käytön laajuudesta. Tämän tutkimuksen pohjalta kuitenkin on pantu toimelle 

SMED-työkalun käyttö sorvilinjan teränvaihtoprosessin tehostamiseksi. 

 

5.2.2 Raaka-aineen puutteen ja viallisuuden vaikutus käyntiasteeseen eli käytettävyyteen 

Teränvaihdon lisäksi merkittävä käyntiasteeseen vaikuttava tekijä on ollut raaka-aineen 

puute tai viallisuus. Tutkitulla aikavälillä 30.11.2017–20.12.2017 raaka-aineen puute tai 

viallisuus on kerryttänyt odotus- ja häiriöaikaa 2401,75 min. Keskiarvoltaan tämä on 114,37 
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min/työvuorokierto ja keskiarvoltaan 38,12 min/työvuoro. Työvuorokierto käsittää aamu-, 

ilta- ja yövuoron. Raaka-aineen puute tai viallisuus kohtaan on kommentoitu syyksi 

pöllipula, hautomon täyttö tai jokin muu huolto/korjaus. Taulukossa 5 on koottu työpäivät, 

odotus- ja häiriöajan pituus, sekä tarkentava kommentti raaka-aineen puutteeseen tai 

viallisuuteen. 

 

Taulukko 5. Raaka-aineen puutteeseen tai viallisuuteen kuluneet ajat, sekä kommentit. 

pvm Aika 
[min] 

Kommentti 

30.11. 88,60 Hautomolla 3- lokeron korjaus  
220,52 Hautomon täyttöä ja puolen vaihto  

31,92 Kuorimakone remonttia  
7,88 Korkkaus pöllin poisto  

23,33 Puolen vaihto 

1.12. 0,00 
 

2.12. 19,42 Pöllinnostossa 3. vinssin korjausta + Tilannekatsaus  
2,98 Pöllinnoston vinssiremontti valmis  
9,55 

 

3.12. 34,63 Täyttöä  
95,52 Täyttöä 

4.12. 4,23 Pöllipula 

5.12. 249,58 Hautomon täyttöä  
22,83 Täyttöä 

6.12. 31,35 Täyttöä  
59,63 Vinssin vaihto altaalla  
83,83 Vinssin vaihto 

7.12. 7,97 Korkki pöllin poisto 

8.12. 193,47 Hautomolla 5- pukkarin vaihto  
183,60 Hautomossa vajetta 

9.12. 6,95 Pöllipula  
51,87 Pöllipula. Hautomo vajaa 

10.12. 19,70 Pöllipula. Hautomo vajaa  
73,45 Pöllipula. Hautomon täyttöä + puolenvaihto  
88,93 Hautomon täyttöä 

11.12. 40,75 Täyttöä  
108,72 Täyttöä, puolenvaihto  

18,18 Hautomo vesillä ei taukotuurausta 

12.12. 0,00 
 

13.12. 31,47 Pöllipula. Hautomo vajaa.  
94,30 Pöllipula. Hautomo vajaa  

5,12 Pöllipula 
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14.12. 70,97 Täyttöä 

15.12. 121,63 Nostopäässä nosturi remppa  
119,82 Täyttöä tökkii nosturi remppa 

16.12. 37,62 Täyttöä 

17.12. 36,80 Nosturilla letku rikko  
104,63 Hautomon täyttöä 

18.12. 0,00 
 

19.12. 0,00 
 

20.12. 0,00 
 

Yhteensä 2401,75 min 

Keskiarvo 114,37 min/pv  
38,12 min/vuoro 

 

Raaka-aineen puutteeseen tai viallisuuteen kuluneesta kokonaisajasta yli 40 % viittaa 

hautomon täyttöön, eli 1049,73 min. Kommenteista poimittuna pöllipulaan kuluu aikaa 10–

12 % eli 281,97 min. Korjaus/huoltoon n. 18 % eli 452,63 min. Taulukossa 6 on esitettynä 

pöllipulaan, hautomon täyttöön, sekä korjaus/huoltoon eli remonttiin kuluneet ajat. 
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Taulukko 6. Pöllipulaan, hautomon täyttöön ja korjaus/huoltoon kuluneet ajat. 
 

Pöllipula 
 

Hautomon 

täyttö 

 
Remontti 

 

 

4,23 
 

220,52 
 

88,60 
 

 

6,95 
 

34,63 
 

31,92 
 

 

51,87 
 

95,52 
 

19,42 
 

 

19,70 
 

22,83 
 

2,98 
 

 

73,45 
 

31,35 
 

121,63 
 

 

31,47 
 

73,45 
 

119,82 
 

 

94,30 
 

88,93 
 

36,80 
 

   

40,75 
 

31,47 
 

   

108,72 
   

   

70,97 
   

   

119,82 
   

   

37,62 
   

   

104,63 
   

Yht. 281,97 min 1049,73 min 452,63 min 

Osuus 11,74 % 43,71 % 18,85 % 

 

Korostetut arvot taulukossa 6 tarkoittavat arvoja, joiden kategoriointi on ollut hankalaa 

kommentit perusteella, joten kyseinen aika voi olla useammassa kategoriassa. 

 

5.2.3 Nopeusdatan tarkastelu 

Sorvilinjan nopeuden keskiarvoksi saatiin 0,6297 tarkasteluajalla, eli 62,97 %. Nopeusdataa 

tarkasteltaessa voidaan nähdä, että leikkuunopeus on 120 m/min ja virheleikkuunopeus 110 

m/min. Datassa huomataan milloin viilua ohjataan leikkurin jälkeen hakkurille, jolloin 

leikkuunopeus tippuu virheleikkuunopeuteen 110 m/min. Mikäli nopeus on 0, on sorvilinja 

seisonnassa, eikä tuottavassa työssä. Pienet nopeuden muutokset, joita voidaan datasta nähdä 

voivat esimerkiksi johtua datavirran katkeilusta tai muusta vastaavasta virheestä datassa. 

Lisäksi datasta voidaan nähdä korkeita nopeus piikkejä, kuten esimerkiksi nopeus olisi ollut 

1200 m/min, mikä on täysin mahdotonta. 
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Tehtaalla olleen seisokin jälkeen sorvilinjalla leikkausnopeudet olivat muuttuneet. Aluksi 

leikkuunopeus ja virheleikkuunopeus olivat 130 m/min, mutta leikkuunopeus aiheutti 

häiriöitä viilupinkkareilla. Pinkkareiden aisat eivät pysyneet leikkuunopeuden mukana ja 

aiheuttivat näin ollen viilun törmäämisen pinkkarin aisaan. Nyt leikkuunopeus on säädetty 

taas nopeuteen 120 m/min, mutta virheleikkuunopeus on edelleen 130 m/min. Nyt 

nopeusdatassa nähdään nopeuden kasvua viilun ohjautuessa hakkurille. Kuvassa 37 on 

esitetty esimerkki ennen seisokkiajan olevasta nopeusdatasta ja kuvassa 38 nykyisestä 

nopeusdatasta. 

 

 

Kuva 37. Ennen seisokkiajan olevan nopeuden nopeusdata. 

 

 

Kuva 38. Nykyinen nopeusdata. 
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Kuvissa olevassa kuvaajassa olevat ”piikit” kertovat siitä, kun leikkurilta lähtevä viilu 

ohjataan hakkurille. Nykyisellä virheleikkuunopeudella 130 m/min on ollut 

kokonaistehokkuuden nopeudelle kasvattava vaikutus. Nopeuden keskiarvo on kasvanut ja 

sitä myötä kokonaistehokkuuden arvo sorvilinjalla on kasvanut. Liitteessä 4 on esitetty 

seisokkiajan jälkeiset OEE-arvot aika välillä 30.12.2017–15.1.2018. 

 

5.2.4 OEE:n osa-alueiden muutoksen analysointi 

Käytettävyydelle, nopeudelle, laadulle ja OEE:lle tehtiin kahden otoksen t-testi, jonka avulla 

pystyttiin näkemään, onko keskiarvo muuttunut tilastollisesti merkittävästi. Kuvassa 39 

tarkastellaan nopeutta, ja kuvasta voidaan nähdään, että ensimmäisessä otannassa otoksien 

määrä oli 63 (Sample size) ja toisessa otannassa 51. 

 

 

Kuva 39. T-testi nopeudelle. 

 

Kuvasta 39 nähdään, että nopeuden keskiarvo ensimmäisessä otannassa on 0,62970 ja 

toisessa 0,69662. Huomataan, että nopeus on parantunut ensimmäisestä mittauskerrasta. 

Lisäksi huomataan, että hajonta on laskenut. Ensimmäisessä otannassa hajonta on 0,21126 
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ja toisessa 0,13923. Lisäksi nopeuden keskiarvon luottamusväliksi on saatu ensimmäisessä 

otannassa 0,5765–0,6829 todennäköisyydellä 95 % ja toisessa otannassa 0,65747–0,73578. 

P-arvoksi saadaan 0,045 eli keskiarvot poikkeavat toisistaan merkittävästi, sillä saatu P-arvo 

on pienempi kuin 0,05. Näin ollen nopeus on siis parantunut tilastollisesti merkittävästi. 

Kuvassa 40 on tarkasteltu käyntiastetta eli käytettävyyttä t-testillä. Otantojen otoksien 

lukumäärä on ensimmäisessä 63 ja toisessa otannassa 51. 

 

 

Kuva 40. T-testi käytettävyydelle. 

 

Kuvasta 40 nähdään, että käytettävyyden keskiarvo ensimmäisessä otannassa on 0,59887 ja 

toisessa 0,61472. Voidaan nähdä, että keskiarvo on parantunut ensimmäiseen otantaan 

nähden. Ensimmäisessä otannassa käytettävyyden hajonta on 0,22705 ja toisessa otannassa 

0,17019. Hajonta on tässä laskenut. Ensimmäisen otannan 95 %:n luottamusväliksi on saatu 

0,5417–0,6561 ja toisen otannan 0,56685–0,66259. Luottamusväli on parantunut toisessa 

otannassa verrattuna ensimmäiseen otantaan. P-arvoksi saatiin 0,671, joten keskiarvojen 

muutos ei ole tilastollisesti merkittävä. Kuvassa 41 on tarkasteltu saantoa eli laatua t-testillä. 

Otantojen otoksien lukumäärä on ensimmäisessä 63 ja toisessa otannassa 51. 
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Kuva 41. T-testi laadulle. 

 

Kuvasta 41 nähdään, että laadun keskiarvo ensimmäisessä otannassa on 0,79767 ja toisessa 

0,81855. Voidaan nähdä, että keskiarvo on parantunut ensimmäiseen otantaan nähden. 

Ensimmäisessä otannassa laadun hajonta on 0,18034 ja toisessa otannassa 0,12007. Hajonta 

on tässä laskenut. Ensimmäisen otannan 95 %:n luottamusväliksi on saatu 0,7522–0,8431 ja 

toisen otannan 0,78478–0,85232. Luottamusväli on parantunut toisessa otannassa verrattuna 

ensimmäiseen otantaan. P-arvoksi saatiin 0,462, joten keskiarvojen muutos ei ole 

tilastollisesti merkittävä. Kuvassa 42 on tarkasteltu kokonaistehokkuutta eli OEE:tä t-

testillä. Otantojen otoksien lukumäärä on ensimmäisessä 63 ja toisessa otannassa 51. 
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Kuva 42. T-testi OEE:lle. 

 

Kuvasta 42 nähdään, että OEE:n keskiarvo ensimmäisessä otannassa on 35,074 % ja toisessa 

37,502 %. Voidaan nähdä, että keskiarvo on parantunut ensimmäiseen otantaan nähden. 

Ensimmäisessä otannassa OEE:n hajonta on 16,518 %-yksikköä ja toisessa otannassa 12,903 

%-yksikköä. Hajonta on tässä laskenut. Ensimmäisen otannan 95 %:n luottamusväliksi on 

saatu 30,91–39,23 % ja toisen otannan 33,873–41,131 %. Luottamusväli on parantunut 

toisessa otannassa verrattuna ensimmäiseen otantaan. P-arvoksi saatiin 0,380, joten 

keskiarvojen muutos ei ole tilastollisesti merkittävä. 

 

5.3 Tuloksien uutuus 

OEE-laskentaa ei ole ennen käytetty kertopuun tuotannon tarkkailussa ja 

kokonaistehokkuuden hallinnassa. Siksi OEE:n soveltaminen kertopuutuotannon prosessiin 

ei ole yksinkertainen, sillä jokainen prosessi on yksilöllinen. Haasteena on määrittää se, 

kuinka esimerkiksi prosessissa laatua tai nopeutta mitataan, ja mitä tekijöitä tässä tulee ottaa 

huomioon, jotta saadut tulokset ovat luotettavia ja realistisia kuvaamaan tuotantoprosessin 

tilaa. 
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5.4 Tuloksien hyödyntäminen 

Saatujen tuloksien avulla voidaan kehittää sorvilinjan kokonaistehokkuutta. Esimerkiksi 

käytettävyyden ollessa heikko, voidaan kohdistaa kehittämistoiminnat käyntiasteen 

parantamiseen. Sorvilinjan operaattorit kommentoivat Arrow-järjestelmään odotus- ja 

häiriöaikojen syyt, joiden pohjalta voidaan helposti nähdä näkyvä ongelma, josta 

heikentynyt käytettävyys voisi johtua. Tästä kuitenkin on löydetty vasta näkyvä ongelma, 

mutta juurisyyn löytämiseen tulee syventyä tarkemman tutkinnan kautta. 

 

Yhtenäistämällä teränvaihtoprosessia voidaan saada odotus- ja häiriöaikoja vähennettyä, 

josta seuraa käyntiasteen parantuminen. Teränvaihtoprosessia tulee tutkia tarkemmin 

jokaisen sorvarin kohdalla, jotta voidaan havainnoida toimintojen eroavaisuudet. Tässä 

voitaisiin hyödyntää vuorojen 4 ja 5 sorvareiden teränvaihtoprosessia vertailukohteena. Jos 

teränvaihtoon kuluva keskimääräinen aika saataisiin tiputettua 12,9 minuutista 10 

minuuttiin, voitaisiin päästä 101 teränvaihtokerran kokonaisajassa 16,83 h, kun ennen se oli 

21,72 h. Näin saataisiin 4,89 h lisää tuottavaa aikaa ja käyntiastetta parannettua sorvilinjalla. 

Vertailuksi tämä aika on reilu puoli vuoroa lisää tuotantoa. 

 

5.5 Tulevaisuuden näkymät 

Sorvilinjan OEE-laskentaa tullaan hyödyntämään kertopuutuotannossa 

kokonaistehokkuuden hallinnassa. Suurin haaste oli OEE-laskennan laadun mittaamisessa, 

sillä OEE-laskennassa olisi suotavaa saada jatkuvaa dataa tuotannon laadusta. Laadun 

mittaamisessa tullaan soveltamaan on-line viilunpaksuusmittausta, jota on käytetty Metsä 

Woodilla Suolahdessa. Järjestelmä asennetaan sorvilinjalle kuljettimelle valittuun kohtaan, 

jossa mittaus tapahtuu. Mittadataa siirtyy suoraan sorvarille nähtäväksi näytölle, jolloin 

laadunvalvomista suoritetaan reaaliajassa ja jatkuvasti. Mittausjärjestelmä on kuitenkin ollut 

poissa käytöstä, mutta tämän tutkimuksen myötä on harkittu mittausjärjestelmän 

käyttöönottoa uudelleen. Tällä tavalla kuitenkin saataisiin laadulle tärkeää tekijää paksuutta 

seurattua jatkuvana datana, joka tallentuu historiaan. Tämä olisi merkittävä kehitys 

viilunlaadun tarkkailussa, sillä kerran vuorossa otettavat paksuusmittaukset eivät ole yhtä 

luotettavia, kuin jatkuvana saatu tieto viilun paksuudesta. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tutkimuksen perusteella OEE-laskenta soveltuu sorvilinjan kokonaistehokkuuden 

hallintaan. Laskennan avulla voidaan nähdä, mikä kolmesta tekijästä; käytettävyys, nopeus 

ja laatu, heikentää sorvilinjan tehokkuutta. Kokonaistehokkuuden analysointi luo perustan 

sorvilinjan tehokkuuden kehittämiseksi. Näistä kolmesta OEE:n osa-alueesta voidaan valita 

kehitettävä kohde, ja näin ollen voidaan syventyä ongelmakohtiin ja ongelmien juurisyihin, 

jotka heikentävät tarkasteltavaa osa-aluetta. Tutkimuksen pohjalta päädyttiin siihen, että 

käytettävyys on tällä hetkellä selkeä kokonaistehokkuutta heikentävä tekijä. Tilastollisen 

tutkimuksen ja Arrow-järjestelmän historiadatan pohjalta voidaan huomata, että 

käytettävyyttä voidaan parantaa kehittämällä hautomon toimintaa, jolloin vältetään 

esimerkiksi raaka-aineen puutetta tai viallisuutta. Käytettävyyttä saadaan parannettua myös 

nopeuttamalla teränvaihtoprosessia. Hautomon kehittäminen on kehitysprojektina tulossa. 

Jatkoa ajatellen juurisyyanalyysiä ja FMEA:ta kannattaisi hyödyntää kokonaistehokkuuden 

kehittämisessä, sillä näin voidaan löytää pääongelman aiheuttaja. Itse näkyvä ongelma ei 

useinkaan ole se pääsyy. Lisäksi teränvaihtoprosessia lähdetään kehittämään SMED:in 

avulla. Nopeutta saatiin tehostettua kasvattamalla virheleikkuunopeutta alkuperäisestä 110 

m/min nopeuteen 130 m/min. Leikkausnopeus pidetään samana, kuin tutkimuksen alussakin 

eli 120 m/min, sillä 130 m/min leikkausnopeus aiheutti häiriötilanteita sorvilinjalla. Laatu 

osa-aluetta tullaan edelleen tarkastelemaan saannon pohjalta. Kuitenkin jatkossa tullaan 

kehittämään laadun mittausmetodia, kuten esimerkiksi on-line paksuusmittauksen mukaan 

ottaminen. OEE-laskentaa tullaan hyödyntämään myös muualla Metsä Woodin tehtailla 

sorvilinjoilla. 
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7 YHTEENVETO 

 

 

Tutkimuksessa kohteena oli Metsä Woodin kertotehtaalla Punkaharjulla oleva sorvilinja. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia OEE laskennan soveltuvuutta sorvilinjan 

kokonaistehokkuuden hallintaa varten. OEE koostuu kolmesta osa-alueesta; käytettävyys, 

nopeus ja laatu. Sorvilinjan käytettävyys määräytyi käyntiasteen mukaan, nopeus 

syöttökuljettimen nopeuden mukaan ja laatu saannon mukaan. Mittaustapahtumassa oli 

kaksi otantaa, joista ensimmäinen sijoittui aikavälille 30.11.–20.12.2017 ja toinen otanta 

30.12.2017–15.1.2018. Mittausdataa saatiin MTrack Arrow-järjestelmästä. 

Tiedonhankinnassa käytettiin tietokantoja ja tieteellisiä tekstejä sekä asiakirjoja. 

Mittausdatan analysointi tapahtui MiniTab -ohjelman ja Excelin avulla. 

 

Tuloksena saatiin, että käytettävyys on merkittävin sorvilinjan kokonaistehokkuutta 

heikentävä osa-alue. Lisäksi nopeutta parantamalla saataisiin kokonaistehokkuutta 

tehostettua. T-testi osoitti, että nopeuden muutos oli tilastollisesti merkittävä näiden kahden 

otannan välillä. Työvuoron aikana olevaa keskimääräistä nopeutta saatiin nostettua 

kasvattamalla virheleikkuunopeutta 20 m/min, eli alkuperäisestä 110 m/min 

virheleikkuunopeudesta 130 metriin minuutissa. Käytettävyyttä alensi raaka-aineen puute 

tai viallisuus. Raaka-aineen puute tai viallisuus johtui ennen sorvausprosessia olevista 

prosessien puutteista, josta johtuen sorvilinjan käyntiaste oli heikkoa. Jatkossa on tulossa 

hautomon kehittämisprojekti, jonka myötä raaka-aineen puute tai viallisuus vähentyisi 

sorvilinjalla. Lisäksi teränvaihtoprosessin kehittämisellä voitaisiin parantaa sorvilinjan 

käytettävyyttä. Teränvaihtoprosessia tullaan kehittämään SMED-työkalun avulla, jolloin 

teränvaihdon aikana suoritettavat tehtävät saadaan jaettua ulkoisiin ja sisäisiin tehtäviin. 

Tästä jatketaan pienentämällä asetusaikaa eli sisäistä tehtävää, jolloin sorvilinjan seisonta-

aikaa saataisiin vähennettyä ja näin ollen käytettävyys paranisi. Laatumittauksen 

näkökulmasta laadunvalvontaa tullaan parantamaan esimerkiksi mittaamalla viilumaton 

paksuutta reaaliajassa on-line paksuusmittauksen avulla, jolloin voitaisiin saada 

reaaliaikaista dataa ja näin ollen enemmän luotettavuutta viilunpaksuuden valvomiseen. 

Tällä hetkellä viilumatosta mitataan paksuus kerran vuorossa, joka ei ole niin luotettava, 

kuin jatkuva data. 
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Tutkimuksesta saadut tulokset antavat positiivisen vaikutelman OEE-laskennasta. OEE-

laskentaa ei ole aikaisemmin hyödynnetty kertopuun tuotannossa. Jatkossa OEE-laskentaa 

tullaan kehittämään lisää liittyen tuotannon ja kokonaistehokkuuden valvomiseen. 

Haasteena tulee olemaan OEE-laskennan integroiminen johonkin muuhun tuotantolinjaan, 

sillä jokainen tuotantolinja on oma yksilönsä ja siksi kokonaistehokkuuden kolmen osa-

alueen mittaaminen tulee aina olemaan haaste. Yleisesti käytettävyys on näistä kolmesta osa-

alueista yksinkertaisin toteuttaa ja mitata tutkimuksen perusteella, mutta laatu on näistä 

haastavin mitattava. Mistä taas nopeus tuotantolinjalla otetaan, vaatii perehtymisen tarkasti 

kohteena olevaan tuotantolinjaan. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa saatiin selville, että 

sorvin leikkurin syöttökuljetin määritti sorvilinjan nopeuden. OEE, käytettävyys, nopeus ja 

laatu tulevat näkymään sorvilinjan operaattorin ajonäytöllä, josta pystytään nopeasti ja 

reaaliaikaisesti tarkkailemaan sorvilinjan kokonaistehokkuutta. OEE-laskentaa tullaan 

käyttämään myös muualla Metsä Woodin tuotantolaitoksilla.  
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OEE-data 30.11.2017–20.12.2017 

 

  Vuoro Käyntiaste Nopeus 
Laatu 
(Saanto) OEE [%] 

30.11. 
Aamu 3 0,3422 0,3693 0,835 10,55 

30.11. Ilta 2 0,6006 0,7361 0,837 37,01 

30.11. Yö 1 0,6792 0,7485 0,834 42,40 

1.12. Aamu 4 0,7411 0,7313 0,8287 44,91 

1.12. Ilta 3 0,8054 0,7583 0,83 50,69 

1.12. Yö 2 0,7897 0,7577 0,8374 50,11 

2.12. Aamu 4 0,6379 0,7334 0,8345 39,04 

2.12. Ilta 3 0,6895 0,7501 0,8391 43,40 

2.12. Yö 2 0,6875 0,7612 0,8221 43,02 

3.12. Aamu 5 0,6057 0,7669 0,8457 39,29 

3.12. Ilta 4 0,7649 0,7635 0,8364 48,84 

3.12. Yö 3 0,5614 0,5813 0,8326 27,17 

4.12. Aamu 5 0,0250 0,0253 0,8159 0,05 

4.12. Ilta 4 0,8259 0,7664 0,8370 52,98 

4.12. Yö 3 0,8255 0,7726 0,8330 53,13 

5.12. Aamu 1 0,3665 0,4775 0,8331 14,58 

5.12. Ilta 5 0,7834 0,7636 0,8343 49,91 

5.12. Yö 4 0,8328 0,7479 0,8323 51,84 

6.12. Aamu 1 0,6654 0,7323 0,8246 40,18 

6.12. Ilta 5 0,5064 0,7742 0,8472 33,21 

6.12. Yö 4 0,5680 0,5646 0,8146 26,12 

7.12. Aamu 2 0,7154 0,7362 0,8556 45,06 

7.12. Ilta 1 0,7067 0,6979 0,8281 40,84 

7.12. Yö 5 0,8460 0,7589 0,8460 54,31 

8.12. Aamu 2 0,3341 0,3518 0,8506 10,00 

8.12. Ilta 1 0,6163 0,6525 0,8406 33,81 

8.12. Yö 5 0,7086 0,7032 0,8428 42,00 

9.12. Aamu 3 0,7306 0,7557 0,8289 45,77 

9.12. Ilta 2 0,7506 0,6975 0,8232 43,10 

9.12. Yö 1 0,6398 0,7488 0,8111 38,86 

10.12. 
Aamu 3 0,6530 0,6625 0,8198 35,46 

10.12. Ilta 2 0,6878 0,7511 0,8391 43,35 

10.12. Yö 1 0,5482 0,6867 0,8235 31,00 



    

 

11.12. 
Aamu 4 0,4356 0,4599 0,8263 16,55 

11.12.Ilta 3 0,8090 0,7549 0,8128 49,64 

11.12.Yö 2 0,8588 0,7777 0,8267 55,21 

12.12. 
Aamu 4 0,1110 0,1209 0,8125 1,09 

12.12. Ilta 3 0,3811 0,3911 0,8405 12,53 

12.12. Yö 2 0,8072 0,7437 0,8354 50,15 

13.12. 
Aamu 5 0,7172 0,7739 0,8530 47,34 

13.12. Ilta 4 0,8459 0,7519 0,8404 53,45 

13.12. Yö 3 0,5763 0,6315 0,8358 30,42 

14.12. 
Aamu 5 0,6561 0,7347 0,8349 40,24 

14.12. Ilta 4 0,7507 0,7381 0,8351 46,27 

14.12. Yö 3 0,7465 0,7484 0,8459 47,26 

15.12. 
Aamu 1 0,6704 0,7435 0,8612 42,93 

15.12. Ilta 5 0,4152 0,7783 0,8449 27,30 

15.12. Yö 4 0,8180 0,7435 0,8444 51,35 

16.12. 
Aamu 1 0,7732 0,7461 0,8551 49,33 

16.12. Ilta 5 0,7592 0,7473 0,8375 47,51 

16.12. Yö 4 0,6634 0,7041 0,8360 39,05 

17.12. 
Aamu 2 0,7048 0,7271 0,8526 43,69 

17.12. Ilta 1 0,5241 0,5820 0,8444 25,76 

17.12. Yö 5 0,3170 0,4043 0,8390 10,75 

18.12. 
Aamu 2 0,2447 0,4219 0,8682 8,96 

18.12. Ilta 1 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 

18.12. Yö 5 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 

19.12. 
Aamu 3 0,2833 0,5351 0,8739 13,25 

19.12. Ilta 2 0,6993 0,7097 0,8830 43,82 

19.12. Yö 1 0,7018 0,7211 0,8372 42,37 

20.12. 
Aamu 3 0,6753 0,6838 0,8236 38,03 

20.12. Ilta 2 0,5425 0,511933 0,8589 23,85 

20.12. Yö 1 0 0 0 0,00 

Keskiarvo   0,5989 0,6297 0,7977 35,2397 

 

 

  



    

 

Vuoroittain OEE [%] 1 2 3 4 5 

1. 42,4 37,01 10,55 44,91 39,29 

2. 14,58 50,11 50,69 39,04 49,91 

3. 40,18 43,02 43,4 48,84 33,21 

4. 40,84 45,06 27,17 52,98 54,31 

5. 33,81 10 53,13 51,84 42 

6. 38,86 43,1 45,77 26,12 47,34 

7. 31 43,35 35,46 16,55 40,24 

8. 42,93 55,21 49,64 53,45 27,3 

9. 49,33 50,15 12,53 46,27 47,51 

10. 25,76 43,69 30,42 51,35 10,75 

11. 42,37 43,82 47,26 39,05   

12.   23,85 13,25     

13.     38,03     
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OEE:n osa-alueiden parametrit ja niiden mittausmetodit 

 

 Millä 

mitataan? 

Mitä mitataan? Hyväksymis 

-kriteerit 

Mittataajuus 

Käyntiaste     

Koneen 

käyntiaika, 

seisonta-

aika 

Arrow %, tuotantoaika/ 

kokonaistuotantoaika 

65< Jatkuvasti 

Nopeus     

Leikkurin 

nopeus 

Arrow m/min, leikkurin 

syöttökuljetin 

100< Jatkuvasti 

Laatu     

Paksuus 

(1) 

Operaattori, 

Rauten 

mittakello 

mm, viilumaton päistä 

ja keskeltä suikaleet. 

Suikaleiden sivuilta ja 

keskeltä 

3,1–3,5 Kerran 

vuorossa 

Paksuus 

(2) (online) 

Ei mitata    

Leveys Operaattori, 

metrimitta 

mm, pinkasta ± 15 Kerran 

vuorossa 

Pituus Operaattori, 

metrimitta 

mm, pinkasta tai 

pöllistä 

± 15 Kerran 

vuorossa 

Kosteus Kosteusmittari %, viilumatosta ennen 

leikkuria 

Lajitellaan 33–

55 

Jatkuvasti (ei 

kerätä ylös) 

Lämpötila Analogisesti, 

infrapuna 

°C, viilumatosta 30–60 Jatkuvasti (ei 

kerätä ylös) 

Lämpötila 

(Hautomo) 

Operaattori 

saa tiedon 

hautomolta 

°C, hautomon veden 

lämpötila 

40< Kerran 

vuorossa 



    

 

Saanto Arrow %, netto pinkatut 

m3/brutto m3 (Rauten 

luku) 

72< Jatkuvasti 

Ulkonäkö Operaattori 

visuaalisesti 

viilumaton 

ulkonäkö/kunto 

Ehjyys, 

geometria 

 

Lujuus Ei mitata    

Purilas Ei mitata    

Kuivaus: 

Ulkonäkö 

Operaattori 

visuaalisesti 

viilun ulkonäkö/kunto 

ennen 

kuivauskoneeseen 

syöttöä 

Ehjyys Jatkuvasti 

Kuivaus: 

Ulkonäkö 

Kamera viilun ulkonäkö/kunto 

kuivauskoneesta ulos 

tulleena 

Oksaisuus, 

ehjyys yms. 

Jatkuvasti 

Kuivaus: 

Kosteus 

Kosteusmittari %, kuivauskoneesta 

ulostulleena 

Lajittelu 

kosteuden 

mukaan 

Jatkuvasti 

Kuivaus: 

Tiheys 

Vitka viilun tiheys (paino) 

kuivauskoneesta ulos 

tulleena 

Lajittelu 

painoluokittain 

Jatkuvasti 
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OEE-data 30.12.2017–15.1.2018 

 

  Vuoro Käyntiaste Nopeus Laatu (Saanto) OEE [%] 

30.12. Aamu 3 0,7065 0,7576 0,8530 45,66 

30.12. Ilta 2 0,2982 0,3445 0,8348 8,58 

30.12. Yö 1 0,6260 0,7659 0,8811 42,24 

31.12. Aamu 4 0,8186 0,7568 0,8415 52,13 

31.12. Ilta 3 0,6764 0,7177 0,8381 40,68 

31.12. Yö 2 0,7009 0,7427 0,8385 43,65 

1.1. Aamu 4 0,6677 0,6810 0,8387 38,14 

1.1. Ilta 3 0,5715 0,6930 0,8280 32,79 

1.1. Yö 2 0,6524 0,7859 0,8565 43,91 

2.1. Aamu 5 0,6622 0,7691 0,8530 43,44 

2.1. Ilta 4 0,8158 0,7685 0,8279 51,90 

2.1. Yö 3 0,6258 0,7051 0,8411 37,12 

3.1. Aamu 5 0,6628 0,7857 0,8571 44,64 

3.1. Ilta 4 0,6016 0,7774 0,8449 39,51 

3.1. Yö 3 0,6051 0,6797 0,8465 34,81 

4.1. Aamu 1 0,7097 0,7879 0,8165 45,66 

4.1. Ilta 5 0,6996 0,7789 0,8447 46,03 

4.1. Yö 4 0,8385 0,7629 0,8411 53,80 

5.1. Aamu 1 0,4192 0,5553 0,8359 19,46 

5.1. Ilta 5 0,5593 0,7181 0,8476 34,04 

5.1. Yö 4 0,6984 0,7751 0,8328 45,08 

6.1. Aamu 2 0,7931 0,7765 0,8478 52,21 

6.1. Ilta 1 0,5068 0,6993 0,8193 29,04 

6.1. Yö 5 0,8173 0,7553 0,8469 52,28 

7.1. Aamu 2 0,6911 0,7144 0,8401 41,48 

7.1. Ilta 1 0,6720 0,7357 0,8203 40,55 

7.1. Yö 5 0,7545 0,8011 0,8395 50,74 

8.1. Aamu 3 0,6808 0,7155 0,8223 40,06 

8.1. Ilta 2 0,5510 0,6282 0,8642 29,91 

8.1. Yö 1 0,6926 0,7709 0,8210 43,83 

9.1. Aamu 3 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 

9.1. Ilta 2 0,2577 0,4002 0,8574 8,84 

9.1. Yö 1 0,6233 0,7714 0,8157 39,22 

10.1. Aamu 4 0,8151 0,7751 0,8312 52,52 

10.1. Ilta 3 0,5716 0,6527 0,8280 30,89 

10.1. Yö 2 0,5147 0,5865 0,8459 25,53 

11.1. Aamu 4 0,5133 0,5549 0,8265 23,54 



    

 

11.1. Ilta 3 0,6672 0,7257 0,8215 39,78 

11.1. Yö 2 0,6018 0,7945 0,8525 40,76 

12.1. Aamu 5 0,4802 0,7524 0,8281 29,92 

12.1. Ilta 4 0,2910 0,5514 0,6712 10,77 

12.1. Yö 3 0,6059 0,7484 0,8251 37,41 

13.1. Aamu 5 0,7509 0,7368 0,8527 47,18 

13.1. Ilta 4 0,7696 0,7578 0,8217 47,92 

13.1. Yö 3 0,5999 0,7239 0,8286 35,98 

14.1. Aamu 1 0,5508 0,7245 0,8690 34,68 

14.1. Ilta 5 0,8628 0,7947 0,8308 56,96 

14.1. Yö 4 0,5814 0,7755 0,8183 36,90 

15.1. Aamu 1 0,1954 0,5135 0,8337 8,36 

15.1. Ilta 5 0,7309 0,7669 0,8343 46,77 

15.1. Yö 4 0,5918 0,7157 0,8330 35,28 

Keskiarvo   0,6147 0,6966 0,8185 37,5018 
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Vuorokohtaiset teränvaihtoajat 30.11.2017–20.12.2017 

 
 

kpl Vuoro 1 Vuoro 2 Vuoro 3 Vuoro 4 Vuoro 5 

30.11. 
Aamu 

0 
  

0 
  

30.11. Ilta 2 
 

10,38333 
   

30.11. Yö 1 13,98333 
    

       

1.12. Aamu 2 
   

12,48333 
 

1.12. Ilta 2 
  

8,925 
  

1.12. Yö 0 
 

0 
   

       

2.12.  
Aamu 

2 
   

7,25 
 

2.12. Ilta 1 
  

15,1 
  

2.12. Yö 2 
 

13,79167 
   

       

3.12. Aamu 1 
    

16,26667 

3.12. Ilta 2 
   

9,416667 
 

3.12. Yö 2 
  

11,54167 
  

       

4.12. Aamu 0 
    

0 

4.12. Ilta 2 
   

9,933333 
 

4.12. Yö 3 
  

7,994444 
  

       

5.12. Aamu 2 8,491667 
    

5.12. Ilta 2 
    

7,141667 

5.12. Yö 3 
   

10,26667 
 

       

6.12. Aamu 2 10,78333 
    

6.12. Ilta 1 
    

6,733333 

6.12. Yö 1 
   

7,383333 
 

       

7.12. Aamu 5 
 

15,87 
   

7.12. Ilta 2 7,758333 
    

7.12. Yö 0 
    

0        

8.12. Aamu 0 
 

0 
   

8.12. Ilta 2 21,41667 
    

8.12. Yö 2 
    

11,86667        



    

 

9.12. Aamu 5 
  

11,44667 
  

9.12. Ilta 1 
 

12,66667 
   

9.12. Yö 2 13,79167 
    

       

10.12. 
Aamu 

1 
  

20 
  

10.12. Ilta 3 
 

17,15556 
   

10.12. Yö 2 11 
    

       

11.12. 
Aamu 

0 
   

0 
 

11.12. Ilta 2 
  

20 
  

11.12. Yö 0 
 

0 
   

       

12.12. 
Aamu 

0 
   

0 
 

12.12. Ilta 1 
  

10,11667 
  

12.12. Yö 3 
 

11,33889 
   

       

13.12. 
Aamu 

2 
    

6,658333 

13.12. Ilta 2 
   

11,46667 
 

13.12. Yö 2 
  

15,15833 
  

       

14.12. 
Aamu 

2 
    

10,84167 

14.12. Ilta 4 
   

13,68333 
 

14.12. Yö 2 
  

9,958333 
  

       

15.12. 
Aamu 

2 17,00833 
    

15.12. Ilta 2 
    

6,775 

15.12. Yö 2 
   

10,2 
 

       

16.12. 
Aamu 

2 12,40833 
    

16.12. Ilta 3 
    

7,3 

16.12. Yö 2 
   

13,35833 
 

       

17.12. 
Aamu 

2 
 

17,025 
   

17.12. Ilta 1 12,21667 
    

17.12. Yö 
     

0        

18.12. 
Aamu 

0 
 

0 
   



    

 

18.12. Ilta 0 0 
    

18.12. Yö 0 
    

0        

19.12. 
Aamu 

0 
  

0 
  

19.12. Ilta 2 
 

17,28333 
   

19.12. Yö 2 16,84167 
    

       

20.12. 
Aamu 

1 
  

33,35 
  

20.12. Ilta 1 
 

17,13333 
   

20.12. Yö 0 0 
    

       

Määrä 100 
     

Keskiarvo 1,61 13,47 14,74 14,87 10,54 9,20 

 



 

Liite 6 

 

Sähköpostiviesti, Nietosvuori 2017 

 

 


