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Työn tarkoituksena oli vakioida erään suomalaisen konepajan valmistuksen 

läpimenoaikoja parantamalla virtaustehokkuutta ja vähentämällä keskeneräisen tuotannon 

määrää. Kirjallisuusosassa on selvitetty virtauksen käsitettä valmistuksen kontekstissa ja 

esitelty tunnetuimpia teorioita ja toimintamalleja kohti virtaustehokkuutta. Käytännön 

osuudessa mitattiin kohdeyrityksen tärkeimpien tuotteiden läpimenoaikoja, laadittiin 

prosessikuvaukset ja tutkittiin asetusajan sekä tuotannonohjauksen vaikutusta. 

 

Kohdeyrityksen tuotannossa arvoa lisäävä osuus tuotteen valmistuksen läpimenoajasta 

vaihteli alkutilanteessa 1,4 – 2,9 % tuotteesta riippuen. Lähtötaso oli siis varsin tyydyttävä 

ottaen huomioon alan tavanomaisen tehokkuuden 0,5 – 2 % ja yleisestikin toimitusketjujen 

tehokkuuden 1 – 5,5 %. Keskeneräinen tuotanto pysyi 130 – 150 kuormalavan tasolla läpi 

tarkastelujakson. Virtaustehokkuutta ei pystytty tutkimuksen aikana parantamaan. 

Nykyisellä toimintamallilla arvioitiin olevan mahdollista yltää 5 – 7 % tehokkuuksiin 

yksinkertaisissa vakiotuotteissa standardoimalla työskentelytavat ja rajoittamalla aihioiden 

vapauttamista tuotantoon. Pitkälle automatisoidussa tankotyönä tehtävien muttereiden 

tuotannossa yllettiin hetkellisesti yli 20 % virtaustehokkuuteen. Maailmanluokan 20 – 45 

% virtaustehokkuuden ylläpitäminen läpi koko tuotevalikoiman vaatii kuitenkin 

tuotantoajattelun täydellistä mullistusta niin kohdeyrityksessä kuin sen kilpailijoissakin. 

 

Pohdintaa vaatii virtauksen ja resurssien tehokkuusparadoksi. Lyhyt läpimenoaika, pienet 

välivarastot ja korkea virtaustehokkuus ovat valinta, jonka hintana ovat vakiintuneet 

suorituskyvyn mittarit, konekannan korkea käyttöaste ja talon tavaksi koetut 

johtamismallit. Kohdeyrityksen tapauksessa virtaustehokkuus tarkoittaisi 86 – 93 % 

nykyistä lyhyempiä läpimenoaikoja ja keskeneräisen tuotannon kutistumista samassa 

suhteessa. Näin massiivinen ja huomattavan osan nykyisistä käytännöistä kyseenalaistava 

muutos on vakavaraiselle ja menestyvälle yritykselle vuosikymmenen kestävä riski, jonka 

mielekkyys on varsin perusteltua kyseenalaistaa.  
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The goal of this research was to stabilize the manufacturing lead time of a machine shop by 

the means of improving the flow efficiency and reducing the amount of work-in-progress. 

The literature study unravels the concept of flow in the context of manufacturing and 

introduces some notable theories and operating models towards flow efficiency. In the 

practical section, case corporation’s key products’ lead times were measured, process maps 

were produced and the effects of set-up time and production management were studied. 

 

Without any operational changes the machine shop in question achieved 1.4 – 2.9 % value 

adding time per total manufacturing lead time within the products studied. Initial 

performance was thereby quite satisfactory considering the usual 0.5 – 2 % typical for the 

trade or even the 1 – 5.5 % for the supply chains in general. Work-in-progress kept steadily 

at 130 – 150 pallets through the study. The researcher was not able to improve the flow 

efficiency during the study. It was estimated that efficiencies of 5 – 7 % were achievable in 

the current processes by standardizing methods and limiting the number of workpieces 

released for production. The highly automatized production of small nuts, turned directly 

from bar, reached efficiency greater than 20 % momentarily. However, sustaining world 

class flow efficiency of 20 – 45 % throughout the product catalogue calls for complete 

remodeling of production in the case company, as it does for the most of its competitors. 

 

The efficiency paradox of flow and resources calls for careful consideration. Short lead 

time, small intermediate inventories and highly efficient flow are a choice and the price to 

pay is giving up established performance measures, high utilization of machines and 

familiar management strategies. For the machine shop in question flow efficiency would 

mean 86 – 93 % shorter lead times, work-in-progress following suit. Such a comprehensive 

change – questioning many of the current practices and introducing a decade-lasting risk – 

might be hard to stomach for a financially steady and profitable company.  
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TBM Time-Based Manufacturing (aikaperustainen valmistus) 
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1 JOHDANTO 

 

 

Modernin konepajan toiminta muuttuu päivä päivältä prosessikeskeisemmäksi, ainakin 

mikäli seuraa alan mediaa ja äänekkäimpiä konsulttiyrityksiä. Tämä PK-konepajan 

valmistusprosessia eräiden avaintuotteiden näkökulmasta tarkasteleva tutkimus on 

rakennettu seuraavasti: Tuotteen arvon virtaus, läpimenoajan muodostuminen, virtaus- ja 

resurssitehokkuuden paradoksi, arvovirran ohjaaminen, sekä organisaation muutos 

virtaustehokkaaksi esitellään kirjallisuustutkimukseen perustuvassa luvussa 2. Erään 

sopimusvalmistaja/alihankintakonepajan avaintuotteiden virtausta valmistusprosessissa 

kartoitetaan läpimenoajan, asetusajan, virtaustehokkuuden ja keskeneräisen tuotannon 

keinoin luvuissa 3 ja 4. Kohdeyrityksen virtausta, valmistusprosessin suorituskykyä ja 

parannusmahdollisuuksia analysoidaan luvussa 5. Viimeiseen lukuun 6 on vielä koottu 

johtopäätökset koko tutkimuksesta. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Kohdeyrityksen tärkeimmät tuotteet vuonna 2017 olivat erikoislujat ruuvit ja mutterit, 

kokoonpanotyöt, sekä sähkögeneraattoreiden ja -moottoreiden osat ja osakokoonpanot 

kuvan 1 mukaisesti. Kappalemääräisesti mutterit olivat ylivoimaisesti suurin tuoteryhmä. 

 

 

Kuva 1. Kohdeyrityksen merkittävimmät tuotteet liikevaihdon kannalta. 
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Monet tuotteista tarkastettiin ja kokoonpantiin kontrolloidussa puhdastilassa. Tuotanto oli 

enimmäkseen varasto-ohjautuvaa ja tilaustuotteetkin olivat vakiotuotteita. 

Alihankintakonepajana kohdeyrityksellä ei ollut omaa tuotesuunnittelua. Yrityksessä oli 

aiemmissa projekteissa tutustuttu lean tuotantoajatteluun ja tehty pelinavauksia esimerkiksi 

5S:n muodossa. Sertifioitu ISO 9001:2015 tuki prosessiajattelua ja tavoitteellista, jatkuvaa 

parantamista. 2017 aloitetun kolmivuotisen investointiohjelman yhteydessä oli herännyt 

ajatus virtaustehokkuuden parantamisesta ja keskeneräisen tuotannon huomattavasta 

vähentämisestä, samalla kun toiminta sekä liikevaihdon että tuotantotilan muodossa jatkoi 

laajenemistaan. 

 

Läpimenoaika saattoi 2017 – 2018 taitteessa olla kuuden viikon tavoiteajalla mitä tahansa 

kolmen viikon ja kolmen kuukauden väliltä (50 – 200 % tavoiteajasta). Tuotantoa 

kuormitettaessa oli tapana työntää työjonoon lisää työtä jo aloitettujen töiden väliin: 

keskeneräisiä tilauksia kertyi hyllyyn ja odottavien töiden läpimenoaika venyi. Pitkänkin 

toimitusajan pitämisen suhteen tuli kiire, vaikka mitään vaikeuksia ei pitäisi olla. Ongelma 

korostui varsinkin tilausohjautuvissa tuotteissa: esimerkkipulteista joka toinen tilaus uhkasi 

olla myöhässä. Tuotannon tilan hahmottaminen vaati paljon kokemusta ja koko prosessin 

yksityiskohtaista tuntemista. Tuotantotilauksen tapahtumia päivitettiin 

tuotannonohjausjärjestelmään vaihtelevalla menestyksellä ja järjestelmästä seurattava 

yksikkö oli tyypillisesti koko tuotantoerä. Tuotantoerän ollessa toisinaan satoja, ellei 

tuhansia kappaleita (kymmeniä kuormalavallisia), edellytti tilanteen hahmottaminen 

useimmiten tutkimusmatkaa koko hallin läpi. 

 

Tuotannossa työvaiheet olivat erillään: yhdessä paikassa sorvattiin, toisaalla viimeisteltiin. 

Varhaisissa robottisoluissa robotilla tehtiin lähinnä kappaleen vaihto työstökoneelle.  

Myöhemmissä asennuksissa on ollut pyrkimys kehittää automatisoituja tuotantosoluja 

suuntaan, jossa kaikki käsittely rakentuu solussa toimivan yhden robotin varaan. Uusissa ja 

tulevissa soluissa aihio menee sisään, se koneistetaan, viimeistellään, pestään ja 

mahdollisesti tarkastetaan valmiiksi asti ketjussa, jossa ylimääräisiä käsittelyvaiheita ei ole. 

Vuonna 2017 yrityksen robotisointiaste oli lähes 30 %: työtä tekivät 10 robottia ja 35 

työntekijää. 
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1.2 Tutkimusongelma ja -kysymykset 

Tuotenimikkeen läpimenoaika tuotannossa vaihteli tilausten välillä ja jopa tilauksen sisällä 

voimakkaasti. Myöhästymää jouduttiin paikkaamaan erityisjärjestelyin, kuten työjonojen 

uudelleenjärjestelyllä ja viikonloppu-/ylitöillä. Paikoillaan seisova keskeneräinen tuotanto 

vaikeutti virtauksen näkemistä ja sitoi pääomaa. Tuotannon virtaustehokkuutta, virtauksen 

esteitä ja niiden suuruusluokkaa ei tiedetty, joten parantaminen oli haastavaa. 

 

Tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Miten tuote valmistetaan asiakkaan vaatimusten mukaiseksi? 

2. Mikä on läpimenoaika ja virtaustehokkuus edellä kuvatussa tuotantoprosessissa? 

3. Missä keskeneräinen tuotanto seisoo ja miksi? 

4. Mistä ja miten keskeneräistä tuotantoa vähennetään kestävällä tavalla? 

5. Miten ja missä läpimenoaika vaihtelee? 

6. Miten läpimenoaika vakioidaan? 

7. Miten virtaustehokkuutta parannetaan? 

8. Mikä on uusi suorituskyky? 

 

1.3 Tavoitteet 

Päätavoite oli selvittää missä kohdeyritys on nyt ja mitä yrityksen kannattaa tehdä 

parantaakseen tutkimuskysymyksissä mainituilla mittareilla. Mitkä työkalut olisivat 

yritykselle sopivia ja millaisia tuloksia voitaisiin saavuttaa? Valmistuksen läpimenoaika 

haluttiin vakioida ja virtaustehokkuutta parantaa. Keskeneräisen tuotannon määrä haluttiin 

puolittaa. Virtaukselle esitettiin vallitsevan tai uuden layoutin mukainen reitti, perusteina 

virtaustehokkuus ja keskeneräisen tuotannon väheneminen. 

 

1.4 Rajaukset 

Tutkimuksessa tarkasteltiin vakiotuotteiden tuotantoprosessia. Erityistä mielenkiintoa 

herättivät tuotantotilan laajennukseen muuttavat prosessit. Kehitystoimet kohdistettiin 

ainoastaan valmistukseen. Esimerkkinimikkeet valittiin seuraavasti: 

Ruuvi (varastotuote) 

Mutteri 1 (varastotuote) 

Pultti (tilaustuote) 

Kokoonpano (pääkomponentit varastotuote, kokoonpano tilauksesta) 
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Tuotannonohjauksen visuaalisia keinoja selvitettiin samanaikaisesti tehdyssä 

rinnakkaisessa tutkimuksessa. Tästä syystä ohjauksen teoriat ja ohjauksen mahdolliset 

ongelmat kuvattiin vain hyvin lyhyesti. Loppuasiakkaan kokemaa arvoa ja todellista 

tarvetta ei tutkittu. Tuotesuunnittelun tarkastelu rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

Raaka-aine- ja valmisvarastoa sallittiin, eikä niiden tasoihin puututtu tutkimuksessa. 

Useissa raaka-aineissa saatavuus oli tutkimuksen aikana sellainen, että volyymeja oli 

pakko ennakoida, vaikka asiakkaalta ei oltu vielä saatu tilausta. Varaston hälytysrajat 

muodostuivat läpimenoajan perusteella. Läpimenoajan vakiintuessa ja lyhentyessä tuloksen 

voi suoraan ulosmitata pienentämällä valmisvarastoa vastaavalla tavalla. 
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2 ARVON VIRTAUS VALMISTUSPROSESSISSA 

 

 

Arvo on tuotteessa kaikki ne ominaisuudet, joihin asiakastarve kohdistuu. Valmistaja 

pyrkii lisäämään nämä ominaisuudet mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Arvovirta on 

minimimäärä toimintoja asiakastarpeen tyydyttämiseksi, seuraten toisiaan mahdollisimman 

suoraviivaisesti, pysähtymättä ja suurella nopeudella. [1] Välittömän tuotteen 

valmiimmaksi jalostumisen lisäksi tuotantoon voi liittyä välillistä arvoa: asiakas saattaa 

arvostaa mittauspöytäkirjaa, tuotteen jäljitettävyyttä terästehtaalle asti, tietoa tilauksen 

etenemisestä tai mahdollisuutta muuttaa tilausta [2]. 

 

Arvon virtauksen peruspilari on jonoteoria. John Little esitti jo 1961 systeemien 

noudattavan kaavaa 

 

𝐿 = 𝜆𝑊   (1) 

 

jossa L = kappaleiden määrä systeemissä, λ = aikayksikössä saapuvien kappaleiden määrä 

ja W = odotusaika kappaleen kulkiessa systeemin läpi. Littlen lain on sittemmin havaittu 

pitävän paikkansa lähes luonnonlain omaisesti systeemistä riippumatta. 

Tuotantojärjestelmiä kuvattaessa Littlen laki kirjoitetaan yleensä muotoon 

 

TH =
WIP

LT
   (2) 

 

jossa TH = tuotanto aikayksikössä (throughput), WIP = keskeneräisen tuotannon (Work-in-

Progress) määrä ja LT = läpimenoaika. [3–5] 

 

Littlen laki on hyödyllinen, koska yleensä tiedetään muuttujista kaksi ja halutaan arvioida 

kolmatta. Jos ajatellaan tuotannon aikayksikköä kohti olevan likimain vakio, pienenevät 

läpimenoaika ja keskeneräinen tuotanto käsi kädessä. Toisaalta jos kuvitellaan 

vähennettävän vain keskeneräistä tuotantoa ilman muutoksia läpimenoaikaan, tuotanto 

aikayksikköä kohti tulee supistumaan. [5] 
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Littlen laki toimii silloin kun olosuhteet joissa systeemi operoi, pysyvät suhteellisen 

vakioina. Tarkastelemalla systeemiä sopivalla aikavälillä näin tietysti käykin lähes missä 

tahansa systeemissä. Reaalimaailman tuotantojärjestelmässä esiintyy aina vaihtelua, 

vaihtelu pyrkii aina lisääntymään ja vaihtelu tulee aina huomioiduksi yhdellä kolmesta 

puskurista: varasto, kapasiteetti tai aika [6]. Alihankintateollisuus tyypillisesti valmistaa 

tasaisen kysynnän volyymituotteidensa rinnalla useita vähäisen ja/tai poukkoilevan 

kysynnän nimikkeitä. Erot näiden kahden ryhmän välillä tekevät tuotantoa ja 

varastonhallintaa koskevista päätöksistä monimutkaisia. Seurauksena suorituskyky 

käyttöasteen, läpimenoajan, keskeneräisen tuotannon, varaston arvon ja 

toimitusvarmuuden suhteen heikkenee ja vaihtelu lisääntyy. [3] 

 

John F. Krafcik kuvaili tuotantolaitoksia, joissa oli keskimääräistä vähemmän puskuria 

varaston ja toimitusajan muodossa, hoikiksi (lean) ensimmäistä kertaa vuoden 1988 

artikkelissaan [7]. Edellä kuvatun kaltainen hoikkuus osoittautui korreloivan erinomaisen 

tarkasti ja positiivisesti tehtaan suorituskyvyn kanssa. Lean-tuotantoympäristössä 

poikkeamat havaittiin ja estettiin välittömästi, jotta tuotanto pystyi virtaamaan 

pysähtymättä pikkutarkasti kuvatun prosessin läpi. Teknologiatasolla tai tehtaan 

maantieteellisellä sijainnilla ei havaittu olevan juurikaan merkitystä suorituskyvyn 

ennustamisessa. Suorituskyvyn mittareita olivat kyseisessä tutkimuksessa tuottavuus, laatu 

ja joustavuus. [7] 

 

Vuoden 2002 kansainvälisessä 474 yritystä kattaneessa best practices -tutkimuksessa 

parhaiten korkeaa suorituskykyä ennustavat käytännöt olivat prosessikeskeinen ajattelu 

(process focus), imuohjattu tuotanto (pull production), tuotantovälineiden tuottavuus 

(equipment productivity) ja ympäristön huomioiminen (environmental compatibility). 

Tietotekniikka (implementing ICT) ja laatujohtaminen (quality management) olivat 

menettäneet best practices -asemansa ja ne ovat modernissa tuotantoajattelussa jo 

vähimmäisvaatimus keskinkertaiseenkin suorituskykyyn. Käytännöt joilla ei ollut 

havaittavaa vaikutusta suorituskykyvertailussa menestymiseen olivat: uusien 

tuotantovälineiden käyttöönotto (implementing new process equipment), 

tuotantokapasiteetin kasvattaminen (increasing production capacity), automaatio (process 

automation) ja työympäristön kehittäminen (work place development). [8] 
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Koufteros et al. [9] mukaan nopein tapa toimittaa arvoa asiakkaalle on imuohjattu tuotanto. 

Imu ei kuitenkaan ole jotain, mitä yrityksen johto voi suoraan implementoida, vaan 

seurausta toimintatavasta kuvan 2 mukaisesti. 

 

 

Kuva 2. Koufteros et al. mukaan imuohjattu tuotanto on tulosta kuvan mukaisista 

valmistuksen kehittämistekniikoista, jotka puolestaan ovat seurausta työntekijöiden 

osallistumisesta ongelmanratkaisuun. Γ- ja β-kertoimet kuvaavat yhteyden voimakkuutta ja 

t-arvot tilastollista merkittävyyttä. Mukaillen [9]. 

 

Asetusten uudelleensuunnittelu, soluvalmistus, laadun kehitystoimet, ennaltaehkäisevä 

huolto ja luotettavien toimittajien löytäminen kaikki edellyttävät merkittävää tuotannon 

työntekijöiden osallistumista onnistuakseen. Imuohjatun tuotannon (ja virtauksen) kannalta 

tilastollisesti merkittäviä edellytyksiä ovat asetusten uudelleensuunnittelu, soluvalmistus ja 

ennaltaehkäisevä huolto. [9, 10] 

 

2.1 Läpimenoaika 

Arvon virtauksen mittari on läpimenoaika. Läpimenoajan lyhentämisestä on tullut 

välttämättömyys, kun etsitään keinoja operatiivisen (ja taloudellisen) suorituskyvyn 

parantamiseen. Absoluuttisen lyhyttä läpimenoaikaa tärkeämpää on hyvin hallittava, 

ennustettava läpimenoaika. [3, 11] Modernin NC-tekniikan aikakaudella ilmeistä vaihtelua 

läpimenoaikaan tulee varsinkin epästandardeista asetusajoista, virheistä ja susituksista, 

sekä suunnittelemattomasta huollon tarpeesta [12]. Vähemmän ilmeistä ovat vaihtelut 
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odotusajoissa. Yhden kappaleen keskimääräinen läpimenoaika pitenee, kun vaihtelu 

työvaiheissa lisääntyy tai tuotantokapasiteetin käyttöaste kasvaa. Kapasiteetin käyttöasteen 

ja läpimenoajan yhteys on merkittävä varsinkin lähestyttäessä kapasiteetin ylärajaa kuvan 3 

mukaisesti. Pitkä läpimenoaika puolestaan antaa vaihtelulle tilaa ja rajoittaa tuotannon 

joustavuutta. [2, 13]  

 

 

Kuva 3. Lähestyttäessä 100 % kapasiteetin käyttöastetta, pienikin muutos käyttöasteessa 

tarkoittaa suurta muutosta läpimenoajassa. Mukaillen [13]. 

 

Valmistuksen läpimenoaika koostuu poikkeuksetta useammasta komponentista kuten 

esimerkiksi koneaika, kuljetus, käsittely, jonottaminen, tarkastus ja varastointi. 

Läpimenoajan komponenttien muodostumiseen taas vaikuttaa lukuisa määrä muuttujia 

kuten tuotannon layout, työstömenetelmät, asetusajat, solun tai työpisteen kuormitus, 

työjonon järjestys, tuotantoerien koot ja resurssien tehokkuus. [3] Yritysjohdon täytyy 

selkeästi määrittää läpimenoajan käsite omassa kontekstissaan, koska termi ei ole 

yksiselitteinen [11]. 

 

Valmistettavan kappaleen näkökulmasta läpimenoaikaa on kahdenlaista: arvoa lisäävää 

aikaa ja muunlaista. Korostamalla ajan merkitystä kehitystoimien painopiste muuttuu 

kuvan 4 mukaisesti kohti hukan vähentämistä. Perinteinen kustannuslaskenta allokoi 

yleiskustannuksia henkilötyötuntien ja koneajan perusteella, jolloin tuotannon 

tehostaminen tarkoittaa arvoa lisäävien työvaiheiden tekemistä nopeammin [14]. Jos sen 

sijaan ajatellaan aika = rahaa, arvoa lisäämättömästä ajasta tuleekin kehittämisen 

primäärikohde koska se on poikkeuksetta suurin kustannus. 
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Kuva 4. Läpimenoajan lyhentäminen. Mukaillen [15]. 

 

Suoraviivaisin tapa lyhentää kappalekohtaista odotus- ja läpimenoaikaa on eräkoon 

pienentäminen. Ilman muita muutoksia seuraukset resurssitehokkuudelle ovat kuitenkin 

usein kestämättömiä, varsinkin jos tuotanto on organisoitu funktionaalisesti ja arvovirrat 

risteävät avainkoneilla. Joitain tuotantoerän pienentämisen eduista voidaan saavuttaa 

pienentämällä yhdellä kertaa siirrettävää erää. Merkittävät eräkokojen pienennykset ovat 

toisinaan mahdollisia ainoastaan siirtymällä soluista koostuvaan layoutiin. [12] Muita 

läpimenoajan lyhentämisen perustoimenpiteitä ovat vaiheajan lyhentäminen (varsinkin 

pullonkaulassa), jos vaiheaikaa ei voida lyhentää: työvaiheen sisällön vähentäminen tai 

operaatioiden siirtäminen toiseen vaiheeseen, työvaiheiden synkronointi ja asetusajan 

minimointi [5]. Läpimenoajan lyhentämisen keinoihin palataan myöhemmin kohdassa 

tutkimusmetodit. Läpimenoajan lyhentämisen suurimmiksi haasteiksi ovat osoittautuneet 

valmistusjärjestelmän dynamiikan ymmärtäminen ja hyödyntäminen, yritysjohdon 

ajatustavan muuttaminen, sekä olemattomat suorituskykymittarit [11]. 

 

Tyypillisesti asiakas ei ole valmis maksamaan ajasta, mutta aika maksaa valmistajalle 

enemmän kuin ensisilmäyksellä ymmärretään. Läpimenoajan lyhentämisen taloudellinen 

hyöty tulee vain pieneltä osin nopean toimituksen premium-hinnoittelusta. Kärjen, 

Shamsuzzohan & Helon [16] tutkima kodinkonevalmistaja ei laskuttanut nopeammasta 
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toimituksesta lainkaan ylimääräistä (markkinatutkimuksen mukaan tämä ei olisi ollut edes 

mahdollista), mistä huolimatta keskiarvoa nopeammin toimitetuista laitteista havaittiin 

jäävän parempi kate. Toimitusajan pidentyessä valmistuksen kustannukset kasvoivat, 

vaikka pidemmät läpimenoajat mahdollistivat edullisempien tavarantoimittajien 

käyttämisen alihankinnassa. [16] Nopeus ja tarkoituksenmukainen laatu paransivat asemaa 

markkinapaikalla, mutta ennen kaikkea ne pienensivät pitkän aikavälin sisäisiä 

kustannuksia [10]. Lyhyt läpimenoaika on kustannustehokkain tapa valmistaa, mutta se ei 

mahdollista tuotteen hinnoittelua yleistä tasoa korkeammalle. Aikaperustainen kilpailu 

(Time-Based Competition, TBC) ei ole realisoitunut poikkeustapauksia lukuunottamatta, 

mutta aikaperustainen valmistus (Time-Based Manufacturing, TBM) on osoittautunut 

voittavaksi taktiikaksi monilla markkinoilla. Vuosikymmeniä jatkunut valmistuksen 

ulkoistaminen, toimitusketjujen piteneminen ja hidastuminen ovat aikaperustaisen 

kilpailun käänteisilmiö. Suuren komponenttivaraston kustannus on niin marginaalinen, että 

heti kun laatutaso sen suinkin sallii, toimittaja vaihtuu edullisimpaan ja yleensä kauempana 

sijaitsevaan. [17] 

 

2.1.1 Arvoa lisäävä aika 

Arvoa lisäävä aika tarkoittaa sitä osaa läpimenoajasta, josta asiakas on valmis maksamaan 

[18]. Kohdeyrityksen tapauksessa siis esimerkiksi valmistuspiirustuksessa määriteltyjen 

piirteiden työstö, mekaaninen kokoonpano ja tuotteen pakkaus korroosiota sekä 

kuljetusvaurioita estävällä tavalla ovat aikaa, joka lisää tuotteen arvoa. Arvoa lisääväkin 

aika muuttuu hukaksi, jos tuotteessa onkin virhe tai sitä ei tarvitakaan ja kappale 

romutetaan [12]. 

 

Narasimhan et al. kutsuivat tuotantolaitteita ja –prosessia osuvasti 

arvontoimitusteknologiaksi [19]. Tyypillisen toimitusketjun arvoa lisäävä aika on 1 – 5,5 

% kokonaisläpimenoajasta [14, 20]. Tuottavuuskonsultti Jyrki Koukkarin mukaan 

suomalaisen konepajan vastaava lukema oli 0,5 – 2 % ennen huomion kiinnittämistä 

virtaukseen [21]. Minimoimalla arvoa lisäämätöntä aikaa ja standardoimalla 

työskentelytapoja arvoa lisäävän ajan osuutta on saatu nostettua 20 – 45 % tasolle 

kokonaisläpimenoajasta [5, 21, 22]. 
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2.1.2 Asetusaika 

Asetus tarkoittaa aikaväliä, joka alkaa kun edellisen sarjan viimeinen kappale lähtee 

koneelta, ja päättyy kun alkavan sarjan kappaleita tulee koneelta normaalitahdilla, 

vaatimusten mukaisina [23, 24]. Asetusajan lyhentäminen on paras tapa vapauttaa 

kapasiteettia, kun tuotantoerän kokoa pienennetään [25]. Arvon virtauksen kannalta 

asetusaika on hukkaa: se ei lisää arvoa tuotteeseen [26, 27]. Asetuksessa esiintyy 

kolmenlaista hukkaa: valmistelu (etsiminen, valitseminen, kuljettaminen), vaihtaminen 

(irrottaminen ja kiinnittäminen) ja säätäminen (paikoittaminen, työstöarvojen säätäminen) 

[28]. Asetuksen aiheuttama tuotannon menetys vaihtelee 5 – 25 % tuotantokapasiteetista 

[29, 30]. Asetus on erityisen haitallinen hukka, koska se ei lisää arvoa mihinkään 

muuhunkaan tuotteeseen. Esimerkiksi työstökoneelle jonottamiseen kulunut läpimenoaika 

on tarkasteltavan kappaleen näkökulmasta hukkaa, mutta silloin edes koneella oleva 

kappale jalostuu paremmaksi. 

 

Asetusaika on tärkeä muuttuja tuotannon suunnittelulle, ajoitukselle ja kehittämiselle. 

Nopeat ja laadukkaat asetukset ovat avaintyökalu tuotannon operatiivisessa ohjaamisessa. 

Vaihtelu asetusajoissa tekee tuotantosuunnitelman toteuttamisesta mahdotonta. [26, 31, 32] 

Lyhyt asetusaika on keskeinen vaatimus läpimenoajan lyhentämiselle [33]. Asetusaika on 

tärkeää myös kapasiteetin kannalta, erityisesti pullonkaulakoneilla. Aika joka ei kulu 

asetuksen vaihtoon, on käytettävissä yhtä lailla tuotannon tekemiseen kuin joustavuuden 

lisäämiseen. [23, 28] Asetusaikaan liitetään usein mittari OEE, Overall Equipment 

Effectiveness eli tuotannon kokonaistehokkuus [28]. Asetuksen aikana kone ei ole 

käytettävissä, valmistuvat tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia tai kappaleaika on 

suunniteltua pidempi. Modernin tuotantoajattelun konseptit kuten imuohjaus, yhden 

kappaleen virtaus ja soluvalmistus pakottavat tuotannon jatkuvasti lyhyempiin sarjoihin 

sekä toistuviin tuotenimikkeen vaihtoihin, jotka ovat kannattavia ainoastaan lyhyillä, hyvin 

ennakoitavilla asetuksen vaihdoilla. Asetuksen vaihdon merkitys ei ole vähentynyt 

huolimatta lisääntyneestä automaatiosta. [30–33] 

 

Perinteisesti asetusaikaa on pidetty muuttumattomana ja yhtenä valmistuksen suurimmista 

kuluista, jonka vaikutusta yritykset ovat pyrkineet minimoimaan tekemällä 

mahdollisimman vähän asetusta [34]. Lyhyin ja virheettömin mahdollinen asetus on ei 

asetusta lainkaan [29]. Jossain vaiheessa kuitenkin varastointikustannukset ja sitoutunut 
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pääoma kasvavat niin suuriksi, että asetuksen vaihtaminen tulee ajankohtaiseksi [32, 35]. 

Asetusaikaa on jopa käytetty tuotantoeräkokojen määrittämiseen: ideaalisena tuotantoeränä 

on pidetty tilannetta, jossa varastointikustannus on saman suuruinen asetuskustannuksen 

kanssa [36]. Tällainen ajatustapa on prosessi- ja virtauskeskeisestä näkökulmasta 

vaarallinen, koska se käyttää päätöksentekoon, sekä pyrkii tasapainottamaan, kahta 

suuretta, joita ei pitäisi esiintyä ideaalisessa tuotantojärjestelmässä lainkaan. 

 

Asetusaikaan, asetuksen toistettavuuteen ja säädön tarpeeseen voidaan vaikuttaa 

ratkaisevasti jo tuotantolaitetta hankittaessa ja suunniteltaessa, ennen kuin ainuttakaan 

asetusta on tehty [28, 32]. Asetusystävällinen tuotantoväline- ja tuotesuunnittelu (Design 

For Changeover, DFC) ei ole teollisuudessa itsestäänselvyys [37]. Mileham et al. [33] 

todistivat tilannetta, jossa uusi, tehokkaampi kone päätyi pienentämään 

tuotantokapasiteettia, koska asetuksen vaihtoa ei oltu lainkaan huomioitu konetta 

speksatessa. Asetusajasta jopa 50 % voi olla erilaisten säätöjen tekemistä ja arvojen 

muuttamista, jotta tavoiteltu lopputulos saavutetaan. Säädön tarvetta voidaan merkittävästi 

vähentää huolellisesti suunnitelluilla paikoitusratkaisuilla. [29, 32] Kyky tehdä säädöt 

viime hetkellä, nokkelasti ja lyhyessä ajassa on perinteisesti ollut koneistajille 

ylpeydenaihe, minkä johdosta ajatus säädön tarpeen poistamisesta ja sillä saavutettavista 

hyödyistä voi olla operaattoreille vieras [38]. Virheiden välttämiseksi asetuksen tulisi olla 

mahdollisimman helppo, eikä vaatia erityistä teknistä osaamista [28]. Asetusaika on lopulta 

aina riippuvainen operaattorista, hänen osaamisestaan ja sitoutumisestaan [26, 39]. Samoin 

operaattorit ovat avainroolissa asetuksen parantamisessa: jos asetusta päivittäin tekevät 

eivät ymmärrä tavoitteita tai heillä ei ole motivaatiota ja/tai osaamista kehittää asetusta, 

tuloksia ei tule [40].  Henkilöillä, jotka ovat päivittäin tekemisissä asetuksen kanssa, on 

poikkeuksetta yksinkertaisia, tehokkaita ja edullisia parannusehdotuksia [36]. 

 

Asetusaikaa voidaan kehittää kahden perusmekanismin kautta: milloin asetuksen vaiheet 

suoritetaan (työn organisointi) ja miten asetuksen vaiheet suoritetaan (metodit). Ulkoiselle 

asetukselle on usein käytettävissä vapaata resurssia varsinkin työvoiman muodossa, jolloin 

vaiheiden uudelleenjärjestelyllä, limittämisellä ja ulkoiseksi siirtämisellä voidaan saavuttaa 

parannuksia muuttamatta vaiheiden sisältöä lainkaan. [32] Van Goubergen esittää vielä 

kolmantena mekanismina työstökoneiden ja työkalujen suunnitteluun liittyvän teknisen 

parannuksen [28, 40]. 
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Asetuksen vaihdon kehittäminen on usein toimintatutkimus [41]. SMED (Single Minute 

Exchange of Die) [31, 35], tai SUR (Set-Up Reduction) [42], tai Quick Changeover of 

Tools [35, 36], tarkoittaa asetuksen uudelleensuunnittelua. SMED-metodin ideologisena 

tavoitteena on vaihtaa asetus mistä tahansa nimikkeestä mihin tahansa nimikkeeseen alle 

kymmenessä minuutissa (”ykkösminuuteissa”, single digit minutes) [31, 35]. Braglia et al. 

[27] ovat osoittaneet, että tavoite on myös käytännössä mahdollinen. Joskus on jopa 

mahdollista lähestyä ideaalitilannetta ”ei lainkaan asetusaikaa”, esimerkiksi vaihtamalla 

komponenttilatojan makasiini lennosta [31]. SMED on ensimmäinen ja eniten käytetty 

systemaattinen metodi asetusajan lyhentämiseen ja standardisointiin [33, 40, 43]. 

Kirjallisuudessa on esitetty lukuisia vaihtoehtoja (TSR – Transformation Methodology for 

Set-up Reduction [40], DFC – Design For Changeover [28, 33]), laajennuksia (SWAN – 

Set-up 5-Whys ANalysis [27]) ja esivaatimuksia (SMED-ZERO [42]) SMED:lle. Metodeja 

laajennuksineen, kehitystyön vaiheita ja käytettyjä työkaluja on esitelty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Asetusaikatyökaluja.  

                    Asetuksen vaihdon kehittäminen                 

E
d

el
ly

ty
k

se
t Tiimityö ja kommunikaatio [40, 42]     

Visuaalinen ohjaus [42] Ohjaus joka tukee suorituskyvyn mittausta [42] 
 

Suorituskyvyn mittaus [42] Läpinäkyvät, kohti globaaleja tavoitteita kannustavat mittarit  Tuotteen liikkeistä automaattisesti tallentuva lokimerkintä [42] 

Jatkuva parantaminen [42] Operaattoritason ongelmanratkaisun kannustaminen [42]   

1
 S

tr
at

eg
in

en
 v

ai
h

e 
[4

0
, 

4
4
] Kohteen valitseminen [26, 40] 

Merkittävimmästä aloittaminen Pareto: eniten asetuksia [26] 

Pullonkaulan tunnistaminen 
Aktiviteettikaavio tuotantoketjun eri työpisteillä tehtävistä 

asetuksista 

Yrityksenlaajuisten tavoitteiden 

asettaminen [40] 
    

Asetuksen tarpeellisuuden analysointi Kannattamattomien tai poikkeavien tuotteiden karsiminen [29]   

Taloudellisen hyödyn analysointi [40]     

Tiimin muodostaminen [40]     

Asetuksen määrän minimointi [12]   
Koneen omistaminen tuotteelle tai tuoteperheelle [12] 

Työjärjestyksen optimointi asetuskustannukselle [12] 

Välitavoitteiden asettaminen [40] Suorituskykymittareiden perustaminen   

2
 V

al
m

is
te

lu
 [

4
4

] 

Analysointi [26, 35, 36, 45] 

Asetusvaiheiden luokitteleminen [32, 35, 36, 44, 45] 

ECRS (Eliminate, Combine, Re-arrange, Simplify) [45] 

Ulkoinen, sisäinen, poistettava [32, 35, 36, 44] 

Eliminate, Convert, Combine, Simplify [43] 

Lisädatan kerääminen asetuksesta [44] 

Kiplingin kysymykset: Mitä, Missä, Milloin, Kuka, Miten, Miksi? 

[28] 

5W: Miksi asetusaika on pitkä/epäsäännöllinen? [26] 

Kontrollikortti + run chart: asetuksen tyyppi, suunniteltu aika, 

toteutunut aika [26] 

Kontrollikortti + bar chart: asetuksen tyyppi, suunniteltu aika, 

toteutunut aika [26] 

Spagettikaavio [23, 26, 28] 

Liiketutkimus [43] 

Videokuvan analysointi [26, 36, 43, 44] 

Havainnointitutkimus: ongelmat, säädöt, kalibroinnit, arvojen 

asetukset [35, 43] 

Juurisyiden tunnistaminen [43] Syy-seuraus -analyysi: kalanruotokaavio [43, 45] 

Lisädatan kerääminen asetusvaiheista [26] 

5W: Miksi vaihe tehdään? [43] 

Aikatutkimus: jokaisen vaiheen kellottaminen [26, 35, 36] 

Haastattelut [36, 43, 44] 

Videokuvan analysointi: järjestys, ajoitus, kuka tekee [35] 

Työnkulkutaulukko: järjestys, ajoitus, liike [44] 

Aktiviteettikaavio: järjestys, riippuvaisuudet, vastuuhenkilö [23] 

Riskien arviointi [26, 45] Asetusvaiheiden asettaminen riskialttiusjärjestykseen [26] FMEA [26, 45] 
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Taulukko 1 (jatkuu). Asetusaikatyökaluja. 
3

 I
m

p
le

m
en

to
in

ti
 [

4
4
] 

Erota [35, 36] 
Ulkoisen asetuksen erottaminen sisäisestä [28, 32, 40, 44] 

Tarkastuslista: ulkoiset asetukset hoidettuna ennen sisäisen  

aloittamista [32, 35, 36, 38, 44] 

Vastuuhenkilöiden nimeäminen [23, 32, 35, 36, 44] 

Vaiheiden järjestyksen ja tekijän optimointi [28] 

Työkalujen, aihioiden ja apuvälineiden ajallaan saapumisen 

varmistaminen [33] 

Ulkoiseen asetukseen erikoistuva avustava operaattori [27, 31, 39, 

44] 

1. kappaleen tarkastus koneen käydessä (tarvittaessa avustava 

operaattori) [39] 

Tarpeettomien vaiheiden poistaminen [44] Vakiotyökalut (-teräpalat) [44] 

Muuta (ulkoinen asetus sisäiseksi) 

[28, 32, 35, 36, 40, 44] 

Työkappaleen kiinnittäminen ulkoisena asetuksena [29] Välijigit [32, 38, 44] 

Huollon ja puhdistuksen muuttaminen ulkoiseksi [23] Avainkomponenttien kahdentaminen [23, 27] 

Asetusvaiheiden luokittelun tarkastelu uudelleen [36] Aivoriihet tiimin kanssa [44] 

Rakenteelliset muutokset [23, 33, 44] 

Monitoimikiinnittimet jotka sopivat useille kappaleille [28, 31, 32] 

Vain välttämättömät osat tarvitsee poistaa asetuksen vaihtoa varten 

[33] 

Seuraavan ohjelman lataaminen koneen käydessä [28] 

  Aihioiden esilataus [31] 

Virtaviivaista [27, 28, 31, 32, 35, 36, 40] 

Itsenäinen asetus konekohtaisesti [28, 29] Rinnakkaiset operaatiot [27, 32, 43] 

  Asetuskitti [28] 

Kuljetuksen ja käsittelyn vähentäminen 
Varastoinnin parantaminen [32, 35, 36] 

Kuljetuksen parantaminen [32, 35, 36] 

Pikakiinnittimien käyttäminen 

1/4-kierroksen kiinnityselimet [33] 

Puristimet ruuvien ja muttereiden sijaan [28] 

Hydrauliset kiinnittimet [28] 

Pneumaattiset kiinnittimet [28] 

Sähkömagneettiset kiinnittimet [28] 

Monimutkaisen yksinkertaistaminen [31] Viivakooditunnisteet [31] 

Säädön helpottaminen [32, 35, 36] 

Jigisapluuna, josta näkee tarvittavan korjauksen ilman mittaamista 

[28] 

Taguchi [45] 

Rakenteelliset muutokset [23, 38, 44] 
Vaste paikoittamista varten [33] 

Keskityskartio [38] 

Tarvittavien työkalujen määrän vähentäminen [33] Ruuvien ja muttereiden yhdenmukaistaminen [33] 

Sisäisen asetusajan vähentäminen [35, 36] 
Kuorman tasaaminen operaattoreiden välillä [44] 

Investoinnit nopeammin vaihdettaviin tuotantovälineisiin [12, 44] 

Liikkeen minimointi 
Venttiilien, hanojen ja liittimien lisääminen asetuspaikalla [23] 

Keskitetty usean laitteen käyttökytkin [23] 

Asetuksen automatisointi [32, 35, 36]   

Visuaalinen ohjaus [26, 40] Virheen tekeminen näkyväksi [31] 

5S [26, 39, 44, 45] 

Työkalujen järjestely käyttötiheyden perusteella [45] 

Työkaluvarjot [31] 

Säilytys- ja asetuspaikkojen värikoodaus [31] 

Sisäänrakennettu laatu: Poka Yoke [28, 38] 

Paikoitustapit ja –reiät [28, 38] 

Epäkeskot [38] 

Muotoon leikatut työkalupohjat [31] 

Laskuri + summeri ilmoittamassa oikean määrän toistoja [38] 

4
 T

ar
k
k
ai

lu
 [

4
4
] 

Toimenpiteiden vaikutusten arviointi   
Spagettidiagrammi [23, 26] 

Kuljetun matkan mittaaminen askelmittarilla [26] 

Jatkuva parantaminen (kaizen) [40, 42, 

44] 

Systemaattisen kehityssyklin toistaminen [35, 36] 
PDCA [23, 40] 

Ongelmanratkaisukoulutus työntekijöille [40, 41] 

Suorituskyvyn ja välitavoitteiden säännöllinen läpikäynti [40] Aivoriihi tiimin kanssa [44] 

5
 D

if
fu

u
si

o
[3

5
] 

Asetustavan standardointi [26] Asetuksen toistettavuuden helpottaminen [26] 

 Työohjeen laatiminen [26] 

Värikoodaus [31] 

Oikean työkalun varmistus viivakoodilla [31] 

Quick Start -yhdensivun ohjeet uusiin työkaluihin ja 

toimintatapoihin [31] 

 

Kaikissa edellä mainituissa metodeissa näkemys asetuksen vaihdon kehittämisestä on 

prosessikeskeinen ja onnistuminen edellyttää organisaatiolta ongelmanratkaisu- ja 

innovointikykyä. Systemaattinen, jatkuva kehitys voi tapahtua vain silloin, kun asetuksen 

vaihto on standardoitu ja yksiselitteisesti dokumentoitu. [36] Parannukset saadaan 

kestämään standardoimalla uusi tapa, ohjaamalla sen käytössä ja kehittämisessä, sekä 
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mittaamalla suorituskykyä läpinäkyvästi [35, 44]. Työstökone-, työkalu- ja 

apuvälinesuunnittelun avulla tehdyt parannukset asetuksen vaihdossa ovat kalliimpia 

toteuttaa, mutta pysyväisluonteensa ansiosta helpompia ylläpitää [24, 33]. Vanhaan tapaan 

palaaminen on usein muuttunut fyysisesti mahdottomaksi. Suoraviivaisempi ja vähemmän 

säätöä vaativa asetus on helpompi toistaa joka kerta samankestoisena. Culley et al. 

tutkimuksessa [41] muutosten pysyvyyttä edistivät eniten rakennemuutokset 

(tuotantolaitteissa, työkaluissa ja apuvälineissä), sekä suorituskyvyn näkyvä tarkkailu. 

Vähäinen tai ei lainkaan vaikutusta pysyvyyteen oli hankkeen alussa vallinneella 

epäjärjestyksellä, ulkopuolisen konsultin käyttämisellä projektissa, sekä toteutettujen 

muutosten määrällä. Tehokkaimmat ja pysyvimmät parannusehdotukset tulivat 

operaattoreilta. Ehdotukset tulivat usein kulloinkin käytössä olleen formaalin 

kehittämismetodin ulkopuolelta, mikä entisestään korostaa ongelmanratkaisukulttuurin ja 

kannustamisen merkitystä.  [41] Valmistusprosessin innovaatiot ovat vaikeita tai 

mahdottomia kopioida sellaisenaan organisaatiosta toiseen [35, 36]. 

 

Alkuperäinen SMED keskittyy voimakkaasti työn organisointiin ja metodeihin, erityisesti 

vaiheiden jaotteluun sisäiseen ja ulkoiseen asetukseen. Kolmas askel (virtaviivaistaminen) 

jää siksi vähälle huomiolle, mikä voi jättää vaikuttavuudeltaan suurimmat parannukset 

kokonaan realisoimatta. [44] SMED nojaa voimakkaasti oletukseen, että tarkastelun 

alkaessa suuri osa asetuksen vaiheista tehdään tarpeettomasti sisäisenä asetuksena. Jos näin 

ei ole, saavutetaan suurin hyöty rikkomalla formaali rakenne, räätälöimällä lähestymistapa 

tilanteen mukaan ja valitsemalla SMED työkalupakista vain tarpeelliset työkalut. McIntosh 

et al. [32] esimerkkitapauksessa sisäistä ja ulkoista asetusta ei ollut mahdollista erottaa, 

eikä muuttaa sisäisiä vaiheita ulkoisiksi, mutta tästä huolimatta asetusaikaa oli mahdollista 

lyhentää seitsemästä tunnista kahteen tuntiin, lähinnä ”virtaviivaistamalla” toimintaa. [32] 

SMED kärsii lisäksi virtaus- ja prosessikeskeisyyden erityispiirteiden muodostamasta 

muurista: ilman valmistelevaa vaihetta tai muussa yhteydessä suoritettua henkilöstön 

perehdytystä, todellisten ongelmien ja parannuskohteiden tunnistaminen on vaikeaa [36].  

 

Asetuksen vaihdossa esiintyviä ongelmia voivat olla esimerkiksi: 

 Puutteelliset ohjeet ja osaaminen 
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o Asetuksen tekijällä oli puutteelliset tiedot miten asetus pitäisi tehdä: paljon 

virheitä, unohduksia, ylikorostunutta varovaisuutta, arvuuttelua, säätämistä 

ja tehottomia työtapoja [36] 

o Ohje oli operaattorien mielestä epätarkka tai jopa virheellinen, jolloin he 

eivät sitoutuneet ohjeen noudattamiseen [38] 

o Tarkistuslistaa asetuksen aikana suoritettavista tehtävistä ei ollut: vaiheita 

unohtui tai niitä tehtiin sattumanvaraisessa järjestyksessä [36] 

o Operaattorit vaihtuivat koneella tiheästi: oppiminen piti aloittaa jatkuvasti 

alusta ja taitavat operaattorit siirtyivät muihin tehtäviin [43] 

 Ohjausjärjestelmän ja työstöohjelmien puutteellinen hallinta 

o Tuotannonohjaus tarjosi väärät dokumentit tai työjärjestyksen [38] 

o Valmiit kappaleet tai keskeneräinen tuotanto tukkivat työpisteen [38] 

o Oikean ohjelman löytäminen kesti kauan, koska se piti manuaalisesti etsiä 

[43] 

o Versionhallinta ei toiminut ja kappaleita saatettiin ajaa vanhentuneilla 

ohjelmilla [38] 

o Operaattorit kävelivät asetuksen aikana pitkiä matkoja työstökoneen ja 

tietokoneen välillä [43] 

 Aikaa kuluttava säätö 

o Dokumentoitua alkupistettä säätöarvoille ei ollut: jokainen operaattori 

aloitti säätämisen puhtaalta pöydältä, omilla arvauksillaan, joka kerta 

uudelleen [28]  

o Keskilinjoja ja referenssipintoja ei ollut koneissa näkyvissä, mikä aiheutti 

turhaa mittaamista [38] 

o Puutteellisen keskittämisen ja mittausvirheiden takia tarvittiin paljon 

ylimääräistä säätöä [38] 

o Tuotekohtaisia työkaluja ei ollut: vakiokiinnittimet ja leuat teettivät paljon 

mittausta ja asettelua kappaleen kiinnittämisessä [38] 

 Työkalupuutteet 

o Työkalut, kiinnittimet, jigit, tai muut apuvälineet olivat poissa paikoiltaan 

[38] 

o Operaattorit säilyttivät työkaluja henkilökohtaisissa kaapeissaan [38] 

o Jigejä piti siirtää pois tieltä oikean jigin saamiseksi [43] 

o Työkaluja ei vaihdettu tai huollettu ajoissa [38], käytettiin vääntyneitä jigejä 

[43] 
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 Toimintatavan ongelmat 

o Huolimattomuusvirheet: väärät työkalut, kiristyksen unohtaminen [38] 

o Keskijohdon muutosvastarinta teki asetuksen kehittämisen mahdottomaksi 

[38] 

o Asetus oli fyysisesti raskas ja operaattorit olivat silminnähden väsyneitä 

asetuksen vaihdon jälkeen [43] 

o Ulkoista asetusta tehtiin kuten sisäistä: koneen seisoessa [36] 

o Työntekijät eivät auttaneet toisiaan asetuksen vaihdoissa, eikä siihen 

kannustettu [38] 

o Voimakas erottelu ja eriarvoisuus koneella tehtävien ja muiden 

asetusvaiheiden välillä [36] 

 

Huolimatta saatavilla olevista systemaattisista työkaluista, käytännön työ asetusajan 

lyhentämiseksi on teollisuudessa tyypillisesti ollut suunnittelematonta, juuri käsillä olevaan 

tilanteeseen sovellettua tekemistä, josta puuttuvat välitavoitteet, vastuuhenkilöt, 

kannustimet, mittarit ja johdon pitkäjänteinen sitoutuminen. Projekteissa saavutetut 

parannukset eivät ole olleet pysyviä. [33, 38] Asetusaikaa on pidetty tuotannon 

työntekijöiden ongelmana [28]. Asetusajan lyhentäminen ei ole intuitiivista. Toyotan 

pioneereilla Ohnolla ja Shingolla kesti 26 vuotta saada asetus 2 – 3 tunnista alle 

kymmeneen minuuttiin. [6] 

 

2.1.3 Odotus, käsittely, kuljetus, tarkastus 

Asiakas ei halua maksaa ajasta, jonka tuote viettää toimitusprosessissa. Asiakas ei 

myöskään halua maksaa sellaisista työvaiheista, jotka eivät jalosta tuotetta paremmaksi, 

vaikka niihin ei kuluisi lainkaan aikaa. [18] Valmistuksen aikana tuote kuitenkin viettää 

suurimman osan ajastaan muualla kuin arvoa lisäävässä työvaiheessa. Asetusajan lisäksi 

arvoa lisäämättömiä vaiheita ovat esimerkiksi odottaminen, käsittely, kuljettaminen sekä 

tarkastaminen, ellei asiakas ole erikseen sellaista pyytänyt. Arvoa lisäämätön osuus 

läpimenoajasta on hukkaa. Hukatulla ajalla on lukemattomia muotoja, osa 

välttämättömiäkin, joista tunnetuimmat ovat varmasti Taiichi Ohnon ylituotanto, 

odottaminen, kuljettaminen, käsittely, varastointi, tarpeeton liike ja laatuvirheet. Hukkaa 

on myös työntekijän parannusideoiden haaskaaminen (prosessi ei kehity ja kestää siis 

pidempään kuin olisi välttämätöntä), tai sellaisen tuotteen suunnittelu ja valmistus, jota 

asiakas ei halua. [46] 
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2.2 Virtaustehokkuus ja resurssitehokkuus 

Tyypillinen asiakas ei ole kiinnostunut henkilöstöresurssien tehokkuudesta, koneiden 

käyttöasteesta tai modulaarisen tuoteperheen synergiaeduista. Asiakas on kiinnostunut 

ostamansa tuotteen toimituksen tehokkuudesta: tarpeeseen reagoidaan ripeästi, tuotetta 

toimitetaan sovittuna aikana sovittu määrä, spesifikaation mukaisena ja kilpailukykyiseen 

hintaan. [1] Toimituksen tehokkuutta kuvaa virtaustehokkuus: kuinka suuri osa 

arvovirrasta on sitä mistä asiakas maksaa. Virtaustehokkuutta mitataan arvoa lisäävän ajan 

suhteena kokonaisläpimenoaikaan 

 

𝑉𝑖𝑟𝑡𝑎𝑢𝑠𝑡𝑒ℎ𝑜𝑘𝑘𝑢𝑢𝑠 =
∑ 𝐴𝑟𝑣𝑜𝑎 𝑙𝑖𝑠ää𝑣ä 𝑎𝑖𝑘𝑎

𝐿ä𝑝𝑖𝑚𝑒𝑛𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎
 (3) 

 

Asiakkaan sijaan valmistaja on tyypillisesti hyvinkin kiinnostunut resurssiensa 

tehokkuudesta. Resurssitehokkuutta mitataan resurssin käyttöajan suhteena 

tarkastelujakson kokonaisaikaan 

 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑠𝑖𝑡𝑒ℎ𝑜𝑘𝑘𝑢𝑢𝑠 =
∑ 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑠𝑖𝑛 𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑖𝑘𝑎

𝑇𝑎𝑟𝑘𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑢𝑗𝑎𝑘𝑠𝑜
 (4) 

 

Useimmiten oletetaan, että silloin kun resurssia on käytetty, tämä käyttö on ollut arvoa 

lisäävää aikaa. [2] 

 

Sekä resurssitehokkuus että virtaustehokkuus tavoittelevat mahdollisimman paljon arvoa 

lisäävää aikaa kokonaisajasta. Ensin mainittu tarkastelee asiaa resurssin, jäljempänä 

mainittu tuotteen näkökulmasta. [2] Reaalimaailmassa voidaan yleensä valita 

tehokkuuksista vain toinen, koska vaiheajat eivät ole täydellisesti tasapainossa, 

työvaiheiden kestoa on erittäin vaikea standardisoida ja asetuksen vaihto ottaa aikansa. 

Mitä varmemmin voidaan välittömästi tarjota resurssia tyydyttämään tarve, sitä vähemmän 

tuote odottaa ja sitä tehokkaammin se virtaa prosessin läpi. Mitä enemmän resurssia on 

käyttämättömänä (valmiina tyydyttämään tarve), sitä heikompi on resurssitehokkuus. 

Modig ja Åhlstrom [2] ovat esittäneet tehokkuuskentässä siirtymisen kuvassa 5. 

Tehokkuuksien muodostamaa paradoksia on toisaalla kuvattu perverssiksi käytökseksi, 

jossa johtajat yrittävät ja onnistuvat parantamaan yrityksen valitsemalla 

tehokkuusmittarilla, mutta kokonaistehokkuus ei parane lainkaan [10]. 
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Kuva 5. Valmistuksen tehokkuus resurssien (pystyakseli) tai virtauksen (vaaka-akseli) 

suhteen. Mukaillen [2]. 

 

Perinteiset teollisuusyritykset ovat korostaneet koneiden käyttöastetta ja uskovat 

tyypillisesti olevansa kohdassa A, jossa resursseja käytetään tehokkaasti, eikä 

virtaustehokkuudella ole juuri merkitystä. Kun tehokkuutta käydään tutkimaan arvoa 

lisäävän ajan näkökulmasta, selviää usein, ettei resurssitehokkuus ole niin korkealla tasolla 

kuin on kuviteltu, vaan suuri osa resurssista käytetään odotteluun, käsittelyyn, 

kuljettamiseen ynnä muuhun hukkaan. Yritys on tällöin todellisuudessa kohdassa B, josta 

liikkuminen kuviteltuun korkean resurssitehokkuuden kohtaan A ei ole lainkaan 

suoraviivaista tai helppoa, huolimatta siitä että töitä on tehty tähän suuntaan jo vuosia. 

Tässä kohtaa tehdään joskus täyskäännös toimintakulttuurissa ja lähdetään tavoittelemaan 

matalalla roikkuvia hedelmiä virtaustehokkuuden suhteen. Tällöin hyväksytään matalampi 

resurssitehokkuus (sitä saatetaan tietoisesti laskea entisestään), jotta resurssia on 

käytettävissä kohtuullisessa ajassa tuotteen saapumisesta eikä virtaus pysähdy. Yritys 

siirtyy tehokkuuskentässä suuntaan C, mikä näkyy selkeästi läpimenoaika- ja 

virtaustehokkuusmittareilla. Virtaustehokkuus kääntyy menestykseksi Modig ja Åhlstrom 

[2] mukaan silloin, kun virtaus pystytään saavuttamaan samanaikaisesti resurssien 

tehokkaan käytön kanssa (siirrytään suuntaan D) ja yritys toimii tehokkuuskentässä 

kohdassa E. [2] 
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Valmistusprosessin ja tuotevalikoiman vaihtelu asettaa rajan sille, millaisiin tehokkuuksiin 

on mahdollista yltää samanaikaisesti. Tehokkuus on aina valinta virtauksen tai resurssien 

käytön välillä, tehokkuuskentän oikeassa ylänurkassa toimiminen on todellisuudessa 

mahdotonta. [2] Korkea resurssitehokkuus pidentää läpimenoaikoja, erityisesti kun 

tuotanto on luonteeltaan vaihtelevaa [12]. Kun resurssitehokkuus lähestyy sataa, 

työntekijöihin kohdistuvat paineet ja stressi voivat kohota kriittisen suuriksi, mikä 

heijastuu tuottavuuteen [47]. 

 

Virtaustehokkuutta tavoittelevan yrityksen on voitava luottaa laaduntuottokykyynsä: 

virtaus edellyttää onnistumista ensimmäisellä kerralla, joka kerta [48]. Virtauksen 

pysäyttävä poikkeama ei tietysti ole virtaustehokkaassa tehtaassakaan ainutkertainen 

tapahtuma, mutta kerran havaittu poikkeama ei saa koskaan toistua samanlaisena. 

Japanilaista virtaukseen perustuvaa tuotantoajattelua kutsuttiin vielä vuonna 1986 

”hauraaksi” (”fragile”), verrattaessa amerikkalaiseen ja eurooppalaiseen ”jykevään” 

(”robust”) virheitä sietävään tuotantotapaan. Japanilaisten ylivertaiseen valmistuksen 

suorituskykyyn pohjaava hinta- ja laatuetumatka oli kuitenkin tunnustettu jo vuosia 

aiemmin. [7, 34] Virtaustehokas tuotantoympäristö on samanaikaisesti sekä erittäin vakaa 

ja pitkälle standardoitu että erinomaisen muuntumiskykyinen haasteita kohdatessaan [49]. 

Keskeytymätön virtaus prosessin vaiheissa ja imuohjaus vaiheiden välillä ei voi toteutua 

ilman korkeaa resurssien käytettävyyttä. Kun Toyota avaa uuden kokoonpanolinjan, se 

pyrkii 97 % toteutuneeseen resurssien käytettävyyteen (operational availability). Jopa 

runsasvaihteluisessa sylinteriryhmän koneistuksessa se pystyy ylläpitämään 85 % 

käytettävyyttä. Tyypillisellä koneistuksen käytettävyydellä 40 – 60 % välivarastot eivät ole 

ainoastaan pääomaa ja tuotantotilaa sitova hukka, ne ovat välttämättömyys edes etäisesti 

siedettävän kokonaisresurssitehokkuuden pitämiseksi. [50]  

 

2.2.1 Virtaustehokkuuden teorioita 

Virtaustehokkuuden tunnetuin ilmentymä on lean ja sen lukuisat variaatiot kuten Toyota 

Production System ja Scania Production System. Täydellisyyden eli yhtäaikaisen virtaus- 

ja resurssitehokkuuden tavoittelu on käytännön rajoituksista huolimatta lean-filosofian 

kulmakivi. Lean ennen kaikkea yhdistää arvoketjun osat kohti selkeästi määriteltyä 

päämäärää [20]. Asiakastarve halutaan tyydyttää yksi tilaus kerrallaan mahdollisimman 

tarkasti, nopeasti ja virheettömästi poistamalla prosessista kaikki mikä ei edistä tätä 

päämäärää [22, 49]. 
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Hukan eliminointi kuitenkin on yhtä vanha idea kuin teollinen valmistus itsessään, eikä 

millään lailla lean-spesifi. Leanin ytimessä sen sijaan on ajatus, että vaihtelu on hukkaa. 

Tuotantoprosessi pyritään vakioimaan sekä poikkeama- ja virheperäisen että strategisen 

vaihtelun osalta jolloin kuvan 5 oikea ylänurkka on askel askeleelta tavoitettavampi [51]. 

Kuten aiemmin todettua tuotantojärjestelmän vaihteluun vastataan vähintään yhdellä 

kolmesta puskurista: varasto, kapasiteetti tai aika. Lean aktiivisesti säätää kolmen puskurin 

yhdistelmää sekä vähentää vaihtelua puskurointitarpeen vähentämiseksi. Tarkoituksena on 

minimoida puskuroinnin kokonaiskustannus. Lean-ajattelun sisäistäneellä yrityksellä 

vaihtelun puskuroinnin kustannus on pienempi kuin kilpailijoilla. Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että tuotantoa voidaan ajaa jatkuvasti lähellä maksimikapasiteettia, pienin 

varastoin ja lyhyellä läpimenoajalla. [6] 

 

Yksi tehokkaimpia keinoja kohti vaihtelun poistamista on järjestelmällinen, jopa 

tieteellinen ongelmanratkaisumalli: jokainen jota vaihtelu koskettaa, pyrkii esimerkiksi 

PDCA- ja tilastollisilla työkaluilla eliminoimaan juurisyyn. Tavoite on loppuviimein 

tuottavuus erinomaisen kustannustehokkuuden kautta. [9, 49, 52, 53] Toyotan tiedetään 

toimineen tietoisesti ylikapasiteetilla ja varanneen vuorojen väliin aikapuskuria, jotta se 

voisi hallitusti ja pysyvästi ratkaista varastopuskurin pienentämisestä aiheutuneita 

ongelmia. Kun juurisyy on poistettu, tuotanto voi jatkaa toimimista pienemmällä 

varastolla, eikä ylikapasiteettia ja aikapuskuria enää tarvita: vaihtelun puskuroinnin 

kokonaiskustannus on pienentynyt. [6] 

 

Lean on käytännössä muodostunut standardiksi ja pysynyt standardina, kun puhutaan 

järjestelmällisestä tuottavuuden parantamisesta [47, 54]. Onnistuneesti lean-strategiaan 

siirtynyt yritys oli kolme kertaa todennäköisemmin suorituskyvyltään teollisuudenalansa 

parhaimmistoa, verrattuna resurssitehokkuutta korostaviin tai lean-strategiaansa lähinnä 

äänekkäästi puhumalla toteuttaviin kilpailijoihinsa. Yrityksistä, joiden sijoitetun pääoman 

tuottoprosentti (ROCE) oli >10 % yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan, 60 % oli pitkällä 

lean-implementoinnissaan. [22] Leanin vahvuudet ovat tuotannossa, jossa tehtäviä tulee 

tasaisena virtana, ne ovat toistettavia ja melko yksinkertaisia. Ympäristössä, jossa tuotteet 

vaihtelevat villisti, standardin tahtiajan ja tasoitetun solutuotannon saavuttaminen on hyvin 

vaativaa. [22] 
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Hiukan erilainen lähestymistapa virtaukseen on aikaperustainen valmistus (Time-Based 

Manufacturing TBM), jossa aika dominoi kahta muuta vaihtelun puskuria varastoa ja 

kapasiteettia. Kantava ajatus on, että aika on valmistukselle erittäin paljon suurempi 

kustannus kuin mitä nykyiset järjestelmämme ja laskutapamme käsittävät. Tavoite ei ole 

eliminoida hukkaa (joka voi olla vaikea käsite kaikkine epäsuoruuksineen), vaan aikaa 

(joka on hyvin suoraviivainen käsite). TBM hylkää tehokkuuden tavoittelun molemmilla 

mittareilla. Resurssitehokkuuden tavoittelu ei ole ainoastaan turhaa, vaan se on haitallista 

ja vapaata kapasiteettia pyritään päinvastoin lisäämään. [14] Aikaperustaisen valmistuksen 

tärkein ja usein ainoa suorituskykymittari on läpimenoaika [11]. Erityisesti 

suorituskykymittareita eivät ole tuottavuus tai käyttöaste [53]. 

 

Virtauksen mittari on aika. Aikaperustaisen valmistuksen kustannuslaskennassa 

aikayksikön kustannus oletetaan vakioksi, muuttuvia kustannuksia ei ole. Ainoa muuttuva 

asia on aika, jonka prosessin läpäiseminen kestää. Läpimenoaika tarkoittaa kustannusta ja 

parannusta kustannustehokkuudessa on kaikki se, mikä lyhentää läpimenoaikaa. [10] Kuva 

6 auttaa ymmärtämään, miksi aiemmin läpimenoajan yhteydessä kuvattu ”perinteinen 

kehittäminen” on vallitseva lähestymistapa. Jos leijonanosa kustannuksista jaetaan arvoa 

lisäävän ajan perusteella, kustannustehokkuuden parantaminen keskittyy juuri sinne. TBM 

kyseenalaistaa perinteisen kustannuslaskennan ja esittää, että merkittävin kustannusajuri 

tulisi olla läpimenoaika. [11] Aikaperustaisen valmistuksen kilpailukyvyllä on osoitettu 

olevan suora positiivinen yhteys taloudelliseen kilpailukykyyn [55]. 

 

 

Kuva 6. TBM näkemys perinteisen kustannuslaskennan ongelmasta. Mukaillen [13]. 
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Aikaperustaisen valmistuksen tärkein periaate on aina läpimenoajan lyhentäminen, jota 

usein seuraa keskeneräisen tuotannon vähentäminen ja toimittajayhteistyö [56]. Samoin 

kuin leanissa, suurimpien läpimenoajan lyhennysten on huomattu tulevan arvoa 

lisäämättömien vaiheiden poistamisesta, eikä suinkaan asioiden tekemisestä nopeammin 

[57, 58]. Pidempi kappalekohtainen koneaika voi olla parannus, jos sillä saavutetaan 

lyhyempi kokonaisläpimenoaika. Sivuvaikutuksena virtaustehokkuus paranee, mutta se on 

vain välillinen tavoite matkalla kohti absoluuttisesti lyhyintä läpimenoaikaa. [13] TBM 

teorian mukaan pyrkimys 100 % kapasiteetin käyttöasteeseen on suurin syy pitkiin 

läpimenoaikoihin ja korkeisiin keskeneräisen tuotannon tasoihin. Yksittäisen resurssin 

tuottavuuden mittaaminen edelleen rohkaisee valmistamaan lisää vaikka virtausta ei olisi. 

Suunniteltu kapasiteetin käyttöaste tulisikin olla aikaperustaisessa valmistuksessa 70 – 85 

% ja kaikki tätä enemmän nähdään ongelmana. [14, 53] TBM:lle on kriittistä rakentaa ja 

käyttää tarkkaa suorituskykymittaria läpimenoajan seuraamiseen. Lyhyen läpimenoajan 

etujen tekeminen näkyväksi on yksi suurista haasteista, varsinkin ympäristössä, jossa 

johtajat käyttävät useita muitakin (joskus ristiriitaisia) suorituskykymittareita. [56]  

 

Aikaperustaisen valmistuksen periaatteita ja työkaluja ovat: 

 tuotannon organisointi ja layoutin muuttaminen soluiksi [53, 56, 57]  

 suorituskyvyn mittaaminen läpimenoaikoja seuraamalla [57] 

o työntekijöiden osallistaminen [19] 

o kustannus- ja tuotantomääräperustaisten mittareiden korvaaminen 

läpimenoajan lyhentämisen mittareilla [53] 

 järjestelmädynamiikan ymmärtäminen ja hyväksikäyttö [53] 

 läpimenoajan lyhentäminen koko yrityksessä, mukaanlukien toimisto, toimittajat, 

myynti, suunnittelu ja tuotekehitys [53] 

o toimittajaverkoston läpikäynti [57] 

 prosessin uudelleensuunnittelu [19, 56, 57] 

o nopeat asetuksen vaihdot [19, 56, 57] 

o menetelmien vakiointi [56, 57]  

o tietotekniikan hyödyntäminen [56] 

o ennaltaehkäisevä huolto [57] 

o tarpeettomien työvaiheiden etsiminen ja poistaminen [57] 

o pullonkaulojen lievittäminen [57] 
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o tuotannon virtauttaminen kohti pienempiä sarjakokoja [57] 

 imuohjauksen rakentaminen tuotannonsuunnitteluun ja materiaalinhallintaan [19, 

57]. 

 

Quick Response Manufacturing (QRM) on aikaperustaisen valmistuksen tunnetuin 

lipunkantaja. QRM pyrkii poistamaan ainoastaan poikkeama- ja virheperäisen vaihtelun, 

hyödyntäen laajasta ja muunneltavasta tuotevalikoimasta kumpuavan strategisen vaihtelun 

[11]. QRM soveltuu läpimenoajan lyhentämiseen erityisesti tuotantoympäristössä, jossa 

tuotteet vaihtelevat paljon [56]. Solujen suorituskykyä mitataan ja kehityksestä palkitaan 

QRM-numerolla. Tunnusluku lasketaan 

 

𝑄𝑅𝑀 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 =
𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑗𝑎𝑘𝑠𝑜𝑛 𝑀𝐶𝑇

𝐾𝑢𝑙𝑢𝑣𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑘𝑠𝑜𝑛 𝑀𝐶𝑇
× 100, (5) 

 

jossa MCT = Kriittisen (läpimenoajaltaan pisimmän) valmistuspolun läpimenoaika 

(Manufacturing Critical-path Time). Laskutapa tekee läpimenoajan lyhentämisestä 

arvokasta riippumatta kuinka pitkällä kehityksessä ollaan, sekä erityisesti tunnustaa 

kehittämisen vaikeutuvan kun ilmeisimmät toimenpiteet on toteutettu. [13] 

 

Aikaperustainen valmistus ja lean ovat enimmäkseen analogisia ja toisiaan vahvistavia, 

pyrkiväthän molemmat virtaukseen [10]. Molemmille yhteisiä, virtaustehokkuuden 

perusperiaatteita ovat hukan poistaminen, imuohjaus, yhden kappaleen virtaus, prosessin 

yksityiskohtainen kuvaaminen, sekä panostukset tiimityöhön ja toimitusketjun johtamiseen 

[22]. Leanin ja TBM suurin ero on suhtautuminen resurssitehokkuuteen ja vaihteluun. 

Leanissa 100 % lähestyvä resurssitehokkuus on osa kustannustehokkuutta (vaikka aina 

virtaustehokkuuden ehdoilla), TBM:ssa 100 % lähestyvä resurssitehokkuus on uhka 

läpimenoajalle. Leanissa kaikki vaihtelu on hukkaa, TBM:ssa vaihtelu voi olla hukkaa 

(poikkeamat) tai hyödynnettävissä (tuotevalikoima). [14, 53] 

 

2.3 Keskeneräinen tuotanto 

Keskeneräistä tuotantoa on kaikki se, joka on aloittanut prosessin, mutta joka ei ole valmis. 

Keskeneräistä tuotantoa esiintyy aina kun puhutaan prosessista joka muuttaa raaka-ainetta 

valmiiksi tuotteeksi. Keskeneräinen tuotanto (myöhemmin KET) ja sen haittavaikutukset 

tulevat erityisen näkyviksi, kun kappaleita siirretään erissä työvaiheiden välillä. 
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Keskeneräinen tuotanto vaikuttaa muihinkin tuotteisiin kuin itseensä. [2, 5] Lisäys 

keskeneräisessä tuotannossa pidentää läpimenoaikaa ja kasvattaa läpimenoajan hajontaa 

[3]. Mitä enemmän tuotannossa on keskeneräisiä töitä, sitä enemmän jää tilaa muutoksille 

niiden järjestyksessä [59]. Ei sovi myöskään unohtaa KET vähentämisen syistä 

perinteisintä: välivarastoon sitoutuu usein huomattava määrä pääomaa. 

 

Logistic Operating Curves (LOC) mukaisesti on olemassa toiminta-alue, jossa 

keskeneräisen tuotannon lisääminen ei enää paranna toiminta-astetta, eikä keskeneräisen 

tuotannon vähentäminen lyhennä läpimenoaikaa. Toiminta-aste ja läpimenoaika esitetään 

tällöin keskeneräisen tuotannon funktioina kuvan 7 mukaisesti. Optimaalisen 

keskeneräisen tuotannon määrän selvittäminen LOC avulla edellyttää huomattavan 

kattavaa tilastollista aineistoa. [3] 

 

 

Kuva 7. Periaatekuva Logistic Operating Curves mukaisesta optimaalisesta keskeneräisen 

tuotannon määrästä. KET* viittaa kokonais-KET tasoon pullonkaularesurssin toiminta-

asteen lähestyessä 100 %. Mukaillen [3]. 

 

Yksittäisen työvaiheen eteen kasautuvan keskeneräisen tuotannon määrä ei riipu niinkään 

läpimenoajan pituudesta, mutta kasvaa läpimenoajan vaihtelun mukana. Työvaiheiden 

väliin kertyvä keskeneräinen tuotanto toimii puskurina, joka suojaa yksittäisiä vaiheita 

prosessin vaihtelulta. Tästäkin syystä vaihtelu on virtauksen suurimpia haasteita. [5] Kun 
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tuotantoerän koko pienenee, vaihtelun merkitys pienenee ja asetuksen vaihdon rooli 

keskeneräisen tuotannon muodostumisessa kasvaa [25]. 

 

Yhden kappaleen virtauksessa keskeneräistä tuotantoa olisi yhtä monta kappaletta kuin 

tuotantoketjussa on vaiheita. Edellisen vaiheen tuotos on seuraavan panos (mahdollisesti 

yhden kappaleen puskurilla tai kaksilaatikko-ohjauksella). Tällöin on välttämätöntä 

synkronoida vaiheet (ensimmäinen vaihe ei aloita uutta työtä ennen kuin viimeinenkin 

vaihe on saanut edellisen valmiiksi) ja tasapainottaa vaiheiden kestot riittävän lähelle 

toisiaan. Epätasapainossa olevaakin prosessia voidaan välttävästi ohjata esimerkiksi 

kanban-menetelmällä, kun tavoitteena on pitää keskeneräinen tuotanto hallinnassa. [5, 25] 

Kuitenkin valmistettaessa laajaa ja kysynnältään ailahtelevaa tuotekirjoa, saattaa ohuilla 

varastoilla toimiva suoraviivainen kaksilaatikkojärjestelmäkin tuottaa kestämättömän 

määrän pitkään hyllyssä makaavaa keskeneräistä tuotantoa. Tällöin voidaan haluta tehdä 

inventaariosignaalista (välivarastoomme mahtuu laatikollinen tuotetta x) 

kapasiteettisignaali (välivarastoomme mahtuu y tuntia kapasiteettia vaativa laatikollinen). 

[14, 60] Keskeneräisen tuotannon rajoittaminen on välttämätöntä virtaukselle ja imun 

välittymiselle [51]. 

 

2.4 Ohjaus 

Yleisiä tuotannon suorituskyvyn mittareita ovat tuotto (tuotanto, throughput), läpimenoaika 

(lead time, throughput time), tahti- tai vaiheaika (takt time, cycle time) ja keskeneräinen 

tuotanto (KET, work-in-progress, WIP). Mittarit ovat riippuvaisia toisistaan ja ohjauksen 

tehtävä on tasapainoilla mittareilla pitäen tuotanto tasapainossa. 

 

Tuotannonohjauksen kaksi perusperiaatetta ovat työntö ja imu. Työntöohjauksessa 

tuotantovaihe valmistaa kappaleita (yleensä keskitetysti kuormitetun) järjestelmän 

sanelemassa järjestyksessä, toimittaa valmistamansa kappaleet seuraavaan vaiheeseen ja 

aloittaa sitten seuraavan työn. Tuotantovaihe ei lopeta valmistusta ennen kuin töiden 

työntäminen lakkaa, riippumatta siitä pystyykö seuraava vaihe vastaanottamaan kappaleita 

tai ovatko kappaleet edes niitä joita tarvitaan. Imuohjattu tuotantovaihe puolestaan aloittaa 

valmistuksen vasta, kun seuraava vaihe pyytää kappaleita (yleensä vaiheiden välisellä 

visuaalisella signaalilla), toimittaa kappaleita siinä järjestyksessä kuin niitä tarvitaan ja 

lopettaa valmistuksen ellei muita pyyntöjä ole ilmaantunut. [57] Imuun sisältyy ajatus 
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keskeneräisen tuotannon rajoittamisesta ja vaihtelun estämisestä. Keskeneräistä tuotantoa 

on merkittävästi helpompi hallita kuin tuottoa tai kapasiteettia, minkä johdosta imu yleensä 

sietää arviointivirheitä ohjauksessa paremmin kuin työntö. [6] Useimmiten ohjaus on 

hybridi imua ja työntöä [11, 54, 56, 61]. 

 

Keskusjärjestelmäpohjainen työntöohjaus heikentää prosessin omistamisen tunnetta ja 

hämärtää yhteistä tavoitetta osaprosessien välillä. Virtaustehokkaan tuotannon ohjaus 

pyrkii pois keskusjärjestelmästä, kohti ihmistenvälistä päivittäisjohtamista, pystypalavereja 

ja sisäistä asiakkuutta. Virtausta tukevia ohjauksen teorioita ovat esimerkiksi [6, 60, 61]: 

 Just In Time (JIT) / klassinen kanban 

 Constant work in process (CONWIP) 

 Theory of constraints (TOC) / Drum-Buffer-Rope (DBR) 

 Paired-cell Overlapping Loops of Cards with Authorisation (POLCA). 

 

Tuotantojärjestykseksi virtaustehokkuuteen pyrkivät toimintamallit suosittelevat 

pääsääntöisesti FIFO-mallia (First-In-First-Out). Poikkeukset tuotantojärjestyksessä 

lisäävät siirtoerän läpimenoajan vaihtelua. [59] 

 

Visuaalinen ohjaus on kommunikaatioväline. Vakioitu toimintatapa pitäisi pystyä 

tunnistamaan visuaalisista ohjauskeinoista. [52] Visuaalinen ohjaus ei ole itsetarkoitus, 

vaan sillä pyritään ohjaukselle asetettuihin tavoitteisiin. Esimerkiksi kanban on vain väline 

imuohjaukseen: sen tarkoitus on saada prosessi hallintaan ja luoda vakautta selkeillä 

visuaalisilla säännöillä. Sana kanban tarkoittaa kirjaimellisesti visuaalista korttia. 

Evoluutionsa huipulla kanban-ohjaus tekee itsensä tarpeettomaksi, koska virtaus 

tuotantovaiheiden välillä tapahtuu muutenkin. [62] "Tarkoituksena on luoda läpinäkyvä 

organisaatio, jotta kaikki voivat koko ajan nähdä kaiken. Visuaalinen ohjaus on 

menetelmä, joka tekee tästä totta" muotoilivat Modig ja Åhlstrom [2]. Visuaalisuus 

tehostuu entisestään, jos ohjaus on reaaliaikaista esimerkiksi IT-järjestelmien tukemana 

kuten kuvassa 8. Reaaliaikaisen mittarin perusteella työntekijän on helppo päätellä 

kiireellisin työ ja valita tuotantoerän koko oikein. Sähköiseen ohjaukseen on nopeaa tehdä 

muutoksia ja lisätä ominaisuuksia kun ymmärrys tarvittavista ominaisuuksista kasvaa. 
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Kuva 8. Tuotannonohjauksen reaaliaikaisia mittareita Siemensin tehtaalla [62]. 

 

Siemensin sähkömoottoritehtaalla tuotannon työntöohjaus oli ilmeinen este välivarastojen 

pienentämiselle. Uusi sähköinen kanban-ohjaus rakennettiin vaiheittain vuoden aikana, 

työntekijöiden osallistuessa samalla useisiin koulutuksiin ja työpajoihin. [62] 

 

2.5 Muutos virtaustehokkaaksi organisaatioksi 

Virtaustehokkuus on lähes uskonnollinen paradigma, joka ei tutkitusti toteudu ilman koko 

organisaation horjumatonta uskoa siihen, että virtaustehokkuus on hyvää ja oikein. General 

Motors vaati vuosikymmenen verran mitattua menestystä ja formaaleja 

toimintamekanismeja ennen kuin lean juurtui toimintakulttuuriin [19]. Kulttuuria ei voi 

ostaa tai delegoida, sitä ei voi käyttöönottaa lean-projektissa, vaan se täytyy rakentaa askel 

kerrallaan. Jotkut virtauksen teorioista ja työkaluista ovat yksinkertaisesti liian kaukana 

nykyhetkellä vallitsevasta kulttuurista. Johdon näkyvä sitoutuminen on välttämätöntä 

alkuun pääsemiseksi, mutta kestävä strateginen muutos vaatii koko organisaation tuen. [47, 

52, 54, 63] Virtaustehokkaassa tuotannossa riski koko tehtaan pysähtymisestä on 

todellinen. Tämä riski ja sen merkitys on ymmärrettävä varsinkin ylempänä 

organisaatiossa ja tuotantoa on tuettava pyrkimyksissään, vaikka tuotantomäärät 

hetkellisesti romahtaisivat. [62] Virtaus tuo esiin valmistuksen ongelmat, jotka ovat 

yleensä olleet olemassa ja varsinkin operaattoreiden tiedossa jo pitkään. Vaikka ongelmat 

eivät aiheudu uudenlaisesta tuotantoajattelusta, virtaustehokkuutta tavoittelevalla tiimillä ei 

ole muuta mahdollisuutta kuin ripeästi ratkoa nämä ongelmat yltääkseen edes 
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vaatimattomiin parannuksiin. Kapasiteettia ja sinnikkyyttä täytyy siis olla uuden 

toimintatavan opettelun lisäksi vanhojen, pitkään ratkaisematta jääneiden ongelmien 

lopulliseen poistamiseen. [64] Tuotannon virtauttaminen tarkoittaa yleensä prosessin 

perustavanlaatuista uudelleensuunnittelua, nykyisten toimintatapojen virtaviivaistamisen 

sijaan, koska tavoitteet ovat niin erilaiset [65]. PK-yrityksen virtauttamisen on esitetty 

vaativan kolmesta viiteen vuotta [20, 47]. Ensimmäisiä mitattavia tuloksia voi odottaa 

vuoden sisällä hankkeen aloittamisesta [57]. 

 

Hu et al. [48] ovat esittäneet oman mallinsa PK-yrityksen virtauttamisesta kohti lean-

filosofiaa, kuvassa 9. Huomionarvoista on muutoksen kytkeminen aika- ja 

suorituskykyakseleihin: malli tunnustaa virtauksen rakentamisen asteittain ja esittää jopa 

kohdan jossa uudenlaiseen suorituskykyyn investointi alkaa tuottaa mitattavia parannuksia. 

Monien konsulttiyritysten ja virtaukseen liittyvän kirjallisuuden tavoin malli on kuitenkin 

valitettavan työkalupainotteinen eikä tuo esille taustalla tapahtuvaa ajatustavan muutosta 

kohti asiakas-, tuote- ja arvovirtakeskeistä näkemystä, joka on täysin välttämätöntä 

implementoinnissa onnistumiseksi. 

 

 

Kuva 9. Hu, Mason, Williams & Found: Lean Staircase Road Map for Lean 

implementation in SMEs. Taustalle sovitettu tavanomainen suorituskykykäyrä 

perustavanlaatuisen toimintatavan muutoksen jälkeen. Mukaillen [48, 64]. 
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Muutosta käynnistettäessä tavoitteet täytyy esittää selkeästi, julkisesti ja kaikille 

samanlaisina. Usein on myös tarpeen selittää mitä uusilla tavoitteilla tarkoitetaan ja mikä ei 

ole tavoite. Suorituskyvyn mittaus ja palkitsemisen kriteerit täytyy olla selvillä alusta asti 

[48]. Yleinen, suoraviivainen ja helposti ymmärrettävä mittari virtaukselle on 

kokonaisläpimenoaika: kaikki se aika jonka materiaali viettää tuotantoprosessissa, tangosta 

toimitukseen [52]. Koska virtausta tarkastellaan tuotteen näkökulmasta, on tarpeen 

organisoida ihmiset ja tuotantovälineet tuotteen tai tuotteiden ympärille. Uusilla mittareilla 

vastuuta siirretään koneiden käyttämisestä valmistettavan tuotteen omistamiseen. 

Läpimenoaika on aina tiimityön tulos. Tiimin täytyy omistaa koko prosessi virtauksen 

ympärillä ja pystyä näkyvästi vaikuttamaan suorituskykyynsä omalla nimikkomittarillaan. 

[1, 57, 63] Tiimi voi valmistaa keskenään hyvin erilaisiakin tuotteita, kunhan valmistus 

voidaan tehdä kokonaisuudessaan tiimin omilla resursseilla [13]. Varsinkin silloin kun 

tuote vaatii valmistuakseen useamman tiimin panoksen, on tärkeää selkeästi nimetä koko 

arvovirrasta vastaava henkilö. Pratt & Whitney keksivät koko prosessista vastaavan 

projekti-insinöörin käsitteen jo 1930-luvulla, mutta vaikutus jäi ja jää usein edelleenkin 

vajaaksi, ellei arvovirrasta vastaavalla henkilöllä ole riittävää auktoriteettia ja työkaluja 

tehtävänsä hoitamiseen. [1] 

 

Tiimin ensimmäinen ja tärkein tehtävä on kartoittaa materiaalin ja informaation virtaus eli 

oma prosessinsa, jossa he työskentelevät. Johdon laatimat työohjeet, pitkän ajan 

historiatiedot ja työntekijöiden kertomus normaalista ovat usein kaukana totuudesta. Hyvin 

johdettu arvonlisäyskoneisto mittaa edistymistään sekä dokumentoi ja analysoi työtään 

esimerkiksi virtauskaavioiden ja kalanruotokaavioiden avulla. Virtausta on hyödyllistä 

tarkastella yhden kappaleen virtauksena (one piece flow), mikä ei kuitenkaan tarkoita, että 

prosessi tulisi pakottaa valmistamaan yksittäiskappaleita. [52] Yhden kappaleen virtaus on 

epäkäytännöllistä varsinkin funktionaalisessa layoutissa, aiheuttaen kohtuuttomasti 

kuljetusta ja käsittelyä, sekä synnyttäen usein ylitsepääsemättömiä ongelmia 

tuotannonohjaukselle, hienokuormitukselle ja IT-järjestelmille [12]. Tuotantolaitteiden 

järjesteleminen soluksi tukee virtausta silminnähden: työvaiheiden välille ei anneta 

muodostua välivarastoja, eikä kappaleita kuljeteta suurissa erissä [52]. Soluvalmistuksessa 

layout sisältää kaikki valmistuksessa tarvittavat välineet, eikä tuotteiden tai työntekijöiden 

tarvitse poistua solusta prosessin aikana. Imuperiaatteella toimiva ohjaus sallii vain pieniä 

määriä keskeneräisiä kappaleita tuotannossa ja näin lyhentää odotusaikaa, jonka tyypillinen 
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kappale viettää valmistusprosessissa. [9] Viimeistään valmistuksen alkaessa 

uudelleenorganisoidussa prosessissa kulttuuri nousee ratkaisevaan asemaan tiimin 

menestyksessä [19]. Investoinnit koulutukseen, monitaitoisuuden lisääminen ja oman 

tuotetiimin suorituskykyyn kytketyt palkkiot on tutkimuksissa todettu tehokkaimmiksi 

tavoiksi lisätä työntekijöiden motivaatiota ja omistautumista hankkeeseen [57, 63]. 

 

Lean-toimintamalliin siirtymisen onnistumisprosentti vaihtelee neljästä (USA, 2004 [20]) 

kymmeneen (UK, 2012 [65]), mikä osoittaa kuinka vaikeaa tuotantonäkökulman 

muuttaminen on. Kehitysohjelmien onnistumisprosentti yleisesti on 10 – 40 % [47]. 2007 

toteutetussa laajassa kyselytutkimuksessa 2 % lean-filosofiaa soveltavista yrityksistä kertoi 

saavuttaneensa tavoitteensa täysin ja 24 % oli edes havaittavasti edistynyt; toisin sanoen 74 

% vastanneista ei ollut saavuttanut lainkaan parannusta lean-opeista huolimatta [66]. 

Vuoden 2012 tutkimuksessa [20, 65] perehdyttiin kymmeniin brittiläisiin valmistavan 

teollisuuden yrityksiin ja niiden muutosjohtamiseen. Mitä voimakkaammin organisaatio 

uskoi valitsemaansa toimintafilosofiaan, sitä helpompaa muutos ja tulosten realisointi oli. 

Muutos lähti aina lopulta organisaation sisältä, keskittyen tarkoin rajattuun ongelmaan. 

Onnistuneissa implementoinneissa tavoitteet olivat saavutettavissa työntekijöiden omalla 

työllä, onnistumista mitattiin ja menestyksestä palkittiin (usein rahallisesti). Koulutus sekä 

nopeutti uuden toimintakulttuurin omaksumista, että tuotti näkyviä tuloksia aiemmin. 

Menestyksekkäissä organisaatioissa muutos aloitettiin lähes poikkeuksetta 

pilottiprojektilla. [20, 65] Vaikka lean ei missään tapauksessa ole pelkkää työkalujen 

käyttöönottoa, sivuhuomiona kaikissa menestyksekkäästi lean-toimintamalliin siirtyneissä 

yrityksissä oli yhtäaikaisesti käytössä vähintään kuusi tunnettua lean-työkalua joita oli 

sovellettu 3 – 5 vuotta [67]. 

 

Jokaisessa dokumentoidussa lean-epäonnistumisessa avainasemassa on ollut kulttuuri (tai 

sen puute) [22]. Tärkein yksittäinen tekijä leanin epäonnistumiseen oli lipsuminen takaisin 

vanhoihin toimintatapoihin [20]. Ketteriksi mielletyt PK-yrityksetkin tarvitsivat 

tyypillisesti useita yrityksiä tullakseen leaniksi [47]. Eräässä tutkimuksessa 91 % kyselyyn 

vastanneista yrityksistä piti leania tärkeänä. 64 % koki, että heidän työntekijöillään ei ollut 

riittävää osaamista ja ymmärrystä kehittää toimintaa kohti lean-tavoitteita. Kuitenkin 55 % 

yrityksistä ei tarjonnut työntekijöilleen minkäänlaista perehdytystä tai koulutusta 

aiheeseen. [65] Monet yrityksistä ylirasittivat johtajiaan pinoamalla lean-velvoitteet 
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aiempien vastuiden päälle, tarjoamatta lainkaan lisäresurssia tehtävien hoitamiseen. 54 % 

tapauksista tämä realisoitui ylitsepääsemättöminä vaikeuksina aikataulun pitämisessä. [20] 

Niin kauan kuin virtaustehokkuus on ensisijaisesti muoti-ilmaisu laatujärjestelmän 

auditoinnissa eikä vahingossakaan mitattu tavoite johon sitoudutaan, edistystä tuskin on 

odotettavissa. 

 

Joskus menestyksen tiellä ei ollut sitoutumisen puute, vaan tiedon puute: yritysjohdossa 

voi vallita epätietoisuus ja välinpitämättömyys siitä mihin ollaan sitoutumassa. 

Virtauksessa on uniikkeja elementtejä, jotka erottavat sen sarjapohjaisesta 

massatuotannosta. Implementoinneissa tunnistettiin joskus ongelma, että yritykset eivät 

pitäneet näitä elementtejä tärkeänä, mutta halusivat silti olla ”lean” tai ”virtaustehokas” 

organisaatio. Tiedon puute haittasi erityisen paljon PK-yritysten virtauttamista, joissa 

yritysjohdolla on korostunut ja käytännönläheinen rooli uusien ajatusmallien 

jalkauttamisessa. Aivan liian usein yritys julisti olevansa lean, mutta virtauksen perusteita 

ei ymmärretty syvällisesti: virtauksen pioneerien käytössä koeteltuja ja toimivaksi 

tiedettyjä periaatteita rikottiin jatkuvasti, eikä osaamisen (työntekijöiden, organisaation tai 

henkilökohtaisen) kehittymiseen allokoitu resursseja. Yritykset jotka pitivät tärkeimpänä 

suorituskykytekijänään läpimenoaikaa, käyttivät silti suorituskykynsä mittarina 

tuotantomäärää, koneiden käyttöastetta tai perinteisillä kustannusajureilla muodostettua 

valmistuskustannusta. [47, 48, 53] Jotta virtauksen edut voi kääntää menestykseksi, täytyy 

1) tietää mitä kyseiset edut ovat ja 2) uskoa että ne todella ovat kilpailuetu.  

 

Sitoutumisen ja ymmärryksen puute ei pelkästään tee virtauksen tavoittelua vaikeaksi, se 

voi aktiivisesti sabotoida tiimien täysin oikeansuuntaisia saavutuksia [47]. Perinteinen 

kirjanpito ja kustannuslaskenta eivät tunnusta virtauksen etuja, päinvastoin [10, 48, 67]. 

Esimerkiksi tuottavuus heikkenee implementoinnin alkumetreillä kauttaaltaan ja 

kypsässäkin prosessissa kuorman ollessa alhainen, mikä perinteisellä mittaristolla ei 

todellakaan rohkaise jatkamaan [68]. Eliyahu M. Goldratt (kapeikkoteoria) nimesi 

perinteisen kirjanpidon suurimmaksi esteeksi tuottavuuden kehittymiselle. Tutkijat ja 

konsultit usein käyttävät mittareita, jotka eivät suoraan linkity taloudelliseen 

suorituskykyyn, asettaen operatiivisen johdon hankalaan asemaan, koska kustannukset 

kaikesta huolimatta ovat puolet yhtälöstä josta voitto muodostuu. Monet aloitteet 

suoriutuivat huonosti ennestään käytössä olevilla mittareilla, mikä on suorastaan 
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luonnollista, koska virtaustehokkuuteen pyrkivät tekniikat ovat suorassa ristiriidassa 

monien perinteisten tehokkuuden mittareiden kanssa. Yritykset usein epäonnistuivat 

mitätöimään vanhentuneet tavoitteensa, kommunikoimaan uudet tavoitteensa, mittaamaan 

tavoitteissa onnistumista ja palkitsemaan tavoitteita kohden siirtymisestä. [10] Jos 

tavoitteena on pyöräillä työmatka nopeammin, ei ole tarkoituksenmukaista investoida 

paremmin kelluttavaan märkäpukuun. Toisaalta hyppäämällä järveen lukkopolkimet 

jalassa koehenkilö on tehnyt itsestään erittäin huonon uimarin. 

 

Toimintakulttuurin uudistamisessa momentumin ylläpito usein henkilöityy muutosagenttiin 

(change agent). Tällaisen henkilön auktoriteetilla, sitkeydellä ja itsevarmuudella on 

ratkaiseva vaikutus muutoksen ylläpitämisessä. Edellä mainittujen ominaisuuksien 

puuttuessa työpaikalla palataan hyvin nopeasti vanhoihin toimintamalleihin. [47] 

Uusiseelantilaisessa tutkimuksessa nostettiin esiin myös yrityksen toimintaympäristön 

vaikutus: ilman valtion taloudellista tukea rajallisilla sisäisillä resursseilla toimivat PK-

yritykset tuskin koskaan tulisivat sijoittaneeksi muutoksen mahdollistaviin koulutukseen ja 

konsulttipalveluihin [47].  
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3 TUTKIMUSMETODIT 

 

 

Tässä tutkimuksessa perehdyttiin erään konepajan edellytyksiin olla virtaustehokas, 

vakioida tuotteidensa läpimenoaika ja vähentää keskeneräistä tuotantoa. Läpimenoaika ja 

välivarastot tehtiin läpinäkyviksi, jotta hajontaa aiheuttavat ongelmakohdat saataisiin 

selville. Nykytila tai arvio laajenevan tuotantotilan virtauksesta esitettiin ruuveille, 

muttereille, pulteille ja kokoonpanoille. Asetusaikaa analysoitiin PUMA 400 LMB  

-sorvilla. Ohjauksessa otettiin ensiaskeleet kohti imua ja keskeneräisen tuotannon 

rajoittamista. Kolme pääteemaa kohti vakiompaa läpimenoaikaa ja parempaa 

virtaustehokkuutta olivat: 

 Virtaus uudistuvassa tuotantotilassa 

 Asetusaika 

 Visuaaliset tuotannonohjausmenetelmät 

 

Tutkimuksen ohessa haettiin julkista rahoitusta henkilöstön koulutukseen ja konsulttiavun 

käyttöön. Mahdollisen tuotannon virtauttamishankkeen ensimmäisen perehdyttävän 

vaiheen (johon tämä tutkimus sisältyi) kestoksi arvioitiin kaksi vuotta. 

 

3.1 Arvovirtakuvaus 

Jotta nykytilannetta voitaisiin muuttaa, täytyy tietää, mikä nykytilanne on. Tarkasteltujen 

volyymituotteiden valmistusprosessi kartoitettiin ja mitattiin, jotta voitaisiin arvioida 

millainen vaikutus esitetyillä muutoksilla olisi. Yritykset tyypillisesti alisuoriutuvat 

valmistuksen läpimenoajan mittaamisessa [14], eikä kohdeyritys ollut poikkeus. 

 

Arvovirtakuvauksen on osoitettu olevan korvaamaton työkalu varsinkin yritysjohdon 

silmien avaamisessa [62, 64]. Tarkasteltujen tuotteiden valmistusprosessista laadittiin 

perinteistä arvovirtakuvausta (Value Stream Mapping, VSM), spagettikaavioita ja layout-

suunnittelua yhdistelevä esitys. Tarkoitus oli havainnollistaa merkittävimmät haasteet 

päivittäisessä työskentelyssä, sekä tehdä hukattu aika näkyväksi. 
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3.1.1 Läpimenoaika 

Läpimenoajan mittaamiseksi riittävällä tarkkuudella muodostettiin tietokanta 

tuotantotilauksista. Yrityksessä käytössä ollutta tunnistekorttia muokkaamalla ja valmiit 

tunnistekortit arkistoimalla kerättiin volyymituotteiden tuotantotilauksista 

 tuotetunnus ja tuotteen nimi 

 tilausnumero ja positio 

 siirtoerän koko 

 kuvaus tuotantovaiheista 

 jokaisen tuotantovaiheen päättymishetki. 

Metodi seuraa Perona et al. [3] esimerkkiä läpimenoajan lyhentämisestä ja vakioimisesta 

vuodelta 2016. Esimerkki huolellisesti täytetystä tunnistekortista on liitteessä I.  

 

Läpimenoaika laskettiin valmistuksen kokonaisläpimenoaikojen mediaanina, kullekin 

tarkastellulle volyymituotteelle erikseen. Läpimenoajasta laadittiin lisäksi 

työvaihekohtaisten odotusaikojen mediaaneja hyödyntävät odotusarvokuvaajat. 

Odotusaikojen vaihtelua havainnollistamaan laadittiin oma kuvaajansa, josta karsittiin 

ääripäiden yksittäistapaukset (min ja max 10 %) pois. Arvoa lisäävien aikojen katsottiin 

pysyvän riittävällä tarkkuudella vakiona, eikä niitä mitattu tilauskohtaisesti. 

 

Tunnistekorttien ohella myös toiminnanohjausjärjestelmästä ja työmääräimen kuittauksista 

oli mahdollista seurata tuotantotilauksen etenemistä. Nämä tiedot eivät kuitenkaan 

kertoneet paljoakaan virtauksesta tai siirtoerien (puhumattakaan yksittäiskappaleiden) 

läpimenoajoista, koska volyymituotteiden tuotantoerät olivat satoja, joskus tuhansia 

kappaleita ja pienimmilläänkin useita kuormalavallisia. Toiminnanohjausjärjestelmän 

tiedoilla oli esimerkiksi mahdollista laskea eräälle mutteritilaukselle 142 % 

virtaustehokkuus. 

 

Mittarin rakentamisen lisäksi läpimenoaika haluttiin saada hallintaan ja lyhentää sitä 

pitkällä tähtäimellä. Johnson [12] esittää toimintamallin kappalekohtaisen läpimenoajan 

lyhentämiseksi, kuva 10.  
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Kuva 10. Valmistuksen läpimenoajan lyhentämisen toimintamalli, mukaillen [12]. 

Keltaisella materiaalivirran optimointia, sinisellä asetusaikaan liittyviä keinoja, oranssilla 

ohjauksen keinoja ja vihreällä työstöajan lyhentämistä kohti lyhyempää läpimenoaikaa. 

 

Kohdeyrityksessä oli jo toteutettu tai oltiin toteuttamassa monia sarakkeiden 4 ja 5 

toimenpiteitä, painottuen työstöajan lyhentämiseen ja työvaiheiden ketjuttamiseen. Nyt 

paneuduttiin asetusajan hallintaan ja materiaalivirran optimointiin, minkä lisäksi 

rinnakkaisessa tutkimuksessa kehitettiin tuotannonohjausta. Muistaen sopimusvalmistajan 

rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa tuotesuunnitteluun, sarakkeen 3 tekijöistä 

hyödyntämättä jäivät enää koneiden käyttöaste ja käytettävyys. 
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3.1.2 Virtaustehokkuus 

Virtaustehokkuuden laskennassa arvoa lisäävä aika muodostettiin seuraavasti: 

 

𝐴𝑟𝑣𝑜𝑎 𝑙𝑖𝑠ää𝑣ä 𝑎𝑖𝑘𝑎 = 𝐾𝑎𝑝𝑝𝑎𝑙𝑒𝑎𝑖𝑘𝑎 × 𝑉𝑎𝑘𝑖𝑜𝑒𝑟ä  (6) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmästä saadun kappaleajan katsottiin volyymituotteiden osalta 

kuvastavan todellisuutta riittävällä tarkkuudella. Vakioerän koot valittiin seuraavasti: 

 Ruuvi: Pesu/koneistus/kuljetushäkillinen 

 Mutteri 1: Paletillinen 

 Pultti: Pesu/kuljetushäkillinen 

 Kokoonpano: Paletillinen kahden pääkomponentin mukaisesti. 

Puristista virtaustehokkuuden laskemista yhden kappaleen virtaukselle ei pidetty 

tarkoituksenmukaisena, koska a) virtauttamisessa ollaan vasta alkumetreillä ja b) asiakas ei 

tilaa tarkasteltuja volyymituotteita yksittäin. Läpimenoaikana käytettiin tunnistekorttien 

tuotekohtaisia mediaaneja. Vertailun vuoksi eräästä mutterista 2 (tankotyö) kerättiin 

vastaavat tiedot kuin mutterista 1 (sorvataan paletoiduista aihioista). 

 

3.1.3 Keskeneräinen tuotanto 

Läpimenoajan seurannan ohella laskettiin ja tilastoitiin kuormalavan tarkkuudella 

tuoteryhmäkohtainen keskeneräinen tuotanto 18 viikon seurantajaksolle. Kohdeyrityksessä 

kuormalava edustaa varsinkin volyymituotteilla siirtoerää. Ruuvisolussa tilastoitiin vielä 

erikseen keskeneräinen tuotanto prosessin eri vaiheissa 7 viikon tarkennetulle 

seurantajaksolle. 

 

3.2 Asetuksen vakiointi ja kehittäminen 

Asetusajan voimakas vaihtelu tiedettiin ongelmaksi. Asetuksen kehittämisen edellytyksiä 

arvioitiin seuraamalla asetuksen vaihtoa PUMA 400LMB -sorvilla. Kohteen valinta tehtiin 

merkittävyyden perusteella: kyseisellä sorvilla tehdään paljon asetuksen vaihtoja, 

tuotevalikoima on monipuolinen, konetta ajetaan kolmessa vuorossa ja konetta käyttää 

kokemukseltaan vaihteleva kirjo operaattoreita. Asetusaikatutkimuksen ajaksi muutaman 

seuraavan työn asetusaika-arviot tulostettiin sorvin kylkeen näkyviin, jotta saatiin 

vaatimaton lähtötaso strategisten tavoitteiden asettamiseen. Tiimityöstä, sitoutumisesta, 

palkitsemisesta ja jatkuvasta parantamisesta jäätiin vielä kovin kauaksi. 
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Valmistelevassa vaiheessa asetuksen vaihdon vaiheet listattiin, mutta syvempää analyysia, 

luokittelua tai riskiarviota ei tehty. Asetusajan mittaamiseksi tehty asetuskortti (liitteessä 

II) todettiin riittämättömäksi toimivan suorituskykymittauksen toteuttamiseen. Resurssit 

eivät riittäneet edellytysten luomiseen ja strategisten vaiheiden läpiviemiseen. Sorvilla 

tehty havainnointi antoi alustavia tuloksia, kvantitatiivisen tutkimuksen jäätyä ohueksi. 

 

3.3 Visuaalinen tuotannonohjaus 

Visuaalisista tuotannonohjausmenetelmistä tehtiin rinnakkainen tutkimus, jonka tuloksia ja 

kehitysehdotuksia kokeiltiin käytännössä aihioiden katkaisun ja valittujen pilottikoneiden 

välillä. Ohjausta haluttiin muuttaa kohti imuperiaatetta ja vähentää keskeneräisten töiden 

työntämistä hyllyyn keskitetyn tuotannonohjausjärjestelmän kautta, kuten esimerkiksi 

Siemensin sähkömoottorituotannossa (kuva 11) on tehty  [62]. Testatun ohjaustavan pitäisi 

rajoittaa keskeneräisen tuotannon määrää valmistusprosessin alkupäässä. 

 

 

Kuva 11. Siemens Standard Drives -yksikön tuotannonohjaus kanban-projektissa [62]. 

 

Ohjauspilotilla haluttiin vahvistaa visuaalista työympäristöä. Visuaalinen työympäristö on 

itsestäänselvä, itsestään täydentävä, itsestään säätyvä ja itseään kehittävä. Hyvä visuaalinen 

ohjaus vastaa vähintään seuraaviin kysymyksiin [18]: 

1. Mitä työpisteessä tehdään juuri nyt? 

2. Miksi tehdään juuri sitä? 

3. Milloin työn pitää olla valmis? 

4. Mitä ongelmia työpisteessä on? 



45 

 

 

Sorveilla Puma 240 MC ja Puma 2500 LY valmistettavat tuotteet, kappaleajat ja 

tuotantoeräkoot vaihtelevat voimakkaasti, minkä lisäksi aihiot toimittavalta sahalta ei ollut 

suoraa näköyhteyttä sorveille. Näillä koneilla kokeiltiin siirtoerän mukana kulkeviin 

kortteihin perustuvaa ohjausta. Sahan ja sorvin välillä kiertävä kortti edustaa sorvilla 

käytettävissä olevaa kapasiteettia karkeasti yhden työvuoron tarkkuudella. Molemmilla 

sorveilla aloitettiin kokeilu neljällä kortilla. Sahalle annettiin vuorokausi aikaa vastata 

kapasiteettisignaaliin. Liitteessä III on lyhyt ote korttien käyttöä kuvailevasta 

menetelmäohjeesta. 
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4 TULOKSET 

 

 

Tulokset on jaoteltu tutkimusmetodien mukaisesti kolmeen pääteemaan: virtaus 

uudistuvassa tuotantotilassa, asetusaika, sekä visuaaliset tuotannonohjausmenetelmät. 

Ennen virtauksen tutkimista tarkastelluista avaintuotteista selvitettiin perustietoja tilaus- ja 

tuotantoeristä, kuvassa 12. 

 

 

Kuva 12. Tilaus- ja toimituseriä vuonna 2017. 

 

Eräkokojen puolesta kohdeyrityksellä on edellytykset virrata. Ainoastaan tutkitun 

kokoonpanon pääkomponenttien tuotantoerät olivat paljon (622 %) suuremmat kuin 

tilauserät. Kokoonpanoja toimitetaan viikoittaisen tilauksen perusteella ja tilauserä on 

tämän johdosta pieni ja menekki tasaista. Erikoispultit ja useimmat sähkömoottoreiden ja –

generaattoreiden osat ovat puhtaita tilaustuotteita ja niitä ei pidetä varastossa. 

 

4.1 Virtaus 

Erään konepajan tuotteiden virtaus valmistusprosessin läpi kuvattiin arvovirtakaavioissa. 

Esimerkki arvovirtakaaviosta on kuvassa 13, jossa on esitetty ruuvin kulku tangosta 

valmiiksi tuotteeksi. Kahden erityyppisen mutterin, tilauksesta valmistettavan pultin sekä 

kokoonpanon arvovirtakaaviot ovat liitteessä IV. 
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Kuva 13. Ruuvihäkillisen virtaus valmistusprosessin läpi 2018 alkupuoliskolla. 
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Arvovirtakaavio ei sisällä informaation kulkua. Kun tuotantoerä oli käsitelty, työntekijä 

kuittasi työn valmiiksi keskitettyyn tuotannonohjausjärjestelmään. Seuraavan työvaiheen 

työjonossa kyseisen työn ikoni vaihtui samalla vihreäksi, ilmoittaen että työ oli mahdollista 

aloittaa. Siirtoerän, paletin, yksittäiskappaleen tai nyt tutkittujen vakioerien osalta ainut 

informaatio oli kuittaus kuormalavan mukana kulkevassa tunnistekortissa. Järjestelmään 

oli mahdollista kuitata valmistuneeksi myös pienempiä määriä ennen koko työn 

kuittaamista valmiiksi, mutta tätä ominaisuutta käyttivät melko harvat. Vielä vähemmän 

käytettiin järjestelmän työ käynnissä / työ tauolla -toiminnallisuutta. 

 

4.1.1 Läpimenoaika ja virtaustehokkuus 

Valmistuksen läpimenoaikoja, vaihteluväliä, virtaustehokkuuksia ja läpimenoajan 

muodostumista työvaiheittain on havainnollistettu kuvissa 14, 15 ja 16. Läpimenoajat eivät 

sisällä valmisvarastoa ennen varastotuotteen lähettämistä asiakkaalle tai kokoonpanojen 

komponenttivarastoa. 

 

 

Kuva 14. Valmistuksen läpimenoaikoja ja virtaustehokkuuksia 2018 alkupuoliskolla. 

 

 
Kuva 15. Valmistuksen läpimenoaikojen vaihtelua 2018 alkupuoliskolla.  
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Kuva 16. Virtaustehokkuus ja läpimenoajan muodostuminen eräissä avaintuotteissa. 

 

Vertailun vuoksi tankotyönä tehtävälle mutterille 2 laskettiin vastaavat arvot mutterin 1 

vakioerää käyttäen. Todellisuudessa mutterin 2 paletilla on enemmän kappaleita ja koska 

aihioita ei paletoida, voidaan sorvata keskeytyksettä kaksi paletillista. 

Virtaustehokkuudeksi muodostui 3,9 % mediaaniläpimenoajan ollessa 5 päivää. 

Läpimenoaika vaihteli 1 – 11 päivään. Läpimenoaika muodostui enimmäkseen odotuksesta 

särötarkastukseen (2 päivää) ja odotuksesta pakkaukseen (2 päivää). 
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4.1.2 Keskeneräinen tuotanto 

Keskeneräisen tuotannon määrä tuotekohtaisesti on esitetty kuvassa 17. Keskeneräiselle 

tuotannolle oli käytettävissä yhteensä noin 170 lavapaikkaa. 

 

 

Kuva 17. Keskeneräinen tuotanto kuormalavapaikkojen käytön mukaisesti.  

 

Huomionarvoista on, että kokoonpanojen osalta keskeneräiseen tuotantoon on laskettu 

tuotantotiloissa säilytetyt kansien valut ja takeet, riippumatta siitä, oliko niiden valmistus 

aloitettu. Vähintään puolet kokoonpanojen keskeneräisestä tuotannosta on takeita, valuja 

tai valujäysteestä puhdistettuja aihioita, jotka eivät ole vielä käyneet yhdelläkään 

työstökoneella. Varsinkin tutkimuksen loppua kohden keskeneräistä tuotantoa kerääntyi 

myös tuotantotilasta erilliseen pressuhalliin. Pressuhallissa olleita lavoja ei 

järjestelmällisesti seurattu, mutta tyypillisesti sieltä saattoi löytää 20 – 30 kuormalavaa 

keskeneräistä tuotantoa. 

 

Ruuville tehdyn yksityiskohtaisemman seurannan tulokset ovat kuvassa 18. Kuvan 17 

kategoriaan Ruuvit on siis laskettu kaikki ruuvit, kun taas kuvassa 18 seurataan vain yhtä 

tuotetta, mistä johtuvat kokonaismäärien eroavaisuudet. 
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Kuva 18. Erään ruuvin keskeneräinen tuotanto kerran viikossa laskettuna. 

 

Ruuvien ja mutterien häkkejä oli mahdollista pinota päällekkäin 2 – 3 kerrokseen. Tämä 

käytäntö ja standardikorkuiset kuormalavahyllyvälit helpottivat keskeneräisen tuotannon 

tilanahtautta. 

 

4.2 Asetusaika 

Hyvin pian kävi selväksi, että asetusajan mittaaminen tai asetuksen kehittäminen ei kuulu 

kohdeyrityksessä operaattoreiden toimenkuvaan. Tuotannonohjaus ei tukenut 

suorituskyvyn mittausta. Asetusajan mittaaminen tai kirjaaminen ei ollut järjestelmässä 

mahdollista. Operaattorin näkymä järjestelmästä ei näyttänyt edes työlle annettua 

asetusaika-arviota, joten työntekijällä ei ollut tarkkaa tietoa minkälainen asetuksen vaihto 

ylipäätään on onnistunut tai tavallista pidempi. Vaikka asetusaika-arviot tulostettiin sorvin 

kylkeen, operaattoreilla ei edelleenkään ollut mitään varsinaista syytä tavoitella niitä. 

 

Asetuskortin perusteella tuotannonohjausjärjestelmässä yleinen 2 tunnin asetusaika oli 

useimmilla kappaleilla vaativa tavoite. Arvioidun asetusajan epätarkkuus tarkoitti, että 

tuotantosuunnitelmasta lipsuttiin jo ennen kuin työtä oli edes aloitettu ja virhe kertaantui 

seuraavia töitä kuormitettaessa. Havainnointitutkimuksen perusteella eniten aikaa vei ja 

eniten vaihtelua aiheutti säätäminen. 
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Tutkittu sorvi PUMA 400 LMB on kärkiväliltään yli 2 m, joten z-akselin matkalla on 

runsaasti tilaa poikkeamille. Geometrian virheet sorveissa ovat yleensä verrattain pieniä 

esimerkiksi 5-akselisiin koneistuskeskuksiin nähden ja virheitä on vaikea havaita muuten 

kuin aikaa vievällä työstetyn kappaleen mittaamisella joko käsin tai 

koordinaattimittalaitteella. Prosessointitekniikat (volumetric error compensation) ovat 

painottuneet jyrsintekniikkaan ja 5-akseliseen työstöön, sorvauksen painopisteen ollessa 

automaattisessa työkalunvaihdossa ja pikavaihtopitimien ynnä muun asemansa säilyttävän 

tekniikan kehityksessä. Jos koneen geometriasta ei voida olla täysin varmoja, joudutaan 

lastua ottamaan hyvin varovasti ja mittaamaan kappaletta jatkuvasti, sikäli kun kappale 

halutaan vaatimusten mukaisena koneesta ulos. [69] 

 

Kirjallisuudesta tuttuja ongelmiakin löytyi: seuraavan työn työkaluja ei oltu kerätty 

valmiiksi (koska työt vaihtuivat tiheään), inserttejä ja pitimiä ei oltu esiasetettu ulkoisena 

asetuksena, työkalut eivät olleet paikoillaan, työkaluja piti hakea pitkien etäisyyksien 

päästä, työkalupaikat eivät olleet virhettä estäviä (esim. kartioholkkien paikoissa ei mitään 

merkintöjä, työkalukaapeissa oli nimetty vain hyllyt eikä yksityiskohtaisia paikkoja, 

kymmeniä leukoja säilytettiin samalla kuormalavalla ilman mitään merkintöjä tai 

lokeroita), valaistus oli puutteellinen ja niin edelleen. Nämä valmistelun ja vaihtamisen 

ongelmat olivat kuitenkin merkitykseltään vähäisiä verrattuna ensimmäistä kappaletta 

ajettaessa tehtävään säätämiseen, ainakin seurantajaksolla. Säätämistä lukuun ottamatta 

asetusaika-arvioihin yllettiin rutiinilla, huolimatta että aloitettavaan työhön tarvittavat 

työkalut sisältävä asetuslaatikko oli esiasetettu vain yhdessä tapauksessa. 

 

4.3 Tuotannonohjaus 

Kokeilu aloitettiin viikolla 20. Kuvissa 19, 20 ja 21 on esitelty pilotin vaikutuksia ja 

sorvien työnjonojen dynamiikkaa viikoilla 24 – 26 PUMA 240 SMC -sorvin näkökulmasta. 

Kuvat ovat operaattorin näkymä pitkään käytössä olleesta tuotannonohjausjärjestelmästä, 

jossa vihreä nuoli tarkoittaa, että työ on mahdollista aloittaa. Työt tulisi aloittaa 

järjestyksessä, työjonon ylin ensimmäisenä. Käytännössä jonon ylin rivi edustaa sitä työtä, 

joka koneella on parhaillaan meneillään, joten seuraava alkava työ on toisella rivillä. 

Visuaalista ohjausta pilotoitiin sorveilla 240MC ja 2500LY. Sorvilla 300MSC pystytään 

tekemään saman tyyppisiä töitä ja se oli seurannassa kontrollikoneena. 
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Kuva 19. Sorvien työjonoja, viikko 24. Holkki 259876/3 oli ollut hyllyssä ainakin viikosta 

19 alkaen, jolloin se oli vielä 2500LY työjonossa. Akseli 259876/7 oli ollut hyllyssä 

vähintään yhtä pitkään, joskin pilotoitavalla ohjauksella aihiot olisi sahattu vasta nyt. 

Akseli 259876/9 aihiot oli katkaistu edeltävällä viikolla 23, vaikka ne eivät missään 

vaiheessa olleet käyneet neljän seuraavan työn sisällä. Ennen työtä alaleuka 259894/1 oli 

koneelle menossa 5 työtä. Alaleuka 260090/2 aihiot oli toimitettu viikolla 24, työn ollessa 

työjonon kärkikymmenikön ulkopuolella. 

 

 

Kuva 20. Sorvien työjonoja, viikko 25. Holkki 259876/3 2-vaihe oli siirtynyt työjonossa 

kärkinelikon ulkopuolelle, vaikka edellisviikolla se oli menossa koneelle kolmantena. 

Akseli 259876/7 oli vaihtanut työjonoa 2500LY puolelle, jossa se oli menossa koneelle 

viidentenä. Testatun ohjauksen mukaisestikin sahatut aihiot olisivat siis odottaneet hyllyssä 

vähintään viikon ylimääräistä, eikä niitä olisi kannattanut katkaista vielä lainkaan. Akseli 

259876/9 oli menossa työn alle kuudentena, eli se oli liikkunut työjonossa taaksepäin 

yhden sijan. Alaleuka 260090/2 oli niputettu yhteen toisen samanlaisen työn kanssa. 

Kolme työtä oli siirretty 2500LY jonon sijoilta 7, 8 ja 10 suoraan 240MC kärkinelikkoon. 

Hyllyssä oli nyt siis 6 – 8 kuormalavaa 240MC aihioita, kun tavoitteena oli neljä. 
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Kuva 21. Sorvien työjonoja, viikko 26. Holkki 259876/3 2-vaihe oli yhä tekemättä, vaikka 

se oli kaksi viikkoa aiemmin menossa koneelle toisena. Akseli 259876/7 oli edelleen 

2500LY jonossa, työjonon vaihto ei näyttänyt juurikaan nopeuttaneen sen läpimenoa. 

Katkaisun toimiessa täysin ohjeiden mukaisestikin aihiot olisivat nyt olleet hyllyssä kaksi 

viikkoa, vaikka korttien määrä laskettiin alle kahden vuorokauden tarpeisiin. Akseli 

259876/9 oli säilyttänyt järjestyksensä suhteessa holkkiin 259879/2, mutta 260124/1 oli 

ohittanut ne molemmat. Alaleuat ja kolme työtä alun perin 2500LY jonosta oli saatu 

ajettua. Työjärjestys ei ollut aivan pitänyt tälläkään viikolla, kuten toimitetut aihiot 

260124/2 ja 260110/2 osoittavat. 

 

Kuvan ulkopuolelta tiedämme, että 260110/2 päätyi lopulta 300MSC työjonoon, vieden 

ohjauskortin mukanaan. Seuraavaksi katkaistava akseli 260107/1 oli aiemmin viettänyt 

viikon 300MSC työjonossa, palatakseen sitten takaisin 240MC jonoon, josta se matkansa 

aloittikin viikolla 23. 

 

Ohjauspilottiin osallistuneiden sorvien 240MC ja 2500LY työjonoja ennen ja jälkeen 

kokeilun on vertailtu liitteessä V. Kokonaisuutena keskeneräinen tuotanto väheni, mutta 

tuotantojärjestyksen jatkuva eläminen teki kapasiteettisignaaliin perustuvasta ohjauksesta 

hauraan ja riskialttiin. Sahalla oli ajoittain vaikeuksia pysyä sovitussa 24 tunnin 

toimitusikkunassa, koska raaka-aine ei ollut saapunut tai seuraava rivi työjonossa oli 

tilaukselle, jota ei oltu vapautettu tuotantoon (työjono järjestelemättä). Tulosten jäätyä 

vaatimattomiksi varsinkin suhteessa ohjauksen ylläpidon vaatimiin ylimääräisiin 

ponnistuksiin, kokeilu lopetettiin viikolla 27. Pilotin perusteella kapasiteettisignaaliin 

perustuva ohjaustapa vaatii aktiivista ylläpitoa ja on herkkä poikkeamille ja 

tuotantojärjestyksen muutoksille, jotka kokeilujakson aikana olivat lähes päivittäisiä.  
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5 TULOSTEN ANALYSOINTI JA POHDINTA 

 

 

Kohdeyrityksen tuotannossa arvon lisääntymistä ja läpimenoajan muodostumista oli 

haastavaa seurata. Tuotteiden valmistusprosessit levittäytyivät koko tuotantotilan 

laajuudelle, eikä peräkkäisillä vaiheilla ollut selkeää linkkiä toisiinsa. Kun koneet kävivät 

ja lastu lensi joka tapauksessa, tarvittaisiin harjaantunutta silmää, ERP-järjestelmien 

yksisarvinen tai tuotannon läpinäkyvyyden nostamista aivan uudelle tasolle, jotta 

virtauksen voisi nähdä. Tutkimuksessa laaditut mittarit ja arvovirtakaaviot toki auttoivat 

näkemään ja voivat olla alku suuremmalle muutokselle kohti virtausta.  

Kirjallisuuskatsauksessa ruoditut tehokkuusparadoksi, ajan merkitys valmistuksessa, sekä 

läpimenoajan ja keskeneräisen tuotannon yhteys toivottavasti nekin osaltaan helpottivat 

tulevaisuuden tavoitteiden asettamista ja etenkin valinnan tekemistä tavoiteltavien asioiden 

kesken. 

 

Yhden kappaleen virtausta kerralla valmiiksi pidettiin hyvänä tapana valmistaa, josta 

esimerkkinä lukuisat ja määrätietoisesti kehitettävät robottisolut. Kehityssuunta oli 

looginen ja varmasti tehokkain tapa minimoida läpimenoaikaa ja KET tutkimuksen 

aikaisessa järjestelmässä, jossa kuormalavan siirtyminen resurssilta seuraavalle kesti 1 – 2 

viikkoa. Samanaikaisesti kappaleaikaa mitattiin minuutteina. Esimerkiksi ruuvisolussa oli 

jo aloitettu toteuttamaan laajaa kokonaisuutta, jossa automaattisaha ruokkii 

kappaleenkäsittelyrobottia, joka puolestaan palvelee sekä sorvia että valssia. Tutkitun 

kokoonpanon kansien valmistus siirtyi tutkimuksen aikana uudelle sorvi-

viimeistelyrobotti-yhdistelmälle, joka välittömästi lyhensi läpimenoaikaa useita päiviä 

verrattuna aiemmin erillisiin vaiheisiin. Kappalekohtaisen nopean läpimenoajan ja 

suoraviivaisen virtauksen etujen näkeminen robottisoluja joustavammissa, pidemmissä ja 

tuotevalikoimaltaan laajemmissa ketjuissa ei missään tapauksessa ollut kohdeyrityksen 

ulottumattomissa. Toistaiseksi yhden kappaleen virtaus ja imuohjaus toteutuivat kuitenkin 

vain yksittäisten solujen muodostamissa tehokkuussaarekkeissa. 

 

Jos kaikki on erittäin tärkeää, lopulta mikään ei ole tärkeää. Se mikä on tärkeää, mitataan. 

Tavoiteltu tehokkuus, läpimenoaika ja välivarastot ovat kaikki valintoja. Jokaisessa 

tienhaarassa on vähintään kaksi loogista vaihtoehtoa ja valinta tarkoittaa, että jotkin tiet 
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jäävät kulkematta. Onko lyhyt ja/tai vakio läpimenoaika vaihtoehdoista paras? Onko 

virtaustehokkuuden tavoittelu järkevää? Kuinka paljon keskeneräisestä tuotannosta on 

haittaa? Voiko siitä olla hyötyä? Erään konepajan avaintuotteiden valmistusprosessin 

virtausta sekä tutkimuksen tuloksia, merkitystä ja uskottavuutta on analysoitu seuraavissa 

kappaleissa. Lisäksi on tarjottu kehitysehdotuksia ja jatkotutkimusaiheita aloitetun työn 

viemiseksi eteenpäin, jos sellaista päätettäisiin tavoitella. 

 

5.1 Vertailu ja yhtymäkohdat aiempaan tutkimukseen 

Relevanttia ja ajankohtaista läpimenoaikatutkimusta löytyi erittäin vähän, kenties 

läpimenoajan vaikean täsmällisen määrittelemisen johdosta. Virtaustehokkuutta ei 

käytännössä mainita tieteellisissä julkaisuissa lainkaan. Läpimenoaikaa osittain sivuavaa 

aiempaa tutkimusta oli varsinkin soluvalmistuksen tiimoilta jo hiukan paremmin 

käytettävissä. Sähkömoottorivalmistaja Iso-Britanniasta lyhensi moottorinohjauksen 

loppukokoonpanon läpimenoaikaa viidestä tunnista 7,7 minuuttiin (−97 %), leikaten 

samalla keskeneräisen tuotannon 195 kappaleesta kolmeen (−98 %). Loppukokoonpanon 

uudelleensuunnittelu soluiksi kesti vuoden, jonka aikana kokoonpanopaikan pinta-ala 

pieneni kolmanneksella. Muualla tuotannossa saavutettiin kahdessa vuodessa 

kokonaisläpimenoajan lyheneminen 160 tunnista 50 tuntiin (−69 %) ja 70 % vähennys 

keskeneräisessä tuotannossa. Siirtoerä pieneni 150 kappaleesta 30:een, jonka ansiosta solut 

pystyivät lopulta vastaamaan seuraavan vaiheen kysyntä keskimäärin 12 tunnissa. 

Hankkeeseen ryhdyttiin johtoportaan silmien auetessa, kun valmistuksen 

virtaustehokkuudeksi laskettiin arvovirtakartoituksen yhteydessä 0,3 %. [62, 64] 

Amerikkalaisessa puslien, karkaistujen sokkien ja putkentaivutustyökalujen 

tarkkuushiontaan erikoistuneessa yrityksessä läpimenoaikaa lyhennettiin 22 – 68 %, KET 

kutistuessa 75 – 90 % kuusi kuukautta kestäneessä POLCA-projektissa [60]. NIST ja AME 

-järjestöt raportoivat jäsenyritystensä lyhentäneen läpimenoaikaansa 90 – 95 %, 

keskeneräisen tuotannon kutistuessa samalla keskimäärin 80 % [22]. 

 

Laadukasta asetusaikatutkimusta löytyi jo merkittävästi enemmän, mahdollisesti koska 

asetus on tärkeä haaste muillekin kuin virtaustehokkuuden kautta etulyöntiasemaa 

hakeville teorioille. Asetusaikatiedettä on koottu taulukkoon 2. 
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Taulukko 2. Asetusaikatutkimusta ja -kehitystä 2000-luvulla. 

Case 
Projektin 

kesto 

Asetusaika 

Muut suorituskykymittarit Lähde Ennen Jälkeen Muutos 

Alihankintakoneistus 
1 

Iso-Britannia 
1 vuosi 

240 

min 

15 

min 
-94 %   [38] 

CNC-sorvaus 
2 

Puola 
- 

72 

min 

45 

min 
-38 % 

Asetusajan vaihtelu 
[26] 

12,5-300 % tavoitellusta 

5-aks. koneistuskeskus 
3 

Malesia 
4 kk 

83 

min 

47 

min 
-43 %   [43] 

Voimansiirtoakselin 

lämpökäsittely 
4 

Kolumbia 
1 vuosi 

160 

min 

33 

min 
-79 % 

OEE ennen/jälkeen 

[39] 
77 % 85 % 

Piirilevyvalmistaja 
5 

USA 
1 - 2 

vuotta 

158 

min 

24 

min 
-85 %   [31] 

Ilmastointilaitevalmistaja 
6 

Intia 
- 

60 

min 

20 

min 
-67 %   [63] 

Hitsaussolu 
7 

Espanja 
4 kk - - -33 %   [44] 

Muottitehdas 
8 

Portugali 
1 - 2 

vuotta 

72 

min 

39 

min 
-46 % 

Asetusajan vaihtelu 

[35] 

53 min (73 %) 88 min (122 %) 

89 

min 

50 

min 
-44 % 

65 min 

(73 %) 

113 min 

(126 %) 

125 

min 

83 

min 
-34 % 

97 min 

(78 %) 

180 min 

(144 %) 

Rullauskone 
9 

Portugali 
1 vuosi 

114 

min 

40 

min 
-65 %   [36] 

Ruiskuvalukone 
10 

Turkki 
- 

93 

min 

44 

min 
-53 % 

OEE ennen/jälkeen 
[45] 

76 % 81 % 
 

1
 Lentokoneteollisuuden alihankkija, PK-yritys (monitoimisorvi, aarpora & koneistuskeskus). Koneille 

laadittiin tarkastuslistat, jotka yksinään säästivät kullakin koneella 30-35 minuuttia. 

2
 Kuukaudessa tehtiin 42 asetuksenvaihtoa, joihin kului aikaa 22 tuntia 10 minuuttia. Suurimman riskin 

asetusajan venymisestä aiheuttivat virheet työkalutietojen ja x-akselin kompensointiarvojen syöttämisessä 

sekä työkalupaikkojen synkronoinnissa koneen ja ohjelman välillä. 

3
 48 % sisäisestä asetuksesta oli mahdollista muuttaa ulkoiseksi. 

4
 Häiriöt asetuksessa vähenivät 22 %. 

5
 70 % asetusajasta kului nimikkeiden etsimiseen. Muutosten myötä sisäinen asetus kutistui 

seitsemäsosaan. Viivakoodipohjaisella hakutyökalulla asetusvirheet -95 %. 

6
 Arvovirtakuvauksen yhteydessä mitattu virtaustehokkuus 5 %. 

7
 33 % parannus saavutettiin käyttäen ainoastaan asetuksen uudelleenorganisointia. 35 % lisäparannuksen 

arvioitiin olevan mahdollinen suunnittelumuutoksilla työkaluihin ja koneisiin. 

8
 Prosessia kuvailtiin vaihtelun johdosta ”epävakaaksi ja hallitsemattomaksi” 

9
 Yksikkökustannus -13 %. 

10
 32 min (65 %) parannuksesta tehtiin prosessiparametrien hienosäätöä tehostamalla. 

 

2015 suoritetussa 88 puolalaista yritystä kattaneessa tutkimuksessa 47 % yrityksistä ei ollut 

koskaan ryhtynyt minkäänlaisiin toimenpiteisiin lyhentääkseen asetusaikoja. Ainoastaan 32 

% yrityksistä oli määritellyt asetuksille standardiajat. [26] Brittiläisen PK-koneistamon 



58 

 

 

henkilöstö vietti koulutuksessa keskimäärin 6 päivää vuodessa, josta kohdeyritys sai mm. 

Investors in People -tunnustuksen. Tästä huolimatta kukaan työntekijöistä ei ollut koskaan 

saanut valmennusta asetusaikojen lyhentämiseen tai virheen mahdollisuuden poistamiseen. 

[38] Muuan tapauksessa standarditoimintatapaa asetukselle ei ollut lainkaan. 

Spagettikaaviota tutkimuksen alussa vallinneesta tilanteesta ei ollut mahdollista edes laatia, 

koska ei tiedetty kuka asetukseen osallistuvista henkilöistä teki mitä, tai milloin. [23] 

Eräässä konepajassa särmärin asetuksessa oli kaksi arvoa kymmenestä, jotka oli vaikeaa 

saada täysin oikein ennen kuin kone käynnistettiin. Kuitenkin nämä arvot aiheuttivat 

epäkelpoa tuotetta vain 2 – 5 % tapauksista. Kustannussyistä katsottiin parhaaksi jatkaa 

tuotantoa sillä aikaa, kun ensimmäisiä kappaleita tarkastettiin, vaikka tämä aiheuttikin sutta 

2 – 5 % tapauksista. [28]  

 

Suomalaisessa konepajaperinteessä tuotannon ongelmat ovat arkipäiväisiä asioita joita 

siedetään, tärkeintä on saada työ tehdyksi. Kontrasti on suuri ”japanilaiseen” 

tuotantoajatteluun: jokainen ongelma on erityistilanne, tuotantoa ole mitään mieltä jatkaa 

jos virtaus on poikki ja tärkeintä on estää tuotantoa haittaavia ongelmia. Ongelmien ympäri 

työskentelyä ja työntekijöiden korjausehdotusten käyttämättä jättämistä suomalaisissa 

tuotantolaitoksissa todistivat opinnäytetöissään lähietäisyydeltä muiden muassa Lampinen 

[70], Pesola [71], Warén [72], Itävuo [73], Niemistö [74], Kolunsarka [75] ja Viitanen 

[76]. 

 

5.2 Tutkimuksen kriittinen tarkastelu 

Tutkimuksessa muodostettiin helposti tulkittava kuva kohdeyrityksen avaintuotteiden 

virtauksesta valmistuksen läpi. Tunnusluvuiksi valitut valmistuksen läpimenoaika, 

odotusajat vaiheiden välillä, keskeneräinen tuotanto ja valmistuksen virtaustehokkuus 

pohjaavat kirjallisuuteen tai kaupallisten toimijoiden käytäntöihin alalla. Tuotteiden 

valmistusprosessit dokumentoitiin yksityiskohtaisesti ennen mittausten aloittamista ja 

tulokset kytkettiin prosesseihin. Läpimeno- ja odotusaikojen mittaamiseen käytetty 

tunnistekortti on tämän tutkimuksen liitteenä. Kaikki relevantit tunnistekorttien tiedot 

taulukoitiin ja kortit arkistoitiin tutkimuksen ajaksi, jotta tiedot voitiin tarkastaa jos niihin 

oli tarvetta palata. Kappaleajat ja muita täydentäviä tietoja oli saatavilla 

toiminnanohjausjärjestelmästä. Asetusaikatutkimus ja visuaalisen tuotannonohjauksen 

pilotti, kuten kaikki muutkin käytetyt menetelmät, määritelmät, lomakkeet ja tulokset on 
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dokumentoitu tässä tutkimuksessa ja liitteissä siten, että vastaava tutkimus voidaan toistaa 

samanlaisena lähes missä tahansa tuotantoympäristössä. Tulosten vertailukelpoisuutta 

heikentävät joidenkin tuotteiden kohdalla pienet otannat: pultti- ja 

kokoonpanotuotantotilauksia kulki tuotannon läpi vain muutamia tarkastelujakson aikana, 

eikä tunnistekorttien kirjauksia oltu aina tehty täydellisesti. 

 

Tutkimusta pidettiin objektiivisena, eikä siihen osallistuneilla ollut syytä värittää tulosta 

suuntaan tai toiseen. Joskaan heillä ei ollut myöskään syytä tehdä mittauksia ja kirjauksia 

erityisen huolellisesti, tai parantaa käytetyillä mittareilla. Kerättyä dataa pidettiin 

luotettavana, joskaan kaikkea läpimenoaikadataa ei saatu puutteellisten tunnistekorttien 

kirjausten takia hyödynnettyä. Asetusaikatulokset olivat käytännössä kokonaan arvioita ja 

kvantitatiivisessa aineistossa arvioitiin olevan niin paljon virhettä ettei sitä käytetty. 

Riittävän tarkkuuden varmistamiseksi suositellaan videoanalyysin käyttöä vastaavan 

tutkimuksen tekemiseen. Läpimenoajan tarkastelujakso oli riittävän pitkä luotettavan datan 

keräämiseksi, aineistoa oli viiden kuukauden ajalta ja kaiken kaikkiaan käyttökelpoisia 

tunnistekortteja taulukoitiin 275 kappaletta. Keskeneräisen tuotannon tilastointi kerran 

viikossa koettiin riittäväksi, paitsi yksittäisen tuotteen erityistarkastelussa tarkasteluväli 

tulisi ehdottomasti olla tiheämpi. 

 

5.3 Avaintulokset 

Tutkitun konepajan virtaustehokkuus oli 2018 alkupuoliskolla 1,4 – 2,9 %. Keskeneräistä 

tuotantoa ei pystytty tutkimuksen aikana kestävällä tavalla vähentämään eikä 

virtaustehokkuutta parantamaan. Seuraavassa on esitetty vastauksia tutkimuskysymyksiin.  

 

1. Miten tuote valmistetaan asiakkaan vaatimusten mukaiseksi? 

Kohdeyritys on ennen kaikkea lastuava konepaja. Useimpien tuotteiden valmistusprosessi 

muodostuu kahdesta tai kolmesta lastuavasta työvaiheesta, minkä lisäksi joidenkin 

avaintuotteiden valmistukseen liittyy merkittävä määrä mekaanista kokoonpanoa. 

Valmistusprosessin virtaus on kaukana suoraviivaisesta. Layout on viimeistelyä, mittausta 

ja pesua työstökoneiden luona tekeviä kappaleenkäsittelyrobotteja lukuun ottamatta 

funktionaalinen, joskin laajentuva tuotantotila ja uudet tuotantolaitteet avaavat 

mahdollisuuksia siirtyä prosessikeskeiseen layoutiin. Tarkemmat tuotekohtaiset kuvaukset 

valmistusprosessista on esitetty aiemmin tuloksissa kohdassa 4.1 Virtaus. 
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2. Mikä on läpimenoaika ja virtaustehokkuus edellä kuvatussa tuotantoprosessissa? 

Tarkasteltujen avaintuotteiden valmistusprosessien suorituskykyä on vertailtu taulukossa 3. 

Kaikesta kerätystä aineistosta muodostettu kuvitteellinen mediaanikuormalava vietti 

valmistusprosessissa 15 päivää, keskiarvokuormalavan viipyessä 17 päivää. Mediaania ja 

keskiarvoa kohentaa tankotyönä tehtävä suurivolyyminen mutteri 2. 

 

Taulukko 3. Läpimenoaikojen ja virtaustehokkuuksien arvoja tuotekohtaisesti. 

 

 

Mutterin 2 valmistuksessa yllettiin hetkellisesti sangen kunnioitettavaan 19,3 % 

virtaustehokkuuteen, jos vakioeränä pidettiin samaa kuin mutterilla 1. 

Mediaanivirtaustehokkuus 3,9 % oli linjassa muun tuotannon kanssa. Pienemmän mutterin 

2 suuremman paletointitiheyden huomioiden virtaustehokkuus oli todellisuudessa vieläkin 

parempi. 

 

3. Missä keskeneräinen tuotanto seisoo ja miksi? 

Valmistuksen KET-kuningas oli valssattavat ruuvit, jotka kasaantuivat sorvin, valssin ja 

pakkaamon työjonoiksi. Syynä oli jossain määrin valmistusprosessin vaiheiden 

epätasapaino, mutta varsinkin työntöperiaatteella toimiva ohjaus, pyrkimys suurien erien 

valssaamiseen kerralla sekä tiedonkulun puutteet (varsinkin <100 % särötarkastetuissa) ja 

varastotöiden käänteinen priorisointi pakkaamoon. Yleisesti tuotannonohjausjärjestelmä ja 

kuormitustapa eivät pyrkineet saamaan kappaletta tai tilausta läpi prosessista 

mahdollisimman nopeasti, vaan pitämään jokaisen resurssin tasaisesti kuormitettuna. Tämä 

tarkoitti, että kappaleet odottivat/pyysivät resursseja, eivätkä resurssit kappaleita. 

 

4. Mistä ja miten keskeneräistä tuotantoa vähennetään kestävällä tavalla? 

Välittömänä toimenpiteenä voidaan laittaa lisää jarrua aihioiden katkaisuun. Tämä ei ole 

kestävä tapa KET rajoittamisen laajentuessa useammille koneille, koska yhden 

katkaisuresurssin joustavuus ei tule riittämään kaikille koneille, varsinkaan 
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pilottikokeilussa tavoitellulla 24 tunnin toimitusikkunalla. Vaikutus on myös sangen 

rajallinen sekä horjuttaa tuotantojärjestelmän tasapainoa entisestään. Jos keskeneräistä 

tuotantoa ei rajoiteta kaikilla koneilla, kaikissa tuotannon vaiheissa, jostain löytyy aina 

kapasiteettia täyttämään välivarastot. Keskeneräinen tuotanto siirtyy näin aihioista 

pidemmälle jalostettuihin (enemmän pääomaa sitoviin) kappaleisiin. Kestävä tapa vähentää 

keskeneräistä tuotantoa on siirtyä prosessikeskeiseen tuotantotapaan ja lyhentää siirtoerän 

kokonaisläpimenoaikaa. Läpimenoaikaan palataan tutkimuskysymyksissä 6 ja 7. 

 

5. Miten ja missä läpimenoaika vaihtelee? 

Läpimenoajan vaihtelu tutkituilla tuotteilla on esitetty tuloksissa kuvassa 15. Prosessin 

vaihekohtaista vaihtelua on havainnollistettu kuvassa 13 ja liitteessä IV (arvovirtakaaviot). 

Suurin yksittäinen vaihtelu tilastoitiin jyrsityille pulteille, jotka odottivat 2 – 27 päivää 

sorville, mediaanin ollessa 6 päivää. Toinen selkeä kipupiste oli mutterisolun 

aihiohyllyssä, jossa aihiot viettivät 3 – 22 päivää, odotusajan mediaanin ollessa 9 päivää. 

 

6. Miten läpimenoaika vakioidaan? 

Kokonaisläpimenoaikojen orastavakin vakiointi edellyttää, että valmistuksen toimintatapa 

muutetaan funktionaalisesta (sorvari) prosessikeskeiseksi (mutterintekijä). Yksi prosessi 

valmistaa yhtä avaintuotetta tai tuoteperhettä raaka-aineesta toimitukseen. Prosessille 

omistetaan kaikki valmistuksessa tarvittavat tuotantolaitteet sekä riittävät resurssit ja 

tietotaito noin 85 % kapasiteetin käyttöasteella toimimiseen. Prosessin omistavan tiimin 

tavoite on valmistaa tuotteita turvallisesti ja tarkoituksenmukaisella laadulla, siten että 

siirtoerän kokonaisläpimenoaika on mahdollisimman tasainen (ja/tai lyhyt). Tiimillä tai sen 

jäsenillä ei ole muita julkisia tavoitteita. Keskeneräistä tuotantoa, virtaustehokkuutta, 

tuottavuutta tai työaikoja voidaan seurata, mutta ne eivät voi olla tavoite. Suorituskyvyn 

kehittymistä mitataan läpimenoajan lyhenemisenä. Tätä tarkoitusta varten käytössä on 

luotettava, helppolukuinen ja nopeasti reagoiva mittari läpimenoajalle. Tiimille annetaan 

aikaa, koulutusta ja työkaluja parantaa edellä mainituilla mittareilla ja onnistumisista 

maksetaan tulospalkkiota. Jokaisella tiimin jäsenellä on näkemys ja ymmärrys mistä 

läpimenoaika omassa tuotteessa muodostuu ja mistä parantaminen kannattaisi aloittaa. Kun 

prosessin vaiheessa esiintyy vaihtelua läpimenoajassa, dokumentoidaan ja standardoidaan 

se tapa, jolla päästää luotettavasti tavoiteltuun kokonaisläpimenoaikaan. Prosessia 

kuormitetaan luvattujen toimitusajankohtien edellyttämällä tavalla, toteutuneiden 
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mitattujen läpimenoaikojen muodostaman ennusteen perusteella. Johto kantaa vastuun 

prosessin kapasiteetin ylittämisestä ja/tai aloitettujen töiden tuotannonohjaukseen 

puuttumisesta. Jos tiimin toimintaan pitää jatkuvasti puuttua prosessin ulkopuolelta, 

arvioidaan resursseja ja kapasiteetin käyttöastetta uudelleen: jatkuvassa poikkeustilassa 

oleva prosessi ei voi mitenkään vakioitua. 

 

7. Miten virtaustehokkuutta parannetaan? 

Virtaustehokkuuden moninkertaistaminen on ensimmäinen asia, jonka läpimenoajasta 

palkittava tiimi tekee. Helpointa on poistaa sitä osaa läpimenoajasta jota ei ole mitenkään 

välttämätöntä olla olemassa alunperinkään. Pitkässä juoksussa siirrytään perinteisestä 

kustannuslaskennasta aikaperustaiseen. Kun hukatulla ajalla on hinta, sen vähentäminen 

alkaa aidosti kiinnostamaan myös ylempänä organisaatiossa. Aikaperustainen 

kustannuslaskenta ei edusta eksaktia totuutta sekään, mutta ohjaa ainakin hinnoittelun 

painopistettä kohti ”hankalia” tuotteita, pitäen valmistukselle helposti hallittavat ja 

yllätyksettömät tuotteet hinnaltaan kilpailukykyisinä. 

 

8. Mikä on uusi suorituskyky? 

Standardoimalla työskentelytapoja ja rajoittamalla aihioiden vapauttamista tuotantoon 

päästäisiin nykyisillä järjestelyillä 5 – 7 % virtaustehokkuuteen suoraviivaisissa ruuvi- ja 

mutterisoluissa. Layoutin ja asetuksen vaihdon muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta 

läpimenoaikaan ja virtaustehokkuuteen niin kauan kuin kappaleet odottavat useita päiviä 

työvaiheiden välissä. 

 

5.3.1 Laajennukseen muuttavat työvaiheet/solut 

Laajennettuun halliin muuttavien prosessien suorituskyky ei tule layout-muutoksen 

johdosta muuttumaan. Kappaleiden siirtely tulee helpottumaan ja tämä tekee virtauksesta 

suoraviivaisempaa. Läpimenoajat, keskeneräinen tuotanto ja virtaustehokkuus säilyvät 

ennallaan, johtuen funktionaalisesta (koneet edellä) tuotantotavasta. 

 

5.3.2 Asetusaika 

Asetusaika ei kiinnosta operaattoria niin kauan kuin kiinnostumisesta ei makseta. 

Palkanmaksajan kannalta nopeat asetuksenvaihdot ovat tavoiteltava asia 

tuotantofilosofiasta riippumatta. Läpimenoajan kannalta vaikeasta ja aikaa vievästä 
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asetuksen kehittämisestä ei ole perusteltua kiinnostua ennen kuin asetusaika on merkittävä 

osa läpimenoajasta. Asetusaika ei ole merkittävä osa läpimenoajasta ennen kuin matalalla 

roikkuvat hedelmät on poimittu muualta ja/tai asetusta vaihdetaan todella usein 

(siirtoeräkohtainen asetusaika on merkittävä). Nykymallissa asetuksen vaihdossa 

onnistumisesta ei palkittu. Itseasiassa operaattori ei edes tiedä onnistuneensa, koska 

asetukselle ei ole julkisia tavoitteita tai aika-arvioita. 

 

Onnistuneelle asetuksen vaihdolle tärkeintä on välttää virheitä ja pitää koneet kunnossa. 

Vahingon sattuessa esimerkiksi kolarin tai työstettävän kappaleen irtoamisen muodossa ei 

voida enää olla varmoja sorvin geometriasta. Eniten asetusaikaa voidaan siis lyhentää 

pitämällä kiinni varmaotteisista kokeneista operaattoreista, kouluttamalla 

päämäärätietoisesti ja tavoitteellisesti tuoreempia kasvoja, sekä vahvistamalla laadukkaita, 

dokumentoituja, standardoituja ja toimivaksi todistettuja toimintatapoja. Operaattorin on 

voitava luottaa koneen olevan kunnossa ja mahdollisen kolarin sattuessa kone pitää saattaa 

luotettavaan toimintakuntoon mahdollisimman nopeasti ja määrätietoisesti. Geometrian 

ongelmia pystytään prosessoinnin keinoin poistamaan kovallakin käytöllä olleista koneista, 

jos toistotarkkuus on tallella. Aiemmin testaamattomia, raaka-aineeltaan hyvin arvokkaita 

tai erityisen vaativia töitä silmällä pitäen viimeisimmät monikappale- ja 

hydraulidynamiikkaa yhdistelevät simulaatiot mahdollistavat käyttäjäkoulutuksen ja 

työstöarvojen tutkimisen ulkoisena (offline) asetuksena, antaen reaaliaikaisen palautteen 

työstökoneen käyttäytymisestä [77]. 

 

Kohdeyrityksen ongelma asetuksessa oli sama tulipalojen sammuttaminen kuin 

muuallakin: kenelläkään ei ollut aikaa tai kannustinta poistaa ongelmia ja juurisyitä, vaan 

asetuksen vaihtokin oli jatkuvassa poikkeustilassa ja tärkeintä oli saada työ tehdyksi 

ongelmista huolimatta. Tarkastellulla PUMA 400 LMB -sorvilla tehokkain tapa vakioida 

asetusaikaa olisi standardoida ensimmäisen kappaleen ajo vaikkapa siten, että kappale 

ajetaan vakioarvoilla valmiiksi asti mittaamatta kesken työstön, vaikka näin saadaankin 

varmuudella enemmän sutta varsinkin korjainten vakioarvoja hakiessa. Jos standardoidusta 

toimintatavasta ja oikeaksi tiedetystä geometriasta huolimatta koneella ei pystytä 

toleranssien mukaisiin 1. kappaleisiin, uuden koneen takaisinmaksuaika tuottavuudessa ei 

ole kovin pitkä. 30 – 60 minuutin lisäparannuksia on mahdollista hakea asetuksen ja 

asetuspaikan organisointia parantamalla. 
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5.4 Kehitysehdotukset 

Nykyistä tuotantoa ei voi korjata virtaustehokkaaksi esittelemällä siihen japaninkielisiä 

työkaluja tai tapetoimalla koneita värikkäillä kuvilla. Virtaus on rakennettava kivijalasta 

saakka täysin uutena prosessina, tuote edellä. Keskeistä on ajatustavan muutos 

funktionaalisesta prosessikeskeiseksi: koneistajasta tulee laakeripesän valmistaja, sahurista 

mutterintekijä ja niin edelleen. Muutosta on realistisinta lähteä tekemään arvovirta 

kerrallaan, mutta loppuviimein jokainen työntekijä tarvitsee perehdytyksen mitä on virtaus 

ja miksi sellaista tavoitellaan. Arvovirran/tuotteen tarkkuus on samalla minimilaajuus. 

Eristyksissä olevat menestyksekkäätkin projektit kääntyvät itseään vastaan, jos iso kuva ja 

yhteiset tavoitteet eivät ole kaikille ketjun jäsenille selvillä. Tällainen kamikaze kaizen [1]  

on varma tapa viedä uskottavuus koko hankkeelta ja paaluttaa muutosvastarinta 

ennennäkemättömän syvälle. 

 

Virtaustehokkuus ei ole ainoa tapa valmistaa. Tienhaarassa on syytä tutustua muihinkin 

vaihtoehtoihin perusteellisesti ja tehdä selkeä valinta. Koska tuote on kunnossa, aivan 

varteenotettava vaihtoehto on vain lisätä palomiehiä nykyiseen järjestelmään ongelmia 

taltuttamaan. Suuret muutokset vaativat suuria panostuksia ja paljon resursseja muutosta 

tekemään. 

 

5.5 Jatkotutkimusaiheet 

Mahdollisia jatkotutkimusaiheita voisivat olla esimerkiksi seuraavat: 

 Lean, virtausajattelu tai aikaperustainen valmistus ovat vain tuotantofilosofioita 

filosofioiden joukossa: mikä on seuraava dinosauruksia tuhoava ja uusia 

valmistuksen supertähtiä synnyttävä lean? 

 Suorituskyvyn mittareiden ja visuaalisen ohjauksen yhdistäminen: miten mittarit 

saadaan päivittymään automaattisesti ja miten mittareilla voidaan kannustaa 

oikeisiin asioihin? 

 Tuotannon kuorman tekeminen näkyväksi kaikille ja myynnin visuaalinen ohjaus: 

kuinka suuri paine on täyttää tilauskantaa että tehdas voi pyöriä tasaisesti, millaista 

kapasiteettia on ali- tai ylikuormitettuna? 

 Koneiden käyttöasteen muuttamisen vaikutukset, koneiden käytettävyyden 

parantaminen ja OEE: miten resursseja todellisuudessa käytetään ja miten niitä 

ehkä kannattaisi käyttää? 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Virtauksen mittari on läpimenoaika. Tehokkain tapa lyhentää läpimenoaikaa on parantaa 

virtaustehokkuutta. Tehokkain tapa parantaa virtaustehokkuutta on eliminoida tai 

minimoida arvoa lisäämätöntä aikaa toimitusprosessista. Littlen lain mukaisesti 

keskeneräinen tuotanto vähenee läpimenoaikaa lyhentämällä. Toki keskeneräistä tuotantoa 

voidaan leikata nykyisilläkin läpimenoajoilla: tekemällä vähemmän tuotantoa (mikä ei 

vaikuta vallitsevassa markkinatilanteessa kovin mielekkäältä). Kappalekohtaisella 

kokonaisläpimenoajalla ei ollut merkittävää roolia tutkitun konepajan toiminnassa. Ajan 

merkitys näkyi lähinnä siten, että jotkin työt olivat kiireisempiä kuin toiset. 

 

Virtaustehokkuutta tavoittelevat organisaatiot ovat saaneet prosessinsa tasolle, jossa 20 – 

45 % läpimenoajasta on arvoa lisäävää aikaa. Kohdeyrityksen avaintuotteiden tapauksessa 

virtaustehokkuuden parantaminen 20 % tasolle tarkoittaisi tässä tutkimuksessa 

tarkasteltujen vakioerien valmistamista seuraavilla läpimenoajoilla: 

 Ruuvi  häkillinen  1,6 vuorokautta 

 Mutteri 1  paletillinen  2,2 vuorokautta 

 Pultti   häkillinen  3,3 vuorokautta 

 Kokoonpano  paletillinen  1,3 – 3,5 vuorokautta. 

Jos tuotantotahti kyettäisiin pitämään nykyisellään, keskeneräinen tuotanto vähenisi 

samassa suhteessa läpimenoajan kanssa. Joka tapauksessa KET vähenisi 

varovaisimmillakin arvioilla alle neljännekseen nykyisestä. 

 

Tällaisia 86 – 93 % nykyistä lyhyempiä läpimenoaikoja ei ole mahdollista saavuttaa ilman 

tuotantotavan, työjärjestyksen, ohjauksen ja tilausten vapauttamisen täydellistä remonttia. 

Kestävän ja kannattavan muutoksen tueksi tarvitaan kaikille näkyvissä olevat, helposti 

tulkittavat tavoitteet ja mittarit, joilla menestymiseen jokainen voi aidosti vaikuttaa ja joilla 

menestyksestä palkitaan. Työntekijöille esiteltävän prosessikeskeisen tuotantoajattelun 

täytyy olla uskottava, sillä täytyy olla koko organisaation tuki ja radikaalisti nykyisestä 

eroavaan ajattelutapaan täytyy tarjota riittävä perehdytys. Uudessa ympäristössä 

menestymiseksi tarvitaan uudenlaisia työkaluja, uudenlaisten taitojen opiskelua ja 

koulutusta kaikissa henkilöstöportaissa ja mahdollisesti myös ulkopuolista konsulttiapua.  
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