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Diplomityön tavoitteena oli laatia Abloy Oy:n ovensuljinyksikölle malli kaizen-

projektille sekä toteuttaa yksi tällainen kehitysprojekti. Kaizen on japania ja 

tarkoittaa suomeksi jatkuvaa parantamista. Kaizen on pienin askelin tapahtuvaa 

jatkuvaa kehittämistä, joka perustuu vanhan osaamisen tehokkaampaan 

hyväksikäyttöön. 

 

Teoriaosuudessa tutustutaan kirjallisuuden perusteella lean- ja JOT-teorioihin, 

jotka ovat osa Abloy Oy:n yrityksen strategiaa. Niiden lähestymistapa on hyvin 

asiakaslähtöinen. Kaizen-projekteilla pystytään kehittämään omaa toimintaa 

parantaen samalla asiakaspalvelua. 

 

Kaizen-projektin tavoitteena oli poistaa mahdollisimman paljon lisäarvoa 

tuottamattomia toimintoja aukipitolaitteen DC191 valmistuksesta ja saada tuotteen 

kokonaisläpimenoaikaa lyhyemmäksi. Tavoitteena oli myös lisätilan järjestäminen 

mahdollisesti tuleville kokoonpanopöydille. 

 

Projektin avulla aukipitolaitteen DC191 valmistuksesta poistettiin paljon turhia 

työvaiheita. Lisäksi selvitettiin ja ratkaistiin valmistuksen pahimmat ongelmat. 
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The goal of this master´s of thesis is to create a model of kaizen project for Abloy 

Oy Doorcloser unit and implement one project of this time. Kaizen is a Japanese 

word and it means continuous improvement.  Kaizen is a continuous improvement 

by progressing with small steps that is based on developing old knowhow for more 

efficient utilization. 

 
The theory part of this paper introduces lean and JOT theorics, which are part of 

Abloy Oy strategy, by using secondary sources. The approach of these theorics is 

customer-oriented and all the planning of the internal operation is based on 

customer needs. Kaizen is a tool, which is helping to improve the operations as well 

as customer service. 

 
One goal of the kaizen project is to reduce nonvalue-added actions as much as 

possible during the manufacturing of a hold-open arm DC191 and achieve the 

shorter lead time. One goal is also to arrange more room for possible assembly 

desks. 

 
Many unnecessary working phases could be cut off from the hold-open arm DC191 

manufacturing in the course of the kaizen-project. Also the most complicated 

manufacturing problems were clarified and solved. 
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1.  JOHDANTO 
 

Abloy Oy elää koko ajan kiristyvässä kilpailutilanteessa, jossa jatkuva toiminnan 

kehittäminen on elinehto mukana kilpailussa pysymiselle. Samalla alalla 

kilpailevat yritykset pystyvät myymään tuotteitaan halvemmalla, koska heidän 

tuotteiden henkilö- ja valmistuskustannukset ovat alhaisemmat. Tämä pakottaa 

Abloy Oy:n sopeutumaan tilanteeseen, jossa oman toiminnan kehitys ei voi 

pysähtyä missään vaiheessa. Toimintaa on kehitettävä koko ajan siten, että se 

takaisi taloudellisen toiminnan jatkuvuuden myös tulevaisuudessa. Abloy Oy:n 

valttikortti on aina ollut laatu verrattuna muihin kilpailijoihin. Kuitenkin on 

herännyt kysymys: mistä asiakas todella on valmis maksamaan? Halvasta ja 

vähemmän kestävästä tuotteesta vai hieman kalliimmasta ja laadukkaasta 

tuotteesta, jonka käyttöikä on todennäköisesti pidempi? 

 

Tuotannon kehittämisen rooli on kasvanut viime vuosina rajusti niin Abloylla 

kuin muissakin yrityksissä. Maailmalla kehitetään koko ajan uusia teorioita, 

joiden avulla yritykset voivat parantaa toimintaansa kannattavammaksi ja 

tehokkaammaksi. Myös Abloylla tuotannon kehittämisen rooli on ottanut tukevan 

jalansijan normaalissa päivittäisessä liiketoiminnassa. Henkilöstöä koulutetaan 

säännöllisesti, koska he ovat avainasemassa yrityksen kehittämisessä. Tärkeimpiä 

tavoitteita kehittämisessä ovat tällä hetkellä toimitusaikojen lyhentäminen ja 

valmistuskustannusten alentaminen. 

 

1.1  Yritysesittely 

 

Abloy Oy aloitti toimintansa vuonna 1990. Suomessa yrityksen kolmessa 

tehtaassa on työntekijöitä yhteensä noin 1300. Liikevaihto oli vuonna 2006 noin 

155 miljoonaa euroa. Abloy Oy on osa Assa Abloy konsernia, jonka pääkonttori 

on Ruotsissa. Koko konsernissa on 30 000 työntekijää ja liikevaihto oli vuonna 

2006 noin 3 miljardia euroa. Liikevaihto kasvaa noin 5 - 7 %:in vuosivauhdilla. 
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(www.abloy.fi 19.3.2007) 

 

Abloy Oy on johtavia lukkojen, lukitusjärjestelmien ja rakennushelojen 

valmistajia, sähkölukkojen tuotekehityksen maailman johtaja ja 

haittalevysylinteriteknologian uranuurtaja. Yrityksellä on jo pitkä perinne ovien, 

ikkunoiden ja laitteiden lukitukseen ja avaamiseen liittyvien tuotteiden 

valmistuksessa. Abloy Oy koostuu seitsemästä liiketoimintayksiköstä. Joensuussa 

ovat rakennuslukitus-, laitelukitus-, sähkömekaaniset lukkorungot-, 

oviautomatiikka- ja ovensulkimet-liiketoimintayksikkö. Lukkorungot-

liiketoimintayksikkö sijaitsee Björkbodassa ja rakennushelat-liiketoimintayksikkö 

Tampereella. Näissä seitsemässä yksikössä kehitetään, valmistetaan ja 

markkinoidaan mekaanisia ja sähkömekaanisia rakennuslukkoja, laitelukkoja, 

riippulukkoja, ovensulkimia ja oviautomatiikkaa, rakennusheloja kuten 

ovenpainikkeita, -vetimiä, ikkunanpainikkeita, kilpiä, sekä lukkorunkoja, 

väliovenlukkoja ja varmuuslukkoja. (www.abloy.fi 19.3.2007) 

 

Yhtiöllä on Suomessa 150 ABLOY®-valtuutetun lukkoliikkeen myynti- ja 

huoltoverkosto. Muita tärkeitä asiakasryhmiä ovat rautakaupat sekä ikkuna- ja 

oviteollisuus. Abloy Oy:n kotimaisia asiakkaita palvelevat myyntikonttorit 

sijaitsevat Helsingissä, Joensuussa ja Tampereella. (www.abloy.fi 19.3.2007) 

 

1.2  Ovensuljintehdas 

 

Joensuun ovensuljintehtaassa on noin 100 työntekijää ja liikevaihto on noin 20 

miljoonaa euroa (vuonna 2005). Assa Abloyn konsernissa on seitsemän eri 

ovensuljin valmistajaa.  Joensuun ovensuljin-yksiköllä on vahva asema, josta 

todisteena on mm. vuonna 2005 investoitu ovensuljinrungon työstökone, joka oli 

sen vuoden suurin investointi koko konsernissa. Ovensuljin-yksikön tavoite onkin 

lisätä sulkimien valmistusta nykyisestä 550 000 vuodessa tehtävästä sulkimesta 

aina 800 000 sulkimeen. Ovensuljin-yksikön suurin yksittäinen asiakas on 

amerikkalainen Sargent, jonne kaikista ovensuljin-yksikön tuotteista menee noin 
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40 %.  Loput tuotteista menevät pääosin pohjoismaihin sekä joihinkin Euroopan 

maihin. Joensuun ovensuljintehtaan tuotevalikoimaan kuuluvat ovensulkimien 

lisäksi palonsulkujärjestelmät, vetolaitteet ja tarvikkeet. (www.abloy.fi 19.3.2007) 

 

1.3  Työn lähtökohta, tavoitteet ja rajaus 

 

Kiristynyt kilpailutilanne ja markkina-aseman menettäminen 5-10 % vuoden 2006 

aikana saksalaiselle ovensuljinvalmistaja Dormalle on pakottanut Joensuun 

ovensuljin yksikköä tehostamaan omaa toimintaa. Markkina-aseman 

menettämisen syynä ovat lähinnä kilpailijan lyhyemmät toimitusajat sekä 

halvemmat hinnat. (Lempiäinen. 11.8.2006) 

 

Ovensuljin yksikön eräillä tuotteilla kysyntä on kasvanut reilusti ja tästä syystä 

joidenkin tilattavien tuotteiden toimitusajat ovat venyneet liian pitkiksi. Tämä on 

pakottanut miettimään, voitaisiinko tuotteita valmistaa nopeammin tekemällä 

yksinkertaisia muutoksia toimintatavoissa? (Lempiäinen. 11.8.2006) 

 

Aiempiin vuosiin verrattuna kysynnän ennustettavuus on huonontunut selkeästi ja 

tämä on aiheuttanut ongelmia tuotannon suunnittelussa. Edellisinä vuosina 

kysyntäkäyrä on noudattanut suunnilleen samanlaista jakaumaa ja nyt jakauman 

ennustaminen on vaikeutunut. (Lempiäinen. 11.8.2006)  

 

Työn tavoitteena on luoda malli kaizen-projektille. Kaizen on japania ja tarkoittaa 

suomeksi jatkuvaa parantamista. Työn aikana toteutetaan myös yksi kaizen-

projekti. Projektin avulla pyritään kehittämään aukipitolaitteen DC191 valmistusta 

sekä kokoonpanotyöpistettä, sillä ne eivät ole tällä hetkellä kovin järkevästi 

suunniteltu. Tavoitteena on järjestellä myös lisää tilaa kokoonpanopaikalle, sillä 

aukipitolaitteen kysynnän odotetaan kasvavan ja silloin tarvitaan lisää 

kokoonpanopöytiä. Kehitysprojektin tavoitteena on saada tuotteen valmistusta 

tehokkaammaksi ja läpimenoajaltaan lyhyemmäksi. 
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Työn tekeminen rajoittuu mallin luomisen lisäksi kaizen-projektiin liittyvien 

tietojen kartoitukseen, niiden pohjalta toiminnan kehittämiseen ja tulosten 

analysointiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

2.  LEAN-AJATTELU YRITYKSESSÄ 
 

Käsite lean production, suomeksi niukkuus-toiminta on otettu käyttöön 1990–

luvulla. Se sai alkunsa autoteollisuusyrityksille tehdystä kilpailukykyä 

selvittäneestä tutkimuksesta. Siinä havaittiin hyvin menestyneiden yritysten 

toiminnoista samanlaisia piirteitä. Kaikkia menestyneitä yrityksiä yhdisti se, että 

keskittymällä vain asiakkaalle lisäarvoa tuottaviin vaiheisiin pystytään säästämään 

kuluissa ja vähentämään työvaiheisiin kuluvaa aikaa. Ja mikä parasta, pelkillä 

yrityksen toimintatavan muutoksilla tuloksia saatiin aikaan ja näin ollen mitään 

suuria investointeja ei tarvittu. Seuraavassa taulukossa on esitelty lean-toiminnan 

kulmakivet: 

 

Taulukko 1. Lean-toiminnan keskeiset periaatteet (Kajaste & Liukko, 1994, s. 8) 

      Johtamisperiaatteet: 

- ihmiset tekevät tuloksen yhteistyössä 

- selkeät tavoitteet, mittarit ja seuranta 

- pitkälle menevä tulosvastuullinen delegointi ja hajautettu organisaatio 

- monitaitoinen ja yritteliäs henkilöstö 

- asiakkaan, omistajan ja henkilöstön yhteinen etu 

 

Toimintatavat: 

- perustana asiakkaalle tuleva lisäarvo 

- huomion kiinnittäminen kokonaisuuteen 

- jatkuva kustannusrakenteen keventäminen 

- tiedonkulun suoruus ja avoimuus 

- jatkuva oman toiminnan kehittäminen 

- joustavat ja nopeat toimitusketjut 

- henkilöresurssien järkevä yhdistäminen nykyaikaiseen tuotantotekniikkaan 
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Päähuomio on ihmisten, organisaatioiden ja tekniikan yhdistämisessä. Keskeistä 

on koko henkilöstön voimavarojen saaminen yrityksen käyttöön. 

Kustannussäästöt, laatu ja nopeus saavutetaan kehittämällä työmenetelmiä, 

poistamalla jalostamattomat vaiheet toimitusketjuista ja organisoimalla työt 

paremmin. Myös ihmisten ja organisaatioiden välisten raja-aitojen poistaminen on 

tärkeää. (Kajaste & Liukko, 1994, s. 8) 

 

2.1  Arvo asiakkaalle 

 

Yrityksen toiminta perustuu sen omien ja asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseen. 

Tarpeita kartoitetaan systemaattisesti. On tärkeää, että kaikilla yrityksen osa-

alueilla on käsitys yrityksen asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Toiminnan 

kehittämisen lähtökohtana on asiakkaalle saatava arvo. Se muodostuu laadusta, 

hinnasta ja ajasta. Tuotteen laadun ja kustannusten lisäksi toimitusaika, 

toimitusvarmuus ja kyky reagoida nopeasti muutoksiin ovat nousseet tärkeiksi 

tavoitteiksi.  (Kajaste & Liukko, 1994, s. 8) 

 

Lean-toiminta asiakkaan näkökulmasta tarkoittaa, että 

 

- hänen ongelmansa ratkaistaan täydellisesti 

- hänen aikaansa ei tuhlata ja palvelun kokonaiskustannukset pyritään 

minimoimaan 

- hänelle tuotetaan juuri sitä, mitä hän haluaa 

- hänelle tuotetaan arvoa juuri siihen, mihin hän haluaa 

- hänelle tuotetaan arvoa, silloin kun hän haluaa 

- vähennetään päätösten määrää, jotka hänen täytyy tehdä palvelua 

halutessaan (Womack & Jones, 2005, s.15) 
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2.2  Henkilöstö avainasemassa 

 

Kaikki yritykset voivat ostaa koneita ja laitteita. Yleensä kuitenkin ne yritykset 

menestyvät, jotka pystyvät toimimaan joustavasti tilanteen mukaan ja käyttämään 

koko henkilöstön osaamista. Kun kehitetään toimintaa tai ratkaistaan ongelmia, 

henkilöstön käytännön asiantuntemus on syytä käyttää hyväksi, sillä heillä on 

ensikädessä lähin tuntuma työpisteen toiminnasta. Kehitysprojekteissa on hyvä 

olla mukana useampia henkilöitä eri organisaation tasoilta, jotta saadaan tarpeeksi 

laaja näkemys tutkittavaan asiaan. Toisaalta on hyvä muistaa, että uusi idea 

syntyy aina yhdessä päässä, eikä ryhmässä. Kansainvälisesti mitattuna 

suomalaiset ovat aloiteaktiivisuudessa varsin vaatimattomalla tasolla. 

Tehostamisen varaa siis löytyy paljon. (Kajaste & Liukko, 1994, s. 9) 

 

Ongelmien ennakoiminen, havaitseminen ja nopea korjaaminen ovat keskeisiä 

tekijöitä toiminnan kehittämisessä. Virheitä havaittaessa on alettu kiinnittää 

enemmän huomiota virheeseen johtaneisiin syihin kuin syyllisen henkilön 

metsästämiseen. Pyritään myös varmistamaan ettei virhe pääse toistumaan. Se että 

pyritään löytämään virheet jo ennakolta tarkoittaa toiminnan muutosta 

passiivisesta aktiiviseen. Näin virheiden kokonaismäärä vähenee huomattavasti ja 

päästään lähemmäs tavoitetta eli virheitä ei synny lainkaan. (Kajaste & Liukko, 

1994, s. 9) 

 

Eri toiminnot pyritään saattamaan läheiseen kanssakäymiseen toistensa kanssa. 

Avoimet keskustelut ja mielipiteiden vaihdon sujuvuus poistavat turhan kitkan 

päivittäisestä toiminnasta. On muistettava, että lyhyetkin välimatkat voivat olla 

esteenä tiedon kululle. Tietojärjestelmät ovat apuneuvo, mutta eivät voi korvata 

henkilökohtaisia keskusteluja. (Kajaste & Liukko, 1994, s. 9) 

 

Yrityksen tavoitteet sekä toiminnan edellytykset on oltava kaikilla tiedossa. 

Toimintatapoja ei kuitenkaan tulisi pitää lopullisina vaan mieluummin 

välietappeina kohti menestyksekkäämpää toimintaa. Siksi toimintatapojen 

kyseenalaistaminen on suotavaa, sillä tuskin mikään yritys toimii parhaimmalla 
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mahdollisella tavalla. Muutosvastarintaan törmätään varsinkin kehityksen 

alkuvaiheessa ja tällöin on tärkeää selvittää kaikille miksi jotain ollaan 

muuttamassa. (Kajaste & Liukko, 1994, s. 9) 

 

2.3  Tehokkaat toimitusketjut 

 

Teollisuusyritystä tarkastellaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavina prosesseina, ei 

erillisinä toimintoina (markkinointi, suunnittelu, valmistus jne.) Pyritään 

kiinnittämään huomio kokonaisuuteen eikä osaoptimointiin. Kaikkea tuhlausta 

pyritään välttämään. Kehittämisessä erotetaan jalostavat tehtävät 

jalostamattomista. Jalostavissa työvaiheissa materiaaleja ja tietoa käsitellään 

asiakkaalle lisäarvoa tuottavasti. Muustahan asiakas ei halua maksaakaan. 

Jalostamattomissa vaiheissa materiaalia ja tietoja siirretään, varastoidaan, 

tarkistetaan ja korjataan virheitä. Ihannetapauksessa tuotetta jalostamattomia 

vaiheita ei tarvita ollenkaan. (Kajaste & Liukko, 1994, s. 10) 

 

2.4  Jatkuva parantaminen 

 

Yksi lean-toiminnan kulmakivistä on jatkuva parantaminen kaizen-projektien 

avulla. ”Kaizen on pienten askelten kautta tapahtuvaa parantamista, joka perustuu 

vanhan osaamisen tehokkaampaan hyväksikäyttöön”. (Andersin, Karjalainen, 

Laakso, 1994, s. 13). Kehitysprojektit ovat usein työläitä ja vaativat paljon 

resursseja, mutta niillä saadaan tavallisesti aikaan huomattavia parannuksia. 

Aiemmin perinteisesti toteutettujen pitkäkestoisten projektien jälkeen suurella 

työllä saavutetut tulokset ovat pyrkineet kuitenkin aikojen saatossa jäämään taka-

alalle. Siksi kilpailukyvyn säilyttämiseksi toimintaa on pystyttävä parantamaan 

jatkuvasti. Jatkuva parantaminen vaatii henkilöstöltä jatkuvia toimenpiteitä ja 

parantamisen on oltava järjestelmällistä ja säännöllistä. Tuloksia voidaan 

saavuttaa useimmiten välittömästi. Periaatteen juurruttaminen vaatii kuitenkin 

suuria ponnisteluja asenteiden muuttamiseksi ja näin ollen muutoksen 

läpivieminen vie aikaa. (Kajaste & Liukko, 1994, s. 10) 
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Yksi suuri ero kaizenin ja perinteisen innovaatioiden välillä on se, että vaikka 

kaizen-projektit eivät vaadi suuria investointeja toteutuksessa, ne vaativat 

kuitenkin jatkuvan seurannan vuoksi paljon muita resursseja. Normaalit 

innovaatiot taas vaativat yleensä jonkunlaisen investoinnin, mutta seuranta 

toteutuksen jälkeen jää monesti tekemättä. (Imai, 1986, s. 25) 

 

2.5  Muutostarpeen havaitseminen ja toteutus 

 

Liiketoiminnan kehitysprojektiin ryhdytään, kun nykyinen suorituskyky ja 

toimintatapa eivät vastaa ympäristön ja kilpailutilanteen edellyttämiä vaatimuksia. 

Yrityksellä on tällöin muutostarve. Muutostarpeen tunnistaminen, analysointi ja 

viestintä luovat pohjan kehitysprojektille. (Lanning et al. 1999, s. 32) 

 

Muutostarve vastaa kysymykseen ”Miksi pitää kehittää?” ja motivoi henkilöstöä 

kehittämään omaa työympäristöä. Kehittäminen vie aikaa ja rahaa, eikä sitä tehdä 

vain tekemisen ilosta. Aina kun lähdetään tekemään kehitysprojektia, on oltava 

selvillä selkeä tarve. Myös tavoite on hyvä olla selvillä. (Lanning et al. 1999, s. 

32) 

 

Pelkkä muutostarpeen olemassaolo ei kuitenkaan riitä vaan se pitää myös 

tunnistaa ja sisäistää. Uusien toimintatapojen käytännön toteutuksesta vastaavat 

ihmiset onkin saatava ymmärtämään muutostarve sekä hyvät asiat, joita muutos 

tuo tullessaan.  (Lanning et al. 1999, s. 33) 

 

Muutostarve voi olla hyvin suuri, vaikka suurin osa henkilöstöstä olisikin 

tyytyväinen nykytilanteeseen. Tällöin kehittäjän on selvitettävä perin pohjin 

henkilöstölle miksi toimintatavoissa tullaan tekemään muutoksia. (Lanning et al. 

1999, s. 33)   
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2.5.1  Esimies toiminnan tukena 

 

Kehitysprojektin alkuvaiheessa esimiehen roolina on olla valmentaja, kouluttaja ja 

opastaja. Hänen vastuullaan on muutoksen saaminen liikkeelle, motivointi sekä 

ryhmän tukena toimiminen. Kun toiminta on saatu käyntiin, esimies voi vähitellen 

vetäytyä hieman taka-alalle ja keskittyä erilaisten kehitystoimenpiteiden 

toteuttamiseen ja ryhmän toimintaedellytysten luomiseen. Hänen on kuitenkin 

oltava jatkuvasti ajan tasalla ryhmän toiminnasta sekä tarvittaessa olla myös 

”pomo”, joka päättää miten tehdään. (Larikka, 1995, s. 13)  

 

Jatkuva parantaminen vaatii esimiehiltä muutosta. Heidän tulee luopua osittain 

käskyvallastaan ja ”pomon” asemastaan ja aikaisemmin hänelle kuuluneista 

tehtävistä. Esimiehen rooli on toimia auttajana ja toiminnan tukijana. Myös 

työntekijöillä tapahtuu toiminnan muutosta. Heidän tulee luopua perinteisestä 

”tehdään vain, mitä käsketään”-periaatteesta ja ottaa osa esimiehen töistä itselleen 

ja alkaa oma-aloitteisesti kehittää työtä ja työpaikkoja. Vastuun hajauttaminen 

ryhmiin vaatii esimieheltä luottamusta ryhmiin, avointa keskustelua ryhmien 

kanssa ja valmiutta ryhmätyössä eteen tulevien ongelmien ja ristiriitojen 

käsittelyyn. (Larikka, 1995, s. 13) 

 

Esimiehen on hyvä tiedostaa se tosiasia, että monet ihmiset ovat syvimmiltään 

hyvin arkoja esittämään omia kriittisiä mielipiteitään juuri hänelle. Tämän takia 

esimiehen tuleekin varta vasten rohkaista henkilöstöä tuomaan eriäviä 

näkemyksiään keskusteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimies 

ensinnäkin esittää tällaisen pyynnön alaisilleen. Toisekseen hän voi monissa 

työtilanteissa nimenomaan pyytää työyhteisöltään kriittisiä kannanottoja johonkin 

asiaan. Kolmanneksi on aivan keskeistä, että hän kykenee myös ottamaan vastaan 

sekä käsittelemään tyynesti ja harkiten kyseenalaistavia mielipiteitä tai omista 

näkemyksistään poikkeavia kannanottoja. Tämän suhteen työyhteisöt ovat yleensä 

kovin herkkiä. Jos esimies osoittaa ilmeillään ja eleillään saati sanallisesti 

torjuntaa kriittisiä käsityksiä kohtaan, työyhteisö ottaa opiksi hyvin nopeasti ja 

vaikenee. (Järvinen, 2000, s. 72) 
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2.5.2  Keskeiset roolit 

 

Kehitysprojektin toteutus edellyttää tiettyjen tehtävien ja vastuiden hoitamista. 

Projektien onnistumisen kannalta keskeisimpiä henkilöitä ovat yrityksen johto ja 

tärkeimpänä projektipäällikkö, jonka vastuulla on, että projekti saavuttaa sille 

asetetut tavoitteet sekä pysyy aikataulussa ja budjetissa. Johdon tehtävä on toimia 

projektin asettajana ja sponsorina, taata riittävät resurssit projektille, antaa 

henkilöstölle mahdollisuus osallistua projektiin ja toteuttaa suunniteltuja 

muutoksia sekä toimia projektin tukena alusta loppuun asti. Muita 

kehitysprojektiin osallistuvia ovat linjajohto, henkilöstö sekä mahdollisesti 

ulkopuoliset asiantuntijat ja ulkopuoliset sidosryhmät. (Lanning et al. 1999, s. 59)   

 

Ennen kehitysprojektia on selvitettävä millaista panosta jokaiselta projektiin 

osallistuvalta vaaditaan. Myös jokaisen osallistuvan henkilön rooli ja vastuut on 

määriteltävä tarkasti. Jokaisen kehitysprojektiin osallistuvan henkilön on 

ymmärrettävä, mikä on projektin tavoite ja mikä heidän tehtävänsä on yhteiseen 

tavoitteeseen pääsemisessä. Tieto omista ja muiden tehtävistä ja 

vaikutusmahdollisuuksista helpottaa yhteistyötä, lisää motivaatiota ja poistaa 

turhia pelkoja. (Lanning et al. 1999, s. 59)   
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3.  JOT-TUOTANTOPERIAATE 
 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomen metalliteollisuudessa laajasti 

käyttöönotettu JOT-toimintaperiaate (Juuri Oikeaan Tarpeeseen) antaa hyvän 

pohjan lean-toiminnalle. JOT:in avulla on tarkoitus parantaa yrityksen 

kannattavuutta. Työn tuottavuutta tehostetaan tehtaan jokaisessa toimipisteessä 

siten, että pyritään vähentämään turhat ja jalostamattomat tekemiset minimiin. 

JOT:illa ei pyritä ainoastaan tehtaalla tuotannossa tapahtuvan toiminnan 

parantamiseen vaan sillä on tarkoitus parantaa koko yrityksen toimintaa aina 

ylimmän johdon tekemisiä myöten. Erityistä huomiota kiinnitetään sitoutuneeseen 

pääomaan. Kaikki ylimääräiset varastot pyritään poistamaan, jos vaan suinkin 

mahdollista. (Kajaste & Liukko, 1994, s. 11) 

 

Esimerkkejä turhan varastoinnin syistä: 

 

- pitkät läpäisyajat 

- puutteellinen suunnittelu 

- yhteistyön puute 

- laatuvirheet 

- liian suuret hankinta- ja valmistuserät 

- ostettavien tuotteiden pitkät toimitusajat 

- epävarmat toimittajat 

- pitkät valmisteluajat tuotannossa 

- tuotannon joustamattomuus (Miettinen, 1993, s. 52) 
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      Kuva 1. JOT- toiminnan keinot   

(http://elektroniikka.turkuamk.fi/7050093/logi07/logi07_files/k13.jpg 22.2.2007) 

 

3.1  JOT-kehittämisen mottoajatukset 

 

- Joustavuus: joka merkitsee sekä tuotejakauman, kokonaisvolyymin, tuote- 

ja prosessimuutosten että henkilökapasiteetin joustavaa käyttöä erilaisissa 

tilanteissa. 

 

- Yksinkertaisuus: joka koskee tuotesuunnittelua, toiminta- ja 

hallintoprosesseja, tietojärjestelmiä, organisaatioita jne. eli kaiken ei-

jalostavan ja toiminnan poistamiseen sitoutumista. 

 

- Häiriöttömyys: joka merkitsee kykyä ehkäistä kaikkien usein toistuvien 

toimintahäiriöiden syntymistä ennalta sekä harvemmin toistuvien 
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häiriöiden tapahduttua kykyä nopeasti palata suunnitelman mukaiseen 

tilanteeseen. 

 

- Visuaalisuus: joka merkitsee ongelmien ja edistymisen havainnollistamista 

siten, että yksi katse kertoo ovatko toiminta- tai tukiprosessit 

suunnitellussa tilassa vai ei? 

 

- Autonomia: joka merkitsee työntekijöiden, tuotantosolujen ja 

erikoistuneiden yksikköjen kykyä toimia itsenäisesti turvautumatta 

jatkuvasti tuki- ja suunnitteluhenkilöstöön. (Tiainen, 1996, s. 11) 

 

JOTin alkuperäinen ajatus oli kehittää toimintaa laajasti. Metalliteollisuudessa on 

kuitenkin muodostunut muutamia kehittämisen kohteita joihin on keskitytty muita 

enemmän. Näitä ovat tuotannon layoutien, vaihto-omaisuuden ja 

materiaalivirtojen parantaminen. JOTin avulla on myös huomattu henkilöstön 

tärkeä merkitys toiminnan kehittämisessä. Sillä heillä on käytännön osaaminen 

omilta työpisteiltään, mikä liian monesti puuttuu tuotannonkehittäjiltä. Tällaiselta 

pohjalta on hyvä ponnistaa eteenpäin kohottaen samalla tavoitetasoja. (Kajaste & 

Liukko, 1994, s. 11) 

 

Kun päätetään siirtyä Lean ja JOT-suuntaiseen toimintaan, kyse on koko yritystä 

koskevasta strategisesta muutoksesta. Muutos on tehtävä projektiluontoisesti, sillä 

muuten asia hajoaa ja tavoitetila jää saavuttamatta. Usein muutoksen läpivienti vie 

vuosia, mutta vaivannäkö palkitaan mm. yrityksen imagon parantumisena 

asiakkaiden silmissä.  

 

3.2  Toiminnan organisointi 

 

Organisaation toimitusketjujen saaminen lyhyeksi edellyttää tehtävien kokoamista 

asiakas-, tuote- tai jalostusketjukohtaisesti. Nämä mahdollistavat organisaatiota 

reagoimaan herkemmin ja nopeammin asiakastarpeisiin ja muutoksiin. 
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Poistamalla turhat työvaiheet ja puskurit, kustannustehokkuus paranee ja virheet 

on helpommin havaittavissa. Yhteistyö luo turvaa toiminnalle ja antaa 

mahdollisuuden vähentää kaikkea mitä on ollut aiemmin tapana säilyttää 

varmuuden vuoksi. (Kajaste & Liukko, 1994, s. 33) 

 

Toiminnan selkeyttäminen on avainasemassa. Suuria kokonaisuuksia jaetaan 

pienemmiksi, esimerkiksi soluiksi ja verstaiksi. Tehdasta voidaan jakaa osiin 

myös tuotteiden tai tuotantomenetelmien perusteella. Tuotteiden mukaisesti 

ryhmitellyssä tehtaassa tuotteet tehdään asiakkaille tilauksesta toimitukseen 

kokonaisuudessaan valmiiksi. Tuotantomenetelmien mukaan ryhmitellyssä 

tehtaassa pyritään vähentämään tavaroiden siirtelyä sekä ohjaustarvetta 

yhdistämällä samankaltaisia työvaiheita tarvitsevien osien peräkkäiset vaiheet. 

(Kajaste & Liukko, 1994, s. 33) 

 

Seuraavaksi keinoja toimintaprosessin selkeyttämiseksi:  

 

- välivaiheiden poistaminen 

- välivaiheiden yhdistäminen 

- välimatkojen lyhentäminen 

- kokonaisuus ja oleelliset asiat esiin 

- tuotteiden, työvälineiden ja työmenetelmien vakioiminen 

- tuotteiden modulointi 

- tehtävien järjestäminen lopputuloksen perusteella, ei toimintojen 

- toiminnan suunnitelmallisuus 

- tietojen pitäminen ajan tasalla 

- dokumenttien selkeys (Kajaste & Liukko, 1994, s. 34) 

 

3.3  Turhan poistaminen 

 

Yrityksen toimintoketjuista pyritään poistamaan kaikki turha. Turhaa on kaikki, 

mikä on asiakkaalle lisäarvoa tuottamatonta toimintaa. Tarkasteltavana ovat 
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yrityksen tuotteet ja koko toimitusketju asiakastilauksesta ja raaka-aineen 

hankinnasta aina valmiin tuotteen toimittamiseen asiakkaalle. Toimintaketjussa 

jokainen vastaa toiminnassaan virheiden poistamisesta, jotta aina seuraava vaihe 

sujuisi ilman ongelmia. Jos näin ei toimita, koko ketjun toiminta häiriintyy. 

(Kajaste & Liukko, 1994, s. 36) 
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Taulukko 2. Esimerkkejä tuhlauksesta (Kajaste & Liukko, 1994, s. 36) 

 

 

     Odotusajat: 

- tarvittavaa tietoa tai henkilöä ei tavoiteta 

- paperit seisovat pöydällä 

- tavarat odottavat siirtämistä 

- jokin osa on hukassa 

 

     Turhat toiminnot: 

- täytetään tarpeettomia lomakkeita 

- tehdään asioita moneen kertaan 

- etsitään henkilöitä, papereita tai tavaroita 

- istutaan kokouksissa 

- liikutaan tarpeettomasti työpisteen huonon järjestelyn takia 

- siirrellään tavaroita edestakaisin 

 

           Virheet: 

- virheelliset lupaukset sisäisille ja ulkoisille asiakkaille 

- ei poisteta virheiden syitä, vaan korjataan seurauksia 

- ei anneta palautetta 

- annetaan virheiden ja puutteiden edetä 

- aiheutetaan väärinkäsityksiä 

 

     Turhat kustannukset: 

- tehdään asioita ”varmuuden vuoksi” 

- tehdään vain ”koulutusta ja toimenkuvaa” vastaavat työt 

- hankitaan turhia ominaisuuksia sisältäviä laitteita 

- hankitaan kapasiteettia yli tarpeen 
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3.4  Aika kilpailutekijänä 

 

Yrityksissä on aloitettu kiinnittämään yhä enemmän huomiota toiminnan 

nopeuteen. Johtuen tuotesukupolvien elinkaaren lyhentymisestä korostuu ajan 

merkitys kilpailutekijänä. Myös asiakkaat ovat alkaneet vaatia yhä lyhyempiä 

toimitusaikoja. Läpimenoaikojen parantaminen parantaa useimmiten samalla 

sisäistä tehokkuutta ja näin myös tuottavuutta ja kannattavuutta. Aiemmin 

tuottavuuden parantamisessa painopiste on ollut valmistavissa vaiheissa, minkä 

vuoksi läpäisyaikoja voidaan lyhentää paljon tehostamalla valmistusta edeltäviä 

vaiheita. Tehokas toiminta poistaa epävarmuutta, jolloin erilaisia puskureita ja 

varastoja voidaan vähentää. (Kajaste & Liukko, 1994, s. 36) 

 

Useilla yrityksillä on ongelmia läpäisyaikojen kanssa. Läpäisyajan jatkuva 

seuranta antaa välittömästi tietoa ongelmista ja niihin pystytään puuttumaan heti. 

Myöhästyneet toimitukset madaltavat asiakaspalvelun tasoa, karkottavat 

asiakkaita ja heikentävät yrityksen kannattavuutta. Sitä paitsi läpäisyajan 

lyhentäminen parantaa yrityksen kilpailukykyä varsin monilla toimialoilla. 

(Hokkanen et al. 2002, s. 238)  

 

Ajan mittaaminen on yksinkertainen ja tehokas tapa seurata kehitystä. 

Seuraavassa eri tapoja kokonaisläpimenoaikojen lyhentämiseen: 

 

- odotusaikojen vähentäminen 

- eräkokojen pienentäminen 

- turhien välivaiheiden poistaminen 

- virhemahdollisuuksien vähentäminen 

- työnosien yhdistäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi (Kajaste & 

Liukko, 1994, s. 37) 

 

Lyhyt läpäisyaika tarkoittaa sitä, että tilantarve ei tarvitse olla niin suuri. Kun 

valmistetaan vain tilattuja tuotteita, niin silloin ei tarvita kovin suurta ennusteisiin 

perustuvaa turhaa varastointia. Kiinnittämällä huomiota aikaan, joudutaan 
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tehostamaan koko liiketoimintaketjua. Aika on selkeä ja kaikkien ymmärtämä 

mittari, jota tarkastelemalla saadaan kehitystoimet kohdistetuksi radikaaleihin 

muutoksiin ja jatkuviin pieniin parannuksiin. Pitkä läpäisyaika tarkoittaa suurta 

jalostusketjuun sitoutunutta pääomaa ja osoittaa tehotonta toimintaa. (Kajaste & 

Liukko, 1994, s. 37) 

 

Läpimenoajan lyheneminen lyhentää myös toimitusaikaa. Tällöin myös 

joustavuus paranee ja asiakkaalle voidaan toimittaa todellista tarvetta vastaava 

määrä oikeaa tavaraa. Lyhentyneen läpimenoajan ansiosta asiakas pystyy 

päättämään tilausmääränsä mahdollisimman myöhään ja paremmin todellisen 

tarpeen perusteella. Silloin asiakkaalle ei muodostu turhaa varastoa ollenkaan. Eli 

läpimenoajan lyhentymisestä on selkeää hyötyä molemmilla osapuolille. (Sakki, 

2003, s. 147) 

 

Valmistuksen läpäisyaikojen lyhentämisen keskeisiä keinoja ovat valmistuserien 

koon pienentäminen ja tuotannon välivarastojen poistaminen. Valmistuserän koko 

vaikuttaa merkittävästi läpäisyaikaan. Mitä suurempia valmistuseriä 

tuotantoprosessissa on, sitä pidempiä läpäisyajat ovat. Läpäisyajat kasvavat, koska 

eri työvaiheiden väliset odotusajat kasvavat samassa suhteessa kuin eräkoko. 

Valmistuserä joutuu odottamaan seuraavaa työvaihetta sitä kauemmin mitä 

enemmän tuotteita on jonottamassa seuraavaan työnvaiheeseen. 

Valmistusprosessissa esiintyy usein turhia välivarastoja eri työnvaiheiden välillä. 

Näiden varastojen poistaminen nopeuttaa läpäisyaikaa ja pienentää varastoinnin 

aiheuttamia välillisiä kustannuksia. (Kouri et al. 2005, s. 406) 

 

Eri vaiheiden välisiä odotusaikoja pystytään lyhentämään pienentämällä vaiheiden 

välisiä kuljetuseriä. Selkeyttämällä tuotantolaitoksen materiaalivirtoja ja 

sijoittamalla työpisteet tuotteiden valmistusvaiheiden mukaiseen järjestykseen 

saadaan läpäisyaikaa myös lyhennettyä. Tällöin läpäisyaikaa hidastavat 

kuljetukset jäävät pois kuten myös työnohjauksen ja suunnittelun vaatima aika. 

(Kouri et al. 2005, s. 406) 
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Tuotantoprosessin tuottavuuden kehittyminen ja läpäisyajan lyhentyminen ovat 

yhteydessä toisiinsa. Tuottavuuden kasvu selittyy osittain toiminnan laadun 

kehittymisellä. Virheiden ja ongelmien aiheuttamat kustannukset vähenevät 

huomattavasti. Toiminnan ohjaukseen ja materiaalien käsittelyyn ei kulu enää niin 

paljoa aikaa ja näin välilliset kustannukset laskevat. Kompakti layout ja selkeä 

materiaalivirta vähentävät suunnittelun ja ohjauksen tarvetta. Työntekijät pystyvät 

keskittymään paremmin valmistustehtäviin toiminnan ollessa tehokkaampaa ja 

selkeämpää. Ruotsalaisessa teollisuudessa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin että, 

puolittamalla läpäisyaika saadaan seuraavia etuja aikaiseksi: 

 

Taulukko 3. Läpäisyajan puolittamisen vaikutukset (Kouri et al. 2005, s. 407) 

Läpäisyajan puolittamisen vaikutukset, Lähde PIMS/INDEVO 1992 

- 8,5% tuotantokustannukset            - 47% keskeneräisen tuotannon arvo 

+ 9,5% kannattavuus                        - 15% sitoutunut pääoma 

 

 

 
Kuva 2. Esimerkki tuotantoketjun läpäisyajan koostumuksesta (Kouri et al. 2005, 

s. 406) 

 

Kuvasta 2 nähdään, kuinka vähän itse työnvaiheaika on koko tekemisajasta. 

Odotusaikojen ja asetusaikojen lyhentäminen ovat näin ollen tärkeimmät 
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kehityskohteet itse tuotantoprosessin kehittämisessä. Kun tarkastellaan koko 

komponentin tai tuotteen valmistusprosessia, huomataan että työnvaiheajan osuus 

kokonaisajasta on mitättömän pieni. Usein se on promillen tai muutaman 

prosentin suuruinen, riippuen tosin paljon siitä, kuinka pitkä valmistusprosessi on. 

Jos työvaiheita on paljon, lisääntyy yleensä välivarastojen määräkin samassa 

suhteessa ja näin ollen odotusajan suuruus kasvaa yhä enemmän kokonaisaikaan 

nähden. 

 

Vaikka nopeus onkin paljolti esillä markkinoinnissa, tulee yrityksen tarkastella 

myös nopeuden takana olevia tekijöitä ja reunaehtoja ennen uusien tavoitteiden 

asettamista. Kun ryhdytään pienentämään läpäisyaikoja, on selvitettävä myös se 

onko suuremmalla toimitusnopeudella kysyntää. Muutokset toiminnassa saattavat 

myös nostaa hintaa ja silloin on selvitettävä onko asiakas valmis maksamaan siitä. 

Yleensä näin ei ole. Selvityksen kohteena tulisikin olla ne potentiaaliset hyödyt ja 

lisäarvot, jotka asiakas voisi saada, jos toimitusnopeutta nostetaan. (Sartjärvi, 

1992, s. 58) 

 

Toisaalta joidenkin toimintojen nopeuttaminen voi olla niin helppoa, että ne 

kannattaa toteuttaa vaikka asiakas ei niistä maksaisikaan. Kun muutoksen 

kohteena ovat kustannukset, laatu ja nopeus on syytä olla varovainen ja kiinnittää 

huomiota tarkkaan ohjaukseen. Näin vältytään turhalta kaaokselta ja toiminnan 

heikentämiseltä. (Sartjärvi, 1992, s. 58) 

 

3.5  Tuotannon kehittäminen 

 

Tuotannon kehittämisen tavoitteena on häiriötön, yksinkertainen ja 

kustannustehokas toiminta.  

 

Kaikki työpistekohtaiset varastot pyritään pitämään mahdollisimman pieninä ja 

hyvin järjestettyinä, jolloin tarvittavat työvälineet ja materiaalit ovat heti saatavilla 

eikä myöhästyneitä raaka-aine tilauksia ja siirtelyä keskitetystä varastosta tarvita. 
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Materiaaleja siirretään vakioiduilla kuljetusalustoilla, joiden koko määrää 

kuljetuserän ja joskus myös valmistuserän suuruuden. Kun varastot ovat selkeästi 

kaikkien nähtävillä ja osatilanne on helposti nähtävissä, turhia osia ei tällöin 

tehdä. Pitämällä vapaa lattiapinta-ala pienenä varmistetaan, ettei ole turhaa tilaa, 

johon helposti kasaantuu siihen kuulumattomia tavaroita. Tämän avulla vältetään 

myös turhaa tavaroiden siirtelyä, jota luonnollisesti tulisi välttää. (Kajaste & 

Liukko, 1994, s. 37) 

 

Jokainen työpiste, solu ja verstas vastaa siitä, että virheellisiä osia ei toimiteta 

seuraavaan vaiheeseen. Mitä myöhemmin virheet havaitaan, sitä kalliimmaksi 

niiden korjaaminen tulee. Jos havaitaan virhe, niin työntekijöillä pitää olla oikeus 

ja velvollisuus sammuttaa tuotantolinja ja selvittää virheen syy. (Kajaste & 

Liukko, 1994, s. 37) 

 

Kun tuotteet ja sen komponentit ovat toistuvia, voidaan tuotantoa tai ainakin 

joitakin osia ohjata tällöin ilman tietojärjestelmää esimerkiksi 

kaksilaatikkoperiaatteella tai käyttämällä kuljetus- ja valmistuskortteja, jotka 

siirtyvät solujen välillä antaen kuljetus- ja valmistusimpulssin. Tuotantoa voidaan 

havainnollistaa paremmin myös käyttämällä visuaalisuutta hyväksi. 

Materiaalitarvetta havainnollistetaan mm. värien ja valojen käytöllä. (Kajaste & 

Liukko, 1994, s. 38) 

 

3.6  Asetusajat 

 

Asetusajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu asetuksen vaihtamiseen koneella 

tuotteesta toiseen. Tuotannon läpäisyaikoja lyhennetään usein eräkokoja 

pienentämällä, mikä vaatii lyhyitä asetusaikoja. Jotta asetusaikoja pystytään 

lyhentämään, on ensin tehtävä analyysi kaikista vaiheista mitä siihen kuuluu. 

Monesti analyyseissä huomataan, että tehdään paljon sellaisia tehtäviä, joilla ei 

ole mitään tekemistä asetusten kanssa. Tällaisia ovat mm. työkalujen etsiminen, 

noutaminen ja koneiden huolto. (Kajaste & Liukko, 1994, s. 38) 
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Kun turhat toimenpiteet on poistettu, erotellaan vielä keskenään sisäiset ja 

ulkoiset asetukset. Ulkoisessa asetuksessa valmistellaan seuraavan erilaisen 

kappaleen tekeminen jo edellistä kappaletta valmistettaessa. Näitä valmistelevia 

asetuksia tulisi tehdä mahdollisimman paljon. Sisäisiä asetuksia ovat taas ne, joita 

tehdään kun kone on pysähdyksissä. Henkilöstön osaaminen ja huolellisuus ovat 

asetustyön onnistumisen avaintekijät. Kokemukset osoittavat, että asetusaikoja 

voidaan hyvinkin jopa puolittaa. (Kajaste & Liukko, 1994, s. 38) 
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4.  TUOTANTOPROSESSIT 
 

Yrityksen tuotantoprosessien suunnittelu on laaja-alainen ja vaativa tehtävä. 

Seuraavaksi esitellään kolmen erilaisen valmistusprosessin keskeisiä periaatteita 

ja menetelmiä. Layoutsuunnittelu sisältää koneiden, laitteiden ja 

materiaalivirtojen suunnittelun. (Kouri et al. 2005, s. 475) 

 

Valmistusprosessin ja työtehtävien toteutustapa vaikuttaa merkittävästi tuotannon 

tavoitteiden toteutumiseen ja valmistuksen kannattavuuteen. Tuotantoprosessien 

suunnittelu perustuukin tästä syystä tuotannolle asetettuihin tavoitteisiin. Tehdyt 

valinnat vaikuttavat suoraan tuotannon kustannustehokkuuteen, laatuun, 

joustavuuteen sekä aikakilpailukykyyn. (Kouri et al. 2005, s. 475) 

 

4.1  Tuotantolinjalayout 
 

Tuotantolinjalayoutissa (kuva 3) koneet ja laitteet ovat valmistettavan tuotteen 

työnkulun mukaisessa järjestyksessä. Tuotantolinja on erikoistunut tietyn tuotteen 

valmistamiseen. Valmistus ja kappaleenkäsittely on automatisoitua ja tehokasta. 

Työn kulku on selkeää ja eri vaiheiden välillä on mahdollista käyttää mekaanisia 

kuljettimia. (Kouri et al. 2005, s. 475) 

 

Tuotantolinjan rakentamisen edellytyksenä ovat suuri volyymi ja korkea 

kuormitusaste. Suurien valmistusmäärien ansiosta tuotteen yksikkökustannukset 

ovat alhaiset, vaikka tuotantolinjan rakentamisen kustannukset ovatkin suuret. 

Tuotantolinjalta edellytetään häiriöttömyyttä, sillä pienikin häiriö vaikuttaa 

nopeasti koko linjan tuottavuuteen. (Kouri et al. 2005, s. 475) 

 

Tuotantolinjalayoutissa laadunvalvonta korostuu, koska häiriöiden aiheuttamat 

kustannukset ovat suuret ja linja kykenee tuottamaan tehokkaasti myös 

virheellisiä tuotteita. Kapasiteetin kasvattaminen on vaikeata linjan rakentamisen 

jälkeen. Tuotantosarjat ovat usein suuria, sillä asetusten vaihtaminen tuotteesta 
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toiseen vie paljon aikaa. Selkeä työnkulku tekee linjan tuotannonohjauksen 

helpoksi ja koko linjaa voidaan ohjata käytännössä yhtenä kokonaisuutena. (Kouri 

et al. 2005, s. 475) 

 

 
Kuva 3. Tuotantolinjalayout (Kouri et al. 2005, s. 476) 

 

Yllä olevasta kuvasta nähdään, että valmistus etenee hyvin virtaviivaisesti 

eteenpäin kokoonpanolinjalla. Kokoonpanolinjan toimivuuden varmistamiseksi 

valmistuslinjoilla A, B ja C ei saa esiintyä osapuutteita. Jos yksikin osa puuttuu, 

koko tuotantolinja pysähtyy. 

 

4.2  Funktionaalinen layout 

 

Funktionaalisen layoutin (kuva 4) ideana on järjestellä koneet ja työpisteet 

työtehtävien samankaltaisuuden perusteella, esimerkiksi kaikki sorvit ovat 

sorvaamossa ja hitsauspaikat hitsaamossa. Koneiden tuotantoteknologiaan 

perustuvan ryhmittelyn vuoksi funktionaalista layoutia kutsutaan myös 

teknologiseksi layoutiksi. (Kouri et al. 2005, s. 476) 

 

Tällaisessa layoutissa tuotantomäärät ja tuotetyypit voivat vaihdella paljonkin. 

Koneet ja laitteet ovat yleensä sellaisia, että niillä voidaan valmistaa joustavasti 
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erilaisia tuotteita joko yksittäin tai sarjoissa. Toisistaan poikkeavien työnkulkujen 

vuoksi materiaalinkäsittelyyn ei pystytä soveltamaan automaatiota kovinkaan 

paljoa. Tuotannonohjaus perustuu tässä tapauksessa koneille jonottavien töiden 

järjestelyyn. Töiden ohjaaminen oikea-aikaisesti työvaiheesta toiseen on hankalaa. 

Tästä syystä työjonot pidentyvät ja keskeneräisen tuotannon määrä kasvaa sekä 

läpimenoaika pidentyy. Pitkät etäisyydet työpisteiden välillä aiheuttavat suuria 

materiaalin kuljetus- ja käsittelykustannuksia. Etäisyyksistä johtuen myös 

laadunhallinta huononee. (Kouri et al. 2005, s. 476) 

 

Verrattuna tuotantolinjalayoutiin, funktionaalinen layout on helpompi ja halvempi 

toteuttaa. Kapasiteetin kasvattaminen ja erilaisten tuotteiden valmistaminen on 

joustavaa. Funktionaalisen layoutin tuottavuus on kuitenkin heikompi 

tuotantolinjalayoutiin verrattuna. Myös työpisteiden kuormitusasteet jäävät 

keskimäärin alhaiseksi. (Kouri et al. 2005, s. 476) 

 

 
Kuva 4. Funktionaalinen layout (Kouri et al. 2005, s. 477) 

 

Funktionaalisen layoutin huonona puolena on valmistuksen ohjaus, koska 

työvaiheita on paljon. Myös valmistustietojen reaaliaikainen ylläpito on tällöin 

tavallisesti hankalaa. Yleensä työtä ei ohjata aktiivisen aloituksen jälkeen vaan 

sen annetaan edetä omalla painollaan vaiheesta toiseen. Vasta työn 

myöhästyminen havahduttaa ohjaamaan työtä aktiivisesti eteenpäin. (Kouri et al. 

2005, s. 425) 
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4.3  Solulayout 
 

Solulayout (kuva 5) muodostaa itsenäisen, eri koneista ja työpisteistä kootun 

ryhmän, joka on erikoistunut tiettyjen osien valmistamiseen tai työvaiheiden 

suorittamiseen. Solulayout on eräänlainen välimuoto funktionaalisesta layoutista 

ja tuotantolinjalayoutista. Funktionaaliseen layoutiin verrattuna solujen läpäisyajat 

ovat huomattavasti nopeammat sekä materiaalivirrat ovat selkeämmät. 

Solulayoutin hyvänä puolena on, ettei siinä esiinny välivarastoja. Sen etuja on 

myös joustavuus niiden tuotteiden valmistuksessa, joihin se on suunniteltu. 

Asetusajat tuotteesta toiseen ovat lyhyet. Solulinjalayout on joustavampi kuin 

tuotantolinjalayout ja tehokkaampi kuin funktionaalinen layout oman 

tuoteryhmänsä puitteissa. (Kouri et al. 2005, s. 477) 

 

 
Kuva 5. Solulayout (Kouri et al. 2005, s. 478) 

 

Eri tuotteiden tuotantomäärät ja eräkoot voivat vaihdella paljonkin. Tuotteita 

valmistetaan yksittäiskappaleena tai pieninä sarjoina. Solussa tuotannonohjaus on 

helppoa, koska se muodostaa vain yhden kuormituspisteen. (Kouri et al. 2005, s. 

477) 

 

Kun tehdään eri valmistusvaiheita samassa solussa, laadunvarmistus helpottuu 
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huomattavasti. Myös virheiden löytäminen ja korjaaminen on helppoa. Soluissa 

eri koneiden ja laitteiden kuormitusasteet voivat vaihdella huomattavasti. 

Keskimäärin ne ovat alhaisemmat kuin tuotantolinjalla. Solulayout on 

funktionaalista layoutia herkempi kuormituksen vaihteluille ja tuotevalikoiman 

voimakkaille muutoksille. (Kouri et al. 2005, s. 477)  

 

Perusteluita soluvalmistukselle ovat työntekijöiden motivaation ja tuottavuuden 

kasvattaminen. Solussa työskentelevä ryhmä vastaa tehtäviensä suunnittelusta ja 

suorittamisesta itsenäisesti, annettujen ohjeiden mukaisesti. Työntekijät pystyvät 

itse vaikuttamaan keskinäiseen työnjakoon ja tehtävien kierrättämiseen. (Kouri et 

al. 2005, s. 477)  

 

Tuotantolinjoissa ja soluissa työnohjaus on selkeää. Työn aloituksen jälkeen 

valmistettava osa etenee sujuvasti koko linjan tai solun läpi. Ohjauspisteitä on 

vähemmän verrattuna funktionaaliseen tuotantoon. Työnohjaus perustuu tässä 

tapauksessa solu- tai linjakohtaisiin työmääräimiin. Ohjaus voi toimia työntö- tai 

imumenetelmällä. (Kouri et al. 2005, s. 425) 

 

4.4  Layoutin valinta ja suunnittelu 

 

4.4.1  Layoutin valinta 

 

Layouttyypin valintaan vaikuttaa tuotevalikoiman laajuus ja tuotettava määrä. 

Tuotantolinjalayout soveltuu parhaiten, kun valmistetaan suuria määriä 

samanlaisia tuotteita. Funktionaalinen layout sen sijaan edellyttää, että 

tuotantomäärät ovat pienet ja tuotevariaatioiden määrä on suuri. Solulayoutia 

käytetään valmistettaessa eri tuotteita toistuvasti, mutta ei kuitenkaan niin paljon, 

että kannattaisi muodostaa oma tuotantolinja. Kuvasta 6 käy ilmi milloin 

kannattaa valita mikäkin layout. 
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Kuva 6. Tuote-määrä analyysi (Kouri et al. 2005, s. 479) 

 

Tehtaan layout muodostuu erityyppisistä osalayouteista. Layout voi vaihdella 

tuotantoprosessin vaiheen mukaan. Esimerkiksi osat valmistetaan solulayouteissa 

ja kokoonpano suoritetaan tuotantolinjalayoutissa. Funktionaalisesti järjestetyssä 

konepajassa voidaan osa valmistuksesta järjestellä soluiksi. Modernin 

tuotantoautomaation ansiosta on pystytty lisäämään valmistuksen joustavuutta. 

Kun asetusajat ovat lyhyet vaihdettavien tuotteiden välillä, pystytään tällöin 

valmistamaan erityyppisiä tuotteita joustavasti samassa tuotantoprosessissa. 

Yhdistelemällä tarpeeksi eri tuotteita samaan valmistusprosessiin voidaan 

saavuttaa riittävä tuotantomäärä solun tai tuotantolinjan muodostamiselle. (Kouri 

et al. 2005, s. 480) 

 

4.4.2  Layoutin suunnittelu ja tavoitteet 

 

Layoutsuunnittelu on monimutkainen prosessi, johon vaikuttaa suuri määrä 

erilaisia tekijöitä. Tuotantojärjestelmän layoutia tehdessä joudutaan usein 

tyytymään kompromissiin, sillä kaikkien tekijöiden suhteen optimaalista ratkaisua 

ei yleensä ole löydettävissä. (Kouri et al. 2005, s. 482) 
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Kaiken perustana layoutin suunnittelussa on materiaalivirtojen tehokas 

suunnittelu. Suunnittelussa pyritään siihen, että materiaalien kuljetuskerrat- ja 

matkat pyritään minimoimaan. Tuotannonohjauksen ja toiminnan kehittämisen 

kannalta on edullista pyrkiä selkeisiin materiaalivirtoihin. Työpisteet tulee 

sijoittaa siten, että materiaalien siirtoetäisyydet ovat mahdollisimman lyhyet. 

(Kouri et al. 2005, s. 482)  

 

Seuraavassa on lueteltu hyvän layoutin ominaisuuksia: 

 

- materiaalivirrat ovat selkeät 

- layout on helposti ja joustavasti muutettavissa 

- materiaalien siirtotarve on pieni 

- kuljetusmatkat ovat lyhyet 

- erityisosaamista vaativa valmistus on keskitetty samaan paikkaan 

- tehtaan sisäisten palvelujen sijoitus käyttöpaikan lähelle 

- materiaalin vastaanoton ja jakelun tehokkuus 

- sisäisen kommunikaation helppous 

- eri valmistusvaiheiden erityistarpeet on otettu huomioon 

- kaikki tila on tehokkaasti käytetty 

- työturvallisuus ja- tyytyväisyys on otettu huomioon. (Kouri et al. 2005, s. 

482) 

 

Layoutia suunnitellessa on otettava huomioon tulevaisuudessa mahdollisesti 

tehtävät laajennus- ja muutostarpeet. Tuotantomäärien ja tuotetyyppien 

vaihdellessa layoutia on pystyttävä muuttamaan joustavasti. Mahdolliset 

muutostarpeet tulee ottaa huomioon erityisesti, jos työpisteessä sijaitsee suuria ja 

vaikeasti siirrettäviä koneita ja laitteita. Maalaus- ja tuotantolinjat, raskaat koneet 

ja kiinteät varastorakennelmat on sijoitettava siten, etteivät ne haittaa tai estä 

layoutin myöhempää rakentamista. (Kouri et al. 2005, s. 482) 
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5.  TUOTANNONOHJAUS 
 

Tuotannonohjaus on usein määritelty usealla eri tavalla ja siihen liittyvä 

sanastokin on varsin kirjavaa. Seuraavaksi on esitelty eräs tuotannonohjauksen 

määritelmä: 

 

”Tuotannonohjauksella tarkoitetaan markkinoinnin, tuotannon ja 

materiaalitoimintojen operatiivista yhteensopeuttamista tuotannon tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Tuotannonohjaus käsittää tällöin lähinnä tuotannon (eli 

hankinnan, valmistuksen ja jakelun) resurssien operatiivisen ohjauksen.” (Ruuti, 

1992, s.1-10) 

 

5.1  Valmistuksen ohjaus 

 

Valmistuksen ohjauksen tehtäviä ovat työn suorittamisen yksityiskohtainen 

suunnittelu, työnjakelu, työtehtävien ohjaaminen, valvonta ja raportointi. 

Valmistuksen ohjauksen tehtävien sisältöön ja vaativuuteen vaikuttavat paljon 

tehtävien toistuvuus ja yrityksen layout. Yksittäin valmistettavat tilaustuotteet 

aiheuttavat eniten ongelmia ohjauksen suunnittelussa, koska suunnittelu vie paljon 

aikaa. Vakiotuotteiden valmistaminen on helpompaa, koska tehtävät toistuvat 

samoina. Tällöin kuitenkin odotetaan erityistä tarkkuutta kustannusten 

minimoimiseksi. (Kouri et al. 2005, s. 425) 

 

Valmistuksen ohjaus perustuu monesti erilaisiin työmääräimiin. Käytetyimpiä 

ovat työ- ja materiaalimääräimet sekä saattokortit. Työmääräin määrittelee 

suoritettavan työnvaiheen tai valmistettavan tuotteen. Työmääräimessä voi olla 

lisätietoina esimerkiksi piirustusnumero, työkalutiedot, koneistusohjelman 

numero sekä työohjeita. Materiaalimääräin määrittelee puolestaan tarvittavat 

raaka-aineet ja komponentit. Sitä käytetään työvaiheessa tarvittavien materiaalien 

ohjaukseen. Saattokortista käy ilmi valmistettavan kappaleen työnkulku eri 
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työpisteestä toiseen. Sen avulla ohjataan työkappaleen kuljetusta työpisteiden 

välillä. Muita valmistuksessa käytettyjä asiakirjoja ovat mm. piirustukset, 

työohjeet, laadunvalvontakortit sekä urakka- ja tuntikortit. (Kouri et al. 2005, s. 

425) 

 

Monesti yrityksissä käytetään pelkästään työmääräimiä, jos valmistusprosessi on 

riittävän selkeä. Työmääräimissä on kaikki oleelliset tiedot edellä mainituista 

korteista. Työmääräimet saadaan tulostettua tavallisesti yrityksen 

tuotannonohjauksen tietojärjestelmistä. Työmääräimiä voidaan käyttää apuna 

työjärjestyksen suunnittelussa. Työnjohto huolehtii siitä, että työt jaetaan oikeassa 

järjestyksessä työntekijöille. Työjonojen ylläpito voidaan tehdä tietojärjestelmissä, 

josta tulostetaan tarvittavat työpaperit välittömästi ennen työvaiheen aloittamista. 

Tämä mahdollistaa sen, että työjärjestyksen muokkaus ja uudelleenajoitus on 

mahdollista aina työnvaiheen aloittamiseen asti. Työnohjaus ja jakelu pystytään 

hoitamaan yrityksen tietojärjestelmän avulla. Työntekijöillä voi olla jopa 

mahdollisuus osallistua omien työtehtäviensä työjärjestyksen suunnitteluun. 

(Kouri et al. 2005, s. 425) 

 

5.2  Visuaalinen ohjaus 

 

Visuaalinen ohjaus on yksinkertainen tapa varmistaa osien riitto.  Visuaalisessa 

ohjauksessa osien tilanteen näkee ”yhdellä silmäyksellä”.  

 

Visuaalinen ohjaus perustuu materiaalin määrän valvontaan varastointipisteessä. 

Tilausimpulssi syntyy, kun varaston taso alittaa ennalta määritellyn tason. 

Käyttökohteita ovat halvat nimikkeet, joiden menekki on tasainen ja toimitusaika 

lyhyt. (Kouri et al. 2005, s. 452) 

 

Kahden laatikon menetelmä on yleisimpiä visuaalisen ohjauksen keinoja. 

Menetelmässä nimikkeet varastoidaan kahteen laatikkoon ja ensimmäisen laatikon 

tyhjentyessä toinen laatikko otetaan käyttöön. Toista laatikkoa käyttöönotettaessa 
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tehdään täydennystilaus. Laatikossa on kortti, joka määrittelee ostettavan 

nimikkeen ja ostoerän. Kortti toimitetaan keräilypisteeseen, josta tieto siirtyy 

ostajalle. Saapuneet materiaalit pakataan taas samoihin laatikoihin. Laatikoiden 

päälle laitetaan kortti, jonka jälkeen ne toimitetaan käyttöpisteeseen. Laatikoiden 

nimikemäärät on mitoitettu siten, että toinen laatikko riittää vastaamaan 

toimitusajan kysyntään. Kahden laatikon menetelmästä on olemassa useita eri 

variaatioita. Visuaalinen ohjaus sopii erityisen hyvin halvoille nimikkeille, joiden 

laskenta varastosta on vaikeaa. Tällaisia nimikkeitä ovat esimerkiksi ruuvit, 

mutterit ja aluslevyt. (Kouri et al. 2005, s. 452) 

 

5.3  Imuohjaus 

 

Imuohjauksella tarkoitetaan ohjausta, jossa valmistetaan todellisen kulutuksen 

mukaan eikä mahdollisen ennusteen mukaan. 

 

Yleensä tuotannonsuunnittelussa ohjaus on tarkinta valmistuksen aloittamisessa. 

Kaikki lähtee liikkeelle siitä milloin työt aloitetaan. Imuohjauksessa taas 

suunnittelun painopiste perustuu tuotannon loppupäähän. Esim. kokoonpano 

suunnitellaan huolella. Kokoonpano sitten ”pyytää” tarvitsemansa osat osien 

valmistajilta. Osavalmistus voidaan hoitaa esim. laatikoiden avulla siten, että 

tyhjät laatikot viedään kokoonpanosta osien valmistukseen aiheuttaen taas 

impulssin uuden erän valmistukselle. Imuohjausta käytettäessä ohjaus kohdistuu 

juuri sinne, missä se on kaikkein kannattavinta. Keskeneräiseen tuotantoon 

sitoutunut pääoma on kaikkein suurimmillaan tuotannon loppupäässä ja siksi 

siellä ei kannata pitää kalliita välivarastoja. (Miettinen, 1993, s. 54) 

 

Imuohjauksen edellyttämää informaatiojärjestelmää kutsutaan nimellä Kanban. 

Kanban on japania ja tarkoittaa suomeksi imuohjaus. Menetelmän esitteli 

ensimmäisenä Toyota Motor Company. Järjestelmä edellyttää mm. seuraavia 

ominaisuuksia: 
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- Tuotannon on oltava jossain määrin jatkuvan prosessin luonteista ja siihen 

on sovelluttava suuret eräkoot. 

 

- Lopputuotteen kysyntä pystyttävä ennustamaan mahdollisimman tarkasti, 

jotta pystytään tasaamaan kuormitus oikein. 

 

- Puolivalmistenimikkeillä on oltava suuri volyymi- tai yksittäisarvo, jotta 

menetelmän käyttö olisi kannattavaa. 

 

- Asiakasohjatussa tuotannossa menetelmän toimivuutta voidaan lisätä 

tuotteen moduloinnilla, jolloin asiakassidonnaisuus tulee 

valmistusprosessiin mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa, mieluiten 

vasta kokoonpanossa. (Miettinen, 1993, s. 55) 

 

Kanban-järjestelmä on siis tuotannon imuun pohjautuva kapasiteetin ja varastojen 

ohjausjärjestelmä. Sen avulla kaikki materiaali saadaan ”imettyä” 

loppukokoonpanoon ja kaikki työvaiheet on liitetty loppukokoonpanolinjaan 

yksinkertaisin visuaalisin ohjauskeinoin. Kaikkien työpisteiden työntekijät 

noutavat standardin määrän osia valmistavilta edeltäviltä työpisteiltä silloin, kun 

heidän työasemansa tarvitsevat niitä. Tämä toimii siis impulssina työpisteelle ja 

he alkavat valmistaa nopeasti uutta standardia määrää tuotteita. Tällä tavoin 

työasemat ovat liitetty toisiinsa ketjuksi, jonka avulla loppukokoonpanon 

viimeinen työvaihe säätelee kaikkien muiden työasemien tuotantotahtia. Kanbania 

voi käyttää avuksi myös alihankkijoiden kanssa, jos heidän toimipisteensä 

sijaitsevat tarpeeksi lähellä. (Miettinen, 1993, s. 55) 

 

Kanban-imuohjauskortteja on olemassa kahta erilaista tyyppiä, kuljetuskanbaneita 

ja valmistuskanbaneita. Kuljetuskanban on komponenttilaatikon kyljessä, kun 

laatikko saapuu kokoonpanopaikalle. Kun laatikko otetaan käyttöön, siirretään 

kuljetuskanban keräilypisteeseen, josta se toimitetaan komponenttia valmistavalle 

henkilölle. Tämä henkilö pakkaa laatikkoon kanbankortissa olevan määrän verran 

tuotetta. Tuotteet kuljetetaan taas kokoonpanopisteeseen ja samalla haetaan uudet 
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kuljetuskanbanit keräilypisteestä. Samasta komponentista laitetaan liikkeelle 

useampi kanbankortti ja näin saadaan varmistettua komponenttien riittävyys 

kokoonpanopaikalla toimitussyklin aikana. (Kouri et al. 2005, s. 423) 

 

Osavalmistajalla on käytössään oma tuotantokanbaninsa. Nämä kanbanit ovat 

osavalmistajan varastossa olevien komponenttilaatikoiden kyljissä. Kun 

osavalmistaja pakkaa komponentit lähteväksi kokoonpanoon, vapautuvat nämä 

kanbanit. Tuotantokanbanit siirretään tuotantoprosessin alkupäähän, jossa 

aloitetaan tuotantokanbanin määrittelemä tuotantoerän valmistaminen. Kun erä on 

valmis, kiinnitetään kanban komponenttilaatikon kylkeen ja siirretään sen jälkeen 

varastoon. Myös tuotantokanbaneja on liikkeellä kierrossa monia kappaleita, mikä 

varmistaa riittävät välivarastot tuotantomäärien vaihdellessa. (Kouri et al. 2005, s. 

424) 

 

Kanban-ohjaukseen siirryttäessä on alussa selvitettävä tarvittavien kanbanien 

määrä sekä kuljetus- ja tuotantoerien koko. Kysynnän vaihdellessa myös 

kanbanien määrää ja eräkokoa muutetaan. Tavoitteena on vähentää vähitellen 

kanbanien määrää ja pienentää kanbanien määrittelemiä eräkokoja. (Kouri et al. 

2005, s. 425) 

 

5.4  Logistinen materiaalinohjaus 

 

Materiaalinohjaus on eräs yrityksen ja koko sen arvoketjun lävistävää 

logistiikkaprosessia. Sen keskeisimpiä tavoitteita ovat läpimenoaikojen 

nopeuttaminen, tuottavuuden parantaminen ja asiakaslähtöinen palvelustrategia. 

Logistinen materiaalinohjaus liittyy yhtä läheisesti myymiseen, ostamiseen kuin 

valmistamiseenkin. Sen toteuttaminen on osa yrityksen strategiaa sekä 

jokapäiväistä käytännön toimintaa. (Sakki, 1994, s. 26) 

 

Suuret varastot ovat merkki ongelmista yrityksessä. Oleellinen läpimenoaikojen 

lyhentyminen voidaan saada aikaan vain lisäämällä yhteistyötä imuohjauksen 
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periaatteiden mukaisesti. Käytännön toiminnan kehittämisessä on kaksi asiaa 

joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota: tavaratoimitusten oikea rytmi sekä 

saapuvien ja lähtevien tavaravirtojen jatkuva tasapaino. (Sakki, 1994, s. 26) 

 

Oikean toimitusrytmin löytymisen edellytyksenä on, että tuotteet luokitellaan. 

Joidenkin tuotteiden toimituseräkokoa tulee pienentää ja toisten taas vastaavasti 

suurentaa. Kun rytmi tihenee ja erien koko pienenee, lisääntyvät 

käsittelykustannukset helposti. Oikea ratkaisu löytyy yleensä tapauskohtaisesti. 

Yleissääntöä ei ole, mutta eniten oikeaan rytmiin vaikuttaa jakelun toteuttamistapa 

ostajan ja myyjän välillä. (Sakki, 1994, s. 26) 

 

Käytännön tasolla ohjauksen perusajatus on varsin yksinkertainen. Jos halutaan 

pienentää varastomääriä, tulee tavaraa ostaa tulevaa myyntiä tai kulutusta 

vähemmän. Oikean tason saavuttamisen jälkeen osto- ja myyntivirtojen tulee olla 

siitä eteenpäin tasapainossa. Jatkuvan tasapainon säilyttämiseksi on osto ja myynti 

suunniteltava huolella. Yleisin puute ohjauksessa onkin heikko suunnittelu, joka 

taas johtuu yhteistyön puutteesta. Saapuvan tavaravirran sopeuttaminen 

ennakoituun kulutukseen ja virtojen tasapainossa pitäminen on siksi toinen 

käytännön kehittämiskohteista. (Sakki, 1994, s. 26) 

 

Materiaalinohjaus on hyvin käytännönläheistä toimintaa. Sitä ei ratkota pelkästään 

matemaattisten mallien avulla eikä pelkästään atk-järjestelmiä kehittämällä, 

vaikka toimiva tietokonejärjestelmä onkin välttämätön apuväline päivittäisessä 

ohjauksessa. Tärkeintä materiaalinohjauksessa on yksinkertaisten periaatteiden ja 

toimenpiteiden ymmärtäminen. Kun ne on sisäistetty, voidaan jokaisessa 

yrityksessä kehittää toimiva materiaalin ohjausjärjestelmä. Sen tärkein osa on 

ohjaukseen osallistuvat ihmiset. Tietojärjestelmistä ei ole paljoa hyötyä, jos 

ihmisten asenne on se, että tietoa ei haluta välittää niille, jotka sitä tarvitsevat. 

Erittäin tärkeää on ymmärtää varastojen merkitys. Monet luulevat, että varastojen 

pitäminen on hyödyllistä, vaikka ne eivät suurimmassa osassa tuotteista lisää 

mitään arvoa. (Sakki, 1994, s. 28) 
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Materiaalin ohjaus koskettaa läheisesti ostotoimintaa ja siksi on tärkeää kehittää 

myös ostajien työtapoja. Ostajilla tarkoitetaan sekä päätoimisesti ostotehtäviä 

hoitavia että niitä monia henkilöitä, jotka joutuvat oman työnsä ohella myös 

tekemään tilauksia esimerkiksi oman työsolunsa komponenteista. (Sakki, 1994, s. 

28) 

 

Materiaalinohjaus sisältää materiaalivirtojen ja niihin liittyvien tietovirtojen 

suunnittelua ja valvontaa. Materiaalinohjauksen osatavoitteita ovat mm. 

sitoutuneen pääoman pieneneminen, asiakkaalle tuotettavien lisäarvojen 

maksimointi ja kustannustehokkuuden parantaminen. Materiaalinohjauksen 

tehtävänä on varmistaa, että valmistuksen tarvitsemaa materiaalia on oikea määrä, 

oikean laatuisena, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Materiaalinohjaus voidaan 

jakaa kolmeen toimintoon: hankinta, varastointi sekä kuljetukset mukaan lukien 

jakelun. (Miettinen, 1993, s. 69) 

 

Materiaalinohjaus ottaa huomioon yrityksen muut tavoitteet niin, että 

materiaalivirta on mahdollisimman jatkuva ja tasainen sekä kokonaistulos on 

optimaalinen. Seuraavassa kuvassa näkyy materiaalin ohjauksen tavoitteet: 
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Kuva 7. Materiaalinohjauksen päätavoitteet (Miettinen, 1993, s. 69)  
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6.  KARTOITUKSEN TEKEMINEN JA ANALYSOINTI 
 

Tässä kappaleessa on laadittu malli kaizen-projektille. Se koostuu 

kartoittamisesta, saatujen tietojen analysoimisesta, niiden pohjalta toiminnan 

kehittämisestä, jatkuvasta seurannasta ja edelleen kehittämisestä. 

  

6.1  Kehitystoiminnan lähtökohta 

 

Tuotannon kehittämisen taustalla on yleensä useita eri syitä. Tällaisia voivat olla 

johdon asettama tavoitetila, asiakkaalta saatu negatiivinen palaute, henkilöstön 

esittämät ongelmat tai samoilla markkinoilla kilpailevien yritysten alhaisemmat 

valmistuskustannukset. 

 

Tuotannon kehitystoiminnassa on tarkoituksenmukaista toteuttaa ensin tilanteen 

kartoitus ja analysointi. Ne ovat tärkeimmät työkalut lean-toiminnassa. Erityisesti 

kartoitus on tärkeä, sillä sen tulisi ohjata kaikkien muiden työkalujen käyttöä. On 

kuitenkin muistettava, että kaikenlainen kartoittaminen ja analysointi ovat turhia, 

jos ne eivät johda toimintaan. Pelkkä tietojen keräys ei siis saa olla toiminnan 

lähtökohta. (Bicheno, 2004, s. 68) 

 

6.1.1  Kartoituksen tavoite 

 

Tavoitteena kartoittamisessa on priorisoida kaizen-projektien kehityskohteet. 

Kartoituksen avulla kokonaisuuden näkeminen hahmottuu paremmin, tärkeimpien 

kehityskohteiden valitseminen helpottuu ja pystytään välttämään ryntäämistä 

sopimattomiin toimintoihin. Kartoitus ja analysointi tehdään kehityskohteen 

tutkimiseksi, joten työntekijöitä tulee rohkaista ilmaisemaan mielipiteitä ja 

tekemään huomautuksia tai jopa piirtämään ns. arvoketjuja mikä heidän 

mielestään olisi järkevin toimintatapa. Arvoketjut ovat havainnollistamisen 

apuväline ja niiden avulla voidaan kuvata esimerkiksi tuotteen valmistusketju 
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raaka-aineesta aina valmiiksi tuotteeksi asti. Ne ovat erittäin havainnollisia ja 

katsoja pystyy hahmottamaan kokonaisuuden ”yhdellä silmäyksellä”. 

Arvoketjukartat tulee laittaa esille siten, että kaikki näkisivät miten toiminta 

tapahtuu tällä hetkellä. Arvoketjukarttojen ei ole tarkoitus olla koristeena vaan 

niitä tulee parantaa ja muuttaa jatkuvasti. On tärkeää, että kaikkiin arvoketjuihin 

merkitään päivämäärät milloin ne on tehty. Näin voidaan myöhemmin havaita 

miten paljon uudistuksia on saatu aikaiseksi. Arvoketjuja tehdään seuraavista 

vaiheista: nykytila (engl. current state), tulevaisuuden tila (engl. future state) ja 

ihannetila (engl. ideal state). (Bicheno, 2004, s. 68) 

 

Arvoketjujen kehittäminen tulee tapahtua aina niin, että kehitettävien työpisteiden 

työntekijät ovat mukana kehitystoiminnassa. On tärkeää, että kaikki kartoitukseen 

osallistuvat henkilöt ovat avoimia ja innokkaita oman työpisteensä kehittämisessä. 

(Bicheno, 2004, s. 68) 

 

6.1.2  Tiedon kerääminen 

 

Kaikki tarvittavat tiedot kirjataan juuri sinä päivänä kun kaizen-projekti aiotaan 

suorittaa. Suurimmassa osassa kartoituksista kartat piirretään toimistoissa, mikä ei 

ole kuitenkaan järkevää. Paljon todenmukaisemman kuvan saa, kun piirtää kartan 

kehitettävässä kohteessa, sillä silloin näkee omin silmin miten asiat 

todellisuudessa ovat. Kokeneemmat aloittavat yleensä tietojen kartoittamisen 

valmistuksen loppupäästä, jotta he voivat paremmin kartoittaa asiakastilauksen 

onnistumiseen vaadittavat resurssit jokaiselta tasolta ennen kuin siirtyvät toiseen. 

Jos tämä tuntuu liian vaikealta on helpompi lähteä liikkeelle valmistuksen 

alkupäästä. (Bicheno, 2004, s. 69) 
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Kuva 8. Kartoitus ja toteuttaminen (Bicheno, 2004, s. 69) 

 

6.1.3  Organisointi 

 

Hyvin organisoitu toiminta (engl. organising) koskee koko lean-toiminnan 

toteuttamista yleensä eikä pelkästään vain arvoketjujen kartoittamista. Normaalisti 

kaizen-projekteihin valitaan ohjausryhmä. Ryhmän vetäjäksi valitaan ”lean-

mestari”, joka on yleensä tuotannonkehityspäällikkö. Ohjausryhmään kuuluu 

myös lean-toiminnan edistämisryhmä, joka tukee kartoittamista. Suotavaa on, että 

kartoittamispaikka on lähellä itse kartoitettavaa kohdetta. Tarvittavia apuvälineitä 

karttojen piirtämiseen ovat paperit, lehtiötaulut, liimatarrat, kumit ja kynät. Eri 

väreillä kannattaa erottaa selkeyden vuoksi materiaali- ja informaatiovirrat. 

Sekuntikellon avulla saadaan mitattua mm. kulkemiseen kuluva aika ja 

kappaleisiin kuluva työstövaiheaika. Tuotannonohjausjärjestelmistä kannattaa 

hankkia ennakkoon suurin osa tarvittavista tiedoista. On parempi, että 

kartoitukseen osallistuvat henkilöt pääsevät itse keräämään tietoja, kuin että 

kartoituksen tekisi yksin joku ammattilainen. Kartoituksessa on hyödyllistä 

käyttää apuna myös spagettidiagrammeja, joista nähdään missä työpisteet ja 

varastot sijaitsevat tehtaalla. Kartoitettavalla alueella käveleminen antaa hyvän 
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yleiskuvan toteutukseen osallistuville henkilöille ja näin myös pienet epäkohdat 

tulevat huomatuksi. (Bicheno, 2004, s. 68) 

 

6.1.4  Esikartoitus 

 

Ennen kaizen-projektin toteutusta on hyvä miettiä odotukset tulevalta projektilta 

ja hahmotella suunnitelma. Tätä kutsutaan esikartoitukseksi (engl. pre-mapping 

workshop). Suositeltavaa on myös tutustua johonkin työpisteeseen joka on jo 

aiemmin kartoitettu. Kaizen-projekti on rajattava ennen aloitusta, sillä muuten 

toiminta laajenee monesti liikaa ja asetetut tavoitteet jäävät saavuttamatta. 

Rajauksessa on tehtävä selkeä päätös siitä mitä otetaan mukaan ja mikä jää 

ulkopuolelle. Valittavia tarkastelukohteita voivat olla mm. toimittajat, asiakas ja 

komponentin/tuotteen valmistusprosessi. Tähän kannattaa käyttää reilusti aikaa. 

Valintaan vaikuttavat toimintaympäristö ja se miten hyvin edellä mainitut asiat 

ovat yhdistettävissä rajauksen sisälle. Joskus on aloitettava tuoteperhe analyysin 

tekemisellä. Usein aloitetaan kokonaisläpimenoaika-analyysin tekemisellä, joka 

vie eniten aikaa. (Bicheno, 2004, s. 68) 

 

Kun kartoittaminen aloitetaan, koko ryhmä kulkee yhdessä läpi valitun 

komponentin/tuotteen reitin ja tämän jälkeen ryhmä jaetaan osiin ja jokainen tekee 

kartoituksen. Tekemistä voidaan jakaa esimerkiksi niin, että osa pienryhmistä 

keskittyy kartoittamaan materiaalivirtoja ja osa informaationkulkua. Kartoituksen 

alussa on tärkeää kertoa kaikille mitä tietoja kirjataan ja miten. Kartoituksen 

onnistumisen edellytyksenä ovat avoimuus ja rehellisyys. (Bicheno, 2004, s. 69) 

 

Kartoitusryhmässä tulee olla alueen ohjaaja, alueen johtaja, muutama työntekijä, 

mahdollisesti sisäisiä asiakkaita ja toimittajia, henkilöitä jotka ovat seuraavalla 

kartoitettavalla alueella ja kokenut kartoittaja-henkilö, esimerkiksi konsultti. 

Kuten jo aiemmin todettiin, kartoitusta ei tule antaa tehtäväksi pelkästään 

ammattilaiselle. Uskottavuuden luominen on tärkeää ja se saavutetaan parhaiten 

kuuntelemalla kaikkien kehittämiseen osallistuvien mielipiteitä avoimesti. 
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Yleensä kartoitusryhmän koko on 7-9 henkilöä. (Bicheno, 2004, s. 69) 

 

6.1.5  Peruskartoitus 

 

Kun todellinen kartoitus aloitetaan, tehdään yleensä seuraavanlaisia peruskarttoja 

(engl. basic maps): arvoketjukartta ja spagettidiagrammi. Tässä vaiheessa 

kehitysryhmä on hyvä jakaa osiin ja antaa heidän kirjata muutaman tunnin ajan 

omia havaintojaan. Havaintoja tehtäessä, kartalle kirjataan kaikki turhalta tuntuvat 

asiat tutkittavasta kohteesta, toimintatavoista ja tuotantoympäristöstä. Tässä 

vaiheessa kirjataan vain havaintoja epäkohdista. Itse toteuttaminen tapahtuu 

myöhemmässä vaiheessa. Kun havainnot on tehty, ne kootaan yhteen ja esitellään 

koko kaizen-ryhmälle. (Bicheno, 2004, s. 69) 

 

6.1.6  Nykytilanteen tietojen keräys 

 

Kuten jo aiemmin todettiin, aivan kaikkea tiedon keräämistä ei kannata jättää 

päivään, jolloin kaizen-projekti toteutetaan. Siksi on hyvä tehdä jo etukäteen 

nykytilanteen tietojen keräys (engl. current state data collection). Tällaisia 

tarvittavia tietoja ovat mm. koneiden tahtiajat ja kapasiteetit, käyttöasteet, 

työntekijöiden taidot sekä toimittajan toimitusaika ja -varmuus. Jos havaitaan 

selkeitä pullonkauloja tuotannossa, ne kannattaa merkitä näkyvästi. (Bicheno, 

2004, s. 70) 

 

6.1.7  Nykytilanteen kartoitus 

 

Nykytilanteen kartoitus (engl. current state workshop) olisi hyvä tehdä samana 

päivänä kuin peruskartoituskin tai viimeistään seuraavana päivänä. Kun kaikki 

neljä karttaa on tehty, ne kootaan yhteen ja analysoidaan kehitysryhmän kanssa 

läpi. Tässä vaiheessa lasketaan aika mikä kuluu työn tekemiseen, lisäarvon osuus 

ja pullonkaulan tuotto (kpl/h). Lisäksi kirjataan kaikki havaitut lisäarvoa 
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tuottamattomat asiat. Nykytilanteen kartoituksella on kolme tavoitetta: saavuttaa 

selkeä kokonaiskuva arvonnoususta, tunnistaa helposti korjattavat epäkohdat sekä 

tunnistaa alueet joita on tutkittava tarkemmin. Nämä edellä mainitut toimenpiteet 

voidaan suorittaa lyhyellä aikavälillä (engl. short term actions). (Bicheno, 2004, s. 

70) 

 

6.1.8  Yksityiskohtainen kartoitus 

 

Yksityiskohtaisessa kartoitusvaiheessa (engl. detailed mapping) suoritetaan 

tarkempi kartoitus. Tähän mennessä prosessin toimintakartat on saatettu tehdä jo 

valituilta alueilta ja niihin on kerätty tarkemmin tietoa informaatiovirran tai 

aikataulun näkökulmasta. Informaatio arvoketjua voidaan käyttää sellaisilla 

valituilla alueilla, missä on selkeä prosessin kulku ja vähäinen ohjauksen tarve. 

On usein hyödyllistä keskittyä valittujen prosessien erilaisuuteen, asetusaikoihin, 

viallisten kappaleiden määrään ja kysyntään. (Bicheno, 2004, s. 68) 

 

6.1.9  Tulevaisuuden tilan kartoitus 

 

Tulevaisuuden tilan kartoituksen (engl. future state workshop) suunnittelun pitää 

perustua peruskartoituksessa tehtyihin havaintoihin. Tavoitteena on kehittää 

seuraavaa tulevaisuuden tilaa, toimintasuunnitelmaa ja mahdollisesti ihannetilaa. 

Tässä vaiheessa on hyvä piirtää tulevaisuudentila-kartta ja ihannetila-kartta. Myös 

toimintaa tukevien diagrammien ja luonnosten tekeminen sekä käyttö on suotavaa. 

Erityisesti layoutien, informaatiovirtojen ja aikataulujen tekeminen on havaittu 

hyödylliseksi. On tärkeää, että kaikki tehdyt kartat ovat esillä suunnittelutilassa, 

jossa kaikki saavat esittää omia ideoitaan. Näin saadaan paras hyöty kartoituksesta 

ja kaikki innostumaan kehittämisestä. (Bicheno, 2004, s. 68) 
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6.1.10  Simulointi  

 

Toiminnan simulointi (engl. simulation) on mahdollista ja siihen on monia eri 

keinoja. Paperi simuloinnissa tehdään noin kuukauden aikajakso suunnitelma 

prosessista paperille. On mahdollista tehdä myös simulointi tietokonetta hyväksi 

käyttäen, mutta se on harvemmin käytetty menetelmä, johtuen kalliista ohjelmista. 

Hyödyllistä on myös tutkia toimenpiteitä, jotka mahdollisesti tulevat 

”tulevaisuuden tila”-karttaan. Erityisesti kannattaa laskea muutokset 

rahoituslaskelmassa vähentyneiden varastojen ja muiden parannusten ansiosta. 

(Bicheno, 2004, s. 68) 

 

6.1.11  Sisäinen implementointisuunnitelma 

 

Sisäinen toimintasuunnitelma (engl. internal implementation) vastaa kysymyksiin 

mitä, kuka, milloin ja missä. Tämä suunnitelma tulee esitellä yrityksen johdolle. 

Myös työntekijöille se on esitettävä tarkasti ja selvitettävä mitä sillä saavutetaan. 

Toimintasuunnitelmasta tehdään Gantin kaavio. Toimintasuunnitelman perusteella 

tulee kehittää suunnitelma seuraavaksi 90 päiväksi ja maksimissaan 180 päiväksi. 

Suunnitelmaa laadittaessa on muistettava kuitenkin, ettei oteta liian laajaa 

kohdetta kerralla hoidettavaksi. (Bicheno, 2004, s. 71) 

 

6.1.12  Ulkoinen implementointisuunnitelma 

 

Ulkoinen implementointisuunnitelma (engl. external implementation) kattaa 

kaikki tilaus- ja toimitusprosessiin liittyvät ulkoiset toimijat. Se sisältää oikeastaan 

koko toimitusketjun. Siitä syystä on laadittava toimitusketjun rakennekartta (engl. 

supply chain structure map) ja laajentunut arvoketjukartta. (Bicheno, 2004, s. 71) 
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6.1.13  Toiminnan jälkeinen katsaus 

 

Toiminnan jälkeinen katsaus (engl. after action review) tehdään, kun kaizen-

projekteissa tehdyistä muutoksista on kulunut vähintään 30 päivää. Kaikkien 

kaizen-projektissa mukana olleiden henkilöiden tulisi osallistua katsaukseen ja 

kertoa mielipiteensä projektista. Katsauksessa käydään läpi projektille asetetut 

tavoitteet ja saadut tulokset. Lisäksi kerrotaan miksi jotain muutettiin ja mitä 

voidaan tehdä tulevaisuudessa vielä paremmin. Tässä katsauksessa saadaan jo 

seuraavaa ”tulevaisuuden tilaa” varten hyviä kehitysideoita. (Bicheno, 2004, s. 

72) 
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7.  TYÖKALUT KAIZEN-PROJEKTIN TEKEMISEEN 
 

Kaizen-projekteja on tehty Assa Abloyn konsernin monissa tytäryhtiöissä jo 

vuosia. Lean-teoria ja kaizen-projektit eivät ole siis pelkästään Abloy Oy:n vaan 

koko Assa Abloy-konsernin strategiaa.  

 

Kaizen-kehitysprojekteissa käytettäviä työkaluja on monia ja jokaiseen projektiin 

kannattaa valita siihen parhaiten sopivat työkalut. Kaikkia seuraavaksi mainittavia 

työkaluja ei siis käytetä jokaisessa kaizen-projektissa, vaan valittavat työkalut 

riippuvat kehityskohteesta ja siitä mitä osa-aluetta kehityskohteessa halutaan 

erityisesti parantaa. Erilaisia kaizen-projekteissa käytettäviä työkaluja ovat mm. 

tuoteperheanalyysi, ELMERI +, kokonaistoimitusaika-kartta, arvoketjut ja 

spagettidiagrammit. Nämä työkalut on valittu, koska näiden avulla on toteutettu 

konsernissa onnistuneita kaizen-projekteja. Työkaluja on helppo käyttää ja niillä 

saadaan aikaan hyviä tuloksia. Työkalujen avulla kuvataan toiminnan nykytilanne 

sekä havaitaan kriittisimmät ongelmat ja tärkeimmät kehityskohteet. 

 

7.1  Tuoteperheanalyysi 

 

Tuoteperheanalyysi on tuoteperheen jakamista osiin, esimerkiksi työvaiheiden ja 

koneiden perusteella, joita tuotteet käyttävät. Tämän tekemistä edellytetään, jos 

halutaan siirtyä solutyyppiseen tuotantoon. Siihen kuuluu strategisia sekä teknisiä 

näkökohtia. (Bicheno, 2004, s. 72) 

 

7.1.1  Strategiset näkökohdat 

 

Nykyisin on jo enemmän sääntö kuin poikkeus, että muodostetaan 

”asiakassoluja”. Jokaisessa loppukokoonpano työpisteessä valmistetaan vain 

tietylle asiakkaalle meneviä tuotteita. Esimerkiksi autotehtaassa voi olla Ford-

solu, Nissan-solu ja Toyota-solu. Jokainen solu huolehtii lähinnä vain omista 
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toiminnoistaan. Vaikka jollekin asiakkaalle ei tarvittaisi omaa solua, siitä voi olla 

kuitenkin taloudellista hyötyä. (Bicheno, 2004, s. 72) 

 

7.1.2  Tekniset näkökohdat 

 

Strategisten näkökohtien selvittämisen jälkeen tulee vielä ratkaista tekniset 

näkökohdat. Ongelmana on, kuinka ryhmitellä osat tai tuotteet soluihin? 

Ongelman ratkaisemiseksi voidaan käyttää selkeyttävää rakenteellista 

tuotevalmistus matriisia. Siitä nähdään missä soluissa valmistetaan mitäkin 

tuotetta, kuinka paljon jokaista konetta kuormitetaan ja sen avulla taas pystytään 

suunnittelemaan tuotantoa paremmin. (Bicheno, 2004, s. 72) 

 

Taulukossa 4 on esimerkki tällaisesta matriisista. Numerot 1-8 ovat prosesseja ja 

kirjaimet A-G ovat tuotteita. Tämän avulla nähdään kuinka paljon mikäkin tuote 

kuormittaa eri konetta. Alla olevasta taulukosta huomataan, että tuotteet A, B ja C 

muodostavat tuoteperheen, sillä niissä on paljon samoja työvaiheita.  

 

Taulukko 4. Tuoteprosessi matriisi (Rother & Shook, 2003, s. 6) 

YHTEISET PROSESSIT  

1 2 3 4 5 6 7 8 

A X X X  X X   

B X X X X X X   

C X X X  X X X  

D  X X X   X X 

E  X X X   X X 

F X  X  X X X  

 
T 
U 
O 
T 
T 
E 
E 
T 

G X  X  X X X  
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7.2  ELMERI + 

 

ELMERI + on menetelmä, jonka avulla voidaan tarkistaa työympäristön ja 

työtapojen turvallisuus. Se on kehitetty esimiesten ja työntekijöiden työsuojelun 

parantamiseksi. ELMERI + soveltuu kaikkiin yrityksiin toimialasta riippumatta. 

(Laitinen, 2003, s. 3)   

 

ELMERI + on yksinkertainen väline yksittäisen työpisteen tai vaikka koko tehtaan 

turvallisuuden arviointiin. Se koostuu 14 keskeisimmästä tarkastettavasta asiasta 

(liite 1). Jokaisessa kohteessa tarkastetaan nämä kaikki asiat. Ne kattavat 

tärkeimmät työtapojen, ergonomian, koneturvallisuuden, liikkumisturvallisuuden, 

järjestyksen ja siisteyden sekä työhygieenisten työympäristötekijöiden asiat. 

Arviot tehdään periaatteella ”kunnossa/ei kunnossa”. Tarkastettava asia on 

kunnossa, kun se täyttää lakisääteiset vaatimukset tai joiltakin osin sitäkin 

tiukemmat hyvän käytännön kriteerit. Yksittäisen työpisteen tarkastuksessa 

saadaan tuloksena lista kunnossa/ei kunnossa olevista asioista. Osaston ja tehtaan 

tarkastetuista työpisteistä voidaan laskea myös ELMERI+ -turvallisuus indeksi, 

joka on kunnossa olleiden havaintojen prosenttiosuus kaikista havainnoista. 

”ELMERI+”-menetelmää voidaan käyttää hyväksi mm. seuraavilla tavoilla: 

 

- työntekijöiden perehdyttämisessä ja koulutuksessa 

- työntekijöiden omatoimisessa työpisteen tarkastamisessa 

- työpaikan työsuojelutarkastuksissa ja jatkuvassa seurannassa 

- vaaran arvioinnissa ja tunnistamisessa 

- tulosmittarina ja johdon apuvälineenä 

- turvallisuuskilpailun mittarina 

- palautevälineenä turvallisuuskulttuurin kehittämisprojekteissa (Laitinen, 

2003, s. 8) 
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7.3  Kokonaistoimitusaikakartta 

 

Kokonaistoimitusaikakartalla pyritään määrittämään ja priorisoimaan lukuisat 

osatekijät, jotka vaikuttavat toimitusajan muodostumiseen. Toimitusajoista 

toistensa kanssa kilpailevien yritysten kannattaisi tehdä tämä kartta ensimmäisenä. 

Ideana on piirtää Pareto-diagrammi (kuva 10), josta käy ilmi miten ajankäyttö 

jakautuu. Autotehdas Cardiffin vuonna 2003 tekemän tutkimuksen mukaan heillä 

kuluu tilauksen jälkeen noin kuusi viikkoa, että he pystyvät toimittamaan auton 

asiakkaalle. Näistä kuudesta viikosta informaatiotyövaiheisiin kuluu keskimäärin 

neljä viikkoa. Tuotannon läpimenoaikojen lyhentäminen ei ole siis ainut asia mitä 

tulee nopeuttaa. Suositeltavaa olisi tehdä diagrammi jokaisen 

kokonaistoimitusaika osa-alueen vaihteluista. Kuvassa 9 on esimerkki koko tilaus-

toimitusketjusta ja ajasta joka kuluu kuhunkin vaiheeseen. (Bicheno, 2004, s. 74)   

 

Tilaus-toimitusprosessi (kuva 9) alkaa tilauksen suunnittelulla (engl. order 

planning), jonka jälkeen itse tilaus laaditaan (engl. order generation). Tähän 

kuuluu myös kustannusarvion (engl. cost estimation) tekeminen. Seuraavaksi 

tilaus saapuu kuitattavaksi ja kirjattavaksi (engl. order receipt and entry) 

toimittajan tuotannonohjausjärjestelmään. Tämän jälkeen tehdään tilauksen 

järjestely (engl. order selection), aikataulun laadintaa varten. Prosessille laaditaan 

aikataulu, jotta tilaus etenee sujuvasti (engl. scheduling). Seuraava vaihe on 

tuotteen valmistus (engl. manufacture) ja asennus (engl. installation). Tämän 

jälkeen tuote lähetetään asiakkaalle ja suoritetaan laskutus (engl. billing). Vaikka 

tuote on toimitettu asiakkaalle, aikaa kuluu vielä myynnin jälkeiseen palveluun 

(engl. post sales service). Tällaisia ovat mm. tekninen asiakastuki ja reklamaatiot. 

Kuvassa olevat palkit kuvaavat aikaa (engl. time). 
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Kuva 9. Gant-kaavio tilaus-toimitusketjusta (Bicheno, 2004, s. 74) 

 

 
Kuva 10. Pareto-diagrammi (Bicheno, 2004, s. 74) 

 

Kuvassa 10 on esitetty Pareto-diagrammina Gant-kaavion tulokset. Pareto-

diagrammista nähdään selkeästi, missä järjestyksessä toiminnat vievät eniten 

aikaa. Sen avulla on helppo päättää esimerkiksi seuraava kehittämisen kohde. 

(Larikka & Pohjasmäki, 1995, s. 39) 

 

Seuraavaksi on selitetty vielä yksityiskohtaisesti kokonaistoimitusajan osa-alueet 

ja niiden tehtävät: 
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- Tilauksen saapuminen: paperityötä. Aika joka kuluu tilauksen 

kuittauksesta ja sen viemisestä tuotannonohjausjärjestelmään. 

 

- Kokoonpanon aikataulutus: tilaukset pitää vahvistaa niin, että 

kokoonpanon työjärjestys säilyy tasapainossa. Tilauksia ei pidä vahvistaa 

niin, että niiden toimittaminen tuotannollisista syistä ei ole edes 

mahdollista. 

 

- Kokoonpanon suunnitteluaika: aika joka menee tilauksen saapumisesta 

kokoonpanon suunnittelun tekemiseen. Kun tilaus käynnistää 

kokoonpanon (engl. assemble to order) tai tehdään tilausohjautuvasti 

(engl. make to order), aikaa voi kulua tuotteiden luonnosteluun ja 

piirtämiseen. Varasto-ohjautuvassa tuotannossa (engl. make to stock) 

suunnitteluun ei yleensä kulu aikaa, sillä toiminnot ovat toistuvia. 

 

- Hankinta-aika: materiaalien ja komponenttien hankkimiseen sekä 

varastosta käyttöönottoon kuluva aika. Toistuvissa toiminnoissa osa 

hankinta-ajoista voidaan olettaa olemattomiksi, jos hankinnat tehdään 

rutiininomaisesti tai rinnakkain tilauksen saapumiseen ja kokoonpanon 

suunnitteluun kuluvan ajan kanssa. 

 

- Epämääräisiin valmistusvaiheisiin kuluva aika: aika joka kuluu 

valmistusvaiheisiin, jotka tehdään niin myöhään kuin mahdollista. 

Tällainen voi olla esimerkiksi jokin lisäosa tuotteeseen, joka ei siihen 

normaalin tuoterakenteen mukaan kuulu. On kuitenkin otettava huomioon, 

että tämä aika voi olla päällekkäin tilauksen saapumiseen ja 

rakennesuunnitteluun kuluvan ajan kanssa. 

 

- Tilauskohtaiset valmistusajat: aika joka kuluu niihin valmistusvaiheisiin, 

jotka ovat tilaus- tai asiakaskohtaisia. Tämä aika voi olla nolla varasto-

ohjautuvassa tuotannossa. 
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- Tuotteen pakkaus- ja varastoaika: aika joka kuluu tuotteen valmistumisesta 

sen asiakkaalle lähettämiseen. Aikaa kuluu tuotteen pakkaamiseen sekä 

mahdollisesti valmistuotevarastossa odottamiseen. 

 

- Valmiin tuotteen toimitusaika: tämä aika sisältää kaikkien tilaukseen 

kuuluvien tuotteiden toimituksen sopimusten mukaisesti. (Bicheno, 2004, 

s. 74) 

 

Lopullinen aikajana voi olla suora linja tai siinä voi olla samanaikaisia 

rinnakkaisia osioita. Jos päällekkäisiä osioita löytyy, silloin tulee laskea pisin aika 

tai kriittisin polku. Kokonaisajasta on hyödyllistä piirtää Pareto-diagrammi tai 

ympyrädiagrammi. Näiden avulla havaitaan parhaiten alueet, joissa on suurimmat 

kehitysmahdollisuudet näiden työvaiheaikojen lyhentämiseen. Diagrammien 

avulla voi huomata mahdollisesti myös jonkin täysin turhan vaiheen 

kokonaisaikaketjussa. (Bicheno, 2004, s. 74) 

 

7.4  Arvoketju-kartat 

 

Arvoketju-kartoista (kuva 11) on tullut yrityksissä hyvin suosittu tapa kuvata 

prosessien nykytilannetta ja tulevaisuuden tavoitetilaa. Yksi syy näiden suosioon 

on se, että ne ovat erittäin havainnollisia ja katsoja pystyy hahmottamaan 

tuotteiden valmistusprosessit ”yhdellä silmäyksellä”. Karttoihin kerätään tiedot 

materiaali- ja informaatiovirroista. Niiden avulla pystyy oppimaan nopeasti, sillä 

jokaisen prosessivaiheen kohdalla on laatikko, johon on koottu oleellisimmat 

tiedot kyseisestä työvaiheesta. Havainnollistamisen apuna käytetään symboleita 

kuten rekkoja, tehtaita ja kanban-kortteja. Tämä työkalu on sopiva toistuviin 

toimintoihin, erityisesti kun tehdään yhtä tuotetta. Karttojen eräs kattava 

ominaisuus on, että ne kuvaavat koko prosessin aina tilauksesta toimitukseen. 

(Bicheno, 2004, s. 76) 
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Kuva 11. Arvoketju-kartta (Bicheno, 2004, s. 76) 

 

7.4.1  Nykytilanteen selvittäminen 

 

Arvoketjuilla nykytilanteen (engl. current state) hahmottaminen on hyvä keino, 

kun aloitetaan parannusten tekeminen. Ensiksi valitaan komponentti/tuote jota 

halutaan tutkia. Arvoketjuja voidaan käyttää apuna myös muiden kuin tuotteiden 

tutkimisessa. Esimerkiksi arvoketjujen avulla voidaan selvittää kuinka kauan 

menee aikaa uuden nimikekierron perustamiseen. Kuvassa 11 on malli, jonka 

avulla nykytila selvitetään. Kartan vasempaan yläkulmaan piirretään laatikko 

kuvaamaan toimittajaa (engl. supplier) ja oikeaan yläkulmaan laatikko kuvaamaan 

jakelupistettä/asiakasta (engl. customer). Keskelle ylös piirretään laatikko 

”tuotantosuunnitelma” (engl. production control). Näiden alapuolelle tulee 

peräkkäin laatikot, joissa jokaisessa on valmistusjärjestyksessä vasemmalta 

oikealle yksi tuotteen työvaiheista (engl. process). Jokaisen työvaihelaatikon alle 

tulee informaatiolaatikko (engl. data box), johon merkitään tärkeimmät tiedot 

työvaiheesta. Tällaisia ovat mm. työvaiheaika, asetusaika, käyttöaste prosentteina 

ja työntekijöiden määrä työpisteellä. Yleensä jokaisen työvaihelaatikon välissä on 

varasto ja niitä kuvataan kolmioilla. Materiaalivirrat kuvataan nuolilla. Nuolet 
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lähtevät tuotantosuunnitelmalaatikosta ja ne päättyvät aina työvaihelaatikoihin. 

Eri työvaiheita ohjataan monella tavalla, joten nuoliin on hyvä selventää mitä 

ohjausmuotoa tarkoitetaan. Esim. tuotteiden valmistuksessa työntö- ja imuohjaus 

nuolet ovat erilaiset. Kuljetukset tehtaalle tai tehtaalta pois kuvataan rekka-

autoilla ja niiden sisään kirjoitetaan mm. toimitustaajuudet, kuljetusten hinnat ja 

toimitusmäärät. (Bicheno, 2004, s. 76) 

 

Kartan alakulmaan piirretään työvaihe- ja varastosymboleiden alapuolelle 

aikajana (engl. timeline). Tällä havainnollistetaan asiakkaalle lisäarvoa 

tuottavat/tuottamattomat vaiheet. Työvaiheet kasvattavat tuotteen lisäarvoa. 

Varastointi ei yleensä jalosta tuotetta. (Bicheno, 2004, s. 76) 

 

Seuraavaksi tulee piirtää nuolet ohjaamaan informaation kulkua asiakkaalta 

valmistavalle yritykselle ja valmistavalta yritykseltä tavaran toimittajalle. Nuolilla 

on tarkoitus ilmaista ennusteet, tilaukset ja tilaustaajuudet. Tämän jälkeen 

tuotantosuunnitelmalaatikosta piirretään nuolet jokaiseen työvaiheeseen. Nuolet 

kuvaavat miten informaationohjaus tapahtuu eri vaiheissa. (Bicheno, 2004, s. 76) 

 

7.4.2  Tulevaisuuden tila ja ihannetila 

 

Nykytilan arvoketjun selvityksen jälkeen laaditaan ”tulevaisuuden tila”-kartta 

(engl. future state) sekä ”ihannetila”-kartta (engl. ideal state). ”Tulevaisuuden 

tila”-kartta kertoo mihin tulevaisuudessa pyritään. Tähän arvoketjuun merkitään 

myös miten tavoitteisiin päästään. Ihannetilaan tai pikemminkin tavoitetilaan 

pääseminen vaatii kuitenkin monia kehitysprojekteja. Nykytilanteen arvoketjusta 

ja muista nykytilanteen hahmottamiseen käytetyistä menetelmistä poimitaan 

itsestään selvät lyhyen ajan kehityskohteet. Nämä toteuttamalla päästään 

lähemmäksi ihannetilaa. (Bicheno, 2004, s. 76) 

 

 



 60

7.5  Spagettidiagrammit 

 

Spagettidiagrammien laatiminen on laajalti vakiintunut työkalu tehokkaampien 

layoutien kehittämiseen. Spagettidiagrammien laatiminen on yksinkertaista. Ensin 

hankitaan tehtaan layout ja tämän jälkeen piirretään reitti tutkittavan 

komponentin/tuotteen kaikista työvaiheista, jotka se kulkee koko 

valmistusketjussa. Parhaimman kuvan työvaiheista kehitysryhmä saa kävellessään 

koko valmistusreitin läpi. Valmistusketjusta ei saa todellista kuvaa, jos se 

piirretään toimistossa. Kehitysryhmän kävellessä valmistusreitin läpi, on hyvä 

muistuttaa kaikkia, että mietitään koko ajan miten toimintaa voitaisiin tehdä 

järkevämmin. Lisäksi pyydetään merkitsemään karttaan kaikki sellaiset asiat, 

mitkä tuntuvat omasta mielestä turhilta työvaiheilta. Layoutiin on merkittävä 

kaikki varastopaikat mitä valmistusketjussa ilmenee. Karttaan on myös merkittävä 

tarkastuspisteet, punnituspaikat ja tuotteen mahdolliset korjaamispisteet. Reitin 

piirtämisen jälkeen lasketaan pituus reitille, jonka tuote kulkee koko 

valmistusketjussa. Komponenttikohtaiset vaiheet piirretään eri värillä ja näiden 

reittien pituudet lasketaan yhteen. Turhat liikkumiset ja huonosti suunnitellut 

layoutit huomataan näiden avulla helposti. Mitä enemmän havaintoja ja 

muutosideoita tulee esille sen parempi. (Bicheno, 2004, s. 76) 

 

Arvoketju-kartat antavat siis paljon tietoa ”tilaus-valmistus-toimitus”-ketjusta, 

informaatiovirroista ja ajasta joka kuluu tuotteen valmistamiseen. 

Spagettidiagrammit sen sijaan kertovat maantieteellisen sijainnin valmistusketjun 

eri vaiheille.  
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Kuva 12. Spagettidiagrammi (Bicheno, 2004, s. 77)  

 

Kuvasta 12 nähdään reitti, minkä tuote kulkee koko valmistusprosessin aikana. 

Tästä kuvasta käy ilmi, kuinka paljon valmistettavaa tuotetta siirrellään eri 

työvaiheiden aikana tehtaan päästä päähän. Edestakaisia liikkeitä tulisi välttää ja 

pitäisi pyrkiä valmistamaan eri työvaiheet mahdollisimman lähekkäin. Tuotteen 

tulisi edetä linjassa koko ajan samaan suuntaan ja jokainen työpiste tekee siihen 

omat työvaiheensa. Näin vältetään turhia välivarastoja. Tämä mahdollistaa 

pienemmät eräkoot ja tuotteiden lyhyemmät läpimenoajat.  

 

Lean-ajattelun mukaisessa layoutissa varastoja kutsutaan ns. ”supermarketeiksi”, 

jotka ovat varastoja, mutta niitä ylläpidetään kanban-ohjauksella. Osia ei pitäisi 

varastoida ympäri tehdasta, vaan ne tulisi toimittaa suoraan tuotantolinjan alkuun. 

Samoin valmiit tuotteet tulisi viedä heti lähettämöön (jos se on seuraava 

työvaihe). Näiden osien ja tuotteiden kuljetuksista vastaa yleensä varastomies tai 

joku muu vastaava henkilö. Spagettidiagrammi on ensiluokkainen työkalu 

selvitettäessä reittejä. Sitä voidaan käyttää apuna myös työpistetasolla, kun 

esimerkiksi tehdään ”asetusaikojen lyhennys”-analyysiä. (Bicheno, 2004, s. 77) 
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8.  TUOTANNONOHJAUS OVENSULJINTEHTAASSA 
 

Ovensuljintehtaalla tuotannonohjaus on ollut aiemmin suurimmaksi osaksi 

työnjohtajien vastuulla. Omavalmisteisten osien valmistusta on ohjattu 

tilauskannan mukaan. Tämä ei kuitenkaan ole toiminut, sillä joidenkin osien 

valmistus kestää useita päiviä tai jopa viikkoja. Tällöin toimitusajat asiakkaalle 

venyvät liian pitkiksi. 

 

Ovensuljintehtaalla on viime aikoina lisätty tuotannonohjauksen kehittämistä. 

Erityisesti visuaalista ohjausta ja kanban-ohjausta pyritään lisäämään, sillä ne on 

havaittu toimiviksi ohjausmenetelmiksi. 

 

8.1  Visuaalinen ohjaus 

 

Ovensuljintehtaalla visuaalinen ohjaus ei ole vielä laajasti käytössä, mutta sitä 

ollaan lisäämässä koko ajan. Tällä hetkellä sitä käytetään vasta hammasakseleiden 

valmistuksessa, joka on yksi kalleimmista volyymikomponenteista. Visuaalisessa 

ohjauksessa käytetään apuna mm. värimerkintöjä seinissä (kuva 13). 

Hammasakseleita ei tarvitse valmistaa, kun niitä on vihreään viivaan asti. 

Hammasakseleita aloitetaan valmistamaan lisää, kun niitä on enää punaiseen 

viivaan asti. Jäljellä olevat hammasakselit riittävät valmistusajan kysyntään 

toimien siis varmuusvarastona. Tällainen visuaalinen ohjaus toimii hyvin, jos 

kysyntä on tasaista. Kysynnän vaihdellessa suuresti tällainen ohjaustapa ei ole 

toimiva. Jokainen väriviiva seinässä vastaa tiettyä kappalemäärää ja esim. 

kysynnän kasvun aikana määrät eivät riitä. Lisäksi viivojen muuttaminen on 

työlästä, jos viivat on maalattu seinään.  
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Kuva 13. Hammasakseleiden visuaalinen ohjaus 

 

8.2  Kanban-ohjaus 

 

Kanban-ohjausta käytetään tällä hetkellä ovensuljintehtaassa muutamien 

volyymikomponenttien valmistuksen ohjauksessa. Muutama vuosi sitten kanban-

ohjausta käytettiin hyväksi enemmän, mutta korttien päivityksen puuttumisen 

takia toiminta loppui lähes kokonaan. Hyväksi havaittua ohjaustapaa ollaan 

herättämässä uudelleen henkiin päivittämällä kortit ajan tasalle ja laatimalla 

uusille osille omat kanban-kortit. 

 

Kanban-korteilla ohjataan komponentin kulkua työvaiheelta toiselle, aloituksesta 

aina valmistumiseen asti. Kanban-korttien ohjausarvojen määrittämisen 

lähtökohtana toimii asiakkaan kysyntä. Ennustetun vuosivolyymin perusteella 

lasketaan sopivat eräkoot. Kortteihin merkitään mm. komponentin nimi, 

työvaiheet, versionumero, eräkoon suuruus, pakkauskoko ja kuinka monta korttia 

on yhteensä. Kanban-kortteja on oltava käytössä tilauserän osoittama määrä, sillä 

niiden mukaan työntekijät valmistavat komponentteja. Kortit eivät saa hävitä 

komponentin valmistuksen aikana, sillä osia valmistetaan aina vain korttien 
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osoittama määrä. Kaikkien työntekijöiden tulee tietää korttien periaate, vaikka ei 

joutuisikaan tekemisiin niiden kanssa. Näin työntekijät tietävät minne lattialle 

pudonnut kanban-kortti pitää viedä tai osaavat ilmoittaa asiasta henkilölle, joka 

osaa toimittaa kortin oikeaan paikkaan. Korttien häviäminen kesken 

valmistusketjun voi aiheuttaa turhaa työtä. Jollakin työpisteellä työvaiheen tekijä 

voi luulla ko. valmistuserän loppuneen ja alkaa tästä syystä tehdä asetuksen 

vaihtoa liian aikaisin jo seuraavalle komponentille 

 

Eri komponenttien kanban-kortit ovat eriväriset visuaalisuuden vuoksi. Samalle 

komponentille saatetaan tehdä useampi kanban-kortti eri työvaiheille. Esimerkiksi 

komponentin aihiolle ja kootulle komponentille voidaan tehdä omat eriväriset 

kortit.  
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Kuva 14. Päävarren kanban-kortti 
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9.  KOHTI KAIZEN-PROJEKTIA 
 

9.1  Arvoketjut kehitysprojektien edellytyksenä 

 

Aiemmin tuotannonkehitysprojekteissa tarvittavat taustatiedot ovat olleet jokaisen 

projektiin osallistuvan henkilön muistin varassa tai kirjoitettuna omalle lapulle. 

Tietojen ollessa hajallaan, ne eivät anna kenellekään minkäänlaista kuvaa 

kokonaisuudesta. Arvoketjuja katsomalla kokonaiskuva hahmottuu nopeasti, kun 

kaikki oleellinen tieto on jokaisen nähtävillä yhdellä silmäyksellä. Arvoketjut 

auttavat työntekijöitä myös ymmärtämään paremmin oman työn vaikutukset heitä 

edeltäneeseen ja heistä seuraavaan työvaiheeseen.  

 

Ovensuljintehtaalla arvoketjujen laatiminen aloitettiin vuonna 2005. Aluksi 

arvoketjuja laadittiin volyymituotteiden kalleimmista komponenteista, koska 

niiden valmistamiseen sitoutuu eniten rahaa ja aikaa. Arvoketjujen tiedot kerättiin 

yrityksen tuotannonohjausjärjestelmää apuna käyttäen sekä kyselemällä 

työntekijöiltä, työnjohtajilta, tuotesuunnittelijoilta sekä muulta henkilökunnalta. 

Apuna käytettiin siis koko henkilöstön osaamista. Abloylla käytössä oleva 

tuotannonohjausjärjestelmä on nimeltään Pakki.  

 

Ensimmäisten arvoketjujen laatimisen tavoitteena oli lähinnä selvittää, kuinka 

pitkiä komponenttien läpimenoajat ovat ja kuinka suuri osuus 

komponentin/tuotteen kokonaisläpimenoajasta on asiakkaalle lisäarvoa tuottavaa. 

 

Kuten jo aiemmin todettiin, pelkkä arvoketjujen tekeminen ei kuitenkaan paranna 

mitään. Se on lähinnä tiedon keräämistä/kartoitusta nykytilanteesta, joka taas on 

edellytyksenä kaizen-projektien toteuttamiselle.  Tämän jälkeen on aloitettava 

sopivan kohteen miettiminen kaizen-projektille. 
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Arvoketjuilla pyritään havainnollistamaan erityisesti seuraavia asioita: 

 

- Informaation kulun kuvaaminen 

- Materiaalien kulun kuvaaminen 

- Materiaalivarastojen ja keskeneräisten töiden kuvaaminen 

- Ei lisäarvoa luovien vaiheiden kuvaaminen 

- Kuljetusvaiheiden kuvaaminen 

 

9.1.1  Informaation ja materiaalin kulun kuvaaminen 

 

Arvoketjuista selviää miten eri työvaiheiden valmistusta ohjataan. Osa 

työvaiheista tehdään työnjohtajan antaman ohjeen mukaisesti ja osa työvaiheista 

tehdään imuohjauksen mukaisesti. Kuljetusvaiheissa on yleensä omat sovitut 

haku- ja palautusajat.   

 

Arvoketjuilla pyritään kehittämään pääasiassa itse komponentin/tuotteen koko 

valmistusprosessia. Kehittämisen lähtötietona on asiakkaan kysyntä ja asiakkaalta 

mahdollisesti saatu kysyntäennuste, joka määrää kuinka paljon tuotteita pitää 

keskimäärin viikossa valmistaa. Tämän avulla laaditaan tuotantosuunnitelma. 

Tärkeää on myös selvittää perustiedot raaka-aineen toimittajista. Näitä ovat esim. 

raaka-aineen toimitusaika, toimitustaajuus ja toimitettavat määrät.  

 

Arvoketjuissa työvaiheet merkitään eri värein. Komponenttikohtaiset työvaiheet 

merkitään keltaisella värillä (liitteet 8-11). Arvoketjuihin lisätään myös 

tuotekohtaiset työvaiheet, jotka ovat yhden tuotteen jokaisella komponentilla aina 

luonnollisesti samat. Ne merkitään kuitenkin näkyviin kokonaiskuvan 

hahmottamisen parantamiseksi. Tuotekohtaiset työvaiheet merkitään vihreällä. 

Pakkaus ja lähetys työvaiheet merkitään vaaleanpunaisella. 

 

Arvoketjuihin laitetaan myös joitakin tärkeitä tietoja jokaiseen työvaiheeseen 

liittyen kuten työvaiheen kone- ja henkilöaika, työstövaiheen hinta, monessako 
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vuorossa ko. koneella työskennellään, henkilöiden määrä työpisteellä, koneen 

käyttöaste, asetusaikojen pituus ja kuinka monta kappaletta komponentteja 

valmistuu yhden vuoron aikana. 

 

Arvoketjuihin laitetaan työvaiheiden alle aikajana. Jokaisen työvaiheen kohdalle 

merkitään aika, mikä kuluu yhden kappaleen tekemiseen jokaisessa työpisteessä. 

Aikajanalla mitataan lisäksi aikaa, minkä komponentit odottavat varastossa 

seuraavaa työvaihetta. Laskettaessa kaikkien työvaiheiden ajat yhteen, saadaan 

asiakkaalle tuotetun lisäarvon osuus. 

  

Arvoketjujen avulla pystytään kuvaamaan hyvin toiminnan nykytilanne. 

Tuotannonkehitysprojekteja on helppo lähteä toteuttamaan, kun lähes kaikki 

tarvittavat tiedot on jo koottu valmiiksi. Lisäksi arvoketjut ovat erittäin 

havainnollisia koko organisaatiolle niin työntekijöille kuin ylimmälle johdolle. 

Niiden avulla välittyy nopeasti kokonaiskuva mitä eri työvaiheita 

komponentin/tuotteiden valmistukseen liittyy. 

 

9.1.2  Lisäarvoa tuottamattomien vaiheiden poistaminen 
valmistuksesta 

 

Arvoketjuista näkee todella hyvin kuinka vähän aikaa kuluu itse komponentin/ 

tuotteen työstövaiheiden tekemiseen verrattuna odottaviin vaiheisiin. Tuotteelle 

lisäarvoa tuottaviin työvaiheisiin kuluva aika on yleensä noin prosentin/promillen 

luokkaa kokonaisajasta. Lisäarvon tuottamiseen kuluvan ajan osuus 

kokonaisajasta riippuu täysin tuotteen työvaiheiden pituudesta. 

  

Arvoketjujen avulla pyritään erityisesti poistamaan välivarastoja ja odotusaikoja 

työvaiheiden välillä. Tavoitteena on, että komponentti pääsee mahdollisimman 

nopeasti työvaiheen jälkeen työstettäväksi seuraavan työvaiheeseen. Käytännössä 

työstetyt kappaleet saattavat jonottaa seuraavaan työvaiheeseen päiviä, viikkoja tai 

jopa kuukausia. Työstövaiheiden välisistä odotusajoista koostuu lähes kokonaan 
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tuotteen valmistamiseen kuluva aika, josta asiakas ei ole valmis maksamaan. 

Turhiin välivarastoihin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä ne vievät tilaa, 

aiheuttavat siirtelyjä, sitovat pääomaa ja pidentävät tuotteen läpimenoaikaa. 

 

Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää työvaiheisiin, joissa komponentti poistuu 

välillä ovensuljintehtaasta. Esim. komponentti lähetetään päätehtaalle pesua tai 

pintakäsittelyä varten tai jopa satojen kilometrien päähän karkaistavaksi 

alihankkijalle. Siksi sisäisten ja ulkoisten alihankkijoiden kanssa tapahtuvaan 

toimintaan on syytä kiinnittää huomiota. Alihankkijoille tulee selvittää tavaroiden 

ajoissa toimittamisen tärkeys. Jokainen hetki minkä komponentti on matkalla, on 

läpimenoaikaa kasvattava (huonontava). Kesken komponentin valmistuksen 

tehtaasta poistuvia työvaiheita tulisi välttää, sillä ne kasvattavat tuotteen 

läpimenoaikaa helposti päivillä tai jopa viikolla. 

 

9.2  Spagettidiagrammit 

 

Spagettidiagrammit kuvaavat komponenttien ja tuotteiden reittejä valmistusketjun 

aikana (liitteet 4-7). Spagettidiagrammeista näkee tarkasti, missä työvaiheet ja 

välivarastopaikat sijaitsevat tehtaalla. Komponentin työvaiheet merkitään sinisellä 

ja tuotekohtaiset työvaiheet oranssilla. Spagettidiagrammeissa tulisi kiinnittää 

erityistä huomiota sellaisiin epäkohtiin, joissa komponentin peräkkäiset työvaiheet 

ovat aivan tehtaan eri päissä ja tämä toistuu vielä moneen kertaan valmistuksen 

aikana. Tavoitteena kuitenkin on, että tavaran/henkilöiden turhaa liikuttamista 

tapahtuisi mahdollisimman vähän valmistusprosessin aikana. Autotehdas on hyvä 

esimerkki siitä, kuinka kaikki tapahtuu linjastolla alusta loppuun ilman turhaa 

ihmisten ja tavaroiden liikkumista. Siinä kaikki osat ovat linjaston lähellä ja 

varaston täyttö tapahtuu ilman, että työntekijöiden tarvitsisi lähteä hakemaan osia 

kauempaa. Tuotantolinja etenee myös koko ajan suoraviivaisesti eteenpäin. 

Tällöin läpimenoaika koostuu lähinnä vain lisäarvoa tuottavista työvaiheista.  
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10.  AUKIPITOLAITTEEN DC191 KEHITYSPROJEKTI  
 

Aukipitolaite DC191 on yksi ovensuljintehtaalla valmistettavista vetolaitteista. 

Vetolaitetta käytetään yhdessä ovensulkimen kanssa. Aukipitolaitteella ovi 

voidaan pitää auki ennalta säädetyssä kulmassa (maksimissaan 150 astetta). 

Aukipito aktivoituu on/off-kytkimellä, kun ovea avataan hieman säädetyn kulman 

yli. Aukipito vapautuu, kun ovi suljetaan työntämällä kiinni.  

 
Kuva 15. Aukipitolaite DC191 ja ovensuljin. 

 

Seuraavassa on lueteltu kuvan 15 numeroidut osat: 

 

1. ovensuljin ja kansi 

2. aukipitolaitteen kansi (rungon vastapäätä) 

3. aukipitolaitteen päävarsi  

4. aukipitolaitteen runko 

5. aukipitolaitteen säätövarsi 

6. aukipitolaitteen on/off-kytkin 
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10.1  Kehitysprojektin valinnan syy ja tavoitteet  

 

Syitä projektin kohteen valintaan oli monia. Aukipitolaite DC191 on ydintuote 

tällä hetkellä vetolaitesolussa, sillä sen tekemiseen sitoutuu eniten aikaa ja rahaa. 

Vetolaitesolun layout ei ollut tehokkaasti suunniteltu ja se vaati muutosta. Lisäksi 

tuotteen myyntimäärän odotetaan kasvavan tulevaisuudessa huomattavasti, 

mahdollisesti jopa kaksinkertaistuvan. Kysynnän mahdollinen kasvu edellyttää, 

että työskentelytilat ovat riittävän suuret, tuotannon- ja materiaalinohjaus on 

kunnossa ja asetukset onnistuvat riittävän nopeasti.  

 

Aukipitolaitteen DC191 kaizen-projektille asetettiin seuraavat neljä tavoitetta: 

 

1. Lisäarvoa tuottamattomien vaiheiden poistaminen valmistusprosessista 

2. Tuotannon- ja materiaaliohjauksen parantaminen  

3. Epäkeskopuristinkoneiden esiasetuksien nopeuttaminen 

4. Aukipitolaitteen DC191 kokoonpanopaikan uudelleenjärjestely 

 

Ensimmäisenä tavoitteena oli välivarastojen poistaminen, koska ne ovat lisäarvoa 

tuottamattomia. Lisäksi kaikenlaiset turhat liikkumiset, siirtämiset, työvaiheet, 

virheet, odottamiset ja ylituotannot pyrittiin poistamaan. Osasyy suuriin 

välivarastoihin ja keskeneräisen tuotannon määriin ennen projektia oli, että 

komponentteja ei valmistettu kerralla valmiiksi. Aloituksen jälkeen niistä 

saatettiin tehdä vain muutamat työvaiheet ja sitten ne jäivät pitkäksi aikaa 

odottamaan varastoon, että seuraavan työvaiheen asetus tehdään koneelle.  

 

Toisena tavoitteena oli kanban-ohjauksen päivittäminen, jota ei ollut käytetty 

muutamaan vuoteen. Ongelmana oli ollut ennen projektia, että työntekijät eivät 

aina tienneet mitä milloinkin pitää valmistaa. Ongelmana oli myös liian suurien 

eräkokojen valmistaminen. 

 

Kolmantena tavoitteena oli esiasetusten nopeuttaminen epäkeskopuristin koneilla. 

Ongelmana ennen projektia oli sekaisin oleva työkaluhylly. Työkalut olivat 
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numeroimatta ja niillä ei ollut nimetty paikkoja. Tämä taas aiheutti turhaa 

etsimistä asetusta aloitettaessa. Lisäksi löytyi muutamia vanhoja työkaluja, jotka 

eivät olleet enää käytössä. Hyllyissä oli myös paljon sinne kuulumatonta tavaraa.   

 

Neljäntenä tavoitteena oli suunnitella aukipitolaitteen kokoonpanopaikka niin, että 

työntekijät voivat keskittyä itse tuotteen kokoonpanoon eikä osien etsimiseen. 

Kokoonpanon aikana tavaroita siirreltiin turhaan ja raskaita tavaroita nostettiin 

ergonomisesti väärin. Lisäksi tehtaan toisessa päässä sijaitsevasta varastosta 

jouduttiin hakemaan muutamia kokoonpanossa tarvittavia osia. Ennen projektia 

kokoonpanopaikan työpiste oli ahdas. Kokoonpanopaikan uudelleenjärjestelyn 

tavoitteena oli myös huomioida mahdollinen volyymin kasvu tulevaisuudessa. 

Ideana oli luoda lisää tilaa uusille kokoonpanopöydille, jos volyymit kasvavat 

reilusti. 

 

 

 
Kuva 16. Aukipitolaite DC191 

 

Aukipitolaitteen DC191 kaizen-projektille asetettiin edellä mainitut tavoitteet, 

koska niitä kehittämällä tuotteen läpimenoaikaa saadaan lyhennettyä ja 

valmistuskustannuksia alennettua. Lisäksi saadaan järjesteltyä tilaa mahdolliselle 

volyymin kasvulle. 

 



 73

10.2  Projektin valmistelut 

 

10.2.1  Suunnittelupalaverit 

 

Ensimmäinen suunnittelupalaveri pidettiin noin kuukausi ennen projektin alkua. 

Palaveriin osallistuivat valmistuspäällikkö, työkalusuunnittelija, työnjohtaja, 

Abloyn tuotannon kehityspäällikkö sekä allekirjoittanut diplomityöntekijä. 

Suunnittelupalaverissa mietittiin projektin tavoitteita sekä muutoksia, jotka 

ainakin toteutetaan. Lisäksi pohdittiin alustavia kehitysprojektin henkilövalintoja 

ja -vastuita sekä päätettiin mitä ennakkovalmisteluita tarvitaan projektin 

toteuttamiseen. Projektin aloittamiselle päätettiin tarkka ajankohta. Sovittiin, että 

suunnittelupalaveriin osallistuneet toimihenkilöt kirjoittavat kehitysideoita 

muistiin ennen projektin alkua.  

 

Toinen suunnittelupalaveri pidettiin viikkoa ennen projektin alkua. Tässä 

palaverissa laadittiin kolmen päivän aikataulu kaizen-projektille. Tarkkaa 

minuuttiaikataulua ei tehty, koska ei ollut tietoa millä vauhdilla projekti etenee. 

Aikataulun tekemisessä painotettiin enemmän asiajärjestystä, jonka mukaan 

projekti etenee. Palaverissa sovittiin vielä lopulliset henkilövalinnat ja näille 

henkilöille ilmoitettiin ajankohta milloin projekti toteutetaan. Palaverissa 

päätettiin mitä tuotannon tunnuslukuja mitataan ennen projektin alkua, jotta 

saadaan selville kuinka paljon projektilla saadaan parannuksia aikaan.   

 

10.2.2  Mitattavat tunnusluvut 

 

Kaizen-projekteissa mitataan muutamia tuotannon tunnuslukuja ennen projektia ja 

projektin jälkeen. Mitattavien tunnuslukujen valinta riippuu paljon 

kehityskohteesta. Tyypillisiä kaizen-projekteissa mitattavia tunnuslukuja esitetään 

liitteessä 12. Kaikkia näitä tunnuslukuja ei kannata mitata jokaisessa projektissa. 

Joistakin tunnusluvuista tiedetään jo ennen projektia, ettei niissä tule tapahtumaan 
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muutoksia. Projektin jälkeen mittaukset suoritetaan samoille tuotannon 

tunnusluvuille. Mittauksista nähdään onko saatu muutosta aikaan. Ennen projektia 

tehtiin seuraavat mittaukset: 

 

- kokoonpanopisteessä tehdään aukipitolaitteita 180kpl/vuoro/2hlöä 

- lattia pinta-alaa vapaana 30m² 

- välivarastolle kuljettu matka edestakaisin 140 metriä 

- raskaiden laatikoiden nostoja n. 5-10 kertaa päivässä 

 

10.2.3  Nykytilanteen arvoketjut ja spagettidiagrammit 

 

Ennen kaizen-projektin aloittamista laadittiin arvoketjut ja spagettidiagrammit 

nykytilanteesta. Ne laadittiin aukipitolaitteen neljästä kalleimmasta 

omavalmisteisesta osasta, jotka ovat päävarsi, säätövarsi, runko ja kansi. 

Valintaan vaikutti se, että näillä komponenteilla on pisimmät valmistusajat.  

Niissä on myös paljon työvaiheita, joten komponenttien valmistuksessa on paljon 

kehitettävää.  

 

10.2.4  ”ELMERI+” –mittaus ennen projektia 

 

Kaksi viikkoa ennen kaizen-projektin aloittamista tehtiin aukipitolaitteen DC191 

valmistussolussa ”ELMERI+”-mittaus. Mittauksen tekivät työnjohtaja ja 

työpisteessä työskentelevä henkilö (liite 2). Suurimmat havaitut puutteet olivat 

seuraavat: 

 

- Kootut aukipitolaitteet pakattiin laatikoihin, jotka olivat täysinä liian 

painavia 

- epäkeskopuristinkoneilla viimeisten kappaleiden jalkalaatikosta ottaminen 

oli vaikeaa 

- aukipitolaite DC191:n kokoonpanopaikka oli liian ahdas 

- pöydillä oli ylimääräistä tavaraa 
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Ennen kaizen-projektia tehdyllä ”ELMERI+”-mittauksella saatiin selville lisää 

kehitettäviä kohteita ja niihin pystyttiin valmistautumaan mm. 

materiaalihankinnoilla. 
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11.  KAIZEN-PROJEKTIN TOTEUTUS 
 

11.1  Ensimmäinen päivä 

 

Kaizen-projekti toteutettiin kolmen päivän aikana ja tapahtumapaikkana oli 

ovensuljintehtaan neuvotteluhuone sekä vetolaitesolun ympäristö. Projekti 

aloitettiin keskiviikko aamuna neuvotteluhuoneessa kehitysryhmän 

kokoontumisella. Aluksi valmistuspäällikkö kertoi kaikille osallistujille miksi 

tällainen projekti tehdään ja miksi aukipitolaite DC191 on valittu kehityksen 

kohteeksi. 

 

11.1.1  Teoriaan perehdytys 

 

Tämän jälkeen aloitettiin koulutus lean-toiminnasta ja kaizen-projektista. 

Koulutuksesta vastasi Abloy Oy:n tuotannonkehityspäällikkö. Koulutus oli 

PowerPoint-esitys, jossa kerrottiin yleistä teoriaa lean-toiminnasta sekä kaizen-

projektista, jonka avulla on tarkoitus suorittaa nopeita kehitysprojekteja. Tämän 

jälkeen työnjohtaja kertoi vetolaitesolun tuotannonohjauksen nykytilasta. 

Koulutus kesti puoli päivää. Sen jälkeen menimme yhdessä lounaalle. Lounaan 

jälkeen kokoonnuttiin neuvotteluhuoneessa, jossa projektin vetäjä (diplomityön 

tekijä) kertoi kaikille jo edellä mainitut projektin tavoitteet. 

 

11.1.2  Nykytilanteen selvitys 

 

Koulutuksen jälkeen jaettiin 10 hengen kehitysryhmä kolmeen ryhmään. 

Jokaisessa ryhmässä oli vähintään yksi toimihenkilö ja yksi työntekijä. Kaikille 

ryhmille annettiin tutkittavaksi oma tutkittava kehityskohde ja pyydettiin 

selvittämään mikä on kohteen nykytila. Projektin vetäjä antoi ryhmille ohjeet 

kuinka nykytilannetta lähdetään kartoittamaan:  
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Ensimmäisen ryhmän tehtävänä oli kävellä kaikkien aukipitolaitteen DC191 

neljän pääkomponentin (päävarsi, säätövarsi, runko ja kansi) valmistusreitit. 

Ryhmän tuli huomioida ja kirjoittaa muistiin asioita, joita ei tehty järkevästi sillä 

hetkellä. Erityisesti pyydettiin kiinnittämään huomiota kaikkeen turhaan: 

varastointiin, siirtymisiin, kuljetuksiin, ergonomisesti vääriin nostoihin, 

informaation kulun puutteeseen ja huonoon tuotannon virtautukseen. Tuotannon 

virtauttamisella tarkoitetaan työpisteiden sijoittamista tehtaaseen tuotteen 

valmistusvaiheiden mukaiseen järjestykseen. 

 

Ryhmälle annettiin avuksi nykytilanteen spagettidiagrammit (liitteet 4-7) sekä 

arvoketjut (liitteet 8-11). Ryhmää pyydettiin merkitsemään spagettidiagrammin 

vasemmassa alakulmassa olevaan työvaihetaulukkoon epäkohdat kunkin 

työvaiheen/välivaraston kohdalle.  

 

Toisen ryhmän tehtävänä oli selvittää osavalmistuksen- ja materiaalinohjauksen 

tilanne vetolaitesolussa. Tavoitteena oli selvittää mikä aiheutti impulssin 

osien/tuotteiden valmistukselle. Lisäksi tuli selvittää mm. kanban-ohjauksen 

nykytilanne kokonaisuudessaan. Ryhmän tehtävänä oli myös tutkia 

aukipitolaitteen DC191 kokoonpanopaikkaa ja miettiä miten sitä voisi parantaa. 

 

Kolmannen ryhmän tehtävänä oli selvittää, käytetäänkö esiasetuksia hyväksi 

epäkeskopuristimilla ja porakoneilla. Tehtävänä oli myös selvittää ovatko 

tarvittavat työkalut lähellä koneita ennen asetusten aloittamista? Lisäksi ryhmän 

piti tarkistaa, ovatko työkalut valmiiksi huollettuina ja nopeasti löydettävissä 

työkaluhyllystä omilta paikoiltaan?  

 

Aluksi kaikkien ryhmien oli tarkoitus selvittää, mikä on tutkittavan kohteen 

nykytilanne, miettimättä sen enempää tehtäviä parannuksia. Tähän varattiin aikaa 

muutama tunti. Päivän päätteeksi kokoonnuttiin neuvotteluhuoneessa. Katsottiin 

missä vaiheessa nykytilanteen kartoitus oli ja tarvitsiko jokin ryhmä lisää aikaa 

seuraavana päivänä. Ensimmäinen ryhmä oli ehtinyt kartoittaa oman tutkittavan 

kohteensa. Sovittiin, että seuraavana aamuna jatketaan kartoitusta siten, että nämä 
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henkilöt auttavat muita ryhmiä kartoituksessa. 

 

11.2  Toinen päivä 

 

Projektin toinen päivä alkoi myös yhteisellä kokoontumisella 

neuvotteluhuoneessa. Päätettiin, että kartoitusten valmistuttua jokainen ryhmä 

laatii pienen esityksen tutkimasta kohteestaan koko projektiryhmälle.  Kartoitus 

kesti vielä tunnin ja tämän jälkeen kokoonnuttiin neuvotteluhuoneeseen 

kuulemaan kaikkien ryhmien aikaansaannokset.  

 

11.2.1  Nykytilanteen yhteenveto 

 

Ensimmäisen ryhmän havainnot: pakkaushäkkejä oli liian vähän ja siksi 

komponentteja jouduttiin pakkaamaan muihin laatikoihin, mikä aiheutti turhaa 

työtä. 

 

Puutteita havaittiin olevan päävarsien valmistuksessa käytettävissä työkaluissa.  

Päävarren työvaiheista havaittiin mahdollisuuksia poistaa työvaiheet 4 ja 6 (liite 

9) sekä välivarastot 5 ja 7 (liite 9) työkalun muutoksella.  Hitsauskoppi todettiin 

ahtaaksi erityisesti huoltotöitä tehdessä.  

 

Säätövarren valmistuksessa havaittiin, että pätkittävät nippukoot olivat liian 

suuria. Yhdestä nipusta saadaan melkein vuoden tarve kerralla. Lävistämisessä oli 

ongelmia, sillä työkalu katkoi pistimiä. Ongelmaksi havaittiin turha 

komponenttien siirtely isoista laatikoista pienempiin. Niittauksessa ja 

kokoonpanossa käytetty aputaso todettiin puutteelliseksi. 

 

Kannen valmistuksessa purseiden poistaminen käsin todettiin ongelmaksi. 

Sinkityksen jälkeen havaittiin kappaleissa olevan valumajälkiä, jotka jouduttiin 

hiomaan käsin jälkeenpäin. Kansien ja runkojen valmistusprosessin aikana 

nostettiin turhaan kappaleita laatikosta toiseen. Rungon valmistuksessa ei havaittu 
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muita merkittäviä puutteita. 

 

Toisen ryhmän havainnot: kanban-ohjaus ei ollut käytössä, koska kysynnän 

kasvun myötä ohjausarvot olivat liian pienet päivityksen puuttumisen takia. 

Aukipitolaitteen kokoonpanopaikassa ja kokoonpanotyövaiheessa havaittiin 

monia turhia toimintoja ja puutteita. Kokoonpanon aikana siirrettiin turhaan 

laatikoita, haettiin tehtaan toisesta päästä osia, hyllypaikat olivat nimeämättä ja 

siksi tavaroita jouduttiin etsimään. Lisäksi todettiin yleistä epäjärjestystä 

vetolaitesolussa ja sen ympäristössä. 

 

Kolmannen ryhmän havainnot: epäkeskopuristin- ja porakoneiden osia säilytettiin 

työkaluhyllyssä, joka oli epäjärjestyksessä. Työkalut olivat numeroimatta ja niiltä 

puuttui omat nimetyt paikat. Hyllyssä oli myös paljon sellaista tavaraa, jotka eivät 

sinne kuuluneet. Työkaluhylly osoittautui sen verran työlääksi, että tämä ryhmä 

keskittyi pelkästään työkaluhyllyn nykytilanteen kartoittamiseen. Tavoitteeksi 

asetettu esiasetusten kartoittaminen jäi tekemättä ajan puutteen vuoksi. 

Esiasetuksien työajan seuranta voisi olla mahdollisesti yksi seuraava 

kehityskohde. 

 

11.2.2  Kehityskohteiden valinta 

 

Jokainen ryhmä esitteli kartoittamansa kehityskohteen nykytilanteen. Muut 

ryhmät saivat vielä kommentoida jokaisen ryhmän havaintoja. Tämän jälkeen 

menimme lounaalle. Lounaan jälkeen kokoonnuttiin neuvotteluhuoneessa ja 

päätettiin toteutettavat kehityskohteet. Päätettiin valita sellaiset kehityskohteet, 

jotka ovat järkeviä ja mahdollisia toteuttaa kehitysprojektin aikataulun puitteissa. 

Kehityskohteet, jotka vaativat tarkempaa perehtymistä ja selvittämistä, toteutetaan 

tulevaisuudessa. Kaizen-projektien jälkeen on ns. 30 päivän seurantajakso. Sen 

aikana toteutetaan ne muutokset, joita ajan tai muiden resurssien puutteen vuoksi 

ei ole mahdollista toteuttaa projektin aikana. 
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Ensimmäisen ryhmän havaintoihin kuului mm. päävarren valmistuksen muutaman 

työvaiheen poistaminen työkalun muutoksella. Tämä vaati lisäselvityksiä ja se 

päätettiin tutkia projektin jälkeen 30 päivän seurantajakson aikana. Säätövarren 

lävistyksessä käytettävää työkalua päätettiin myös tutkia projektin jälkeen. 

Säätövarren niittauksessa käytettäviä puutteellisia aputasoja päätettiin hävittää ja 

hankkia tarkoitukseen sopivammat aputasot tilalle. Säätövarren valmistuksessa 

pätkittävät nippukoot havaittiin liian suuriksi. Päätettiin, että ryhmä selvittää 

raaka-aineen toimittajalta, onko nippukokojen pienentäminen mahdollista. 

Pätkittävä nippukoko päätettiin ottaa huomioon myös kanban-ohjauksen 

päivityksen yhteydessä valmistettavia eräkokoja määriteltäessä. Purseiden poistoa 

käsin kannen valmistuksen jälkeen ja kannen sinkityksessä ilmaantuneita 

valumajälkiä päätettiin myös tutkia seurantajakson aikana.    

 

Toisen ryhmän havaintoihin kuului kanban-ohjauksen päivittäminen. Se päätettiin 

aloittaa jo projektin aikana, määrittämällä kaikki kanban-ohjaukseen otettavat 

osat. Aukipitolaitteen kokoonpanon aikana joutui nostamaan painavia laatikoita ja 

kantamaan ne kokoonpanopöydän toiselle puolelle. Päätettiin rakentaa rullarata 

pöytien väliin, jotta ergonomisesti väärät nostot jäävät pois. Kokoonpanossa 

tarvittavia osia haettiin varastosta, joka sijaitsee tehtaan toisessa päässä. Päätettiin 

rakentaa kokoonpanopaikan viereen pieni hylly osto-osille, johon varastomies tuo 

jatkossa kokoonpanon tarvitsemat osat. Päätettiin nimetä jokainen hyllypaikka, 

jolloin aikaa ei mene turhaan tavaroiden etsimiseen. Yksi tämän kaizen-projektin 

lähtökohdista oli mahdollinen aukipitolaitteen kysynnän kasvaminen. 

Mahdollisesti tuleville kokoonpanopöydille oli järjesteltävä tilaa. Tämä edellytti 

muutaman ison hyllyn siirtämistä toiseen paikkaan, jolloin saataisiin lisää tilaa 

kokoonpanopöytiä varten. Hyllyjen siirrot päätettiin toteuttaa projektin aikana. 

 

Kolmannen ryhmän havainnot olivat pelkästään työkaluhyllyyn liittyviä. 

Päätettiin, että tämä ryhmä järjestää työkaluhyllyn. Jokainen työkalu 

numeroidaan, käyttämättömät työkalut poistetaan hyllystä ja jokaiselle työkalulle 

nimetään oma hyllypaikka.  
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Ensimmäisen ryhmän havaintojen perusteella tehtävät muutokset siirtyivät 

muutamaa toimenpidettä lukuun ottamatta seurantajaksolla tapahtuvaksi, koska ne 

vaativat tarkempaa selvitystä. Päätettiin, että ensimmäinen ja toinen ryhmä 

tekevät yhdessä paljon aikaa vievän layout-muutoksen.  

 

11.2.3  Kehityskohteiden toteutus 

 

Valittujen kehityskohteiden toteuttaminen aloitettiin torstaina iltapäivällä. Projekti 

oli tässä vaiheessa puoli välissä. Kaizen-projekteissa tehdään aina tiimityötä, jossa 

kaikki osallistuvat suunnitteluun ja myös muutosten toteuttamiseen. Kolmas 

ryhmä aloitti työkaluhyllyn selvittämisen. Ensimmäinen ja toinen ryhmä alkoivat 

toteuttaa kokoonpanopaikan uudelleen järjestelyä. Alussa ilmapiiri oli hieman 

jännittynyt ja kaikki odottelivat. Lopulta projektin vetäjä otti harjan käteen ja 

näytti mallia. Tämän jälkeen työntekijätkin alkoivat tehdä paljon innokkaammin. 

  

Kokoonpanopaikan layout muutoksen yhteydessä suoritettiin myös perusteellinen 

siivous vetolaitesolussa. Kaikki vanhat ja tarpeettomat työkalut, tuotteet sekä 

työpisteeseen kuulumattomat tavarat poistettiin. Vetolaitesolun yleisilme parani 

heti huomattavasti. Hyllyjen ja kokoonpanopisteen siirtoa varten oli varattu 

ennakkoon apuun laitosmiehiä kunnossapitoyksiköstä. Aukipitolaitteen osto- ja 

omavalmisteosilla oli aiemmin vain yksi yhteinen hylly ja hyllypaikat olivat 

nimeämättä. Tämä aiheutti turhaa etsimistä ja osien riittävyyden seuraaminen oli 

vaikeaa. Rakennettiin toinen hylly entisen lisäksi. Osto-osat ja omavalmisteiset 

osat laitettiin eri hyllyihin. Osista laadittiin lista ja jokaiselle tuotteelle nimettiin 

oma hyllypaikka.     

 

11.3  Kolmas päivä 

 

Projektin kolmas ja viimeinen päivä aloitettiin kokoontumisella 

neuvotteluhuoneessa. Aluksi selvitettiin missä vaiheessa ryhmien muutostyöt 

olivat ja kysyttiin tarvitsiko jokin ryhmä apua, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan 
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iltapäivään mennessä. 

 

11.3.1  Muutosten viimeistely 

 

Työtä oli vielä paljon tekemättä. Muutoksia tehtiin iltapäivään saakka, jolloin 

vetolaitesolu saatiin viimeisteltyä hyllyjen siirtojen, siivouksen, työkaluhyllyn ja 

kokoonpanopaikan järjestelyn osalta kuntoon.  

 

11.3.2  Projektin päättäminen 

 

Kaizen-projektin lopuksi koko kehitysryhmä kokoontui neuvotteluhuoneessa. 

Käytiin vielä läpi, mikä oli projektin lähtötilanne, tavoitteet ja mitä oli saatu 

aikaan kolmen päivän aikana. Samalla sovittiin seurantajaksolle siirrettyjen, lisää 

selvitystä vaativien kehityskohteiden aikataulusta ja selvitysvastuista. Kaikilta 

kaizen-projektiin osallistuneilta kysyttiin mielipiteitä projektista ja sen 

toteutuksesta. Suurin osa henkilöistä oli sitä mieltä, että parannusta saatiin aikaan. 

Kaikki olivat yhtä mieltä, että projekti toi mukavaa vaihtelua toimintaan. 

 

11.4  30 päivän seurantajakso 

 

Tärkein havainto kaizen-projektin aikana oli se, että vetolaitehallissa ei ollut 

kunnollista tuotannonohjausta. Tämä aiheutti jatkuvasti osapuutteita 

kokoonpanossa, joka taas johti toimitusten viivästymiseen, toimitusvarmuuden 

heikkenemiseen, ylitöihin ja tilausten menettämiseen kilpailijalle. Siksi kanban-

ohjauksen päivittäminen oli ensisijainen tehtävä 30 päivän seurantajakson aikana. 

Kanban-ohjaukseen valituille osille tehtiin uudet kortit päivitetyillä ohjausarvoilla. 

Aiemmin kortteja oli säilytetty yhdessä lokerossa. Osatilanteen selvittämiseksi 

jouduttiin ottamaan korttinippu käteen ja laskemaan, kuinka monta kunkin 

komponentin kanban-korttia on jo hyllyssä. Uuden valmistuserän valmistaminen 

aloitetaan siis, kun kortteja on kertynyt tietty määrä lokeroon. Jokaiselle kanban-
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kortille tehtiin oma lokero ja lokerot laitettiin vierekkäin kokoonpanopaikan 

seinälle (kuva 17). Nyt osatilanteen pystyy näkemään ”yhdellä silmäyksellä”.  

 

 
Kuva 17. Vetolaitehallin kanban-ohjaus 

 

Puutteellisien aputasojen tilalle hankittiin uudet tasot. Näin työn tekeminen 

helpottui ja ergonomisuus parani. Aiemmin vetolaitesolun lattialle kertyi tavaraa 

johtuen hyllytilan puutteesta. Tämän ongelman poistamiseksi tilattiin ja koottiin 

seurantajakson aikana yksi isompi hylly. Päävarren valmistuksessa käytetty 

puutteellinen työkalu päätettiin korvata uudella. Työkalu tilattiin seurantajakson 

aikana ja sen avulla valmistus helpottui. Säätövarren lävistyksessä pistimien 

katkeamista tutkittiin, mutta ongelmaa ei saatu ratkaistua. Seurantajaksolla 

aukipitolaitteen kokoonpanoon oli valmisteilla ylimääräinen kokoonpanojigi. 

Pakkaushäkkien ongelmat johtuivat siitä, että niihin pakattiin joissakin 
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työpisteissä sellaista tavaraa, jota olisi voinut säilyttää puisissa jalkalaatikoissa. 

Päätettiin, että jatkossa pakkaushäkkeihin laitetaan vain sellaista tavaraa mitkä 

niihin kuuluvat. Kannen valmistuksessa kierteyttämisen jälkeistä purseiden 

poistoa käsin ei pystytty poistamaan. Kannen sinkityksessä ajoittain ilmaantuneita 

valumajälkiä tutkittiin, mutta ei keksitty kuinka ne saataisiin poistettua. 

 

Suurin osa seurantajaksolle jääneistä toimenpiteistä saatiin tehtyä. Muutama 

valmistukseen liittyvä ongelma jäi ratkaisematta. Näiden tutkiminen 

tulevaisuudessa voisi olla yksi kehittämisen kohde. 

 

11.5  Saadut tulokset 

 

Kaizen-projektin avulla saavutettiin seuraavia tuloksia. Aukipitolaitteen 

kokoonpanoa parannettiin mm. uusien kokoonpanojigien avulla. Kokoonpano 

nopeutui, kun jatkossa useampia aukipitolaitteita pystytään jatkossa kokoamaan 

samanaikaisesti. Aukipitolaitteeseen tehtiin myös muutaman komponentin 

muutos. Tuotteen laatu parani niin paljon, että kappaleen testausta pystyttiin 

vähentämään. Aiemmin jokainen koottu aukipitolaite testattiin ja osien muutosten 

jälkeen vain joka viideskymmenes. Komponenttien muutosten ja lisättyjen 

kokoonpanojigien avulla yhdessä vuorossa (2 henkilöä) tehtyjen aukipitolaitteiden 

määrä nousi 180 kpl:sta 300 kpl:seen. Tuotto (kpl/päivä) parani siis +67 %. 

 

Vetolaitesolun layouttia muutettiin siirtämällä kokoonpanopaikkoja sekä 

muutamia hyllyjä. Lattiatilaa vapautui arviolta noin 26m². Vapautunut tila 

järjestettiin aukipitolaitteen kokoonpanopaikalle mahdollista volyymin kasvua 

ajatellen. Mikäli kysyntä lähtee kasvamaan odotetulla tavalla, ei suuria muutoksia 

tarvitse silloin tehdä. Kokoonpanopöytiä hankitaan muutama lisää ja niihin 

tehdään tarvittava määrä kokoonpanojigejä. 

 

 

Aukipitolaitteen valmistuksessa oli aiemmin havaittu ergonomisesti vääriä 
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nostoja. Nämä aiheuttavat jatkuvasti toistuvina selkävaivoja ja sairaslomia. 

Päätettiin hankkia muutama aputaso ja pumppukärri. Parempien aputasojen ja 

pumppukärrien hankinta on halpaa, jos niillä estetään yksikin pidempi sairasloma 

puhumattakaan työkyvyttömyydestä, jonka on aiheuttanut raskaan laatikon 

nostaminen. Näiden hankintojen avulla työn tekeminen myös nopeutuu. 

 

Ennen projektia aukipitolaitteeseen tulevia osto-osia haettiin yhteisestä 

tarvikevarastosta tehtaan toisesta päästä. Matkaa kertyi noin 140 metriä 

edestakaisin kuljettuna. Tämä matka supistettiin muutamaan metriin, kokoamalla 

aukipitolaitteeseen tuleville osto-osille oma hylly aivan kokoonpanopaikan 

viereen. Näin poistettiin turhaa liikkumista. Tämä auttaa myös osien tilanteen 

selvittämisessä. Kokoonpanijat näkevät nyt helposti, jos jokin osa on loppumassa 

ja tekevät ilmoituksen siitä ajoissa työnjohdolle.  

 

Aukipitolaitteen omavalmisteisille osille laadittiin kanban-ohjaus seurantajakson 

aikana. Ohjausarvot päivitettiin nykytilanteen kysyntää vastaavaksi. Ohjauksen 

päivitys päätettiin ottaa jatkossa jatkuvaan seurantaan, ettei sama tilanne pääse 

toistumaan. Päivitetyn kanban-ohjauksen jälkeen aukipitolaitteen toimituksissa ei 

havaittu toimitusongelmia ja tilaukset lähtivät ajallaan asiakkaille. 

 

Esiasetusten nopeuttaminen oli eräs tavoite ennen kaizen-projektia. Aikataulun 

vuoksi ehdittiin järjestellä vain työkaluhylly kokonaisuudessaan, mikä oli erittäin 

tärkeä saada kuntoon. Ajallisesti ei pystytä tarkkaan määrittämään kuinka paljon 

asetukset nopeutuivat, kun työkalut ovat hyllyssä nimetyillä paikoillaan 

huollettuina. On kuitenkin selvää, että asetusten tekeminen nopeutui ja näin olleen 

koko tuotteen kokonaisläpimenoaika lyheni. 

 

Vetolaitesolun yleinen siisteys ja yleisilme parantuivat huomattavasti, kun kaikki 

turhat tavarat poistettiin ja tarvittavat tavarat nostettiin lattioilta hyllyihin. Nimetyt 

paikat hyllyissä varmistavat jatkossa, että tavarat ovat aina samoilla paikoilla ja 

niitä ei tarvitse etsiä. Yleistä siisteyttä ei pysty tunnuslukujen avulla arvioimaan, 

mutta tehtyjen muutosten ansiosta tapaturmat vähenevät, etsiminen häviää ja työn 
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mielekkyys paranee. 

  

Projektin seurantajakson jälkeen vetolaitehallissa suoritettiin jälleen ”ELMERI+”-

mittaus (liite 3). Ennen kaizen-projektia tehdyssä mittauksessa todettiin, että 

laatikot, joihin aukipitolaitteita pakattiin, olivat täysinä painavia. Seurantajakson 

aikana hankittiin pumppukärryjä ja näin raskaat nostot jäivät kokonaan pois. 

Epäkeskopuristinkoneilla viimeisten kappaleiden ottaminen jalkalaatikosta oli 

todettu vaikeaksi ja ergonomisesti vääräksi. Tämä ongelma saatiin poistettua 

aputasojen hankinnalla. Ongelmaksi havaittiin myös aukipitolaitteen ahdas 

kokoonpanopaikka. Projektin aikana turhat tavarat poistettiin 

kokoonpanopöydiltä. Lisäksi rullaradan rakentaminen kokoonpanopöytien väliin 

toi lisää tilaa työpisteeseen ja nostot vähenivät. 

 

11.6  Tulosten analysointi 

 

Projektin aikana saatiin aikaan tuloksia, jotka pystytään ilmoittamaan tarkasti 

lukuarvona. Esimerkiksi turhan kävelyn väheneminen 140 metrillä ja 

aukipitolaitteita saadaan koottua yhdessä vuorossa nykyisin 300 kpl:tta, kun ennen 

saatiin 180 kpl:tta. Toiset tuloksista ovat sellaisia, että niiden muutosta on vaikea 

ilmoittaa lukuarvona. Kaikki nämä parannukset kuitenkin lyhentävät tuotteen 

valmistuksen kokonaisläpimenoaikaa ja alentavat valmistuskustannuksia tavalla 

tai toisella, mikä on kaikkein tärkeintä. Suurin osa parannuksista on muuta kuin 

työstövaiheeseen liittyvää. Kuten arvoketjuistakin kävi ilmi, suurin osa 

kokonaisläpimenoajasta koostuu muusta kuin itse komponentin työstämisestä.     

 

11.7  Jatkokehityssuunnitelmat  

 

Kaizen-projektin aikana tuli ilmi paljon sellaisia ongelmia, jotka eivät olleet 

aiemmin ylimmän johdon tiedossa. Eräs tällainen oli toimivan 

tuotannonohjauksen puuttuminen vetolaitesolussa. Kysyntä on kasvanut lähes 

kaikissa muissakin tehtaan valmistamissa tuotteissa. Kaizen-projektin jälkeen 
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koko tehtaan tuotannonohjauksen nykytilanne päätettiin selvittää. Tämä johti 

myös muiden kanban-korttien ohjausarvojen päivitykseen nykyistä kysyntää 

vastaavaksi. Samalla käytiin läpi systemaattisesti kaikkien osto-osien ohjausarvot 

eli täydennyserät ja hälytysrajat, jotka olivat jääneet päivittämättä kysynnän 

kasvun jälkeen. 

 

Seuraava suurempi kehitysprojekti on suunnitteilla. Ovensulkimien 

loppukokoonpanon ja pakkaussolujen layoutmuutos, joka käsittää puolet 

ovensuljintehtaasta.  Tavoitteeksi layoutmuutokselle on asetettu: 

 

1. Loppukokoonpanon ja pakkauspisteiden virtauttamisen parantaminen 

2. Pakkausympäristön työturvallisuuden ja joustavuuden lisääminen 

3. Maalilinjan pölyongelman vähentäminen 

4. Uudelle kokoonpanoautomaatille tilan järjestely 

5. Tavarat ovat hyllyissä nimetyillä paikoilla ja mahdollisimman lähellä 

työpistettä 

6. Visuaalisen ohjauksen lisääminen osien valmistuksessa  

 

Layout muutoksen toteutuksen jälkeen, on systemaattisesti aloitettava seuraavien 

kehitettävien kohteiden kartoittaminen. Näin saadaan varmistettua jatkuva 

parantaminen tulevaisuudessakin. 

 

11.8  Yleisiä havaintoja kaizen-projektiin liittyen 

 

Projektin vetäjänä havaitsin seuraavia käytännön asioita, joita kannattaa ottaa 

huomioon tulevia kaizen-projekteja tehtäessä.  

 

Kaizen-projektin alussa pidetään koko kehitysryhmälle pienimuotoinen koulutus 

lean-toiminnasta ja kaizen-projektista. Tärkeää on huomioida kehitysprojektiin 

osallistuvien henkilöiden erilaiset koulutustaustat. Koulutusta pidettäessä 

huomasin, että työntekijät eivät välttämättä ole kovinkaan kiinnostuneita itse 
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teoriasta vaan enemmänkin itse käytännön toteutuksesta. Tämän takia 

teoriaosuuteen kannattaa valita vain tärkeimmät asiat, jotta jokaiselle muodostuu 

kuitenkin selkeä kuva mitä ollaan tekemässä. 

 

Aikataulu tällaisissa lyhyen ajan projekteissa on tiukka, joten koko ajan on oltava 

selvillä miten kauan mikäkin vaihe vie ja mitä pitää saada valmiiksi tiettyyn 

kellon aikaan mennessä. Kaizen-projektien aikataulu on lähinnä suuntaa antava ja 

enemmän kannattaa pitää kiinni ennakkoon päätetystä asiajärjestyksestä, jonka 

mukaan projekti toteutetaan. Siitä huolimatta kelloa ei sovi unohtaa.  

 

Aikataulun kannalta ongelmia aiheutti lähinnä layout muutoksen toteutus. 

Hyllyjen tyhjentäminen tavaroista, hyllyjen purkaminen, niiden uudelleen 

kokoaminen ja hyllyjen täyttö vei paljon aikaa ja siihen on syytä varautua. 

Hyllyjen purkamisessa on oltava varovainen kiireellisestä aikataulusta huolimatta. 

Liian kiire ei saa olla, jotta tapaturmat pystytään välttämään. Kannattaa 

huomioida, että sähkö- ja LVI-töiden (lämpö, vesi, ilma) siirtäminen vie oman 

aikansa.  

 

Projektin johdon kanssa kannattaa pitää välillä pieniä palavereja, jos jokin muutos 

ei näytä onnistuvan resurssien puitteissa. Projektin vetäjän on mietittävä projektia 

koko ajan muutaman vaiheen edelle. 

 

Projektissa kannattaa pitää vauhtia yllä, jotta projektiryhmä pysyy virkeänä. Pitkät 

tauot vievät ajatukset muualle ja ryhmän saaminen kokoon kestää taas oman 

aikansa. Tärkeää on olla itse aktiivinen ja tehdä muiden mukana koko ajan. Pelkkä 

käskyjen jakaminen ei ole näiden kehitysprojektien idea vaan tiimityö. Kun 

luottamus muihin on syntynyt, tekeminen helpottuu huomattavasti. 

 

Projektin aikana neuvotteluhuoneessa kannattaa tarjota välipalaa ja jokaisena 

päivänä koko ryhmälle ateriat. Ruokailuun mennään myös ryhmänä ja mielellään 

samaan pöytään, ettei synny toimihenkilöiden ja työntekijöiden omia pöytiä, joka 

taas rikkoisi tiimihenkeä. 
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Projektien luonteeseen kuuluu, että jokaisen mielipiteitä kuunnellaan ja ollaan 

avoimia uusille parannusehdotuksille. Monesti työntekijöiden mielipiteet jäävät 

kuulematta normaalin toiminnan yhteydessä ja siksi tämä tarjoaa kerrankin hyvän 

mahdollisuuden kuulla parannusehdotuksia työn ammattilaisilta.  
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12.  DIPLOMITYÖN TAVOITTEIDEN JA TULOSTEN 
ARVIOINTI 
 

Diplomityön tavoitteena oli luoda malli kaizen-projektille ja kehittää sen avulla 

aukipitolaitteen DC191 valmistusta ja kokoonpanopaikkaa. Kaizen-projektin 

tavoitteena oli saada tuotteen valmistus mahdollisimman järkeväksi ja 

läpimenoajaltaan lyhyemmäksi.  

 

Mallin luominen onnistui mielestäni hyvin. Diplomityön teoriaosassa oleva malli 

kaizen-projektille on riittävän yksityiskohtainen ja etenee selkeästi eteenpäin. Sen 

avulla lean-toimintaan ja kaizen-projektiin perehtymätönkin henkilö pystyy 

varmasti toteuttamaan kaizen-projektin. Mallissa on kerrottu mitä tarvitaan ennen 

projektin tekemistä, mitkä ovat työkalut projektin toteutukseen, miten projekti 

toteutetaan ja mitä projektin jälkeen tehdään. 

 

Kaizen-projektissa toimin projektin vetäjänä ja mielestäni projektin toteutus 

onnistui hyvin. Projekti kesti kolme päivää, josta vain puolet käytettiin valittujen 

kehityskohteiden toteuttamiseen. Siinä ajassa vetolaitesolua saatiin kehitettyä 

tuottavammaksi työpisteeksi. Kiireellisestä aikataulusta huolimatta lähes kaikki 

projektille asetetut tavoitteet saavutettiin. Lisäksi saatiin selvitettyä tutkittavien 

kohteiden pahimmat ongelmat, jotka myös saatiin ratkaistua suurimmaksi osaksi 

viimeistään 30 päivän seurantajakson aikana.  

 

Kokonaisuudessaan olen diplomityössä saavutettuihin tuloksiin tyytyväinen.  
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13.  YHTEENVETO 

 

Abloy Oy elää koko ajan kiristyvässä kilpailutilanteessa. Erityisesti paineita on 

tuotteiden toimitusaikojen lyhentämisessä ja valmistuskustannusten alentamisessa. 

Markkinaosuuksia saadaan lisättyä näitä asioita kehittämällä jatkuvan 

parantamisen avulla.   

 

Tässä diplomityössä laadittiin yksityiskohtainen kaizen-projektimalli. Sen avulla 

tuotantoa voidaan kehittää ilman kalliita investointeja ja saada aikaan huomattavia 

parannuksia jo lyhyessä ajassa. Kaizen on pienten askelten kautta tapahtuvaa 

parantamista, joka perustuu vanhan osaamisen tehokkaampaan hyväksikäyttöön. 

Projektit ovat lyhytkestoisia ja niille tunnusomaista on jatkuva seuranta sekä 

edelleen kehittäminen. 

 

Diplomityön aikana toteutettiin myös yksi tällainen kaizen-projekti ja kohteeksi 

valittiin aukipitolaitteen DC191 valmistuksen kehittäminen. Kolmen päivän 

projektin aikana tuotteen valmistuksesta saatiin poistettua paljon turhia 

työvaiheita. Lisäksi saatiin kehitettyä kokoonpanopaikkaa ja järjesteltyä 

kokoonpanopaikan viereen tilaa tuleville kokoonpanopöydille, jos kysyntä kasvaa 

odotetulla tavalla. Projektin seurantajakson aikana saatiin päivitettyä tuotannon- ja 

materiaalinohjaus vetolaitesolussa, jossa aukipitolaitteita valmistetaan. Haastavaa 

projektissa oli aikataulussa pysyminen. 

 

Kaizen-projektin aikana huomattiin tutkittavan kohteen ongelmat. Osa kaizen-

projektin tavoitteista jäi toteuttamatta, koska ei osattu ennakoida kaikkia 

ongelmia. Projektin aikana huomattiin myös, että normaalin työskentelyn 

yhteydessä ilmenevät ongelmat eivät tule niin hyvin työnjohdolle asti. Ongelmiin 

ei pystytä reagoimaan ja niitä ei saada parannettua tehokkaasti. 

 

Tällä kaizen-projekti todistettiin, että toimintaa voidaan tehostaa myös ilman 

kalliita investointeja. Projektin avulla saatiin kehitettyä valittua kohdetta paljon 



 92

lyhyessä ajassa. Toiminnan kehittäminen on edellytyksenä, jos yritys haluaa 

saavuttaa joka vuodelle asetetut kasvutavoitteet. Nykyajan trendinä on siirtää 

osien valmistusta halvan kustannusten maihin, mutta se ei ole kestävää kehitystä. 

Sillä saadaan säästöä aikaiseksi, mutta yritysten joka vuosi kasvaviin 

kasvutavoitteisiin pääseminen vaatii myös oman toiminnan jatkuvaa kehittämistä. 
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Elektroninen aineisto – WWW-sivut 

 

Abloy Oy. [WWW-dokumentti] Saatavissa <www.abloy.fi> (Viitattu19.3.2007) 

 

Turun ammattikorkeakoulu. JOT – toiminnan keinot. [WWW-dokumentti] 

Saatavissa: 

<http://elektroniikka.turkuamk.fi/7050093/logi07/logi07_files/k13.jpg>  

(Viitattu 22.2.2007). 

 

Haastattelu 

 

Petri Lempiäinen. Haastattelu 11.8.2006. Valmistuspäällikkö. Abloy Oy. Joensuu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                LIITE 1. ELMERI + havainnointilomake. 
 
ELMERI + 
Havainnointilomake 
 
                                                                                                                                   
Osasto                                        Havainnoitsija                             Päiväys  
 
Havaintokohteet Kunnossa Yht. Ei kunnossa Yht.
1. Riskinotto, suojaimet, 
vaatetus 

    

2. Fyysinen kuormitus     
3. Työpisteen ja välineiden 
ergonomisuus 

    

4. Koneiden kunto ja 
suojalaitteet  

    

5. Koneiden hallintalaitteet 
ja merkinnät 

    

6. Kulkuteiden ja lattioiden 
rakenne, putoamissuojaus 

    

7. Poistumistiet     
8. Kulkuteiden ja lattioiden 
järjestys 

    

9. Pöytien, päällysten ja 
hyllyjen järjestys 

    

10. Jäteastia     
11. Melu     
12. Valaistus     
13. Lämpöolosuhteet     
14. Ilman puhtaus ja 
käsiteltävät aineet 

    

 Yhteensä  Yhteensä  
                                                                    
Indeksi = (Kunnossa / (Kunnossa + Ei kunnossa))*100 % =   
                                                                                                  
               (jatkuu) 



 

                          (liite 1 jatkoa) 
 
Muistiinpanoja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                           LIITE 2. ELMERI + mittauksen tulokset ennen kaizen-projektia. 
 
ELMERI + 
Havainnointilomake 
 
Vetolaitehalli/ASAD                      Anu, Aki    6.10.2006 
Osasto                                                   Havainnoitsija                         Päiväys  
 
Havaintokohteet Kunnossa Yht. Ei kunnossa Yht.
1. Riskinotto, suojaimet, 
vaatetus 

I I I 3   

2. Fyysinen kuormitus I 1 I I 2 
3. Työpisteen ja välineiden 
ergonomisuus 

I I I I  4 I I 2 

4. Koneiden kunto ja 
suojalaitteet  

I I I I  I I I I   I I 
I   

11    

5. Koneiden hallintalaitteet 
ja merkinnät 

I I I I  I I I I   I I 10 I 1 

6. Kulkuteiden ja lattioiden 
rakenne, putoamissuojaus 

I I 2   

7. Poistumistiet I 1   
8. Kulkuteiden ja lattioiden 
järjestys 

I I 2 I  1 

9. Pöytien, päällysten ja 
hyllyjen järjestys 

I 1 I I 2 

10. Jäteastia I I I  I I I 6   
11. Melu   I 1 
12. Valaistus I 1   
13. Lämpöolosuhteet I 1   
14. Ilman puhtaus ja 
käsiteltävät aineet 

I 1 I 1 

 Yhteensä 44 Yhteensä 10 
                                                                    
Indeksi = (Kunnossa / (Kunnossa + Ei kunnossa))*100 % =  44   *100% =  81%      
                                                                                                  54 
               (jatkuu) 



 

     (liite 2 jatkoa) 
 
Muistiinpanoja: 
 
Aukipitolaitteiden laatikot täysinä liian painavia  
Epäkeskopuristimilla viimeisten kappaleiden ottaminen jalkalaatikoista vaikeaa 
DC191:n kokoonpanopaikka liian ahdas  
Kokoonpanopöydillä ylimääräistä tavaraa 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         LIITE 3. ELMERI + mittauksen tulokset kaizen-projektin jälkeen. 
 
ELMERI + 
Havainnointilomake 
 
Vetolaitehalli/ASAD                       Petri, Jari   28.11.06                     
Osasto                                           Havainnoitsija                                Päiväys  
 
Havaintokohteet Kunnossa Yht. Ei kunnossa Yht.
1. Riskinotto, suojaimet, 
vaatetus 

I I 2 I I I I 4 

2. Fyysinen kuormitus I I 2   
3. Työpisteen ja välineiden 
ergonomisuus 

  I I I I 4 

4. Koneiden kunto ja 
suojalaitteet  

I I I I I I I I I  9   

5. Koneiden hallintalaitteet 
ja merkinnät 

I I I I I  5   

6. Kulkuteiden ja lattioiden 
rakenne, putoamissuojaus 

  I I I I I  5 

7. Poistumistiet I I I I I I 6   
8. Kulkuteiden ja lattioiden 
järjestys 

  I I 2 

9. Pöytien, päällysten ja 
hyllyjen järjestys 

I I I 3 I 1 

10. Jäteastia   I 1 
11. Melu   I I 2 
12. Valaistus I 1   
13. Lämpöolosuhteet I 1   
14. Ilman puhtaus ja 
käsiteltävät aineet 

I 1   

 Yhteensä 30 Yhteensä 19 
                                                                    
Indeksi = (Kunnossa / (Kunnossa + Ei kunnossa))*100 % =  30   *100% =  61%      
                                                                                                  49                           
               (jatkuu) 



 

     (liite 3 jatkoa) 
 
Muistiinpanoja: 
 
Käytetään kuormitusta vähentäviä apulaitteita hyvin 
Suojalasien käytössä puutteita 
Tavaraa käytävillä 
Jäteastian merkintä puutteellinen 
 
 
 
 



 

                                LIITE 4: Aukipitolaitteen DC191 kannen spagettidiagrammi. 

 

 
 

 

 



 

                            LIITE 5: Aukipitolaitteen DC191 päävarren spagettidiagrammi. 

 

 
 

 

 



 

                                 LIITE 6: Aukipitolaitteen DC191 rungon spagettidiagrammi. 

 

 
 

 

 



 

                         LIITE 7: Aukipitolaitteen DC 191 säätövarren spagettidiagrammi. 

 

 
 

 

 



LIITE 8. Säätövarren arvoketju
25.10.2006

 

VARASTOAIKA

VALMISTUSAIKA      4.932 s         21.6s         10.8s       20.124 s        0.792s          9.72s       33.192s        291.2 s
LÄPIMENOAIKA

Komponentti on ovensuljintehtaan ulkopuolella

      Varasto  

 Informointi / saadut tulokset

 Komponenttikohtaiset vaiheet

 Tuotekohtaiset vaiheet 

      Kuljetus  Asiakaspakkaus / kuljetus

Materiaalikustannus =  € / kpl (sisältää hukkalisän)

Huom! Työstövaiheiden hintoihin on lisätty hukkalisä 10 % ja sosiaalikustannuslisä 73 %
 

Tuotantosuunnitelma

Informointi

Asiakas

Tarve  n. kpl/viikko

Tilaus
Raaka-aineen 

toimittaja

-Tilaus  krt / vuosi

- kpl / vuosi  

-Toimitus kertaa / kk

Tilaus tapahtuu 
tilausohjautuvasti

           

Materiaali varasto 1
Katkaisu + 
tarkastus

1
Lävistys + 
tarkistus

1
Lävistys + 
tarkistus

1
Pesu (Päätehdas)

1
Sinkki+kromi+ 

rummutus 
(Päätehdas)

1
Aukipitolaite 
kokoonpano

-  4.932s / kpl 
(koneaika)

-  4.932s / kpl 
(henkilöaika)

- € / kpl

- -vuoro

-  21.6s / kpl    
(koneaika)

-  21.6s / kpl 
(henkilöaika)

- -vuoro

- kpl / vro, 

- 10.8 s / kpl    
(koneaika)

-  10.8s / kpl 
(henkilöaika)

-   € / kpl

- n.  kpl / vro /  
hlöä

- -vuorossa

- 0.792s / kpl 
(koneaika)

- 0.576s / kpl   
(henkilöaika)

-  € / kpl 

-  kpl / vro /  hlöä  

- -vuorossa

-  5.4s / kpl    
(koneaika)

-  9.72s / kpl 
(henkilöaika)

-  € / kpl

- n. kpl / vro /  hlö
    
- -vuorossa

-   henkilöä

- 291.42 s / kpl
(Henkilöaika)

- kpl / vro / hlö

1 Kanban (kortti ja 
visuaalinen)

2 Sovitut sään- 
nölliset haku- ja 

palautusajat

3 Työnjohtajat 4 Ostaja / 
rahtisopimus

 

 Läpimenoaika:

 Valmistusaika: 

 Lisäarvoa tuottavien
 työvaiheiden osuus 
 kokanaisajasta-%:

1
Kierteytys

-  20.124s / kpl    
(koneaika)

-  20.124s / kpl 
(henkilöaika)

-   € / kpl

-  kpl / vro / hlö

- -vuorossa

1
Niittaus + 

kokoonpano 

-  33.192s / kpl    
(koneaika)

-  33.192s / kpl 
(henkilöaika)

-  € / kpl

arvoketju
Säätövarsi koottu DC191

  3
Pakkaus



LIITE 9. Päävarren arvoketju
25.10.2006

 

VARASTOAIKA

VALMISTUSAIKA            9s         9.72s          27s          16.02s        1.908s      47.412s         5.4s        291.42 s
LÄPIMENOAIKA

Komponentti on ovensuljintehtaan ulkopuolella

      Varasto  

 Informointi / saadut tulokset

 Komponenttikohtaiset vaiheet

 Tuotekohtaiset vaiheet 

      Kuljetus  Asiakaspakkaus / kuljetus

Materiaalikustannus =  € / kpl (sisältää hukkalisän)

Huom! Työstövaiheiden hintoihin on lisätty hukkalisä 10 % ja sosiaalikustannuslisä 73 %
 

Tuotantosuunnitelma

Informointi

Asiakas

Tarve  n. kpl/viikko

Tilaus
Raaka-aineen 

toimittaja

-Tilaus  krt / vuosi

- kpl / vuosi  

-Toimitus kertaa / kk

Tilaus tapahtuu 
tilausohjautuvasti

           

Materiaali varasto 1
Katkaisu + 

lävistys

1
Lävistys

1
Kalvaus + vajotus

1
Pesu

(Päätehdas)

1
Hitsaus tukiholkki

1
Aukipitolaite 
kokoonpano

-  5.4s / kpl 
(koneaika)

-  9s / kpl 
(henkilöaika)

- € / kpl

- -vuoro

- n. / vro,
(%:n KA:lla)

- 9.72s / kpl
(Koneaika) 

-  9.72s / kpl 
(henkilöaika)

- -vuoro

- kpl / vro

- 27 s / kpl
(Koneaika)

-  27s / kpl 
(henkilöaika)

-   € / kpl

- n.  kpl / vro /  
hlöä

- -vuorossa

-  1.908s / kpl 
(koneaika)

-1.44 s / kpl   
(henkilöaika)

-  € / kpl 

-  kpl / vro /  hlöä  

- -vuorossa

-47.412 s / kpl
(Koneaika)

-  47.412 s / kpl 
(henkilöaika)

-  € / kpl

- n. kpl / vro /  hlö
    
- -vuorossa

-   henkilöä

- 291.42 s / kpl
(Henkilöaika)

-kpl / vro / hlö

1 Kanban (kortti ja 
visuaalinen)

2 Sovitut sään- 
nölliset haku- ja 

palautusajat

3 Työnjohtajat 4 Ostaja / 
rahtisopimus

1
Avennus

-  16.02s / kpl    
(koneaika)

-  16.02s / kpl 
(henkilöaika)

-   € / kpl

-  kpl / vro / hlö

- -vuorossa

1
Sinkitys

(Päätehdas)

- 4.68 s / kpl
(Koneaika)

-  5.4s / kpl 
(henkilöaika)

-  € / kpl

arvoketju
Päävarsi DC191

 3
Pakkaus

 

 Läpimenoaika:

 Valmistusaika: 

 Lisäarvoa tuottavien
 työvaiheiden osuus 
 kokanaisajasta-%:



LIITE 10. Rungon arvoketju
25.10.2006

 

VARASTOAIKA

VALMISTUSAIKA            9s         12.6s         12.6s          21.6 s       0.144 s         5.4s         291.42s 
LÄPIMENOAIKA

Komponentti on ovensuljintehtaan ulkopuolella

      Varasto  

 Informointi / saadut tulokset

 Komponenttikohtaiset vaiheet

 Tuotekohtaiset vaiheet 

      Kuljetus  Asiakaspakkaus / kuljetus

Materiaalikustannus =  € / kpl (sisältää hukkalisän)

Huom! Työstövaiheiden hintoihin on lisätty hukkalisä 10 % ja sosiaalikustannuslisä 73 %
 

Tuotantosuunnitelma

Informointi

Asiakas

Tarve  n. kpl/viikko

Tilaus
Raaka-aineen 

toimittaja

-Tilaus  krt / vuosi

- kpl / vuosi  

-Toimitus kertaa / kk

Tilaus tapahtuu 
tilausohjautuvasti

           

Materiaali varasto 1
Irrotus 

(Päätehdas)

1
Taivutus 

+vahvist.pok 
(Päätehdas)

1
Lävistys 

(Päätehdas)

1
Pesu (Päätehdas)

1
Sinkkaus 

(Päätehdas)

3
Pakkaus

-  9s / kpl 
(koneaika)

-  9s / kpl 
(henkilöaika)

- € / kpl

- -vuoro

- n. / vro,

- 12.6 s / kpl
(Koneaika)

-  12.6s / kpl 
(henkilöaika)

- -vuoro

- kpl / vro, 

-12.6 s / kpl
(Koneaika)

-  12.6s / kpl 
(henkilöaika)

-   € / kpl

- n.  kpl / vro /  
hlöä

- -vuorossa

-  0.108s / kpl 
(koneaika)

-  0.144s / kpl   
(henkilöaika)

-  € / kpl 

-  kpl / vro /  hlöä  

- -vuorossa

- 4.68s / kpl
(Koneaika)

- 5.4 s / kpl 
(henkilöaika)

-  € / kpl

- n. kpl / vro /  hlö
    
- -vuorossa

-   henkilöä

1 Kanban (kortti ja 
visuaalinen)

2 Sovitut sään- 
nölliset haku- ja 

palautusajat

3 Työnjohtajat 4 Ostaja / 
rahtisopimus

1
Vajotus

- 21.6 s / kpl    
(koneaika)

-  21.6s / kpl 
(henkilöaika)

-   € / kpl

-  kpl / vro / hlö

- -vuorossa

1
Aukipitolaite 
kokoonpano

- 291.42 s / kpl
(Henkilöaika)

-kpl / vro / hlö

arvoketju
Runko DC191

 

 Läpimenoaika:

 Valmistusaika: 

 Lisäarvoa tuottavien
 työvaiheiden osuus 
 kokanaisajasta-%:



LIITE 11. Kannen arvoketju
25.10.2006

 

VARASTOAIKA

VALMISTUSAIKA       16.812s         11.628s         0.114s          5.4s        291.42s
LÄPIMENOAIKA

Komponentti on ovensuljintehtaan ulkopuolella

      Varasto  

 Informointi / saadut tulokset

 Komponenttikohtaiset vaiheet

 Tuotekohtaiset vaiheet 

      Kuljetus  Asiakaspakkaus / kuljetus

Materiaalikustannus =  € / kpl (sisältää hukkalisän)

Huom! Työstövaiheiden hintoihin on lisätty hukkalisä 10 % ja sosiaalikustannuslisä 73 %
 

Tuotantosuunnitelma

Informointi

Asiakas

Tarve  n. kpl/viikko

Tilaus
Raaka-aineen 

toimittaja

-Tilaus  krt / vuosi

- kpl / vuosi  

-Toimitus kertaa / kk

Tilaus tapahtuu 
tilausohjautuvasti

           

Materiaali varasto 1
Painevalu + 

irroitus (Valimo)

1
Kierteytys 
(Valimo)

1
Pesu

1
Aukipitolaite 
kokoonpano

3
Pakkaus

-  16.812s / kpl 
(koneaika)

-  16.812s / kpl 
(henkilöaika)

- € / kpl

- -vuoro

- n. / vro,

-  11.628s / kpl    
(koneaika)

- 11.628 s / kpl 
(henkilöaika)

- -vuoro

- kpl / vro, 

-  0.108s / kpl    
(koneaika)

-  0.144s / kpl 
(henkilöaika)

-   € / kpl

- n.  kpl / vro /  
hlöä

- -vuorossa

-  s / kpl 
(koneaika)

- s / kpl   
(henkilöaika)

-  € / kpl 

-  kpl / vro /  hlöä  

- -vuorossa

1 Kanban (kortti ja 
visuaalinen)

2 Sovitut sään- 
nölliset haku- ja 

palautusajat

3 Työnjohtajat 4 Ostaja / 
rahtisopimus

1
Sinkkaus

- 4.68 s / kpl    
(koneaika)

-  5.4s / kpl 
(henkilöaika)

-   € / kpl

-  kpl / vro / hlö

- -vuorossa

arvoketju
Kansi DC191

 

 Läpimenoaika:

 Valmistusaika: 

 Lisäarvoa tuottavien
 työvaiheiden osuus 
 kokanaisajasta-%:



                                            LIITE 12: Kaizen-projekteissa mitattavat tunnusluvut. 
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