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Tämä diplomityö tutkii moduloinnilla saavutettavaa hyötyä kuljetinliiketoiminnassa. 

Johdanto-osassa kerrotaan yrityksen taustasta ja projektiliiketoiminnan kehitysnäkymistä, 

hihnakuljetinjärjestelmien historiasta ja nykyisestä kilpailutilanteesta. Lisäksi siinä on 

mainittu työn tavoitteet, sekä tutkimuksen rajaus. Hihnakuljetinjärjestelmien modulointia 

käsittelevässä osassa selvitetään moduloinnin historiaa ja on kerrottu siihen liittyviä 

käsitteitä ja menettelytapoja. 

Tutkimusosan alussa on esitetty tutkimuskysymykset. Tutkimusmenetelmänä on 

tapaustutkimus ja siinä on verrattu kahta CASE- tapausta keskenään haastattelujen avulla, 

sekä pyydetty osallistuneilta jatkotoimenpide-ehdotuksia, koskien modulointia. 

Toiminnallisen viitekehyksen osassa kuvataan ne tavat, joilla modulointi yrityksessä 

toteutetaan asiakasvaatimukset ja palveluhallinta huomioiden. Lisäksi siinä kuvataan 

osaamisen kehittämisen menettely. 

Tutkimustuloksien tarkastelun yhteydessä on kerrottu CASE- tapauksien perustiedot ja 

tiedon keräämisen tapa. Tutkimustuloksien analysointi on suoritettu siten, että tuloksista on 

nostettu esille moduloinnin kannalta oleelliset vastaukset ja ne on analysoitu.  

Tämän jälkeen suoritettiin pohdinta ja johtopäätökset niistä analysoiduista vastauksista, 

jotka ovat tärkeitä moduloinnin ja yrityksen kehityksen kannalta. Jatkotoimenpiteet on 

jaettu kolmeen pääryhmään, joista ensimmäisenä on toiminnan kehittäminen 

moduloimalla. Toisessa on tarkasteltu sisäisen toiminnan kannalta tärkeitä kohteita ja 

ehdotettu toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi. Kolmantena ryhmänä ovat 

tutkimusaiheet, joiden avulla pyritään selvittämään puutteet tai epäkohdat nykyisessä 

toiminnassa. 

Yhteenvedossa on tarkasteltu yrityksen strategisten tavoitteiden toteutumista suhteessa 

hypoteesiin. Siinä on myös esitetty tulevaisuuden haasteita ympäristönsuojelun asettamat 

vaatimukset huomioiden.  
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This thesis examines the benefits obtained by the modulation of the carrier business. The 

company's background and development prospects of project business, history of conveyor 

systems and the current competitive situation are introduced in the introduction section. In 

addition, the targets of the works as well as the scoping of the study are set. In the chapter 

of the modulation of conveyor belt systems has been clarified the history of the 

modulation, explained concepts and procedures related to the modulation. 

 

Research questions are presented it the beginning of the introduction section. The selected 

research methodology is qualitative research with case study approach. In the study it has 

been compared two cases with each other’s through interviews and participants were asked 

follow-up proposals for the modulation. The section of functional framework describes the 

ways in which the modulation of the company is carried out with the customer 

requirements and service management in mind. In addition it has been described the 

competence development process. 

 

Basic information of cases and the data collection method are described in conjunction 

with the research results. The analysis of research results is carried out in such way that 

answers which are relevant to the modulation have been raised up and analyzed from 

generic results. 

 

According the analyzed responses which are important for the modulation and the 

development of the company it has been made discussion and conclusions. The further 

proposals have been divided into three main groups, of which the first is the need for 

development of the operations by the modulation. In the second is has been considered the 

internal functioning of the important objectives, and proposed measures to improve 

efficiency. Finally, there are research topics, which are designed to identify weaknesses or 

deficiencies in the current operation. 

 

In the summary it has been considered the company's strategic objectives in relation to 

hypothesis. It has also been presented future business challenges how environmental 

protection requirements should be taken into account. 
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Tämä diplomityö on tehty Lappeenrannan teknillisen yliopiston koulutus- ja 

kehittämiskeskuksen järjestämän Tulevaisuuden Tuotteet ja Tuotanto- yrityskehitys- ja 

koulutusohjelmassa vuosien 2009- 2012 aikana. Työn aihe liittyy TEKESin rahoittamaan 

Firotec 2013- kehityshankkeeseen. Ohjelmassa toteutettiin uusi kehitys- ja 

koulutuskonsepti, jonka lähtökohtana oli samanaikaisesti kehittää sekä yrityksen 

liiketoimintaa, että henkilöstön osaamista ja tutkintotasolta toiselle opiskelua. Ohjelman 

ytimen muodosti pitkä konetekniikan täydennysohjelma, joka oli mahdollista hyödyntää 

osana diplomi- insinöörin tutkintoa. Opinnot palvelevat teollisuuden keskeisiä 

osaamistarpeita, joita ovat liiketoimintaosaaminen, tuotekehitys ja kansainvälistyminen. 

Ohjelmassa oli kaksi eri suuntautumisvaihtoehtoa: ”Läpimurtomateriaalit”, sekä 

”Tuotekehitys ja innovaatiot” ja  valitsin jälkimmäisen suuntautumisvaihtoehdon. 

 

Olen niin sanottu pitkän linjan opiskelija, jonka kouluhistoriassa on kaikkiaan viisi 

tutkintoa. Kymin Osakeyhtiön ammattikoulun paperiteknologian linjalta saatua 

paperimiestutkintoa seurasi Kouvolan ammattikoulun viilaaja-koneistajatutkinto. Kotkan 

Teknillisestä Koulusta konekonstruktiotekniikan linjalta valmistuin teknikoksi v. 1974. 

Samasta oppilaitoksesta valmistuin koneautomaatioinsinööriksi v. 1993 työn ohessa 

opiskellen.  

Olen tällä hetkellä Firotec Oy projektiliiketoiminnan pääsuunnittelija ja aloitin yrityksen 

palveluksessa v. 2008. Työskentelin aiemmin mekaanisen puunjalostuksen 

kuljetinjärjestelmien suunnittelijana useita vuosia ja sitä ennen paperikoneympäristössä 

suunnittelijana ja työnjohtajana. 

Haluan kiittää työtovereitani vilpittömästä kannustuksesta työn tekemisen eri vaiheiden 

aikana. Aivan erityinen kiitos vaimolleni Pirjolle kärsivällisyydestä, sekä ohjauksellisesta 

ja pedagogisesta tuesta, jota olen opintojeni aikana saanut.  

 

Juha Paronen 

Joensuussa 16.03.2012 
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LYHENTEET 

 

3D  Kolmiulotteinen tietokoneavusteinen suunnittelu (3 Dimensional Computer 

Aided Design) 

4D Virtuaalinen asennusprosessin tietokoneavusteinen suunnittelu.  

Applikointi Muuntelu 

APC  American Productivity Center  

ASSET MANAGEMENT.  

Kyseessä on toimintamalli, jonka yksi osa-alue käsittää kunnossapidolliset 

toiminnot. Muut toiminnalliset kokonaisuudet asset management -mallissa 

ovat tuotanto ja investoinnit. 

BIM  Rakennuksen tietomalli (Building Information Modeling), joka on myös 

rakennuksen tuotetietomalli, tai rakennuksen tuotemalli, tai rakennuksen ja 

rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus 

digitaalisessa muodossa. 

BRIC Taloudessa ja kansainvälisessä politiikassa käytetty akronyymi, jolla 

tarkoitetaan neljää kehittyvää maata: Brasiliaa, Venäjää, Intiaa ja Kiinaa ja 

niiden taloudellisen vaikutusvallan kasvua 

CAD Computer Aided Design, joka on tietokoneavusteinen suunnittelu. 

ELY-keskus 

 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

ERP Enterprise Resource Planning, eli toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen 

tietojärjestelmä, joka integroi eri toimintoja, esimerkiksi tuotantoa, jakelua, 

varastonhallintaa, laskutusta ja kirjanpitoa. 

ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Akronyymi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Brasilia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ven%C3%A4j%C3%A4
http://fi.wikipedia.org/wiki/Intia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kiina
http://fi.wikipedia.org/wiki/Yritys
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tietoj%C3%A4rjestelm%C3%A4
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tuotanto
http://fi.wikipedia.org/wiki/Varastonhallinta
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FEM Finite Element Method on elementtimenetelmä, joka on eräs tapa ratkaista 

numeerisesti ja likimääräisesti osittaisdifferentiaaliyhtälöitä. Tämä on 

tehokas menetelmä, jota käytetään nykyaikaisessa lujuuslaskennassa 

analyyttisen laskennan tukena. 

GTK Geologian tutkimuskeskus 

Hitsauskiinnitin 

Teline, johon hitsattavan kappaleen osat laitetaan ja jossa ne voidaan hitsata 

hallitusti kokonaisuudeksi (”hitsausjigi”).  

ISO 4040 Elinkaari arvioinnin toteuttamisen helpottamiseksi laadittu standardi. 

km Kilometri 

LCA Life Cycle Analysis, joka on elinkaarianalyysi. 

LCC Life Cycle Cost, joka on elinkaarikustannus. 

m Metri 

PAS 2050-2008  

Standardi CO2 päästömäärien laskentaan. 

PDM Product Data Management, joka on tuotetiedon hallinta. 

PI-kaavio Prosessien havainnollistamiseen käytetään PI-kaavioita (putkitus- ja 

instrumentointi). Niissä esitetään laitteet, putket, kuljettimet ja venttiilit sekä 

säätöpiirit. Lisäksi esitetään mm. mittauspisteet, laitenumerot ja -tunnukset. 

PLM Product Lifecycle Management, joka on tuotteen elinkaaren hallinta. 

QFD Asiakastarpeiden selvittäminen ja priorisointi (Quality Function Deployment) 

SÄÄNNÖSTÖ  

Säännöt rakenteen yhdistelemistä rajoittavista tekijöistä. 
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TUOTEPORTFOLIO  

Yrityksellä olevien tuoteideoiden sekä yrityksen kehittämien ja myymien 

tuotteiden kokonaisuus. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän tutkimuksen johdanto-osassa on selvitetty puitteet ja lähtökohdat tälle 

tutkimukselle. Teoreettisen viitekehyksen osiossa on käsitelty myös moduloinnin historiaa 

ja modulointiin liittyviä käsitteitä. Seuraavaksi johdanto-osassa on edetty moduloinnin 

tavoitteisiin Firotec Oy:ssä ja kuvattu projektitoiminnan problematiikkaa. Tutkimuksesta 

on rajattu ne jatkotutkimuskohteet, jotka liittyvät käsiteltävään asiaan. 

 

1.1 Firotec Oy:n taustatietoa ja toiminta 

 

Firotec Oy on Outokummun Metalli Oy:stä liiketoimintakaupalla eriytetty ja syyskuun 

alussa 2008 toimintansa aloittanut itsenäinen osakeyhtiö. Yhtiön projektiliiketoiminta 

keskittyy kaivos-, metalli-, energia- ja prosessiteollisuuden materiaalinkäsittelyyn ja 

siirtoon. Tämä diplomityö on osa  Firotec Oy:n kehityshanketta, joka on käynnistynyt 

vuoden 2009 alusta ja jonka kesto on viisi vuotta.  Hankkeessa kohteet ovat  moduloinnilla 

saavutettavat hyödyt suunnittelussa, tarjouslaskennassa, valmistuksessa, asennuksessa ja 

toimituksen jälkeisissä palveluissa.  Kuvassa 1 on esitetty Firotec Oy:n organisaatiokaavio.  

             

Kuva 1. Firotec Oy organisaatiokaavio (Firotec Oy:n johtamisjärjestelmä, 2012). 
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Kuvissa 2 ja 3 on esitetty Firotec Oy:n projektiliiketoiminnan toimitusprosessikuvaus, jolla 

pyritään antamaan koko organisaatiolle työväline, jonka avulla eri toiminnoista vastaavat 

henkilöt voivat kehittää oman organisaationsa toimintaa ja samalla kuvaus toimii 

päätöksenteon tukena. Prosessikuvaus auttaa järjestämään yhteistyötä toisten 

organisaatioiden kanssa ja sitä voidaan käyttää apuna projektin vaiheiden kuormituksen 

mittaamisessa. Kaaviota on apua, kun kartoitetaan mahdollisia tietoturvariskejä, sekä 

suoritetaan laatuauditointeja. Kuvauksesta voidaan myös helposti hahmottaa, kuinka 

toiminnan arviointiin käytettäviä mittareita tulisi asettaa. Erityinen hyöty kuvauksesta on 

myös uuden henkilön perehdyttämisessä. 

 

 

 

Kuva 2. Firotec Oy:n projektiliiketoiminnan toimitusprosessin kuvauksen vuokaavio 

(Paronen J., 2012). 

 

Kuvassa 3. on esitetty Firotec Oy:n projektiliiketoiminnan prosessikuvauksen sanallinen 

yleiskuvaus. 
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Kuva 3. Firotec Oy:n projektiliiketoiminnan prosessikuvauksen sanallinen yleiskuvaus 

(Paronen J.,  2012). 

 

1.2 Projektiliiketoiminnan taustaa ja kehitysnäkymät 

 

Firotec Oy on kuljetinjärjestelmien ja toimitusten täyden palvelun talo. Viimeaikaisten 

toimitusten valossa yritys on suuntautunut voimakkaasti kaivannaisteollisuuteen, joka elää 

näinä vuosina voimakasta korkeasuhdannetta. Firotec Oy:llä on parhaillaan meneillään 

kaivannaisteollisuuden toimituksia Suomeen ja Venäjälle.  

Firotec Oy:n toimintamalli on verkostoyhteistyö. Omaa konepajavalmistusta 

projektiliiketoiminnassa ei ole, vaan kaikki hankinnat suoritetaan yhdeltä tai kahdelta 

alihankintakonepajalta kuvan 4 mukaisesti.  
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Kuva 4. Firotec Oy:n verkottuneen projektiliiketoiminnan malli (Salminen V., 2009. 

Firotec Oy:n johtamisjärjestelmä, 2011) 

 

Jotta alasta ja sen kehitysnäkymistä pohjoisilla alueilla saisi käsityksen, mainittakoon 

joitakin julkisuudessa esitettyjä kommentteja.  Kaivannaisteollisuuden näkymiä 2009- 

2015 on uutisoitu esimerkiksi Lapin kauppakamarin julkaisemassa raportissa Pohjoisten 

alueiden investoinnit 2010- luvulla, jossa Timo Rautajoki kirjoittaa (Rautajoki 2010), että 

”pelkästään Suomen Lapissa toteutetaan ja on käynnistymässä vuosien 2010- 2012 aikana 

investointeja, joiden yhteenlaskettu arvo on 12.1 miljardia euroa”. Investoinnit kohdistuvat 

eri teollisuuden aloihin. Saman artikkelin mukaan ”Pohjois-Ruotsissa vastaava 

investointien yhteenlaskettu arvo on 17.5 miljardia euroa”. Raportissa kerrotaan edelleen, 

että ”Pohjois- Norjassa investointien määrä on 9.5 miljardia euroa, ja Murmanskin alueella 

Venäjällä investoinnit ovat peräti 62 miljardia euroa”. Koko pohjoisten alueiden 

yhteenlasketut investoinnit ovat siis 101.1 miljardia euroa.  
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Investointien rakenteeseen kuuluu alueiden perusinfrastruktuurin rakentaminen, louhinta ja 

maansiirto, rikastaminen, sekä rikasteen käsittely ja jalostaminen metalleiksi. Osassa 

investoinneista toteutetaan vain jokin osa-alue mainituista kohteista. Joitakin kaivoksia ja 

niiden jalostusprosesseja toteutetaan ”keskelle ei mitään”, jolloin paikalle rakennetaan 

mittava infrastruktuuri. Investointien yhteenlasketusta summasta kuljetinjärjestelmien ja 

niihin oleellisesti liittyvien murskauksen ja seulonnan osuus on tavanomaisesti 2- 10 %.  

Lapin aluekehitys- ja kuntapäivillä 15-16.10.2007 pidetyssä luennossa Krister Söderholm 

Kevitsa Mining Oy, kirjoittaa (Söderholm 2007), että ”Suomessa on viime vuosina 

panostettu malminetsintään eniten Euroopassa”. Hän jatkaa, että ”uraanikohun seurauksena 

on Suomessa vuonna 2006 muutettu etsintään tarvittavien lupien hakemusprosesseja niin, 

että valtauksia ja muita lupia saa nyt turhan hitaasti ja Suomen kilpailukyky on 

heikentynyt”. Käytännössä Krister Söderholm’n maininta neljän vuoden takaa on 

toteutunut.  Luentomonisteessa kerrotaan lisäksi, että ”kaivoslain uudistuksessa 

huomioidaan maan kokonaisetu ja ettei anneta uraanikohun sotkea liikaa muuta 

malminetsintää ja kaivostoimintaa”.  

Vaikka Suomen kaivoslakia muutettiin epäedulliseen suuntaan, niin YLE 1 uutisissa 

8.4.2011 kerrottiin (YLE1 2011), että ”valtaushakemusten käsittelyn ruuhkautuminen ei 

ole vähentänyt ulkomaisten malminetsijöiden kiinnostusta Pohjois- Suomen 

mineraalivaroihin”.  

Tekniikka ja Talous- lehden artikkelissa 11.04.2011 kerrottiin (Tekniikka ja Talous 2011), 

että ”superkallis hopea siivittää Sotkamon kaivoshanketta. Pilviin kohonnut hopean hinta 

tekee Sotkamoon suunnitellun Taivaljärven hopeakaivoksen avaamisen entistä 

todennäköisemmäksi. Nopeimmillaan tuotanto voisi alkaa vuonna 2013”.  

Jyväskylässä Finn Materia- messujen avajaisissa 23.11.2010 puhunut työ- ja 

elinkeinoministeriön osastopäällikkö Petri Peltonen kertoi juhlaväelle (Peltonen 2010), että 

”valtiovallalla on suunnitelmia kaivostoiminnan edistämiseksi ja niistä kuullaan 

myöhemmin tarkemmin”.  

YLE1 Uutisissa 18.7.2011 klo 18:45 kerrottiin (YLE1 2011)), että ”kullan hinta kohosi 

ennätyslukemiin”.  Lisäksi sanottiin, että ”kullan hinta nousi ensimmäistä kertaa yli 1 600 

dollarin unssilta. Euroalueen ja Yhdysvaltain syvenevät talousongelmat ovat lisänneet 
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sijoittajien kiinnostusta kullasta. Kullan hinta oli korkeimmillaan Lontoossa 18.7.2011 

puolenpäivän aikaan, jolloin unssin hinta nousi 1 603,40 dollariin. Myöhemmin hinta 

putosi vajaat neljä dollaria”. Sijoittajien kiinnostus kullasta kasvaa taloudellisten kriisien 

aikana. Epävarmoina aikoina kultaa pidetään melko varmana sijoituksena.  

Firotec Oy:n strategiapäivillä 16.8.2011 mainitsi toimitusjohtaja Keijo Mutanen 

alustuksessaan (Mutanen K., 2011), että ”Firotec Oy:n kohteena on kaivosteollisuuden 

koko ketju, joka käsittää materiaalin käsittelyn ja kuljetuksen sekä maan alla että maan 

päällä, laitevalmistuksen ja –asennuksen, sekä murskausprosessit rikastamoilla, 

jatkoprosessoinnin rikastamoissa, satamat, terminaalit sekä loppukäyttäjät 

(lannoiteteollisuus, jalostus)”. Lisäksi hän jatkoi, että ”Kaivannaisteollisuus on globaalisti 

kasvava toimiala. Kasvua/kysyntää on, olipa lama tai nousukausi. BRIC- maiden 

talouskasvu ”huutaa” metalleja ja mineraaleja sekä lannoitteita. Kun lama ja/tai talouden 

epävarmuus jatkuu, arvometallien hinnat nousevat ja uusia kaivoksia avataan”. Firotec 

Oy:n lähitulevaisuuden kohdemarkkina-alueita ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Venäjä ja Viro. 

 

1.3 Hihnakuljetinjärjestelmien historia 

 

Materiaalin siirtoon tarkoitettua hihnakuljetin-tyyppistä menetelmää on hyödynnetty jo 

vuodesta 1901 alkaen, jolloin Sandvik kehitti teräksistä nauhaa käyttävän kuljettimen ja 

aloitti sen valmistuksen (http://www.multilingualarchive.com/ma/ enwiki/sv/ 

Conveyor_belt). Kyseisessä www-osoitteessa olevassa kirjoituksessa sanotaan, että 

”Primitiva transportband användes efter 19th århundrade. I 1901, Sandvik uppfunnet och 

startat produktionen av stålsätta transportband”. Kuljettimien käyttö teollisuudessa, 

kaivostoiminnassa ja varastoissa on ollut sidoksissa sähkömoottorin käytön alkamiseen 

1900- luvun alussa. Sähkömoottori antaa heti riittävän vääntömomentin kuljettimen 

saamiseksi liikkeelle.  

 

Tämän jälkeen innovaatiota on kehitetty ja hyödynnetty laajasti, eikä tuotteen elinkaarella 

ole tällä hetkellä päättymisen merkkejä. Uusia innovaatioita alalla tarvitaan ja yritysten 

tulee olla selvillä alan kehitysnäkymistä ja kilpailijoiden toiminnasta. 

http://www.multilingualarchive.com/ma/
http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/sv/19th_century
http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/sv/1901
http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/sv/Sandvik
http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/sv/Steel
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1.4 Kilpailutilanne 

 

Yritysten tapa toimia on hyvin erilainen. Jotkut yritykset ovat panostaneet omaan 

tuotekehitykseen, jolloin he valmistavat kuljetinjärjestelmien komponentit ja rakenteet itse, 

sekä suorittavat itse myös asentamisen. Toista ääripäätä edustaa tapa, jonka mukaisesti on 

vain projektitiimi, sekä sen vaatimat resurssit  ja lähes kaikki muu hankitaan verkostosta. 

 

Vuonna 2012 kuljetinjärjestelmien toimittajia Euroopassa Scandinaviassa ovat  mm: 

- Oy Sandvik Ab  

- Metso Minerals OYJ 

- FAM (Saksa)  

- Paakkola Conveyors Oy  

- Tormets Oy  

- Lehtosen konepaja  

- Kellve Sweden 

- Raumaster 

- BMH Wood 

 

1.5 Mittarit 

 

Firotec Oy:n toimintapolitiikassa on pääsuuntaviivat vision ja strategian toteuttamiseen ja 

mittaamiseen. Politiikka tarkistetaan ja siihen tehdään tarvittavat korjaukset vision ja 

strategian muuttuessa. Suorituskyvyn mittareina käytetään Kaplan & Nortonin mukaan 

tasapainoitettua Balanced Scorecard  mittaristoa (Kaplan et al 1992). Strategiset tavoitteet 

jakaantuvat neljään näkökulmaan, jotka ovat: 

- Taloudellinen näkökulma 

- Asiakasnäkökulma 

- Prosessinäkökulma 
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- Kehittymisen näkökulma 

 

Kuvassa 5. on esitetty strategisten tavoitteiden näkökulmat, jolloin Kaplan & Nortonin 

mukaan voidaan tehdä kehityssuunnitelma moduloinnissa. Tällöin tavoite kääntyy 

mittariksi ja moduloinnin kautta on tuotettu yritykseen kustannusymmärrystä. 

Liiketoiminta perustuu harmonisoidun tiedon hallintaan, joten hyvien päätösten taustalla 

on hallittu tieto. 

          

 

Kuva 5. Firotec Oy:n suorituskyvyn mittarit (Firotec Oy:n johtamisjärjestelmä, 2011). 

 

1.6 Diplomityön tavoite 

 

Tässä diplomityössä tutkitaan moduloinnilla saavutettavia hyötyjä asiakkaalle ja samalla 

tehostetaan Firotec Oy:n projektiliiketoimintaa, näin pyritään saavuttamaan tavoiteltu 

liiketoimintakate. Firotec Oy:n hallitus asetti kustannustehokkuustavoitteen vuonna 2009, 

joten tämän diplomityön tavoite on saavuttaa säästöjä moduloinnilla seuraavasti: 

- Tarjouslaskenta    2 %>>>1 %  

- Suunnittelu   12%>>>4%  

- Hankinta/valmistus   50 %>>>40 %  
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- Asennus    30 %>>>25 %  

- Toimituksen jälkeiset palvelut   6 %>>>3 %.  

 

Kuvassa 6. on apatiitin siirtoon tarkoitettu kuljetin. Komponentit ja rakenneratkaisut olivat 

räätälöityjä ja seuraavan projektin aikana aloitettiin kehitystyö moduuliosilla 

toteutettavasta kuljetinratkaisusta. Kyseinen projekti on tässä tutkimuksessa tarkasteltu 

CASE tapaus Pampalo- projektin nimellä. 

 

 

Kuva 6. Apatiitin siirtokuljetin satamassa (tunneliratkaisu). 

 

1.6.1 Moduloinnin päätavoite 

 

Moduloinnin päätavoite on yrityksen kilpailukyvyn parantaminen. Osatavoitteina ovat 

pyrkimys parempaan laatuun kohdeorganisaatiossa, toimintatapojen yhtenäistäminen, 

parempi tehokkuus, asiakkaiden tarpeiden huomioonottaminen, virheiden vähentäminen, 

kustannustehokkuus ja suurempi ketteryys toiminnassa.  
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Käsitteenä moduuli määritellään standardisoiduksi yksiköksi, joka on yhdistettävissä 

tuotteen muihin moduuleihin. Modulaarisuudella tarkoitetaan olemassa olevien moduulien 

pohjalta suunniteltavien varianttien luomista.  

 

Tuotteen moduloinnin avulla voidaan rajatusta moduulivalikoimasta muodostaa jokaiselle 

asiakkaalle sopivia räätälöityjä tuotteita. Jokaisella eri moduulilla on olemassa eri 

moduulivaihtoehtoja eli variantteja, joilla on keskenään erilaisia toimintoja. Varianttien 

rajapinnat ovat standardoituja eli samanlaisia, joten ne ovat vaihtokelpoisia keskenään.  

 

Pääperiaatteena moduloinnissa on, että jokaisella moduulilla on keskenään vaihtokelpoisia 

variantteja. Asiakasvarioituvassa ratkaisussa muuntelu koskee toimintoja, joita asiakas 

haluaa tuotteellaan tehdä. Kuljetinjärjestelmissä se tarkoittaa mahdollisuutta vaihtoehtoisen 

suorituskyvyn ja materiaalin käyttämistä.  

 

1.6.2 Asiakkaan tavoitteet moduloinnissa 

 

Perinteinen keino joustaa asiakkaiden suuntaan on vakioida eli standardisoida raaka-aineet 

ja osat, joista voidaan myös koota monimutkaisempi osakokonaisuus eli moduuli. 

Läpäisyajan lyhentäminen on tehokas tapa lisätä asiakasjoustoa. Moduloinnin 

sivutuotteena saadaan hyvä toimintavarmuus, parempaa laatua, mutta samalla myös 

kustannukset putoavat Asiakkaat arvostavat varioituvuutta ja ovat valmiita jopa 

maksamaan tuotteesta enemmän. Tosin tuotteen varioituvuus tulee selkeästi olla määritelty 

asiakkaiden tarpeista. 

 

1.6.3 Taloudelliset tavoitteet Firotec Oy:ssä 

 

Projektiliiketoiminnassa pyritään kulujen pienentämiseen ja saamaan riittävä liikevoitto 

siten, että asiakas saa teknistä ja taloudellista lisäarvoa tuotteilleen. Tämän tutkimuksen 
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toiminnallisen viitekehyksen kohdassa on kuvattu tapoja, joilla tarkoitus pyritään 

toteuttamaan.  

Moduloinnilla ei yrityksen kaikkia toimintoja kyetä parantamaan, vaan muut sisäiset 

prosessit kaipaavat myös tehostamista, kuten mm. osaamisen kehittäminen ja tuotekehitys. 

Kohteet voidaan jakaa seuraavasti: 

- Tarjouslaskenta 

- Suunnittelu 

- Hankintatoimi  

- Valmistus 

- Asennus 

- Palveluliiketoiminta 

 

Moduloinnin tavoitteet sovitaan vastuussa olevien henkilöiden kanssa. Näin henkilökunta 

tietää tavoitteet ja sitoutuu työskentelemään niiden saavuttamiseksi. Henkilöstön 

kehittäminen varmistaa osaavan ja motivoituneen henkilöstön tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Henkilöstön kouluttamiseen kiinnitetään erityinen huomio. Koulutustarpeet nousevat esiin 

eri sidosryhmien vaatimusten kautta ja myös sisäisesti oman toiminnan kehittämisen 

vuoksi. Koulutustarpeista keskustellaan kuukausittain henkilöstön kanssa. Työntekijät 

voivat esittää itse toiveita uusista koulutuksista. Lisäksi henkilöstön tyytyväisyyttä ja 

hyvinvointia seurataan vuosittaisissa kehityskeskusteluissa sekä päivittäisessä 

kanssakäymisessä. Uusien työntekijöiden kanssa käydään läpi perehdyttämisohjelma ja 

pidetään kehityskeskustelu jonkin ajan kuluttua työn alkamisesta. Tällä varmistetaan 

uusien työntekijöiden mahdollisimman sujuva sijoittuminen työyhteisöön. 

Asiakkaiden tärkeimmät vaatimukset palvelussa ovat osaaminen, joustavuus ja 

taloudellisuus. 

 Osaaminen varmistetaan suunnitelmallisella rekrytoinnilla ja henkilöstön jatkuvalla 

kehittämisellä ja kouluttamisella tarpeiden mukaan. 

 Joustavuus on tärkeää jokaisen sidosryhmän kohdalla ja ostajalle päin esimerkiksi 

toimitusajoissa. 

 Taloudellisuus, jolloin hankinnat tehdään sovituilta toimittajillta ja hinnoittelussa 

on selkeys ja läpinäkyvyys. 
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 Tavoitehintataso 

 

Taloudellisuuden seurantaan liittyy tavoitehintataso, jonka asiakas suostuu tuotteesta 

maksamaan. Kirjassaan Kari Neilimo kertoo (Neilimo 2010, 137), että ”Jos uuden tuotteen 

todennäköiset tai jo markkinoilla olevan tuotteen toteutuneet kustannukset ylittävät 

tavoitekustannustason, kustannukset on pystyttävä ainakin pidemmällä aikavälillä 

laskemaan vähintään sallitulle tasolle. Samalla on huolehdittava asiakkaan edellyttämistä 

tuotteen laatuominaisuuksista. Jos molempia ei pystytä saavuttamaan, tuotteesta on 

luovuttava”.  

Opinnäytetyössä Markku Ojalehto kirjoittaa (Ojalehto 2009, 18), että ”Suunnittelun ja 

valmistuksen aikana tuotteelle asetetaan saavutettavissa oleva kustannustaso. Tätä 

kustannustasoa verrataan sallittuihin kustannuksiin, jotka saadaan, kun määritellystä 

sallitusta myyntihinnasta vähennetään vaadittu tuotteen kate. Näin saadun kustannuseron 

umpeen kurominen on varsinaisen tavoitehinnoittelun tärkein tehtävä”. Tavoitehintatason 

toteutuminen on Firotec Oy:ssä mahdollisen tutkimuksen kohde. 

 

1.6.4 Tavoitteet ja modulointisäännöt suunnittelussa 

 

Modulointisääntöjä luotaessa kiinnitettiin huomio asiakkaan muuntelutarpeeseen sekä 

omaan valmistukseen, kokoonpanoon, logistiikkaan asennuspaikalle ja asennukseen. Case- 

tapauskohteissa oli myös vanhojen kuljettimien modifiointeja. Tällöin tarve oli modifioida 

vanhat kuljettimet toimimaan uusien kuljetinratkaisujen kanssa, joten kysymyksessä ei 

ollut vain pieni prosessin muuntelu. Asiakkaan modifioitavien kuljettimien ikä oli 8 - 25 

vuotta. Modulointitarve on siis lähinnä oman toiminnan kehittämiseen liittyvä, jolla 

tietenkin vastaisuudessa voidaan suorittaa asiakkaan prosessimuunteluja tarvittaessa.  

 

Firotec Oy:ssä modulointisäännöstö luodaan tuotteiden konfigurointivaiheessa ja tällöin 

varmistetaan, että osia ei voi yhdistellä mielivaltaisesti. Jäljempänä olevien havaintojen 

perusteella on pohdintaosassa kiinnitetty huomio siihen, mille tasolle modulointia on 
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järkevä toteuttaa ja mikä osuus kuljettimen kokonaissuunnittelusta räätälöidään 

tapauskohtaisesti.  

 

1.6.5 Tavoitteet hankinnassa 

 

Hankintojen merkitys Firotec Oy:n koko liiketoimintaan on huomattava. Hankintojen 

osuus koko liiketoiminnasta on kasvanut nopeasti kun on luovuttu omavalmistuksesta 

projektiliiketoiminnassa. Tulos tehdään hyvillä hankinnoilla eikä välttämättä onnistuneilla 

myyntisuorituksilla. Hankintatoimella tulee olla riittävän vahva asema yrityksessä, koska 

sillä on suuri vaikutus yrityksen pääomien hallintaan ja kassavirtaan sekä usein suora 

yhteys myös asiakastyytyväisyyteen.  

Tärkeiden toimittajien kanssa kapasiteetin hallintaan tulisi kiinnittää huomiota. Hankinnan 

tavoitteena on hyödyntää toimittajan kykyjä mahdollisimman paljon ja ohjata toimittajan 

kehittymistä. Kylmässä kilpailuttamisessa on huomioitava riskien todennäköisyys ja 

mahdollisesti menetettävä synerginen kehittyminen. Hankintatoimen osalta riskien 

hallinnan tulisi kattaa kaksi näkökulmaa; toimittajakohtaisten riskit sekä koko 

toimitusketjun ja hankintatoimen riskit. Valittaessa uusia toimittajia, on syytä kartoittaa 

riskit kattavasti ja samoin olemassa olevien toimittajien osalta riskit tulisi säännöllisesti 

uudelleen kartoittaa, jotta riskialttiimmat toimittajayritykset on tunnistettavissa, ja riskejä 

voidaan vähentää aktiivisin toimenpitein.  

 

1.6.6 Tavoitteet valmistuksessa ja kokoonpanossa 

 

Muunneltavuus liittyy lähinnä tuotantoprosessin kykyyn muuntua halutulla tavalla. 

Asiakasvarioituvassa ratkaisussa muuntelu koskee toimintoja, joita asiakas haluaa 

tuotteellaan tehdä. Kuljetinjärjestelmissä se tarkoittaa mahdollisuutta vaihtoehtoisen 

suorituskyvyn ja materiaalin käyttämiseen. Tuotteen elinkaaren aikana tapahtuvat huolto- 

ja ylläpitotoimenpiteet tulevat korostumaan laskettaessa investointien kannattavuutta.  
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Lähivuosina tulee myös korostumaan materiaalien valmistuksen ja laitteiden ylläpidon 

synnyttämät hiilidioksidipäästöt. Tässä tutkimuksessa materiaalien ”hiilijalanjälkeä” ei ole 

tutkittu, mutta aiheeseen on otettu kantaa kohdassa 1.7.7. 

 

1.6.7 Tavoitteet asennuksessa 

 

Asennuksessa saavutettavia hyötyjä tulee tarkastella moduuliosia suunniteltaessa, jolloin 

modulointisäännöstöä samalla rakennetaan. Asennuspaikalla suoritettavien nostojen 

kustannusvaikutukset ovat erittäin hankalia arvioida etukäteen. Moduloinnilla toivotaan 

saatavan osien selkeitä kokoonpanokriteereitä ja nostosuunnitelmia, jotta nostoajat voidaan 

määritellä tarkemmin jo tarjousvaiheessa. Moduloinnin tavoitteena on saavuttaa nostojen ja 

haalauksien kannalta tilanne, jossa taloudelliset ja aikataululliset riskit minimoituvat.  

 

1.6.8 Tavoitteet service- ja palveluliiketoiminnassa 

 

Moduloinnilla pyritään helpottamaan palveluliiketoiminnan markkinointia ja myyntityötä. 

Kuten tämän tutkimuksen kohdassa 1.7.3 todetaan, niin palveluliiketoiminnan syvällisempi 

tutkiminen olisi jatkotutkimuksen aihe ja siihen otetaan kantaa uudelleen kohdassa 8 

Jatkotoimenpiteet ja tutkimuskohteet.  

 

1.6.9 Tavoitteet suunnittelun ja verkoston kehittämisessä 

 

Suunnitteluorganisaation kehittyminen edellyttää jatkuvaa seurantaa ja tarpeellisen 

koulutuksen toteuttamista omassa organisaatiossa, sekä verkostossa. Pitkittäistutkimuksen 

tekeminen luo perustan pitkäjänteiselle kehitystyölle, joka sinänsä on normaalia 

koulutustoimintaa Firotec Oy:ssä. Tutkimus aloitetaan tiedonkeruulla ja koulutuksella 

keväällä 2012. Verkosto-osaamisen tärkein funktio on hyödyntää ympärillä olevia ja 
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syntyviä mahdollisuuksia, osaamista sekä kehittää oman toiminnan lisäksi koko 

jalostusketjua. Lisäksi verkoston avulla muodostetaan uusia tuotteita yhdistämällä 

osaamista ja resursseja.  

 

1.7 Diplomityön rajaus 

 

Rajaus on suoritettu niiden tutkimuksien osalta, joita tämän tutkimuksen yhteydessä ei ole 

ollut mahdollista käsitellä. Tässä kohdassa on kuitenkin tarkasteltu aiheita suppeasti. 

Projektiliiketoiminnassa on osa-alueita, joiden tarkastelu olisi selkeästi jatkotutkimuksen 

kohde ja suositukset jatkotoimenpiteiksi ovat kohdassa 9. 

 

1.7.1 Kaivannaisteollisuuden prosessien kehittäminen 

 

Tutkimuksesta on rajattu aiheita, jotka kuitenkin merkittävällä tavalla vaikuttavat Firotec 

Oy:n toimintaan tulevaisuudessa. Jatkotutkimuksien tekeminen on enemmän kuin 

tarpeellista, jotta yritys voidaan asemoida varteenotettavaksi toimijaksi globaalissa 

kilpailutilanteessa, sekä asiakkaan prosessien kehittäjäksi. Nyt yrityksessä aloitettu 

modulointi näyttää suuntaa asiakkaan prosessien kehittämiselle. Kuten tutkimustavoitteissa 

ja myöhemmin Case- tapauksissa voidaan havaita asiakkaan prosessien muuntelu ja 

elinkaaren hallinta mahdollisuuksien lisäämiseksi ja käyntiasteen kohottamiseksi kaipaavat 

selkeästi toimintaa.  

Tuotealustan kehittämisellä ja palveluliiketoiminnan käynnistämisellä on tulevaisuudessa 

merkittävä rooli asiakkaan prosessin kehittämisessä. Lisäarvon tuottaminen asiakkaan 

prosessissa edellyttää kehittyneitä tuotteita ja sen seurauksena voidaan palvelutuotantoa 

kasvattaa. Kysymyksessä on kehittymisen kierre, jossa hyvällä tai huonolla kehityksellä on 

taipumus toteuttaa itseään.  
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1.7.2 Asiakkaan tuotantoprosessin hallinta 

 

On erittäin tärkeää, että loppuasiakkaan prosessia tehostetaan ja kehitetään kilpailukyvyn 

ylläpitämiseksi. Toimittajan ydinosaamisen hyödyntäminen asiakkaan tuotantoprosessin 

kehittämisessä on olennainen jatkotutkimuksen aihe. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos 

ETLA:n teettämän tutkimuksen Kalliosta kullaksi- kummusta klusteriksi, Suomen 

mineraaliklusterin vaikuttavuusselvitys 2011 kirjoittaa Hannu Hernesniemi & al 

(Hernesniemi et al 2011), että ”klusterin kilpailukyvyn mittareina voidaan pitää 

esimerkiksi tuotteiden suurta markkinaosuutta maailmanmarkkinoilla ja markkinaosuuden 

kehitystä, erikoistumista tuotteen valmistamiseen verrattuna muihin maihin. Kilpailukyvyn 

mittarina voidaan pitää myös sitä, että toimiala pystyy maksamaan kilpailijoitaan 

suurempia korvauksia keskeisille tuotannontekijöille – henkilöstölle palkkoja, omistajille 

osinkoja, maanomistajille korvauksia – ja menestyy silti. Tämä ei onnistu ilman tehokasta 

toimintaa tai innovatiivisia tuotteita ja toimintatapoja tai niiden kombinaatiota”.  

Myös toiminnan kestävyyttä ja ympäristömyönteisyyttä voidaan pitää klusterin 

kilpailukyvyn mittarina”. Lisäksi ETLA:n tutkimuksessa kerrotaan, että, että  ”erityisen 

arvokas kilpailuetu ovat GTK:n vuosien varrella keräämät geologiset aineistot ja 

tutkimustieto mineraalilöydöksistä. Niiden avulla yritykset löytävät tai pääsevät 

kansainvälisesti katsottuna vähäisin kustannuksin kartoittamaan ja kehittämään 

esiintymiä”.  

 

Myös GTK:n Outokummun laboratorio, jossa on mahdollista tehdä tehdasmittaisiakin 

rikastuskokeita, on etu, jota harva maa pystyy tarjoamaan.  Artikkelissa korostetaan 

kotimaisen osaamisen tärkeyttä, sekä siihen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä. Artikkelissa 

jatketaan, että ”kaivannaistoimialojen osalta tuotantoteknologian kotimainen osaaminen ja 

valmistus on ehdoton vahvuustekijä. Teknologia on kaikkien ostettavissa, mutta 

suomalaiset kaivokset, kiviainesten ottopaikat ja luonnonkivilouhimotkin voivat taas olla 

teknologian koelaboratorio. Kehityssuuntia on monia, esimerkkeinä automatisoinnin 

edistäminen edelleen, älykkyyden lisääminen koneisiin sekä koneen ja ihmisen ja koneiden 

välisen kommunikaation tehostaminen. Koko prosessiin, mineraaleista jalosteisiin, 

perustuva kehitystyö avaa kokonaan uusia näköaloja kaivosten ja rikastamoiden prosessien 
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tehostamisessa ja saannon parantamisessa. Kaavailtu noin 70 miljoonan euron Tekes-

ohjelma on mittava kehityspanos kaivosalalle ja teknologiankehittäjille”.  

 

Artikkelissa (Hernesniemi et al 2011) jatketaan edelleen kehitysnäkymistä ja tarpeesta 

kehitykseen seuraavasti: ”Kun nyt on menossa kaivosteollisuuden uusi todellinen nousu, 

jäljellä on vielä onneksi Outokummun, Rautaruukin, Malmikaivoksen (Malmikaivos Oy, 

Nurmijärvi), Nordkalkin, Kemiran, Mondo Mineralsin ja monien muiden 

kaivostoimijoiden palveluksessa toimivien ja toimineiden asiantuntijoiden maailmanluokan 

ammattitaito. Tämä ”Outokumpu-sukupolvi” tarvitsee kuitenkin pian työnjatkajia. Siksi 

kaivosteollisuuden työryhmässä kehityshaasteista päällimmäiseksi nousi osaaminen ja 

siihen liittyvä teknologisen kehityksen ja tutkimuksen tason ylläpitäminen”.  

 

Esimerkiksi Outokumpu Oy:n kunnossapitopäällikkö Petri Vuolukka kertoo 

opinnäytetyössään Teknologiaosaamisen johtaminen opinnäytetyö YAMK Kemi 2011, 

Kemin kaivoksen rikastamon kunnossapidon kehittäminen (Vuolukka 2011), että 

”prosessitutkimuksen tuottama hyöty on helposti muutettavissa laskennalliseksi 

rahahyödyksi, koska perinteisesti koeajojen pohjalta tehdään päätökset, joilla parannetaan 

tuotantomäärää tai laatua. Kunnossapidollisten tutkimusten rahallisen hyödyn laskeminen 

on vaikeampaa, koska kaikki toiminnot eivät näy suoraan tuotantomäärissä tai laadussa, 

vaan hyöty voi tulla mm. työturvallisuuden tai parantuneen käyntiasteen muodossa”. 

 

1.7.3 Palveluliiketoiminta 

 

Kunnossapitostrategiat ovat uusiutumassa ja moduloinnin vaikutus tuotteen elinkaaren ajan    

kunnossapitoon on merkittävä tekijä. Jatkotutkimuksen aihe olisi, miten voidaan hyödyntää 

ja kehittää asiakkaaseen suunnattua palveluliiketoimintaa kilpailukyvyn parantamiseksi. 

Tällöin tuodaan toimittajan alalla saavuttama kokemus molempien eduksi.  

 

Palveluliiketoiminnan käynnistäminen edellyttää moduloinnin ja siihen liittyvän  

nimikehallinnan perusteiden hallintaa. Kunnossapidon palvelu toimitusten jälkeisissä 
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palveluissa edellyttää toimituksen hallintaa vuosia projektin päättymisen jälkeen. Jotta 

asiakkaan vaatimukset voidaan täyttää ja siirtyä seuraavalle tasolle, eli kehittää asiakkaan 

prosessia, on toimittajan ERP- järjestelmä oltava hallinnassa.  Kari Komonen kertoo 

Promaint-lehden artikkelissa (Komonen K., Promaint-lehti 6, Tuotanto-omaisuus 

hallintaan, 2009, 8-13) seuraavasti: ”Tekniikan kehittyminen ja erityisesti 

informaatioteknologian mukaantulo kunnossapitoon on tuonut uusia haasteita 

kunnossapitäjille. Nykyään ei ole liiketaloudellisesti järkevää pitää kaikkea 

kunnossapidollista erityisosaamista itsellään, vaan ostetaan tarvittavia palveluja 

ulkopuolisilta asiantuntijaorganisaatioilta”.  

 

Teollisuudessa tuotanto-omaisuuden hallinnasta käytetään nimitystä ”asset management”. 

Kyseessä on toimintamalli, jonka yksi osa alue käsittää kunnossapidolliset toiminnot. Muut 

toiminnalliset kokonaisuudet asset management -mallissa ovat tuotanto ja investoinnit. 

Asset management -toimintamallissa otetaan kantaa yrityksen liiketoiminnan kaikkiin osa- 

alueisiin niin, että omistettu ja käytössä oleva omaisuus saadaan mahdollisimman 

kustannustehokkaasti tuottamaan. Toiminnalla pyritään tehostamaan yrityksen 

tuotantokapasiteettia.  

 

Tuotantokapasiteetin tehostaminen vaatii päätöksiä, joilla vaikutetaan laitteiston 

tuottokyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen. Lisäksi päätöksillä pyritään säilyttämään ja 

optimoimaan omaisuuden arvo. Turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat tulee huomioida 

kaikessa toiminnassa, jotka vaikuttavat omaisuuden elinkaareen.   

 

Petri Vuolukka kertoo opinnäytetyössään (Vuolukka 2011) että: ”Kaivosten 

kunnossapitostrategiat ovat perinteisesti melko yksinkertaisia ja pelkistettyjä, johtuen 

toiminnan elinkaaresta. Kemin kaivoksen pitkä elinkaari luo hyvän pohjan pidemmälle 

jalostettuun kunnossapitostrategiaan. Jalostetulla kunnossapitostrategialla on tarkoitus 

kehittää työtapoja turvallisiksi sekä lisäksi tuoda lisäarvoa laitteiston paremmilla 

elinkaarikustannuksilla. Välillisesti kunnossapidon kehittäminen tuo lisäarvoa yritykselle 

esimerkiksi parantuneen käyntiasteen muodossa”. 

 

Palveluliiketoiminnan käynnistäminen edellyttää toimivaa organisaatiota 

projektiliiketoiminnassa, sekä tuoterakenteen ja nimikkeistön hallintaa. 
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Palveluliiketoiminnan perustana on moduuliperusteinen tuoteportfolio, jolloin on olemassa 

asiakaskohtainen tuotteiden jäljitettävyys. Kuvassa 7. on kuvattu elinkaariliiketoiminnan 

malli yrityksessä, jolla on toimiva verkosto. 

 

 

Kuva 7. Elinkaariliiketoiminnan malli (Salminen V.,  Kalliokoski P., 2006). 

 

Kuvassa 8. on palveluliiketoiminnan etenemistä yrityksessä kuvaavat portaat jolloin 

seuraavalle portaalle eteneminen edellyttää sen hetkisellä tasolla olevien liiketoimintaan 

kuuluvien velvoitteiden hallintaa. Kuvaa on muokattu siten, että on lisätty portaiden 

numerot. Kehittyminen tuotetasolta asiakkaan prosessin ja järjestelmän asiantuntijaksi 

edellyttää pitkäjänteistä ja luottamuksellista ja avointa yhteistyötä. Tasot voidaan nimetä 

seuraavasti: 

- Tasolla 1 toimitetaan materiaalia ja komponentteja 

- Tasolla 2 myydään edellisten lisäksi ratkaisuja. 

- Tasolla 3 ollaan kumppaneita ja myydään kunnossapitopalveluja edellisten 

lisäksi 

- Tasolla 4 edellisten lisäksi kehitetään asiakkaan tuotantoprosessia 

- Tasolla 5 ollaan suorituskykykumppaneita 
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Kuva 8.  Palveluliiketoiminnan etenemisportaat tasolta seuraavalle (Salminen V., 

Kalliokoski P., 2006). 

 

1.7.4 Tavoitekustannuslaskenta 

 

Tavoitehintalaskenta palvelee omaa kehittymistä moduloinnin avulla. Asiakkaan 

vaatimuksiin perustuva hinnoittelu on riippuvainen ”mausteiden” määrästä. Tällöin 

voidaan oikeasti todeta, että asiakas tarvitsee ”mersun”, kun taas toinen tulee toimeen 

”ladallakin”. 

 

Tavoitekustannuslaskenta hihnakuljetinjärjestelmien projektiliiketoiminnassa on 

ehdottomasti huomioitava, kun tarjouslaskentavaiheessa määritellään asiakkaan kyselyn 

perusteella toimituksen rakennetta. Valittavat moduulit ovat riippuvaisia siitä, mitä asiakas 
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todella tarvitsee prosessinsa ylläpitämiseksi. Tavoitekustannuslaskenta alkaa siitä, kun 

tehdään vaatimuslista, ja siitä edetään laskentaan. Varsinainen tavoitekustannusvaihe 

käsittää laskentavaiheen ja kustannusten ohjausvaiheen tuotteen ideointivaiheesta siihen 

saakka, kun tuote on lopullisesti tuotannossa. Fogerholm & Karjalainen kirjoittaa, että 

”Kaizen-vaihe puolestaan käsittää elinkaaren loppuvaiheeseen siihen asti, kun tuote 

poistetaan tuotannosta tai korvataan uudella versiolla” (Fogelholm J., Karjalainen J.,  2001, 

101).   

 

Tavoitekustannuslaskentaa ei ole käsitelty tässä tutkimuksessa, mutta se liittyy läheisesti 

asiakkaalle tarjottavan moduuliratkaisun kustannuksiin ja olisi jatkotutkimuksen aihe. 

Kohdassa 9. Yhteenveto asiaa on kommentoitu ja sen käyttämistä perusteltu asiakas-

segmentoinnin lähtökohdasta. 

 

1.7.5 4D- tietomallinnus 

 

Tietomallinnus sanana on peräisin jo varhain 1970- luvulta ja tulee englannin-kielisestä 

termistä BIM (Building Information Modeling (Charles M. Eastman at Georgia Tech 

coined the term BIM). Tänään perinteinen 3D- mallinnus on tavanomaista ja kun käytetään 

sanaa tietomallinnus, on mallissa oikeasti saatavana tietoa eri käyttötarkoituksiin koko sen 

elinkaaren aikana. 

Projektin kustannustehokkaaseen läpimenoon liittyy aikafunktion huomioiminen, josta 

käytetään myös nimitystä 4D- mallinnus. Teklan kotisivuilta (http://www.tekla.com/fi/ 

solutions/references/ Pages/jumbon-laajennus.aspx 25.2.2012 kllo 22:41) löytyy esite, 

jossa kerrotaan, että ” Rakennuksen tietomallinnuksen hyödyistä työmaalla saatiin selvää 

näyttöä Vantaalla sijaitsevan kauppakeskus Jumbon laajennuksen yhteydessä. Projekti 

pilotoi rakennustyömaan suunnittelua ja ohjaamista Tekla Structuresin 4D-mallinnuksen 

avulla. 4D-mallinnuksen hyödyt tulivat esiin, kun projektin tiukkaa aikataulua uhkasi 

usean viikon viive” (Tekla, 2012). Perinteisesti koneenrakennuksessa 3D- suunnittelu, sekä 

ohjelmistot ovat keskittynyt tuottamaan piirteitä nopeasti ja taloudellisesti siten, että 

geometria voidaan mahdollisimman vähäisellä vaivalla siirtää valmistusautomaattiin. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Tech
http://www.tekla.com/fi/
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Tietomallinnus on sana, jota käytetään kuvaamaan tuotteen seurantaa 4D- mallinnuksessa, 

kun on kysymyksessä kokoonpano tai asennusvaiheen aikainen malliin kytketty 

aikataulutus. Tämä informaatio on silloin jokaisen projektiin osallistuvan käytössä työn 

edetessä ja tulevia tilanteita voidaan käydä katsomassa etukäteen visualisointiohjelmistoa 

käyttäen tai sitten itse CAD:ssä. Tällöin kaikki hankinnat, logistiikka ym. muut aikaan 

sidotut aktiviteetit on kytketty malliin. 

Käytännössä 4D- virtuaalimalli tarkoittaa, että projektiin osallistuvat tahot voivat seurata 

projektin asennusta reaaliaikaisesti. Reaaliaikaisuus tarkoittaa, että virtuaalimallia 

päivitetään projektin edetessä. Virtuaalimallin erikoisuus on siinä, että asennukseen 

osallistuvilla tahoilla on mahdollisuus simuloida 4D mallin asennustilanteita etukäteen ja 

havaita mitä työmaalla on tapahtunut ja tapahtumassa esimerkiksi kahden viikon kuluttua. 

Taloudellinen etu tästä on se, että toimitukset voidaan ajoittaa tarkemmin ja projektin 

sidottu pääoma voidaan ajoittaa paremmin. Asennusteknisiä etuja ovat mm. 

asennusaikataulun täsmentyminen ja mahdollisten ajoitusvirheiden havaitseminen 

ennakkoon. Kaikella edellä kerrotulla tehostetaan myös projektiorganisaation 

tiedonkulkua. 

 

1.7.6 Elinkaarenhallinta. 

 

Tuotteen elinkaaren hallinta PLM (Product Lifecycle Management) tarkoittaa, että tuotteen 

elinkaaren aikana hallitaan kaikki siihen liittyvät tiedot suunnittelusta loppusijoitukseen 

asti. Parhaiten se onnistuu tarkoitukseen soveltuvan ohjelmiston avulla, jolloin kaikki 

tiedot on koottu yhteen tietojärjestelmään, joka tukee verkostoitumista. Kaikki tiedot ovat 

helposti saatavilla koko toimintaketjun vaiheissa, jolloin tarjousvaiheessa voidaan vertailla 

kannattavuutta ja samalla saatavilla oleva informaatio antaa perustan 

palveluliiketoiminalle. 

Elinkaaren hallinnasta käytetään myös nimitystä BIM, (Building Information Modeling) 

joka on rakennuksen tietomalli, tai rakennuksen tuotetietomalli tai rakennuksen tuotemalli. 

Se tarkoittaa rakennuksen tai rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten tietojen 

kokonaisuutta digitaalisessa muodossa.  



  34.  

 

Elinkaarenhallintaa, LCC (Life Cycle Cost), ei tässä tutkimuksessa tarkastella, mutta 

syventävä tutkimus olisi tarpeellista suorittaa. Tällöin tulee perehtyä siihen, miten 3D 

malliin voidaan olosuhteet ja vaatimukset huomioiva informaatio sisällyttää. Luotettavan 

tiedon kytkeminen malliin tarkoittaa monen käyttämiseen liittyvän muuttujan hallintaa. 

Kysymys on tiedonsiirtokysymys ja suunnitteluvaiheessa tietenkin materiaalin 

valintakysymys. Helena Kortelainen kertoo VTT Valmistustekniikan julkaisemassa 

raportissa tuotteen elinjaksokustannuksista (Raportti VALB 231 1997, 5), että: ”Tuotteen 

elinkaaren aikaisia kustannuksia ovat tutkimus- ja tuotekehityskustannukset, 

valmistuskustannukset, käyttö- ja kunnossapitokustannukset sekä tuotteen elinjakson lopun 

romutus- tai kierrätyskustannukset, eli ylipäätänsä kustannukset, jotka aiheutuvat tuotteen 

käytöstä poistamisesta”. 

Metso Oy:n kestävän kehityksen päällikkö Linnea Peltonen kertoo Metson tuotelähtöisen 

ympäristöjohtamisen kick- off- seminaarin julkaisussa 18.11.2010 sivulla 11, että vuonna 

2006 julkaistussa raportissa ”Elinkaariarviointientekijät vuonna 2006” (Peltonen L. 

2010,11), (Cooper, J.S & Fava, J, vol. 2006,10 pp. 12-14,), mainitaan, että 

”elinkaariarviointeja käytetään eniten liiketoimintastrategian tukemiseen (18%), 

tuotekehitykseen (18%), tuote--tai prosessisuunnitteluun (15%), koulutukseen (13%) sekä 

ympäristömerkintöihin ja –tuoteselosteisiin (11%)”  

Timo Kuusela ja Eetu Kulo mukailivat kandidaatintyössään ajatuksia kirjoista (Kuusela T.  

Kulo E., 2009) (Grieves 2006, s.39), Sääksvuori & Immonen, 2005 s.11), joissa sanotaan 

että ”tuotteen elinkaaren hallinnan konsepti on yksinkertaisuudessaan yleinen suunnitelma 

tuotteenelinkaaren hallinnasta päivittäisessä toiminnassa organisaatiotasolla, tietyllä 

liiketoiminta- tai tuotealueella. Se on yhdistelmä liiketoiminnan säännöistä, tavoista, 

prosesseista ja ohjenuorista yhtä hyvin, kuin ohjeet näiden saattamisesta käytäntöön. 

Normaalisti PLM- konsepti pitää sisällään ainakin seuraavat elementit: 

- Tuote, informaatio ja  tietämys 

- Tuotteen määritykset ja elinkaaren vaiheet aivan alusta tuotteen ”hautaamiseen” 

- Tuotteen informaatiomallit ja tuotemallit 

- Tuotteiden määritteet ja tuote-keskeiset informaatio-objektit (osat, rakenteet, 

dokumentit, tuoteinformaation määritteet) 

- PLM:n käytännöt ja periaatteet ja niiden käyttö yrityksessä 
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- Tuotteen hallintaan liittyvät prosessit (tuoteinformaation hallintaan liittyvät 

prosessit) 

- Ohjeet konseptin käytöstä jokapäiväisessä toiminnassa  

(Grieves 2006, s.39), ( Sääksvuori & Immonen, 2005 s.11) 

Projektitoiminnassa on tarve yhdistää valmistaja ja loppukäyttäjä niin, että tuotteessa on 

elinkaaren informaatio suunnittelusta uudelleenkierrätykseen asti. Kuvassa 9 on 

elinkaarikustannusten vaiheet. 

 

  Yrityksen kust. Käyttäjän kust. 

Yhteiskunnan 

kust. 

  - Markkinoinnin     

     kehittäminen     

  - Kehitys     

Suunnittelu       

  - Materiaalit   - Saastuminen 

  - Laitteisto   - Jätteet 

  - Palkat jne   - Terveysongelmat 

Tuotanto - Kuljetus     

  - Varastointi - Kuljetus - Saastuminen 

  - Särkyminen - Kunnossapito - Jätteet 

    - Varastointi - Terveysongelmat 

Käyttö   - Energia   

    - Hävityksestä - Saastuminen 

      aiheutuvat  - Jätteet 

      kustannukset - Terveysongelmat 

Hävitys       

 

Kuva 9. Elinkaarikustannusten vaiheet (Asiedu ja Gu, 1998, s. 886). 

 

Elinkaarikustannuksia tarkasteltaessa ne voidaan jakaa kuvan 10. mukaisesti. Aleksi 

Mäkelä selvittää DI- työssään (Mäkelä A. 2007 s. 13) matriisia siten, että välittömiin 

muuttuviin kustannuksiin (I) kuuluvat tuotteelle suoraan suoritettu työ, kun taas tämän työn 
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energiakustannus voidaan lukea kuuluvan välillisiin muuttuviin kustannuksiin (III). 

Välittömiin kiinteisiin kustannuksiin (II) voidaan sisällyttää yhtä tuotetta valmistavan 

koneen ylläpidosta aiheutuvat kustannukset samalla, kun koko tehtaan kiinteistön 

ylläpidosta aiheutuvat kustannukset kuuluvat välillisiin kiinteisiin kustannuksiin (IV). 

 

  Välittömät kust. Välilliset kust. 

  I III 

      

Muuttuvat Välittömät Välilliset 

kustannukset muuttuvat muuttuvat 

  kustannukset kustannukset 

      

  II IV 

      

Kiinteät Välittömät Välilliset 

kustannukset kiinteät kiinteät 

  kustannukset kustannnukset 

      

 

Kuva 10. Elinkaarikustannusten jakautuminen (Horngren 2003, s. 37). 

 

1.7.7 CO2 päästöt ja luonnonsuojelu. 

 

Tuotteen elinkaaren aikana tapahtuvat huolto- ja ylläpitotoimenpiteet tulevat korostumaan 

laskettaessa investointien kannattavuutta. Lähivuosina tulee myös korostumaan 

materiaalien valmistuksen ja laitteiden ylläpidon synnyttämät hiilidioksidipäästöt. 

Mahdollisuus hiilidioksidipäästöjen huomioimiseen tavanomaisessa koneenrakennuksessa 

esisuunnittelu ja toteutussuunnitteluvaiheessa olisi haastava jatkotutkimuksen aihe  

ELY- keskuksen tiedotteessa (ELY keskuksen tiedote 22.4.2010) kerrotaan, että: 

”Perinteisesti ympäristöteknologia on ollut ”piipunpääteknologiaa” eli siihen on luettu 

kaikki sellainen tekniikka, jolla voidaan vähentää toiminnan välittömiä päästöjä 
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ympäristöön. Uuden ajattelutavan mukaan jokaista toimintoa, prosessia tai tuotetta 

tarkastellaan päästöjen vähentämiseksi sen koko elinkaaren aikana”. Tuotteiden 

”jalanjälki” tulisi olla yhtä kiinnostava aihe yrityksissä kuin mikä tahansa muukin palvelu.  

PAS 2050- 2008:n mukaisesti hiilijalanjäljen laskennassa jokaiselle vaiheelle/toiminnolle 

lasketaan yksityiskohtaisesti kasvihuonepäästömäärät toiminnallista yksikköä kohden. 

Tällöin tulokseksi saadaan kasvihuonekaasujen määrä toimintotietoa kohden esimerkiksi 

kg CO₂-ekv. /kWh. PAS 2050 perustuu elinkaariarvioinnin mallinnusmenetelmiin, jotka on 

määritelty EN ISO 14040 ja EN ISO 14044 -standardeissa. Sen tarkoituksena on tarkentaa 

standardien mukaista elinkaariarviointia erityisesti tuotteiden ja palvelujen aiheuttamien 

kasvihuonekaasupäästöjen osalta. (PAS 2050: 2008, i–iv.) 

 

Luonnon kestävän hoidon ja suojelemisen periaatteet jaetaan nimityksiensä mukaan 

kahteen ryhmään ja niistä kirjoittaa Leena Vilkka Ihmisen suhde luontoon- kirjassaan 

(Vilkka 1996, 44-45) seuraavasti:  

 

- ”Konservationismin eli luonnon hoidon periaatteen lähtökohtana on luonnon 

säästäminen tulevaan käyttöön. Luonto nähdään luonnonvaroina, joita halutaan 

turvata myöhempään käyttöön. Konservationismi on lähtökohdiltaan ja 

tavoitteeltaan taloudellispainoitteista. Konservationistinen on myös jo fraasiksi 

muuttuneen kestävän kehityksen suppea määritelmä: luonnon kestävä käyttö 

merkitsee, että uusiutuvia luonnonvaroja on määrällisesti ja laadullisesti yhtä paljon 

käytettävissä tulevaisuudessa kuin nykyisyydessäkin”.  

- ”Preservationismi eli luonnon suojelemisen periaate pitää sisällään näkemyksen, 

jonka mukaan luontoa suojellaan ihmisen käytöltä (eikä ihmisen myöhempään 

käyttöön). Luonto nähdään arvokkaana sellaisenaan, eikä siitä tulevaisuudessa 

saatavien hyötyjen vuoksi. Luonto nähdään tällöin ekosysteemeinä, joiden 

olemassaolo on arvokkaampaa niittyinä, soina, vuorina ja metsinä, kuin 

luonnonvaroina”. 
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1.7.8 Pitkittäistutkimus ja osaamisen kehittäminen 

 

Pitkittäistutkimus on menetelmä, jota voidaan käyttää apuna, kun pyritään selvittämään 

Firotec Oy:ssä suunnitteluorganisaation toiminnan kehittyminen ja tarvittava koulutus. 

Tarkoituksena on suunnitteluorganisaation kehittäminen siten, että sillä olisi valmiudet 

toteuttaa sille asetetut strategiset tavoitteet. Käytännön toimenpiteistä on kerrottu 

toiminnallisessa osassa 4.10, koska Firotec Oy:ssä on päätetty aloittaa 

suunnitteluorganisaation kehittäminen siten, että samalla kerätään aineistoa mahdollisen 

tutkimuksen suorittamista varten. Tämän kehitystyön kokonaisvaltainen käsittely edellyttää 

pitkittäistukimusta, joka kestää useita vuosia. Vuonna 2012 keväällä suoritetaan tiedon 

keruu ja koulutus.  

 

1.7.8.1 Pitkittäistutkimuksen taustaa 

 

Tässä osassa käsitellään pitkittäistutkimusta ilmiönä ja tutkimusmenetelmänä, sekä mitä 

aiheesta on kirjoitettu ja myös käsitteitä, sekä toimintatapoja. Aiheesta on kirjoitettu hyvin 

niukasti tutkimusmenetelmän vähäisen käyttämise ja pitkän keston vuoksi. Havaintoja ja 

tuloksia organisaation kehittymisestä voidaan odottaa vasta vuosien kuluttua tutkimuksen 

käynnistymisestä. Jyväskylän yliopiston www-sivuilla (https://koppa.jyu.fi/avoimet/ 

hum/menetelmapolkuja/ menetelmapolku/ tutkimusstrategiat/ pitkittaistutkimus) on 

määritelty pitkittäistutkimusta seuraavasti: ”Pitkittäistutkimukseksi kutsutaan 

tutkimusstrategiaa, jossa tarkoituksena on tutkia muutosta ja kehittymistä pitkän aikavälin, 

jopa vuosikymmenten kuluessa. Strategia perustuu saman tutkimuskohteen seuraamiseen, 

muutosten havaitsemiseen ja esimerkiksi muutokseen vaikuttaneiden tekijöiden ja 

muutosten aikaansaamien seurausten analysoimiseen”. 

Pitkittäistutkimukset kestävät kauan ja ovat suuritöisiä, mutta seurattaessa esimerkiksi 

suunnittelun kehittymistä, niin on mahdollista käyttää aineistoa mittarina edistymisen 

seuraamiseksi. Tällöin kouluttautumistarpeet voidaan todentaa aidosti kyselyn perusteella 

https://koppa.jyu.fi/avoimet/
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ja arvioida suunnittelijoiden tietotaito. Vastauksien perusteella voidaan laatia 

koulutussuunnitelma.  

Pitkän aikavälin tutkimuksen heikkous on, että tutkittavat henkilöt vaihtuvat, mutta tällöin 

tilanne synnyttää uuden koulutustarpeen ja kouluttamisesta tulee tapa toimia tietotaidon 

ylläpitämiseksi yrityksessä. 

Eräässä tutkimuksen määritelmässä kerrotaan (http://www2.uiah.fi/ projekti/ metodi/ 

070.htm), että: ”Pitkittäistutkimus (diachronic study) taas on kysymyksessä, jos 

tarkastellaan prosesseja taikka kohteita aikaperspektiivissä ja selvitetään yksilöiden 

muuttuminen tai myöhempien yksilöiden erot aikaisempiin. Tutkimuksen tuloksena 

saadaan selville muutoksissa ilmenevät yleiset säännönmukaisuudet eli muutoksen 

invarianssit. Näkökulman pituus riippuu ilmiön kehitysjakson pituudesta; humanistisen 

tutkimuksen jakso usein on suunnilleen ihmisen ikä, mutta luonnontieteissä se voi 

vaihdella mikrosekunneista (ydinfysiikassa) miljooniin vuosiin (geologiassa)”. Aineistoa 

tarvitaan täten paljon, ja sen hankkiminen voi olla hyvinkin työlästä, etenkin kohteen 

aiemman historian osalta. 

Artikkelissa (http://www2.uiah.fi/) kerrotaan edelleen, että: ”Kehityksen selittäminen 

tarkoittaa sen syiden ja ehkä myös seurausten osoittamista. Syyt tutkimuskohteen 

kehitykseen voidaan etsiä joko menneisyydestä (kausaaliset syyt) tai samanaikaisesta 

ympäristöstä, taikka myös tulevaisuudesta (kohteeseen vaikuttavien ihmistenintentiot)”. 

Täten esimerkiksi Penny Sparke kirjassaan Electrical appliances (Sparke 1994, 

http://www2.uiah.fi/projects/metodi/074.htm) selvitti, miten ”toisaalta teollisuuden kehitys, 

toisaalta perheen emännän muuttuva roolikuva vaikuttivat kotitalouden koneiden muotojen 

kehitykseen”. 

 

1.7.8.2 Osaaminen 

 

Suunnitteluorganisaation kehittyminen edellyttää osaavaa organisaatiota. Firotec Oy:ssä 

toteutetaan kehittymisen seurantaa ja koulutusta saman periaatteen mukaisesti, kuin Anneli  

Ranki on todennut kirjassaan. Hän kirjoittaa (Ranki A. 1999, 38-39.) mm, että ”Osaaminen 

http://www2.uiah.fi/
http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/050.htm#invarian
http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/050.htm#invarian
http://www2.uiah.fi/
http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/x50.htm#s
http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/x50.htm#s
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on menestymisen tärkein osatekijä. Se näkyy toiminnassa, siinä miten yritys saavuttaa 

tavoitteensa ja miten hyvin yksilöt suoriutuvat tehtävissään. Yritystasolla osaaminen on 

sitä, miten organisaatio on oppinut tuottamaan tuotteita ja palveluja. Ydinosaaminen on 

yrityksen ainutlaatuista, kilpailukyvylle tärkeää osaamista. Yksilölle osaaminen on 

tietojen, taitojen, kokemuksen ja sosiaalisen verkoston yhdistelmä. Osaamisen 

kehittyminen on oppimista, mutta vain osa oppimisesta on tarkoituksellista. 

Rutiinioppimisessa toimintaa korjataan palautteen perusteella, uudistavassa oppimisessa 

kyseenalaistetaan myös toiminnan perustana olevia uskomuksia. Osaamisen kehittäminen 

alkaa sen tunnistamisesta. Osaaminen ilmenee toiminnassa, joten on käytännöllistä aloittaa 

määrittelemällä toiminnan tavoitteet ja menestystekijät. Osaaminen arvioidaan suhteessa 

vaatimuksiin ja ennakoituihin osaamistarpeisiin”.  

 

1.7.8.3 Oppiminen  

 

Oppimisessa toteutetaan periaatetta, josta Leena- Maija Otala kertoo kirjassaan (Otala L-M  

2002, 163-164) seuraavasti: ”Oppivan organisaation käsitteelle ei ole yhtä ja oikea 

määritelmää. Sitä kuvataan monilla määritelmillä. Oppiva organisaatio on se:  

- joka osaa käyttää työntekijöiden oppimiskykyä yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi ja joka kykenee luomaan jatkuvaan oppimiseen ja 

kehittämiseen kannustavan ilmapiirin  

- jossa organisaation jäsenet tarkkailevat toimintaansa, havaitsevat virheitä ja 

korjaavat niitä itse uusimalla organisaatiota ja omia toimintojaan  

- jossa osaamista voidaan luoda, hankkia ja siirtää ja joka kykenee muuntamaan 

käyttäytymistään uuden tiedon ja näkemyksen mukaan  

- joka kannustaa kokeilemaan, sallii virheitä ja epäonnistumisia, lisää ja välittää 

tietoa sekä edistää ideointia  

- jossa viriävät uudet ajattelumallit ja jossa ihmisillä on yhteiset tavoitteet  

- jossa uusien ideoiden kokeilu ja riskinotto on hyväksyttyä eikä epäonnistunutta 

nujerreta 

- jossa työskentelevät henkilöt kokevat oman työnsä tärkeäksi ja jokainen yksilö 

voi kasvattaa omaa osaamistaan” 
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Oppimistyyli pitää pyrkiä toteuttamaan samoin kuin Kaija Arhio mainitsee kirjassaan 

(Arhio K. 2004, 53), että: ”Liiketoimintaverkostoissa mukana oleville pienille yrityksille 

ominainen tavoitteellinen oppimistyyli ilmenee mm. seuraavasti: 

- työntekijät saavat palautetta työstään  

- työntekijöitä rohkaistaan osallistumaan koulutukseen ja organisaation 

kehittämisohjelmiin  

- henkilöstö on halukas jakamaan tietojaan toisten kanssa  

- organisaation tavoitteet ja strategiat ovat kaikkien tiedossa  

- henkilöstö, asiakkaat ja toimittajat ovat motivoituneita välittömästi 

tiedottamaan virheistään  

- yrityksessä jatkuvasti arvioidaan toimintoja ja näin opitaan tunnistamaan asiat, 

joilla on vaikutusta asiakastyytyväisyyteen  

- yritys osaa tunnistaa sekä yrityksen sisältä että ulkopuolelta tulevia uusia 

ideoita”.  

 

Firotec Oy:n toiminnassa on myös huomioitu Otalan opit (Otala L- M. 2002, 164) siitä, 

että: ”Oppivan organisaation määrittelyä helpompaa on selventää, että oppiva organisaatio 

ei ole: 

- johdon kirjoittama hyvien ominaisuuksien henkilöstöpolitiikka  

- välttämättä tietoa tuottava organisaatio kuten korkeakoulu tai tutkimuslaitos  

- organisaatio, joka tarjoaa henkilöstölle runsaasti koulutusohjelmia  

- järjestelmällisesti koulutus- ja urasuunnittelua toteuttava organisaatio  

- mikään suljettu tai tiukasti funktionaalinen organisaatio  

- menestyksensä huumassa elävä organisaatio” 

 

Kokemusperäistä oppimista moduloinnissa ja palautekeskusteluja suoritetaan Firotec 

Oy:ssä samojen metodien mukaisesti, kuin mistä Kaija Arhio kirjoittaa Puumieslehdessä 

(Arhio K. Puumieslehti 10/2003. 12.): ”Pieni yritys oppii esimerkiksi tekemällä, 

tarttumalla tilaisuuteen, tekemällä virheitä ja ongelmanratkaisun avulla. Yksilötasolla 

aikuisten oppimista kuvaavassa kokemusperäisen oppimisen mallissa oppiminen nähdään 

jatkuvana kehänä, jossa havainnointi, käsitteellistäminen, kokeilu ja kokemus seuraavat 
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toisiaan. Henkilökohtainen vuorovaikutus ja asiakkaan palaute mahdollistavat myös 

oppimista. Oppimisen riippuvuus useista eri tekijöistä merkitsee käytännössä, että 

osaamista on vaikeampi kaksinkertaistaa kuin esimerkiksi teknologiaa”.  

 

1.7.9 Muutosvastarinta 

 

Muutosvastarinta on terminä hyvin tuttu, mutta sen syntymisen mekanismista on 

”masinisti”- piireissä kirjoitettu niukasti ja toimenpiteistä sen ehkäisemiseksi koulutettu 

vielä vähemmän. Tässä tutkimuksessa on asiaa käsitelty poikkitieteellisesti, koska sille on 

selkeästi tilausta. Syvällisempi tutkimus on kuitenkin rajattu tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle. Sampsa Hautaniemi kertoo (http://www.aka.fi/fi/A/Suomen-

Akatemia/Blogit/Poikkitieteellinen-tutkimus-haastaa-tutkijoiden-osaamisen/ 12.2.2012), 

että: ” Isot poikkitieteelliset tutkimusprojektit ovat nykyään olennainen osa lähes kaikkea 

tutkimusta. Tavoitteet ovat korkealla ja onnistuessa tulokseksi saadaan todellisia tieteellisiä 

läpimurtoja. Tutkimuksen mittakaavan kasvu muutamasta tutkijasta kymmeniin tai satoihin 

korostaa infrastruktuurien, projektijohtamisen ja tutkijoiden laaja-alaisen osaamisen 

tärkeyttä. Suomessa on periaatteessa loistavat edellytykset tehdä poikkitieteellistä 

tutkimusta, sillä useilla tutkijoilla on ennakkoluuloton asenne sekä kyky ja halu tehdä 

yhteistyötä”. 

 

Muutosvastarinta ilmiönä liittyy kaikkeen muutokseen yrityksissä, joita voivat olla 

esimerkiksi ERP- järjestelmän käyttöönotto ja nyt tässä tapauksessa uusi tapa toimia 

luotaessa moduuleihin perustuvaa tuotearkkitehtuuria Firotec Oy:ssä. 

 

Moduloinnin aiheuttaman muutosvastarinnan syntymiselle on tietty mekanismi. Miten se 

lopulta syntyy ja miten haasteeseen voidaan vastata, on jatkotutkimuksen kohde. 

Seuraavassa on tuotu esille eräs lähestymiskulma asiaan. Vaikka uuden toimintatavan 

käyttäminen olisi järjestetty teknisesti hyvin, niin tiedottamisella on tärkeä rooli 

onnistuneelle käyttöönotolle.  

 

http://www.aka.fi/fi/A/Suomen-Akatemia/Blogit/Poikkitieteellinen-tutkimus-haastaa-tutkijoiden-osaamisen/
http://www.aka.fi/fi/A/Suomen-Akatemia/Blogit/Poikkitieteellinen-tutkimus-haastaa-tutkijoiden-osaamisen/
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Tiedottamista seuraa yhtä tärkeä vaihe, eli kouluttaminen ja tarvittaessa mentorointi, 

jolloin voidaan syventää teoriaa käytännössä. Jotta henkilö tai työyhteisö voi lähteä 

mukaan muutokseen, on sen oltava ymmärrettävä ja tämän tarkoituksen toteuttamiseksi 

koulutus on aiheellinen. Muutos ja siitä johtuvat uudistukset on oltava ennustettavissa ja 

todennettavissa ennen ja jälkeen muutosta. Muutos voi kohdistua työskentelytapoihin ja 

menetelmiin ja nämä muutokset tulee tiedostaa etukäteen. Muutosvastarinta voidaan 

ehkäistä tiedottamisen ja koulutuksen avulla, jota mentorointi täydentää.  

 

Jotta muutoksessa oleva henkilöstö voisi kokea, että ”homma on hanskassa”, niin asiansa 

osaava mentori voi olla todella hyödyllinen. Wikipediassa (http://fi.wikipedia.org/ 

wiki/Mentorointi 20.7.2011) kerrotaan, että ”Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja 

osaamista – myös ns. hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. 

Osaava, arvostettu ja kokenut asiantuntija (mestari, mentori) neuvoo, tukee ja edistää 

kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista, mutta kokemattomampaa 

henkilöä työssä tai opiskelussa. Suhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen 

luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Suhde pyrkii mentoroitavan (aktorin, ohjattavan) 

ammatilliseen ja henkiseen kehittymiseen, työuran selkeyttämiseen sekä työssä ja 

opinnoissa menestymiseen. Mentoroitava on kuin kisälli, oppilas, valmennettava tai ystävä. 

Mentori on vastaavasti mestari, opettaja, valmentaja, kannustaja tai ystävä. 

 

Kari Kangaspunta Kehityspolku Oy:stä luennoi kehittämisiltapäivässä 31.10.2007: 

”Muutos on oltava ymmärrettävä ja hallinnassani tai sellaisten henkilöiden hallinnassa, 

joihin luotetaan. Lisäksi muutosprosessi vaikutukset on oltava ennustettavissa”. Kuvassa 

11. olevat asiat on kaikki oltava hallinnassa ja Kangaspunta jatkaa: ”Jos jokin näistä 

elementeistä puuttuu, ihmisellä herää tarve vastustaa muutosta” ! 

 

Kuvassa 11. on esitetty ymmärrettävyyden, ennustettavuuden ja hallinnantunteen 

kolminaisuus. 

 

http://fi.wikipedia.org/%20wiki/Mentorointi%2020.7.2011
http://fi.wikipedia.org/%20wiki/Mentorointi%2020.7.2011
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hiljainen_tieto
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Kuva 11. Muutosvastarinnan elementit (Kangaspunta K., luentomoniste 2007). 

 

2 HIHNAKULJETINJÄRJESTELMIEN MODULOINTI 

 

Seuraavassa käsitellään modulointia historiallisena ilmiönä ja mitä aiheesta on 

vuosisatojen ja - kymmenien aikana kirjoitettu. Tässä osassa on myös käsitelty tarkemmin 

modulointiin liittyviä käsitteitä ja toimintatapaoja. Sana modulointi tarkoittaa 

muunneltavuutta. Se on tuotteiden jakamista siten, että niillä on määritellyt rajapinnat ja 

moduulien luontia ohjaa yhtiön määrittelemät strategiat. Kuvassa 12 suoritetaan 

moduuleista tehdyn kuljettimen runkolohkojen kokoonpanoa. 

 

Kuva 12. Moduulirakenteisen kuljettimen kokoonpanoa ennen nostoa. 



  45.  

 

2.1 Moduloinnin historia 

 

Moduulien käyttöä teollisessa toiminnassa on harjoitettu jo vuosisatoja, vaikka selkeätä 

rajapintajakoa ei ole määriteltykään. Muunneltavuus ja vaihtokelpoisuus ovat syntyneet 

luonnollisella tavalla puitteiden ja käytössä olevien menetelmien sanelemana. Vasta viime 

vuosikymmenien ajan on kehitetty systemaattisia muunneltavuusehtoja, jolloin tuotteissa 

on jakoja, jotka perustuvat ennalta määriteltyihin ehtoihin. Moduuli on itsenäinen osa, tai 

osakokonaisuus, jollaisista voidaan koota erilaisia kokonaisuuksia. Moduuleista koostuva 

kokonaisuus on modulaarinen. 

 

2.1.1 Muunneltavuus 

 

Yleisen periaatteen mukaan moduloinnin ehdot täysin täyttävä rakenne on lähinnä 

teoreettinen ilmiö, joka harvoin täysin toteutuu. Pääperiaatteena on kuitenkin, että tuote on 

muunneltavissa siten, että rakenteeseen voidaan yhdistää ja vaihtaa toisia moduuleita 

ennalta sovitun säännöstön rajoissa. Nämä ehdot täyttävässä rakenteessa on määritellyt 

rajapinnat, mikä mahdollistaa niiden liittämisen toisiinsa, eikä tilaus- toimitusketjun aikana 

tarvitse suorittaa räätälöintiä. Tarkoituksen toteuttamiseksi on oltava ratkaisujen 

tietopankki, josta konfiguroidaan haluttu kokoonpano. 

Muunneltavuuden lähtökohdat ovat olleet ensisijaisesti valmistettavuus, mutta nykyisin 

tärkeitä näkökulmia ovat prosessi, jossa laitteet toimivat ja niiden huollettavuus, sekä 

markkinointi. Näin pyritään tuotteen muunneltavuudella saavuttamaan laajempia etuja.  

 

2.1.2 Moduloinnin vastakohta 

 

Asiayhteyden vuoksi kerrottakoon, että modulaarisen tuoterakenteen vastakohta on 

integroitu rakenne (Pahl, G., Beitz, W. 1986). ”Integroidussa rakenteessa toiminnot 
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vaikuttavat moneen eri osaan tuotteesta ja ei ole millään lailla määritelty eri toimintojen 

vaikutusta eri osiin. Tuotetta ei voi ajatella pienemmistä kokonaisuuksista muodostuvaksi, 

vaan sitä on aina katsottava kokonaisuutena. Tuotekehitys, suunnittelu ja tuotanto tapahtuu 

aina koko tuotteen osalta samanaikaisesti”. 

 

2.1.3 Moduloinnin strategia 

 

Aiheesta on kirjoitettu paljon tieteellisiä julkaisuja ja tässäkin tutkimuksessa on lukuisia 

viittauksia niihin. Strategia ja toimintatavat kuitenkin muuttuvat informaatiotekniikan 

kehittyessä, vaikka perusteet moduloinnille pysyvät ennallaan. Haasteet muuttuvat 

suhteessa elinympäristöön. Ympäristöministeriön tiedotteessa 2.1.2012 kerrotaan 

(http://www.ymparisto.fi/ default.asp? contentid=280280), että ”kestävän kehityksen 

perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen 

sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä 

luonnon kestokykyyn”.  

 

2.1.4 Modulointi ja ekologia 

 

Ympäristö.fi:n artikkelissa kerrotaan edelleen, että: ”Kansallisten toimien lisäksi 

kansainvälinen yhteistyö on hyvin keskeisessä asemassa pyrittäessä ekologiseen 

kestävyyteen. Ekologisen kestävyyden kannalta keskeistä on varovaisuusperiaatteen 

noudattaminen. Sen mukaan ympäristön tilan heikkenemistä estävien toimien lykkäämistä 

ei voi perustella täyden tieteellisen näytön puuttumisella. Ennen toimiin ryhtymistä 

arvioidaan riskit, haitat ja kustannukset. Muita tärkeitä periaatteita ovat haittojen synnyn 

ennalta estäminen ja haittojen torjuminen niiden syntylähteillä. Lisäksi haittojen 

kustannukset peritään mahdollisuuksien mukaan niiden aiheuttajalta”.  

 

http://www.ymparisto.fi/%20default.asp?%20contentid=280280
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2.1.5 Moduulien rajapinnat 

 

Teknologiateollisuus ry:n julkaisemassa kirjassa Massaräätälöinnillä kilpailukykyä 

(Ahoniemi et al 2007, 40) on kirjoitettu seuraavasti: ”Modulaarinen tuoterakenne 

mahdollistaa tuotteiden konfiguroinnin eli asiakaskohtaisen tuotteen ominaisuuksien 

määrittämisen vaihtoehtoisten ja erilaisiin asiakastarpeisiin vastaavien tuoteoptioiden 

perusteella. Tuotteiden modulointi ei sinällään ole uusi asia, vaan sen on useimmille 

yrityksille lähes itsestään selvä tuotesuunnittelun lähtökohta. Tuotteen modulointi 

tarkoittaa tuotteen jakamista erillisiin moduuleihin, eli ”rakennuspalikoihin”, joilla on on 

selkeästi määritellyt rajapinnat. Yksi moduuli koostuu usein monista osista ja 

alikomponenteista. Se voi olla osakokoonpanona verrattain monimutkainen oma 

kokonaisuutensa, tai tarvittaessa erilliseksi moduuliksi voidaan irrottaa yksikin tuotteen 

tärkeä komponentti, esimerkiksi moottori. Standardirajapintojen ansiosta tuotteen 

modulaarisuutta on mahdollista kehittää, jolloin tarpeetonta vuorovaikutusta tuotteen eri 

moduulien välillä voidaan vähentää. 

 

2.1.6 Moduloinnin suunnitteluprosessi 

 

Modulaarisen tuotteen suunnitteluprosessi etenee seuraavasti (Tiihonen &  Soininen M. 

1997): ”Modulaariprosessissa tuote jaetaan ensin toimintoihin. Kun toiminnot ovat selvät, 

pohdimme, mitä ominaisuuksia toiminnoilla pitää olla ja mitä variointitarvetta toiminnon 

sisällä on vai onko sitä lainkaan. Kun variointitarve on selvillä, mietimme, miten tuote 

ositetaan moduuleiksi”. Nykyisin suunnittelussa modulaarinen ajattelu on hyvin mukana, 

suurimmat puutteet ovat todelliset asiakastarpeet läpi prosessin. 
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2.1.7 Moduloinnissa kohdattavia haasteita 

 

Teknologiateollisuuden kirjassa Massaräätälöinnillä kilpailukykyä (Ahoniemi L. et al 

2007, 43), kerrotaan hankaluuksista, joita kohdataan yritysten ulkoistamisprosessissa. 

Kirjassa kerrotaan mm, että: ”osittain ulkoistamissyistä johtuen tarvittavia moduuleita 

tunnistetaan usein liian tuotantolähtöisesti, jolloin asiakastarpeiden kytkeytyminen 

yksittäisiin moduuleihin voi hämärtyä. Tällöin yhden asiakkaan tekemän valinnan 

toteuttaminen vaatiikin useaan moduuliin liittyviä toimenpiteitä. Tästä seuraa helposti se, 

että tarvittavien tuotevariaatioiden määrä kasvaa nopeasti ja hallitsemattomasti. Myös 

asiakaskohtainen suunnittelutarve (räätälöinti) kasvaa”. Kehittäessään massaräätälöintiä 

yritys saattaa törmätä vaikeuksiin liian suureksi kasvavien asiakasvariaatioiden 

lukumäärässä ja hallinnassa. Langetaan niin sanottuun palveluansaan. Komponentteja eri 

variaatioihin kehitetään lukematon määrä, jolloin välivarastojen koko ja tasearvo kasvavat 

ja pääoman kiertonopeus hidastuu”. 

Tiihonen ja Soininen jatkavat kirjassaan (Tiihonen & Soininen M. 1997) moduloinnissa 

kohtaavista haasteista näin: ”suunnittelussa suurin ongelma on se, että suunnittelijat 

rupeavat liian nopeasti mallintamaan uutta tuotetta, kun pitäisi myynnin kanssa yhdessä 

suunnitella tuoterakenteen muuttujat ja suunnittelusäännöt”. Perimmäinen tarkoitus on, että 

koko yritys ymmärtää tämän. 

 

2.1.8 Modulointiaste 

 

Tiihosen & Soinisen, kirjassa (Tiihonen & Soininen M. 1997) on eräs mielenkiintoinen 

havainto. Siinä he toteavat, että: ”Nykypäivänä täysin uutta tuotealustaan (platform) 

sopimatonta, vain tietylle asiakkaalle kehitettävää moduulia, ei lähdetä 

kustannuskysymysten takia tekemään, koska tällöin joudutaan huomioimaan elinkaaren 

mittainen tuki sekä uudelle että vanhalle järjestelmälle. Jos ominaisuutta ei saada sovitettua 

platformiin, se jää tekemättä”. 
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Tuoteplatformi on hyväksi ratkaisuksi todettu tuote tai joukko tuotteita, jotka sellaisenaan 

eivät perustu moduuliajatteluun. Platform on hienompi nimitys johdonmukaiselle 

vakiointitoiminnalla, jonka pohjalta on helppo muodostaa moduulinen tuoterakenne. 

Tiihonen ja Soininen mainitsevat (Tiihonen & Soininen M. 1997), että ”käytännössä he 

jakavat tuotteet A- ja B- osiin, jolloin A- osia voidaan tilauksessa käyttää jopa 95% ja loput 

räätälöidään”. Teknologiateollisuuden tuottamassa kirjassa Massaräätälöinnillä 

kilpailukykyä (Ahoniemi L. et al 2007, 43), kirjoitetaan, että ”Mikäli kuitenkin 70- 80 % 

tilauksista on varsin helposti johdettavissa samoista perusratkaisuista, massaräätälöinnin ja 

konfiguraattorien avulla voidaan saavuttaa huomattavia toimitusaika- ja kustannusetuja. 

Firotec Oy on asettanut tavoitteeksi, että 80% projektin osista kootaan moduuleista, jotka 

eivät edellytä suunnittelua lainkaan ja loput räätälöidään. 

Kuvassa 13. moduuliosista koottu kuljetin nostetaan kokonaisuutena kannattimien päälle. 

Räätälöintiä vaatii ns. sovitemoduuli, jolla tasataan pituus siten, että kuljettimella on 

vaatimusten mukainen kokonaispituus. 

 

Kuva 13. Moduulirakenteisen kuljettimen nosto tukirakenteiden päälle. 
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2.2 Massaräätälöinnin käsite ja aiemmat kehitysvaiheet 

 

Massaräätälöinnin (Mass Customization) keskeisin tavoite on kehittää, valmistaa, 

markkinoida ja toimittaa kohtuuhintaisia varioituvia tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät 

lähes kaikkien asiakkaiden tarpeet. Massaräätälöinnin käsite ja aiemmat kehitysvaiheet on 

kuvattu Teknologiateollisuus ry:n julkaisemassa kirjassa Massaräätälöinnillä kilpailukykyä 

(Ahoniemi L. et al 2007, 15) mainitaan että: ”Massaräätälöinnissä on neljä 

lähestymistapaa” kuvan 14 mukaisesti. 

 

Kuva 14. Massaräätälöinnin neljä lähestymistapaa (Ahoniemi L. et al 2007, 15). 

 

2.2.1 Massaräätälöinti 

 

Kuvan 13 massaräätälöinti on määritelty toimintatavaksi, jonka avulla asiakkaalle kyetään 

tuottamaan jopa ainutkertaisesti räätälöity tuote teollisen massatuotannon tehokkuudella 

joustavien tuotantoprosessien ja organisaatiorakenteiden avulla. Tällaista tuotantotapaa 

visioitiin jo vuonna 1970, mutta vasta 1990- luvun puolivälissä kiinnostus 

massaräätälöinnin soveltamiseen yleistyi. 1990 luvulla alkanut nopea tieto- ja 

viestintäteknologioiden kehitys teki osaltaan mahdolliseksi asiakaslähtöisen 

massaräätälöintistrategioiden soveltamisen. Tässä kohdin on kyllä suorastaan pakko 

mainita ”myyntitykki Huikkasesta”, joka myi aina asiakkaalle massaräätälöidyn tuotteen 
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aivan uniikkina. Hänen lähtökohtanaan oli, että asiakas sai lopulta ”uniikkituotteensa” aina 

niistä kolmesta tuotevaihtoehdosta, joita linjalta tuli, mutta uniikkituotteen hinnalla.  

Teknologiateollisuuden kirjassa jatketaan edelleen (Ahoniemi L. et al 2007, 18) että: 

”mukautuva massaräätälöinti perustuu lähes kaikkien mahdollisten tuotemoduuleista 

koostuvien yhdistelmien etukäteissuunnitteluun ja esille tuontiin. Silloin asiakkaalle 

voidaan tarjota esimerkiksi suunnittelujärjestelmä koneen ominaisuuksien suunnitteluun, 

tai sen lisävarustevaihtoehtojen rakenteluun (tuotekonfiguraattorit). Itse asiassa tuote tai 

palvelu tai sen ulkoasu eivät paljoakaan muutu, koska tuoteperheen sisällä voidaan 

muunnella erilaisia vaihtoehtoja. Sähköinen liiketoiminta tarjoaa hyvät työkalut tällaiseen 

asiakassuhdetyöhön. Palvelujärjestelmät voidaan rakentaa esimerkiksi web- pohjaisina 

suoraan asiakkaalle tai asiantuntijamyyjän käyttöön erikoistuneiksi tukijärjestelmiksi. 

Palvelujärjestelmä edellyttää yritykseltä hyvää tuotetiedon hallintaa ja usein myös PDM- 

järjestelmän liittämistä verkkopalveluun”.  

Piller  F. T. toteaa kirjassaan Mass Customization (Piller F. T., 2004, 313-334), että 

”massaräätälöinnin onnistunut soveltaminen perustuu toimivaan ja vakioituun 

ratkaisukenttään, jonka rajojen sisällä yritys pystyy toimivaan ja vakioituun 

ratkaisukenttään. Rajojen sisällä yrityksellä on myös mahdollisuus vastata verraten helposti 

erilaisiin asiakastarpeisiin”. 

Massaräätälöinnin kokonaisvaltainen omaksuminen ja käyttäminen on yritykselle pitkä 

polku. Teknologiateollisuuden kirjassa tutkijaryhmä kehitti mielessään kielikuvan 

näköalatornista. Kirjassa (Ahoniemi L. et al 2007, 30) kerrotaan, että: ”massaräätälöinnin 

näköalavuoren seinämät ovat jyrkkiä, joten käytännössä kohdetta täytyy lähestyä 

kiertämällä vuoren rinnettä pidempi reitti, lähtipä sitten massatuotannon tai 

yksittäistuotannon suunnasta. Kuvitteellisen vuoren seinämät voidaan nimetä 

asiakasläheisyyden, tuotekehityksen ja tuotannon kehityksen, verkostoyhteistyön, 

ohjauksen kehittämisen ja organisaation kehityksen mukaan. Kaikkia vuoren rinteitä ei sen 

juurelta voi nähdä eikä kokonaiskuvaa voi hahmottaa ennen kuin vasta ylhäältä käsin”. 

”Jyrkkärinteisen vuoren laakealta ja tasaiselta huipulta on kuitenkin komeat näkymät 

kauas, mikä vastaa hyvin massaräätälöinnin omaksumisesta vaivan palkaksi saatuja 

liiketalouden näkymiä”. 
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Massaräätälöinnin (Mass Customization) keskeisin tavoite on kehittää, valmistaa, 

markkinoida ja toimittaa kohtuuhintaisia varioituvia tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät 

lähes kaikkien asiakkaiden tarpeet. Asiakas-segmentoinnin kautta saatava tieto asiakkaiden 

todellisista tarpeista, joko puoltaa tapaa tai sitten ei. Massaräätälöinnillä voidaan joutua 

helposti tilanteeseen, että tuotemallisto kasvaa hallitsemattomasti. Valmistavan yrityksen 

strategia pitää kyetä perustelemaan asiakkaalle, miksi tietyn erikoisversion tekeminen ei 

välttämättä ole valmistavan yrityksen etujen mukaista, eikä lopulta asiakkaankaan. 

Massaräätälöinnin lopputuotteena syntyvä tuotevariointi ei ole itsetarkoitus, koska asiakas 

on lopulta kiinnostunut vain lopputuotteesta. 

 

2.2.2 Uniikki käsityö 

 

Uniikki käsityö tarkoittaa tilannetta, jossa asiakkaalle räätälöidään tilanteeseen ja 

tarpeeseen soveltuva tuote, jossa ei ole mitään entuudestaan käytettyä osaa, eikä tuotteessa 

tai kokoonpanossa ole muunneltavuudelle määriteltyjä rajapintoja. 

 

2.2.3 Massatuotanto 

 

Massatuotanto voidaan määritellä esimerkiksi siten, että tuotteen valmistusmäärät ovat 

ensinnäkin suuret ja niiden rakenteissa on hyvin vähän eroavaisuuksia toisiinsa nähden, tai 

ei ollenkaan. Tyypillinen massatuotanto on ns. sarjatuotantoa. 

 

2.2.4 Jatkuva kehittäminen 

 

Jatkuva kehittäminen liittyy yrityksen tehokkuuden kasvattamiseen ja laadullisten 

tavoitteiden täyttämiseen suunnitellusti. Jatkuvan kehittämisen mittareina voidaan käyttää 

erilaisia tunnuslukuja ja tulostavoitteita. Eräs kehittymisen seurantaan lisättävä mittari on 
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suunnitteluorganisaatiossa aloitettava pitkittäistutkimus, jossa kartoitetaan aluksi tietämys 

ja sen jälkeen annetaan koulutusta myöhemmin sovittavan aikataulun mukaisesti. 

 

2.3 Tuotevariaatiot 

 

Tuotevariaatio tarkoittaa muunneltavuuden hallintaa (variable management). Sen keskeisin 

tavoite on hillitä tuotteiden määrän kasvua hallitsemattomalle tasolle tilauksien käsittelyssä 

ja mallin ylläpidossa. 

 

Massaräätälöityviä tuotteita valmistaville yrityksille on tyypillistä ja luontaista, että 

mahdollisten tuotevariaatioiden määrä on moninkertainen verrattuna yrityksen 

vuosittaiseen kokonaistuotantovolyymiin. Ennalta suunniteltujen variaatioiden teoreettinen 

määrä on kohonnut kuitenkin monessa tutkimusjoukon yrityksessä lähes rajattomaksi. 

Markus Mertanen kirjoittaa MASSI- seminaarisarjan luentomonisteessa, Massaräätälöinnin 

nykytila suomalaisissa teollisuusyrityksissä (Mertanen M. 13.12.2007), että 

”Tuotevariaatioiden määrän suuruusluokkaa kuvaa se, että haastateltavien arvioidessa 

mahdollisten erilaisten lopputuotteiden lukuarvoa kymmenen kantaluvulla, kohosi 

eksponentti usein kymmeniin (esim. 10^30)”.  Tämä oli erään tutkimuksen tulos ja näinkin 

voi ilmeisesti moduloinnissa tapahtua.  

 

2.4 Tuotteen konfigurointi 

 

Tuotekonfiguroinnin tavoitteena on parantaa kykyä vastata tehokkaasti asiakkaiden 

nopeasti muuttuviin vaatimuksiin. Konfiguroinnin (configuration) tuloksena syntyy 

asiakaskohtaisia tuoteyksilöitä. Tuotekonfiguraattori antaa työkalut massaräätälöityvän 

tuotteen/tuoteperheen moduulien ja niiden välisien riippuvuuksien hallintaan. 

 

Tuotteen konfiguroinnista ja käsitteistä on kirjoitettu ( B. J.  1993), (Tiihonen & Soininen 

M. 1997), (Heiskala et al. 2007), että: ”Tuotteiden modulaarisuus ja konfiguroitavuus ovat 

läheisesti toisiinsa liittyviä käsitteitä. Modulaarinen tuoterakenne esitetään kirjallisuudessa 
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usein esiehtona konfiguroinnille eli asiakaskohtaisen tuotteen ominaisuuksien 

määrittämiselle vaihtoehtoisten ja erilaisiin asiakastarpeisiin vastaavien tuoteoptioiden 

perusteella”. Tosin Fonza ja Salvador esittävät modulaarisuuden vain (Forza & Salvador 

2007) ”yhtenä tuotteen konfiguroitavuuden aikaan saavista toteutustavoista ja esimerkiksi 

integroidun tuoterakenteen parametrinen konfigurointi esitetään vaihtoehtona modulaarisen 

tuotteen konfiguroinnille”. 

 

MASSI- seminaarisarjan alustuksessa 13.12.2007 Markus Mertanen viittaa tutkimukseen 

(Ulrich’n & Eppinger’n 2004 ), että: ”Yrityksen menestykseen vaikuttaa sen kyky 

tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja luoda nopeasti nämä tarpeet täyttäviä lopputuotteita 

alhaisin kustannuksin. Tämän käsityksen pohjalta voidaan lähestyä konfiguroitavan 

tuotteen suunnitteluprosessia siten, että tuotekonseptin ja -arkkitehtuurin kehitys perustuu 

tunnistettuihin asiakasvaatimuksiin ja tarvittavien moduulien erottaminen tapahtuu 

mahdollisuuksien mukaan funktionaalisesti”. Nummela kirjoittaa  (Nummela J 2006,  51) 

viitaten Fonza’n ja Salvador’in kirjoitukseen (Forza & Salvador 2007., että: ”Syntyvä 

konfiguraatiomalli tarkoittaa tuoteperheen systemaattista dokumentaatiota, joka 

mahdollistaa tuotteiden konfiguroinnin” Se on ikään kuin abstraktio konfiguroituvaksi 

tarkoitetusta tuoteperheestä ja sisältää säännöt siitä, miten ennalta suunniteltuja moduuleja 

voidaan yhdistellä haluttujen toimintojen ja asiakastarpeiden toteuttamiseksi. 

 

Peltonen et al kirjoittavat (Peltonen H, Martio A. & Sulonen R. 2002, 90)., että: 

”Konfiguroinnin yksi keskeisimmistä haasteista on konfigurointimallin muutoksenhallinta. 

Muutos, joka vaikuttaa konfigurointimallin säännöstöön, tulee päivittää 

konfigurointimalliin, sillä ilman päivittämistä konfigurointimalli tuottaa virheellisiä 

konfiguraatioita. Konfigurointimallin tulee olla selkeästi tuotesuunnittelijoiden 

ymmärrettävissä, jotta he, tai konfigurointimallin ylläpitoon nimetyt henkilöt, voivat 

muuttaa konfigurointimallia vastaamaan tuotteessa tapahtuvia muutoksia”. Tämä on 

erittäin hyvä huomio ja toimintaohje Firotec Oy:n suunnitteluorganisaation työskentelylle. 
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2.5 Nimike 

 

Peltonen et all kirjoittaa (Peltonen H et al 2002, 45. 158-162), että: ”Hyvin tärkeä tekijä 

yrityksen tuotetiedon hallinnan kannalta on tehokas nimikkeiden hallinta. 

Tietojärjestelmistä ei ole apua, jos nimikkeiden käsittelyyn liittyviä prosesseja ei ole 

huolellisesti määritelty. Nimike on usein fyysinen kokonaisuus, esimerkiksi komponentti 

tai kokoonpano, mutta se voi olla myös sidosryhmä, toiminto tai palvelu. Nimikkeeseen 

liittyvää tietoa kutsutaan attribuuttitiedoksi ja myös metatiedoksi tai parametriksi, jota voi 

olla esimerkiksi nimikkeen tunniste ja luontiaika tai tuotannon vaihetieto”.  

 

2.6 Asiakassegmentointi 

 

Asiakassegmentti on ryhmä asiakkaita, joilla on samanlaiset tarpeet ja halut. Yrityksen 

tehtävänä on jakaa asiakkaat sellaisiin segmentteihin, joihin haluaa kohdentaa toimintansa. 

Asiakassegmentoinnilla pyritään erottamaan asiakaskunnasta ryhmiä, joilla on joku 

yhteinen intressi tai tarve. 

 

Segmentointi on osa yrityksen strategiaa ja palvelee niin modulointia, kuin 

markkinointiakin. Tarkoituksena on identifioida ne asiakasryhmät, joiden palvelemiseen 

yrityksellä on kilpailu- ja erikoistumisetuja ja asemoida yritys näille markkinoille. 

Asiakasprofilointi on osa asiakaspalvelua ja lähtökohta on, että eri asiakasryhmille tehdään 

erilaisia tuotteita, erilaisia huolenpitomalleja ja erilaisia mainosstrategioita. 

Asiakassegmentoinnissa on käytettävä maalaisjärkeä, koska on aivan eri asia segmentoida 

satoja kuin kymmeniä asiakkaita. Segmentoinnissa on oltava riittävästi väljyyttä ja 

sallittava poikkeuksia. Kuvassa 15. on muokattu Vesa Salmisen koulutusmonisteesta 

havainnollinen muoto segmentoinnin suorittamiselle Firotec Oy:ssä. 
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Kuva 15. Firotec Oy:n asiakassegmentit (Salminen V., koulutusmoniste 2009, muokattu 

Firotec Oy johtamisjärjestelmä 2011). 

 

Yrityksen pitää listata erilaisia asiakkuudenhallinnan keinoja, joita voi käyttää eri 

tilanteissa eri asiakkaisiin. Segmentointi edellyttää jonkin asteisen markkinatutkimuksen 

tekemistä, jotta asiakkaat voidaan eritellä prosessiensa ja tarpeidensa mukaan.   

Asiakkaiden ja kilpailijoiden koko saattaa muuttua, alalle voi tulla uutta teknologiaa, alan 

kokonaiskysyntä voi laskea tai nousta, alalle voi syntyä ylikapasiteettia, kilpailu kiristyy ja 

heikot putoavat pois, jolloin markkinatutkimus on osa yrityksen jatkuvaa toimintaa, joka 

täytyy kirjata. 

 

2.7 Vaatimustenhallinta 

 

Vaatimustenhallinta on lähestymismenettely, jossa huomioidaan toimialakohtaiset 

vaatimukset, sekä applikointimahdollisuudet. Tällä tarkoitetaan sitä, että voidakseen 

parantaa edelleen asiakkaille tarjottavia tuotekehityspalveluiden laatua ja että yritys voisi 

vastata nopeasti toiminnankasvuun kuljetinlaitteiden projektiliiketoiminnassa, on nähty 

tarpeelliseksi kehittää kustannustehokas sovellusalusta moduloinnin keinoja hyväksi 

käyttäen. Vaatimusten validoinnilla ja verifioinnilla taataan, että asiakkaat saavat sitä, mitä 

he haluavat ja että rakennettava tuote tehdään oikein.  
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3 TUTKIMUS 

 

Tässä osassa esitetään tutkimuskysymykset, sekä miten lisäarvoa voidaan tuottaa 

asiakkaalle ja henkilöstölle. Lisäksi on kerrottu tutkimuksessa käytetyt 

tutkimusmenetelmät, sekä miten tapaustutkimuksen tieto on kerätty ja analysoitu. 

 

3.1 Tutkimuskysymykset 

 

Pääkysymys tässä tutkimuksessa on, että voidaanko moduloinnilla saavuttaa hyötyä 

hihnakuljetinjärjestelmien projektiliiketoiminnassa. Miten yritys siitä hyötyy ja voidaanko 

asiakkaan prosessiin tuottaa lisäarvoa. Tutkimuksen haastatteluosuuden kysymykset ovat  

liitteessä 1. 

 

3.1.1 Lisäarvon tuottaminen asiakkaalle 

 

Voidaanko asiakkaalle ja hänen prosessiin tuottaa sellaista lisäarvoa, että moduloinnin 

vaatima kehitystyön panostus halutulla aika-akselilla on taloudellisesti kannattavaa 

asiakkaan liiketoiminnalle globaalisti? Kyetäänkö asiakkaat huomioimaan toivotulla 

tavalla? Onko perinteinen näkemys oikea siitä, että tietty joukko asiakkaan vaatimuksia 

täytetään toimitusprojektissa silloin, kun vaatimuksien täyttäminen suunnitellaan 

huolellisesti ja toteutetaan suunnitellusti? 

Kysymyksiä lisäarvon tuottamisen edellytyksistä: 

- Saako asiakas investointiaan vastaavan määrän lisäarvoa?  

- Onko asiakas aina oikeassa? (vaatimukset eivät aina ole relevantteja)   

- Onko asiakkaan mieltymyksiä hienotunteisesti ohjailtava?  

- Eikö asiakas osaa tarkoin kertoa, mitä haluaa ennen kuin on nähnyt jotain 

toimivaa? (Asiakkaan käsitys lisäarvosta voi muuttua projektin aikana, jolloin  

järjestelmiä on kehitettävä siten, että niitä voidaan helposti muuttaa erilaiseksi). 
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- Onko modulointi ratkaisu tähän kysymykseen?  

- Saavuttaako asiakas tehokkaammalla tuotannollaan tai laadullaan hyötyä 

globaaleilla markkinoilla? 

 

3.1.2 Menestymisen edellytykset 

 

Jotta modulointi onnistuu, vaati se yrityksen toimintakulttuurin muutoksen ja koko 

henkilökunnan sitoutumisen. Tuotteen menestymisen tärkein vaikuttaja on asiakas, joka 

saa edullisesti toiminnallisen ratkaisun: 

- Voidaanko menestymisen edellytykset luoda moduloinnilla, jolloin saadaan hyvät 

referenssit ja samantyyppisistä toimituksista?  

- Onko hinta kilpailuetu vai tapa tehdä katetta?  

- Saadaanko moduloinnilla luotettava kuva yrityksestä?  

- Onko projektien hallinta tehokkaampaa käytettäessä moduuliratkaisuja? 

- Helpottaako modulointi after sales- palvelujen markkinointia ja myyntityötä? 

 

3.1.3 Henkilökunnan rooli 

 

Organisaation tehokas toiminta edellyttää nopeaa ja virheetöntä tiedonkulkua. Ongelmien 

ja hyvien toimintatapojen tiedostamisella voidaan nopeasti kehittyä toivotulla tavalla ja 

saada aikaan kannattavaa liiketoimintaa. Mikä on henkilökunnan rooli kannattavan 

liiketoiminnan saavuttamiseksi? 

- Voidaanko vaikuttaa toimimalla tehokkaasti ja moduloimalla   

projektiliiketoiminnan tuotteita.? 

- Vähentääkö se riskejä ja kasvattaa voittomarginaalia, vai toisinpäin? 

- Kuinka moduuliryhmät ja moduulijako voidaan toteuttaa siten, ettei 

tulevaisuudessa tapahtuvat muutokset tuotteissa, teknologiassa, 

ympäristöolosuhteissa ja tietojärjestelmissä aiheuta moduulijärjestelmän 

kehittämiseen sijoitettujen panoksien tuhlausta?  
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- Kuinka yritys hyötyy moduloinnista ja näkyykö kannattavuuden lisääntyminen 

siten, että tehokkuus yrityksen sisällä kasvaa? 

- Pääseekö henkilökunta nauttimaan tuloksista esimerkiksi tuotantopalkkioiden 

muodossa? 

- Esiintyykö tiedottamisen ja koulutuksen puutteesta johtuvaa muutosvastarintaa?  

- Esimiesten velvollisuus on informoida ja kouluttaa alaisiaan uusien käytäntöjen ja 

menettelytapojen käyttöönotossa. 

 

3.2 Tutkimusmenetelmät ja- prosessit 

 

Tämä tutkimus on tyypiltään tapaustutkimus, jossa vertaillaan kahta CASE- tapausta 

keskenään ja pyritään todentamaan moduloinnin edistyminen Firotec Oy:ssä, sekä sillä 

saavutettavat hyödyt. Kahden CASE- tapauksen lisäksi tulevaisuuden toiveet 

moduloinnissa on nimetty CASE 3:ksi. 

 

3.2.1 Tapaustutkimus 

 

Tässä tutkimuksessa on kysymys empiirisen tutkimusalueen laadullisesta 

tapaustutkimuksesta, jossa vertaillaan kahta CASE- tapausta 1. ja 2.. Soininen määrittelee 

tapaustutkimuksen seuraavasti (Soininen M. 1995, 81-82): ”Tapaustutkimus on yleensä 

kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta, joka kohdistuu nykyhetkeen ja tapahtuu 

todellisessa tilanteessa”. Syrjälä kertoo samasta asiasta seuraavasti (Syrjälä L. et al. 1994, 

11): ”Tapaustutkimuksen piirteitä ovat kokonaisvaltaisuus, kattavuus, kuvaileminen, 

tulosten hyödyntämismahdollisuus käytännössä, multimetodinen lähestymistapa, 

joustavuus ja kvalitatiivisuus”. Järvinen kirjoittaa kirjassaan vertailevasta tutkimuksesta ja 

on lainannut ajatuksia Cunningham’ilta seuraavasti (Järvinen&Järvinen 2004), 

(Cunningham 1997,401-423):”Vertailevassa tutkimuksessa kehitetään ymmärrystä, miksi 

jotkin ehdoista ovat voimassa ja toiset eivät”. 
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Tapaustutkimuksessa voidaan käyttää sekä "kovia" että "pehmeitä" tutkimusmenetelmiä. 

Tyypillisesti aineiston kokoamisessa käytetään ihmisläheisiä menetelmiä, kuten 

haastattelua, observointia ja kirjallisia dokumentteja. Tapaustutkimuksessa tutkija 

tarkkailee Firotec Oy:n henkilöstön ja verkostokumppanin toimintaa ja suhdetta 

modulointiin. Tarkoituksena on saada kokonaisvaltainen käsitys tutkittavasta ilmiöstä, eli 

moduloinnin kehittymisestä ja moduloinnilla saavutettavista hyödyistä 

kuljetinjärjestelmien projektitoimituksissa kahden eri projektin aikana. Tällä tutkimuksella 

hankittava tieto on pääosin laadullista eli kvalitatiivista. 

Tapaustutkimus-menetelmää kuvataan lisäksi seuraavasti (http://www.fsd.uta.fi/ 

menetelmaopetus/kvali/L5_5.html Saaranen - Kauppinen & Puusniekka 2006): 

”Tapaustutkimuksessa (case study research) tutkitaan yksittäistä tapahtumaa, rajattua 

kokonaisuutta tai yksilöä käyttämällä monipuolisia ja eri menetelmillä hankittuja tietoja. 

Tapaustutkimuksessa pyritään tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään tapauksia pääasiassa 

miten- ja miksi-kysymysten avulla”.  

Anttila ja Hirsijärvi kirjoittavat tapaustutkimuksesta samoilla sanoilla (Anttila 1996, 250), 

(Hirsjärvi ym. 2004, 125-126), että: ”Tyypillistä tapaustutkimukselle on valita 

tutkimuskohteeksi yksittäinen tapaus, tilanne, tapahtuma tai joukko tapauksia, joiden 

tarkastelussa kiinnostuksen kohteena ovat usein prosessit. Yksittäistapauksia pyritään 

tutkimaan niiden luonnollisessa ympäristössään kuvailemalla yksityiskohtaisesti tutkittavaa 

ilmiötä. Kuvailevat menetelmät eivät välttämättä pyri selittämään ilmiöiden välisiä 

yhteyksiä, testaamaan hypoteeseja, tekemään ennusteita, vaan tavoitteena on 

tutkimuskohteen ominaispiirteiden systemaattinen, tarkka ja totuudenmukainen kuvailu”.  

Olennaista on, että tutkittava tapaus muodostaa jonkinlaisen kokonaisuuden. Koska 

tapaustutkimuksessa käytetään erilaisia tiedonkeruu- ja analyysitapoja, ei sitä voida pitää 

ainoastaan aineistonkeruun tekniikkana. Tapaustutkimuksen teko ei siis rajoita 

menetelmävalintoja. Käytössä ovat yhtä hyvin kvantitatiiviset kuin kvalitatiivisetkin 

menetelmät.  

Hirsijärvi määrittelee kvalitatiivisesta tutkimuksesta seuraavaa (Hirsijärvi et al. 2000,151 -

152) ja kirjoittaa, että: ”Me ihmiset asetamme kysymyksiä ja tulkitsemme asioita sen 

mukaan, minkä näkökulman olemme valinneet, ja sillä ymmärryksellä, mikä meillä sillä 

http://www.fsd.uta.fi/


  61.  

 

hetkellä on. Samoja asioita voidaan siis kuvata monin eri tavoin. Tietoa on kahdenlaista – 

määrää ilmaisevaa tai sellaista, joka tuo esille laadun ja koskee merkityksiä. Niin 

arkielämässä kuin tutkimuksessa mielenkiinto suuntautuu molempiin tiedon lajeihin. 

Jokapäiväisessä elämässä kysymme usein: Kuinka paljon? Kuinka usein? Ja niin edelleen. 

Tarvitsemme määrällistä tietoa. Samalla tavalla olemme kiinnostuneita asioista, joita ei voi 

mitata määrällisesti”.  

 

Kuvassa 16 on esitetty tutkimusmenetelmien keskinäinen vuorovaikutus, mutta kaikkia 

menetelmiä ei ole kuvattu eikä käytetty tässä tutkimuksessa. 

 

 

Kuva 16. Tutkimusmenetelmät (Paronen J., 2012) 

 

3.2.2 Kommunikaatio 

 

Tässä tutkimuksessa on valittu suoritustavaksi s-posti, puhelin ja suora haastattelu. Dr 

Henrik Räsänen esittää listauksen ehdoista, joiden tulee täyttyä, jotta haastattelu täyttää 

tieteelliselle tutkimukselle asetetut vaatimukset. (Räsänen 2011): 
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- Tutkijan täytyy ensisijaisen tiedon ollessa kyseessä päättää, kommunikoidako 

vastaajien/kohteiden kanssa vai pelkästään havainnoida heitä. 

- Kommunikaation ei tarvitse olla suoraa tai kasvokkain tapahtuvaa. Voimme 

lähettää kysymyksemme postilla tai sähköpostilla ja pyytää, että vastaukset 

lähetetään takaisin samaa menetelmää käyttäen.  

- Kommunikaatio viittaa tiedonkeräämiseen kysymällä niiltä, jotka ovat kokeneet 

tietyn ilmiön, jonka he voivat selittää muille. Tämä tiedonkeruun muoto 

mahdollistaa tulosten ja koeteorioiden yleistämisen.  

 

3.2.3 Tapaustutkimuksen lähtökohdat 

 

Tutkija toimii yrityksessä pääsuunnittelijana ja vastaa moduloinnin käytännön 

toteutuksesta, joten osa suunnittelua koskevista tutkimustulosten vastauksista perustuu 

henkilökohtaiseen kokemukseen. Tutkimuksen tekijä oli lisäksi myös itse haastateltavana 

siten, että tutkimuksen toinen tarkastaja, Vesa Salminen, suoritti haastattelun samalla, kun 

tarkasti kysymysasettelun (liite 1). Valmistuksen ja asennuksen mielipiteet kussakin Case- 

tapauksissa ovat koottu haastattelujen pohjalta. Case- tapauksissa pyritään ratkaisemaan 

ongelmia, joita moduloinnissa kohdataan. Käytetyllä menetelmillä on pyritty 

havainnoimaan keskeiset ongelmakysymykset ja saavuttamaan tyydyttävä ratkaisu, sekä 

luomaan puitteet mahdollisille jatkotutkimuksille. Case- sovelluksia on kaksi kappaletta ja 

ne ovat samankaltaisia, mutta kuitenkin lähtökohdiltaan erilaisia.  

Tapaukset sijoittuvat eri aika-akselille, mitä moduloinnin kehitykseen Firotec Oy:ssä tulee. 

Tämä antaa mielenkiintoisen kuvan siitä, miten modulointia on kehitetty toimitusprojektien 

yhteydessä. Tutkimuksen kohdassa 8. Jatkotoimenpiteet, on otettu esille kysymyksiä, jotka 

lähitulevaisuudessa olisi tarpeellista huomioida asiakas- ja yhteiskunnallisten vaatimusten 

muuttuessa.  
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3.2.4 Onnistuneen tutkimuksen edellytykset 

 

Onnistuneen tutkimuksen edellytyksenä on sopivan kohderyhmän ja sen tutkimiseen 

sopivan tutkimusmenetelmän valinta. Tutkimusmenetelmän valinnan ratkaisevat 

ensisijaisesti tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoite. Heikkilä kirjoittaa aiheesta 

seuraavasti (Heikkilä T. 1999, 14): ”Mikään menetelmällinen ratkaisu ei voi kuitenkaan 

olla ainoa oikea jonkin tutkimusongelman selvittämiseksi. Usein joudutaan sovittamaan 

yhteen lähestymistavasta ja näkökulmista riippuvia tutkimustavoitteita, sekä resurssien 

asettamia rajoituksia”. 

 

3.2.5 Tutkimuksen kohdejoukko 

 

Tutkimuksen kohdejoukosta kirjoittaa Heikkilä seuraavasti (Heikkilä 1999, 14).: 

”Tutkimuksen kohteena olevaa joukkoa, josta tietoa halutaan, kutsutaan perusjoukoksi. 

Tutkimus voidaan tehdä kokonaistutkimuksena, jolloin koko perusjoukko tutkitaan, tai 

osatutkimuksena eli otantatutkimuksena, jolloin vain tietty osa perusjoukosta eli otos 

tutkitaan. Tässä tutkimuksen perusjoukko koostui moduloinnin vaikutuspiirissä olevista 

henkilöistä, joita ovat suunnittelijat, ostaja/hankintavastaava ja asennusvalvoja. 

 

3.2.6 Tutkimusstrategia 

 

Käsitteellä tutkimusstrategia tarkoitetaan tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen 

kokonaisuutta. Siitä on erotettavissa suppeampi termi tutkimusmetodi (Hirsijärvi, Remes & 

Sajavaara 2000, 120, 122). ”Tutkimusstrategian samoin kuin yksittäisten 

tutkimusmetodienkin valinta riippuu valitusta tutkimustehtävästä, tai tutkimuksen 

ongelmista”. 
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3.3 Aineiston keruumenetelmät ja analyysi 

 

Tehtäessä tutkimusta toimitaan samalla tavalla kuin arkipäivän elämässä eli tehdään 

havaintoja koko ajan. Tarkkailaan ihmisiä ja uusissa tilanteissa pyritään pääsemään 

selville, mistä on kysymys. Esitetään ihmisille kysymyksiä, jotta ymmärretään, miksi he 

toimivat niin kuin havaitaan heidän toimivan. Tutkimuksen kielellä käännettynä tämä 

tarkoittaa sitä, että tarkkailu on aineiston keräämistä havainnoinnin (observoinnin) 

menetelmää käyttäen, ja kysely sitä, että käytämme haastattelua tai kyselylomaketta. 

Hirsijärvi kirjoittaa aiheesta seuraavalla tavalla (Hirsjärvi et al 2000, 170): 

”Tutkimusmenetelmä koostuu niistä tavoista ja käytännöistä, joilla havaintoja tehdään”.  

Tutkijan valinnat tutkimusprosessin alussa vaikuttavat pitkälti siihen, miten tutkimuksen 

aineistoa käsitellään ja tulkitaan. Asetetut tutkimusongelmat saattavat tiukastikin ohjata 

menetelmien ja analyysin valintaa, mutta näin ei välttämättä tarvitse olla. Hirsijärvi 

kirjoittaa edelleen kirjassaan (Hirsjärvi et al. 2000) viitaten Eskolan kirjoitukseen (Eskola 

1975, 47), että: ”Ongelma ja analyysi ovat yleensä rakenteeltaan yhteneväiset. Ideaalisessa 

tutkimuksessa tutkijan kaikki valinnat tutkimusprosessin aikana muodostavat kiinteän 

rakennelman eikä näin ollen erillisistä vaiheista voida puhua”. Kerätyn aineiston analyysi, 

tulkinta ja johtopäätösten teko on tutkimuksen ydinasia. Se on tutkimuksen tärkein vaihe, 

johon on tähdätty tutkimusta aloitettaessa. Hirsijärvi jatkaa toisessa kirjassaa (Hirsjärvi et 

al. 2000, 207), että: ”Analysointivaiheessa tutkijalle selkenee, millaisia vastauksia hän on 

saanut tutkimusongelmiin. Voi käydä myös niin, että analyysia tehdessään tutkijalle 

selviää, miten ongelmat olisi oikeastaan pitänyt asettaa”. Tämän mielipiteen johdosta 

kysymykset saattavat aiheuttaa tarvetta tehdä jatkokysymyksiä. 

 

4 HIHNAKULJETINJÄRJESTELMIEN TOIMINNALLINEN VIITEKEHYS 

 

Tutkimuksen tässä osiossa on kerrottu miten modulaaristen tuoterakenteiden rakentaminen 

Firotec Oy:ssä on toteutettu. Tällöin on pyritty kuvaamaan ne toimintatavat ja säännöstön 

luominen, jonka mukaan modulaarista tuoterakennetta ja tuoteperhettä on toteutettu ja 

vastaisuudessa tullaan lisäämään ja kehittämään.  
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4.1 Moduloinnin toteutus 

 

Modulointi aloitetaan ja sitä jatketaan modulointisäännöstön mukaan. Massaräätälöinti, 

konfigurointi ja modulointi ovat keinoja hallita asiakaskohtaisesti muunneltavien tuotteita 

kannattavasti. Projektikohtaisesti sovitaan etukäteen, suoritetaanko modulointi  

kokoonpanoperusteisesti vai asiakasvarioituvasti. Lähtökohtana on joko oman toiminnan 

tehostaminen ja/tai asiakkaan prosessin kehittäminen sekä lisäarvon tuottaminen.  

Kun modulointi on kokoonpanoperusteinen, niin muunneltavuus aloitetaan yrityksen 

strategiasta, jolloin muunneltavuus perustuu tuotannon organisointiin, tuotteen elinkaareen 

tai kokoonpanojen muunneltavuuteen. Tuoteperheen moduloinnilla voidaan lyhentää 

tuotannon läpimenoaikaa suorittamalla rinnakkaista kokoonpanoa, ja parantaa tuotannon 

laatua, koska moduulit periaatteessa voidaan testata erikseen. Asiakasvarioituvassa 

tuotteessa modulointi aloitetaan yksityiskohtaisella asiakastarpeiden selvittämisellä, jolloin 

modulointi on riippuvainen asiakkaan prosessista ja moduulijako perustuu todellisiin tai 

ennakoituihin variaatiotarpeisiin.  

Liite 2. käsittelee kuljettimen rakennetta ja terminologiaa. Selkeästi moduloitavia osia 

kuljettimessa ovat: 

- Vetopään runko 

- Kaavarit (ovat yleensä osto-osia) 

- Käyttölaitteet (ovat yleensä osto-osia) 

- Rullastotelineet 

- Rummut (ovat yleensä osto-osia) 

- Ristikko- ja palkkirungot, sekä niiden varustelukokoonpanot (varustelussa mukana 

rullastot yms osat) 

- Ristikkotunnelit ja niiden varustelukokoonpanot (varustelussa mukana 

rullastotelineet yms osat) 

- Sää- ja pölysuojat, sekä niiden osat 

- Taittopää 

- Hihnan kiristysmekanismit 
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Tämän tutkimuksen yhteydessä käsite moduuli tarkoittaa Firotec Oy:n suunnittelun 

tuottamaa osaa, tai tuotekokonaisuutta. Käsitteenä moduuli merkitsee myös esimerkiksi 

vaihdelaatikkoa ja kuljetinrullaa, jotka ovat osto-osia. Jotta moduloinnilla saavutettavia 

hyötyjä tämän tutkimuksen yhteydessä voidaan tarkastella, on moduulin määritelmäksi 

valittu oman suunnittelun tuote. 

 

4.2 Modulointisäännöstö 

 

Yrityksen konfiguroinnin kehittämistä varten on tarkoitus hankkia 

tuotetiedonhallintaohjelmisto ja luoda sinne geneerinen tuoterakenne. Rakenteen 

luomisessa käytetään nyt resurssinhallinnan ja CAD- ohjelman kirjastossa olevia 

moduuliosia. Geneeriseen rakenteeseen tullaan lisäämään optiokysymyksiä ja 

varioituvuutta ohjaava säännöstö, jota täsmennetään rakennusvaiheen aikana. Näin 

vältetään mielivaltaisten liitäntöjen mahdollisuus ja taloudelliset riskit pienevät. 

Konfiguraattorin hankinta-aikataulua ei ole vielä määritetty, mutta joka tapauksessa PDM- 

sovelluksen hankinnan yhteydessä on suoritettava myös samalla konfiguraattorin 

integraatio ERP- järjestelmään. Ohjelmistojen hankinta tulisi suorittaa vuoden 2012 

aikana, jolloin voidaan olettaa konfiguraattorin olevan toiminnassa vuoden 2013 aikana. 

Tuoteperhe ja tuotealusta on määritetty kuljetinhihnan leveyden mukaan: 

 Hihna 400 mm 

 Hihna 500 mm 

 Hihna 650 mm 

 Hihna 800 mm 

 Hihna 1000 mm 

 Hihna 1200 mm 

 Hihna 1400 mm 

 Hihna 1600 mm 

 Hihna 1800 mm 
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Hihnakuljettimien kuhunkin tuotealustaan kiinnitetään sen perusosia säännöstön mukaan. 

Koska osia ei voi yhdistellä mielivaltaisesti, niin konfiguraatiomallin säännöstön luominen 

suoritetaan mallia luotaessa. 

 

4.3 Nimikehallinta 

 

Yrityksien siirryttyä tuottamaan projektiliiketoiminnassa 3D- malleja, edellyttää se 

tuotekonfiguraattorin hankintaa kuten kohdassa 4.2 on mainittu. Rakenteiden hallinta 

edellyttää laajamittaisempaa nimikehallintaa kuin mitä nyt on tehty, koska 3D- 

mallintaminen on puhtaasti nimikepohjaista toimintaa ja tällöin rakenteet on hallittavissa 

tarjousvaiheesta toimituksen jälkeisiin palveluihin asti. Valmiudet moduulinimikkeistöjen 

vientiin ERP- järjestelmään ovat olemassa, mutta ominaisuuksia ei vielä käytetä. Syy on 

selvä, sillä CAD- ohjelmasta puuttuu integrointi. Peltonen, Martio ja Sulonen kirjoittavat 

kirjassaan (Peltonen et al 2002, 45), että: ”Tietojärjestelmistä ei ole apua, jos nimikkeiden 

käsittelyyn liittyviä prosesseja ei ole huolellisesti määritelty. Nimike on usein fyysinen 

kokonaisuus, esimerkiksi komponentti tai kokoonpano, mutta se voi olla myös sidosryhmä, 

toiminto tai palvelu”.  

 

4.4 Massaräätälöinnin toteutus 

 

Firotec Oy:ssä massaräätälöintiin pyritään silloin, kun mahdollisimman paljon vakio-osia 

käyttäen voidaan asiakkaiden tarpeet tyydyttää nopeasti. Tällöin moduuleista voidaan 

kokoonpanon yhteydessä koota erilaisia tuotteita tai malleja. Kun perinteistä linjatuotantoa 

organisoidaan asiakkaalle joustavampaan suuntaan, esimerkiksi moduloinnin keinoin, 

toimenpidettä voidaan kutsua massaräätälöinniksi. Massaräätälöinnin painopiste on 

tuotteissa, jotka ovat riittävän arvokkaita tuottaakseen tekijälleen riittävän katteen. On 

ehdottoman tärkeää, että esimääritellään kohteet ennen kuin niitä esitellään asiakkaalle, 

koska muutoin ajaudutaan räätälöintiin, eikä moduulirakenteiden hyötyä saada. 
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4.5 Asiakassegmentointi ja vaatimustenhallinta 

 

Asiakassagmentointia on kuvattu kohdassa 2.6 käsitteenä ja kuva 15 on asiayhteyden 

vuoksi Firotec Oy:n mukainen. Asiakassegmentoinnissa käytetään lähestymistapana 

asiakkaan vaatimusten hallintaa. Tällöin segmentointi on osa yrityksen strategiaa ja 

palvelee niin modulointia kuin markkinointiakin. Tarkoituksena on identifioida ne 

asiakasryhmät, joiden palvelemiseen yrityksellä on kilpailu- ja erikoistumisetuja ja 

asemoida yritys näille markkinoille.  

Asiakkaiden arvioinnissa ja segmentoinnissa käytetään Firotec Oy:ssä 

vaatimustenhallintaa, joka johtaa toimintojen perusteella erilaisiin ja 

modulointiratkaisuihin. Vaatimusten hallinta aloitetaan laatimalla tuoterakenteen 

vaatimuslista 

- Modulointi on keino, ei tavoite. 

- Täsmällisten tavoitteiden kautta siirrytään seuraavaan vaiheeseen. 

- Mitä asiakas tarkasti ottaen haluaa tuotteillaan tehdä? 

- Tarvitaanko elinkaarilaskenta (LCC)? 

- Tarvitaanko elinkaarianalyysi (LCA)? 

- Miten komponentit toimivat erikseen ja yhdessä? 

- Yleiset ja epäselvät tavoitteet on analysoitava. 

- Miten laatutakuut voidaan todentaa? 

-  Joustavuus: mikä joustaa, minkä laatu ja millä mitattuna? 

- Sijoitetaan vaatimukset liiketoimintakarttaan. 

- Täydennetään kartta riippuvuusnuolilla. 

- Painotetaan määräävimpiä vaatimuksia ja poistetaan mitättömimmät 

vaatimukset 

- Täsmennetään tuotekehityshanke tulosten perusteella. 

- Suoritetaan ympäristövaikutusten arviointi tarvittaessa 

 

Asiakasprofilointi on osa asiakaspalvelua ja lähtökohtana on, että eri asiakasryhmille 

tehdään erilaisia tuotteita, erilaisia huolenpitomalleja ja erilaisia mainosstrategioita. 

Kuvassa 16. on vaatimustenhallintakaavio, joka on muokattu Vesa Salmisen väitöskirjan 
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kuviosta (Salminen V. Väitöskirja: Synergian hallinta hybridi-innovaation avulla, Tampere 

2009). Mikäli vaatimuksien toteuttaminen edellyttää  (LCA) elinkaarianalyysin tekemistä, 

niin sen  vaiheet ovat: 

- Suunnittelu: ongelman määrittely ja rajaus, sekä kriteerien määrittely 

- Valmistelu: toimintaprofiilin ja kustannusrakenteen määrittely 

- Elinkaarikustannusten (LCC) laskenta: tulevaisuuden kustannusten määrittely 

laskentahetken hinnoin ja korjauskertoimien huomioiminen 

- Arviointi ja tietojen päivitys: käyttökokemusten seuraaminen vertailu, poikkeamien 

selvitys 

 

Mikäli asiakassegmentoinnissa suoritetaan elinkaarikustannukset (LCC), aloitetaan se 

sijoittamalla alla olevan listauksen kustannukset laskentataulukkoon. Tällöin kustannukset 

voidaan lisäksi eritellä tapauskohtaisesti toimitusprojektin mukaan. Listaus on seuraava: 

- Hankintakustannukset 

- Käyttökustannukset  

- Kunnossapitokustannukset  

- Uusimiskustannukset 

- Kehityskustannukset 

- Loppusijoituskustannukset  

 

Kustannukset ovat nykyarvon summa vuosikustannuksina, unohtamatta ympäristöä. 

Elinkaaren kustannukset kattavat päätöksenteon tarpeita vastaavat elinkaaren aikaiset 

kokonaiskustannukset ja muodostuvat siis erittäin monesta tekijästä. Erikseen voidaan 

mainita vielä rahoitus-, ylläpito-, tilamuutos- ja kiinteistökehityskustannukset, mutta ne 

voidaan sisällyttää edellä mainittujen kustannusten yhteyteen.  

 

Kuvassa 17 on asiakassegmentointi yhdistetty asiakasvaatimuksiin ja täydennetty 

muuntelumahdollisuuksilla (applikointi) jolloin käytetään termiä vaatimustenhallinta. 
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Kuva 17. Vaatimusten hallinta (Salminen V., TTT luentomoniste 20-21.1.2012, muokattu) 

 

Vaatimustenhallinnan tuloksena syntyy tuoteperhe ja kuvassa 18 se jakaantuu 

projektiliiketoiminnan ja palveluliiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. Aiemmissa 

projekteissa hyväksi todettujen tuoteplatformin osista täydennetään moduuleita, joilla on 

muunneltavuus ominaisuus säännöstön mukaisesti. Mikäli asiakkaan tarpeet ja vaatimukset 

edellyttävät räätälöityä tuotetta, on sen valmistaminen mahdollista. Erikoistilanteessa 

harkitaan tapauskohtaisesti, voidaanko moduuliosia laajentaa, vai onko toimitus 

uniikkikappale. 
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Kuva 18. Tuote- ja palvelumenetelmä elinkaaren hallinnassa (Salminen V., TTT 

luentomoniste 9-10.3.2012). 

 

Verifioinnissa jokainen toteutettava ratkaisu tulee peilata asiakasvaatimuksiin. Tässä 

yhteydessä se tarkoittaa pitäytymistä niissä raameissa, jotka projektitoimituksen 

sopimuksessa ja teknillisissä erittelyissä on mainittu, jotta suoritetakuut voidaan saavuttaa. 

 

4.6 Muutoksen hallinta 

 

Termi muutoksen hallinta on syytä käsitellä tässä kohdassa, jotta sanan merkitys ei aiheuta 

sekaannusta tutkimuksen aikana. Muutoksen hallinta voi olla konfiguroinissa tapahtuvaa, 

eli miten Firotec Oy kykenee reagoimaan markkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Muutoksen 

hallinta tarkoittaa myös ”ketteryyttä” toimintaan silloin, kun asiakas, tai jokin muu syy 

aiheuttaa toiminnallisen/rakenteellisen muutoksen projektin aikana. Tällöin tässä 

tutkimuksessa käytetään sanaa ”muutoksien hallinta”. 



  72.  

 

4.6.1 Muutoksen hallinta konfiguroinnissa 

 

Moduloinnilla saavutetaan keskeisiä ja tärkeitä etuja muutoksen hallinnassa. Firotec Oy:ssä 

voidaan nopeuttaa tuotteisiin tehtäviä muutoksia, koska niiden vaikutukset koskevat vain 

osaa tuotteesta. Muutoksen hallinnan taustatekijöitä voivat olla myös markkinoilla ja 

teknologian kehityksessä tapahtuvat muutokset, jolloin niihin kyetään reagoimaan 

nopeasti. Systemaattinen asiakasmuuntelu, eli konfigurointi voidaan toteuttaa yhteisillä 

suunnitteluratkaisuilla ja käyttämällä yhteisiä komponentteja. Jokaisen tuotteen kohdalla 

joudutaan etukäteen määrittämään raja, mihin saakka asiakas voi vaikuttaa ostaessaan 

tuotteen tiettyyn hintaan.  

Asiakasjoustoon voidaan vaikuttaa perinteisen moduloinnin ja läpäisyajan nopeuttamisen 

kautta. Perinteinen keino joustaa asiakkaiden suuntaan on vakioida eli standardisoida 

raaka-aineet ja osat, joista voidaan myös koota monimutkaisempi osakokonaisuus eli 

moduuli. Läpäisyajan lyhentäminen on tehokas tapa lisätä asiakasjoustoa. Prosessoinnin 

sivutuotteena saadaan hyvä toimintavarmuus, parempaa laatua, mutta samalla myös 

kustannukset putoavat.  

Tuotehallinnan onnistuminen edellyttää moduloituja ja standardoituja tuoterakenteita, 

joissa mahdollisimman pienellä määrällä erilaisia moduuleja saadaan mahdollisimman 

paljon erilaisia tuotteita. Tuotepolitiikalla määritetään, mitkä asiakkaan tarpeet tullaan 

tuotteessa tai palvelussa täyttämään. Se vaikuttaa tuotevalikoiman suuruuteen ja erilaisten 

moduulien määrään. Tuotepolitiikka on valittujen markkinoiden, asiakastarpeiden, 

tuoterakenteen ja valmistuksen yhteensovitus, joka antaa parhaan taloudellisen ratkaisun.  

Tuotehallinnan onnistumisen ehdoton edellytys on, että markkinatutkimus perustuu 

tutkittuun tietoon, eikä ”mutu” tuntumaan. Asiakkaiden tarpeiden ja odotuksien selvitys on 

ehdoton edellytys, jotta tietoa voidaan oikeasti hyödyntää. Kehittyminen perustuu kaikkien 

prosessien ja toimintojen jatkuvaan parantamiseen. Tärkein tavoite parantamisessa on 

sidosryhmien tyytyväisyyden ylläpitäminen ja lisääminen. Yrityksen toiminnan 

edellytyksenä on terve taloudellinen tilanne, jolloin voidaan toteuttaa asiakkaiden 

vaatimusten mukainen palvelu ja ylläpitää hinta-laatusuhde toivotulla tasolla. Kehittymistä 

seurataan ja ohjataan osa-alueiden mittareilla. 
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Palvelunhallinnan menestymisen edellytyksenä on riittävän palvelustrategian olemassaolo. 

Moduloinnilla saavutettavat edut voidaan saavuttaa tunnistamalla segmentoinnilla asiakas, 

sekä määrittämällä verkostokumppanien vastuut, valtuudet ja työkalut. Kumppanuuteen 

sisältyy myös liikeriskejä ja mahdollisesti menestystekijöitä, joita modulointi tuottaa. Kun 

tarkastellaan eri toimijoiden rooleja yrityksen sisällä, sekä verkostokumppaneiden suhteen, 

niin voidaan ydinkyvykkyydet yhdistämällä saada lisäarvoa asiakkaalle. 

Verkostokumppanien kesken on valittu teemaksi ”Tehdään yhdessä”.  

 

4.6.2 Muutoksien hallinta projektissa 

 

Muutoksien hallinnan lähtökohta tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että asiakkaiden toiveet 

muuttuvat projektin edetessä. Kaupantekohetkellä voimassa oleva tekninen erittely saattaa 

muuttua projektin aloituspalaverissa tai sen jälkeen. Muutoksen hallinta edellyttää, että 

toiveet on huomioitu ja voidaan osoittaa, että ne on toteutettu. Projektikokouksissa 

sovitaan kauppapoliittiset kysymykset siten, että lisätyöt merkitään plus- miinus-listalle tai 

annetaan muutoksesta erillinen tarjous, joka lisätään jo solmittuun kauppakokonaisuuteen. 

Muutoksien hallinta edellyttää riittävää avointa informaation liikkumista osapuolien 

välillä, jolloin myös riskien tunnistaminen helpottuu.  

 

4.7 Varioinnin toteutus 

 

Vakioina pidettävien rajapintojen kautta päästään tuotteissa riittävän suureen variointiin. 

Variointi voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen variointiin. Ulkoinen variointi näkyy 

asiakkaalle ja sisäinen variointi on yrityksen sisällä tapahtuvaa variointia, kuten 

valmistukseen ja jakeluoperaatioihin liittyviä toimintoja.  

Ulkoiseen variointiin sisältyy hyödyllinen ja hyödytön variointi. Hyödyllinen variointi 

antaa lisäarvoa asiakkaalle tarjoamalla esimerkiksi vaihtoehtoisia toimintoja, joista asiakas 

voi valita itselleen sopivimman. Tämä on merkittävä kilpailuetu tilanteessa, jolloin Firotec 
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Oy:n asiakas hakee optimaalista ratkaisua prosessiin joko projektin edetessä, tai ylläpitoon 

liittyvässä investoinnissa  

Hyödytön variointi lisää variaatioiden lukumäärää, jolloin variaatiot ovat usein liian 

samankaltaisia ja eivät tuota lisäarvoa tuotteelle. Ne saattavat ainoastaan tuottaa 

valinnanvaikeuksia asiakkaalle. Sisäinen variointi on aina hyödytöntä, jos se ei nosta 

toiminnan tehokkuutta, eikä tuota asiakkaalle lisäarvoa.  

 

4.8 Vakio-osat 

 

Vakio-osiin voidaan katsoa kuuluviksi tietyn toimittajan komponentit, joita projekteissa 

käytetään. Vakio-osilla tässä yhteydessä tarkoitetaan toistuvasti käytettäviä osia, joita 

voidaan hyödyntää projektista toiseen. Hinnat tarkistetaan vuosittain tai projektikohtaisesti, 

mutta toimittajan vaihtamiselle on oltava riittävät taloudelliset perusteet, jotta 

moduloinnissa ei törmätä liian suureen muunteluvaatimukseen.  

 

4.9 Valmistettavuus, kokoonpano ja logistiikka 

 

Firotec Oy:ssä tuotehallinnan avulla pyritään tuotteissa ja palveluissa saavuttamaan 

samanaikaisesti tuotteen kilpailukykyisyys, helppo valmistettavuus ja tuotteen joustavuus 

erilaisiin asiakastarpeisiin. Muunneltavuus liittyy lähinnä tuotantoprosessin kykyyn 

muuntua halutulla tavalla.  

 

Tuotteiston modulaarisuudessa tietyt ominaisuudet liitetään aina tiettyihin 

moduulivariantteihin. Näin tuotteen eri variaatioita voidaan helpommin hallita sekä 

muodostaa niistä haluttuja tuotekokonaisuuksia. Suunnittelun ja valmistuksen kohdalla 

pyritään projektitoimituksissa siihen, että moduulirakenteilla voidaan toteuttaa 80% 

toimituksesta. Loppu räätälöidään tuoteplatformista tai suunnitellaan tapauskohtaisesti 

siten, että moduulirakenteita syntyy koko ajan lisää.  
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Modulaarisen tuotteen kokoonpano koostuu osakokoonpanoista (moduuleista) sekä 

loppukokoonpanosta, eli tuotteen kokoamisesta moduuleista lopputuotteeksi. 

Kokoonpanojärjestelmä on myös hyvä suunnitella modulaariseksi järjestelmäksi, sillä 

silloin järjestelmän osat ovat helpommin hallittavissa ja muutettavissa kuin yksi 

kokonainen kokoonpanojärjestelmä tai -linja Logistiikka on valmistuksen sisäinen 

tuotannonohjauskysymys tai asiakassegmentoinnin tulos, jolloin modulointi ja osien 

toimitus liittyy asiakkaan sijaintiin ja kuljetustekniseen toimitusmenettelyyn.  

 

Tuotannon läpäisyaika on osoittautunut tehokkaimmaksi keinoksi mitata yrityksen kykyä 

vastata asiakkaiden joustovaatimuksiin. Tuotannon näkökulmasta logistiikka luo 

mahdollisuudet tehokkaalle ohjaustoiminnalle ja materiaalivirralle. Logistiikka on myös 

markkinalähtöistä tuotannollista ajattelua. On joustettava asiakkaiden vaatimuksesta. 

Tuoteketjujen kokonaisvaltainen hallinta edellyttää kriittistä analysointia ketjun jokaisessa 

kohdassa, jolloin vertaillaan eri tiloihin sitoutuneiden logististen tekijöiden, siis fyysisten 

siirtojen ja tietoliikenteen arvoja. 

 

4.10 Osaamisen kehittäminen ja pitkittäistutkimus 

 

Tietotaidon lisäämiseksi Firotec Oy:ssä aloitetaan keväällä 2012 tiedonkeruu ja koulutus 

pitkittäistutkimusta varten. Tutkimuksen kohderyhmä on suunnitteluorganisaatio ja 

verkostokumppanit. Tarkoituksena on avainhenkilöiden ammatillisten valmiuksien 

kehittäminen vastaamaan niitä tavoitteita, joita yrityksen hallitus on asettanut 

liiketoiminnalle. Pitkittäistutkimus kestää useita vuosia, jotta voitaisiin saavuttaa riittäviä 

tuloksia ja niiden perusteella ohjata organisaation toimintaa. 

 

4.10.1 Mittaamisen suoritus 

 

Mittaaminen suoritetaan järjestämällä lähtötasokysely tutkimukseen osallistuville. 

Kyselyssä painopiste on yrityksen strategian tietämyksessä ja erityisesti modulointiin 

liittyvän tietämyksen kartoittamisessa. 
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4.10.2 Koulutus 

 

Koulutuksen tarkoitus on täsmentää niitä puutteita, jotka on havaittu mittaamisen 

yhteydessä. Koulutuksessa käsitellään tarvekartoituksen perusteella niitä käsitteitä ja 

termejä, jotka suunnittelijan on ymmärrettävä työnsä menestyksekkään hoitamisen 

kannalta. 

Seuraavana on lueteltu asioita joita koulutukseen tulee sisällyttää. Mikäli mittaamisen 

yhteydessä ilmenee muitakin koulutustarpeita, ne huomioidaan koulutusohjelmaa 

laadittaessa. Painoarvo määräytyy osallistuneiden tietämyksen perusteella ja saattaa olla, 

että joitakin kohtia ei tarvitse käsitellä lainkaan. 

Alustava koulutusohjelman sisältö: 

- Vaatimuksien ja riippuvuuksien hallintamekanismi 

- Modulointi 

- 4D- ja tietomallinnus 

- Elinkaarenhallinta 

- CO2- päästöt ja luonnonsuojelu 

- Massaräätälöinnin käsite ja kehitysvaiheet 

- Tuotevariaatiot 

- Tuotteen konfigurointi 

- Asiakassegmentointi 

- Vaatimustenhallinta 

- Muutoksen hallinta 

- Muutoksen hallinta konfiguroinnissa 

- Muutoksien hallinta projektissa 

- Varioinnin toteutus 

- Vakio-osat 

- Valmistettavuus, kokoonpano ja logistiikka 
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5 TAPAUSTUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Tämän tapaustutkimuksen metodi on vertaileva, jolloin haastatteluun osallistuneille 

henkilöille lähetettiin kyselyaineisto (liite 1.), jossa oli selvitetty tapaustutkimuksen taustat 

ja esitetty moduloinnista kysymyksiä, liittyen tapaustutkimuksen kohteina oleviin 

projekteihin CASE 1 ja CASE 2. Tapaukset ovat: 

CASE 1: Endomines Oy, Pampalo- projekti Hattuvaara 

CASE 2: Outokumpu Oy F3- projekti, Kemi 

 Kyselyssä toivottiin vastaajan kertovan mainittujen CASE- tapauksien lisäksi myös mitä 

ja miten modulointia tulisi vastaisuudessa suorittaa, CASE 3.  

Peruskysymyksiä oli kaikkiaan 14 kpl ja tämän jälkeen tutkimuksen tekijä esitti 

osallistujille vielä kaksi jatkokysymystä. CASE- tapauksien lisäksi esitettiin vielä yksi 

jatkokysymys liittyen moduloinnin riskeihin. 

 

5.1 Tiedon kerääminen ja osallistujat 

 

Tiedon kerääminen aloitettiin lähettämällä kyselyyn osallistuneille kysymyksiä 

sähköpostilla, haastateltu puhelimitse, sekä suoritettu kahdenkeskinen haastattelu. 

Henkilöstön vaihtuvuuden ja projektikohtaisen määräaikaisuuden vuoksi osa kyselyyn 

osallistuneista on ollut mukana vain CASE tapauksissa 1 tai 2. Osa haastatelluista on 

verkostokumppaneita, jotka toimivat kiinteässä yhteistyössä Firotec Oy:n kanssa. 

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden taustat ovat: 

- Tarjoustoimintatausta, henkilö A. 

- Suunnittelutausta, henkilö B. 

- Suunnittelutausta, henkilö C. 

- Hankintatoimitausta, henkilö D. 

- Asennustoimintatausta, henkilö E. 

- Suunnittelutausta, henkilö G. 
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5.2 Case 1, Endomines Oy Pampalo- projekti 

 

Firotec Oy:n osalta projektin kohteena oli mm. kaivoksen murskauspiiri ja sen kuljettimet.. 

Laitoksessa jalostetaan louhitusta malmista kultarikastetta. Ensimmäisen CASE 1 

tapauksen aikana aloitettiin kuljettimien modulaaristen  rakenteiden suunnittelu.  

 

5.3 CASE 2, Outokumpu Oy Kemi F3- projekti 

 

Firotec Oy:n toimituksen kohteena ovat projektissa kuljettimet rikastamoon ja varastoihin. 

Kuljettimien rakenteissa käytettiin CAD- kirjastossa olevia moduuliosia niin paljon kuin 

oli mahdollista ja samalla oli pyrkimys tehdä uusia moduuliosia.  

 

5.4 Tulokset 

 

Tutkimuskysymykset käsittelivät modulointia eri näkökulmista. Vastauksien purkaminen 

on suoritettu projektin toiminnollisessa järjestyksessä. Vastauksien ymmärrettävyyttä voi 

lisätä tutustumalla liitetiedostossa 2 olevaan kuljetinlaitteiden terminologiaan.  

Vastauksia saattaa olla monta samanlaista, koska niitä ei ole taulukoitu eikä määrää 

ilmaistu numeerisesti. Muutamien samanlaisten vastausten vuoksi taulukointi olisi 

kasvattanut tuloksien pituutta huomattavasti ja toisaalta haastatteluun osallistuneiden 

erilaiset vastaukset olisivat tuottaneet hankaluuksia ryhmittelyssä. 

 

5.4.1 Tarjouslaskenta 

 

Tässä kohdassa on lueteltu haastatteluvaiheen tarjouslaskentaan liittyvät vastaukset. 

CASE1- vaiheessa ei ollut käytettävissä moduuliosia ollenkaan. 
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 CASE 2: 

- Valmiit kilot 

- Valmiit komponentit 

- Tekninen määrittely tehty 

- Hinnat tiedossa   

- Kilot ja hintaerittely valmis  

 

 CASE 3: 

- Valmiit kilot 

- Valmiit komponentit 

- Tekninen määrittely tehty 

- Hinnat tiedossa   

- Kilot ja hintaerittely valmis 

- Valmistushistoria ja kustannukset ovat tiedossa 

- Valmis pohja tarjouslaskentapohjassa 

- Asiakkaalle voi esittää varustelukokoonpanon poikkileikkauksen 

- Tarjouslaskennan tehtäväksi jää arvioida ratkaisun sijoittamisen 

ympäristöön 

- Laitekokonaisuuksien hinta nopeasti tiedossa 

 

5.4.2 Suunnittelu 

 

Tässä kohdassa on lueteltu haastatteluvaiheen suunnitteluun liittyvät vastaukset . 

 CASE 1: 

- Oli käytettävissä platform-osia mallina. 

 CASE 2: 

- Oli käytettävissä platform-osia-, sekä edellisen projektin moduuleita 

mallina. 

- Projektin suunnittelun arvosta moduuleita tuotettiin 30 %, mutta 

joidenkin osien kohdalla vielä ”säätämistä”. 

 CASE 3: 



  80.  

 

- Moduloinnin pitäisi vähentää osien määrää 

- Voi nostaa osien määrää. 

- Osien määrä vähenee tai lisääntyy. 

- Modulointi vähentää osien lukumäärää tuotteessa. 

- Osien määrä pysyy ennallaan. 

- Viiden vuoden kuluttua 50 % kuljettimien projektitoimituksesta voidaan 

kattaa moduuliosilla. 

- Sähkösuunnittelu nopeutuu. 

- Suunnittelu nopeutuu. 

- Eri materiaalien vaihtoehdot huomioitava. 

- Pintakäsittelyvaatimukset huomioitava. 

- Lähtötietojen mukaan valitaan käytettävä moduuli. 

- Laaja valikoima helpottaa optimaalisen moduulin valintaa. 

- Joissakin tapauksissa osien määrä kasvaa ja toisaalla vähenee. 

- Muuntelulla voidaan toteuttaa erilaisia loppuprosesseja. 

- Suunnittelun resursseja voidaan ohjata muualle, tai kasvattaa 

liikevaihtoa. 

- Voidaan käyttää mietittyjä  ja koeteltuja ratkaisuja. 

- Suunnittelun resursseja voidaan vähentää. 

- Osien kiinnitykset ja muodot pitää olla samanlaiset. 

- 3D- malleja tulee voida käyttää ohjelmistosta riippumatta. 

- Suunnittelu keskittyy lay- out tasolle ja tuentojen määrittämisen. 

- Vetopää tulisi kiinnittää rakennukseen. 

- Suunnitteluaika lyhenee 50 %. 

- Vähentää virheitä. 

- Selkeyttää suunnittelua. 

- Moduuliosien hallinta voi olla hankalaa, jos tuoteperhe on laaja. 

- Alussa suunnittelua enemmän, mutta myöhemmin vähemmän. 

- Kehittämistä vielä paljon. 

- Kehittämistä vielä paljon. 

- Kehittämistä vielä paljon. 

- Kehittämistä vielä jonkin verran. 
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- Kehittämistä vielä jonkin verran. 

- Kehittämistä vielä vähän. 

 

5.4.3 Hankinta 

 

Tässä kohdassa on lueteltu haastatteluvaiheen hankintatoimeen liittyvät vastaukset . 

 CASE 1 

- 35 % hankinnoista moduuliosia. 

- 60 % hankinnoista moduuliosia. 

 CASE 2 

- Komponenttivalinnat on jo tehty tai on nopeasti päivitettävissä, jos on 

tarvetta. 

- Kilpailutus on helpompaa. 

- 55% hankinnoista moduuliosia 

- 45 % hankinnoista moduuliosia. 

- 15 % hankinnoista moduuliosia. 

- 35 % hankinnoista moduuliosia. 

- 70 % hankinnoista moduuliosia. 

- 60% hankinnoista moduuliosia. 

 CASE 3 

- Komponenttivalinnat on jo tehty tai on nopeasti päivitettävissä, jos on 

tarvetta. 

- Kilpailutus on helpompaa. 

- Ostohinta voi olla korkeampi, jos käytetään ”ylisuurta” osaa. 

- Kilohinta vakioituu. 

- Saadaan kustannustehokkuutta valmistukseen, josta seuraa huokeampi 

ostohinta. 

- Säästöjä ostohintaan, varsinkin, jos isoja sarjoja 
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5.4.4 Valmistus ja kokoonpano 

 

Tässä kohdassa on lueteltu haastatteluvaiheen valmistukseen liittyvät vastaukset. CASE 1- 

tapauksen osat tehtiin ensimmäistä kertaa, joten havaintoa moduuliosasta ei ollut. 

 CASE 2 

- Kilohinta vakioituu. 

- Nopeuttaa valmistusta. 

- Siltaelementtien varustelut erilaisia, joten modulaarisuutta ei 

havaittavissa. 

 CASE 3: 

- Toisto aiheuttaa työmenetelmien parantumista. 

- Toisto pienentää kilohintaa. 

- Laatuongelmat poistuu toistamalla. 

- Puolivalmisteita ei kannata tehdä varastoon. 

- Puolivalmisteita ei varastoon 

- Puolivalmisteita ei varastoon 

- Puolivalmisteita ei kannata tehdä varastoon. 

- Puolivalmisteita ei tarvita 

- Valmistuksen työajat lyhenevät, koska menetelmät opittu ja siitä seuraa 

edellisempi hinta. 

- Ei välttämättä tarvitse tehdä laitteistojen esikokoonpanoja, koska osat 

sopii toisiinsa ja on testattu jo aiemmin. 

- Menetelmien kehittymisestä johtuen työskentely helpottuu. 

- Voidaan käyttää ”jikejä” 

- Sarjatuotanto mahdollistaa paremman laadun 

- Samanlaisten osien valmistuksessa sarjatyötä 

- Konepaja saa aikahyötyä 

- Työmäärä vähenee 

- Pieni 1 - 4 hengen paja voi tehdä myös kokoonpanoja (edellyttää samoja 

toimittajia). 

- Joidenkin moduulien valmistus voidaan aloittaa heti, kun kauppa on 

saatu, jolloin toimitus nopeutuu. 
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- Resurssit paremmin hallittavissa. 

- Nopeuttaa valmistusta. 

- Tuotteen laatu paranee ja elinkaari pitenee. 

 

5.4.5 Asennus 

 

Tässä kohdassa on lueteltu haastatteluvaiheen asennukseen liittyvät vastaukset. CASE 1-

tapauksen moduuliosat asennettiin ensimmäistä kertaa, joten havaintoa moduuliosasta ei 

ollut. 

 CASE 2: 

- Asennustyö nopeutuu. 

- Asentajat tietävät mitä tekevät. 

- Liian lyhyet siltaelementit lisäävät työtä. 

 CASE 3: 

- Hyvin suunnitellulla asennuksella voidaan saavuttaa 20 % 

asennussäästö. 

- Hyvin suunnitellulla veto- ja taittopään varustelulla voidaan saavuttaa 

40 % asennussäästö. 

- Vakioitu ratkaisu vähentää asennusaikaa 

- Liitoksien rajapinnoissa ei tule yllätyksiä 

- Asennus nopeutuu, kun kytkennät helppoja 

- Lastaus ja kuljetus on valmiiksi mietitty. 

- Asennusaika vakioituu 

- Laadun parantuminen lyhentää asennusaikaa. 

- Logistiset edut tulevat siinä, ettei tavaraa tarvitse kuljettaa moneen 

paikkaan. 

- Samanlaiset vetopäät helpottavat asentamista 

- Asennustyö on osittain kopiointia 

- Vähentyvä asennusaika ja hinta, koska nostotavat tunnetaan. 
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5.4.6 Service ja palveluliiketoiminta 

 

Tässä kohdassa on lueteltu haastattelun  toimitusten jälkeisiin palveluihin liittyvät 

vastaukset. CASE 1-tapauksen moduuliosat asennettiin ensimmäistä kertaa, joten 

havaintoa moduuliosasta ei ollut. 

 CASE 2: 

- Huoltomiehillä oikeat osat mukana. 

 CASE 3: 

- Vakioitu ratkaisu vähentää huoltotarvetta. 

- Hyvin rajoitetusti voidaan myydä muille. 

- Voi myydä muillekin toimijoille. 

- Osia voidaan myydä myös muille 

- Osia voi myydä muille rajoitetusti. 

- Osia voi myydä muille 

- Tekniset ratkaisut olemassa ja voidaan kopioida moneen paikkaan. 

- Huoltotyö helpottuu, koska vaihdettavuus parempi. 

- Kulutusosien vaihdon helppous, koska huolto on mietitty. 

- Kuluvien osien vaihtaminen helpompaa. 

- Varaosien saatavuus nopeutuu, koska hankintakuvio on selvillä. 

- Varaosat on mahdollista tehdä samalla kuin toimitusosat. 

- Tuotteelle saadaan uusia ominaisuuksia vaihtamalla esimerkiksi 

vetopää. 

- Varaosatarjonta laajenee. 

- Nopeuttaa kunnossapitoa, koska yhteensopivuus on parempi. 

- Varaosat helpommin ja nopeammin satavilla. 

 

5.4.7 Riskit moduloinnissa 

 

Tässä kohdassa on lueteltu haastattelun riskin arviointiin  liittyvät vastaukset . 
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- Modulointisäännöstö laadittu väärin, jolloin voidaan yhdistellä 

mielivaltaisesti osia keskenään. 

- Nimikehallinnan puute voi johtaa tilanteeseen, jossa kirjaston osat eivät 

ole käytettävissä ja hallinnassa täydellä tehokkuudella. 

- Tuotehallinta liian raskas sen laajuudesta johtuen. 

- Ylimitoitettuja moduuleita, jolloin liikaa kiloja, vaikka olisikin 

teknisesti riskitön 

- Liian tiheä jaotus aiheuttaa liian laajan valikoiman. 

- Väärin mitoitettuja moduuleita. 

- Suunnittelu suoritettu siten, ettei ole kuultu riittävästi valmistuksen ja 

asennuksen mielipiteitä. 

- Liian suppea valikoima aiheuttaa ylimitoitusta. 

- Kalliita ratkaisuja, liikaa kiloja, ei optimaalinen. 

 

6 TAPAUSTUTKIMUKSEN TULOSTEN ANALYSOINTI 

 

Tässä kohdassa on koottu niitä mielipiteitä, joiden analysointi on koettu tarpeelliseksi 

tämän tutkimuksen kannalta mahdollisia jatkomenettelyjä varten. Analysointi on suoritettu 

siten, että on keskeiset  mielipiteet on kirjoitettu otsikolla: Mielipide, ja alla seuraa 

tutkimuksen tekijän arviointi toteamukseen tai väittämään sanalla: Kommentti.  

 

6.1 Tarjouslaskenta 

 

Tässä kohdassa on suoritettu tarjouslaskentaan liittyvien vastauksien analysointi. 

Mielipide: 

Kilot ja hintaerittely valmis. 



  86.  

 

Kommentti: 

Tämän hetken tilanne projektiliiketoiminnassa on sellainen, että kilot ja 

hintaerittelyt ovat kyllä valmiit, mutta ne eivät ole ERP- järjestelmässä. Tämä 

on selkeä puute, joka johtaa hyvin pian hallitsemattomaan tilanteeseen, koska 

toimivaa nimikehallintaa ei ole.  

 

6.2 Suunnittelu 

 

Tässä kohdassa on suoritettu suunnitteluun liittyvien vastauksien analysointi. 

Mielipide: 

Tulevaisuudessa suunnittelu keskittyy lay- out -tasolle ja näin ollen räätälöinti voidaan 

kohdentaa tuentojen ja muiden hankalasti moduloitavien osien suunnitteluun.  

Mielipide: 

Suunnittelun resursseja voidaan ohjata muualle, tai kasvattaa liikevaihtoa. 

Kommentti: 

Molemmat mielipiteet kohdistuvat samaan asiaan, eli resurssien uudelleen 

järjestelyyn. Käytännössä se tarkoittaa, että suunnittelun kuva tulee 

muuttumaan siten, että on selkeästi suunnittelun koordinointi, lay- out- vaihe 

ja sitten henkilöitä, jotka suorittavat konfiguraattoria apuna käyttäen uusia 

moduuleita. 

Mielipide: 

Vetopää tulisi kiinnittää ympäröivään rakennukseen. 

Kommentti: 

Hyvin harvoin on sellainen tilanne, että vetopää voidaan kiinnittää 

rakennuksen seinään tai perustuksiin. Silloin kun se on mahdollista, niin 
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rakennus tai perustus ovat niin vankkaa tekoa, että kuljettimen rakenne ja 

käytön aikaiset voimat ovat rakennuksen muihin kuormiin nähden 

mitättömät. Kuljettimen massavoimat, ulkoisista tekijöistä johtuvat momentit 

sekä sisäiset kiristys- ja dynaamiset voimat tietenkin arvioidaan, jotta 

rakenteet voidaan mitoittaa. Jos kiinnittäminen tapahtuu ”hentoon” 

rakennukseen, niin laskentatarkkuus on oltava eri tasolla ja se maksaa, koska 

joudutaan käyttämään FEM- laskentaa.  Kyseistä laskentamenetelmää 

käytetään kuljettimien runkojen ja kannatinrakenteiden kriittisten kohteiden 

tarkastelussa, koska elementtimenetelmä on tehokas tapa ratkaista 

numeerisesti ja likimääräisesti osittaisdifferentiaaliyhtälöitä. Menetelmää 

käytetään nykyaikaisessa lujuuslaskennassa analyyttisen laskennan tukena. 

Mielipide: 

Moduuliosien hallinta voi olla hankalaa, jos tuoteperhe on laaja. 

Kommentti: 

Kohdassa 2.2.1 mainitaan, että kehittäessään massaräätälöintiä yritys saattaa 

törmätä vaikeuksiin liian suureksi kasvavien asiakasvariaatioiden 

lukumäärässä ja hallinnassa. Tämä yksi riski moduloinnissa, mutta toisaalta 

hihnakuljettimien kuhunkin tuotealustaan kiinnitetään sen perusosia 

säännöstön mukaan. Koska osia ei voi yhdistellä mielivaltaisesti,  

konfiguroitaessa säännöstön luominen suoritetaan mallia luotaessa, kuten 

kohdassa 4.2 todetaan.  

Toinen syy osien hallitsemattomaan kasvuun voi johtua liian suppeasta 

näkökulmasta valmistuksessa. Tästä aiheesta on kirjoitettu kohdassa 2.1.7. 

Teknologiateollisuuden Massaräätälöinnillä kilpailukykyä- kirjassa 

(Ahoniemi L. et al 2007, 43) sanotaan, että ”osittain ulkoistamissyistä 

johtuen tarvittavia moduuleita tunnistetaan usein liian tuotantolähtöisesti, 

jolloin asiakastarpeiden kytkeytyminen yksittäisiin moduuleihin voi 

hämärtyä. Tällöin yhden loppuasiakkaan tekemän valinnan toteuttaminen 

vaatiikin useaan moduuliin liittyviä toimenpiteitä. Tästä seuraa helposti se, 

että tarvittavien tuotevariaatioiden määrä kasvaa nopeasti ja 
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hallitsemattomasti. Myös asiakaskohtainen suunnittelutarve (räätälöinti) 

kasvaa. Tuotteen valmistettavuuden vaikutus modulointiin on ymmärrettävää 

ja massaräätälöinnin kannalta myös tärkeää, mutta tuotantoläheisyyden 

asemasta moduulirakenteen pitäisi olla myös funktionaalinen ja 

asiakaslähtöinen”. 

 

6.3 Hankinta 

 

Tässä kohdassa on suoritettu hankintatoimeen liittyvien vastauksien analysointi. 

Mielipide: 

Kilpailutus on helpompaa. 

Kommentti 

Vastaus on laaja ja käsittää hankintatoimen koko proseduurin toimeksiannon,  

kyselyaineiston keräämisen, kyselyn tekemisen, hintojen vertailun ja 

varsinaisen tilausmenettelyn. Näiden vaiheiden helpottuminen vakio-osilla on 

selkeä ajallinen ja laadullinen parannus.  

Mielipide: 

Ostohinta voi olla korkeampi, jos käytetään ”ylisuurta” osaa. 

Kommentti: 

Jos suunnittelija sortuu käyttämään epäsopivaa osaa, niin hyöty on todellakin 

menetetty. Tämän ongelman ratkaisemiseksi tulee konfiguroinnissa 

huolellisesti määrittää ne osat, jotka ovat mahdollisia ja jos ovat niin millä 

ehdoilla, jotta mielivaltainen yhdistely ei olisi mahdollista. 

Mielipide: 

60 % CASE 1 hankinnoista oli moduuliosia. 
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60 % CASE 2 hankinnoista oli moduuliosia. 

 Kommentti 

Molemmissa projekteissa moduuliosien suunnittelu on alkanut tavoitteiden 

mukaisesti, jolloin moduuleiksi luokiteltavia osia on tuotettu ja ostettu paljon. 

Kysymyksessä oli eri tuotealustan ja tyypin kuljettimista. 

 

6.4 Valmistus ja kokoonpano 

 

Tässä kohdassa on suoritettu valmistukseen ja kokoonpanoon liittyvien vastauksien 

analysointi. 

Mielipide: 

Siltaelementtien varustelut erilaisia, joten modulaarisuutta ei havaittavissa. 

Kommentti 

Varustelussa siltaelementin sisään laitetaan kuljettimen vaatimat komponentit 

ja muut toiminnan kannalta välttämättömät varusteet. Joitakin 

komponentteja, esimerkiksi hätäpysäytysvaijerin kytkimiä tulee vain 50 m 

välein. Suuntaus kokoonpanojen suunnittelussa on ja tulee olla, että vastaavat 

varusteosat ”tilataan” elementteihin ylemmällä kokonpanotasolla olevassa 

piirustuksessa. Tällöin varustelujen samankaltaisuus voi toteutua. 

Mielipide: 

Joidenkin moduulien valmistus voidaan aloittaa heti, kun kauppa on saatu, jolloin toimitus 

nopeutuu. 
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 Kommentti 

Erilaisia etuja voidaan tästä ominaisuudesta löytää koko projektin eri 

vaiheissa, mutta tämä ominaisuus on ehkä merkittävimpiä moduloinnilla 

saavutettavia hyötyjä valmistuksen kannalta.  

 

6.5 Asennus 

 

Tässä kohdassa on suoritettu asennukseen liittyvien vastauksien analysointi. 

Mielipide: 

Hyvin suunnitellulla veto- ja taittopään varustelulla voidaan saavuttaa 40 % asennussäästö. 

Kommentti 

Samassa yhteydessä, missä mainittu mielipide oli, on myös kerrottu, että 

hyvin varustellun lohkon asennuksessa voidaan saavuttaa 20 % 

asennussäästö. Moduloinnin tavoite on saavuttaa kustannussäästöjä 

jokaisessa vaiheessa ja asennuksen osalta tämä mielipide ylittää odotukset, 

katso kohta 1.6. 

Mielipide: 

Lastaus ja kuljetus on valmiiksi mietitty. 

Kommentti: 

Lastauksen ja kuljetuksen rooli korostuu, kun kuljetusmatka pitenee ja se 

kohdistuu sellaisiin maihin, joiden kanssa vientipapereiden täyttämisessä on 

suuri työ. Ennakkoon tiedossa olevien kollien sisällön ja mittojen merkitys  

lähetyspapereiden tekemisessä on suuri. 
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Mielipide: 

Liian lyhyet siltaelementit lisäävät työtä. 

Kommentti: 

Kysymyksessä on selkeästi valmistustekninen asia CASE 2 – tapauksessa. 

Kyseisen projektin osat olivat pintakäsiteltävänä sellaisessa kohteessa, joka 

asetti rajoituksia elementin pituudelle. Pituus saattaa olla myös modulointia 

rajoittava tekijä, koska liian pitkän elementin sovittamiselle kohteeseen ja 

muuntelulle voi tulla rajoitteita.  

Mielipide: 

Laadun parantuminen lyhentää asennusaikaa. 

Kommentti 

Laadun vaikutus tuotteen moduloinnissa on tullut esille jo aiemminkin 

kaikkien kaikkiin toimintoihin liittyen. On syytä tutkia ilmiötä modulointiin 

liittyen siten, että mikä on sen merkitys lopulta koko yrityksen toimintaa 

ajatellen. 

 

6.6 Service ja palveluliiketoiminta 

 

Tässä kohdassa on suoritettu toimitusten jälkeisiin palveluihin liittyvien vastauksien 

analysointi. 

Mielipide: 

Huoltotyö helpottuu, koska vaihdettavuus on parempi. 

 Kommentti 
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Moduloinnin muiden etujen lisäksi osien tai osakokonaisuuksien vaihtaminen 

sujuu helposti. Tämä on ratkaiseva ja tärkeä etu asiakkaan prosessin 

käynnissäpidon ja käyttöasteen kannalta. 

Mielipide 

Hyvin rajoitetusti voidaan myydä moduuliosia muille. 

Kommentti 

Vastaukset jakaantuivat puoliksi siitä, voidaanko moduuliosia myydä 

rajoitetusti vai aivan vapaasti. Kyselyssä ei tarkennettu sitä, onko  

kysymyksessä ”tyhmää rautaa” vai enemmän ”high tech’iä”. Kriteereitä on 

kuitenkin tarkennettava, jotta linja olisi yhtenevä. 

Mielipide 

Varaosat on mahdollista tehdä samalla kuin toimitusosat. 

Kommentti 

Mielenkiintoinen kommentti, joka edellyttäisi toimintatavan muutosta jo 

tarjousvaiheessa, sekä projektin aikana. Millä se olisi mahdollista toteuttaa, 

kannattaa selvittää. 

Mielipide 

Tuotteelle saadaan uusia ominaisuuksia vaihtamalla esimerkiksi vetopää. 

Kommentti 

Mainittu mielipide on moduloinnin keskeisimpiä tavoitteita pyrittäessä 

muuntamaan tuote vastaamaan asiakkaan muuttunutta prosessia, tai jopa 

käyttötarkoitusta.  
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6.7 Riskit moduloinnissa 

 

Tässä kohdassa on suoritettu moduloinnin riskeihin liittyvien vastauksien analysointi. 

Mielipide 

Kalliita ratkaisuja, liikaa kiloja, ei optimaalinen. 

Kommentti 

Kyseinen huoli oli lähes kaikilla vastaajista, joten moduuleiden valinta on 

tärkeä toimenpide tarjous- ja suunnitteluvaiheessa. Valintaprosessiin 

vaikuttaa myös valmiiden moduuliosien tarjolla oleva valikoima, mutta 

toisaalta modulointisäännöstö tulisi laatia siten, ettei liian raskaalla 

rakenteella hävitä moduloinnin etuja. Moduulisäännöstön luomisessa 

tapahtunut virhe voi aiheuttaa myös turvallisuuteen ja kestävyyteen liittyvän 

vaaran. 

Mielipide 

Suunnittelu suoritettu siten, ettei ole kuultu riittävästi valmistuksen ja asennuksen 

mielipiteitä. 

Kommentti 

Tämä vastaus liittyy oleellisesti moduloinnin kehittämiseen. On selvää, että 

moneen kertaan tehdyssä muutoksessa menee ”turha työ hukkaan”. Kerralla 

valmista on laatujohtamisen termejä, jota yrityksessä sovelletaan. 

 

7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä osassa on koottu analyysivaiheesta niitä havaintoja, joiden pohdinta ja 

johtopäätöksien tekeminen toiminnan kehittämisen kannalta on tarpeellista. Lisäksi 
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pohditaan moduloinnin vaikutuksia eri näkökulmasta ja havainnoidaan CASE- tapauksien 

tuloksia. Vastauksia ei voida ryhmitellä vastaajien taustojen mukaan, joka toisaalta olisi 

ollut mielenkiintoista.  

Tässä vaiheessa voidaan todeta, että tuloksien perusteella hyötyjä ei voida vielä mitata 

taloudellisesti. CASE 1 ja 2 ovat olleet valmistus- ja asennustoiminnoille harjoittelua, 

mutta lupaavia havaintoja on tehty. Syvällinen asiaan perehtyminen ja informaation 

levittäminen koko Firotec Oy:n organisaatioon ja verkostokumppaneille on tämän 

tutkimuksen antia. Sitoutuminen moduloinnin toteuttamiseen edellyttää asian 

ymmärtämistä, jolloin on mahdollista saavuttaa moduloinnille asetetut tavoitteet tulevien 

vuosien aikana. 

On selvästi nähtävissä, että modulointiin liittyvät käsitteet ja menettelyt tarvitsevat 

täsmennystä. Edellytys moduloinnilla saavutettavilla hyödyille on, että voidaan toimia 

käytettävissä olevat ohjelmistot hyödyntäen ja hankkia sellaisia  täydentäviä ohjelmistoja, 

jotta tavoitteet on saavutettavissa. 

ERP- järjestelmän käyttäminen Firotec Oy:n toiminnassa tulee korostumaan moduloinnin 

edetessä, jotta moduloinnin avulla saavutettava hyöty voidaan maksimoida. 

Myyntinimikkeen käyttäminen tulee myös harkintaan, koska pelkkä piirustusnimike on 

vain numerosarja ilman asia- tai kohdeviittausta. Koska CAD- ohjelmasta puuttuu 

integrointi ERP- ohjelmaan, tulee se muodostamaan haasteen lähitulevaisuuden 

toiminnalla moduloinnissa. Kevään 2012 aikana kysytään toimittajilta vaihtoehtoja, joilla 

hallitaan samalla dokumentit, konfigurointi ja nimikkeet. 

 

7.1 Tarjouslaskenta 

 

Aiempien projektien aikana oli valmistettu asiakasräätälöityjä tuotteita, joiden soveltuvuus 

moduulikirjaston osiksi oli olematon. Toisaalta moduuliosiksi luokiteltavat kuljettimien 

osat eivät rakenteeltaan vastanneet vaatimuksia, koska paino ja valmistuksen taloudellisuus 

ei vastannut vaatimuksia. Edellisistä projekteista oli toki jäänyt hyllyyn 

ostokomponentteja, kuten esimerkiksi tukosvahteja ja niiden arvo hyödynnettiin 

myöhemmässä hankintavaiheessa. Tarjousvaiheessa laskenta suoritettiin ilman valmiita 



  95.  

 

rakenneratkaisuja, joten monessa kohdin jouduttiin turvautumaan kokemukseen 

rakenteiden suunnittelun, hankinnan, valmistuksen ja asennuksen kustannusten 

arvioimiseksi. 

Kuten vastauksien analysointiosassa todettiin, niin toimivaa nimikehallintaa ei ole, jolloin 

se saattaa johtaa hyvin pian hallitsemattomaan tilanteeseen. Tämän vuoksi  ERP- 

järjestelmän  ja CAD- järjestelmän integrointi, sekä PDM- järjestelmän käyttöönotto on 

hankintojen priorisointilistalla korkealla. 

 

7.2 Suunnittelu 

 

Suunnittelussa tulee tapahtumaan suuria muutoksia, mitä pidemmälle moduuliosien 

säännöstön laatiminen etenee ja osien määrä kasvaa. Kuten eräässä vastauksessa todettiin, 

niin suunnittelijan tehtävät Firotec Oyssä painottuvat enemmän suunnittelun koordinointiin 

ja lay out- suunnitteluun. Toimintatapojen muutos on huomioitava systemaattisessa 

koulutuksessa siten, että resurssit voidaan ohjata parhaalla mahdollisella tavalla. 

Suunnittelussa moduulikirjaston hallinta tulee aiheuttamaan haasteen, johon ratkaisuna on 

nimikehallinnan rakentaminen ja säännöstön kirjaaminen konfiguroinnin yhteydessä. Osien 

määrän hallitsematon kasvu voi syntyä liian tiheästä muuntelusäännöstä tai sitten 

valmistuksen toiveista, jotka ovat ristiriidassa asiakasperusteisen moduloinnin kanssa. 

Aihetta on tarkasteltu kohdassa 2.1.7 . 

Mielenkiintoista vastauksissa oli, että joidenkin mielestä tapauksissa CASE 1 ja CASE 2 

moduuliosien määrä lopullisesta toimituksesta oli hyvin vaatimaton. Mielipide 

muodostunee pitkälti siitä, että suunnittelijataustaiset henkilöt kokivat projektissa 

moduuliosien kokonaismäärän huomattavasti pienemmäksi, kuin valmistusta ja asennusta 

edustavat henkilöt. Tämä johtuu oletettavasti siitä, että suunnittelija suunnittelee osan vain 

yhteen kertaan ja valmistus monistaa niitä vaikkapa kymmenen kertaa. 
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7.3 Hankinta 

 

Hankintatoimen tulevaisuus näyttää juuri sellaiselta, kuin moduloinnin tavoitteissa oli 

asetettu, eli tehtävät helpottuvat, jolloin aikaa jää enemmän kilpailuttamiseen ja 

”tinkimiseen”. Toimituksien täsmällisyys ja siitä johtuva sidotun pääoman korkovaikutus 

madaltuu. Tutkimuksen tekijä kommentoi tilannetta hankintatoimen osalta siten, että 

hankinta käyttää tehokkaasti jo tällä hetkellä komponenttikirjaston pdf- ja dwg- 

formaatissa olevia piirustuksia ostaessaan osia valmistajalta, vaikka nimikkeistön hallinta 

ei olekaan ERP- järjestelmässä.  

 

7.4 Valmistus 

 

Moduloinnilla voidaan saavuttaa joitakin aivan ”lyömättömiä” etuja ja yksi tällainen on, 

että  valmistus voidaan aloittaa heti, kun kauppa on saatu, joka on käytännössä  merkittävä 

moduloinnilla saavutettava hyöty valmistuksen kannalta. Hankintojen ja valmistuksen 

porrastaminen ja kuormituksen jakaminen tasaisesti tuovat taloudellisia etuja. Voidaan 

sanoa, että tasainen kuorma on kaiken konepaja- ja muun valmistavan teollisuuden 

kuningasajatus. Työn vaiheistus voidaan suorittaa hallitusti ja yhdistellä toteuttavaa 

toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

7.5 Asennus ja logistiikka 

 

Tulosten analysoinnissa oli eräs mielipide, jossa kerrottiin, että asennuksessa saavutetaan 

20- 40% säästöjä.  Mielipide pohjautuu havaintoon, että CASE 2 tapauksen yhteydessä on 

selkeästi huomattu, mihin moduloinnilla oikeasti voidaan päästä. Joistakin modulointiin 

liittymättömistä syistä johtuen tavoite kyseisen projektin asennustyömaalla ei toteutunut, 

mutta havainnot olivat rohkaisevia ja innostavia.  

Asennuksen kautta saadussa palautteessa CASE 2 tapauksen kohdalla tuli suunnittelulle 

palaute, että liian lyhyet runkoelementit aiheuttavat turhaa asennustyötä. Moduloinnin 
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säännöstön luomisessa tulee kiinnittää huomio seikkoihin, jotka johtuvat muuntelusta, 

valmistettavuudesta ja asennuksen aikaisesta työskentelystä. Näiden tekijöiden optimointi 

ja vaatimuksien hallinta tulee ottaa suunnittelussa huomioon. Tällöin on tyypillisesti 

kysymys koulutuksesta ja informaation jakamisesta kaikille suunnitteluorganisaation 

jäsenille. 

Tutkimuskysymyksien vastauksissa on kaikkien toimintojen tarkastelussa tullut esiin laatu 

ja sen kohoaminen moduloinnin myötä. Firotec Oy:ssä on tällä hetkellä käynnissä 

johtamisjärjestelmän rakennusvaihe ja yrityksessä on suoritettu ensimmäiset sisäiset 

auditoinnit. Tarkoituksena on saavuttaa sertifiointivalmius vuoden 2012 aikana ja siihen on 

olemassa jo edellytykset. Johtamisjärjestelmän rakentaminen ja modulointi ovat toisiaan 

tukevia tapoja saavuttaa haluttu laatu ja asiakasvaatimusten mukainen lopputuote. On 

tärkeää, että on toimiva asiakaskohtainen vaatimustenhallinta, jolloin projektin lopputuote 

vastaa sille asetettuja tavoitteita. Onnistunut projekti puhuu puolestaan, kun Firotec Oy 

asemoi itseään globaalissa kilpailutilanteessa. 

 

7.6 Service ja palveluliiketoiminta 

 

Firotec Oy:n toiminnan aikana varaosamyynti on ollut siinä määrin vähäistä, että 

tutkimustuloksien vastaukset kohdentuivat tulevaisuuteen. Tutkimuksen alussa on kerrottu, 

että Firotec Oy eriytettiin Outokummun Metalli Oy:stä liiketoimintakaupalla. Vuoden 2008 

jälkeen on service- toimintaa ylläpidetty lähinnä lähipalveluna alueiden kaivoksille. 

Service- toiminta on kirjattu yrityksen strategisiin tavoitteisiin ja käynnistyy, kun 

nimikehallinta on riittävällä toiminnallisella tasolla, kuten kohdassa 7.3 on kerrottu. 

Palveluliiketoiminta edellyttää myös asiakaskunnalle markkinointia ja innovatiivisten 

ratkaisujen tarjoamista asiakkaan prosessiin. 

Markkinointia ja myyntiä edistää tuotteen hyvät ominaisuudet. Erään vastauksen 

analyysissä oli todettu, että käyttöasteen kannalta osien vaihtojen helppous on tärkeää. 

Käyttöasteen kohottaminen on yksi lisäarvoa tuottava ominaisuus asiakkaan prosessiin ja 

vastaavia myyntiargumentteja palveluliiketoiminta kaipaa. 
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Mielipiteet moduuliosien myymisestä muille toimijoille poikkesivat jonkin verran 

toisistaan, joten myyntikriteerien tarkentaminen olisi paikallaan. Kysymysasettelu saattoi 

olla jopa naiivi, mutta mitä asioita voidaan havaita? Mikäli osaan kohdistuu vain hyvin 

vähän tietotaitoa, niin olisi kyllä harmi jättää kauppa tekemättä. Mikäli osassa on selkeästi 

osaamista ja Firotec Oy:n kannalta kilpailuetua, niin lopullinen päätös on strateginen. 

Onko olemassa vaihtoehtoja, jos moduuli viedään ”käsistä” ja pelkästään omien kanavien 

kautta tapahtuva myynti on vaatimatonta? 

Asiakkaalle myytävien varaosien hankinta ja valmistaminen samanaikaisesti toimitusosien 

kanssa antaa selkeästi lisää kustannussäästöjä. Siihen liittyy tietenkin myös riski, että 

asiakas ei ostakaan valmistettuja osia. Miten riskit voidaan minimoida? Eräissä 

tarjouskyselyissä asiakas on pyytänyt päätarjouksen kanssa samalla tarjouksen varaosista, 

joten silloin ei ole ongelmaa. Tarjous –tilaus- toimitus- ketjun yhtenäistäminen eri 

asiakkaiden kohdalla tarjousvaiheessa luo edellytykset  mainitulle valmistuskäytännölle.  

Palveluliiketoimintaa tukevaa menettelyä parhaimmillaan on tilanne, missä asiakkaan 

muuttuneeseen prosessiin voidaan muuntelulla tarjota sopiva osa tai osakokonaisuus. 

Muuntelun mahdollistavan tuotteen tai sen osan modulointisäännöstön luominen 

konfigurointivaiheessa tulee olemaan haaste. Toimivien osien suunnitteluun tulee panostaa 

ja yrityksen suunnitteluorganisaation tietotaitoa on pidettävä yllä ja kehitettävä erilaisien 

menetelmien avulla, joista on tarkemmin kohdassa 8.1.2. 

 

7.7 Riskit moduloinnissa 

 

Moduloinnilla voidaan myös helposti tuhlata kaikki se, mitä on saavutettu, jos valittujen 

moduulien painossa on turhia kiloja. Mahdollinen ongelma voidaan hallita kahdella tavalla. 

Ensinnä siten, että kiinnitetään erityinen huomio moduloinnin aloitusvaiheessa ja myös 

operatiivisessa toiminnassa modulointisäännöstön oikeellisuuteen. Tähän haasteeseen 

vastataan huolellisella työskentelyllä ja ymmärryksen hankkimisella kuljetinratkaisujen 

toiminnasta. Toinen merkittävä tekijä on kirjaston kattavuus valintatilanteessa. Ei kannata 

väkisin pienellä räätälöinnillä sovittaa epäsopivia osia keskenään, vaan luodaan 

tilanteeseen sopiva uusi moduuli. 
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Moduloinnin riskeistä ei ehkä merkittävin, mutta turhaa työskentelyä aiheuttava on 

liiallinen kehittäminen ja se voi ilmetä kahdella tavalla: 

- Uutta osaa voidaan ”hieroa” vaikka kuinka kauan, ennen kuin 

suunnittelija luovuttaa sen valmistukseen. Tällöin perfektionismi saattaa 

tulla todella kalliiksi, mutta toisaalta lujuuslaskentaa suorittavan 

henkilön pedantti toiminta on välttämätöntä. 

- Liiallinen suurpiirteisyys suunnittelijan käyttäytymisessä saattaa 

vaikuttaa lyhyellä tähtäimellä jopa tehokkaalta työskentelyltä, mutta jos 

asioiden taustoja ei selvitetä riittävällä huolellisuudella, niin sekin vie 

aikaa ja tulee kalliiksi ”muutos-korjaus”- periaatteella. 

 

8 JATKOTOIMENPITEET  

 

Jatkotoimenpiteet on jaettu kolmeen pääryhmään, joista ensimmäisenä on toiminnan 

kehittäminen moduloimalla ja siihen on koottu ne merkittävät havainnot ja johtopäätökset 

kohdasta 7. Toiseksi on tarkasteltu sisäisen toiminnan kannalta tärkeitä kohteita ja 

ehdotettu menettelyt toiminnan tehostamiseksi, sekä kuvattu ne toimenpiteet, joiden 

kohdalla tulisi ryhtyä suoraan toimintaan tulostavoitteiden saavuttamiseksi. Kolmantena 

ryhmänä ovat tutkimusaiheet joiden avulla pyritään selvittämään puutteet tai epäkohdat 

nykyisessä toiminnassa. Nämä tutkimukset tulisi myös toteuttaa ja ryhtyä yrityksen 

asettaman hypoteesin vaatimiin toimenpiteisiin. 

 

8.1 Toiminnan kehittäminen moduloimalla 

 

Suunnittelun painopisteen muuttuessa voidaan resurssit jakaa siten, että jää enemmän aikaa 

tuotekehitykseen, tai projektitoiminnan muihin tehtäviin. Mikäli liikevaihto kasvaa, niin 

onnistunut modulointi vähentää paineita lisäresurssien hankkimiseen. Yrityksen hallituksen 

tavoite alentaa suunnittelukustannuksia on selkeästi mahdollista toteutua. 
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Kustannustehokkuutta voidaan parantaa myös projektin valmistuksen ajoituksella. Tämän 

tarkoituksen toteuttamiseksi tulisi laatia avainkomponenttien hankintajärjestys projektin 

aloitusvaiheessa, jolloin moduuliosat ryhmitellään listalla valmistuksen kanssa yhteisesti 

sovitulla tavalla ja aikataulutetaan sen mukaisesti. 

Moduuliosien tuottaminen eri tuotealustoille on käynnistynyt hyvin, kuten kohdassa 7.2 on 

todettu. Tutkimustuloksissa todettiin, että projekteissa jopa 60 % ollut moduuliosia, joten 

moduloinnilla saavutettavia taloudellisia hyötyjä tullaan havaitsemaan, kun samanlainen 

kuljetinratkaisu vastaisuudessa toteutetaan. 

Johtopäätöksissä oli käsitelty moduloinnilla saavutettavia hyötyjä kuljetinjärjestelmien 

projektiliiketoiminnassa. Ehkä kaikkein innostavinta oli havaita, että oikeasti 

moduloinnilla voidaan saavuttaa asennuksessa jopa 40 % säästöjä. Tämä merkitsee 

käytännössä sitä, että joidenkin vuosien kuluttua, kun eri tuotealustoille on kertynyt 

riittävästi moduuliratkaisuja, niin vaikutus alkaa näkyy liiketoiminnan kannattavuutena 

myös taseessa ja tuloslaskelmassa, sekä tilinpäätösanalyysin tunnusluvuissa. 

Lisäarvoa asiakkaan prosessiin voidaan tuottaa käytännössä siten, että moduuliosien 

vaihdon nopeutta ja osan kestävyyttä lisätään, jolloin asiakkaan prosessin käyttöaste 

paranee. Tuotteiden jatkuva kehittyminen luo edellytykset myös koko 

palveluliiketoiminnan kehittymiselle. Tämä on niin sanottu kehittymisen kierre, joka on 

kuvattu kohdassa 1.7.1 

Moduuliosien myyminen toisille toimijoille on palveluliiketoiminnan ”bisnestä”, mutta 

suuntaviivat ovat yrityksen strateginen päätös. Pohdinnan johtopäätöksenä esitetään 

ratkaisumallia, jossa vähemmän tietotaitoa sisältävien osien myynnille ei olisi kovinkaan 

paljon rajoitteita. Muiden osien kohdalla kannattaisi harkita jopa patentointia ja myydä 

niitä hyvällä katteella niin kauan kuin osia ostetaan, sillä kohta toiset kuitenkin tekevät 

vastaavia ratkaisuja. 
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8.2 Sisäisen toiminnan kehittäminen 

 

Toiminnan sisäinen kehittäminen on tukitoiminto menestyksekkäälle projektin 

läpiviennille nyt ja tulevaisuudessa. Joitakin kohdassa 8.3 mainittuja tutkimuksia ja 

toimenpiteitä tulisi suorittaa jo pelkästään vahinkojen välttämiseksi. 

 

8.2.1 ERP- integraatio 

 

Kuten tuloksien pohdinnassa todettiin, niin ERP- järjestelmän ja CAD- järjestelmän 

integrointi ja PDM- järjestelmän käyttöönotto pitäisi olla hankintojen priorisointilistalla 

korkealla. Epäkohdan korjaaminen ei ole pelkästään toimivan nimikehallinnan 

käyttöönotto ja sillä saavutettavien etujen hyväksikäyttöä, vaan kaoottisen tilanteen 

välttäminen ja moduloinnin ”piikkiin” menevän epäonnistumisen välttäminen. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että laajenevaa moduuliaineistoa ei kukaan pysty manuaalisesti 

hallitsemaan, eikä hyötymään siitä täysipainoisesti. Kuten kohdassa 4.2 todetaan, 

aiheeseen liittyvä selvitystyö on jo meneillään ja hankintaan liittyvä aikataulu selvinnee 

kesään 2012 mennessä. 

 

8.2.2 Kustannustehokkuus 

 

Kustannustietouden kasvattaminen on suuri haaste Firotec Oy:n projektiliiketoiminnassa 

lähivuosien aikana. Esimerkkinä olkoon tuotekustannuslaskenta ja sitä seuraava 

tavoitekustannuslaskennan, joka toimii tarjouslaskennan perustana. Tarjouslaskennan 

onnistuminen ratkaisee tuleeko kauppaa vai ei. Toisaalta moduloinnilla saavutettava laatu- 

ja toimivuus ratkaisee, millainen ”kello” soi ja kuinka kauas. Tämä on suoraan 

verrannollinen siihen, kuinka vakavasti otettava toimija on kysymyksessä. 

Moduloinnin ja moduuliosien kehittäminen seuraavien vuosien aikana edellyttää samalla 

elinkaarikustannusten selvittämistä ja kustannustietouden lisäämistä. 
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Suunnitteluorganisaation on syytä tutustua virtuaalimallintamisen (4D) mahdollisuuksiin ja 

tarjolla oleviin ohjelmistoihin, koska ne auttavat rakennuttajia, urakoitsijoita sekä 

aliurakoitsijoita hyötymään 4D- tuotantomallin suunnittelusta ja ohjauksesta. Ohjelmistot 

yhdistävät 3D-mallin, aikataulutuksen ja kustannukset. 

Suunnittelun aikana projektin kustannuksista sidotaan 70- 90%, mutta se, miten 

hankintatoimi onnistuu tehtävässään, ratkaisee usein sen, minkä verran viimeiselle riville 

jää. Tuotekustannukset Firotec Oy:ssä koostuvat pitkälti siitä, miten hankintatoimi toimii ja 

kehittyy, sekä onnistuu hankinnoissa niiden ratkaisujen pohjalta, jotka suunnittelussa on 

päätetty. Hankintatoimen esimiestehtävissä työskentelevien henkilöiden pitää yhdessä 

yrityksen johdon kanssa suunnitella hankintaan liittyvät henkilöstöresurssitarpeet, 

tietojärjestelmiin liittyvät tarpeet sekä hankintatoimen seurantaan ja raportointiin liittyvät 

tarpeet. Hankintatoimen tulisi myös aktiivisesti miettiä toiminnan tehokkuuden 

parantamista samoin kuin muunkin liiketoiminnan kehittämistä tehdään. Kiinnitetäänkö 

huomio oikeisiin asioihin, ajankäyttöön, toimittajiin ja tuotteisiin? 

 

8.2.3 Innovaation ja luovuuden kehittäminen 

 

Firotec Oy:n toiminnassa on tällä hetkellä nähtävissä tilanne, jossa kaivataan innovaatioita 

toiminnan kehittämiseksi. Olisi hyvä selvittää konkreettiset toimenpiteet luovuuden 

kehittämiseksi. Riittääkö pitkittäistutkimuksen yhteydessä pidettävät koulutus- ja 

innovaatiotapahtumat, jolloin kehitetään samalla moduulirakenteita, vai olisiko ideariihi-

päivä sopivampi menettely.  Kyselytutkimuksessa tuli selkeästi esiin halu ja toiveet 

moduloinnilla saavutettavista hyödyistä, mutta konkreettisia tuloksia oli vielä vähän. Täten  

yrityksen hallituksen asettamat tavoitteet odottavat vielä täyttymistään. Liiketoiminnan 

uudistaminen ja palvelujen kehittäminen edellyttää, että yrityskulttuurin tulee olla 

rakenteeltaan innovatiivista johtamista, jolloin voidaan odottaa tuloksia. Kuvassa 19 on 

innovaatiojohtamisen tuntomerkit ja toimintamallit  

 



  103.  

 

 

Kuva 19.Innovaatiojohtamisen toimintamalli (Salminen V., IPRO-raportti, julkaisematon, 

2004). 

 

Uuden teknologian käyttäminen ja soveltaminen edellyttäisi lähes radikaaleja innovaatioita 

palveluliiketoiminnassa, mutta sen soveltaminen edellyttää tuoteplatformiin pohjautuvan 

moduloinnin  hallintaa.. Kuvassa 20 on esitetty innovaatioprosessin kuvaus. 

 

Kuva 20. Innovaatioprosessi. (Lehto S. DI työ LUT 2005). 
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8.2.4 Jatkuva kehittyminen 

 

Kysymyksien vastauksena saatu palaute modulointisäännöstön oikeellisuudesta johti 

tarkastelemaan ilmiötä laajemmin, mitä voidaan tehdä, jotta toimitaan edes likimain oikein. 

Tietotaidon lisääminen Firotec Oy:ssä tulee olemaan jatkuva prosessi ”maailman tappiin 

asti”. Tämän tarkoituksen toteuttaminen edellyttää jatkuvaa työskentelyä informaation ja 

koulutuksen järjestämiseksi. Kohdassa 4.10 kerrottu kehittyminen ja mahdollisen 

pitkittäistutkimuksen suorittaminen koulutus- ja mittaamistapahtumien pohjalta, palvelee 

Firotec Oy:n pitkäjänteistä kehitysstrategiaa ja lopulta koko yrityksen strategiaa kehittyä 

varteenotettavaksi toimijaksi kuljetinjärjestelmien projektitoimittajana. 

 

8.2.5 Strategiasparraus 

 

Strategiasparrausta voidaan toteuttaa monella tavalla. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että ei ole 

kovin tehokasta, jos sen suorittaa esimies tai kollega. Konsulttipiireissä ollaan sitä mieltä, 

että ulkoinen keskustelukumppani antaa varmasti uusia näkemyksiä suunnitelmiin ja voi 

verrata niitä muiden yritysten suunnitelmiin sekä toimintaan Suomessa ja maailmalla. 

Kokeneesta sparraus- ja keskustelukumppanista voi olla iso apu omien suunnitelmien 

tarkentamisessa ja etenemisessä. Toisaalta esimerkiksi kirjassa Esimies 

strategiavaikuttajaksi Kimmo Suominen kirjoittaa (Suominen K et al, s.20, 2011), että: 

”Strategiasparraus on menetelmä, jota esimies voi hyödyntää oman ymmärryksensä 

syventämiseen ja yhteisen käsityksen luomiseen strategiasta oman kollegoidensa kanssa. 

Menetelmä sopii erinomaisesti tilanteeseen, jossa esimies haluaa saada kollegalta tukea 

omaan strategiavaikuttamiseensa”. 

 

Mikä on keskeisintä ja miksi? 

 

Yrityksen hallitus on esittänyt päätavoitteenaan tuottaa lisäarvoa asiakkaan prosessiin ja 

samalla varmistaa riittävä liikevoitto. Yrityksen hallitus esitti hypoteesin, jonka mukaan 
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projektiliiketoiminnassa suunnittelun kustannusvaikutusta koko projektin kustannuksista 

voidaan vähentää 12%:sta 4%::iin. Samalla saadaan myös asiakkaalle kustannussäästöjä. 

Lisäksi moduloinnilla saadaan asiakkaan tuotantoprosessiin muuntelumahdollisuuksia, 

jolloin tämä mahdollisuus täydentää lisäarvon tuottamista. On muistettava, että modulointi 

on vain työkalu täyttää nämä tavoitteet. Suunnittelun automatisoinnilla voidaan poistaa 

rutiineita, jotka ovat niitä pieniä puroja, mutta yhdessä muodostavat ison puron ja tällöin 

aikaa jää itse suunnitteluun.  

 

Keskeiset ydinviestit 

 

- Yrityksen strategiassa on määritelty, että se toteuttaa tavoitteitaan, eli hallita 

toimintaansa liittyviä riskejä sekä parantaa suorituskykyään jatkuvan parantamisen 

periaatetta noudattamalla.  

- Yrityksen strategiset tavoitteet voidaan käytännössä suorittaa lähestymällä asiaa 

asiakasnäkökulmasta. Silloin todetaan, että osaaminen varmistetaan 

suunnitelmallisella rekrytoinnilla ja henkilöstön jatkuvalla kehittämisellä ja 

kouluttamisella tarpeiden mukaan.  

- Koko yrityksen henkilöstöllä on oltava myös tilanteeseen sopivat työkalut, jotta 

suorittaminen olisi mahdollista. Panoksien määrä ja muoto tulee olla suhteessa 

tavoiteltavaan hyötyyn. 

 

Mitä pitäisi tehdä? 

 

Tavoitteet tarkoittavat käytännössä henkilöiden ja työvälineiden kehittämistä kohtaamaan 

asetetut haasteet. On toisaalta paradoksi, että suunnittelukustannuksia tulee alentaa ja 

samalla tuottaa laadukkaampaa tuotetta asiakkaalle.  
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8.2.6 Muutosvastarinta 

 

Vaikka uuden toimintatavan käyttäminen olisi järjestetty teknisesti hyvin, niin 

tiedottamisella ja koulutuksella on tärkeä rooli onnistuneelle käyttöönotolle. Muutos on 

oltava ymmärrettävä ja toimintaan kohdistuvat muutokset ennustettavissa, sekä siihen on 

oltava hallinnan tunne tai sitten sellaisten henkilöiden hallinnassa, joihin luotetaan. Lisäksi 

muutosprosessin vaikutukset on oltava ennustettavissa. Riittävän koulutuksen 

järjestäminen muutostilanteissa on ohjeistettava jo johtamisjärjestelmässä.  

 

8.3 Tutkimusaiheet 

 

Tässä kohdassa esitetyt tutkimusaiheet ovat tärkeitä ja liittyvät luontevalla tavalla Firotec 

Oy:n toiminnan kehittämiseen tulevien vuosien aikana. 

 

8.3.1 Tavoitekustannuslaskenta 

 

Tavoitehintalaskennan käyttäminen moduloinnissa on seuraava askel tuotettaessa oikealle 

asiakkaalle oikea tuote ja tämä asiakassegmentoinnin pohjalta suoritettava selvitys olisi 

jatkotutkimuksen aihe. Asiakassegmentointi on osa yrityksen strategiaa ja palvelee niin 

modulointia, kuin markkinoitakin. Tarkoituksena on identifioida ne asiakasryhmät, joiden 

palvelemiseen yrityksellä on kilpailu- ja erikoistumisetuja, sekä asemoida yritys näille 

markkinoille.  

Segmentoinnissa on oltava riittävästi väljyyttä ja sallittava poikkeuksia. Yrityksen pitää 

listata erilaisia asiakkuudenhallinnan keinoja, joita voi käyttää eri tilanteissa eri 

asiakkaisiin. Japanilaisten kehittämään ja yleisesti käyttämään 

tavoitekustannuslaskentamalliin liittyy monia menestystarinoita (Järvenpää M. et al 2010, 

168). Konevalmistajat ovat oivaltaneet, että ylivoimaisesti suurimmat mahdollisuudet 

vaikuttaa tuotteen valmistuskustannuksiin ovat siinä vaiheessa, kun tuotetta ja sen 
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tuotantoa valmistellaan. Tämän vision toteuttamiseksi on Firotec Oy:ssä käynnistetty 

modulaaristen tuoterakenteiden kehitystyö. Tärkeintä ei ole mahdollisimman tarkka 

tuotteen kustannuserittely, vaan tieto siitä, mihin kustannuksiin voidaan vaikuttaa. Näin 

ollen mallin tärkein tehtävä on kustannusten alentaminen projektiliiketoiminnan jokaisessa 

vaiheessa.  

 CASE- tapauksissa päämääränä oli tuottaa markkinasegmentille tuote, joka on 

toiminnallisesti, laadullisesti ja hinnaltaan tavoitteiden mukainen. Tällöin 

tavoitehintalaskenta palvelee yrityksen kehittymistä markkinoilla ja siihen päästään 

arvoanalyysin kautta. Budjetissa pysymisen lisäksi tavoitelaskenta antaa projektin 

suunnitteluprosessille erinomaiset mahdollisuudet pysyä myös aikataulussa, koska 

reunaehdot ja tehtävän sisältö on tarkoin määritelty.  

Moduloinnin kautta saavutettavat hyödyt ovat luonnollinen osa tuotteiden kehitystä. 

Tavoitehintaperusteista suunnittelua tutkimuksen tekijä nimitti jo 15 vuotta sitten 

budjettiperusteiseksi suunnitteluksi ollessaan paperikonesuunnittelijana. Niissä yhteyksissä 

tavoitehinta-ajattelun merkitys korostui, kun kaupan solmimisen jälkeen toteuttava 

suunnittelu havaitsi myyntihenkilöstön tehneen huonot kaupat. Kustannusleikkauksia 

tehtiin projektin jokaisella osa-alueella, jolloin karsittiin kaikki sellaiset vaatimukset ja 

toiveet pois, jotka eivät antaneet lisäarvoa tuotantoprosessiin, tai niiden puuttuminen ei 

vaikuttanut huonontavasti niihin.  

Oikeiden vaatimusten ja toimintojen selvittämiseksi tulee huomioida, että kuljetin 

valmistetaan aina toteuttamaan ennalta määriteltyjä tehtäviä. Tehtävät ovat koneen 

päätoimintoja, joiden vuoksi asiakas tuotteen ostaa. Kuljettimen tehtävien ja vaatimusten 

selvittämistä helpottaa vaatimusluettelon tekeminen. Sen tekeminen on kaksivaiheinen, 

jolloin ensin kirjataan kaikki asiaan liittyvät vaatimukset ja sen jälkeen suoritetaan 

abstrahointi. Vaatimusluettelossa otetaan huomioon asiakkaan asettamien vaatimusten 

lisäksi lainsäädännölliset sekä tekniset vaatimukset. Vaatimusluetteloon voidaan koota 

myös toivomuksia, eli ominaisuuksia, joiden ei ole pakko toteutua, mutta jotka 

toteutuessaan tuovat lisäarvoa asiakkaan prosessiin.  

Moduloinnilla saavutettavat hyödyt projektitoimituksissa ovat kiistattomat ja voidaan jo 

sanoa, että jokainen itseään kunnioittava toimija harjoittaa modulointia enemmän tai 
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vähemmän systemaattisesti. Mistään uudesta keksinnöstähän ei kuitenkaan ole kysymys, 

mutta sen systemaattinen soveltaminen on yleistynyt. Projektitoimituksen tuotos on aina 

enemmän tai vähemmän massaräätälöinnin tulos ja silloin moduuliosien käyttäminen luo 

sille perustan ja kehittämisen tarve korostuu.  

Tavoitelaskennan soveltaminen yhdessä moduloinnin kanssa antaa suomalaiselle 

teollisuudelle lisää kilpailukykyä, koska meillä perinteisesti on valmistettu ylilaatua ja 

tuotteissa on sellaisia ominaisuuksia ja toimintoja, joita ei tarvita. Tavoitehintalaskenta 

tulee ottaa tavaksi myös projektitoimituksissa.  

 

8.3.2 Virtuaalirakentaminen ja 4D- mallinnus. 

 

Projektin kustannustehokkaaseen läpimenoon liittyy aikafunktion huomioiminen, josta 

käytetään myös nimitystä 4D- mallinnus. Virtuaalirakentamisen ohjelmistot ja siihen 

liittyvät palvelut auttavat rakennuttajia, urakoitsijoita sekä aliurakoitsijoita hyötymään 4D- 

tuotantomallin suunnittelusta ja ohjauksesta. Firotec Oy:ssä tullaan lähitulevaisuudessa 

selvittämään tarpeet ja mahdollisuudet hankkia ohjelmistoja, joiden avulla yhdistetään 

perinteisen 3D-malli, aikataulutus ja kustannukset. Virtuaalirakentamisen tuoteperheellä 

voidaan suorittaa rakennettavuusanalyysi, koordinointi, määrä ja kustannuslaskenta ja 

hallinta, aikataulusuunnittelu ja tuotannonohjaus, hankinnat sekä muutosten 

hallintaprosessi. 

Kuinka perinteisissä 3D-mallinnusohjelmissa voidaan aikataulunäkökulma toteuttaa, on 

hyvä jatkotutkimuksen aihe. 

 

8.3.3 Elinkaaren hallinta 

 

Elinkaarikustannusten merkityksen huomioiminen Firotec Oy:n projektiliiketoiminnassa 

on otettava jo lyhyen aikavälin suunnitelmiin. Miksi elinkaariarviointeja tehdään ja mihin 
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niitä käytetään? Arviointien avulla selvitetään tuotteiden, prosessien elinkaaren aikana 

syntyvät kustannukset ja jopa palveluiden ympäristövaikutukset.  

 

Firotec Oy:llä tulisi olla halu oppia enemmän tuotteistaan, prosesseistaan ja palveluistaan 

parantaakseen kilpailuetuaan: 

 Halu parantaa tuotteiden ympäristöystävällisyyttä 

 Kestävä kehitys ja ympäristönäkökulmat ovat strategisesti tärkeitä 

 Firotec Oy on tunnistanut elinkaariajattelun yhdeksi keskeisimmäksi 

ympäristöliiketoiminnan samoin kuin ympäristöjohtamisen kehityskohteeksi 

 Asiakkaamme ja sidosryhmämme yhä enenevässä määrin kysyvät arviointeja 

tuotteista ja alihankintaketjusta. 

 Firotec Oy:lle on tarpeellista luoda elinkaariarviointiosaamista voidakseen vastata 

niin asiakas kuin sidosryhmätarpeisiin. 

 

Elinkaariarviointi eli LCA (Life Cycle Assessment) on menetelmä tuotteen tai palvelun 

koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten analysointiin ja arviointiin. Täydellinen 

elinkaari käsittää materiaalien oton luonnosta, prosessoinnin ja kuljetuksen sekä tuotteen 

valmistuksen, jakelun, käytön, uudelleenkäytön, huollon, kierrätyksen ja hylkäämisen. 

Elinkaariarvioinnin toteuttamisen helpottamiseksi on laadittu kansainvälisen 

standardisointijärjestön ISO:n 14040-sarjan standardit. Yksityiskohtaisten 

elinkaariarviointien sijaan voidaan tehdä myös ns. yksinkertaistettuja elinkaariarviointeja, 

joissa tarkastelu kohdistetaan johonkin rajattuun tuotejärjestelmän osaan, tai johonkin 

tiettyyn päästöön (esim. CO2-päästö). On surullista, että investointikustannukset ovat 

edelleen tärkeämpi asia kuin tuotteen koko elinkaarikustannukset. 

 

 

 



  110.  

 

8.3.4 Asiakkaan prosessi ja palveluliiketoiminta 

 

Palveluliiketoiminnan käynnistäminen edellyttää tutkimusta, jossa selvitetään nykyinen 

tilanne projektiliiketoiminnassa ja täydennetään toiminnassa niitä osa-alueita, joiden 

hallinta on liiketoiminnan edellytys.  

Siirryttäessä komponentti- ja tuotetoimittajan roolista palvelujen tuottajaksi, olisi Firotec 

Oy:ssä suoritettava vaatimuksien ja riippuvuuksien tarkastelu. Tuote- ja palvelualustan 

keskinäisen riippuvuus on havainnollistettu kuvassa 18. Tuottavuuden ja kehittymisen 

kierre alkaa helposti toteuttamaan itseään hyvään tai huonoon suuntaan. Tuotteiden ja 

palvelujen keskinäinen riippuvuus noudattaa samaa mekanismia, jolloin tuotesovellusten 

määrä lisää palvelutuotantoa ja päinvastoin. Tästä seuraa se, että tuotekehitys- ja 

innovaatiotoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen tuottaa asiakkaalle lisäarvoa ja 

palvelun tuottajalle kannattavaa liiketoimintaa. 

Kuvassa 21 on kuvattu tuotesovellusten ja palvelutuotannon keskinäistä riippuvuutta ja 

vuorovaikutusta  

 

Kuva 21. Tuotteiden ja palvelutuotannon riippuvuus (Salminen V. Väitöskirja:  Synergian 

hallinta hybridi-innovaation avulla, TTY 2009). 
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Palveluosaaminen ja sen hallinta, sekä sen kehittäminen Firotec Oy:ssä tulee kirjata 

strategisiin tavoitteisiin. Osaamisen hallinta on taas seurausta siitä, miten organisaatio on 

sisäistänyt strategiset tavoitteet. Tulevaisuudessa palveluja ja osaamista tarvitaan 

enemmän, joten palveluinnovaatioilla on yrityksen toiminnan kannalta keskeinen merkitys. 

Suoraan työllistävä vaikutus on ilmeinen ja välillinen merkitys vaikuttaa kyselyjen 

määrään ja sitä kautta liikevaihtoon. 

Tämän tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä kohdassa 1.7.8.3 Kaija Arhio kirjoittaa 

(Arhio K. 2004, 53), että: ”Pieni yritys oppii esimerkiksi tekemällä, tarttumalla 

tilaisuuteen, tekemällä virheitä ja ongelmanratkaisun avulla. Yksilötasolla aikuisten 

oppimista kuvaavassa kokemusperäisen oppimisen mallissa oppiminen nähdään jatkuvana 

kehänä, jossa havainnointi, käsitteellistäminen, kokeilu ja kokemus seuraavat toisiaan”.  

Tavoitteiden toteutuminen voi joskus olla raskasta ja vaatia suuria taloudellisia uhrauksia. 

Tämän tutkimuksen tekijä on työskennellyt työhistorian aikana monissa eri yrityksissä ja 

osallistunut, sekä seurannut läheltä ”pilottihankkeita”. Liian optimistiset tavoitteet ovat 

aiheuttaneet usein hämmennystä laatijoilleen. Kokonaistuottavuuden positiivinen 

kehittyminen edellyttää organisaation tehokkuutta ja kumppanuuksien kehittämistä siten, 

että yhteistyö on kiinteää ja avointa. Sanotaan, että löyhä yhteistyö antaa löyhiä tuloksia ja 

päinvastoin. 

 

8.3.5 Hiilidioksidipäästöt ja luonnonsuojelu 

 

Firotec Oy:n kestävän kehityksen toimintaohjeessa tulee olla tavoite hillitä 

ilmastonmuutosta edistämällä kestävää kulutusta, sekä materiaali- ja energiatehokkuutta. 

Tämän tavoitteen toteutuminen edellyttää perehtymistä aiheeseen ja tutkimusta miten ja 

millä aikataululla CAD- järjestelmiin ominaisuus on saatavissa. ”Hiilijalanjälki” on 

käsitteenä vakiinnuttanut asemansa ja kansainvälisten standardien kehittymistä on 

seurattava tiiviisti, jotta yrityksen strategiaa määritettäessä voidaan tehdä oikeita valintoja.  

Strategiaa määritettäessä on muistettava, että taloudellisen menestyksen lisäksi huomio 

kiinnittyy yritysten suhteessa ihmisiin ja ympäristöön, jolloin eettisyys ja kestävä kehitys 

nousevat entistä keskeisemmiksi. 



  112.  

 

Hyvä taloudellinen suorituskyky luo edellytyksiä sosiaalisesta- ja ympäristövastuusta 

huolehtimiselle. Pöyryn sivuilla kerrotaan (Pöyry Forest Industry Consulting Oy 2008), 

että ”Yritysten menestyminen taas edellyttää henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta 

huolehtimista sekä vastuullista suhtautumista ympäristöä sekä sidosryhmiä kohtaan. 

Vastuullisen liiketoiminnan merkitys kasvaa koko ajan muun muassa maineen hallinnassa 

sekä yritys- ja tuotekuvan kehittämisessä”  

Mitä tarkoittaa käytännössä luonnon kestävän hoidon ja suojelemisen periaatteet, jotka on 

kuvattu tämän tutkimuksen kohdassa 1.7.7.  Onko planeettamme annettu meille käyttöä vai 

katselemista varten? Henkilökohtainen mielipiteeni on, että käyttöä varten, sillä onhan 

Sanassa sanottu (1Ms 1:28), että: ”Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: Olkaa 

hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, 

taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu”. 

 

9 YHTEENVETO 

 

Yrityksen strategiassa on määritelty, että se toteuttaa tavoitteitaan, eli hallitsee 

toimintaansa liittyviä riskejä sekä parantaa suorituskykyään jatkuvan parantamisen 

periaatetta noudattamalla. Millä tavoin se siis on mahdollista? Moduloinnilla saavutettavat 

hyödyt saadaan toteutumaan kolmella tavalla: 

 

- Asiakkaalle tulee myydä räätälöityjä ratkaisuja mahdollisimman vähän. Vastaus ei 

ole pelkästään kiinni myyntimiehen taidoista, vaan pitää päästä vaikuttamaan 

asiakkaan vaatimuksiin silloin, kun se on mahdollista. Parhaiten se onnistuu 

osallistumalla asiakkaan esisuunnitteluun, jos mahdollista ja vaikuttamalla 

spesifikaatioihin, joiden mukaan projektit tavanomaisesti yrityksessä toteutetaan.  

 

- Toinen ratkaisu on toteuttaa modulointi perustuen perusmääritelmään, jonka 

mukaan oikealla säännöstöllä luotuja tuotteita ei tarvitse suunnitella enää 

uudestaan. Lisäksi valmistus ja kokoonpanoperusteinen modulointi mahdollistaa 

osien valmistamisen ja kokoonpanon siten, että toiminta lähentelee sarjatuotantoa. 
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- Mikäli asiakkaan prosessissa tarvitaan muuntelumahdollisuutta, niin silloin voidaan 

tuotevariantit muunnella suunniteltujen moduulien avulla. Modulaarisella 

tuoterakenteella on tarkoitus saada aikaan tuotevalikoima, joka kattaa 

mahdollisimman laajasti asiakkaan muuntelun edellyttämät tarpeet.  

 

Firotec Oy:n toiminnassa on tällä hetkellä nähtävissä tilanne, jossa kaivataan innovaatioita 

toiminnan kehittämiseksi. Kysymyksessä on kehittymisen kierre, jossa hyvällä tai huonolla 

kehityksellä on taipumus toteuttaa itseään. Tapaustutkimuksen kyselyjen yhteydessä tuli 

selkeästi esiin halu ja toiveet moduloinnilla saavutettavista hyödyistä, mutta konkreettisia 

tuloksia oli vielä vähän, jolloin yrityksen hallituksen asettamiin tavoitteisiin ei ole vielä 

päästy. Liiketoiminnan uudistaminen ja palvelujen kehittäminen edellyttää, että 

yrityskulttuurin tulee olla rakenteeltaan innovatiivista johtamista, jolloin voidaan odottaa 

tuloksia.  

Innovatiivisuus nähdään yrityksen kyvykkyytenä ja motivaationa tuottaa uusia ja 

hyödyllisiä ideoita ja viedä niitä käytäntöön. Voidaanko asiakkaalle ja hänen prosessiin 

tuottaa sellaista lisäarvoa, että moduloinnin vaatima kehitystyön panostus halutulla aika-

akselilla on taloudellisesti kannattavaa asiakkaan liiketoiminnalle globaalisti? Kyetäänkö 

asiakkaat huomioimaan toivotulla tavalla? Onko perinteinen näkemys oikea siitä, että tietty 

joukko asiakkaan vaatimuksia täytetään toimitusprojektissa silloin, kun vaatimuksien 

täyttäminen suunnitellaan huolellisesti ja toteutetaan suunnitellusti? Tässä mallissa ei ole 

mielekästä seurata arvattuja vaatimuksia, vaan sitä, saako asiakas investointiaan vastaavan 

määrän lisäarvoa prosessiinsa. 

Innovaatiotoiminta johtaa jossakin vaiheessa tilanteeseen, jossa syntyy patentoitavia 

tuotteita. Tätä yrityksen profiilia kohottavaa ominaisuutta on hyödynnettävä ja siihen tulee 

valmistautua strategisesti, sekä selvittää etukäteen patenttien hakemiseen liittyvät 

toimenpiteet. 

Asiakkaan tuotantoprosessin kehittämisen lähtökohta on kehittää palvelun hallintaa, jolloin 

tunnistetaan asiakkaan prosessi ja sen vaatimat kehitystarpeet. Palvelunhallinnan 

menestymisen edellytyksiä on riittävän palvelustrategian olemassaolo. Moduloinnilla 

saavutettavat edut voidaan saavuttaa tunnistamalla segmentoinnilla asiakas, sekä 
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määrittämällä verkostokumppanien vastuut, valtuudet ja työkalut. Kumppanuuteen sisältyy 

myös liikeriskejä ja mahdollisesti menestystekijöitä, joita modulointi tuottaa. Jos 

moduloinnin lähtökohta on painottunut liikaa oman toiminnan tehostamiseen, se edellyttää 

tiimiltä asennemuutosta asiakkaan eduksi.  

Firotec Oy:n hallituksen esittämä tavoitetila on, että 80% projektitoimitusten kuljettimista 

voidaan toteuttaa modulointiosilla ja loput 20% räätälöidään tilanteeseen sopivaksi. Tämän 

hypoteesin toteutumiseen menee vielä vuosia. Suunnittelun automatisoinnille voidaan 

asettaa maali siten, että se, mitä tiedetään automatisoitavaksi, pyritään toteuttamaan ja 

tavoite kirjataan. Moduloinnille on vedettävä raja johonkin säännöstön avulla ja sekin 

kirjataan.  

Moduloinnin säännöstön luominen on oikeasti vaativa tehtävä, sillä siinä suoritetaan 

tuotteista saatavan hinnan ja moduloinnin hyötyjen välinen punnitseminen. On 

todennäköistä, että menettely on yrittämistä ja erehtymistä, koska täydelliseen suoritukseen 

kykenevää laaja-alaista perspektiiviä ei monella ole. 

Yrityksen asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin pyritään siten, että yrityksen strategiat on 

oltava kaikkien tiedossa. Nimikehallinta on oltava erityisesti tarjoustoimintaa ja 

suunnittelua suorittavien henkilöiden hallinnassa. Se asettaa valtavat haasteet 

myyntihenkilökunnalla, joiden täytyy olla myös selvillä siitä, mitä on moduloitu ja mitä 

ollaan moduloimassa.  

Suunnittelijoiden systemaattinen koulutus on erityisen tärkeä tavoite tehokkuuden 

lisäämiseksi projektiliiketoiminnassa, koska projektin kustannuksista jopa 90 % sidotaan 

suunnitteluvaiheessa. Tämän tutkimuksen kohdassa 8 on yrityksen kehittymiseen tähtäävät 

toimenpide-ehdotukset koottu kolmeen ryhmään. Eräs suunnitteluorganisaation osaamisen 

kehittämiseen tähtäävä toimenpide on alustavasti päätetty aloittaa keväällä 2012 ja siitä on 

kuvaus kohdassa 4.10. Siinä kohdassa käsitellään pitkittäistutkimusta, joka saattaa 

kuulostaa hieman vieraalta ja tutkimukselta tutkimusten joukossa. Tämän tutkimuksen 

tekijä on kuitenkin ehdottomasti sitä mieltä, että tutkimuksen käynnistäminen luo 

kehittymisen edellytykset pitkälle tulevaisuuteen, koska sen tekeminen toimii sparraajana 

ja suorastaan velvoittaa sovittuihin toimenpiteisiin. Tämän tutkimuksen tekijää kiinnostaa 
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olla mukana suorittamassa tällaista pitkäkestoista henkilöstön ja verkostokumppanien 

kehittymiseen tähtäävää toimenpidettä.  

Kuljetinjärjestelmien projektiliiketoiminnassa hankintojen kohdistaminen energiaa ja 

luontoa säästäviin ratkaisuihin näyttää olevan vielä tulevaisuutta. Kestävän kehityksen 

perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden 

säilyttäminen, sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä 

aikavälillä luonnon kestokykyyn. Luonnonsuojelukysymykset tulevat vastaisuudessa vielä 

merkittävimmin esille, kuin mitä ne nyt ovat. Yritysten toiminnassa suunta näyttää olevan 

sellainen, että eettiset pelisäännöt nousevat yhä enemmän esille. Tällöin edellytykset 

liiketoiminnalle mitataan sen mukaan, miten yritys elää suhteessa luomakuntaan ja on 

eettisesti vastuullinen.  

Vuonna 1923 Suomen eduskunta päätti luonnonsuojelulaista ja sen jälkeen on alkanut 

systemaattinen luonnonsuojelutoiminta. Vuonna 1924 nimitettiin ensimmäinen 

luonnonsuojeluviranomainen ja sen jälkeen luonnonsuojelualueita perustettiin 

voimakkaasti lisää. Suomessa luonnonsuojelu on perustunut näkemykseen, että luontoa 

suojellaan ihmisen käytöltä. Luonnonsuojelua voidaan pitää sivistysvaltion 

velvollisuutena, tai tarkemmin voidaan katsoa, että yksilön velvollisuus on huolehtia 

luonnosta. 

Kaikkien edellä käsiteltyjen aiheiden kohdalla on kerrottu yrityksen ja lopulta yrityksen 

työnantajan, eli tilaajan saamasta hyödystä globaalissa markkinatilanteessa. Miten 

yksittäinen tekijä prosessista ja yrityksen menestyksestä hyötyy? Ensinnä tulee mieleen 

työpaikan säilyminen, mutta monissa yrityksissä on käytössä jonkintasoinen 

tulospalkkiojärjestelmä. Tällöin yrityksen menestys koituu myös työntekijöidensä 

menestykseksi. Tulokseen perustuva palkkiojärjestelmä on omiaan edesauttamaan 

yrityksen asettamien strategioiden toteutumisessa. 

Keskeiset strategiset tavoitteet Firotec Oy:ssä ovat mahdollisia, mutta toteutumisen 

aikataulua pitää täsmentää. Näyttäisi siltä, että kaksi vuotta sitten aloitettu modulointi ja 

säännöstön luominen on alkuvaiheessa. Oleellisia eroja CASE- tapauksien välillä ei ollut 

havaittavissa. Haluttu taloudellinen hyöty saavutetaan vasta, kun moduuliosia on riittävästi 

ja siihen kuluu vielä useita vuosia. Monia toimenpiteitä tulee suorittaa, jotta tuloksia 
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voidaan havaita liiketoiminnan kannattavuutena myös taseessa ja tuloslaskelmassa, sekä 

tilinpäätösanalyysin tunnusluvuissa. 

Elinkaaren hallinnan ja ympäristönäkökohdat huomioiva moduuliperusteinen teollinen 

toiminta on yrityksissä epävirallinen ”standardi”. Modulointi käsitteenä tulee nykyisin 

esille kaikessa yritystoiminnassa, niin teollisuudessa kuin sosiaalipalveluissakin. 

Voidaankin sanoa, että siitä tulee toiminnan normi, samoin kuin johtamisjärjestelmät.  

Tässä tutkimuksessa on käsitelty sen ulkopuolelle rajattuja aiheita tarkoituksellisesti 

laajasti, koska on pyritty muodostamaan riittävä pohja jatkotutkimuksille ja operatiivisille 

toimenpiteille Firotec Oy:ssä. Samalla saadaan oikeaa laajuutta ja näkökulmaa asiaan, 

koska modulointi on yrityksessä vasta tiensä alussa. 
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