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Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää erään paperitehtaan käyttöpääoman hallintaa 

tuotannonsuunnittelun ja varastonhallinnan keinoin. Tuotannonsuunnittelussa tutkitaan 

syklinpituuden vaikutusta lajinvaihtohylkyyn ja siitä aiheutuvan varastotason nousun 

hyötyjä ja haittoja. Tehtaan ylijäämätasot määritetään puolen vuoden aikajänteeltä ja 

pyritään löytämään kehitysehdotuksia niiden minimoimiseksi. Työssä keskitytään 

lisäksi satamasta palautettuihin rulliin ja haamurulliin. Työn aiheista tehdään nykytila-

analyysit, joiden perusteella selvitetään kehityskohteet. Työssä hyödynnetään tehtaan 

omia tietojärjestelmiä osa-alueiden analysoimisessa. Analysoimisessa käytetään 

karkeasuunnitelmaa ja erilaisia raportteja varastoihin ja tuotantoon liittyen. Työn 

tulosten mukaan voidaan todeta, että syklinpituutta ei kannata varasto-ohjautuvalla 

tuotantomuodolla kasvattaa. Ylijäämiä syntyy paperiteollisuudessa vääjäämättä ja 

kyseisessä yrityksessä niiden hyödyntämisprosentit ovat varsin korkealla tasolla.  

Kokonaisuutena tehtaan käyttöpääoman hallinta on varsin hyvällä pohjalla eikä suuria 

toimintatapamuutoksia ole tarpeen tehdä. Satamapalautusongelman suuruudesta 

tehtaalla oli erilainen käsitys kuin asia todellisuudessaan oli. Työssä esitetään 

kehitysehdotuksia, joiden avulla ongelmaa voidaan edelleen pienentää ja saavuttaa 

konkreettisia säästöjä. Haamurullien määrä osoittautui minimaaliseksi. 
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This thesis aims to develop management of working capital in a paper mill by the means 

of production planning and inventory management. In production planning the study is to 

define how cycle length affects in grade change wreck and the increase of inventory and 

the benefits and harms between them. The rate of surplus of the mill will be defined in 

half year period and aims to find improvement propositions to minimize those. In addition 

thesis will focus on reels returning from port and ghost reels. There will be made present 

state analyses for different parts of the thesis to clarify improvement sections. The study 

will utilize mill’s own information systems to analyze different sectors. In analyzing there 

will be used rough production planning and different kind of reports considering 

inventory and production. According to the results can be stated that increasing cycle 

length is not rational using make to stock production form. In paper industry there will be 

always surpluses and in the mill in question the utilization rate for those is quite high. At 

large management of working capital in this mill is in good control and there is no need 

for bigger procedure amendments. Mill had different understanding considering reels 

returning from the port as it really was. The study will present improvement propositions 

to decrease the problem and achieve concrete savings. The amount of ghost reels turned 

out to be minor. 



 
 

 

 
 

ALKUSANAT  

 

Stora Enso mahdollisti minulle tämän haasteellisen diplomityön toteutuksen. 

Aikaisemman työkokemukseni perusteella minulla oli diplomityöni aiheeseen 

liittyvät perustiedot olemassa. Niiden pohjalta oli hyvä lähteä syventymään työni 

eri osa-alueisiin ja niiden analysoimiseen.  

 

Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka osaltaan vaikuttivat työni etenemistä sekä 

edesauttoivat tutkimuksen toteutuksessa. Stora Ensolla sain apua työhöni monilta 

eri osa-alueiden asiantuntijoilta, erityiskiitokset haluan antaa MOP-team:lle, 

tuotantopäällikkö Antti Outiselle sekä logistiikkapäällikkö Tommi Huttuselle, 

joiden panostus työni kannalta oli merkittävä. Lisäksi haluan kiittää työni ohjaaja 

Tiina Riippaa kärsivällisyydestä sekä työn tarkastaja Timo Kärriä asiantuntevista 

kommenteista. 

 

Lopuksi haluan kiittää vielä läheisiäni tuesta ja kannustuksesta. 

Kokonaisuudessaan työ oli erittäin mielenkiintoinen projekti, joka vaati paljon, 

mutta oli myös palkitseva ja opettavainen tulevaisuutta ajatellen. Tästä se 

oppiminen vasta alkaa. 

 

Kouvola, huhtikuu 2013 

Joni Saarela  

 

 

 

    

  



 
 

 

 
 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

1 JOHDANTO .................................................................................................... 1 

1.1 Työn tausta ja tutkimusongelma ............................................................... 1 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset ............................................................................... 3 

1.3 Tutkimus- ja analysointimenetelmät ......................................................... 4 

1.4 Työn rakenne ............................................................................................ 7 

2 LOGISTIIKKA TEOLLISESSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ ............... 9 

2.1 Logistiikan tavoitteet ................................................................................ 9 

2.2 Logistiikan tieto-, raha- ja materiaalivirtojen kytkeytyminen toisiinsa .. 10 

2.3 Tilausohjattu logistiikka .......................................................................... 11 

2.4 Logistiikka kilpailutekijänä..................................................................... 12 

2.5 Varastointi ja varastonhallinta ................................................................ 14 

3 TUOTANNONOHJAUS JA TUOTANNONSUUNNITTELU 

PAPERITEOLLISUUDESSA ............................................................................... 18 

3.1 Tuotannonohjaus ..................................................................................... 18 

3.1.1 Tuotannonohjauksen tavoitteet ........................................................ 18 

3.1.2 Tuotannonhallinnan päätoiminnot ................................................... 19 

3.1.3 Tuotantomuodot ja tuotannonohjausmuodot ................................... 21 

3.2 Tuotannonsuunnittelu ............................................................................. 23 

3.2.1 Tuotannonsuunnittelun tavoitteet .................................................... 24 

3.2.2 Tuotannonsuunnittelu paperikoneella .............................................. 24 

3.2.3 Tuotannonsuunnittelun vaikutus talouteen ...................................... 26 

3.2.4 Tuotannonsuunnittelun asiakaslähtöisyys ....................................... 28 

4 STORA ENSO OYJ JA TUOTANNONSUUNNITTELU ANJALAN 

PAPERITEHTAALLA .......................................................................................... 30 

4.1 Stora Enso Oyj ........................................................................................ 30 



 
 

 

 
 

4.1.1 Stora Enso Anjalan paperitehdas ..................................................... 31 

4.2 Tuotannonsuunnittelun nykytilanne ja syklitys ...................................... 33 

4.3 Suunnitelman toteuman tarkastelu historiasta......................................... 35 

4.4 Lajinvaihtohylyn toteuman analysointi ................................................... 42 

4.5 Optimointivaihtoehdot tuotannonsuunnitteluun ..................................... 44 

5 VARASTONHALLINNAN KEHITTÄMINEN ANJALAN 

PAPERITEHTAALLA .......................................................................................... 50 

5.1 PK2 ylijäämätilanteiden kartoittaminen.................................................. 50 

5.2 Satamapalautusrullien tarkastelu............................................................. 52 

5.2.1 Syitä satamapalautusrullille ............................................................. 55 

5.2.2 Satamapalautuskuorman saapuminen tehtaalle ja niiden 

hyödyntäminen .............................................................................................. 58 

5.2.3 Kehitysehdotukset satamapalautusten minimoimiseksi .................. 59 

5.3 Ylijäämärullien hyödyntäminen .............................................................. 62 

5.4 Haamurullien tarkastelu .......................................................................... 66 

5.5 Ratkaisuvaihtoehdot varastonhallinnan kehittämiselle ........................... 70 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPITEET ................................................ 75 

6.1 Tuotannonsuunnittelu ............................................................................. 75 

6.2 Varastonhallinta ...................................................................................... 77 

6.3 Tuotannonsuunnittelun ja varastonhallinnan yhteys ............................... 81 

6.4 Työn tulosten luotettavuus ja yleistettävyys ........................................... 81 

7 YHTEENVETO ............................................................................................. 83 

LÄHTEET ............................................................................................................. 86 

 

  

  



 
 

 

 
 

KUVALUETTELO  

 

Kuva 1. Työn rakenne……………………………………………….…………….7 

Kuva 2. Logistiikan tieto-, raha-, materiaali- ja paluuvirrat……………………..11 

Kuva 3. Kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä….............................................13 

Kuva 4. Tuotannonohjauksen tavoite…………………………………………….19 

Kuva 5. Tuotannonhallinnan päätoiminnot………………………………………21 

Kuva 6. Ajot ja lajinvaihdot……………………………………………………...25 

Kuva 7. Anjalan paperitehdas……………………………………………………31 

Kuva 8. PK2 syklisuunnitelma vaaleusportaittain……………………………….34 

Kuva 9. PK2 toteutunut karkeasuunnitelma kesäkuu 2012……………………...36 

Kuva 10. PK2 toteutunut karkeasuunnitelma heinäkuu 2012……………………37 

Kuva 11. PK2 toteutunut karkeasuunnitelma elokuu 2012………………………38 

Kuva 12. PK2 toteutunut karkeasuunnitelma syyskuu 2012…………………….39 

Kuva 13. PK2 toteutunut karkeasuunnitelma lokakuu 2012…………………….40 

Kuva 14. PK2 toteutunut karkeasuunnitelma marraskuu 2012………………….41 

Kuva 15. PK2 ylijäämät kesä-elokuu 2012………………………………………51 

Kuva 16. PK2 ylijäämät syys-marraskuu 2012…………………………………..52 

Kuva 17. Satamapalautukset tonneina vuonna 2012……………………………..54 

Kuva 18. Syitä palautuksiin aikaväliltä kesä-marraskuu 2012…………………..56 

Kuva 19. Syiden prosentuaalinen jakautuminen aikaväliltä kesä-marraskuu 
2012………………………………………………………………………………56 

Kuva 20. PK2 ylijäämien hyödyntäminen kesä-marraskuu 2012………………..63 

Kuva 21. PK2 yli trimmitettyjen hyödyntäminen kesä-marraskuu 2012………..64 

Kuva 22. PK2 sivuratojen hyödyntäminen kesä-marraskuu 2012……………….64 

Kuva 23. PK2 Haamurullien syntymistilanteet 2012…………………………….68 

Kuva 24. PK3 Haamurullien syntymistilanteet 2012…………………………….69 



 
 

 

 
 

TAULUKKOLUETTELO  

 

Taulukko 1. Anjalan kirjapaperilajit……………………………………………..32 

Taulukko 2. ExoPress lajit……………………………………………………….32 

Taulukko 3. PK2 lajinvaihdot...………………………………………………….43 

Taulukko 4. PK2 syklin lajinvaihtoajat ja -nopeudet……..…………………...…45 

Taulukko 5. Syklin pituuksien vertailu…………….…………………………….46 

Taulukko 6. Varastotasojen nousu tuplaamalla syklinpituus…...………………..47 

Taulukko 7. Satamapalautukset tonneina vuonna 2012………………………….54 

Taulukko 8. Mussalon satamapalautusten suhde konttitilausten määrään……….55  

  



 
 

 

 
 

TERMI- JA LYHENNELUETTELO  

 

Ajo - Peräkkäisten lajinvaihtojen välinen aika, jossa tuotetaan samaa tuotelajia 

 

Allokoida - Siirtää jo tuotettu paperi toiselle tilaukselle 

 

Asete - Kertoo mitkä tilaukset leikataan rinnan 

 

ATO - Assemble To Order, Asiakasohjautuva kokoonpano 

 

Coptimi 2.11 - Konttien optimointiohjelma (Tietoenator) 

 

CPSDI - Confirmed, Produced, Shipped, Delivered, Invoiced (tilauksen tila) 

 

CSC - Customer Service Center, Asiakaspalvelukeskus 

 

ETO - Engineer To Order, Asiakasohjautuva tuotesuunnittelu 

 

Exmill - Päivä, jolloin tilauksen oltava valmis lastattavaksi 

 

FOB-arvo - Free on board, tuotelajin hinta ilman rahtikustannuksia 

 

Hylsy - Paperi rullataan hylsyn ympärille muodostaen paperirullan 

 

ISO-vaaleus - Paperin vaaleuden mittayksikkö 

 

Lusata - Rullan halkaisijan pienentäminen  

 

Millnet - Myyntihinta - (kuljetuskustannukset + komissiot) 

 

MOP-team - Mill Order Planning, Tuotannonsuunnittelutiimi 

 

MTO - Make To Order, Tilausohjautuva tuotanto 



 
 

 

 
 

MTS - Make To Stock, Varasto-ohjautuva tuotanto 

 

Muutto - Saman asetteen lukumäärä 

 

Payload - Kontin markkinakohtainen painoraja 

 

PK2,3 - Paperikone 2, 3 

 

PL - Pituusleikkuri 

 

Pulpperoida - Rullan hajottaminen sulpuksi pulpperissa 

 

Sivurata - Varastoon tehtävä tuotantoerä 

 

Trimmihukka/hylky/häviö - Leveyshukka, mitä trimmittäessä syntyy 

 

Trimmileveys - Paperikoneen rataleveys 

 

Trimmitys - Tuotannonsuunnittelija trimmittää tilaukset paperikoneen 

rataleveydeksi niin, että trimmihukka minimoituu 

 

URK - Uudelleenrullaaja 

 

Urkata - Uudelleenrullata 

 

WC - Working Capital, Käyttöpääoma 

 

Yhteenpakattava rulla - Alle 600mm leveät rullat pakataan parirullana  

 

Yli trimmitetty - Tilaus on trimmitetty yli määrätoleranssin



1 
 

1 JOHDANTO 

 

Tämä Diplomityö tehtiin yritykselle Stora Enso Publication Papers Oy Ltd. Työ 

käsittelee Anjalan paperitehtaan varastonhallinnan ja tuotannonsuunnittelun 

kehittämistä. Työssä pyritään löytämään ratkaisumalleja käyttöpääoman 

minimoimiseksi edellisten osa-alueiden toimintatapoja kehittämällä. 

 

1.1 Työn tausta ja tutkimusongelma 

 

Käyttöpääoman pitäminen on yrityksen näkökulmasta hyvinkin kallista, jos 

pääomat ovat tuottamattomina vaihto- ja rahoitusomaisuudessa. Tämän takia 

onkin elinehto, että sen käyttöä suunnitellaan ja valvotaan (Kerr, 1997). Yleisesti 

ottaen metsäteollisuuden alalla toimivissa yrityksissä käyttöpääomaprosentit ovat 

muuta teollisuutta keskimääräistä korkeammat. Alalla vallitseva kilpailu on 

todella kovaa ja yksinään jo se pakottaa yrityksen kehittämään käyttöpääoman 

hallintaa säilyttääkseen mahdollisimman korkean kilpailukyvyn.  

 

Käyttöpääoma (Working capital, WC) tarkoittaa rahoituksen määrää, joka on 

sitoutunut yrityksen juoksevaan liiketoimintaan. Käyttöpääoma rahoitetaan 

osittain pitkäaikaisella ja osittain lyhytaikaisella omalla tai vieraalla pääomalla. 

Rahoituksen pysyvyys vaikuttaa rahoitusrakenteen turvallisuuteen. (Leppiniemi & 

Kykkänen 2007, s. 149) Alla käyttöpääoman määritelmä: 

 

 Vaihto-omaisuus 

 + Myyntisaamiset 

 - Ostovelat 

 - Saadut ennakot 

 = Käyttöpääoma. 

 

Tässä työssä puhuttaessa käyttöpääomasta ja sen optimoimisesta, tarkoitetaan vain 

vaihto-omaisuutta. Käyttöpääoma on kokonaisuutena edellä kuvatun määritelmän 



2 
 

 
 

mukaisesti laajempi kokonaisuus, mutta tämän työn kannalta ei ole merkittävää 

käsitellä myyntisaamisia, ostovelkoja eikä saatuja ennakkoja. Anjalan 

paperitehtaan toiminnassa vaihto-omaisuuteen on sitoutunut liikaa pääomaa ja 

tämän työn tarkoituksena on tarkastella tämän pääoman optimoinnin eri 

mahdollisuuksia. Tehtaalla halutaan muuttaa toimintatapoja käyttöpääoman 

hallintaan liittyen sekä löytää konkreettisia ratkaisumalleja erityisesti 

tuotannonsuunnittelun ja varastonhallinnan osa-alueilla. Tuotannonsuunnittelu on 

myös työkalu varastonhallintaan, koska sen avulla voidaan vaikuttaa niin 

lopputuotevarastoihin kuin raaka-ainevarastoihin. 

 

Diplomityössä pääkysymykseksi nousee se, kuinka tehdasympäristössä voidaan 

kustannustehokkaalla tavalla tehostaa käyttöpääoman hallintaa, säilyttäen silti 

myös vähintään nykyinen toimitusvarmuus ja joustavuus. Työn tutkimusongelma 

jakaantuu kahteen itsenäiseen, mutta varsin tiiviisti toisiinsa liittyviin 

osakokonaisuuksiin. Alhaalla on kuvattu molempia osa-alueita 

seikkaperäisemmin: 

 

1. Tuotannonsuunnittelu / paperilajien syklitys 

 

Anjala paperitehtaalla toimiva MOP-team (Mill order planning) operoi 

tuotannonsuunnittelua ja koordinoi asiakastilauksia. Nykyinen paperilajien 

syklitys / ajojärjestys on tuotannon optimoima ja sitä noudatetaan varsin 

orjallisesti tietyin poikkeuksin. Sykli etenee vaaleusportaittain lajista 

toiseen ja kokonaisen syklin kesto on teoriassa noin 2 viikkoa. Tarkoitus 

on tehtaan henkilöstön, erityisesti tuotannon ja tuotantokoordinaattorien 

(MOP-team) kanssa yhteistyössä löytää optimaalinen syklijaotus 

tuoteportfoliolle tehtaan pienemmällä paperikoneella, PK2:lla. 

Syklijaotusta ja sen pituutta tarkastellaan eri lajien nykyisen kysynnän, 

lajinvaihdoista aiheutuvien kustannusten sekä varastotason muutoksen 

perusteella. Tutkimuksessa hyödynnetään tehtaan tietojärjestelmistä 

saatavia historiatietoja tuotannonsuunnittelun sekä lajinvaihtojen toteuman 

osalta.  
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2. Varastonhallinta 

 

Tässä osiossa tarkastellaan tehtaan ylijäämävarastoja sekä mahdollisia 

toimenpiteitä tilanteen optimoimiseksi. Nykytilanteessa tehtaan 

tuotevarastoon jää väistämättä yliajo- ja sivuratarullia, joiden 

hyödyntäminen tuleville tilauksille on pääosin tuotannonsuunnittelijan 

vastuulla. Työssä käydään läpi tehtaan varastojen ja varastoinnin nykytila 

hyvin käytännöllisellä tasolla. Lisäksi työssä analysoidaan 

tuotantoprosessin eri vaiheissa kadonneita rullia eli niin sanottuja 

haamurullia ja syitä niiden syntymiselle. Haamurullien osalta pyritään 

määrittämään molempien paperikoneiden osalta tonnimäärät vuoden 2012 

aikana ja pohtimaan mahdollisia kehitysehdotuksia niiden 

minimoimiseksi. 

 

Toinen varastonhallintaan kytkeytyvä osa-alue on satamapalautusrullien 

minimointi. Työssä pyritään selvittämään syitä, minkä takia satamasta 

palautuu rullia tehtaalle sekä kehittämään ratkaisumalleja, jotta 

tulevaisuudessa määrää saadaan alaspäin.  

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Diplomityön tärkein tavoite on kehittää Anjalan paperitehtaan käyttöpääoman 

hallintaa tuotannonsuunnittelun ja varastonhallinnan keinoin. Tähän 

päätavoitteeseen päästään löytämällä ratkaisuja seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

• Tuotannonsuunnittelu 

o Millainen on tuotannonsuunnittelun nykytila PK2:lla? 

o Miten syklijaotusta voi kehittää ja miten syklinpituus vaikuttaa 

lajinvaihtohylkyyn / varastotasoihin?  

  



4 
 

 
 

• Varastonhallinta 

o Mikä on ylijäämävaraston nykytila?   

o Miten ylijäämätasoa on kannattava optimoida?  

o Minkä takia satamasta palautuu rullia takaisin tehtaalle?  

o Kuinka paljon satamapalautuksia kerääntyi tarkasteluvälillä? 

o Mitkä ovat ratkaisuehdotukset satamapalautusten minimoimiseksi? 

o Mitkä syyt johtivat haamurullien syntymiseen ja mitä voi tehdä 

tilanteen kehittämiseksi?  

 

Tämä diplomityö on hyvin tiiviisti kyseiselle tehtaalle kohdistettu. Näin ollen 

teoria-osuus käsittää vain työhön olennaisesti liittyvät seikat. Teoria-osiossa 

käsitellään logistiikkaa teollisessa tuotantoympäristössä, tuotannonohjausta 

paperiteollisuudessa ja tuotannonsuunnittelua niin paperiteollisuudessa kuin 

yleiselläkin tasolla. Työn empiriaosuus on rajattu kahteen merkittävään 

kokonaisuuteen: Anjalan paperitehtaan tuotannonsuunnitteluun ja 

varastonhallintaan. Näistä kahdesta kokonaisuudesta työn painopiste keskittyy 

enemmän varastonhallinnan puolelle. Työssä keskitytään tehtaan pienempään 

paperikoneeseen, PK2:een ja sen tuotteisiin. Satamapalautuksia ja haamurullia 

käsitellään koko tehtaan mittakaavassa. Rajaukset on päätetty koskemaan edellä 

mainittuja asioita, koska niiden kohdalla koetaan olevan eniten mahdollisuuksia 

kehittää toimintaa.  

 

1.3 Tutkimus- ja analysointimenetelmät 

 

Työ suoritetaan tapaustutkimuksena vain Anjalan paperitehdasta koskien. 

Tutkittavaa ongelmaa lähestytään normatiivisen soveltavan tutkimuksen kautta. 

Tutkimus on käytännön ongelmia ratkova case -tutkimus, jossa teoriatietoa 

sovelletaan case -yritykseen ja sen toimintoihin. Työn tavoitteena on ratkaista 

ongelmia teoreettisen tietämyksen ja toimintaehdotusten kehittämisen 

yhdistelmänä. 

 

Tietoa tutkimukseen kerätään käsiteltävän alan kirjallisuudesta, Knowpap 

oppimisympäristöstä, yrityksen omista tietojärjestelmistä, palavereista, 
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keskusteluista sekä henkilöhaastattelujen kautta. Haastattelujen tarkoituksena on 

seurata ennalta laadittuja kysymyksiä, ja kerätä näihin vastauksia. Kysymyslista 

perustuu kirjoittajan olettamuksiin ja ennakkotietoihin asioista, mutta tavoitteena 

on saada haastateltavan oma mielipide ja mahdolliset parannusehdotukset selville 

ilman merkittävää johdatusta. 

 

Anjalan paperitehtaalla on käytössä ABB:n kehittämä tuotannonohjausjärjestelmä 

Vtrin, jota Anjalassa kutsutaan Messiksi. Sen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat 

tuotannonsuunnittelu, tuotannon hallinta sekä tilaustietojen ja laatutietojen 

hallinta. Messi rekisteröi erilaisia tietoja paperikoneelta, esimerkiksi 

tuotantotilanteesta kiinnirullausyksikössä, aktiivisen ajon tilanteesta, 

konerullasuunnittelusta, katkoista ja konerullan laatutiedoista. Messiä 

hyödynnetään myös tehokkuus- ja kustannusraporteissa. (ABB Messi 

koulutusmateriaali, 2005) 

 

Tuotannonsuunnittelun osalta tarkoituksena oli tehdä nykytila-analyysi ja 

kartoittaa optimaalinen syklijaotus ja syklinpituus PK2:lle eri muuttujien kuten 

kysynnän, lajinvaihtojen ja varastotasojen pohjalta. Tutkimuksessa hyödynnettiin 

Messin karkeasuunnittelua, jossa näkyy paperilajien ajojärjestyksen mukainen 

syklisuunnitelma. Tuotannonsuunnittelun toteumaa tarkasteltiin tietojärjestelmä 

Fenixin karkeasuunnitelmasta ja sen pohjalta analysoitiin syklien toteutuneita 

pituuksia ja tiheyksiä. Lajinvaihtoajat kerättiin Vipetec-lajinvaihtokirjastosta, 

johon päivittyy juoksevan kolmen kuukauden keskimääräiset lajinvaihtoajat. 

Tuotannonsuunnittelun kehittämiseen liittyen haastateltiin PK2:n 

tuotantopäällikköä ja käyttöpäällikköä sekä PK3:n käyttöpäällikköä. 

Varastonhallinnan puolella tarkoituksena oli määrittää ylijäämävaraston nykytila 

sekä ideoida ratkaisuehdotuksia toiminnan kehittämiselle. Sivuratoja määritettiin 

rullatilausraportin avulla hakemalla tietyllä aikavälillä kaikki varastotilaukset ja 

käymällä ne yksitellen läpi selvittäen onko kyseessä sivurata vai ei. Yli 

trimmitettyjen osalta toteutettiin samaa periaatetta kuin edellä eli haettiin 

rullatilausraportin avulla kaikki asiakastilaukset ja joka tilauksen kohdalla oli 

tarkistettava Messin rullatilausrivin tilanteesta oliko tilaus trimmitetty 
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määrätoleranssien yli. Tämä vaati merkittävän määrän käsityötä ja työaikaa, mutta 

mitään nopeampaa tapaa yli trimmitettyjen selvittämiseen ei ollut. 

 

Sivuratojen ja yli trimmitettyjen hyödyntämisen analysoimisessa käytettiin myös 

rullatilausrivin tilannetta. Uudelleenrullattavien hylyn mitoitus ei ollut helposti 

saatavilla. Ensin tarkistettiin rullatilausrivin tilanteesta uudelleenrullattavien 

rullien määrä, sitten kollikyselyn ja rullalokin kautta todennettiin mille tilaukselle 

kyseiset rullat oli kohdistettu. Viimeiseksi laskettiin hylyn suuruus 

uudelleenrullatun tilauksen toteutuneen rullapainon ja niin sanotun emorullan 

painon erotuksena. Satamapalautuksia analysoitiin satamavarastoraporttien ja 

tehtaalle saapuvien rahtikirjojen pohjalta. Konttien optimointi ohjelma Coptimi 

2.11 sekä tilaustenkäsittely -ohjelma Fenixiä hyödynnettiin satamapalautusrullien 

syiden selvittämisessä. Haamurullatilannetta analysoitiin hyödyntäen Messin 

tilauslistaa sekä vuoromestarien näkemyksiä. 

 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoitujen teemahaastattelujen tavoin. 

Kysymykset oli laadittu etukäteen omakohtaisen tietämyksen perusteella. Työn 

aikana käytiin useita palavereita, joissa pyrittiin luomaan katsaus tutkittavaan 

ongelmaan ja määrittämään tavoitteet ja yhteyshenkilöt aina kunkin asian 

tiimoilta. Sen lisäksi työn välituloksia käytiin läpi ohjaajan sekä muiden 

henkilöstön jäsenten kanssa ja päätettiin jatkotoimenpiteistä. Työssä kerättiin 

tietoa niin tuotantopäälliköltä, käyttöpäälliköiltä, logistiikkapäälliköltä, 

controllerilta, assistant controllereilta, vuoromestareilta kuin MOP -team:lta. 
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1.4 Työn rakenne 

 

Tässä kappaleessa esitellään työn rakenne, jota on selvennetty kuvassa 1. 
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Kuva 1. Työn rakenne.  
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2 LOGISTIIKKA TEOLLISESSA 

TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ 

 

Logistiikka on elintärkeä osa liike-elämää. Väitetään, että liike-elämä ei pyöri 

ilman logistiikkaa. Tälle kovalle väitteelle on kuitenkin perusteensa. Logistiikka 

on EU-tasollakin kirjattu yhdeksi merkittävimmistä jäsenmaiden kilpailukykyä 

parantavista toimialoista, puhumattakaan siitä, miten se vaikuttaa teollisuuden 

kilpailukykyyn. Suomen teollisuus on vahvasti vientivetoinen, mikä aiheuttaa 

erityisvaatimuksia logistiikalle. Päämarkkina-alueet ovat meriyhteyksien päässä, 

mikä puolestaan korostaa Suomen vientiteollisuuden riippuvuutta 

merikuljetuksista. Logistiikka voidaan määritellä lyhyesti seuraavalla tavalla: 

”Logistiikka on tuotteen tai palvelun ja siihen liittyvän tiedon ja rahan hallintaa 

organisaatiossa asiakastarpeiden tyydyttämiseksi” (Ritvanen, 2011, s. 19 - 20). 

 

Logistiikka liittyy yrityksen läpi kulkevaan tavaravirtaukseen sekä niihin liittyvien 

tietojen käsittelyä ja välittämistä. Myös maksu-, raha-, ja pääomavirtojen 

suunnittelu ja toteutus kuuluu logistiseen prosessiin. Toisin sanoen logistiikka on 

tavaravirran ja siihen liittyvän tieto- ja rahavirran ohjaamista ja toteuttamista. 

Ohjaamiseen kuuluvat suunnittelu, tilaustenkäsittely, myynti, hankinta, 

taloushallinto, tilausten valvonta sekä tapahtuma- ja muutostietojen välittämistä. 

Toteuttaminen pitää sisällään tavarankäsittelyä, kuljettamista, varastoimista, 

tehdastyötä, asiakirjojen luomista, laskuttamista, saatavien valvontaa ja maksujen 

suorittamista. (Sakki, 1999, s.24) 

 

2.1 Logistiikan tavoitteet 

 

Logistiikalla on selkeät tavoitteet yritystoiminnassa. Näitä ovat raaka-aineiden, 

puolivalmisteiden sekä valmiiden tuotteiden toimitus siihen paikkaan, aikaan, 

laadullisesti ja määrällisesti niin kuin on sovittu. Toimituksesta tulee huolehtia 

kunkin yrityksen valitseman palvelutason mukaisesti niin, että yrityksen 

taloudellinen tulos on mahdollisimman positiivinen. Yhtenä logistiikan 

tavoitteista on ympäristön kuormittamisen minimointi. (Ritvanen, 2011, s. 19) 
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Sakki (1999, s. 25) toteaa, että logistiikan tavoitteet liittyivät aikaisemmin 

merkittävästi kustannustehokkuuteen. Nykyään pyritään kuitenkin yhä enemmän 

kehittämään asiakaspalvelun laatua. Toki hinta on tärkeä kilpailutekijä, mutta sen 

lisäksi pyritään lyhentämään toimitusaikoja, nostamaan jakelu- ja 

reagoimisnopeutta sekä huolehtia toimituksen saapumisesta sovittuna aikana. 

Sakki (1999, s. 26) tiivistää logistiikan tavoitteet kahteen pääkohtaan: 

• Ulkoinen eli palvelutehokkuus: Toiminnan parantaminen niin, että 

asiakkaille tarjotaan entistä enemmän ratkaisuja pelkän materiaalin sijasta. 

Asiakasta autetaan oman sisäisen ja ulkoisen tehokkuuden lisäämisessä. 

• Sisäinen eli kustannustehokkuus: Ylimääräisen käsittelyn välttäminen, 

varastojen minimointi, pääoman ja työn tuottavuuden jatkuva 

parantaminen. 

 

2.2 Logistiikan tieto-, raha- ja materiaalivirtojen kyt keytyminen toisiinsa 

 

Seuraavassa käsitellään logistiikan kannalta oleellisia tapahtumavirtoja, kuten 

tieto-, raha- ja materiaalivirtoja ja niiden kytkeytymistä toisiinsa. Asiakkaan ja 

toimittajan välillä liikkuu tietoa, materiaaleja ja rahaa. Materiaalivirta kulkee 

aluksi toimittajilta asiakkaille, kun taas tieto- ja rahavirta asiakkailta toimittajalle. 

Paluuvirrassa tuotteita tietenkin palautuu toimittajille. Materiaali-, tieto- ja 

rahavirrat kulkevat myös ristiin rastiin, koska tiedon pitää kulkea myös 

toimittajilta asiakkaille, jotta logistiikka olisi mahdollisimman tehokasta. 

Paluuvirtaankin voi liittyä rahavirta, siinä tapauksessa kun kierrätettävän 

materiaalin vastaanottaja maksaa kierrätysmateriaalista. Tapahtumaketju on 

esitetty kuvassa 2. (Ritvanen, 2011, s. 21)  
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Kuva 2. Logistiikan tieto-, raha-, materiaali- ja paluuvirrat (Ritvanen, 2011, s. 22) 

 

Koko logistiikkaprosessi alkaa kun ensimmäinen tietovirta saapuu. Materiaalivirta 

koostuu materiaalien ja tuotteiden kuljettamisesta ja säilyttämisestä. Onnistuneen 

materiaalivirran hoitaminen näkyy lyhyinä toimitusaikoina ja tämän johdosta 

parempana asiakastyytyväisyytenä. Noudattaen logistiikan perusperiaatteita 

materiaalivirta vaatii tietovirtaa. Tilanne, jossa materiaalia toimitetaan, vaikka 

tietoa ei ole kenelläkään, on vastoin tehokasta logistiikkaa. Pääoma- eli rahavirta 

on materiaalivirran vastainen ja koostuu raaka-aineista sekä tuotteista 

maksettavasta vastikkeesta. Lähes poikkeuksetta rahavirta tulee materiaalivirtaan 

nähden jäljessä. Paluuvirta tarkoittaa materiaalivirran erilaisista vaiheista 

poistuvaa jäte- tai sivutuotevirtaa sekä käytöstä poistettujen tuotteiden ohjaamista 

takaisin kiertoon tai loppukäsiteltäväksi. (Ritvanen, 2011, s. 22) 

 

2.3 Tilausohjattu logistiikka 

 

Tilausohjatussa logistiikassa tuote toimitetaan asiakkaan tilauksesta asiakkaalle tai 

sovittuun paikkaan. Useissa tapauksissa tehdään tuotteen suunnittelua, osien ja 

komponenttien ja materiaalien hankintaa ja varsinainen tuotteen tuottaminen tai 

kokoaminen tapahtuu vasta tilauksen saavuttua. Täydellisessä tilausohjauksessa 

tuote valmistetaan siis vasta silloin, kun asiakkaalta on tullut sitova tilaus. (Karrus 

ja Söderström, 2001) 

 

Imuohjaus eli JIT (Just In Time) toimii sillä periaatteella, että tuote valmistetaan 

vasta silloin kun asiakkaan todelliset tarpeet on saatu selville. Tällöin yritys ei ole 

   Toimittajat Yritys Asiakkaat 

 

Tietovirta 

 
Materiaali- / 

palveluvirta 

 

Rahavirta 

 

Paluuvirta 

 

 

Rahavirta 

 

Paluuvirta 

 
Materiaali-/ 

palveluvirta 

Tietovirta 
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riippuvainen kysyntäennusteista, vaan toimitusprosessi käynnistyisi 

loppukäyttäjän tilauksesta. Tätä periaatetta edustavat henkilöt haluavat korostaa 

asiakaslähtöisyyttä sekä parempaa asiakastarpeiden huomioimista. (Inkiläinen, 

2011, s. 11) 

   

2.4 Logistiikka kilpailutekijänä 

 

Kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten logistiikan merkitys 

kilpailukykytekijänä on huomattava, koska globaalit toimitusketjut vaativat 

tehokasta logistiikkaa ja sen hallintaa. Jopa hallitusohjelmassa (LVM 2010) 

korostetaan tehokkaan logistiikan merkitystä Suomen kilpailukyvyn ja 

saavutettavuuden keskeisenä tekijänä. Vaikuttamalla koko toimitusketjun 

logistisiin kustannuksiin voi yritys saavuttaa huomattavaa kilpailuetua. Yritykset 

ovat ryhtyneet panostamaan suuremmissa määrin ydinosaamiseensa, koska 

kustannuksia on pyritty minimoimaan sekä tuottamattomasta toiminnasta on 

pyritty irtautumaan. Tämä on johtanut ulkoistamisiin ja se onkin näkynyt viime 

vuosina ulkopuolisten logistiikkapalveluyritysten määrän kasvuna. Erittäin 

merkittävänä kilpailutekijänä logistiikassa on yrityksen maantieteellinen 

sijoittuminen, muun muassa infrastruktuuri, kulkuyhteyksien toimivuus ja 

satamien läheisyys ovat logistisesti tärkeitä tekijöitä. (Ritvanen, 2011, s. 25) 

 

Menestyneimmät japanilaiset yritykset keskittyvät aikaan kriittisenä 

kilpailutekijänä. Kokonaistavoitteena on käytetyn ajan minimointi niin tuotteiden 

suunnittelun, tuotannon kuin jakelun osalta. Aika on yksi strategian tekijöistä 

yhdessä pääoman, tuottavuuden, laadun ja innovatiivisuuden kanssa. (Sartjärvi, 

1992, s. 29)  

 

Logistiikassa on kaksi merkittävää tehokkuutta, ne ovat sisäinen tehokkuus ja 

ulkoinen tehokkuus. Molemmat ovat tärkeitä kokonaisuuden kannalta, mutta 

varsinaisesti sisäinen tehokkuus ei vaikuta suoraan asiakkaan ostopäätökseen. 

Yleensä asiakas ei edes näe yrityksen logistisia toimintoja, joten tämä ei juuri 

vaikuta ostopäätökseen. Yrityksen ulkoista tehokkuutta kehittävä logistinen 

osaaminen puolestaan vaikuttaa enemmän asiakkaan ostopäätökseen. Joustavuus, 
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hyvä toimitus- ja palvelukyky ja ympäristöosaaminen ovat ulkoista tehokkuutta. 

Näihin perustuva erilaisuus on kilpailuetu, joka voi johtaa pitkäaikaiseen 

asiakassuhteeseen. Tavoitteena on siis, että ulkoinen tehokkuus on koko ajan 

kilpailijoita edellä. Kilpailukyvyn kohentaminen vaatii aikaa ja edellyttää 

pitkäjänteistä, kovaa ja määrätietoista työskentelyä. Alhaalla olevassa kuvassa 3 

havainnollistetaan kuinka logistiikan avulla voidaan parantaa kannattavuutta. 

(Sakki, 1999, s. 162 - 163)   

 

 

Kuva 3. Kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä. (Ritvanen, 2011, s.26) 

 

Toiminnan laatua voidaan parantaa esimerkiksi logistiikan palvelukyvyn ja -tason 

parantamisella. Myös tuotantoa tehostavat uudistukset lisäävät tuotantoa ja näin 

ollen todennäköisesti myös myyntiä. Pääomien hallinnan kehittäminen perustuu 

vaihto-omaisuuden ja varastotasojen vähentämiseen sekä maksuaikojen 

hyödyntämiseen. Tästä on seurauksena pääoman nopeampi kierto. 

Kustannustehokkuutta voidaan parantaa esimerkiksi varastointia, kuljetusta ja 

jakelua kehittämällä. Tämä johtaa onnistuessaan korkeampaan voitto - %:iin. 

Monet yritykset ovat päätyneet toimintojen ulkoistamiseen pyrkiessään 

kustannustehokkuuden parantamiseen. (Ritvanen, 2011, s. 26) 

 

Toiminnan laadun 

parantaminen  
Myyntitulojen 

lisääntyminen  Korkeampi voitto-%  

Pääomien hallinnan 

kehittäminen  
Sidotun pääoman 

pienentäminen  
Nopeampi 

pääoman kierto  

Kustannustehokkuu-

den parantaminen  
Varastoinnin, 

kuljetusten ym. 

kehittäminen  

Korkeampi voitto-

 %  
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2.5 Varastointi ja varastonhallinta 

 

Varastojen tärkein tehtävä on säilyttää erilaisia tavaroita varastotiloissa. 

Varastonhallinta määrittelee eri vaatimuksia varastoinnille, kuten varaston koon, 

sijainnin ja varastointitavan. Termit varastointi ja varastonhallinta ovat erittäin 

tiiviisti kytkeytyneitä toisiinsa. (Abbasi, 2011, s. 181) 

 

Varastoinnilla käsitetään varastorakennuksia ja -tiloja sekä varastotoimintoja. 

Varastointi vaikuttaa koko logistiseen ketjuun ja on siksi merkittävä tekijä 

toimitusketjussa. Varastoja pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman vähän. 

Syynä tähän on se, että varastoon sitoutuu pääomaa ja se olisi tuottavampaa 

vapauttaa muuhun käyttöön. Edelleen löytyy yrityksiä, jotka eivät seuraa 

varastoon sitoutunutta pääomaansa ja näin ollen pitävät turhaan rahojaan 

sidottuina tuotevarastoon. Optimitilanteessa, jossa raaka-aineet tai tuotteet 

toimitetaan toimittajalta suoraan tuotantoon tai valmistajalta asiakkaalle ei 

varastoja tarvitsisi ollenkaan. (Ritvanen, 2011, s. 79) 

 

Sanalla varasto on kaksi eri merkitystä. Talousopissa varasto tarkoittaa vaihto-

omaisuuden materiaaliomaisuutta, kun puolestaan teknisessä mielessä varastolla 

tarkoitetaan fyysistä tilaa, jossa materiaalia säilytetään. Varastolla on myös kaksi 

roolia, se voi olla tavaran väliaikainen tai lopullinen sijoituspaikka. (Sakki, 2009, 

s. 103) 

 

Yleisesti ottaen on olemassa kolmenlaisia varastoja, näitä ovat raaka-ainevarastot, 

puolivalmistevarastot ja lopputuotevarastot. Yritykset ylläpitävät kyseisiä 

varastoja säilyttääkseen tietyn asiakaspalvelutason. Kuitenkin, raha mikä on 

investoitu varastoon, on vaihtoehtoiskustannus yritykselle ja sen toimitusketjulle. 

Kaksi keskeisintä varastonhallintaan liittyvää kustannusta ovat 

varastonpitokustannukset ja täydennyseräkustannukset. Varastonpitokustannukset 

tarkoittavat sitä rahamäärää mikä on sitoutunut varastoon, eikä sitä voi käyttää 

muihin investointeihin. Varastonpitokustannukset muodostuvat varastoinnin, 

tilojen, käsittelyn, vakuutusten, näpistelyjen, rikkoontumisten, vanhentumisen, 

arvon alentumisen ja verojen aiheuttamista kustannuksista. 
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Varastonpitokustannukset ovat suurin syy varastotasojen mahdollisimman alhaalla 

pitämiseen. (Li, 2007, s.178) 

 

Täydennyseräkustannusten takia varastotasoja pyritään pitämään korkeampana. 

Täydennyseräkustannukset voidaan jakaa tilaus- ja asetuskustannuksiin. Oston 

valmisteluun liittyvät liikkeenjohdolliset kustannukset ovat tilauskustannuksia ja 

asetuskustannukset koostuvat tarvikkeiden asetus- ja materiaalin 

käsittelytoiminnoista. Vuosittaisen varastointikustannuksen laskemiseen tarvitaan 

seuraavat tiedot: (Li, 2007, s. 178) 

 

• Varastonpitokustannukset, prosenttiosuus varaston arvosta, sisältää 

rahoitus-, varkaus- ja varastoinnin kustannukset ja devalvaation 

• Tilauskustannukset, sisältää hankinta-, käsittely- ja 

kuljetuskustannukset 

• Asiakaspalvelutaso, määräytyy varastotasojen mukaan 

 

Yllä mainittuihin kuluihin liittyen on olemassa kaksi strategiaa varastonhallinnan 

kannalta, joita voi hyödyntää. Ensimmäisessä strategiassa, jossa varastotasoja 

pyritään pitämään mahdollisimman alhaalla, sitoutuu vähemmän pääomaa 

varastoon. Tämä strategia sisältää kuitenkin suuremman riskin puutetilanteisiin 

aikoina, jolloin kysyntä kasvaa yllättäen. Toisessa strategiassa, jossa varastotasot 

ovat korkeammat, tilanne johtaa suurempaan sitoutuneeseen pääomaan. Tässä 

strategiassa on pienempi todennäköisyys varaston puutetilanteisiin. Yleisesti 

ottaen varastoinnista kalliin tekevät pääomakustannukset, vartiointi, tuotteiden 

huononeminen, hävikki, vakuutusmaksut, paketointi ja hallintokustannukset 

(Waters, 2003). On puhtaasti liikkeenjohdollinen päätös miten tasapainottaa 

varastonhallinnan hyötyjen ja kustannusten suhteen. Varastonhallinta on 

monipuolinen kokonaisuus, johon vaikuttavat niin hankinta, tuotanto, logistiikka, 

myynti kuin talouskin. (Maness ja Zietlow, 2002, s. 91) 

 

Yksi suurimmista toimitusketjun johtamisen haasteista, jonka yritys kohtaa on 

varastojen tehokas kontrollointi. Varastonhallinnan ytimessä lepää 

perustavanlaatuinen dilemma. Toimitusketjun näkökulmasta varastot ovat 
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välttämättömiä ja tarpeellisia, kuitenkin liian paljon tai vääränlainen varasto ei ole 

hyväksi yritykselle. Sen lisäksi, että se sitoo pääomaa se myös aiheuttaa 

kuljetuskustannuksia, käsittelykustannuksia ja voi ajan myötä vanheta 

laadullisesti. Huonosti kontrolloitu varasto voi muodostua suureksi taloudelliseksi 

haitaksi yritykselle, vähentäen kannattavuutta ja kilpailuetua. Toisaalta hyvin 

hoidettu varastonhallinta tuo yritykselle taloudellista hyötyä. (Ross, 1996) 

 

Varastonhallinnan tavoitteena on hallita varastotasoja ottaen huomioon 

varastointi- ja ohjauskustannukset sekä palvelutasovaatimukset. Tehokas 

varastonhallinta vähentää juoksevia kustannuksia ja samaan aikaan lisää 

asiakastyytyväisyyttä (Blanchard, 2007). Varastonhallintajärjestelmiä käytetään 

materiaalien ja tuotteiden ohjaamiseen ja hallintaan. Tuotteiden siirtelyä, 

vastaanottoa, hyllytystä, pakkaamista ja toimitusta organisoidaan 

varastonhallintajärjestelmien avulla. Varastonhallintajärjestelmän tehtävänä on 

rekisteröidä kaikki edellä mainittuihin toimintoihin liittyvät tapahtumat. Myös 

tuotteiden tarkka varastointipaikka ja sijainti on oltava määritettävissä. (Ritvanen, 

2011, s.62) 

 

JIT eli Just In Time on tuotannonohjausmuoto, jonka avulla yritys voi hallita 

operaatioita niin, että ne toimivat sujuvasti ja tehokkaasti. JIT eli imuohjaus 

voidaan suomentaa Juuri Oikeaan Aikaan / Tarpeeseen. Kyseisessä 

tuotannonohjausmuodossa tuotantoprosessien on oltava hyvin kontrolloituja, jotta 

osat ovat valmiita silloin kun niitä tarvitaan. Tuotannonohjausmuoto JIT:n 

pääperiaatteet ovat kustannusten pienentäminen ja hylyn minimointi. Suurimmat 

hyödyt ovat alhaiset varastotasot, alhaiset hukkatasot, korkea tuotantolaatu ja 

korkea reagointikyky asiakkaiden tarpeisiin. JIT tuotannonohjausmuodolla 

yritykset voivat leikata kustannuksia, koska varastointikustannukset pienenevät, 

tilaa säästyy sekä vanhenemisesta aiheutuva hukka vähenee. (Mindtools, 2013) 

 

Varastonhallinnassa hyödynnetään viivakooditekniikkaa, joka tallentaa tiedot 

tehokkaasti ja auttaa kappaleiden yksilöllisessä tunnistamisessa. Viivakoodit ovat 

optisesti tunnistettavia merkkijonoja, jotka sisältävät dataa tuotteista. 

Viivakooditekniikka on maailmanlaajuisesti standardoitu teknologia, jonka 
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hyötyjä ovat tietojen oikeellisuus, tiedonsyötön nopeus, luennan helppous ja 

teknologian edullisuus. Tiedot syötetään varastonhallintajärjestelmään esimerkiksi 

käsilukijalla viivakoodin avulla. Pyrkimyksenä on, että mahdollisimman monet 

toiminnot suoritetaan hyödyntäen viivakoodeja virheiden ja ylimääräisen työn 

välttämiseksi. (Ritvanen, 2011, s. 62) 
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3 TUOTANNONOHJAUS JA TUOTANNONSUUNNITTELU 

PAPERITEOLLISUUDESSA 

 

3.1 Tuotannonohjaus 

 

Tuotannonohjauksen tarkoitus on ohjata yrityksen tuotantojärjestelmää siten, että 

yritys saavuttaa päämääränsä ja tavoitteensa siltä osin, kuin ne ovat riippuvaisia 

tuotantojärjestelmästä. Tuotannonohjaukseen vaikuttavat monet sisäiset kuin 

ulkoisetkin tekijät. Yksiselitteisesti tuotannonohjaus on markkinoinnin, 

valmistuksen ja ostotoiminnan sovittamista yhteen niin, että yrityksen tavoitteet 

saavutetaan. (Knowpap, 2011) 

 

3.1.1 Tuotannonohjauksen tavoitteet 

 

Tuotannonohjauksen tavoitteet ovat usein keskenään ristiriitaisia, mikä tarkoittaa 

sitä, että niitä on vaikea saavuttaa samaan aikaan. Eräitä tuotannonohjauksen 

tavoitteita ovat alhaiset valmistuskustannukset, tasainen kuormitus, pieni 

tuotantoon ja varastoihin sitoutunut pääoma, lyhyt läpäisyaika ja joustava 

asiakaspalvelu. Tilanteessa, jossa koneiden asetusaikoja pystytään kiristämään, ei 

lyhyt läpäisyaika välttämättä aiheuta suuria kustannuksia eikä varastotasojen 

nousua. Tällöin tasainen kuormituskaan ei vaatisi niin suuria tuotantoeriä. 

(Knowpap, 2011) Seuraavassa tuotannonohjauksen tavoitteita kuvassa 4. 
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Kuva 4. Tuotannonohjauksen tavoite (Knowpap, 2011) 

 

3.1.2 Tuotannonhallinnan päätoiminnot 

 

Tässä kappaleessa kuvataan varsin karkealla tasolla tuotannonhallinnan 

päätoimintoja paperitehtaalla. Päätoimintoja ovat perustietojen ylläpito, 

budjetointi, karkean tuotantosuunnitelman luonti, tilaustenkäsittely, 

tuotannonsuunnittelu, lähetysten suunnittelu, tuotanto, laadunhallinta, 

varastonhallinta, lastaus, laskutus, asiakaspalvelu ja raportointi. Perustietojen 

ylläpitoon kuuluvat esimerkiksi asiakastiedot, kone- ja lajitiedot ja varaston 

fyysiset varastopaikat. Budjetointi perustuu ennustettuun myyntibudjettiin ja sen 

perusteella arvioidaan tuotantobudjetti. Jokaiselle paperikoneelle tehdään karkea 

tuotantosuunnitelma, joka kertoo kunkin lajin ajojärjestyksen. 

Tilaustenkäsittelyyn kuuluu asiakkaiden tilausten kirjaaminen ja vahvistaminen 

sekä kapasiteetin tarkistaminen niin, että tilaus on mahdollista toimittaa ajoissa. 

Tuotannonsuunnittelussa karkeasuunnitelman pohjalta tilaukset yhdistetään 

paperikoneajoiksi sekä suunnitellaan miten pituusleikkurilla konerullat leikataan 

asiakasrulliksi. Lähetysten suunnittelussa yhdistetään tilauksia lähetyksiksi ja 

suunnitellaan miten asiakas saa tilauksen oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. 

(Knowpap, 2011) 
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Tuotannonhallinnan päätoiminnoista tuotanto rekisteröidään tietojärjestelmään, 

josta tuotantohenkilöstö näkee mitä, miten ja milloin pitää tuottaa ja tilanteen 

mukaan raportoi miten on mennyt ja hälyttää silloin, kun suunnitelmaa ei voi 

toteuttaa. Laadunhallinnassa määritellään lajeille laatukriteerit ja ohjeet laadun 

tarkkailulle, jonka jälkeen rekisteröidään ja seurataan miten toteutunut laatu 

vastaa laatukriteerejä. Varastonhallinnassa tuotetut yksiköt kirjautuvat varastoon, 

mitä hallitaan paikkakohtaisesti. Varastohenkilöstö kirjaa tuotteet tiettyihin 

varastopaikkoihin. On myös mahdollista, että jotkin tuotteista menevät suoraan 

kuljetukseen, mikä on rullavahinkojenkin osalta hyvä vaihtoehto. (Knowpap, 

2011) 

 

Lastauksessa noudatetaan lähetyssuunnitelmaa. Viivakoodin avulla tunnistetaan 

yksiköt ja paperitehtaan tietojärjestelmästä tarkistetaan, että yksikkö kuuluu 

oikeaan kuormaan. Laskutuksessa laskut tehdään joko lastauksessa syntyneiden 

painoluetteloiden tai loppuasiakkaalta saapuvien käyttöilmoitusten perusteella. 

Asiakaspalvelun tarkoituksena on vastata asiakkaiden kysymyksiin ja valituksiin. 

Valitussyyt kirjataan ylös selvityksiä varten ja tietojärjestelmän avulla voidaan 

tarkistaa valituksen kohteena olleen rullan tuotantohistoria. Laaturaportteja on 

mahdollista lähettää asiakkaille tilauskohtaisesti. Vielä viimeisenä 

tuotannonhallinnan päätoimintona on raportointi. Tehtaan tietojärjestelmistä 

voidaan tulostaa monenlaisia raportteja, esimerkiksi vuorokausiraportti, jossa 

näkyy muun muassa koneen vuorokausituotanto, ajonopeus, hylkymäärät, katkot, 

trimmihukka ja vuoromestarin kommentit vuoron tapahtumista. (Knowpap, 2011) 

Seuraavana kuva 5 tuotannonhallinnan päätoiminnoista. 
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Kuva 5. Tuotannonhallinnan päätoiminnot (Knowpap, 2011) 

 

3.1.3 Tuotantomuodot ja tuotannonohjausmuodot 

 

Tuotantomuodot vaihtelevat yrityksen toimialasta, valmistettavista tuotteista ja 

asiakastarpeista riippuen. Tuotantomuodot jaetaan materiaalinvirran mukaan 

jatkuvaan yhden tai usean tuotteen tuotantoon, erä- ja työpajatuotantoon sekä 

kiinteän aseman tuotantoon. Tuotannossa keskeistä on tuotannonohjauksen 

määrittäminen. (Ritvanen, 2011, s.47 - 48) Ohjausvaihtoehtoja ovat: 

 

• Varasto-ohjautuva tuotanto (Make To Stock, MTS) 

• Tilausohjautuva tuotanto (Make To Order, MTO) 

• Asiakasohjautuva kokoonpano (Assemble To Order, ATO) 

• Asiakasohjautuva tuotesuunnittelu (Engineer To Order, ETO). 

 

Varasto-ohjautuvaa tuotantomuotoa käytetään silloin, kun on kyse 

standardituotteista, tuotteiden elinkaari on pitkä, tuotevalikoima suppea ja 

toimitusaikavaatimus on lyhyt. Huonona puolena varasto-ohjautuvassa 

tuotannossa on se, että se sitoo merkittävästi pääomaa. Kysyntäennusteet 

näyttelevät suurta osaa tuotantomuodon toimivuudessa. Varasto-ohjautuvaa 

toimitusketjun hallintaa kutsutaan työntö-ohjaus- eli push-menetelmäksi. 

Tilausohjautuvaa tuotantoa hyödynnetään, kun tuotevalikoima on kattava ja 
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yksittäisten tuotteiden kysyntä on vähäistä. MTO -tuotteilla yksikköhinta on 

korkeahko ja toimitusaika pitkä.  Riskit ovat pienet, koska kapasiteetti sopeutetaan 

kysynnän mukaisesti. Tilausohjautuvaa tuotannonsuunnittelua ja toimitusketjun 

hallintaa kutsutaan termillä imuohjaus- eli pull -menetelmä. Asiakasohjautuvassa 

kokoonpanossa kokoonpano aloitetaan asiakkaan tilauksesta, esimerkiksi 

teknologiayritys Dell tekee tietokoneita ATO -periaatteella (Lean-manufacturing-

japan, 2008). Asiakasohjautuvassa kokoonpanossa asiakkaiden toiveet otetaan 

tarkasti huomioon. Tässä ohjausmuodossa komponentteja tarvitaan paljon, joten 

varastoon sitoutuu reilusti pääomaa. ETO sopii liiketoimintamalliksi 

kokoonpanoteollisuudelle silloin kun on tarkoitus esimerkiksi rakentaa lentokone, 

laitos tai silta, johon tarvitaan selkeät suunnitelmat ja piirustukset ennen työn 

aloitusta (Lean-manufacturing-japan, 2008). Asiakasohjautuvaa tuotesuunnittelua 

käytetään kun on kyseessä asiakaskohtaiset tuotteet ja niillä on vaihteleva kysyntä 

sekä pitkä toimitusaika.  (Ritvanen, 2011, s. 48 - 49) 

 

Tilausohjautuvassa tuotannossa tuote on myyty asiakkaalle ja toimitusajankohta 

on määritetty ennen tuotantoprosessin alkua. Tuotannon rytmin on mukauduttava 

tarpeen mukaan tuotettaessa asiakastilauksiin. Tuotannon rytmitys toteutetaan 

tuotannonsuunnittelun eri vaiheissa olemassa olevaan tilauskantaan perustuen. 

Tilausohjautuva malli vaatii joustavaa tuotantomallia, koska tuotteita valmistetaan 

asiakasspesifikaatioiden perusteella. Tilausohjautuva tuotantomalli edellyttää 

tuotantokapasiteetin sopeuttamista myyntitapahtumien satunnaisvaihtelun 

aiheuttamiin hankalasti ennakoitaviin tilanteisiin. (Paakki, 2004, s. 22) 

 

Useat paperi- ja kartonkitehtaat toimivat tilaukseen valmistamisen 

tuotantoympäristössä. Tällöin tuotanto alkaa vasta kun asiakastilaus on kirjattu 

tietojärjestelmään. Toimitukset voivat jakautua useampaan toimituserään tai olla 

yksittäistoimituksia. Tuotannon lähestyessä laaditaan tuotantosuunnitelma, jossa 

eri asiakasrullien leveydet suunnitellaan pituusleikkurin ajosuunnitelmaan. 

Asiakkaiden muuttuva kysyntä sekä rullien dimensioiden vaihtelevuus tekevät 

asiakastilausten tuottamisen etukäteen varastoon haasteelliseksi. (Paakki, 2004, s. 

23) 
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Anjalan paperitehtaan molemmat paperikoneet, niin PK2 että PK3 toimivat täysin 

tilausohjautuvasti. Tämä on paperi- ja kartonkiteollisuudessa erittäin yleistä, 

johtuen lähinnä laajasta tuotevalikoimasta ja asiakaskohtaisista 

erikoisvaatimuksista. Varasto-ohjautuvia tuotteita ovat ainoastaan trimmiapuina 

käytettävät varastoerät eli sivuradat, joita pyritään mahdollisuuksien rajoissa 

välttämään. 

 

3.2 Tuotannonsuunnittelu 

 

Suunnittelu on johtamisen ensimmäinen vaihe, joka sisältää mitattavissa olevat 

tavoitteet sekä päätökset joilla ne saavutetaan. Suunnittelu on tuotantotoiminnon 

suorittamisen ja kontrolloinnin edellytys. Ilman suunnitelmia ei ole pohjaa 

toiminnalle eikä saavutettujen tulosten arvioinnille. Suunnittelu on niin sanotusti 

asioita eteenpäin vievä voima. (Fogarty D., Blackstone JR.  J., Hoffmann T., 

1991, s. 14) 

 

Tuotannonsuunnittelu koostuu kuudesta välttämättömästä osasta. Näitä ovat tuote- 

ja myyntisuunnitelma, johdon strategia ja politiikka koskien kokonaisvaltaista 

suunnittelua, tuotantoprosessit eri tuoteryhmille, työpisteiden tehokkuus ja 

kapasiteetti, työpisteiden pullonkaulat sekä tuotantoresurssien kohdentaminen 

erikoistuotteiden valmistamiselle. Tuotannonsuunnittelu käyttää tuote- ja 

myyntisuunnitelmasta saatavaa informaatiota tietyllä aikavälillä tietyn 

tuoteryhmän tuotannon suunnittelussa. (Fogarty et al., 1991, s. 42) 

 

Tuotannonsuunnittelulla tarkoitetaan toimintoja, joilla pyritään tasapainottamaan 

operatiivisessa työssä esiintyviä ristiriitatekijöitä tuotannon, myynnin, 

varastoinnin ja kuljetusten kesken. Tavoitteena tuotannonsuunnittelulla on tehtaan 

käytön sekä toimitusketjun kannalta taloudellisesti optimaalinen ja tasapainoinen 

tila niin, että asiakasta palvellaan mahdollisimman hyvin. (Hulkko, 1996)  
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3.2.1 Tuotannonsuunnittelun tavoitteet 

 

Tuotannonsuunnittelun tavoitteet ovat monella tapaa samat kuin 

tuotannonohjauksen tavoitteet. Tuotannonohjauksen tavoitteet on esitelty 

aikaisemmin luvussa 2, lisäksi kuvassa 4 on yhteenveto näistä tavoitteista. 

Lyhyesti tuotannonsuunnittelun tavoitteena on sopeuttaa tuotannon kapasiteetti ja 

markkinoiden tarpeet niin, että tuotantokapasiteetin kuormitus on 

mahdollisimman korkea ja sovittuja toimitusaikoja noudatetaan. (Hulkko, 1996) 

 

Fogarty et al. (1991, s. 42) toteaa erääksi tuotannonsuunnittelun tavoitteeksi 

tarjota riittävästi valmiita tuotteita tietyllä aikavälillä saavuttaakseen 

myyntisuunnitelman tavoitteet ja samalla pysyäkseen taloudellisten ja 

tuotannollisten kapasiteettien rajoissa. Kysynnän vaihdellessa periodista toiseen, 

tuotantoa voi suunnitella yli kysynnän yhtenä jaksona ja näin ollen siitä syntynyt 

varasto voidaan hyödyntää korkeamman kysynnän aikana. 

 

Kun kysyntä vaihtelee, halutut tuotantotasot eivät ole itsestään selviä. Tällöin on 

tietenkin syytä määrittää tuotantosuunnitelma, jossa selviää kuinka paljon ja 

milloin mitäkin tuotetta valmistetaan. Tavoitteena on tuotantoasteen ja 

kysyntäasteen sovittaminen yhteen niin, että tuotteet valmistetaan tarvittaessa. 

(Sipper D., Bulfin Jr. R., 1997, s.165)  

 

3.2.2 Tuotannonsuunnittelu paperikoneella 

 

Tuotannonsuunnittelu on päätöksentekoprosessi paperiteollisuudessa, jossa 

päätetään ajojen keskinäinen tuotantojärjestys. Päätöksentekoprosessissa otetaan 

huomioon tuotantolinjan palvelusitoumukset sekä toiminnan tehokkuus ja 

taloudellisuus. (Smolander, 1993, s. 245) 

 

Paperikoneen keskeisenä suunnitteluelementtinä toimii ajo. Se tarkoittaa 

peräkkäisten lajinvaihtojen välistä aikaa, jossa tuotetaan samaa tuotantolajia. 

Samaa tuotantolajia olevia tilauksia voidaan myös tuottaa peräkkäisissä ajoissa, 

jolloin lajinvaihtoa ei tapahdu ajojen välissä. Yhdessä ajossa voidaan tuottaa joko 
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yhden tai useamman tilauksen vaatima paperimäärä. Lajinvaihtoon kuluu 

tuotantolajeista riippuen x määrä aikaa, jotta saavutetaan ajossa seuraavana olevan 

lajin laatu. Kuvassa 6 on esitelty ajon ja lajinvaihdon yhteys aikaan.  (Knowpap, 

2011) 

 

 

Kuva 6. Ajot ja lajinvaihdot (Knowpap, 2011) 

 

Tuotannonsuunnittelun perustana toimii tietyn ajan päähän tehty 

karkeasuunnitelma. Se on yleensä suunniteltu vähintään noin puolen vuoden 

päähän. Karkeasuunnitelmassa käytettävissä oleva kalenteriaika on jaettu 

aikalohkoiksi, joissa jokaisella lajiryhmällä on oma syklinsä. Myyntibudjetin 

perusteella määritetään tuotantobudjetti, jonka mukaan karkeasuunnitelma 

muokkaantuu. Tästä tuloksena on syklinen suunnitelma, jossa paperilajien 

tuotanto toistuu säännöllisin väliajoin. (Knowpap, 2011) 

 

Asiakkaan haluaman toimitusajan perusteella tilaukset sijoitetaan suunnitelmaan, 

niille oikeisiin sykleihin. Vaaleuden puolesta samanlaiset tilaukset järjestetään 

neliömassan perusteella aaltomaiseen järjestykseen. Tämänlainen järjestys on 

erittäin tärkeä hylkymäärän minimoimiseksi, koska suunnitelmasta poikkeaminen 

aiheuttaa hylkymäärän merkittävää kasvua ja näin ollen lajinvaihtokustannusten 

lisääntymistä. Lajinvaihdot on suunniteltu siten, että hylyn määrä olisi 

Ajo 1 
Tuotantolaji 1 

Ajo 2 
Tuotantolaji 2 

Ajo 3 
Tuotantolaji 3 

Aika 

Lajinvaihto 

alkaa 
Lajinvaihto 

alkaa 
Lajinvaihto 

alkaa 

Lajinvaihto 

päättyy 
Lajinvaihto 

päättyy 
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mahdollisimman pieni. Tämä onnistuu parhaiten silloin, kun peräkkäisten lajien 

laatukriteerit ovat päällekkäisiä, jolloin hylkyä ei synny ollenkaan. (Leiviskä, 

1999, s. 228) 

 

Trimmityksessä tuotannonsuunnittelija trimmittää tietyn ajon tilaukset 

paperikoneen rataleveydeksi siten, että leveys- ja pituussuuntainen hukka eli 

trimmihukka on mahdollisimman pieni ottaen huomioon tilauksen vaatimukset 

sekä paperikoneen ja leikkurien asettamat tekniset rajoitukset. Trimmityksessä on 

tärkeää, että tilausten tonnimäärä pysyy tilaukselle asetettujen määrätoleranssien 

sisällä. (Knowpap, 2011)  

 

3.2.3 Tuotannonsuunnittelun vaikutus talouteen 

 

Tuotannonsuunnittelun tehostamisen avulla voidaan saavuttaa huomattavia 

kustannussäästöjä ja näin parantaa tehtaan kilpailukykyä. Tehtaan kilpailukykyä 

voidaan parantaa esimerkiksi myyntimäärän kasvulla, pienentämällä kiinteitä 

kustannuksia, karsimalla tai pienentämällä muuttuvia kustannuksia sekä 

pienentämällä varastoihin sitoutunutta pääomaa. Tehostetulla 

tuotannonsuunnittelulla on merkittävä vaikutus seuraaviin muuttuviin 

kustannuksiin: (Hulkko, 1996) 

 

• lajinvaihtokustannukset 

• leikkuukustannukset 

• laatukustannukset 

• materiaalikustannukset 

• asetusajoista johtuvat kustannukset 

• myöhästymiskustannukset 

• varastointikustannukset. 

 

Lajinvaihtokustannukset riippuvat syklien pituudesta eli lajinvaihtotiheydestä. 

Lajinvaihtokustannuksiin vaikuttavat lajinvaihtoaika ja lajinvaihtohylky. 

Tuotannonsuunnittelussa voidaan vaikuttaa merkittävästi trimmihylkyyn ja 
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lajinvaihtokustannuksiin. Näiden minimointi vähentää muuttuvia kustannuksia 

sekä johtaa tuotantoajan parempaan hyödyntämiseen. Tästä seuraa paperikoneen 

kapasiteetin lisääntyminen, joka mahdollistaa myynnin kasvun markkinoilla 

olevan kysynnän rajoissa (Leiviskä, 1999, s. 227). Paperikoneella tapahtuu aina 

leikattaessa trimmihäviöitä, joka aiheuttaa tuotannonmenetyksiä. Trimmihäviö 

syntyy, kun koko koneleveyttä ei pystytä hyödyntämään paperin 

valmistusprosessissa asiakastilauksiin. Trimmihäviöitä syntyy vääjäämättä, mutta 

jo vajaan prosentin hyötysuhteen parannus tuo huomattavan tonnimääräisen 

tuotannon nousun. (Hulkko, 1996; Kalela, 1993) 

 

Campanellan (1999, s. 4) mukaan laatukustannus on se osuus, joka lisätään 

varsinaisen tuotteen tai palvelun kustannuksiin. Tätä osuutta ei ikinä syntyisi jos 

epäonnistuneita tuotteita tai huonotasoista palvelua ei olisi. Lecklin (2006, s. 155) 

toteaa, että laatukustannuksia syntyy yrityksen varmistaessa tuotteen vastaavan 

asiakkaan vaatimuksia. Laatukustannuksia ovat myös tuotteen laatua edistävät 

kustannukset sekä huonon laadun aiheuttamat kustannukset. Lisäksi Harrington 

(1987, s. 5) määrittelee laatukustannusten olevan kaikki ne kustannukset, jotka 

aiheutuvat tuotteen valmistamisesta oikein, asiakkaiden reklamaatioista tai 

henkilöstön tekemistä virheistä.  

 

Tuotannonsuunnittelun eräänä tehtävänä kuuluu tuotteiden valmistumisen 

varmistaminen oikeaan aikaan asiakastoimitusta varten, jotta minimoidaan 

varastoon sitoutuneen pääoman korkojen, vaadittavan varastotilan ja varastoinnin 

aiheuttamat kustannukset. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista tai 

kannattavaa. Yleensä heikon tilauskannan aikaan voi tällainen tilanne syntyä ja 

kyseisen tilanteen vallitessa on lähes mahdotonta löytää taloudellista 

optimitilannetta. Tilausten valmistuminen sovittuna ajankohtana on erityisen 

tärkeää asiakastyytyväisyyden kannalta. Myöhästynyt toimitus voi aiheuttaa 

asiakkaalle merkittäviä taloudellisia menetyksiä ja sen seurauksena asiakas voi 

vaatia korvauksia menetyksistään. Pahimmassa skenaariossa asiakassuhde voi 

katketa ja sen takaisin saaminen on erittäin vaikeaa ja kallista. (Hulkko, 1996) 
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Tuotantolajien lukumäärän voimakas kasvaminen tekee tuotannonsuunnittelusta 

huomattavasti hankalampaa, koska ajosyklit lyhenevät, ajojen koot pienenevät, 

lajinvaihdot lisääntyvät ja näistä syistä johtuen trimmitysongelmat kärjistyvät 

(Meuronen, 1994, s. 2). Kaikista edellä mainituista ongelmista huolimatta 

tärkeintä on, ettei paperikoneen kapasiteetin käyttöaste heikkene, sillä muuten 

menetetyn tuotannon kustannukset nousevat korkeammaksi kuin tuotteista saatava 

korkeampi hinta (Ranta J., Ollus M., Leppänen A., 1992, s. 260). 

 

3.2.4 Tuotannonsuunnittelun asiakaslähtöisyys 

 

Jatkuva asiakastyytyväisyys on menestyvän liiketoiminnan ensisijainen edellytys. 

Yrityksen on omaksuttava asiakaslähtöinen toimintatapa, jossa 

asiakastyytyväisyyden parantaminen on päätöksenteossa keskeisessä asemassa. 

Lyhyesti sanottuna yrityksen päämääränä on toimia asiakkaan tarpeiden 

mukaisesti valmistaen korkealaatuisia tuotteita ja palveluja niin, että niistä saatava 

arvo on niiden tuottamiseen käytettyjä panoksia ja kustannuksia suurempi. (Rope, 

1994)   

 

Asiakkaalle laatu merkitsee muutakin kuin tuotteen laatua, se merkitsee palvelun 

ja tuotteen muodostaman kokonaisuuden toimivuutta. Asiakas vaatii, että tuotteen 

ominaisuudet täyttävät sille asetetut tekniset vaatimukset, mutta myös toimituksen 

ajallinen ja määrällinen oikeellisuus on oltava kunnossa. Asiakkaalle toimittajan 

luotettavuus ja jatkuvuus ovat elintärkeitä. (Koski, 1993) 

 

Asiakkaan kannalta kolme tärkeintä kriteeriä, joilla kilpailevia paperinvalmistajia 

vertaillaan, ovat hinta, laatu ja toimitusaika. Toimitusaika jakautuu kolmeen 

osatekijään: nopeuteen, varmuuteen ja joustavuuteen. Tuotteiden ja palvelujen 

perusteella asiakkaalle muodostuu suhteellisen tarkka mielikuva toimittajasta. 

Markkinointi on eräs keino muokata asiakkaan käsitystä toimittajasta, mutta 

parhaan mahdollisen kokonaiskäsityksen toimittaja varmistaa vastaamalla 

asiakkaan odotuksiin. (Rautiainen, 1994, s.229) 
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Asiakaslähtöisyys tuotannonsuunnittelussa tarkoittaa sitä, että 

tuotannonsuunnittelun eräänä tavoitteena on kehittää asiakaspalvelua. 

Asiakaspalvelu tuotannonsuunnittelussa voidaan ymmärtää olevan asiakkaiden ja 

tuotannonsuunnittelun välistä kanssakäymistä ja avointa tiedonkulkua. 

Esimerkiksi tulevista ajosykleistä on tiedotettava asiakkaita, jotta he osaavat 

suunnitella varastotasonsa ja ajoittaa tilauksensa oikein. Tämä vaatii 

molemminpuolista avoimuutta ja luottamusta toimiakseen moitteetta. 

Asiakaslähtöisen tuotannonsuunnittelun tavoite on tilauskannan perusteella 

muodostaa optimaalinen tuotantosuunnitelma täyttäen palvelutasovaatimukset. 

(Hulkko, 1996)  

 

Asiakaslähtöisyyden eräänä vaatimuksena on, että tuotantoa suunniteltaessa olisi 

pystyttävä määrittämään kunkin tuotantoerän kustannukset sekä tilausten 

toimituskustannukset. Sipper & Bulfin (1997, s.26) toteavat, että asiakkaita on 

käsiteltävänä yksilöinä ja otettava heidän yksilölliset tarpeet huomioon, koska 

markkinat eivät osta mitään - vaan ihmiset. Yrityksen on myös tiedettävä 

asiakkaiden kannattavuus ja tärkeysjärjestys. Nykyisten tietojärjestelmien avulla 

nämä tiedot saa nopeasti selville, mutta niiden hyödyntämisessä on vielä 

kehitettävää. Erityisesti yrityksen tärkeiden asiakkaiden tilausten toimitusaikojen 

kohdalla olisi järkevää joustaa tapauskohtaisesti, kun taas vähemmän tärkeiden 

asiakkaiden tilaukset kannattaisi ajaa silloin kun niiden aiheuttama tuntikatteen 

menetys on pienimmillään. Tärkeimpien asiakkaiden kohdalla suunnittelukriteeri 

tuotannonsuunnittelussa on useimmiten asiakkaan tarpeet eikä tilauksista saatava 

tuotto tai niiden soveltuvuus tuotantosykliin. Tästä seuraa luonnollisesti 

kustannusten lisääntyminen. Tällöin hinnoittelun tulisi toimia niin, että jos tilaus 

aiheuttaa hankalan lajinvaihdon, on kyseinen kustannus lisättävä hintaan. (Anttila 

& Fogelholm, 1999, s. 144; Välisuo, 1994, s. 2)   
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4 STORA ENSO OYJ JA TUOTANNONSUUNNITTELU 

ANJALAN PAPERITEHTAALLA 

 

4.1 Stora Enso Oyj 

 

Stora Enso Oyj on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden 

globaalinen edelläkävijä eli rethinker. Yhtiö kyseenalaistaa vanhat toimintatavat 

sekä ajatusmallit ja pyrkii hakemaan jatkuvasti uutta tarjotakseen asiakkailleen 

innovatiivisia ratkaisuja pohjautuen uusiutuviin materiaaleihin. Yrityksessä 

työskentelee noin 30 000 työntekijää 35 eri maassa ympäri maailmaa. Stora Enson 

tärkeimmät asiakkaat ovat kustantamot, painotalot, paperitukkurit sekä pakkaus- 

rakennus- ja puusepänteollisuus. (Stora Enso 2012a) 

 

Yhtiön vuosittainen tuotantokapasiteetti on 4,9 miljoonaa tonnia kemiallista 

sellua, 11,8 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia, 1,3 miljardia neliömetriä 

aaltopahvia ja 6,0 miljoonaa kuutiometriä puutuotteita, joista jatkojalosteita on 3,1 

miljoonaa kuutiometriä. Konsernin operatiivinen liikevoitto vuonna 2011 oli 

866,7 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto samana vuonna oli 11,0 miljardia 

euroa. (Stora Enso 2012a) 

 

Stora Enson missiona on keskittyä uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön liittyvän 

osaamisen kehittämiseen vastatakseen paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja 

maailmanlaajuisiin haasteisiin raaka-aineiden osalta. Yhtiön tuotteet ovat 

hiilijalanjäljeltään pienempiä verrattuna kilpaileviin tuotteisiin, jotka on 

valmistettu uusiutumattomista materiaaleista ja tarjoavat näin ilmastolle 

ystävällisemmän vaihtoehdon. Tulevaisuudessa yhtiö keskittyy Kiinan ja 

Latinalaisen Amerikan kasvaville markkinoille, kuitupohjaisiin pakkauksiin, 

puuviljelmiltä peräisin olevaan selluun sekä tiettyihin paperilajeihin. (Stora Enso 

2012a) 
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4.1.1 Stora Enso Anjalan paperitehdas 

 

Anjalan paperitehdas kuuluu Anjalankosken tehtaisiin kuten Inkeroisten 

kartonkitehdas. Tehtaat sijaitsevat Kouvolan kaupungissa Kymijoen rannalla 

Inkeroisissa. Anjalan paperitehdas on perustettu vuonna 1938. Sen 

tuotantokapasiteetti on 435 000 t/a. Anjalan paperitehtaalla on 2 paperikonetta, 

PK2 ja PK3. Tehtaan tuotteita ovat kirjapaperit ja erikoissanomalehtipaperit. 

Asiakkaita tehtaalla on yli 70 maassa. Stora Ensolla on 4 liiketoimintasegmenttiä, 

jotka ovat Printing and Reading, Biomaterials, Building and Living ja Renewable 

Packaging. Näistä Anjalan paperitehdas kuuluu liiketoimintasegmenttiin Printing 

and Reading (Stora Enso, 2012b). Alhaalla on kuva 7 Anjalan tehdasalueesta. 

(Stora Enso 2012c) 

 

 

Kuva 7. Anjalan paperitehdas 

 

Paperikone 2 eli PK2 otettiin käyttöön vuonna 1989 ja se on uudistettu vuonna 

2008. PK2:n tuotantokapasiteetti on noin 185 000 t/a ja sen tuotteita ovat 

päällystetty ja päällystämätön kirjapaperi neliömassavälillä 50-90g/m². PK2:n 

nopeus on 1350m/min ja trimmileveys on 540cm. Paperikone 3 eli PK3 otettiin 

käyttöön vuonna 1983 ja sitä on uudistettu vuosina 1990 ja 1997. PK3:n 

tuotantokapasiteetti on 250 000 t/a ja sen tuotteita ovat päällystämätön kirjapaperi 

sekä erikoissanomalehtipaperi neliömassavälillä 45-70g/m². PK3:n nopeus on 

1320m/min ja sen trimmileveys on 850cm tai 855cm, tuotteesta riippuen. (Stora 

Enso 2012c) 
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Seuraavissa taulukoissa 1-2 esitellään Anjalan tuoteportfolio kokonaisuudessaan: 

 

 Taulukko 1. Anjalan kirjapaperilajit (Stora Enso, 2012c) 

Kirjapaperit 

   

 

Vaaleus Neliömassa [g/m²] Bulkki [cm³/g] 

Vivid 95 70 - 100 1.2 

Classic 92 60 - 90 1.45 - 2.0 

Lux 80 60 - 80 1.6 - 2.0 

Lux Cream 76 60 - 90 1.45 - 2.0 

Belle 75 60 - 90 1.8 - 2.0 

StellaPress H 87 54 - 70 1.15 

Lux Cream Jet                                        76                      70 1.6 

Novobase (Tapettipohja)             64                                                     80 - 90                                                1.8 

Novel 80 52 - 56 1.6 - 2.0 

Novel 76 50 - 70 1.6 - 2.0 

Creamy 73,5 50 - 80 2.0 

Creamy Hibulk 73,5 50 - 60 2.4 

Bulky 62 45 - 60 1.8 - 2.4 

 

Loppukäyttötarkoituksena Anjalan kirjapapereilla ovat kova- ja pehmeäkantiset 

kirjat, testikirjat, lastenkirjat, koulukirjat, kokkikirjat, matkustusoppaat ja 

ristisanakirjat. (Stora Enso 2012d) 

 

Taulukko 2. ExoPress lajit (Stora Enso, 2012c) 

ExoPress 

     

Tuote Vaaleus Neliömassa [g/m²] 

Exo 80 80 49 - 65 

Exo 76 76 49 - 65 

Exo 72 72 49 - 65 

Exo 68 68 49 - 65 

Exo 64 64 49 - 65 

 

Hyvän kokonaiskustannustehokkuuden lisäksi ExoPress -paperilajilla on 

ensiluokkainen ajettavuus ja painettavuus. ExoPress -lajia käytetään inserteissä, 
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mainoksissa, lisälehtisissä, aikakauslehdissä sekä erikoissanomalehtipaperina ja 

kirjapaperina. (Stora Enso, 2012e)  

 

4.2 Tuotannonsuunnittelun nykytilanne ja syklitys 

 

Anjalan paperitehtaan pienemmän paperikoneen PK2:n tuotanto on suunniteltu 

kahden viikon sykleihin. PK2 tuottaa ensisijaisesti kirjapaperia, mutta tuotannon 

niin vaatiessa myös sanomalehtipaperia on mahdollista PK2:lla ajaa. 

Syklisuunnitelma etenee vaaleusportaittain alkaen tummasta kirjapaperista (Belle) 

ISO - vaaleus on 75 %. Tämän jälkeen vaaleutta nostetaan hieman siirryttäessä 

Lux Creamiin (ISO 76 %), jonka jälkeen ajetaan tapettipaperia nimeltään 

Novobase. Koska tapettipaperin vaaleus on vain ISO 64 %, niin sen jälkeen 

tarvitaan Exo -lajeja kompensoimaan vaaleuden nousua kohti vaaleimpia 

kirjalajeja Classicia ja Vividiä (ISO 92/95 %). Vaaleuden lasku aloitetaan 

StellaPress H:lla ja Luxin kautta päädytään takaisin vaaleuteen ISO 75 %. 

Käytännössä PK2:lla ei juuri koskaan saavuteta teorian mukaista kahden viikon 

sykliä. Tämä johtuu siitä, että lajien kysyntämäärät eivät ole riittäviä kahden 

viikon syklin saavuttamiseksi. Lisäksi useita lajeja tuotetaan vain kerran 

kuukaudessa tai jopa harvemmin. Esimerkiksi tapettipaperin ajopaikka on 

määritetty olevan joka kuukauden toiseksi viimeisen viikon jonain arkipäivänä. 

Tämä helpottaa tuotantoa raaka-aineiden hankkimisen koordinoimisessa sekä 

asiakkaita tilausten syöttämisen ajoittamisessa. Belleä, Vividiä ja Luxia ajetaan 

keskimäärin kerran kolmessa viikossa, joten syklisuunnitelma ja syklin toteutunut 

pituus vaihtelee hyvinkin voimakkaasti kuukaudesta toiseen. Kuvassa 8 esitetään 

vaaleusportaittain jaoteltu PK2 syklisuunnitelma, jossa ei ole mainittuna kaikkia 

harvinaisempia lajeja. 
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ISO 90 %   

  

Exo, Novobase   

  

Lux 

 

Lux Cream ISO 64 - 80 % 

   

ISO     

79,5 % 

 

ISO 76 % 

     Belle   

     ISO 75 % 

      Kuva 8. PK2 syklisuunnitelma vaaleusportaittain 

 

Jokaisella vaaleusportaalla tuotannonsuunnittelija järjestää lajit neliömassan 

mukaiseen järjestykseen. Riippuen edellisen syklin järjestyksestä tai tilauksille 

asetetuista exmill -päivistä järjestetään ne joko nousevaan tai laskevaan 

ajojärjestykseen. Asiakaspalvelukeskus eli Customer Service Center (CSC) 

syöttää tilaukset järjestelmään. Tilaus ohjautuu automaattisesti 

toimitusajankohdan perusteella paperikoneen ajo-ohjelmassa oikeaan sykliin, 

mikäli siellä on tilaa. Sykleille on määritetty tietty maksimikoko, jotta ne 

säilyisivät määrämittaisina ja mikään tilauksista ei myöhästyisi. PK2:lla yhden 

paperilajin minimi tuotantokoko on 40 tonnia ja yksittäisen tilauksen minimikoko 

on 5 tonnia. Minimi tuotantokoko on määritelty niin, ettei hylkyä syntyisi 

suhteettoman paljon verrattaessa tuotettavaan paperimäärään. Ennen varsinaista 

tuotantoa pitää tuotannonsuunnittelijan trimmittää ajossa olevat tilaukset 

asetteiksi. Trimmityksessä pyritään minimoimaan trimmihukka sekä saada 

tilausten vaatima tonnimäärä toleranssien sisään. Syklien ajojärjestys pysyy 

pääsääntöisesti rakenteeltaan ennallaan tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Exo 

-lajeja joudutaan sijoittamaan vaihtelevasti syklisuunnitelmaan niin tuotannon 

kuin tilauksen koneenvaihtojen takia. 5 tonnin minimi tilauskoostakin on useasti 

jouduttu poikkeamaan asiakkaiden tilausten kiireellisyyden vuoksi. Kaikki suuret 

poikkeamat ajojärjestyksessä tai minimi tuotantokoossa aiheuttavat normaalia 

suurempia lajinvaihtoja, jotka heikentävät paperikoneen tuotantotehokkuutta. 
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4.3 Suunnitelman toteuman tarkastelu historiasta 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan PK2:n toteutunutta tuotantohistoriaa syklien 

tiheyden suhteen. Analysoimisessa käytetään hyödyksi tietojärjestelmä Fenixin 

karkeasuunnitelmasta saatuja tietoja seuraavien kuvien muodossa. Kuvissa 

tuotelajeja on merkitty seuraavilla lyhenteillä: 

 

• BEL = Belle 

• LC1 = Lux Cream (60 - 70)g/m² 

• LC2 = Lux Cream (80 - 90)g/m² 

• C95 = Classic 

• VIV = Vivid 

• STH = StellaH 

• STE = StellaC 

• LUX = Lux 

• WPB = Wall Paper Base (Tapettipohja) 

• E72 = ExoPress 72 

• 76E = ExoPress 76. 

 

Kuvan alareunassa on aikajana päivinä ja laatikoiden koko kuvaa syklin pituutta. 

Mustat palkit tarkoittavat seisokkeja. Kuva 9 on kesäkuulta, joten siinä oleva 

suurempi musta palkki on juhannusseisokki. Pitempien seisokkien vaikutuksesta 

syklitys on yleensä hieman epäsäännöllisempi ja varsinkin Exo -lajeja joudutaan 

ajamaan tuotannollisista syistä seisokkien aloituksessa ja lopetuksessa. Seisokeista 

huolimatta kahden saman lajin ajot eivät saa venyä yli kahden viikon päähän 

toisistaan. Tämä koskee lähinnä vain tuoteportfolion yleisimpiä lajeja kuten 

Classicia, LuxCreamia ja StellaH:ta. Kesäkuussa 2012 Classicia ajettiin kaksi 

kertaa ja kolmaskin ajo alkoi vielä kesäkuun puolella, joten lajin palvelutaso oli 

seisokin vaikutuksesta huolimatta luvatun kaltainen. LuxCreamia LC1:stä 

(neliömassat 60 ja 70) ajettiin jopa 4 kertaa kesäkuun aikana. LC2:n sisältää 

neliömassat 80 ja 90, niitä ajettiin 3 kertaa eli teoreettista sykliä tiheämmin. 

StellaH:ta ajettiin normaalin syklin mukaisesti painottuen vahvasti kuukauden 
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puolenvälin ajoon. Tapettipohjan eli WPB:n ajopaikka ei vielä kesäkuussa ollut 

päätetty olevan joka kuukauden toiseksi viimeinen viikko, joten tuotanto sijoittui 

kuukauden ensimmäiselle puoliskolle. Juhannusseisokin vaikutus WPB -ajoon oli 

myös merkittävä. Harvinaisemmista lajeista Vividiä, Luxia, Belleä ja StellaC:tä 

tuotettiin myös kesäkuussa. 

 

 

Kuva 9. PK2 toteutunut karkeasuunnitelma kesäkuu 2012 

 

Heinäkuun karkeasuunnitelmasta (kuva 10) voi havaita, että Classicia tuotettiin 

suurin piirtein 10 päivän välein. Lux Creamia ajettiin kahden viikon kuluessa 

kolme kertaa ja koko kuukauden aikana jopa viidesti. Harvinaisempaa Luxiakin 

valmistettiin heinäkuussa kolme kertaa. Kesäkuun vähäinen tuotantomäärä näkyi 

Luxin kohonneena kysyntänä ja tiheämpänä tuotantona. Tapettipohja (WPB) löysi 

oman paikkansa ajojärjestyksessä sovitun mukaisesti. StellaH:n kysyntä oli 

vahvaa heinäkuussa ja sitä tuotettiin kaikista PK2 lajeista eniten. 
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Kuva 10. PK2 toteutunut karkeasuunnitelma heinäkuu 2012 

 

Elokuussa (kuva 11) PK2:lla oli kaksi noin viiden päivän seisokkia, jotka 

sekoittivat ajo-ohjelmaa. Classicia ja Lux Creamia tuotettiin kuitenkin varsin 

tiheästi eli kolmesti kuukaudessa. Belle -ajoja ei elokuussa ollut lainkaan, koska 

niiden ajoajankohdat osuivat juuri elokuun molemmin puolin. StellaH:ta tuotettiin 

keskimäärin reilun viikon välein ja tapettipohjaa ajettiin normaalisti kuun toiseksi 

viimeisellä viikolla. 
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Kuva 11. PK2 toteutunut karkeasuunnitelma elokuu 2012 

 

Syyskuussa (kuva 12) oli vain kaksi pientä seisokkia kestoltaan noin 

vuorokauden, joten tuotanto oli lähes yhtäjaksoista. Tämä vaikutti syklien 

pituuteen ja myös niiden tiheyteen. Esimerkiksi Lux Creamia valmistettiin lähes 

kerran viikossa ja StellaH:ta tuotettiin syyskuussa kolme kertaa. StellaH:n ja Lux 

Creamin suuri kysyntä vaikutti Classic -syklien tiheyteen. Syyskuun puolenvälin 

Classic -ajon jälkeen sitä ajettiin seuraavan kerran vasta lokakuun alussa. 

Kysyntää riitti myös Luxille, jota tuotettiin kaksi kertaa syyskuussa ja tilaa oli 

myös Exo 76 -lajille, jota ajettiin kolme kertaa. Tapettipohjan ajopaikka oli tällä 

kertaa kuukauden viimeisellä viikolla, mihin oli päädytty tuotannonsuunnittelijan 

sekä tuotannon yhteisestä päätöksestä.   
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Kuva 12. PK2 toteutunut karkeasuunnitelma syyskuu 2012 

 

Lokakuussa (kuva 13) StellaH:n kysyntä oli jälleen suurin ja sitä tuotettiin 

kolmesti. Viikolla 41 oli viiden päivän seisokki ja viikolla 44 alle vuorokauden 

kestänyt seisokki. Exo 76:ta tuotettiin vain kerran, mutta syklinpituus oli kolmen 

päivän mittainen. Classicin ja Lux Creamin tuotanto oli aikaisempien kuukausien 

tasolla niin syklien tiheyden kuin pituudenkin suhteen.  
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Kuva 13. PK2 toteutunut karkeasuunnitelma lokakuu 2012 

 

Marraskuun (kuva 14) ajo-ohjelmassa ei ollut merkittäviä seisokkeja, mutta 

erikoisen siitä teki Exo 76 -lajin valtava määrä. Lajia ajettiin jopa viisi kertaa 

marraskuun aikana. Koko kuukauden tuotannosta noin kolmannes oli Exo 76 -

lajia. Tämä vaikutti huomattavasti muiden lajien tuotantomääriin, jotka olivat 

normaalia pienempiä. Toisaalta Exo -tilauksilla voi myös parantaa tilauskantaa ja 

ehkäistä mahdollisen tilauspulaseisokin syntymistä.  
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Kuva 14. PK2 toteutunut karkeasuunnitelma marraskuu 2012 

 

Teoriassa Anjalan paperitehtaalla on käytössä kahden viikon sykli, mikä 

tarkoittaa, että koko paperilajiportfolio käydään läpi tuon kahden viikon aikana. 

Toteutuneen karkeasuunnitelman historiatarkastelun perusteella voidaan sanoa, 

että käytännössä PK2:n kahden viikon sykli ei sellaisena toteutunut. Lajikirjo on 

suuri ja merkittävällä osalla lajeista kysyntä on liian pieni, jotta teoreettinen sykli 

voisi toteutua. Suuren kysynnän tuotteita ovat Classic, LuxCream ja StellaH. 

Näitä tuotettiin keskimäärin 3 kertaa kuukaudessa. Belleä ja Luxia ajettiin kerran 

kolmessa viikossa, Vividiä tuotettiin kerran kuukaudessa samoin kuin 

tapettipohjaa. Tapettipohjan ollessa hyvin tummaa, sen tuotannon yhteydessä 

vaaditaan Exo -lajeja eritoten vaaleuden nousussa mutta ajoittain myös vaaleuden 

laskun puolella. Vaaleuden laskun puolella käytetään Exo 76:ta ja Exo 72:ta. 

Vaaleuden nousun puolella historiatarkastelun perusteella käytettiin Exo 72:ta, 

vaikka Exo 76 soveltuisi siihen jopa paremmin. Toki tätä sovelletaan tilanteen 

vaatimalla tavalla, toisin sanoen riippuen minkä lajin tilauksia on käytettävissä. 

Tällä pyritään minimoimaan lajinvaihdossa syntyvän hylyn määrää. Lisäksi Exo -

lajeja hyödynnetään seisokkien aloituksissa ja lopetuksissa. 
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PK2:lla on noin 70 eri lajia (huomioituna myös Exo -lajit), joten 

tuotannonsuunnittelu on ajoittain todella haasteellista. Samassa ajossa voi 

trimmittää vain samaa lajia, samassa asetteessa tilauksilla pitää olla sama 

halkaisija ja hylsy. Jos asetteessa on kahta eri halkaisijaa, syntyy lusattavia 

tilauksia. Tällöin pienemmän halkaisijan omaava tilaus lusataan käsityönä oikeaan 

halkaisijaan. Lusattavia rullia ei ole suositeltavaa trimmittää useampaa kuin yksi 

asetetta kohden. Myöskään asetteen muuttomäärä ei saisi olla liian suuri, koska se 

aiheuttaa paljon ruumiillista työtä pituusleikkurilla ja hidastaa tuotantoprosessia. 

Tämä on kuitenkin yksi tuotannonsuunnittelijoiden keinoista vähentää 

trimmihukkaa ja joskus välttämätöntä. Suuren lajikirjon ja ajojen minimikoon (40 

t) takia ei harvinaisemmista lajeista aina synny ajoa silloin, kun asiakas sitä tilaa. 

Jos tilattu määrä on 20 tonnia, on mietittävä kannattaako ajaa varastoon 20 tonnia 

vai ehdottaa asiakkaalle, että tilaus siirretään seuraavaan sykliin, johon ajan myötä 

kertyisi muitakin tilauksia. Vaihtoehtoisesti voidaan myös suositella jotakin toista 

lähes samoja ominaisuuksia omaavaa lajia, joita on tarpeeksi ajon syntymiseksi. 

Tilanne on aina tapauskohtainen asiakkaasta ja tilauksen kiireellisyydestä 

riippuen.  Jos kyseessä on todella pieni tilaus, niin varastosta on katsottava 

löytyykö sopivia rullia allokoitaviksi tai urkattaviksi. Joka tapauksessa aina ennen 

trimmitystä varastot on käytävä läpi kyseisen lajin osalta, jotta varastotasoja 

saadaan pienennettyä. Jos edellisellä kerralla on päätetty nimenomaista lajia tehdä 

varastoon, saadaan se tällä tavoin hyödynnettyä, olettaen että fyysiset dimensiot 

kohtaavat. Varastoon tekeminen on aina pieni riski ja yleensä sitä pyritään 

välttämään, jossain tapauksissa se on kuitenkin strategisesti järkevää. 

 

4.4 Lajinvaihtohylyn toteuman analysointi  

 

PK2:n toteutunutta lajinvaihtohylky - %:ia tutkittiin kuukausittaisen lajinvaihtojen 

kappalemäärän sekä toteutuneen ajo-ohjelman suhteen. Taulukossa 3 näkyy 

vuoden 2012 aikana toteutuneita lukuja lajinvaihdosta. 
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Taulukko 3. PK2 lajinvaihdot  

Kuukaudet Syklienvaihto [kpl] Lajinvaihdot [kpl] Lv-hylky - % 

Kesäkuu 23 88 2,36 

Heinäkuu 22 99 2,65 

Elokuu 18 90 2,07 

Syyskuu 24 110 2,5 

Lokakuu 20 95 1,16 

Marraskuu 26 113 2,24 
 

Syklien vaihto kuvaa ajo-ohjelmassa tapahtuvaa siirtymää esimerkiksi tuotteesta 

Lux tuotteeseen Belle tai tuotteesta Classic tuotteeseen Vivid. Puolestaan 

lajinvaihto huomioi myös saman tuotteen sisällä tapahtuvat neliömassa 

muutokset. Lv-hylky - % kuvaa lajinvaihdossa syntyvän hylyn määrää suhteessa 

tuotantomäärään. Hyvänä tavoitearvona voidaan pitää 2 %:ia. Lähelle 

tavoitearvoa onkin päästy, mutta lokakuun lukema on poikkeuksellisen hyvä. 

Suurin syy tähän on StellaH:n suuri tuotantomäärä. Sitä ajettiin lokakuussa kolme 

kertaa noin 3 päivän ajan. Myös usean päivän Exo76 -ajo sekä seisokki vaikuttivat 

positiivisesti lajinvaihtohylkyyn. StellaH:lla on positiivinen eli alentava vaikutus 

lajinvaihtohylkyyn siitä syystä, että tuotteen sisällä tapahtuvat neliömassa 

lajinvaihdot (70g/m² � 65g/m² � 57g/m² � 54g/m²) tapahtuvat liu’uttamalla eli 

siitä ei synny juurikaan lajinvaihtohylkyä. Kuitenkin lokakuun tuloksen 

uusimiseen vaaditaan täydellistä onnistumista tuotannon puolesta olettaen, että 

muut tekijät ovat suotuisat. (Pöntinen, 2013) 

 

Taulukosta voi havaita, että kovinkaan merkittävää korrelaatiota ei toteutuneilla 

lajinvaihtohylky - %:n ja lajinvaihtojen tai syklien vaihtojen kappalemäärällä ole. 

Asiaan vaikuttavat paljon myös kuukausituotanto, seisokkien pituudet, tuotteen 

sisäiset siirtymät neliömassassa sekä tuotannon onnistuminen lajinvaihdoissa. 

Yleisenä perussääntönä kuitenkin on se, että mitä vähemmän on lajinvaihtoja ja 

mitä pienempi on lajinvaihtoaika, niin sitä pienempi on lajinvaihtohylky. 
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4.5 Optimointivaihtoehdot tuotannonsuunnitteluun 

 

Työn tavoitteena on kehittää PK2 syklisuunnitelmaa, niiden pituuden ja 

ajojärjestyksen suhteen niin, että hyötysuhde paranee ja lajinvaihtohylkyä 

onnistutaan vähentämään. Tässä esitetään kaksi vaihtoehtoa kokonaissyklin 

pituuden suhteen ja niiden vaikutukset lajinvaihtohylkyyn. Vaihtoehdossa 1 syklin 

pituus on 1 viikko eli sykli toistuisi 4 kertaa kuukaudessa. Vaihtoehdossa 2 syklin 

pituus on 2 viikkoa, jolloin sykli toistuisi 2 kertaa kuukaudessa. Tämän hetken 

toteutunut kokonaissyklin pituus on keskimäärin 9-10 päivää eli lähempänä 

vaihtoehtoa 1. Lajinvaihtoajat ja lajinvaihtonopeudet on saatu Vipetec-

lajinvaihtokirjastosta. Seuraavalla sivulla on PK2 syklin lajinvaihtoajat esitettynä 

taulukossa 4. Taulukkoon on merkitty sävynvaihdot eri väreillä siten, että 

vihreällä sävynvaihtoon on kulunut alle 20 minuuttia, keltaisella alle 30 minuuttia 

ja punaisella yli 30 minuuttia. 
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Taulukko 4. PK2 syklin lajinvaihtoajat ja -nopeudet 

Tuote g/m² LV-nopeus [g/min] LV-aika [min] 
Belle 60 -> 70 1,18 9,6 
  70 -> 80 0,78 15,5 
Sävyn vaihto     14,1 
  80 -> 60 1,24 21,3 
LuxCream 60 -> 65 0,88 8 
  65 -> 70 0,95 7,7 
  70 -> 80 0,96 14,7 
  80 -> 90 0,72 17,1 
Sävyn vaihto     34,7 
  90 -> 90   0 
Novobase 90 -> 80 0,74 18,2 
Sävyn vaihto     41,4 
  80 -> 60 0,37 54,7 
E76 60   0 
Sävyn vaihto     28 
  60 -> 60   0 
C95 60 -> 65 1,08 8,7 
  65 -> 70 1,05 6 
  70 -> 80 0,94 15,3 
  80 -> 90 0,45 29,1 
Sävyn vaihto     21,1 
  90 -> 90   0 
Vivid 90   0 
Sävyn vaihto     26 
  90 -> 70 0,86 24,9 
StellaH 70 -> 65 1,09 5,2 
  65 -> 60 1,07 7,6 
  60 -> 57 1,06 6,2 
  57 -> 54 0,91 2,5 
Sävyn vaihto     25,1 
  54 -> 60 0,26 23,8 
Lux 60 -> 70 0,94 15,1 
  70 -> 80 0,84 16,2 
Sävyn vaihto     40,8 
  80 -> 60 0,84 23,8 
E76 60 -> 60   0 
Sävyn vaihto     22,2 
  60 -> 60    0 
Belle       
    LV-aika yhteensä 604,6 
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Kun käydään läpi lähes koko tuoteportfolio, saadaan yhden syklin 

lajinvaihtoajasta yhteensä 605 minuuttia. Tässä ei ole huomioitu minkäänlaisia 

seisokkeja sekä harvinaisimmat lajit on jätetty huomiotta. Syklin pituuden 

vaikutusta on vertailtu taulukossa 5: 

 

Taulukko 5. Syklin pituuksien vertailu 

Syklin kesto 1 vko 2 vko 

LV-aika [min/kk] 2420 1210 

LV-aika [h/kk] 40 20 

LV-hylky [t/kk] 846 423 
 

Jos oletetaan kuukausituotannon olevan 15 000 tonnia, niin LV-hylky - %:t ovat 

5,6 ja 2,8. Näiden erotus on 2,8 % ja LV-hylyn erotus on 423t. Lajinvaihdosta 

aiheutuvan hylyn lisäkustannus on noin 230 €/t, josta saadaan tuolle tonnimäärälle 

lisäkustannusta kuukaudessa noin 97 000 €. Syklinpituudella on merkittävä 

vaikutus lajinvaihtohylkyyn. Edellisen laskelman tarkoituksena oli todentaa, että 

mitä pidempi on sykli, niin sitä pienempi on lajinvaihtoajan määrä, koska 

lajinvaihtoja on vähemmän. Tässä vertailussa yhden viikon syklissä on tuplasti 

enemmän lajinvaihtoja kuin kahden viikon syklissä, koska oletussykli toistuu. 

Toisaalta kahden viikon syklissä varastotasot nousevat. Varastotasojen nousun 

vaikutusta arvioidaan seuraavaksi.  

 

Kuten taulukosta 5 voidaan havaita, niin 2 vko -syklissä lajinvaihtoaika ja hylky 

ovat puolet 1 vko -sykliin verrattuna. Jos ajatellaan puhtaasti teorian kannalta, että 

jokaista lajia ajettaisiin sama määrä varastoon kuin suorille tilauksille, jolloin 

sykli pitenee kaksinkertaiseksi, niin varastot nousisivat taulukon 6 mukaisesti 

kahdesti kuukaudessa: 
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Taulukko 6. Varastotasojen nousu lajeittain tuplaamalla syklinpituus 

Laji Varastotason nousu [t] 

Belle 250 

LuxCream 750 

Novobase 0 

Classic 1000 

Vivid 0 

StellaH 1500 

Lux 250 

Yhteensä 3750 
 

Varastotasot nousisivat siis 3750 tonnia kahdesti kuukaudessa. Tuotteita 

Novobase ja Vivid ei ole huomioitu tässä tarkastelussa, koska kyseisiä tuotteita 

ajetaan kerran kuukaudessa. Myös Exo -lajit on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. 

Varastasojen laskuun vaikuttaa uusien tilausten allokointi / uudelleenrullaus 

varastossa olevista rullista mahdollisuuksien mukaan. Toimintatavan 

periaatteellinen lähtökohta on arvioida lajinvaihtohylyn pienenemisen hyöty 

suhteessa varastojen nousun aiheuttamaan haittaan. 

 

Syklin pidentäminen hyödyntämällä varasto-ohjautuvaa tuotantomuotoa on 

toimintatapa mikä sisältää paljon epävarmuustekijöitä paperiteollisuudessa. 

Paperiteollisuuden epävarman markkinatilanteen vuoksi tilausten vaihtuvuus on 

suurta ja sen vuoksi on todella vaikea etukäteen tietää mitä lajia kannattaa tuottaa 

varastoon, millä leveydellä, halkaisijalla ja kuinka paljon. Varastoon 

tuottamisessa on silloin perusteita kun tiedetään leveydet, halkaisijat ja määrät 

etukäteen. Tällöin ne voidaan allokoida suoraan uusille tilauksille ja ne olisivat 

valmiina pakattuina lähetystä varten. Tilanteessa, jossa dimensiot eivät kohtaa 

jouduttaisiin varastossa olevat rullat uudelleenrullata tilauksen oikeiden 

dimensioiden mukaisesti. Tämä aiheuttaa trimmihylkyä sekä huomioiden 

uudelleenrullaajien kapasiteetin, syntyisi tästä kohtuuton määrä lisätyötä kaiken 

muun lisäksi. Uudelleenrullaajia käytetään jo nyt niiden kapasiteetin ylärajoilla, 

joten niiden lisäkäyttö ei ole mahdollista. Tilauksen vapautus vaikuttaa suoraan 

siihen milloin tilauksen voi tuottaa. Vaikka varastossa olisi sopivia rullia 

hyödynnettäväksi tietylle tilaukselle, niin jos tilausta ei ole vapautettu ei 
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varastosta voida rullia lähettää. Rullat eivät lähde varastosta siinäkään 

tapauksessa, jos laivavarausta ei tilauksella ole. Lajien suuren lukumäärän vuoksi 

toimitusajat voivat kärsiä pidemmän syklin takia jos varastoon ei ole ajettu 

asiakkaan tilaamaa lajia. 

 

Varaston tilojen riittävyys on asia mikä vaikuttaa oleellisesti varasto-ohjautuvan 

tuotantomuodon harkinnassa. Anjalan varastotasot ovat keskimäärin tasoa 4500 - 

5000 tonnia (n. 8000rll). Varaston kipuraja millä se pystyy operoimaan, on 

11 000rll. Noin 3750 tonnia kahdesti kuukaudessa ajettavaksi varastoon kaiken 

muun lisäksi on aivan liikaa. Silloin varastotasot olisivat jatkuvasti 10 000rll 

tienoilla, mikä poistaisi pelivaran ja joustavuuden varaston toiminnasta. Lisäksi 

autolla lähtevien määrä on edelleen kasvussa mikä tarkoittaa perusvarastotason 

mahdollista nousua. Suuret varastotasot aiheuttavat myös merkittäviä 

turvallisuusriskejä. Mitä täydempi varasto sitä suurempi on todennäköisyys 

tapaturmien / vaaratilanteiden sattumiselle. Stora Enso Oyj:n 

turvallisuuspolitiikan jatkuva kehittäminen kohti nollatapaturmalinjaa ei salli 

turvallisuusriskiä lisääviä tekijöitä. (Huttunen, 2013) 

 

Varasto-ohjautuvassa tuotantomuodossa ajauduttaisiin koko ajan enemmän ja 

enemmän siihen tilanteeseen, että joka sykli ajetaan enemmän varastoon, jotta 

syklinpituus säilyisi 2 viikossa, koska varastossa olevia hyödynnetään uusille 

tilauksille. Näin ollen suoria tilauksia ajettaisiin entistä vähemmän, mikä ei 

missään nimessä ole optimitilanne epävarman markkinatilanteen ja 

kysyntävaihtelujen suhteen. Tästä kaikesta voidaan todeta, että trimmihylky 

suurella todennäköisyydellä kasvaisi sekä riski siitä, että varastoon jäisi enemmän 

rullia, joita ei suoraan pystyisi hyödyntämään uusille tilauksille. Myynnin 

perusperiaate varastoon ajojen suhteen on selkeä: varastoon ei ajeta ilman 

asiakastilausta. 

 

Tämän kappaleen tavoitteena oli selvittää onko järkevää pidentää sykliä ajamalla 

paperia varastoon, josta hyötynä lajinvaihtohylyn pienenemisestä kertyvä säästö 

olisi 97 000 € kuukaudessa ja 1,2 miljoonaa € vuositasolla. Edellä mainittujen 

tilausprosessiin ja varastonhallintaan liittyviin syihin sekä tehtaan myynnin 
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perusperiaatteeseen vedoten syklin pidentämiseen ei ryhdytä varasto-ohjautuvaa 

tuotantomuotoa käyttäen. Teoria-osioon viitaten varasto-ohjautuvaa 

tuotantomuotoa käytetään silloin, kun on kyse standardituotteista, tuotevalikoima 

suppea ja kysyntäennusteet ovat suuressa roolissa tuotantomuodon toimivuudessa. 

Anjalan paperitehtaan tapauksessa edellä mainitut seikat ovat täysin päinvastaisia 

eli tuotevalikoima on erittäin laaja sekä kysynnän ennustettavuus on haasteellista.  

Vertailussa käytettiin syklin pituutena 1 ja 2 viikkoa, syklin toteutunut pituus on 

keskimäärin 1,5 viikkoa. Lajinvaihtohylyn pienenemisestä saatavissa oleva 

todellinen hyöty ei siis ole niin suuri kuin aiemmin on esitetty. Toteutuneella 

syklinpituudella laskettuna lajinvaihtohylyn erotus suhteessa 2 viikon sykliin on: 

 

• LV-aika/kk 30h 

• LV-hylky 630 t/kk 

• LV-hylyn erotus (846 – 630) t/kk = 216 t/kk 

• Lisäkustannus 216 t/kk * 230 €/t = 49 680 €/kk � vuositasolla 600 000 € 

• Säästö varastointikustannuksissa on  

o Varastotasot nousevat 3750 t kuukaudessa � 45 000 t vuodessa 

o 14 päivää on keskimääräinen varastossa oloaika (525 €/t on 

keskimääräinen varastonarvostuskustannus, 13 % vuosikorolla 

varastoinnin tuottovaade on 0,187 €/päivä/t) � Säästö 45 000 t * 

0,187 €/päivä/t * 14 päivää = 117 810 € 

• Lisäkustannus yhteensä 600 000 € - 117 810 € = 482 190 €.  

 

Ongelma ei siis ole aivan niin räikeä kuin teoreettinen laskelma antaa olettaa. Tätä 

osa-aluetta on mahdollista tutkia tarkempien laskutoimitusten muodossa 

tulevaisuudessa, mutta havaittujen ongelmakohtien perusteella ei koettu tämän 

työn puitteissa tarkempien laskutoimitusten tuovan lisäarvoa työn tuloksiin. 

Syklin lyhentäminen toteutuneesta 1,5 viikosta esimerkiksi 1 viikkoon ei ole 

optimi ratkaisu tuotannollisista syistä eikä lajinvaihtokustannusten kannalta. 

Lisäksi tuotteiden tilaussykli huomioiden asiakkailla on harvoin tarve tiiviimpään 

kuin 2 viikon tilaussykliin, mitä Anjalassa peruslähtökohtana noudatetaan.   
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5 VARASTONHALLINNAN KEHITTÄMINEN ANJALAN 

PAPERITEHTAALLA 

 

5.1 PK2 ylijäämätilanteiden kartoittaminen  

 

Anjalan paperitehtaan varastotasoja tarkasteltiin vuoden 2012 kesäkuulta 

marraskuulle. Tarkastelussa huomioitiin vain tehtaan pienemmän paperikoneen eli 

PK2:n tuotteet. Tämän puolen vuoden aikavälin todettiin olevan riittävän kattava 

tutkimuksen toteutukseen sekä myös PK2:n normaali käyntiaste tällä aikavälillä 

vaikutti osaltaan sen valintaan. Data varastotasoista kerättiin hyödyntämällä 

tehtaan omasta tietojärjestelmästä saatavia raportteja, kuten rullatilausraportti ja 

varastoraportti.  

 

Aikaväli, jolla varastotasoja analysoitiin, jaettiin kahteen osaan. Ensimmäinen 

tarkasteluväli oli kesäkuu-elokuu 2012. Tavoitteena oli erotella raporttien pohjalta 

ylijäämät seuraaviin kategorioihin: yli trimmitetyt, sivuradat, koeajot ja 

hylkytilaukset. Toinen tarkasteluväli oli syyskuu-marraskuu 2012 ja erottelu 

tapahtui samalla periaatteella kuin edellä. Kuvassa 15 on PK2 ylijäämät 

kesäkuusta elokuulle 2012. Yli trimmitetyillä tarkoitetaan sitä, että 

tuotannonsuunnittelija on trimmittänyt eli suunnitellut tuotettavaksi tilauksen 

tonni / rullamääräisen maksimitoleranssin yli. Tällöin on kysyttävä vastaanottaako 

asiakas nämä yli tuotetut rullat, mikäli asiakas ei vastaanota yli tuotettuja rullia 

jäävät ne ylijääminä tehtaan varastoon myöhempää käyttöä varten.  Sivuradoilla 

pyritään pienentämään pituusleikkurilla syntyvää leveyshukkaa. 

Tuotannonsuunnittelija tekee trimmityksen yhteydessä varastoerän, joka pakataan 

normaalisti, mutta se ei lähde asiakkaalle vaan menee varastoon. Sivuradat eli 

varastoerät tehdään yleensä jo olemassa olevien tilausten dimensioiden perusteella 

tai hieman suuremmiksi, jotta niitä voi hyödyntää mahdollisiin uusiin tilauksiin. 

Esimerkiksi kun tilauksen leveys on 960mm ja PK2:n trimmileveys on 5400mm, 

niin 960mm*5 = 4800mm ja tästä syntyvä trimmihukka olisi 11,11 %. Edellisen 

esimerkin oletuksena on, että samassa ajossa on vain 960mm leveitä rullia. Tässä 

tapauksessa, jos tuotannonsuunnittelija päättää tehdä 600mm leveän sivuradan, 
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saadaan trimmihukka eliminoitua täysin. Sivurata kannattaa tehdä jos kyseistä 

lajia tilataan paljon ja se pystytään suurella varmuudella hyödyntämään 

tulevaisuudessa. Hylkytilaukset muodostuvat Novobase -lajin eli tapettipaperin 

tuotannon yhteydessä. Tarkasteluun otettiin mukaan myös Novel Prime, joka on 

harvinainen laji Anjalassa ja sitä on tehty varastoon tietyin aikavälein. Sen 

kysyntä on kuitenkin kasvamassa ja sen säännöllinen tuotanto on alkamassa. 

 

 

Kuva 15. PK2 ylijäämät kesä-elokuu 2012 

 

Kuvasta 15 huomaa, että sivuratojen osuus kaikista ylijäämistä on selkeästi suurin. 

Kolmen kuukauden aikana sivuratoja tuotettiin lähes 530 tonnia. Yli 

trimmitettyjen osuus oli noin 210 tonnia, mikä myös on erittäin merkittävä määrä. 

Hylkytilausten ja Novel Primen osuus ei nouse kovinkaan relevantiksi. 

Seuraavassa kuva 16 PK2 ylijäämät syyskuulta marraskuulle 2012. 
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Kuva 16. PK2 ylijäämät syys-marraskuu 2012 

 

Kuten edellisessäkin pylväsdiagrammissa, niin myös syyskuukausina suurimpina 

syinä ylijäämiin olivat sivuradat ja yli trimmitetyt tilaukset. Yli trimmitettyjä oli 

lähes 300 tonnia ja sivuratoja lähes 480 tonnia. Yli trimmitettyjen määrä nousi 

kesältä noin 80 tonnia ja sivuratojen määrä puolestaan laski reilulla 50 tonnilla. 

Koeajoja, joista rullia jäi varastoon, oli erittäin pieni määrä, vain noin 13 tonnia. 

Hylkytilausten ja Novel Primen osuudet pysyivät lähes identtisinä. 

 

Kokonaisuudessaan ylijäämiä kertyi puolen vuoden aikana lähes 1720 tonnia. Yli 

trimmitettyjen osuus oli noin 500 tonnia, kun taas sivuratojen määrä oli hieman 

reilu 1000 tonnia. Työn tavoitteen kannalta hylkytilausten, koeajojen sekä Novel 

Primen varastotasojen tarkastelusta ei ole saavutettavissa suurta hyötyä, joten ne 

voidaan jättää työn jatkon kannalta pois. 

 

5.2 Satamapalautusrullien tarkastelu 

 

Anjalan paperitehtaalla on käytössään kaksi satamaa, joiden kautta paperirullat 

laivataan asiakkaille. Nämä molemmat sijaitsevat Kotkassa, Mussalon saaressa 

sijaitsee Mussalon satama ja Hovinsaaressa Hietasen satama. Molemmat satamat 

ovat osa HaminaKotka Satama Oy:ta. 
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Anjalassa yhtenä ongelmana on ollut satamavarastoihin jääneiden rullien 

kohtuullisen suuri määrä. Tällä tarkoitetaan sitä, että jostain syystä se määrä mitä 

tehtaalta on toimitettu satamaan, ei ole kokonaisuudessaan mennyt 

loppuasiakkaalle saakka, vaan osa on jäänyt satamavarastoon. 

Tuotantokoordinaattori tarkistaa kuukausittain satamavarastot niin Mussalon kuin 

Hietasen osalta ja tekee listan palautettavista rullista. Listasta informoidaan 

logistiikkakoordinaattoria, joka järjestää palautuskyydin (rekka-auto) tehtaalle. 

Palautettavat rullat määritetään muun muassa rullien iän perusteella, eli vähintään 

6 viikkoa vanhat rullat tuodaan takaisin tehtaalle jos niillä ei ole uutta 

laivavarausta tai niitä ei ole allokoitu muille tilauksille. Risat rullat on tietenkin 

palautettava takaisin tehtaalle sekä tilaukset, jotka on jo kuitattu valmiiksi. 

Valmiiksi kuittaus tarkoittaa sitä, että tilaus on kokonaisuudessaan vahvistettu, 

tuotettu, laivattu, toimitettu ja laskutettu (CPSDI, confirmed, produced, shipped, 

delivered, invoiced). Tällöin on tiedossa, että asiakas ei enää odota kyseiseltä 

tilaukselta rullia saapuvaksi, joten niille on keksittävä muuta käyttöä. Rullia ei voi 

jättää seisomaan satamavarastoihin pitkiksi ajoiksi, koska satamavarastot 

veloittavat 2 viikon jälkeen varastovuokraa. Varastovuokra on siis ilmainen 

ensimmäiset 14 päivää. Aikavälillä 14 - 30 päivää varastovuokra on 

0,032€/t/päivä ja tilaukset, jotka ovat yli 30 päivää satamavarastossa, kustannus 

on 0,042€/t/päivä (Huttunen, 2012). Vaikka tonnikohtainen kustannus on varsin 

pieni, niin tonnimäärien ollessa suuri kohoaa kustannuskin hyvin nopeasti 

merkittäväksi. Lisäksi satamien varastotilojen riittävyyden takia, rullat on 

palautettava tehtaalle.  

 

Mussalon satamasta lähtevät overseas -tilaukset eli kaikki ne, jotka menevät 

valtameren yli. Mussalossa kontitus tapahtuu pääasiassa Stora Enson omassa 

terminaalissa. Joskus käytetään myös muita terminaaleja kuten Stella ja Itella.  

Lisäksi Mussalosta lähtevät unifeeder -kontit, jotka kontitetaan tehtaalla ja ne 

menevät Zeebruggeen ja Lübeckiin. Hietasen satamasta lähtevät Eurooppaan 

menevät tilaukset, paperia toimitetaan lähinnä Keski- ja Länsi-Eurooppaan. 

Satamajättöongelma on selkeästi suurempi Mussalon satamavarastossa, mutta 

Hietasenkin tilanteessa on parantamisen varaa. Kuvassa 17 on esitetty Mussalosta 
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ja Hietasesta palautettujen tilausten tonnimäärät ja taulukossa 7 on lukumääräiset 

tiedot kuvan tueksi. (Huttunen, 2012) 

 

 

Kuva 17. Satamapalautukset tonneina vuonna 2012 

 

Taulukko 7. Satamapalautukset tonneina vuonna 2012 

  Kesäkuu  Heinäkuu  Elokuu  Syyskuu  Lokakuu  Marraskuu 

Mussalo [t] 0 20 25 20 48 54,5 

Hietanen [t] 3 2,5 11,5 0 4 3,5 

Yhteensä 3 22,5 36,5 20 52 58 
 

Mussalosta palautuksia on tullut kesä- marraskuun ajalta yhteensä 167,5 tonnia ja 

Hietasesta 24,5 tonnia. Yhteensä se tekee 192 tonnia puolen vuoden ajalta. Vaikka 

kuvasta 17 voisi havaita, että Mussalon sataman palautusmäärät ovat nousussa, 

niin suhteessa konttitilausten määrään luku on pienempi kuin lokakuun vastaava. 

Tätä havainnoidaan taulukossa 8. 
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Taulukko 8. Mussalon satamapalautusten suhde konttitilausten määrään 

  Kesäkuu  Heinäkuu  Elokuu  Syyskuu  Lokakuu  Marraskuu 

Konttitilaukset [t] 11 120 11 000 13 100 11 550 9 500 13 500 
Satamapalautukset 
[t] 0 20 25 20 48 54,5 

Osuus  0,00 % 0,18 % 0,19 % 0,17 % 0,51 % 0,40 % 
 

5.2.1 Syitä satamapalautusrullille 

 

Yhtenä tavoitteena oli selvittää mitkä ovat suurimmat syyt, joiden takia satamaan 

jää niin paljon rullia ja niitä joudutaan sen vuoksi palauttamaan takaisin tehtaalle. 

Tästä prosessista seuraa paljon turhaa työtä ja ylimääräisiä kustannuksia. Onkin 

erittäin oleellista, että nämä ylimääräiset kustannukset pystytään minimoimaan. 

 

Syitä kyseiseen ilmiöön löytyi monenlaisia. Kuvassa 18 esitetään eri syiden 

jakautuminen. Kuvassa on huomioitu sekä Mussalon että Hietasen satamat.  

Prosessin monimuotoisuuden vuoksi syyt eivät aina olleet yksiselitteisiä, vaan 

monet pienet asiat vaikuttivat toisiinsa ja muodostivat yhdessä kokonaistekijän. 

Seuraavassa avataan tutkimuksessa suurimmaksi havaittuja syitä, joita olivat: 

 

• rullantiheys 

• trimmitys 

• konttien optimointi ohjelma (Coptimi 2.11) 

• kontin painoraja (Payload) 

• risa 

• muu syy. 
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Kuva 18. Syitä palautuksiin aikaväliltä kesä-marraskuu 2012 

  

Kuvassa 19 on esitetty sama asia prosentuaalisesta näkökulmasta katsoen. 

 

 

Kuva 19. Syiden prosentuaalinen jakautuminen aikaväliltä kesä-marraskuu 2012 

 

Ilmiön syitä tutkittaessa ilmeni, että rullantiheys heitteli paljon varsinkin PK2 

lajien osalta. Tämä vaikuttaa suuresti rullien painoon. Kokonaisuudessaan 65 % 

kaikista ylipainorullista oli PK2:n lajeja. Tästä ExoPress -tilausten osuus oli 27 % 

ja kirja sekä StellaPress -tilausten osuus oli 38 %. PK3:n lajeille osuudeksi jäi 35 
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%, josta merkittävä osa oli marraskuun palautuskuormassa. Ylipainoa havaittiin 

keskimäärin 10 - 40kg/rll. Suurimmassa yksittäisessä tapauksessa ylipainoa oli 

jopa 60kg/rll. Isoissa tilauksissa pienenkin ylipainon vaikutus on huomattava, 

koska ongelma kertaantuu. Esimerkiksi eräässä 420 tonnin tilauksessa 6 kilon 

ylipaino aiheutti 17 rullan palauttamisen takaisin tehtaalle aina pulpperoitavaksi 

saakka. 

 

Palautuksista 14 % johtui trimmityksellisistä syistä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

tuotannonsuunnittelija on joko joutunut tai epähuomiossa trimmittänyt tilauksen 

tilatun rullamäärän / tonnimäärän yli sille asetetun toleranssin. 

Tuotannonsuunnittelijoille tapahtuu hyvin harvoin niin sanottuja vahinkoja, mutta 

se on tietysti inhimillistä. Yleensä tuotannonsuunnittelija joutuu tekemään 

tietoisen päätöksen trimmittäessään yli tilatun määrän. Tällöin syynä on yleensä 

suuremman trimmihylyn välttäminen tai se, ettei tilaus jää jo trimmitysvaiheessa 

alituotetuksi. Tutkimuksessa selvisi, että noin 28 % trimmityksellisistä syistä 

palautetuista tilauksista oli trimmitetty toleranssin puitteissa. Kuitenkaan kaikkia 

rullia ei ollut syystä tai toisesta toimitettu asiakkaalle. Lopuissa tapauksissa 

tilaukset oli tilattu tarkkojen rullamäärien mukaan, mikä tarkoittaa sitä, että 

konttiin ei edes mahdu enempää kuin kyseinen tilattu määrä. 

 

Coptimi eli container optimization tool, on Tietoenatorin kehittämä konttien 

optimointiohjelma. Sen tarkoituksena on auttaa lastauksen tehokkaassa 

suunnittelussa. Selkeästi suurin osa palautuksista (36 %) johtui joko siitä, että 

Coptimi oli tehty väärin tai se oli jäänyt tekemättä täysin. Tapauksia, joissa 

tilausta oli muutettu ja sen jälkeen Coptimi jäänyt tekemättä oli suurella 

todennäköisyydellä eräs syy. Coptimin tekemättä jättäminen johti siis siihen, että 

suuri osa satamaan lähetetyistä rullista eivät mahtuneet konttiin, eikä näin 

päätynyt asiakkaalle asti. Asiakaspalvelukeskus, Customer Service Center eli CSC 

on täysin vastuussa Coptimin hyödyntämisessä. Suurin osa CSC:n 

asiakaspalvelukoordinaattoreista tekee työnsä moitteetta, mutta tutkimuksessa 

paljastui, että yhdellä asiakaspalvelukoordinaattorilla ei ollut Coptimia ollenkaan. 
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Payload tarkoittaa tietyn markkinan konttiin mahtuvaa painorajaa. Payloadit 

vaihtelevat välillä 19 t - 26 t. Eräänä esimerkkinä myyntikonttori ei ollut 

tiedottanut satamaoperaattori Stevecolle, joka hoitaa kontituksen Mussalon 

satamassa, että mikä on kyseisen markkinan payload ja tästä johtuen Steveco 

toimi oletusten mukaan ja jätti lastaamatta osan tilauksesta. Kuitenkin tilanne 

huomattiin ajoissa ja kaikki rullat saatiin lastattua. Palautetut rullat, jotka olivat 

payloadin aiheuttamia kuuluvat edellä esitetyissä kuvissa muu syy -kategoriaan. 

 

Tarkasteluvälin satamista palautetuista rullista 6 % oli risoja. Nämä olivat kaikki 

Stevecon aiheuttamia, eli rullat olivat vahingoittuneet Stevecon käsittelyssä ja sen 

vuoksi jouduttu palauttamaan takaisin tehtaalle pulpperoitavaksi. Tästä ei aiheudu 

Stora Ensolle kovinkaan suurta haittaa, koska Steveco korvaa rikkomansa rullat 

sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Korvaussumma määräytyy seuraavan kaavan 

perusteella: kyseisen lajin FOB-arvo (free on board) * tilauksen tonnimäärän * 

0,35. FOB-arvo koostuu lajin hinnasta ilman rahtikustannuksia. 

 

Lähes viidennes (19 %) palautuksista johtuivat muista syistä. Kuten jo 

aikaisemmin on mainittu, niin payload oli suuressa roolissa muu syy -

kategoriassa. Lisäksi Stevecon lastausvirheistä johtuvia palautuksia oli pelkästään 

marraskuulta peräti 15,6 t. Tähän lukuun kuuluu myös syyskuussa sattunut 

viikonlopun yli kestänyt ahtaajien lakko, joka vaikutti osaltaan tilausten 

palautuksiin. Harvinaisempia tilanteita ovat asiakkaan tilauksen peruminen 

jälkeenpäin sekä se, että pituusleikkurilla leikataan enemmän rullia kuin 

tuotannonsuunnittelija on trimmittänyt.     

 

5.2.2 Satamapalautuskuorman saapuminen tehtaalle ja niiden hyödyntäminen 

 

Kun tuotantokoordinaattori on informoinut logistiikkakoordinaattoria 

palautettavista rullista, kuluu noin 2 viikkoa palautuskuorman saapumisesta 

tehtaalle. Varaston kannalta optimitilanne olisi, jos tuotantokoordinaattori pystyisi 

identifioimaan rullat, jotka menevät varmasti hylkykasaan ja ne rullat, jotka voisi 

hyödyntää olemassa oleville tilauksille. Tämä kaikki olisi tehtävä jo ennen kuin 

palautuskuorma fyysisesti saapuu tehtaalle. Näin varastomiehet pystyisivät heti 
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palautuskuorman saapuessa poimimaan hylytettävät rullat ja viemään ne 

hylkykasaan. Tämä helpottaisi rullien käsittelyprosessia, poistaisi ylimääräistä ja 

päällekkäistä työtä sekä tehostaisi toimintaa.  

 

MOP -teamin ja tilausprosessin kannalta tarkasteltuna tilanne näyttää varsin 

hankalalta. Ensinnäkin 2 viikkoa on paperiteollisuudessa uusien tilausten 

saapumisten osalta varsin pitkä aika. On lähes mahdotonta ennustaa tuleeko 

sopivia tilauksia, joihin palautettavia rullia voisi hyödyntää. Tämän takia on 

turhaa tai mahdotonta ilmoittaa etukäteen mitä palautettaville rullille tulisi tehdä.  

Vaikka olisi tiedossa esimerkiksi uudelleenrullausmahdollisuus, niin kahden 

viikon aikana uusi tilaus voi muuttua tai jopa peruuntua. Muun muassa näiden 

syiden takia tätä ylimääräistä työtä ei kannata liian tarkkaan tehdä, koska 

palautuskuorman saapuessa tehtaalle, tilaukset on käytävä joka tapauksessa läpi. 

Kun rullat ovat fyysisesti tehtaalla, niin tuotantokoordinaattori pyrkii 

mahdollisimman nopeasti muun työn ohella ilmoittamaan hylytettävistä ja 

allokoitavista / uudelleenrullattavista rullista varastolle. Ainoastaan etukäteen 

havaituista risoista rullista on mahdollista informoida varastoa, että ne voi nostaa 

suoraan autosta hylkykasaan. Tämän toiminnan käyttöönoton vaikutus on 

kuitenkin suhteellisen pieni, koska kaikista palautettavista rullista noin 6 % oli 

risoja ja tuon luvun ei voi olettaa paljonkaan nousevan.  

 

5.2.3 Kehitysehdotukset satamapalautusten minimoimiseksi 

 

Kehitysehdotukset linkittyvät keskeisesti ilmiön syihin. Parhaan tuloksen 

saamiseksi ja ongelman minimoimiseksi onkin syytä keskittyä merkittävimpien 

syiden operatiiviseen kehittämiseen. Suurimmat syyt satamapalautusongelmaan 

olivat rullantiheys, Coptimi -ohjelman käyttö ja trimmitykselliset syyt.  

 

Rullan toteutunutta painoa verrataan Fenixissä olevaan painoon ja koska tilaukset 

tehdään Fenixissä olevan tiedon perusteella, on tästä aiheutunut jättöjä satamaan. 

Messissä rullien tiheydet päivittyvät kerran kuukaudessa kolmen kuukauden 

keskiarvon mukaan, kun taas Fenixissä rullien tiheyksien päivitys tapahtuu 

manuaalisesti. Yksi kehitysehdotuksista olisikin saada sanoma kulkemaan Messi -
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tietojärjestelmästä Fenix -tietojärjestelmään. Tämä poistaisi ylimääräistä työtä ja 

Fenixissä rullien tiheydet pysyisivät paremmin toteutuneiden tiheyksien ajan 

tasalla. Kehitysehdotuksen toteuttamisesta tullaan keskustelemaan IT-päällikön 

kanssa. 

 

Anjalan paperitehtaalla on käytössä 4 pituusleikkuria, ne ovat PL1, PL2, PL3 ja 

PL5. PK2:n tuotanto ohjataan PL1:lle ja PL2:lle ja PK3:n tuotanto ohjataan 

PL3:lle ja PL5:lle. Koska rullien tiheydet vaihtelivat eniten PK2:n lajeilla, on 

järkevää kohdistaa kehitystoimenpiteet PK2:n pituusleikkureille. Tässä tultiin 

sellaiseen johtopäätökseen, että PL2 tullaan korjaamaan niin, että 

rullantiheyksissä ei olisi niin suurta heittoa. Tämä tulee pienentämään 

ylipainoisten rullien määrää ja suurella todennäköisyydellä vähentämään 

satamapalautusten määrää. 

 

Coptimi -ohjelman käyttöön tai sen käyttämättä jättämiseen liittyvien asioiden 

todettiin vaikuttavan kaikkein eniten satamapalautusten määrään. Tämän ollessa 

CSC:n eli asiakaspalvelukeskuksen vastuulla, on heitä syytä kouluttaa ohjelman 

käyttämisessä ja terävöittää ajatusta sen tärkeellisyydestä. Ensinnäkin kaikilla 

asianosaisilla on oltava Coptimi, jos ei ole, niin sellainen on hankittava. Lisäksi 

jokaisen Coptimissa on oltava henkilölle kuuluvat markkinakohtaiset parametrit ja 

oletukset. Eri markkinoilla on erilaisia rajoituksia, esimerkiksi konttikohtainen 

painoraja eli payload. Nämä parametrit ja oletukset on jokaisen muokattava 

manuaalisesti omaan ohjelmaansa. Tilausmäärät olisivat hyvä olla payloadin 

mukaiset, mutta tässäkin oletuksena on, että Coptimi on tehty, koska rullien 

leveydet vaihtelevat ja sen takia konttiin ei aina mahdu fyysisesti sitä määrää 

minkä payload sallisi. Tapauksessa, jossa kontitetaan useampi tilaus on Coptimin 

käyttö ehdoton. Stevecon hoitaessa kontittamisen, on myös erittäin tärkeää, että 

jokaisella tilauksella on maksimi payload -ohjeet. Ohjeet lisätään Fenixissä 

tilausta tehtäessä ja tämä auttaisi Stevecoa lastaamaan oikein. 

Asiakaspalvelukeskuksen työhön kuuluu myös allokointimahdollisuuksien 

seuraaminen satamissa seisoville rullille, mutta tätäkin on mahdollista seurata 

aktiivisemmin. Sellaisia tilanteita on tapahtunut, joissa asiakaspalvelukeskus ei 

ole riittävän tarkasti seurannut satamassa olevia rullia syöttäessään uusia tilauksia, 



61 
 

 
 

vaikka allokointimahdollisuus on ollut olemassa. Osa näistä on tehtaalla 

noteerattu ja siten vältytty turhilta palautuksilta. On siis erittäin tärkeää, että 

asiakaspalvelukeskukselle tiedotetaan ongelmasta ja siitä, että näiden pienten 

toimintatapojen muutoksella voi saada nopeastikin tuloksia aikaan. 

 

Trimmityksellisistä syistä johtuvia palautuksia oli verrattain vähän. Lähes 

kolmannes tilauksista oli trimmitetty toleranssin puitteissa, mutta kuitenkin rullia 

oli jouduttu tuomaan takaisin tehtaalle. Tähän seikkaan ei tuotannonsuunnittelija 

omalla työpanoksellaan voi vaikuttaa. Loput palautetuista tilauksista oli tilattu 

tarkan rullamäärän mukaan ja tällöin tuotannonsuunnittelijan olisi pitänyt pyrkiä 

trimmittämään täsmälleen tilattu määrä. Tämä on erittäin haasteellista, kun 

samaan aikaan pitää ottaa huomioon trimmihylyn minimointi ja kyseisen tilauksen 

kanssa samassa asetteessa olevien tilausten määrät. On myös mahdollista ettei 

samassa ajossa ole trimmiapua ollenkaan. Jotta samaan asetteeseen voi trimmittää 

useita eri tilauksia, niin kaikilla samaa lajia olevilla tilauksilla on oltava lisäksi 

sama halkaisija ja hylsy. Periaatteessa mitä pienempi tilauskanta, niin sitä 

vähemmän on tuotannonsuunnittelijalla niin sanottuja työkaluja hyvän 

trimmituloksen aikaan saamiseen ja sitä kautta trimmiongelmat pahenevat. 

 

Kun tilauksia tuotetaan yli tilatun rullamäärän, niin eräänä ratkaisuna on se, että 

ne pulpperoidaan jo pituusleikkurilla. Tällöin niitä ei tarvitsisi pakata eikä viedä 

varastoon eikä varsinkaan kuljettaa satamaan ja takaisin tehtaalle. Toiminnalla 

poistettaisiin ylimääräistä ja turhaa työtä sekä säästettäisiin kuljetus- ja 

varastointikustannuksissa. Jotta pituusleikkureilla pystytään noteeraamaan nämä 

ylimääräiset rullat, niin tuotannonsuunnittelijan on trimmitystä tehdessään 

kirjoitettava asetteelle huomautus ylimääräisistä rullista. Tämä onnistuu 

tuotannonsuunnittelijan näkökulmasta kohtuullisen helposti, mutta suurempana 

kysymysmerkkinä onkin, miten pituusleikkureilla työskentelevät omaksuvat 

uuden työtavan. Lisäksi yli trimmitetyille tilauksille on lisättävä 

varastohuomautus lähetettävästä määrästä, jotta viimeistään lähetysvaiheessa ei 

ylimääräisiä rullia lähde turhaan satamiin. Tämä tapa on Anjalan paperitehtaalla jo 

käytössä, mutta sen hyödyntämistä voi edelleen parantaa. Tuotannonsuunnittelijan 
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on käytännössä muistettava jokaisen tilauksen kohdalla tarvitseeko tilaus 

varastohuomautusta vai ei. 

 

Satamapalautusrullia tarkasteltiin kesäkuusta marraskuulle vuoden 2012 aikana. 

Mussalon satamasta palautetut rullamäärät olivat huomattavasti suuremmat 

verrattuna Hietasen vastaaviin. Tämä johtuu lähinnä siitä, että kaikki Anjalan 

konttitilaukset lähtevät Mussalosta. Konttitilauksia oli kesä- marraskuun välisenä 

aikana noin 70 000 tonnia ja vastaavalla aikavälillä palautuksia 192 tonnia. 

Satamapalautusten suhde konttitilauksiin oli noin 0,27 %. Luvun todettiin olevan 

sen verran pieni, että lisätutkimuksia ei kannattanut enää jatkaa. Esimerkiksi 

PK2:n trimmihylky vuoden alusta marraskuun loppupuolelle oli 3,4 %, mikä antaa 

perspektiiviä satamapalautusongelman laajuudesta. Kaiken kaikkiaan Anjalan 

paperitehtaalla ongelman suuruudesta oli varsin erilainen käsitys kuin mitä 

tutkimus osoitti. Tarkasteluvälin eli noin puolen vuoden ajan menetetty myynti oli 

tuotteiden keskihinnalla laskettuna noin 100 000€. Toki selvää on, että tuota lukua 

on edellä mainituin keinoin mahdollista pienentää merkittävästi, mutta suurempia 

investointeja esimerkiksi useille pituusleikkureille ei kannata tehdä. 

   

5.3 Ylijäämärullien hyödyntäminen 

 

Paperiteollisuudessa ylijäämiä syntyy käytännössä väistämättä. Suurin osa 

ylijäämistä johtuu trimmityksellisistä syistä muodostuvista yli trimmitetyistä 

tilauksista sekä sivuradoista. Oleellista onkin miten nämä ylijäämät pystytään 

hyödyntämään uusille tilauksille. Hyödyntämismahdollisuuksia ovat allokointi ja 

uudelleenrullaus (URK). Allokoinnissa tuotannonsuunnittelija pyrkii löytämään 

ylijäämälle sopivan tilauksen, jonka dimensiot, lajispesifikaatiot ja muut 

vaatimukset vastaavat toisiaan. Käytännössä toimintaketju menee toisinpäin eli 

ennen kuin uutta tilausta aletaan trimmittämään, tarkistetaan löytyykö varastosta 

sopivia rullia hyödynnettäväksi. Mikäli varastosta löytyy hyödynnettäviä rullia, 

vähentävät ne uuden tilauksen trimmitettävää tonnimäärää varastosta allokoidun 

tonnimäärän verran. URK:n kohdalla toimitaan samalla tavalla, mutta tällöin 

tilaus johon ylijäämää hyödynnetään, on dimensioltaan pienempi. Suurempaan 

halkaisijaan on liitosten avulla mahdollista päästä, tällöin raaka-ainetta tarvitsee 
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enemmän. Esimerkiksi kahdesta halkaisijaltaan 1000mm rullasta saa yhden 

1250mm rullan. Liitosten tekeminen ei ole kuitenkaan asiakastyytyväisyyden 

kannalta optimitilanne. Ylijäämää ei URK:lla pystytä hyödyntämään kokonaan, 

joten hylkyä syntyy vaihteleva määrä. Liitos -tapauksissa hylky- % on yleensä 

normaalia suurempi. URK:n kautta suoritetaan myös hylsyjen vaihto. Kuva 20 

avaa PK2 ylijäämätilannetta hyödyntämisen osalta. Ylijääminä on otettu 

huomioon vain yli trimmitetyt sekä sivuradat, joiden osuus on hieman reilu 1500 

tonnia. Vaikka lähes 1100 t on pystytty hyödyntämään, niin tilanne ei kuitenkaan 

ole niin positiivinen. Hyödyntämispalkin koostumisesta kerrotaan hieman 

myöhemmin tässä luvussa. 

 

 

Kuva 20. PK2 ylijäämien hyödyntäminen kesä-marraskuu 2012 

 

PK2 yli trimmitettyjen määrä oli 505 t, josta oli allokoitu 141 t. Urkattu netto oli 

123 t. Urkatulla netolla tarkoitetaan urkilta valmistuneen priiman määrää, eli 

hylky on huomioitu. Yli trimmitettyjä oli pulpperoitu 224 t ja tarkasteluhetkellä 

varastossa oli 5 t. Sivuratojen määrä oli 1001 t, joista oli allokoitu 660 t, urkattu 

netto oli 185 t, pulpperoitu 132 t ja varastossa tarkasteluhetkellä oli 26 t. Kuvissa 

21 ja 22 näkyvät yli trimmitettyjen ja sivuratojen hyödyntäminen 

prosentuaalisesti. 

 

PK2 ylijäämät Hyödynnetty Varastossa Pulpperoitu

Tonnit 1505,696 1107,743 30,758 367,195
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Kuva 21. PK2 yli trimmitettyjen hyödyntäminen kesä-marraskuu 2012 

 

 

Kuva 22. PK2 sivuratojen hyödyntäminen kesä-marraskuussa 2012 

 

Kuvista nähdään, että huomattavasti suurempi osa yli trimmitetyistä jäi 

hyödyntämättä, 47 % pulpperoitiin. Sivuratojen osalta pulpperoitiin vain 13 %. 

Yksi syy tähän on sivuratojen osalta se, että tuotannonsuunnittelija harkitsee 

tarkkaan tehdessään sivuradan ja yleensä tiedostaa mitä lajia tilataan usein ja mitä 

leveyksiä. Yhtenä keinona onkin katsoa historiasta mitä leveyttä asiakkaat ovat 

aikaisemmin tilanneet ja tehdä sivurata tähän leveyteen. Tämä parantaa allokointi 

todennäköisyyttä tulevaisuudessa. Suurissa sivuratatilanteissa päätös on 
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vahvistettava esimieheltä. Yli trimmitettyjen syntymiseen vaikuttavat monet eri 

asiat, minkä takia niiden tekemisen suunnitelmallisuus ei ole aina paras 

mahdollinen. Tämä johtaa helposti juuri tutkitun kaltaiseen tilanteeseen, jossa yli 

trimmitettyjen pulpperointi -osuus on suuri. 

 

Vaikka sivuradoista oli allokoitu 66 % uusille tilauksille vastaten 660 t, oli 

huomattavan suuri osa jouduttu myymään sekunda -tilauksille. Tämä on ollut 

myynnin strateginen päätös, jotta sivuratoihin sitoutunut pääoma saataisiin 

muuhun käyttöön eikä varastossa olisi niin vanhoja rullia. 73 % allokoiduista 

sivuradoista hyödynnettiin sekunda -tilauksille. Tonnimäärältään se vastaa noin 

478 t, kuin esimerkiksi priima -tilauksille allokointien osuus oli vain 20 % (130 t). 

Loput 7 % myytiin hylkynä. Yli trimmitetyistä vain neljännes (141 t) oli allokoitu 

uusille tilauksille. Tästä osuudesta noin 13 % oli myyty sekundana. Tämä 

kuvastaa yli trimmitettyjen suhteellisen värikästä lajikirjoa sekä erittäin suuresti 

vaihtelevaa ja usein pientä tonnimäärää, mikä tekee myynnin hankalaksi. 

Todennäköisyys urkattavaksi tai pahimmassa tapauksessa pulpperoitavaksi kasvaa 

merkittävästi. 

 

Sivuratojen kannattavuutta tarkasteltiin sekunda -tilausten osalta. Sekundan 

myyntihinta määräytyy seuraavasti: Millnet + kuljetuskustannukset + komissiot. 

Millnet:stä vähennetään ensin muuttuvat kustannukset ja sitten asiakkaille annetun 

keskimääräisen maksuajan korkotuottovaade, jäisi katteesta jäljelle enää noin 16 

päivän varastoinnin aiheuttama korkokustannus. Millnet:stä vähentämällä 

muuttuvat kustannukset jää katteeksi siis 13 €/t.  Lisäksi sivuradat aiheuttavat aina 

ylimääräistä työtä ja suurempia käsittelykustannuksia kuin suorat asiakastilaukset. 

Tärkein näkökulma kannattavuuden kannalta on kuitenkin se, että sekundan 

myynti on aina pois priimatuotteen myynnistä ja siten menetetään priiman 

tuottama myyntikate. Menetetty myyntikate tarkasteluväliltä oli 478 t * (216 - 13) 

€/t = 97 000 €. Oletuksena näissä on, että jakson kiinteät kustannukset on jo 

katettu jakson toteutuneella myynnillä, jolloin muutos sivuradan käsittelytapaan 

lisäisi suoraan myyntikatetta.  
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Yhteenvetona edellisestä voidaan todeta, että aina on parempi pyrkiä myymään 

sivuradat ensisijaisesti priimana ja mahdollisimman nopeasti pois varastosta sekä 

mahdollisimmin lyhyellä maksuehdolla. Tällaista vaihtoehtoa ei kuitenkaan 

paperiteollisuudessa ole usein mahdollista toteuttaa. Se johtuu eritoten 

asiakkaiden laajasta kysyntävariaatiosta ja markkinoiden epävarmuustekijöistä. 

Sekundan millnet:llä saadaan muuttuvat kustannukset katettua, mutta jos sivuradat 

seisovat pitkään varastossa ei niiden tuottaminen ole kannattavaa. Mitä pidempään 

sivurata on varastossa, niin sitä todennäköisemmin se aikanaan joudutaan 

myymään sekundana, mikä on toki yleensä parempi vaihtoehto kuin pulpperointi, 

jolloin siitä ei saisi niin suurta taloudellista hyötyä. Pulpperoinnissa rulla 

hajotetaan sulpuksi ja se menee takaisin kiertoon, jolloin säästetään raaka-aine 

kustannuksissa.  

 

5.4 Haamurullien tarkastelu 

 

Työssä tarkasteltiin myös tuotantoprosessin eri vaiheissa kadonneita rullia eli niin 

sanottuja haamurullia. Pyrittiin selvittämään mistä syystä haamurullia pääsi 

syntymään ja mitä on mahdollista tehdä, jotta niitä ei enää syntyisi niin paljon. 

 

Periaatteessa haamurullia syntyy ainoastaan silloin kun priimarulla jää jostain 

syystä hylyttämättä tietojärjestelmässä (Messi), vaikka se fyysisesti 

pulpperoidaan. Tällöin tehtaan tietojärjestelmän mukaan rulla on lattialla vaikka 

sitä ei fyysisesti siellä enää ole. Tämä häiritsee tuotannonsuunnittelijan päivittäistä 

työtä ja aiheuttaa ylimääräistä työtä niin tuotannonsuunnittelijalle itselleen kuin 

vuoromestarille. Haamurullia syntyy yleensä kun tuotantoprosessissa on kyseessä 

häiriötilanne eli rullia on valtavasti lattialla, pakkaamo ei vedä tai muuten on niin 

kiire, että tuotantohenkilöstö haluaa niin sanotusti oikaista, jotta saa työn tehtyä 

nopeammin. 

 

Sen lisäksi, että rulla pitäisi luokitella hylyksi tietojärjestelmässä, niin se pitäisi 

myös pulpperoida tietojärjestelmässä giljotiinin tunnuksilla. Jos kyseessä on 

yhteenpakattava rulla, niin hylky-luokituksen jälkeen pitää tehdä rullien erottelu ja 

sitten vasta pulpperoida giljotiinilla. Pulpperilla on viivakoodinlukija, tietokone ja 
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ohjeet, joiden avulla tämä on mahdollista tehdä hyvinkin nopeasti. Silti varsinkin 

yhteenpakattavien rullien kohdalla koetaan prosessi kankeana. Haamurullien 

syntymistilanteita selvitettiin Messistä saatavan tiedon perusteella. (Huovila, 

Terho, 2012) 

 

Tilanteita joissa haamurullia syntyy: 

 

• Pituusleikkurilla leikkauksen jälkeen (LE) 

• Rulla menee vahingossa hylkyjonoon 

• Merkitään fyysisesti hylyksi, mutta ei kirjata messiin 

 

• Varastosta palautettu rulla (uudestaan pakattavat) (SP) 

• Päätylappu huonosti kiinni 

• Huono paketti 

• Trukki tönäissyt 

• Jotain muuta sattunut varastossa 

• Tuodaan hissin viereen, samassa paikassa on myös hylkyrullia -> 

Voi mennä vahingossa hylkyrullien mukana 

 

• Rullanpakkaus (RP2) 

• Huono paketti -> rulla uudelle kierrokselle 

• Huomataan, että rullassa on esimerkiksi liimapääty -> hylytetään 

fyysisesti, ei messissä 

 

• URK2,3 

• Uudelleenrullaajalla (URK) käsitelty viimeksi 

• URK:lla sattunut jotain minkä takia pulpperoitu, mutta ei 

järjestelmässä 

 

Vuoden 2012 aikana tuotettuja haamurullia löytyi tietojärjestelmästä PK2:lla 20 t 

ja PK3:lla 18 t. Nämä luvut eivät kuvaa vuoden 2012 koko totuutta, koska 

alkuvuoden haamurullia on jo voitu poistaa tietojärjestelmästä ja näin ollen niiden 

selvittäminen jälkeenpäin on mahdotonta. Seuraavissa kuvissa 23 ja 24 näkyy 
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todennettujen haamurullien syntymistilanteiden prosentuaaliset osuudet 

molemmilla paperikoneilla: 

 

 

Kuva 23. PK2 Haamurullien syntymistilanteet 2012 

 

Kuvasta 23 voi todeta, että selkeästi suurin osa PK2:n haamurullista syntyi heti 

pituusleikkurin jälkeen, kun rullia ohjattiin prosessissa eteenpäin. Toiseksi eniten 

niitä syntyi, kun rullia palautettiin varastosta lattialle uudelleen pakkausta tai 

esimerkiksi pulpperointia varten. Rullanpakkauksessa ja URK:lla syntyneitä 

haamurullia oli varsin vähän, joten ongelma ei ole näissä kohteissa merkittävä. 

 

52 %
36 %

8 %
4 %

LE

SP

RP2

Urk2,3
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Kuva 24. PK3 Haamurullien syntymistilanteet 2012 

 

PK3:lla tilanne on lähes identtinen PK2:een nähden. Pituusleikkurilla ja 

välittömästi sen jälkeen syntyneitä oli lähes 60 % kaikista havaituista 

haamurullista. 35 % haamurullista aiheutui varastosta lattialle palautuksen 

yhteydessä. Molemmilla koneilla rullanpakkauksessa ja URK:lla haamurullia 

syntyi vähiten. 

 

Kaikista haamurullista yhteenpakattavien osuus oli kohtuullisen suuri, PK2:lla 14 

% ja PK3:lla 15 %. Yhteenpakkaus tarkoittaa sitä, että rullan ollessa alle 600mm 

leveä tulee se pakata parirullana yhteen pakettiin. Kun tuotannonsuunnittelija 

trimmittää parittoman määrän rullia, joiden leveys on alle 600mm, ei sitä yhtä 

paritonta rullaa voi pakata. Tästä parittomasta rullasta tulee haamurulla jos sitä ei 

ohjeiden mukaan hylytetä messissä. Pituusleikkurilla leikataan myös ajoittain 

trimmitetystä rullamäärästä huolimatta pariton rullamäärä tai joudutaan 

hylyttämään esimerkiksi laatusyistä yksi rulla jolloin yksi jää parittomaksi. Myös 

tässä tapauksessa pariton rulla hyvin helposti viedään pulpperiin hylyttämättä sitä 

ensin tietojärjestelmässä. Kaikista yhteenpakatuista tilauksista PK2:lla 72 % 

parittomista rullamääristä aiheutui trimmityksellisistä syistä. Loput 28 % johtuivat 

siitä, että pituusleikkurilla oli leikattu pariton rullamäärä. PK3:lla jakauma oli 77 

% ja 23 % trimmitykselliset syyt ensin mainittuna. 

 

59 %

35 %

4 %

2 %
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Haamurullatilannetta ei koettu kuitenkaan kovin suureksi ongelmaksi ja suhteessa 

tehtaan tuotantokapasiteettiin on havaitut määrät (n. 20 t/paperikone) varsin 

minimaalisia. Tilanteen kehittämiseksi ei ole muuta keinoa kuin kiinnittää 

enemmän huomiota työnopastukseen ja itse työntekijöiden olisi kiireestä 

huolimatta huolehdittava työn tekemisestä niille määritetyin ohjein. Lisäksi 

pohdittiin vuoromestarin työhön seuraava toimintatapamuutos. Tilanne, jossa 

tuotannonsuunnittelija soittaa vuoromestarille lattialla olevista rullista ja 

vuoromestari käy tarkistamassa tilanteen. Jos rullia ei löydy, niin viimeistään siinä 

vaiheessa se on vuoromestarin tehtävä hylyttää rullat, jotta ne eivät häiritse enää 

tulevaisuudessa MOP -teamin työtä. 

 

5.5 Ratkaisuvaihtoehdot varastonhallinnan kehittämiselle 

 

Työn keskeisenä tavoitteena oli löytää ratkaisumalleja ja luoda uusia 

toimintamalleja varastonhallinnan kehittämiselle. Yhtenä ratkaisuehdotuksena oli 

niin sanotun URK -varaston kehittäminen entisen PK1-linjan viereen. Tänne 

ohjattaisiin kaikki yliajot ja sivuradat pakkaamattomina, josta niitä voisi 

uudelleenrullata tuleville tilauksille. Ehdotus todettiin kuitenkin epäpäteväksi, 

koska tilaa on rajallinen määrä suhteessa yliajoihin ja sivuratoihin sekä sopivien 

uusien tilausten saapuminen voi kestää useita viikkoja. Lisäksi rullat olisivat 

pakkaamattomina altistuneita valolle sekä kolhiintumisriski olisi suurempi. Yli 

trimmitettyjen näkökulmasta katsoen työssä pohdittiin miten yli trimmitettyjen 

määrää saisi vähennettyä. Lähtökohtana on se, että yli trimmitettyjä syntyy 

paperiteollisuudessa joka tapauksessa. Käytännössä nollatoleranssiin ei ole 

mahdollista päästä. Kysymys on lähinnä siitä mitä niille tehdään sen jälkeen, kun 

ne ovat pituusleikkurilla leikattu tai pikemminkin mitä on kannattavaa tehdä. 

Nykykäytännön mukaan Anjalassa yli trimmitetyt leikataan, pakataan ja 

varastoidaan normaalisti. Luvun 5.1 mukaan yli trimmitettyjä oli kertynyt puolen 

vuoden aikana reilu 500 tonnia. Nämä oli siis varastoitu mahdollista 

hyödyntämistä varten. Tilannetta tarkasteltiin seuraavan laskelman avulla, joka 

perustuu tutkimuksessa esiin tulleisiin lukuihin puolen vuoden aikajaksolla: 
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Vaihtoehto 1 (Toteutunut nykykäytäntö): 

• Yli trimmitetyt pakataan ja ne varastoidaan 

o 47 % pulpperoitiin noin 3 kuukauden varastossa olon jälkeen (525 

€/t on keskimääräinen varastonarvostuskustannus, 13 % 

vuosikorolla varastoinnin tuottovaade on 0,187 €/päivä/t) 

 � 235 t * 0,187 €/päivä/t * 90 päivää = 3955 € 

o Priiman menetetty myyntikate on 216 €/t 

o Tuotteen pulpperoinnin aiheuttamat lisäkustannukset 

� Pasta 40 €/t 

� Energia 70 €/t 

� Yhteensä 110 €/t 

o Toiseen kertaan ajetun priiman menetetty myyntikate on 235 t * 

(216 - 110) €/t = 24 910 € 

o 52 % hyödynnetään (260 t), joista 7 % on sekunda-tilauksia (18 t) 

o Sekundan menetetty myyntikate on 13 €/t 

o Priiman menetetty myyntikate suhteessa sekundaan on 18t * (216 -

13) €/t = 3654 € 

o Hyödynnetyt rullat ovat varastossa keskimäärin 1 kuukauden � 

260 t * 0,187 €/päivä/t * 30 päivää = 1459 € 

• Yhteiskustannus on 3955 € + 24910 € + 3654 € + 1459 € = 33 978 € � 34 

000 € 

 

Vaihtoehto 2: 

• Yli trimmitettyjen pulpperointi heti pituusleikkurin jälkeen 

o Säästö varastointikustannuksissa 

� 235 t * 0,187 €/päivä/t * 90 päivää = 3955 € 

� 260 t * 0,187 €/päivä/t * 30 päivää = 1459 € 

� Yhteensä 5414 € 

o Toiseen kertaan ajetun priiman menetetty myyntikate on 500 t * 

(216 - 110) €/t = 53 000 € 

• Yhteiskustannus on 53 000 € -5414 € = 47 586 € � 48 000 € 
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Vaihtoehto 3: 

• Yli trimmitetyistä harvinaisimmat pulpperoidaan heti pituusleikkurin 

jälkeen 

o Varastointikustannukset eivät ole niin suuret kuin vaihtoehto 1:ssä 

 

Edellisistä vaihtoehdoista nykykäytäntö (vaihtoehto 1) muodostuisi 

kannattavimmaksi, jos yli trimmitettyjen hyödyntämisosuus pysyy samalla tasolla. 

Lisäksi, että uuden toimintatavan (vaihtoehto 2) kustannus on suurempi, niin 

sisältää se myös riskin toimivuuden kannalta. Uuden toimintatavan sisäistäminen 

vie henkilöstöltä aikaa, voi aiheuttaa muutosvastarintaa sekä toimivuus prosessin 

kannalta on epävarmaa. Vaihtoehdossa 3 pulpperoitaisiin vain harvinaisimmat 

rullat, joita ei kannata varastoida. Tämä ei aiheuttaisi mittakaavaltaan niin suurta 

muutosta prosessiin, mutta vähentäisi varastokustannuksia. 

 

Sivuratoja tehdään parantaakseen trimmitulosta, toisin sanoen pienentämään 

trimmityksessä aiheutuvaa hylkyä. Paperikoneen hyötysuhde paranee sivuratojen 

myötä. Paperikoneen leveyshäviötä eli trimmihukkaa seuratessa ei käy ilmi, 

kuinka paljon sivuratoja on tehty. Ne näkyvät sitäkin selkeämmin varastotasojen 

nousuna. Toisaalta jos sivuratoja ei tehtäisi, huomaisi sen ennen pitkään 

trimmihukan nousuna. Sivuradoilla on siis tärkeä tehtävä paperikoneen 

hyötysuhteen kohottajana.  

 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että Anjala paperitehtaalla oli tehty paljon alle 10 tonnin 

sivurataeriä. Perussääntönä sivuradan tekemiselle on ollut se, että trimmihukan 

ollessa 600mm (11,11 %) tai enemmän tehdään sivurata. Tällaisia tapauksia 

tapahtui ja tulee tapahtumaan varsin paljon PK2:n lajikirjo ja tiettyjen asiakkaiden 

tilausten hankalat leveydet huomioon ottaen. Hankalilla leveyksillä viitataan 

siihen, että yksinään trimmitettyinä ne tuottavat suuren trimmihukan eikä saman 

lajin muista tilauksista ole trimmiavuiksi. Lisäksi yksi syy sivuratojen suureen 

määrään ovat lajit, joita tilataan harvoin ja vähän. Alle 40 tonnin ajon 

suorittaminen lajinvaihdosta toiseen ei ole kannattavaa. Siksi joudutaan kyseisissä 

tapauksissa turvautumaan sivuratojen tekemiseen. Yleensä vastaavanlaisissa 

tilanteissa sivuratojen tonnimääräinen suuruusluokka on 10 - 30 tonnia. 
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Radikaalia muutosta sivuratojen nykyiseen toimintamalliin ei ole tarpeen soveltaa. 

Kuten tutkimuksessa todettiin, niin hyvin pieni osa sivuradoista pulpperoitiin (13 

%) ja jopa 84 % pystyttiin myymään. Allokoitavista sivuradoista suurin osa 

myytiin sekundana (73 %), mutta sekin on parempi kuin niiden tekemättä 

jättäminen. Seuraavassa esimerkki kahdesta eri tilanteesta sivuratojen koon 

suhteen: 

 

• Alle 2 tonnin sivurataeriä tuotettiin tutkimuksen tarkasteluvälillä yhteensä 

20,6 tonnia 

• Alle 5 tonnin sivurataeriä tuotettiin tutkimuksen tarkasteluvälillä yhteensä 

84.8 tonnia 

 

Molemmissa tapauksissa tonnimäärät ovat varsin alhaiset ja vaikka alle viiden 

tonnin sivuradat jätettäisiin tekemättä, ei se merkittävästi varastotasoon vaikuttaisi 

eli hyöty siltä osin jäisi alhaiseksi. Toisaalta noin pienten sivuratojen tekemättä 

jättäminen ei suuresti nostaisi trimmihukan määrää, joten järkevämpää on olla 

tekemättä alle 5 tonnin sivuratoja niiden suhteellisen pienen määrän ja 

todennäköisen sekundamyynnin vuoksi. 

 

Pulpperoitujen sivuratojen osalta pyrittiin analysoimaan joitain yhdistäviä 

tekijöitä kyseisten sivuratojen suhteen. Yksittäisenä tuotteena suurimpana nousi 

esiin Lux, mutta muutoin hajonta oli suurta. Toinen ja selkeästi merkittävämpi 

yhdistävä tekijä oli sivuratojen leveys.  Suurin osa leveyksistä oli alle 800mm. 

Tähän vaikuttaa tietysti se, että sivuratoja tehdään juuri silloin kun trimmihukasta 

uhkaa tulla liian suuri ja usein sivuratatarve on 800mm tai kapeampi. Tilanteeseen 

vaikuttaa myös se, että mitä kapeampi sivurata on, niin sitä epätodennäköisemmin 

sille löytyy sopivaa tilausta. Erittäin mielenkiintoista on se fakta, että lähes 

poikkeuksetta pulpperoiduista sivuradoista osa oli kuitenkin hyödynnetty 

allokoimalla tai uudelleenrullaamalla. Vain muutamia pieniä sivurataeriä oli 

pulpperoitu kokonaisuudessaan. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa alle 5 tonnin 

sivuradoista on siis hyödynnetty. Kaiken kaikkiaan pulpperoidut määrät oli 

kerääntynyt kaiken kokoisista sivuradoista, joista osa oli hyödynnetty ja osa 

pulpperoitu. Mitään selkeää yhdistävää tekijää niiden osalta ei löytynyt, jota olisi 
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voinut käyttää hyödyksi pulpperoitavien määrän minimoimisessa. Koska 

markkinatilanne ja eri lajien kysynnät vaihtelevat, on lähes mahdotonta tietää 

minkä kokoista ja mitä lajia kannattaa tehdä varastoon, joten lähinnä 

sivuradantarve määrittää sen milloin sivurata pitää tehdä. Tällä tarkoitetaan 

nimenomaan sitä, että kun on kyseessä suuri ajo, jossa trimmihukasta tulisi 

muuten liian suuri, tehdään sivurata. Sivuratojen osalta käytäntöä tullaan 

muuttamaan Anjalan paperitehtaalla niin, että alle 5 tonnin eriä ei tehdä. Tämän 

vaikutus varastotasojen pienenemiseen on sopivassa suhteessa trimmihukan 

nousuun. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPITEET 

 

6.1 Tuotannonsuunnittelu 

 

Tuotannonsuunnittelu osion tavoitteena oli analysoida PK2 syklijaotuksen ja 

syklinpituuden nykytila sekä pyrkiä kehittämään niitä eri muuttujien kuten 

kysynnän, lajinvaihtojen ja varastotasojen pohjalta. Haastattelujen ja palaverien 

kautta selvisi, että suurin kehityksen tarve oli syklinpituudessa ja sen vaikutus 

lajinvaihtohylyn minimoimisessa. Työssä tutkittiin tapausta vertaamalla eri 

syklinpituuksien vaikutusta lajinvaihtohylkyyn. Syklinpituuden ollessa 1 viikko 

muodostuu lajinvaihtoajaksi noin 40 tuntia kuukaudessa. Syklinpituuden ollessa 2 

viikkoa tulee lajinvaihtoajaksi 20 tuntia kuukaudessa. Lajinvaihtohylkynä 

mitattuna näiden erotus on noin 423 tonnia kuukaudessa. Tästä aiheutuva säästö 

olisi vuositasolla noin 1,2 miljoonaa €. Syklin pidentäminen varasto-ohjautuvaa 

tuotantomuotoa noudattaen pienentää lajinvaihtohylyn määrää, mutta nostaa 

varastotasoja huomattavasti. Varastotasot nousisivat 3750 tonnia kahdesti 

kuukaudessa, mikä aiheuttaa suuria ongelmia varastoinnin kannalta. Ensinnäkin 

varastotilojen riittävyys olisi tiukalla, jolloin pelivarat ja joustavuus varaston 

toiminnasta poistuisivat. Toiseksi varaston ollessa kokoajan ääriään myöten 

täynnä lisääntyisi turvallisuusriski merkittävästi. Varastointiongelmien lisäksi 

varasto-ohjautuva tuotantomuoto sisältää paljon epävarmuustekijöitä ja 

ongelmakohtia paperiteollisuudessa, näitä ovat: 

 

• tilausten suuri vaihtuvuus dimensioiden ja määrän suhteen  

• standarditilausten vähäisyys 

• lajikirjon suuruus 

• uudelleenrullaajan kapasiteetin riittämättömyys 

• suoria tilauksia ajettaisiin entistä vähemmän, koska varastossa olevia 

rullia hyödynnetään niihin - syklinpituuden säilyttämiseksi varastoon 

ajettaisiin siis entistä enemmän 

o varastoon jäämisen riski kasvaa 

•  myynnin perusperiaate - varastoon ei ajeta ilman asiakastilausta.  



76 
 

 
 

 

Tässä työssä ei ole määritelty tai arvioitu numerollisesti mahdollisia 

haittavaikutuksia tai kustannuksia mitä varasto-ohjautuva tuotantomuoto 

aiheuttaisi, mutta periaatteellisesti se ei käyttöpääoman hallinnan kannalta ole 

optimiratkaisu Anjalan paperitehtaalla. Tässä tulee esille tuotannonsuunnittelun 

ristiriitaiset tavoitteet, jotka ovat tuotannon ja myynnin osalta hyvin erilaiset. 

Tuotanto haluaa tasaisen kuormituksen minimilajinvaihdoilla ja myynti pyrkii 

pitämään varastotasot mahdollisimman alhaalla ja varaston kiertonopeuden 

puolestaan korkeana. Vuosittainen säästö lajinvaihtokustannusten muodossa 

toteutuneen syklinpituuden (1,5 vko) ja 2 viikon syklinpituuden suhteen olisi noin 

600 000 €. Kohonneen varastotason lisäkustannukseksi muodostuu 120 000 €, 

joten vuosittainen säästö olisi 480 000 €. Toimintatapamuutoksen aiheuttamat 

haittavaikutukset niin tilausprosessin osalta kuin varastonhallinnan osalta olisivat 

kuitenkin todennäköisesti luokkaa suuremmat. Mitään tarkkaa numerollista 

arviota haittavaikutuksista on erittäin haastavaa tehdä, koska tilausten vaihtuvuus 

ja ennakkoon varastoon tehtyjen tuotteiden lajikohtaiset määrät vaihtelisivat 

periodista toiseen. Varasto-ohjautuva tuotantomuoto johtaisi tilanteeseen, jossa 

tuotantoa ohjattaisiin arvioiden perusteella, mikä ei ole hyvä asia 

paperiteollisuuden kaltaisessa prosessiteollisuudessa edellä mainittujen 

epävarmuustekijöiden lisäksi. Näiden tekijöiden summana johtopäätöksenä 

syklinpituuteen liittyen Anjalassa ei toimintatapaa muuteta. Syklinpituus 

määräytyy siis jatkossakin tilauskannan mukaan, kuitenkin niin, että 2 viikkoa on 

maksimipituus eikä varastoon ajeta ilman asiakastilausta pidentääkseen sykliä. 

Tutkimustulosta voidaan verrata paperiteollisuudessa samankaltaisen lajikirjon 

omaaviin paperikoneisiin sekä yleisesti tuotantolajeihin joiden kysynnän 

ennustettavuus on vaikeaa. 

 

PK2:n syklijaotus on tuotannon optimoima ja sen kehittämiseen ei Anjalassa 

koettu olevan tarvetta. Syklijaotus etenee vaaleusportaittain lajista toiseen ja 

tuotantolajien järjestys on suunniteltu niin, että lajinvaihtohylky minimoituisi. 

Ainoa muutos luvun 4 kuvaan 8 on se, että Luxin jälkeen ajetaan tuotetta Exo76 ja 

siitä siirrytään uudelle kierrokselle takaisin Belleen.  
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6.2 Varastonhallinta 

 

Anjalan paperitehtaan ylijäämiä sekä niiden hyödyntämishistoriaa tutkittiin 

puolen vuoden ajanjaksolla. Tehtaalla oli käsitys, että ylijäämätasojen 

optimoimisessa olisi paljon varaa. Myös oletettiin, että ylijäämien hylky- % olisi 

verrattain suuri. Ylijäämien hylky- % määrittyy tilauskannan mukaan siten, että 

mitä enemmän on tilauksia, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä ylijäämien 

hylky- % on alhaisempi. Varsinaisesti syklinpituus ei vaikuta ylijäämien 

hyödyntämiseen, koska suuria tilauksia voi olla pidentämässä sykliä vaikuttamatta 

ylijäämien hyödyntämiseen ollenkaan. Anjalassa käsitys ylijäämien korkeasta 

hylky- %:sta oli johtunut lähinnä raporttien erheellisestä analysoimisesta. 

Tavoitteena oli määrittää ylijäämävaraston nykytila ja ideoida toimenpide-

ehdotuksia toiminnan kehittämiselle. Ylijäämiä oli kerääntynyt vuoden 2012 kesä-

marraskuussa noin 1500 tonnia. Ylijäämistä 1000 tonnia oli sivuratoja ja 500 

tonnia yli trimmitettyjä. Sivuradoista hyödynnettiin allokoimalla 66 % ja 

uudelleenrullaamalla 18 %. Sivuradoista pulpperoitiin 13 % ja loput 3 % olivat 

tarkasteluhetkellä vielä varastossa. Allokoiduista sivuradoista (660 t) 73 % 

myytiin sekundana, 7 % hylkynä ja 20 % priimana. Vaikka sekundamyynnin 

kannattavuus ei ole samalla tasolla priimamyynnin kanssa, niin PK2:n ajoittaiset 

trimmitysongelmat vaativat sivuratojen suunnitelmallisen tuottamisen. 

Hyödyntämisprosentin ollessa niinkin suuri kuin 84 % on kannattavaa parantaa 

paperikoneen hyötysuhdetta tekemällä sivuratoja harkituissa tilanteissa. 

Sivuratojen osalta tehtaalla päädyttiin toimintatapaan, jossa alle 5 tonnin 

sivuratoja ei tehtäisi. Niitä oli kerääntynyt noin 85 tonnia tarkasteluvälillä ja 

kyseisen määrän vaikutus trimmihylyn lisääntymiseen ei ole suuri ja tällä tavoin 

saadaan ylijäämätasoa pienennettyä noin 170 tonnia vuodessa. Sivuratojen 

kokonaismäärä pienenisi 8,5 %:lla ja ylijäämien kokonaistaso pienenisi 5,6 %:lla 

vuodessa. Luvut ovat suuntaa antavia, koska vaihtelevan tilauskannan rooli 

sivuratojen tarpeessa on erittäin relevantti. Pulpperoiduista sivuradoista ei 

löytynyt yhdistävää tekijää, jota olisi voinut käyttää hyväkseen sivuratojen 

tekemistä harkitessa.   
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Tutkimuksessa yli trimmitettyjä löytyi 500 tonnia, joista allokoitiin 28 %, 

uudelleenrullattiin 24 %, pulpperoitiin 47 % ja tarkasteluhetkellä varastossa oli 1 

%. Lähes puolet siis jäi hyödyntämättä. Yli trimmitettyjen kohdalla arvioitiin 

tilannetta 3 vaihtoehdon muodossa: 

 

Vaihtoehto 1 (Toteutunut nykykäytäntö): 

• Yli trimmitetyt pakataan ja ne varastoidaan 

o Yhteiskustannus 34000 € 

Vaihtoehto 2: 

• Yli trimmitettyjen pulpperointi heti pituusleikkurin jälkeen 

o Yhteiskustannus 48000€ 

Vaihtoehto 3: 

• Yli trimmitetyistä harvinaisimmat pulpperoidaan heti pituusleikkurin 

jälkeen 

o Varastointikustannukset eivät ole niin suuret kuin vaihtoehto 1:ssä 

 

Vaihtoehdoista kannattavimmaksi osoittautui vaihtoehto 1 eli nykykäytäntö. 

Oletuksena on, että yli trimmitettyjä pystytään tulevaisuudessa hyödyntämään 

priima -tilauksille vastaavalla osuudella. Vaihtoehto 2 käyttöönottoon liittyy 

paljon toiminnallisia epävarmuustekijöitä niin henkilöstön kuin prosessin osalta, 

minkä lisäksi kustannushyötykin on negatiivinen suhteessa nykykäytäntöön. 

Tehdas voi hyödyntää vaihtoehto 3:ea niissä tilanteissa, joissa yli trimmitettyjä ei 

suurella varmuudella kannata varastoida. 

 

Varaston ja urkin välinen prosessi, oli sivuratojen ja yli trimmitettyjen osalta 

tehtaalla hieman hämärän peitossa. Yhteispalaverien avulla tähän asiaan saatiin 

selvyys ja todettiin, että nykyinen toimintamalli toimii moitteetta eikä sitä ole 

tarvetta muuttaa. Tuotannonsuunnittelijat trimmittävät tilaukset URK2:lle, josta 

niitä ohjataan tarpeen mukaan ajettavaksi URK3:lle. Ensisijaisesti tilauksia on 

ajettu URK2:lla ja varsinkin painavat rullat sekä liitoksia vaativat rullat. 

Vuoromestarit ovat avainasemassa urkkien käytön koordinoimisessa. URK2 sekä 

erityisesti URK3 ovat olleet syksyn 2012 poikkeuksellisen epävarmassa kunnossa 

ja siitä johtuen tilauksia on jäänyt vajaaksi tai myöhästynyt epätavallisen paljon. 
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Tilanne tullaan korjaamaan niin, että myös URK3:lla voi ajaa sekä painavia että 

liitoksia vaativia rullia. 

 

Tehtaan yksi ongelmakohta, jonka oletettiin olevan suuri, oli satamasta palautetut 

rullat. Tavoitteena oli kartoittaa satamapalautusrullien syyt ja määrät. 

Satamapalautuksia kertyi kesä-marraskuussa 192 t vuonna 2012. Mussalon 

satamasta palautuksia tuli lähes 170 t, joten Hietasen sataman osuus oli 

marginaalinen. Tämä johtui siitä, että Mussalon sataman kautta kulkevat kaikki 

Anjalan konttitilaukset, joita oli yhteensä 70 000 t tarkasteluvälillä. 

Satamapalautuksia oli suhteessa konttitilauksiin 0,27 % eli mittakaavaltaan 

ongelma oli odotettua pienempi. Syitä satamapalautuksiin löytyi monenlaisia. 

Suurimpina syinä olivat rullantiheyden vaihtelu pituusleikkureilla, 

trimmitykselliset syyt ja Coptimin käyttöön liittyvät syyt. Myös risoja rullia oli 

palautettu sekä Stevecon lastausvirheistä ja työntekijöiden lakosta johtuen joitain 

rullia oli jouduttu palauttamaan. 

 

Satamapalautustilanteen minimoimiseksi kehitysehdotuksia ovat rullantiheyden 

päivittyminen automaattisesti tietojärjestelmä Messistä Fenixiin. Koska tilaukset 

tehdään Fenixissä olevan tiedon perusteella, olisi tällä suuri merkitys 

satamapalautusten vähenemisessä. Näin ollen rullantiheydet pysyisivät 

toteutuneiden tiheyksien kanssa paremmin ajan tasalla. Rullantiheyksiin liittyen 

myös PL2:n tullaan korjaamaan, mikä edesauttaa satamapalautusten 

minimoimisessa. Coptimi -ohjelman käyttöön tai sen käyttämättä jättämiseen 

liittyvien asioiden todettiin vaikuttavan kaikkein eniten satamapalautusten 

määrään. Kyseistä ohjelmaa operoi CSC, joten heidän kouluttaminen ohjelman 

asianmukaisesta käyttämisestä on ensiarvoisen tärkeää. Kolmanneksi eniten 

satamapalautuksiin vaikutti trimmitykselliset syyt eli käytännössä oli trimmitetty 

yli tilatun määrän. Tätä asiaa on erittäin haastava muuttaa, koska tilanteita jossa 

tuotannonsuunnittelija joutuu joko trimmittämään yli tai ali tilatun määrän syntyy 

vääjäämättä. Esimerkiksi tilanne, jossa yhdessä asetteessa on vain 860mm leveitä 

rullia 6 kpl (asetteen leveys on 860mm*6 = 5160mm, maksimi trimmileveys on 

5400mm) ja tilattu rullamäärä on 20kpl. Tuotannonsuunnittelijan pitää valita 

trimmittääkö 3 vai 4 muuttoa kyseistä asetetta. Trimmittäessään 4 muuttoa 
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saadaan 4*6rll = 24rll, sen sijaan 3*6rll = 18rll. Koska 3 muuton trimmitys jättäisi 

tilauksen vajaaksi, lähes poikkeuksetta valitaan yli trimmitys, että asiakas saa 

haluamansa määrän tuotetta. Räikeissä tapauksissa tiedustellaan asiakkaalta mitä 

tehdään. Usein vastauksena on yli trimmitys ja vaatimus siitä, että rullia 

lähetetään vain tilattu määrä, jolloin loput jäävät tehtaan varastoon tai 

pahimmassa tapauksessa kiertävät sataman kautta takaisin tehtaalle. Kyseinen 

esimerkki on täysin hypoteettinen, mutta vastaavanlaisia tilanteita sattuu aika 

ajoin. Ylituotetuille tilauksille asetetaan varastohuomautukset, jotta ylimääräisiä 

rullia ei lähetettäisi turhaan satamaan. Yli trimmitettyjen pulpperointi 

pituusleikkauksen jälkeen edesauttaisi myös ylijäämämäärien pienenemisessä, 

mutta kyseisellä toimintatavalla ei saavuteta kustannushyötyä ja toteutuskin on 

haasteellinen.  

 

Satamapalautusongelma ei ole aivan vieras ilmiö muillakaan tehtailla paperi- ja 

kartonkiteollisuudessa. Tässä työssä syihin on keskitytty tapauskohtaisesti vain 

Anjalan osalta, mutta esimerkiksi Imatran tehtaalla ongelma on mittakaavaltaan 

suurempi. Työn tuloksia ja kehitysehdotuksia ei suoraan voi soveltaa muiden 

tehtaiden tilanteeseen, vaan ongelman syitä pitäisi analysoida tehdaskohtaisesti. 

Suurella todennäköisyydellä yhdistäviä tekijöitä syiden puolesta varmasti olisi 

havaittavissa.    

 

Eräänä tutkimuskohteena oli selvittää niin sanottujen haamurullien eli 

kadonneiden rullien syntymiseen johtavia syitä. Haamurullia syntyi prosessin eri 

vaiheissa, mutta määrällisesti kummallakaan paperikoneella ongelma ei kovin 

suureksi osoittautunut. Tutkimuksen mukaan haamurullia syntyi selkeästi eniten 

heti pituusleikkauksen jälkeen. Toiseksi eniten niitä syntyi kun rullia palautettiin 

eri syistä varastosta takaisin lattialle. Työohjeet sekä kaikki tarpeelliset 

työvälineet viivakoodilukijoineen ja tietokoneineen giljotiinin työpisteeltä löytyy, 

joten ongelma ei ole niistä kiinni. Vuoromestareiden mielestäni haamurullia 

syntyy yleensä silloin kun prosessissa on menossa häiriötilanne, esimerkiksi 

pakkaamo ei ole tuotannon tahdissa, jolloin rullia on valtavasti samaan aikaan 

lattialla. Tällöin kaikkia rullia ei aina käsitellä niin kuin pitäisi ja rullat jäävät 

tietojärjestelmän mukaan lattialle vaikka näin ei todellisuudessa olekaan. 
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Haamurullien syntymistä on erittäin haastava kokonaan poistaa, mutta selkeällä 

työnopastuksella ja asian esiin ottamisella voi todennäköisesti vaikuttaa ilmiön 

minimoimisessa. Uusien työohjeiden tekeminen ei ole tähän asiaan mikään 

ratkaisu, koska vanhat työohjeet pätevät edelleen, tilanne on lähinnä työntekijöistä 

ja heidän esimiehistään kiinni miten niitä toteutetaan.  

 

6.3 Tuotannonsuunnittelun ja varastonhallinnan yhteys 

 

Työssä keskityttiin tuotannonsuunnitteluun ja varastonhallintaan erillisinä 

osakokonaisuuksina, vaikka näiden osa-alueiden vaikutus toisiinsa on merkittävä. 

Ratkaisuun päädyttiin kohdeyrityksen eli Anjalan paperitehtaan asettamista 

lähtökohdista. Työn pääpaino oli varastonhallinnassa erityisesti ylijäämätasojen ja 

satamapalautusten analysoimisessa. Tuotannonsuunnittelun puolella lähtökohtana 

oli selvittää syklinpituuden vaikutus lajinvaihtohylkyyn ja varastotasojen 

nousuun. Anjalassa haluttiin selvittää tästä muodostuva mahdollinen 

säästöpotentiaali. Tuotannonsuunnittelun vaikutus ylijäämien syntyyn on itse 

asiassa varsin vähäinen PK2:n lajikirjolla. Tällä tarkoitetaan sitä, että tilauskannan 

perusteella muodostettavat trimmit määrittelevät sivuratojen tarpeen ja 

päätöksenteko tuotannonsuunnittelussa toimeenpanee sivuratojen tekemisen. 

Tähän haettiin mahdollisia uusia toimintaperiaatteita työn tulosten valossa. Yli 

trimmitettyjä muodostuu vaihtelevista syistä, mutta harvoin syklinpituus 

suoranaisesti vaikuttaa yli trimmitettyjen määrään. Yli trimmitettyjä on 

tuotannonsuunnittelun näkökulmasta erittäin haasteellista vähentää 

asiakastyytyväisyyttä unohtamatta. Yhteenvetona voidaan sanoa, että laadukas 

tuotannonsuunnittelu tuottaa ylijäämiä vääjäämättä, kun halutaan tyydyttää 

asiakkaiden tarpeet ja ylläpitää riittävää tuotantotehokkuutta paperikoneella.  

 

6.4 Työn tulosten luotettavuus ja yleistettävyys 

 

Työn tulosten luotettavuutta voidaan analysoida tuotannonsuunnittelu osa-alueen 

kohdalla hyvinkin vahvasti viitaten aiheeseen liittyvään teoriaan. Teorian mukaan 

varasto-ohjautuvaa tuotantomuotoa tulee soveltaa silloin, kun on kyse 

vakiotuotteista, tuotevalikoima on suppea ja kysynnän ennustamisen rooli on 
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suuri. PK2:n tuotteilla edelliset argumentit eivät täyty, joten työssä esitettyä 

ratkaisua voidaan pitää luotettavana. Työn tulokset muodostettiin suurimmaksi 

osaksi tehtaan tietojärjestelmistä sekä henkilöstöltä saatavien tietojen perusteella, 

minkä vuoksi niitä voidaan pitää luotettavina. Poikkeuksena esimerkiksi 

satamapalautusten syiden tutkimisessa jouduttiin käyttämään menetelmää, jossa 

suljettiin pois syitä ja näin päädyttiin tiettyyn syyhyn. Osa palautuksista on voinut 

johtua useasta syystä, minkä takia työssä esitettyjen syiden prosentuaaliset 

osuudet eivät kerro absoluuttista totuutta. Haamurullien määriksi pystyttiin 

identifioimaan vain ne, jotka tarkasteluhetkellä näkyivät tietojärjestelmässä. On 

mahdollista, että osa alkuvuonna syntyneistä haamurullista on jo hylytetty 

tietojärjestelmästä, minkä vuoksi tarkkoja lukuja on jälkeenpäin mahdotonta 

määrittää.  

 

Työn tehtiin tapaustutkimuksena kohdistettuna vain Anjalan paperitehtaan 

toimintoihin. Sen vuoksi työn tulosten yleistettävyys muihin paperiteollisuuden 

tehtaisiin ei suoraan ole järkevää. Esimerkiksi ylijäämien kannattavuus riippuu 

hyvin paljon niiden hyödyntämisosuuksista. Tuotannonsuunnittelussa syklin 

pidentämisen kannattavuuteen vaikuttaa säästö lajinvaihtokustannuksissa 

suhteessa varastotasojen nousuun. Tämä on hyvin yksilöllistä eri paperikoneiden 

tuotekirjosta johtuen ja koska PK2:n tuoteportfolio on erittäin uniikki, niin 

yleistettävyys on haasteellista.  
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7 YHTEENVETO 

 

Työn keskeisenä tarkoituksena oli kehittää Anjalan paperitehtaan käyttöpääoman 

hallintaa tuotannonsuunnittelun ja varastonhallinnan keinoin. Tutkimus kohdistui 

pääosin PK2:n tuotteisiin. Satamapalautusten ja haamurullien osalta 

tutkimuksessa analysoitiin myös PK3:n tuotteita. Tuotannonsuunnittelussa 

vertailtiin syklinpituuden vaikutusta lajinvaihtohylkyyn ja varastotasojen 

nousuun. Tutkimuksessa selvisi, että syklinpituudella on huomattava vaikutus 

lajinvaihtoaikaan ja tätä kautta lajinvaihtohylkyyn. Syklin pidentäminen varasto-

ohjautuvaa tuotantomuotoa käyttäen aiheuttaisi varastotasojen merkittävän 

nousun. Analysoitaessa näiden osa-alueiden hyötyjä ja haittoja suhteessa toisiinsa, 

päädyttiin ratkaisuun, jossa toimintatapamuutosta ei kannata tehdä. 

 

Työn toisen kokonaisuuden eli varastonhallinnan kehittämisen ensisijainen tavoite 

oli määrittää ylijäämätasot ja niiden hyödyntämisprosentit. Ylijääminä pidettiin 

sivuratoja sekä yli trimmitettyjä, joita tutkittiin puolen vuoden aikajaksolla 

kesäkuusta marraskuun loppuun vuonna 2012. Tällä aikajaksolla sivuratoja oli 

tuotettu noin 1000 tonnia ja yli trimmitettyjä noin 500 tonnia. Sivuradoista oli 

hyödynnetty 84 % ja vaikka suurin osa sivuradoista oli allokoitu sekundana, niin 

sivuratojen tarve paperikoneen trimmitulosta ja hyötysuhdetta parantavana 

tekijänä on oleellinen PK2:n tuotannonsuunnittelussa. Sivuratojen osalta 

toimintatapaa tullaan muuttamaan Anjalan paperitehtaalle niin, että alle 5 tonnin 

sivuradat jätetään tekemättä. Tutkimustuloksiin heijastaen sivuratojen määrä tulisi 

pienenemään noin 170 tonnia vuositasolla, mikä vastaa 8,5 % sivuratojen 

kokonaismäärästä. Yli trimmitettyjen hyödyntämisosuus oli selkeästi heikompi, 

sillä jopa 47 % jouduttiin pulpperoimaan. Yli trimmitettyjen kohdalla 

nykykäytännön kustannusta, jossa ne pakataan ja varastoidaan, verrattiin 

vaihtoehtoon, jossa kaikki yli trimmitetyt pulpperoitaisiin heti pituusleikkurin 

jälkeen. Vertailun tulosten avulla todettiin, että nykykäytäntö on edullisempi 

vaihtoehto taloudellisesti sekä uuden toimintatavan toimivuus prosessin kannalta 

sisältää paljon epävarmuustekijöitä. 
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Varastonhallinnan yhtenä osa-alueena tutkittiin satamasta palautettavien rullien 

määrää ja syitä. Tehtaalla oli lähtökohtaisesti ymmärretty väärin 

satamapalautusongelman suuruus. Satamasta palautettuja rullia oli puolen vuoden 

aikana tullut yhteensä 192 tonnia, joista 170 tonnia Mussalon satamasta. Hietasen 

sataman osuus on siis aivan minimaalinen, mikä johtuu siitä syystä, että Mussalon 

satamasta lähtevät kaikki Anjalan konttitilaukset. Ongelman minimoimisessa 

pyrittiin pohtimaan ratkaisuja ongelman suurimpiin syihin pureutuen, joita olivat 

kontin optimointiohjelma Coptimin käyttö, rullantiheys ja trimmitykselliset syyt. 

Coptimia käyttävät asiakaspalvelukeskus eli CSC, joten heille Coptimin roolin 

tärkeydestä ja merkityksestä ongelman minimoimisessa on tiedotettava. 

Rullantiheyteen liittyen yhtenä kehitysehdotuksena on tietojärjestelmä Messin ja 

Fenixin välinen informaationkulku toteutuneiden rullantiheyksien osalta. Koska 

tilaukset tehdään Fenixissä olevan tiedon perusteella, tulisi muutos vaikuttamaan 

suuresti satamapalautuksiin. Tätä asiaa ehdotetaan IT-päällikölle ja analysoidaan 

sen toteuttamispotentiaalia. Tehtaalla tullaan investoimaan PL2:n korjaamiseen, 

mikä tulee vähentämään rullientiheyksien heittelemistä. Tämä vähentää tilausten 

ylipainoa ja näin ollen konttiin mahtuu suuremmalla todennäköisyydellä 

suunniteltu rullamäärä. Yli trimmitettyjen kohdalla tehtaalla on jo käytössä 

varastohuomautukset, joissa informoidaan kuinka monta rullaa tilauksella saa 

lähettää. Uutena ehdotuksena analysoitiin yli trimmitettyjen pulpperointia 

pituusleikkuriprosessin jälkeen. Tämä vähentäisi niin ylijäämätasoa kuin 

pienentäisi satamapalautusten määrää.  

 

Haamurullatilanteesta haastateltiin vuoromestareita, jotka kertoivat näkemyksiä 

haamurullien syntymistilanteista, lisäksi syitä pystyttiin identifioimaan 

tietojärjestelmä Messin avulla. Haamurullilla tarkoitetaan sitä, kun rulla 

pulpperoidaan fyysisesti, mutta ei hylytetä tietojärjestelmässä. Tästä syntyy 

ylimääräistä työtä tuotannonsuunnittelijoille sekä vuoromestareille. Ongelma ei 

kuitenkaan osoittautunut suureksi kummankaan paperikoneen osalta. 

Tulevaisuudessa tuotantohenkilöstölle on tiedotettava asiasta ja terävöitettävä 

työohjeiden noudattamisesta, koska nykyisiä työohjeita asian tiimoilta ei ole syytä 

päivittää. 
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Kokonaisuutena Anjalan paperitehtaan käyttöpääoman hallinta on hyvällä tasolla 

ja tehtaan toimintatavat ovat niin tuotannonsuunnittelun kuin varastonhallinnan 

alueilla sillä tolalla, että suuriin toimintatapamuutoksiin ei ole kannattavaa ryhtyä. 

Työn yhdeksi pääasiaksi ja suurimmaksi löydökseksi osoittautui informaation ja 

tietoisuuden lisääminen tehtaan eri prosessien tilasta ja niiden ongelmien 

merkittävyyksistä. Työssä esitettyjen kehitysehdotusten avulla käyttöpääoman 

hallintaa voidaan kuitenkin parantaa.        
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LIITTEET  
 

Liite 1. Haastattelurungot 

 

Satamapalautukset 

Antti Outinen ja Tommi Huttunen 

 

• Miten satamapalautusrullat kirjautuvat tietojärjestelmään? 

• Miten satamapalautusten hylkyä mitataan? 

• Miten prosessi varastosta URK:lle / hylytettäväksi etenee? 

 

Haamurullat 

Mika Huovila ja Jyrki Terho 

 

• Miten haamurulla syntyy? 

• Mitkä ovat yleisimmät syyt haamurullien syntymiselle? 

• Kenen vastuulla on rullien hylyttäminen tietojärjestelmässä? 

• Mitkä ovat mahdolliset kehitysehdotukset tilanteen parantamiseksi? 

 

Tuotannonsuunnittelu PK2 

Antti Outinen ja Ari Pöntinen 

 

• Onko nykyistä ajojärjestystä tarvetta muuttaa? 

• Miten lajinvaihtohylkyä voidaan minimoida? 

• Miten syklisuunnitelmaa voi kehittää? 

 

Tommi Huttunen 

  

• PK2 ajosyklin pidentämiseen liittyvän varastotasojen nousun vaikutus 

varaston toimivuuden kannalta? 
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Liite 2. Materiaalivirtakaavio prosessista (PK2) 
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Liite 3. Materiaalivirtakaavio prosessista (PK3) 
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