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This thesis examines Forest Wood Suolahti birch plywood delivery accuracy of the 

negative factors. The aim is to find the trouble spots which are reflected in delays in 

delivery and change factors which affect the granting of delivery week. In addition, the 

thesis explores how well the data and information is available to people whose need it.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

 

50''  1320 mm leveä vaneri 

60''  1620 mm leveä vaneri 

Ba  Tiedon jakamisen tila/paikka/kenttä 

Draiveri Muutostekijä, syy-seuraus-suhde, joka ohjaa ilmiön kehittymistä ja  

  vaikuttaa keskeisesti päätöksen tekoon ja valintoihin. 

JOT  Just On Time, juuri oikeaan tarpeeseen 

VSM  Value Stream Mapping, arvovirtakuvaus 

WIP  Work in process, keskeneräinen tuotanto 
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1 JOHDANTO 

 

 

Metsä Woodilla on kolme liiketoimintalinjaa: vaneriteollisuus, rakentamisen tuotteet sekä 

saha- ja jalostetuotteet. Metsä Woodilla oli henkilöstöä vuonna 2011 noin 3000, ja 

liikevaihtoa kertyi vähän alle miljardi euroa. Tuotantolaitoksia on 12 kappaletta ja 

jalostuslaitoksia 16 kappaletta.  Vaneriteollisuuden tuotantolaitoksia on Suomessa 

Punkaharjulla ja Suolahdessa, joiden lisäksi Saksan Lyypekissä on vanerin työstölinja. 

Palveluverkosto kattaa kaikkiaan 20 maata. Yhtiö palvelee teollisia suurasiakkaita suoraan 

ja kuluttajia kattavan jakeluverkoston avulla.  

 

Suolahden vaneritehdasalue on perustettu vuonna 1920. Nykyisin alueella toimii koivu- ja 

havuvaneritehdas sekä jalostustehdas. Työntekijöitä alueella on hieman yli 500 ja 

liikevaihto on reilut 100 miljoonaa euroa vuodessa. Suolahti tuottaa vuodessa noin 60 000 

m3 koivuvaneria erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Asiakkaita löytyy 

kuljetusvälineteollisuudesta, rakentamisesta ja huonekaluteollisuudesta. Suurimmat 

volyymit koivuvanerista menevät vientiin, joista yksittäisenä maana Saksaan menee 

tuotannosta noin puolet. Suomen osuus noin 10 %. Raaka-ainetta tehdas hankkii koko 

Suomesta, mutta suurimmat määrät tulevat läntisestä Suomesta.  

 

 Tausta 1.1

Tämä diplomityö on toteutettu Metsä Wood:n toimeksiannosta Suolahden 

koivuvaneritehtaalla elokuun 2012 - tammikuun 2013 välisenä aikana. Metsä Wood:n 

Suolahden koivuvaneritehtaalla on ollut jo pidemmän aikaa hankaluuksia valmistaa 

tuotteita asiakkaille luvatuissa toimitusajoissa. Työn aloitushetkellä Metsä Wood:n 

Suolahden koivuvaneritehtaan toimitustarkkuus oli noin 91 % ja yhtiön toisen 

koivuvaneritehtaan, Punkaharjun, noin 97 %. Tehtaissa on erilainen tuotemix, joka 

sinällään selittää toimitustarkkuuden eroja, mutta joka tapauksessa 91 % on liian alhainen 

tulos toimitustarkkuudeksi.  
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 Työn tavoitteet  1.2

Työn tavoitteena on tutkia Metsä Woodin Suolahden koivuvaneritehtaan 

toimitustarkkuuteen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä.  Työn tärkeimpänä tavoitteena on 

löytää keinot parantaa toimintatarkkuutta löytämällä ne ongelmakohdat, mitkä heijastuvat 

toimitusten myöhästymisenä sekä muutostekijät eli draiverit, mitkä vaikuttavat 

toimitusviikon myöntämiseen.  

 

Työssä paneudutaan myös päivittäiseen operatiiviseen toimintaan ja yritetään löytää 

keinoja siihen, että tehtaassa kaikki vuorot tavoittelisivat samaa päämäärää. Yhteisen 

päämäärän saavuttamiseksi työssä kartoitetaan kuinka hyvin tietoa ja informaatiota on 

tarjolla sitä tarvitseville henkilöstötahoille, jotta valmistusketjusta tulisi läpinäkyvämpi ja 

tieto liikkuisi organisaatiossa helpommin. Samalla pyritään avaamaan niitä 

muutostekijöitä, jotka määrittävät tilauksille toimitusajankohdan.  

 

Tutkimustyö toteutettiin hyväksikäyttäen laadullisia tutkimusmenetelmiä. Huomioitavaa 

on kuitenkin, ettei ole olemassa yhtä ja oikeaa tutkimusmenetelmää. Kuitenkin toiset 

menetelmät sopivat paremmin tietynlaisille aineistoille. joten käytettävän menetelmän 

tulee olla sopeutuva tutkittaville aineistoille. 
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2 TUOTANNONOHJAUS 

 

 

Tuotannonohjauksen avulla pyritään hallitsemaan valmistusprosessia sekä toteuttamaan 

yrityksen strategiaa. Tuotannonohjauksen merkittäviä tehtäviä ovat esimerkiksi 

valmistuksen ajoittaminen asiakkaan haluamien toimitusaikojen mukaiseksi ja tehokas 

kapasiteetin käyttö.  

 

Kapasiteetin tehokas käyttö vaatii ymmärrystä yrityksen/tehtaan suorituskyvystä. Yksi tapa 

lisätä ymmärrystä on selvittää kapasiteetti ja seurata sen käyttöä tietyssä aikajaksossa, 

esimerkiksi yhden viikon tai vuoden aikana. Vuosivolyymin kasvaessa tai pienentyessä on 

tuotantoa pystyttävä sopeuttamaan uuteen tilanteeseen mahdollisimman joustavasti. 

Viikkotasolla tehtävät seurannat taas helpottavat asiakkaan toimitusajoissa pysymistä, jotta 

alihankkijoilta ja sisäisiltä asiakkailta osataan tilata tuotteet ajoissa, mikäli niitä tarvitaan. 

Nämä seurannat helpottavat vuosi-investointipäätösten tekemisessä.  

 

Erilaisten tuotantofilosofioiden ja -menetelmien avulla voidaan parantaa 

tuotannonohjausta. Niissä täytyy kuitenkin huomioida se, että kaikki yritykset ovat 

ainutlaatuisia ja niiden soveltaminen ei ole aina mahdollista. Tuotannonohjauksen 

kehittämistä voidaan helpottaa myös erilaisten työkalujen avulla, jotka parantavat 

onnistumisen edellytyksiä. 

 

 Karkeaohjaus ja hieno-ohjaus 2.1

Yrityksen kokonaisohjaukseen perustuva karkeaohjaus toimii yhdessä myynnin ja 

tuotannon kanssa. Hieno-ohjaus toimii ns. yrityksen mikro-ohjauksena, joka perustuu 

karkeaohjaukseen. Karkeaohjauksessa täytyy olla selvillä yrityksen/tehtaan 

suorituskyvystä, ettei kapasiteettia ylikuormiteta esimerkiksi myymällä liikaa. Oikealla 

yhteispelillä hieno- ja karkeaohjauksessa pystytään kapasiteettia hyödyntämään 

mahdollisimman hyvin. [1, 2] 

 

Tarkastelujakson aikana saadut tulokset ja tarpeet voivat olla hyvinkin erilaisia, riippuen 
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tarkastelijasta ja tarkastelun tarkkuudesta. Esimerkiksi tuotantopäälliköt voivat viikon 

mittaisella tarkastelujaksolla saada yksityiskohtaista tietoa tuotannosta, mutta työnjohtajat 

saattavat tarvita päivän tarkastelujaksoja tai jopa tuntikohtaista tietoa. Karkeasti 

tuotantopäällikölle voi riittää esimerkiksi vanerin kokonaisladonta viikon aikana, kun taas 

työnjohtaja tarvitsee yksityiskohtaista tietoa vaneripaksuuden vaikutuksesta 

läpimenoaikaan. Näissä tiedonkeruissa nykyaikaiset tuotannonohjausohjelmat helpottavat 

työnjohtajia ja tuotantopäälliköitä. Onkin tärkeää että tarkastelijasta riippumatta, heillä on 

samanlainen käsitys koneiden ja laitteiden suorituskyvystä, tämä mahdollistaa hieno-

ohjauksen toteuttamisen karkeatason suunnitelmista. [1, 2]  

 

Seuraavat vaiheet kuuluvat karkeaohjaukseen [1, 2]: 

 Työllisyysnäkymien laatiminen lähikuukausille 

 Kuormitustilanteen seuraaminen 

 Valmistusohjelmien suunnittelu 

 Pitkän toimitusajan vaativien materiaalien tilaaminen 

 Toimitusaikojen antaminen 

 Töiden aloittamisajankohtien määrittäminen 

 Valmistuksen aloittamisen sekä päättymisen valvominen. 

 

Yrityksestä riippuen voidaan hieno- ja karkeaohjaus suorittaa eritavoin. Mahdollisia 

rajapintoja ovat kuormitustilanteen seuranta, pitkien toimitusaikojen materiaalien 

tilaaminen ja valmistusohjelman tekeminen, jotka voivat kuulua joko hieno- tai 

karkeaohjaukseen. Kuitenkin riippumatta siitä, että kuuluuko toimenpide karkea- vai 

hieno-ohjaukseen, täytyy tuotannon käyttää kapasiteettia mahdollisimman tehokkaasti ja 

suhteuttaa sitä kysynnän mukaan. Näin pystytään pitämään sitoutuneet pääomat pienenä ja 

toimitusajat lyhyinä, jolloin tuotanto on kustannustehokasta.   

 

 Kapeikkoajattelu  2.2

Kapeikkoajattelu on tuotantofilosofia, jonka perustana on niukimman resurssin 

kapasiteetin kasvattaminen. Tässä filosofiassa valmistusketju on yhtä vahva kuin sen 

heikoin lenkki, joten tuotantoa pyritään hallitsemaan ja kehittämään keskittymällä ketjun 
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heikoimpiin osiin. Nämä osat ovat resursseja, usein koneita, jotka eivät pysty 

valmistamaan tuotteita/komponentteja yhtä paljon kuin muut resurssit samassa ajassa. 

Näitä kohtia kutsutaan pullonkaulakohdiksi eli kapeikoiksi. Tehtaan suurin pullonkaula on 

resurssi, jonka tuottavuus on vähäisintä, ja tämä kohta määrää tehtaan tuotannon. 

Suurimmat ongelmat syntyvät jos nämä pullonkaulakoneet ovat poissa käytöstä 

esimerkiksi huollon tai konerikon takia. Tällöin pahimmassa tapauksessa koko tuotanto 

seisoo eikä tehdas pysty valmistamaan mitään, jos tätä kriittistä työvaihetta ei voida tehdä 

jollakin toisella koneella. Pullonkaula voi kuitenkin olla myös myynti tai kysyntäkin. [2]  

 

Kapeikkoajattelulla pystytään vaikuttamaan tuotantoon niin lyhyellä kuin pitkälläkin 

aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä tämä tarkoittaa resurssien tehokkaampaa käyttöä, 

läpimenoaikojen lyhentymistä, sidotun pääoman pienenemistä ja toimitustarkkuuden 

paranemista. Päähuomion keskittäminen kapeikkoon tai kapeikkoihin valmistusketjussa 

yksinkertaistaa tuotantoketjun suunnittelua. Kapeikosta voidaan tehdä yksi ohjauspiste 

koko tuotantoketjun ohjaamisen sijaan, jolloin tiedostettuja kapeikkoja pystytään 

kehittämään pitkällä tähtäimellä paremmin ilman suurien riskien investointeja. Tämän 

ymmärtäminen koko organisaatiossa vähentää liikakuormitusta, kun myynti ei myy liian 

suuria kapasiteetteja tietyille viikoille.  Yhteispeli sekä toimitustarkkuus myynnin ja 

tuotannon välillä paranee. [2] 

 

Goldratt pitää kapeikkoajattelua viisivaiheisena. Kapeikkoajattelun lähtökohtana on 

selvittää ja määrittää yrityksen tai tuotantolaitoksen kapeikko tai kapeikot. Toisessa 

vaiheessa selvitetään erilaiset mahdollisuudet, kuinka kapeikkojen kapasiteetteja pystytään 

kasvattamaan. Tämän jälkeen prosessin muut osat synkronoidaan käyttäen kapeikkojen 

näkökulmaa. Neljäs vaihe ottaa kantaa, miten suoritustasoja kapeikoissa voidaan nostaa. 

Viimeisessä vaiheessa pyritään löytämään uusi kapeikko, joka on syntynyt entisen 

kapasiteetin nostosta, ja palataan vaiheeseen 1. [3] 

 

 Kapasiteetti 2.3

Kuorman ollessa suurempi kuin kapasiteetti, seuraa keskeneräisen tuotannon kasvu WIP 

(Work In Process). Keskeneräinen tuotanto heijastuu ruuhkana pullonkaulojen edessä ja 
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aiheuttaa toimitusaikojen pitenemistä. Siksi onkin tärkeää, että tuotannon kuormitus on 

optimaalista. Jossakin tilanteessa on järkevää sijoittaa pieni puskurivarasto pullonkaulan 

eteen, tällä toimenpiteellä voidaan saavuttaa nopeampi läpimenoaika sekä parempi 

lopputulos. Tämä on mahdollinen tilanne silloin, kun tehokkaan tuotannon valmistamiseksi 

ei ole tarpeeksi materiaalia tarjolla ja toimitusajat halutaan pitää lyhyinä. Kyseinen 

toimintatapa ei kuitenkaan sovi niille teollisuuden aloille, missä kaikki tilaukset tehdään 

esimerkiksi asiakkaan haluamien mittojen mittaan. Optimaalinen tilanne on kuitenkin se, 

ettei keskeneräistä tuotantoa ole, koska näin voidaan keskeneräiseen tuotantoon sitoutuvaa 

pääomaa vapauttaa muihin tarpeisiin. [1, 2] 

 

Kapasiteetti kuvaa tuotannon tuotantokykyä tietyssä aikayksikössä. Kapasiteettia voidaan 

mitata erilaisilla suureilla, esimerkiksi kiloina, kuutioina, tonneina tai lukumäärinä 

aikayksikköä kohden. Aikayksiköt voivat olla tunteja, viikkoja tai vuosia. Tärkeää on 

valita semmoiset suureet, jotka sopivat kaikille tuotteille, että tuloksista saadaan 

vertailukelpoisia. Maksimikapasiteetti koostuu omasta nettokapasiteetista huomioiden 

myös mahdolliset ylityöt ja alihankkijan osuudet. Bruttokapasiteetilla tarkoitetaan 

kapasiteettia, joka on käytetty tietyn tuotemäärän valmistamiseen, tämä huomioi mm. 

sairauspoissaolot, konerikot ja hylkytuotteet. Bruttokapasiteetti huomioi siis myös 

tuottamattoman osuuden kapasiteetin käytöstä. [1, 2] 

 

 JOT- Juuri oikeaan tarpeeseen 2.4

JOT- menetelmä (Just On Time) on lähtöisin Japanista. Tämä Toyotan luoma metodiikka 

on myös muuttanut länsimaista tuotantoajattelua. Menetelmässä karsitaan ja poistetaan 

tuotannosta turhia työvaiheita, joita ovat: 

 Hukka-aika 

 Turhat laatukustannukset 

 Käyttämättömät resurssit 

 Ylimääräiset materiaalit 

 Turha materiaali 

 

Tuotteiden odotusaikaa pienentämällä pystytään vähentämään hukka-ajan osuutta. Vaihto-
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omaisuuteen ja varastokustannuksiin sitoutunutta pääomaa pystytään vähentämään 

eräkokojen optimoinnilla. Toisaalta eräkokojen pienentäminen voi kasvattaa aseteaikoja ja 

lisätä seisokkeja. Olisikin tärkeää ymmärtää oikeanlainen eräkoko ja aseteaika.  

 

JOT:n toimiminen vaatii sitoutumista pienimmästä yksiköstä aina suurimpaan koko 

organisaatiossa. Hektisyytensä johdosta menetelmä ei sovellu kaikille yrityksille. 

Ajanjaksoina toimivat valmistuksessa yksi tai kaksi päivää. Tavoitteet JOT:ssa pyritään 

saavuttamaan virtauksella, jota pystytään parantamaan layoutin avulla. Layoutia 

suunnitellessa, solut ja linjat muodostuvat kokonaisuuden, missä materiaalit virtaavat 

sujuvasti ja työvaiheiden väleissä olevat mahdolliset välivarastot ovat pieniä. Yksi panos ja 

tuotantotekijä voidaan ymmärtää eräksi. Tämän prosessin keskiössä on imuohjaus. 

Imuohjauksessa seuraava työvaihe ns. ”imee” materiaalin edellisestä. Pääideana JOT:ssa 

on toimittaa asiakkaalle oikeaan aikaan ja oikea määrä vain tarvittavia komponentteja  ja 

raaka-aineita. Asiakas jaotellaan kahteen kategoriaan, ulkoiseen ja sisäiseen. Ulkoinen 

asiakas tarkoittaa tuotteen loppukäyttäjää ja sisäinen seuraavaa työvaihetta. [1, 2] 

 

 Lean-filosofia 2.5

Nykyisen merkityksen termi Lean on saanut vuonna 1987, vaikka se alun perin kehitettiin 

jo 1950-luvulla Japanissa vastaamaan joukkotuotantomenetelmien haasteisiin. Leania 

verrattaessa muihin joukkotuotantomenetelmiin se vaatii vähemmän tilaa, pääomaa ja 

aikaa mahdollistaen pienemmän hylkyprosentin ja suuremman tuotevalikoiman.  

Pääasiassa Lean on johtamisfilosofia, minkä tavoitteena on asiakasarvon lisääminen sekä 

resurssien vähentäminen hyväksikäyttäen erilaisia analysointi- ja kehittämistyökaluja. 

Asiakasarvoa voidaan lisätä esimerkiksi: 

 Parantamalla laatua 

 Pienentämällä kustannuksia 

 Nopeuttamalla toimitusaikoja 

 Parantamalla toimitustarkkuutta. 

 

Yhtäläisyyksiä Leanilla on paljon sekä kapeikkoajatteluun että JOT:iin. Kaikissa näissä 

kolmessa filosofiassa ja toimintamenetelmässä on tavoitteena resurssien tehokkaampi 
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käyttö, sidotun pääoman pieneneminen, läpäisyaikojen lyheneminen ja toimintavarmuuden 

parantuminen. Menetelmät siis tähtäävät samoihin päämääriin, hieman erilaisin 

painotuksin. Lean on menetelmä, joka huomioi sekä kapeikkoajattelun että JOT:n 

toimintatavat pyrkiessä tavoitteeseen.  

 

Leanissa virtautetaan ja tasoitetaan tuotantoa sekä minimoidaan käymätöntä kapasiteettia. 

Tämän lisäksi Lean muuttaa toiminnan visuaaliseksi ja pyrkii toimimaan asiakaslähtöisesti. 

Leanissa pyritäänkin poistamaan kaikki arvoa tuottamaton toiminta eli hukka, jos siihen on 

edellytyksiä. Lean lähtee liikkeelle viidestä ydinperiaatteesta: 

• Määritetään tuotteen arvo asiakkaalle 

• Tunnistetaan arvoketjun vaiheet ja poistetaan arvoton toiminta 

• Laitetaan tuotteet jatkuvaan virtaukseen arvoa tuottavien vaiheiden läpi 

• Hyödynnetään imuohjausta aina, kun se on mahdollista 

• Optimoidaan ajankäyttö ja työvaiheet 

 

Asiakasarvon määrittäminen tuotteelle on yksi haastavimmista tehtävistä, mutta Lean alkaa 

sillä. Monesti imuohjausta sovelletaan vain virtausten yhteydessä, vaikka sen soveltaminen 

asiakaslähtöisesti olisi huomattavasti järkevämpää. [4] 

 

2.5.1 Lean osajärjestelmät 

Lean – tuotantojärjestelmä pystytään jakamaan kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat 

prosessien ja ihmisten kehittäminen sekä työkalut ja teknologia. Lean toiminnan kriittinen 

tekijä on näiden kolmen osa-alueen tasapainottaminen, jotta Leanista saadaan paras hyöty 

irti. Jokaiseen näistä kolmesta osa-alueesta kuuluu joukko tekijöitä tai elementtejä. Ne 

aikaansaavat sekä mahdollistavat prosessin tehokkaan toiminnan. [5] 

 

2.5.2 Kahdeksan hukkaa 

Hukka on toimintaa, mikä käyttää resursseja, mutta ei tuo lisäarvoa asiakkaalle. 

Japanilaisittain se määritellään sanalla ”muda”. Muda voidaan jakaa kahteen kategoriaan. 

Ensimmäinen on hukkaa, jota ei voida poistaa toiminnasta, mutta se ei tuota asiakkaalle 

mitään lisäarvoa. Toinen on hukkaa mikä voidaan eliminoida ilman, että se vaikuttaa 
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valmistusprosessiin ja asiakastyytyväisyyteen.  Seuraavassa määritellään kahdeksan 

hukkaa, joita voidaan pienentää ja poistaa: 

1. Ylituotanto. Valmistetaan tuotteita mitä ei ole tilattu. Tämä sitoo ylimääräistä 

 pääomaa ja henkilöresursseja. 

2. Odottaminen. Kapasiteetin pullonkaulakoneet eivät pysty siirtämään tuotetta 

 seuraavaan työvaiheeseen riittävän nopeasti, ja tämän seurauksena tietyt seuraavat 

 koneet  käyvät vajaateholla.  

3. Tarpeeton kuljettaminen. Keskeneräisiä tuotteita kuljetetaan edestakaisin pitkiäkin 

 matkoja. Tämä voi johtua tehtaan erikoisesta layoutista, jolloin se on pakollista. 

4. Virheellinen- ja ylikäsittely. Tehdään laadullisesti liian hyvää tai työkalut ovat 

 riittämättömät saavuttaakseen asiakkaalle riittävää laatua. 

5. Turhat varastot. Ylisuuret tuotantomäärät tilausta kohden synnyttävät ylimääräisiä 

 varastoja. Nämä tarvitsevat tilaa ja sitovat rahaa, jonka lisäksi läpimenoajat 

 pitenevät. 

6. Viat. Vialliset tuotteet pitää tunnistaa mahdollisimman nopeasti ja poistaa 

 valmistusketjusta. Näiden tuotteiden kanssa tehdään usein turhia työvaiheita, koska 

 ne eivät riitä asiakkaan vaatimaan laatuun. 

7. Turha liikkuminen. Ylimääräiset työkalujen etsimiset syövät aikaa ja resursseja.  

8. Työntekijän luovuuden käyttämättömyys. Työntekijöiden ideoiden, ajatusten ja 

 parannusehdotusten kuunteleminen, ettei heiltä saatavaa arvokasta tietoa hukata.  

 

Hukasta puhuttaessa ei ole kyse pienestä kokonaisuudesta vaan Karjalainen ja Karjalainen 

[6] väittävät hukan määrän olevan jopa 95 % kaikesta toiminnasta kuvan 1 mukaisesti. 

Olisikin tärkeää että koko organisaatio pyrkisi poistamaan hukkaa toiminnastaan.[4, 7, 8] 
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Kuva 1. 95 % kaikesta toiminnasta on hukkaa ja vain 5 % tuottaa lisäarvoa [6]. 

 

2.5.3 Prosessin jatkuva virtaus 

Prosessin jatkuva virtaus eli flow pienentää prosessiaikaa. Tämä lyhentää toimitusaikoja ja 

samalla päästään laadukkaampiin tuotteisiin pienemmin kustannuksin. Virtausten määrää 

vähennettäessä löydetään prosessin kivet ja karikot, mitkä ovat tuotannon ongelmakohtia. 

Optimaalinen virta prosessin läpi olisi yksi kappale, mutta tämä ei ole mahdollinen 

valmistusketjun jokaisessa työvaiheessa. [4] 

 

Prosessien sijoittaminen lähelle toisia, materiaalin jatkuva kulku läpi tuotantoprosessin ja 

pientavaraerien käyttäminen on selkeästi parempi vaihtoehto kuin suurien määrien 

valmistaminen seuraavaa työvaihetta odottamaan. [4] 

 

2.5.4 Glendayn siivet 

Glendayn siipien tehtävä on auttaa erätuotantoa siirtymään virtaukseen. Käyttö jaetaan 

Glendayn siivissä kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen analyysiin. Kvantitatiivisuudella 

tarkoitetaan vaihetta, jossa tuotteet jaetaan ryhmiksi volyymin mukaan. Ryhmiä on neljä ja 

niiden värit ovat: 

 Vihreä 

 Keltainen 

 Sininen  

 Punainen 
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Vihreä ryhmä kuvaa tuotteita, joiden osuus volyymista on 50 %, ja tavallisesti se kuvaa 

alle kuutta prosenttia kaikista tuotenimikkeistä. Keltaiseen ryhmään kuuluu 95 % kaikesta 

volyymista, ja tavallisesti siihen kuuluu noin puolet kaikista tuotenimikkeistä. Siniseen 

ryhmään kuuluu 99 % kaikesta volyymista, ja se sisältää normaalisti noin 70 % 

tuotenimikkeistä. Viimeisen prosentin volyymista muodostaa punainen ryhmä, joka saattaa 

pitää sisällään jopa 30 % kaikista tuotenimikkeistä. [9] 

 

Kvalitatiivisessa osiossa Glendayn siivillä tarkoitetaan vaihetta, jossa kvantitatiivisia 

ryhmiä muokataan paremmiksi kokonaisuuksiksi. Tässä vaiheessa tuotteita pyritään 

vyöryttämään väristä toiseen. Esimerkiksi tuote siirretään keltaisesta ryhmästä vihreään, 

koska tuotteen valmistus on helppoa muiden vihreään ryhmään kuuluvien tuotteiden 

kanssa. Taka-ajatuksena tuotteiden järjestelyssä on pohtia, miksi nämä tuotteet eivät jo 

valmiiksi ole vihreässä ryhmässä, koska ne kuuluisivat sinne. Sama koskee sinisen 

kategorian tuotteita, jotka pyritään siirtämään vihreään tai keltaiseen ryhmään. Kuitenkin 

punaisen ryhmän tuotteet on käsiteltävä erillisenä kokonaisuutena ja tarkasteltava mitä 

niiden kanssa voidaan tehdä. Punaisen ryhmän nimikkeet ovat tavallisesti tuotteita, mitkä 

eivät sisälly viikoittaiseen valmistussykliin järkevästi. Vihreä ryhmän kautta aletaan 

parantamaan virtausta, koska tässä ryhmässä on korkeat tuotantomäärät ja toistuvuus. 

Onkin tärkeää varmistaa häiritsemätön virtaus näille tuotteille, joka voidaan toteuttaa 

esimerkiksi tuottamalla viikon kolmena ensimmäisenä päivänä vain näitä nimikkeitä. 

Lajitteluniminä tuotteille pystytään käyttämään toistuvat, juoksevat ja muukalaiset. [9]  

 

2.5.5 Tuotannon tasapainottaminen 

Tasapainotettu tuotanto on mahdollista vain käytettäessä pieniä valmistuseriä. Tavoitteena 

on valmistuserä, missä minimi on yksi kappale. Tällöin aseteajat tulee olla lyhyitä ja 

yhteistyön tuotannon, hankinnan ja markkinoinnin välillä tulee toimia joustavasti. Toinen 

oleellinen tekijä on prosessin hukan eliminointi, mikä mahdollistaa tasapainotetun 

tuotannon ylläpidon. [5, 10] 

 

Länsimaissa on tavallista maksaa tuotantopalkkioita, jos edelliset tuotantomäärät ylitetään. 

Tämä on kuitenkin ristiriidassa tasapainotetun tuotantoajattelun kanssa, koska tuotteiden 
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ennalta valmistaminen varastoon on hukkaa. Tämän ajan voi priorisoida paremmin 

esimerkiksi toiminnan rationalisointiin ja koneiden ennaltaehkäiseviin huoltoihin. [10] 

 

2.5.6 Pienet eräkoot 

Pienten eräkokojen valmistus suurten varastojen sijaan olisi suotavaa. Pienet eräkoot 

antavat kaksi merkittävää etua, varastot pysyy pienempinä ja samalla läpimenoajat 

lyhenevät. Huomioitavaa on myös se, että laadunvarmistus on nopeammin havaittavissa ja 

näin saadaan laatuluokkaa täyttämättömät tuotteet poistettua valmistusprosessista 

aikaisemmin. Lisäksi välivarastojen pienentäminen vähentää lattiatilan tarvetta ja 

valmistukseen tarvittavaa aikaa. [10-12] 

 

Aika mikä kuluu prosessointiin, on suoraan verrannollinen eräkokoon. Tämän seurauksena 

isot eräkoot odottavat valmistuksen seuraavaa vaihetta kauemmin. Pienet eräkoot tarjoavat 

kolme merkittävää etua; konekapasiteetti saadaan paremmin käyttöön, työkuormitus on 

tasaista ja helpommin tasapainotettavissa. [11] 

 

2.5.7 Ihmiset 

Leanissa henkilöstön huomioiminen on merkittävässä roolissa. Leanin toimivuuden 

kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että ihmiset ovat osaavia ja motivoituneita.  

 

Jatkuva parantaminen, oppiminen sekä tiimityö kehittävät organisaatiota. Leanin kannalta 

nämä osa-alueet sisältävät: 

 Symbolit 

 Arvot 

 Uskot 

 Kielen 

 

Nämä neljä tekijää määrittävät sen, millaiseksi on organisaatio rakentunut, kuinka sitä 

johdetaan, kehitetään ja koulutetaan. Organisaation yksi tärkeimmistä tehtävistä on saada 

tekijät sisäistämään nämä asiat. [5] 
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Lean – tuotannon tarkoituksena on kehittää työskentelytapoja, muttei muuttaa 

ajattelutapoja, koska yrityskulttuurin ja ajatusmaailmojen muokkaaminen on merkittävästi 

työläämpää. Tavallisesti muutosvastarintaa syntyy muutoksen alkuvaiheessa. Leanin 

selkeä päämäärä on integroida työntekijät tavoittelemaan yhteistä päämäärää ja kannustaa 

työntekijöitä tiimityöhön. [13-15] 

 

Toiminnan kehittämisen keskiössä on henkilöstö ja Lean toiminnassa virheisiin 

suhtaudutaan erilailla. Virheen tapahtuessa ei korosteta virheen tekijää, vaan sitä ettei virhe 

toistu uudelleen. Laadun parantamiseksi onkin tärkeää, että työntekijä on sitoutunut 

yhteisiin päämääriin. Esimiesten täytyykin tukea uusia ideoita ja antaa työkaluja niiden 

toteuttamiseen. [12, 15] 

 

Leanin toteuttaminen organisaatiossa on mahdollista vain jos työntekijät ymmärtävät sen 

pääpiirteet. Jakamalla vastuita ja panostamalla työntekijöiden koulutukseen, yritetään 

nostaa työntekijöiden kiinnostusta sekä motivaatiota Leania kohtaan. [14, 16] 

 

Kaizen-tyylisen parantamisen selkäranka on jatkuvat analyysit, millä pyritään kehittämään 

organisaatiota ja poistamaan työvaiheista hukkaa. Merkittävä osa näistä parannuksista on 

pieniä, mutta kuitenkin lisäarvoa tuovia, harvemmin muutokset ovat hyvin radikaaleja tai 

läpimurtoja jonkun asian tiimoilta. Hukan eliminoinnin avulla voidaan parantaa 

tuottavuutta ja pienentää kustannuksia erittäin kustannustehokkaasti. Kaizen korostaakin 

tuottavuuden parantamista investointien sijaan hukan eliminoinnilla. Useissa prosesseissa 

tehtävät pienet parannukset parantavat tuottavuutta ja laatua, ja näin vähentävät 

kustannuksia. Tämän lähestymistavan sisäistäminen koko organisaatioon lähtien ylimmästä 

johdosta on suuri haaste. [7, 17] 

 

Standardoinnilla pyritään tekemään työ parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla määräytyy 

riittävä taso, joka riittää asiakkaille ja ongelmat valmistusprosessissa ei uusiudu. 

Standardointi onkin vakaa selkäranka jatkuvalle parantamiselle. [5, 7]  

 

Koko henkilökunnan panokseen kulminoituu jatkuvan parantamisen prosessi. Tuloksien 
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aikaansaaminen ja uudella tasolla pysyminen vaativat järjestelmällistä ja säännöllistä 

parantamista. Tämän sisäistäminen toimintatavaksi on mahdollista, jos asenteet ovat 

oikeanlaisia, mutta se vaatii aikaa. [5, 15, 18] 

 

Organisaation kilpailukyvyn kehittämisen kannalta avaintekijöitä ovat henkilöstön taidot, 

tiedot ja halu kehittyä. Työntekijöiden tulisi ymmärtää organisaation toiminnan 

kokonaisuus. Koulutus luo pohjan organisaation kehittymiselle, mutta koulutuksesta ei ole 

mitään hyötyä jos siellä opittuja asioita ei oteta operatiivisessa toiminnassa käytäntöön. 

Tätä käytäntöön ottoa tulisi valvoa ja tukea mahdollisissa ongelmakohdissa. [15] 

 

2.5.8 Työkalut 

Leanin mukaisiin tavoitteisiin pääsemistä varten on olemassa erilaisia työkaluja. Työkalut 

toimivat apuvälineinä ilmiöiden hallintaan. Näitä työkaluja pitäisi kuitenkin soveltaa 

organisaatiokohtaisesti. Alkuun päästään valmiilla ohjeistuksella, mutta niillä ei kuitenkaan 

päästä pysyviin ja lopullisiin tuloksiin. Tässä tarkastellaan työkaluista arvoketjua, 

tiimityötä, benchmarkingia ja heijunkaa. 

 

Arvoketjuanalyysi 

Vuonna 1985 Porter loi käsitteen arvoketju. Arvoketjuksi hän kuvaa toimintoja, mitä 

joudutaan tekemään tuotteen: 

 Suunnitteluksi 

 Valmistamiseksi 

 Markkinoimiseksi 

 Toimittamiseksi 

 Tukemiseksi 

 

Arvoketjuajattelun tarkoituksena on yhdistää kaksi erilaista kulttuuria, johtamiskulttuuri ja 

operatiivinen kulttuuri. Johtamiskulttuuri kuvaa liiketoiminnan kehittämistä sekä 

strategiaa. Operatiivinen kulttuuri taas kuvaa hankintaa, tuotantoa ja logistiikkaa. Nämä 

kaksi kulttuuria ovat yleensä hyvin irrallaan toisistaan ja niiden yhdistäminen voi tuoda 

yritykselle merkittäviä hyötyjä. Arvoketjunhallinta kuvaa informaation hallintaa 
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toimittajalta aina loppukäyttäjälle asti. Arvoketjun ymmärtämisellä ja hallinnalla voidaan 

nopeuttaa prosesseja, hallita varastoja ja näin vaikuttaa positiivisesti 

asiakastyytyväisyyteen. Arvoketjussa toimivat tahot tulee saada sitoutumaan 

arvoketjuajatteluun, jolloin yksilöt eivät ajattele pelkästään omaa menestystä, vaan 

arvioivat menestystä koko valmistusketjun kannalta kuvan 2 mukaisesti. [19] 

 

Kuva 2. Arvoketjun ja toimitusketjun erot [20]. 

 

Yksi Leanin työkaluista, jolla tunnistetaan hukkaa ja pyritään poistamaan sitä, on 

arvovirtakuvaus VSM (Value Stream Mapping). VSM pyrkii auttamaan organisaatiota 

huomaamaan ne kohdat, mihin erilaisia Lean-työkaluja sekä resursseja kohdistetaan, että 

voidaan vähentää hukkatekijöitä. Oikeiden kohteiden tunnistaminen ja valinta on tehtävä 

huolellisesti, jotta toimenpiteet tuottavat tulosta sopivassa ajassa ja kiinnostus Leania 

kohtaan ei vähene. [4, 21] 

 

Valinta kannattaa kohdistaa siihen virtaan, mikä on merkittävin yrityksen/tehtaan kannalta, 

oli sitten kyseessä yksittäinen tuotelinja tai tuoteperhe. Tuoteperhe kuvaa tuotteiden 

joukkoa, mitkä soveltuvat samanlaisiin käyttökohteisiin tai valmistetaan samanlaisista 

komponenteista. Keskittymällä tiettyyn virtaan, ei sekoiteta kaikkia prosesseja ja reittejä 

keskenään. Näihin muihin virtauksiin kannattaa palata vasta jos ne eroavat merkittävästi jo 
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tutkitusta arvovirrasta. [22, 23]  

 

Tiimityö 

Tiimityö mahdollistaa strategian muodostamista, informaation kulkemista sekä päätöksen 

tekoa. Tiimin sisällä työntekijöiden tulee luottaa ja kunnioittaa toisiaan  ja informaation 

tulee olla avointa sekä positiivisissa että negatiivisissa asioissa. Tiimiin kuuluvat jäsenet 

työskentelevät samojen perusasioiden kanssa, jonka vuoksi monet asiat pitää jakaa muiden 

ryhmän jäsenten kanssa. Onkin tärkeää, että vastuualueet tiimin sisällä ovat hyvin 

synkronisoitu ja harmonisoitu. Tämän onnistuminen vaatii sitä, että tiimillä on yhteinen 

päämäärä ja sitä tavoitellaan samalla aikavälillä. [24] 

 

Benchmarking 

Benchmarking kuvaa vertailua oman alan parhaisiin yrityksiin sekä kilpailijoihin. 

Tarkoituksena on analysoida ja verrata toisten yritysten tai yksiköiden toimintamalleja sekä 

käytäntöjä omaan toimintatapaan. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole plagioida, vaan pyrkiä 

saamaan uusia ideoita ja ratkaisumalleja omaan toimintaan, sillä pelkästään kopioimalla ei 

voi tulla oman toimialan johtajaksi. [10] 

 

Heijunka 

Heijunka tarkoittaa tasoitettua tuotantoa, jossa tuotantoa järjestetään niin, että tuotteiden 

eroavaisuuksista johtuvat vaihtelut tasoittuvat kuvan 3 mukaisesti. Asiakkaiden kysyntää 

on haastava ennustaa ja se vaihtelee viikoittain. Tästä seuraa se, ettei kapasiteetti ole 

tasaisessa käytössä, vaan välillä vajaakäytössä ja toisinaan kapasiteetti ei riitä. Tämä 

ongelma korostuu niissä yrityksistä, mitkä valmistavat tuotteen asiakkaiden tilauksesta, ei 

varastoon. [4] 
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Kuva 3. Sarjatuotannosta tasapainotettuun tuotantoon [25].  

 

Tasapainottamista on mahdollista hyödyntää myös tuotannon ulkopuolella. Silloin 

toiminnot sekä prosessit on täytynyt suunnitella ja standardisoida tarkasti etukäteen. 

Huomioitavaa on että tuotannon tasapainottaminen vaatii onnistuakseen useita muitakin 

Lean työkaluja. Tasapainottamisella saavutetaan seuraavanlaisia hyötyjä [26]: 

 Pienemmät eräkoot 

 Varastojen jakautuminen paremmin asiakaskysynnän täyttämiseksi 

 Lean työkalujen laajamittainen tukeminen 

 Pienemmät varastot (raaka-aine, työvaiheiden väleissä ja valmiissa tuotteissa) 

 Integroi tuotannon ja kysynnän kiertoajat 

 Tukea tuotteiden valmistusta asiakaslähtöisesti 

 Pääoman parempi tuotto 

 

Tuotteiden kysynnän tasapainottaminen helpottaa myös alihankkijoiden toimintaa. Samalla 

pystytään paremmin hyödyntämään koneiden ja työntekijöiden resursseja paremmin, kun 

kysyntä pysyy vakaana. [13] 
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 Tiedon jakaminen 2.6

Tieto voidaan jaotella kahteen pääryhmään, selkeyteen ja tulkittavuuden helppouteen. 

Eksplisiittinen tieto on selkeää tietoa, ja sitä voidaan siirtää ymmärrettävästi ja helposti 

eteenpäin. Normaalisti erilaiset raportit, kirjallisuus sekä tutkimukset ovat eksplisiittisiä 

tietoaineistoja. [27, 28]  

 

Implisiittinen tieto ns. hiljainen tieto, on toinen tiedon pääryhmä. Hiljainen tieto sisältää 

henkilökohtaista tulkintaa ja vaativaa tietoa joko yksilö- tai ryhmätasolla. Tavallisesti 

hiljaisen tiedon muuttaminen avoimeksi on hyvin haastavaa. Tämän ongelmakohdan 

voittamiseksi on monet tutkijat etsineet ratkaisuja, kuinka hiljainen tieto voitaisiin muuttaa 

avoimeksi. [27, 28]  

 

Kolmantena tiedon muotona voidaan pitää hiljaista tietoa, joka ei ole vielä ilmentynyt. 

Tämä tarkoittaa eri asioiden näkemistä jo ennen kuin ne tapahtuvat. Esimerkkeinä voivat 

toimia yritysjohdolla olevat visiot strategianmuutoksista ennen kuin markkinatilanne 

muuttuu tai taiteilijan päässä oleva mielikuva millaisen muotokuvan hän tekee 

kivilohkareesta. [29, 30]  

 

Eksplisiittisen tiedon osuus kaikesta tiedosta on vain jäävuoren huippu, voidaankin sanoa 

että kaikesta tiedosta avointa ja ymmärrettävää on vain murto-osa. Tähän vaikuttaa 

kuitenkin näkökulma, mistä asiaa tarkastellaan. Yksi vaikuttava tekijä on, lasketaanko 

hiljaiseksi tiedoksi persoonalliset ongelmanratkaisutavat ja käytöstavat, sillä nämä nostavat 

implisiittisen tiedon määrän todella suureksi. [27] 

 

2.6.1 Tiedon kehityksen eritasot 

Kuvassa 4 on esitetty raa'an tietoaineksen muuntaminen sekä muuttuminen 

ymmärrettävimpiin ja käytettävimpiin muotoihin hierarkkisesti. Huomioitavaa on, että mitä 

ylemmäksi tieto tässä portaikossa menee, sitä enemmän se vaatii inhimillisiä piirteitä ja 

tiedon muuttaminen takaisin irrallisiksi käsitteiksi on haastavampaa. 
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Kuva 4. Tiedon kehityksen hierarkia [31]. 

 

Alimman tason data on lähinnä koodeja ja merkkejä, joilla ei ole välttämättä juurikaan 

käytännön merkitystä. Voidaankin sanoa, että data on kulhollinen jauhoja, joka vaatii 

jalostuakseen muita aineosia. Informaatiotasolla dataan on pystytty siirtämään merkityksiä 

ja käsitteitä, jotka antavat mahdollisuuden informaation muuttumiselle tiedoksi. Tämä 

muuntuminen tapahtuu omaksumisen ja oppimisen kautta. Näin ollen inhimillisyys karsii 

jotain osia informaatiosta pois. [27, 28] 

 

Tieto ja tietämys eivät pelkästään takaa sitä, että yksilöt kykenevät käyttämään tietoa 

hyväksi. Mitä paremmin yksilö osaa tulkita, soveltaa, luoda ja yhdistää tietoa, sitä 

korkeammalle tasolle hän nousee portaikossa. Jatkonäkökulman uuden datan luonnista ja 

kehittymisestä tiedon portaikolle on esittänyt Harmaakorpi [32]. Informaation luominen, 

vaatii yksilöltä tietämystä ja taitoa koskien aihetta. Kuvassa 5 on esitetty kuvallisesti 

kolmiomallein.  

  

 

Kuva 5. Datan muuntuminen tietämykseksi ja päinvastoin.[32] 
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2.6.2 Tiedon luominen 

Tiedon muuntumiseen ja luomiseen antaa neljä erilaista tapaa Nonakan ja Takeuchin kirja 

The knowledge-Creating Company kuvan 6 mukaisesti. Nämä tavat perustuvat pitkälti 

kanssakäymisen avulla tapahtuvaan tiedonsiirtoon henkilö- ja organisaatiotasolle. 

Organisaatiot eivät kuitenkaan ole kommunikoivia elimiä, näin ollen tieto liikkuu niissäkin 

henkilöiden avulla. Eksplisiittisten ja implisiittisten tietoaineistojen välillä vaaditaan myös 

kanssakäymistä. Organisaation tietämyksen kannalta onkin olennaista ymmärtää tiedon 

muuntuminen eritasoilla. Seuraavassa esitetään neljä tiedon muuntumistapaa [33]:  

 Sosialisaatio 

 Eksternalisaatio 

 Kombinaatio 

 Internalisaatio 

 

Kuva 6. Nonakan ja Takeuchin tiedon kehittymisen spiraali [31]. 

 

Sosialisaatiossa tieto ei muuta muotoaan, vaikka se siirtyy osapuolten välillä. Esimerkkinä 

tästä voidaan pitää työmenetelmien omaksumista toiselta. Onkin mahdollista että tämä 

tieto siirtyy toiselle ilman kommunikaatiota tarkkailun välityksellä. Käytännössä 

tämmöinen tilanne voi olla, uuden työtehtävän oppinen perehtyjää tarkkailemalla. [27, 28, 

33] 
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Jotta yksilö kykenee ottamaan vastaan hiljaista tietoa, hänellä täytyy olla tietynlainen 

kokemus ja ymmärrys vastaanotettavasta tiedosta. Kokemus mahdollistaa sen, että 

vastaanottaja liittää saamaansa tietoa oikeaan kontekstiin ja näin ollen väärinymmärryksen 

mahdollisuus pienenee. Sosialisaatioprosessia kannattaa kuitenkin tarkastella myös eri 

näkökulmista. Yksi tällainen on toimintatapojen ja innovatiivisten ajatustenvaihto eri 

yksiköiden välillä. Tällöin olisi kuitenkin tärkeää, ettei tietoa kopioitaisi suoraan vaan, sitä 

sovellettaisiin niin että toiminta kehittyisi ja syntyisi uusia ideoita. [27, 28, 33] 

 

Eksternalisaatiossa pyritään hiljaista tietoa jalostamaan avoimeksi tiedoksi luomalla uusi 

tietoaineisto, jota pitää ymmärtää ja se pitää käsitteellistää. Tietoaineisto voidaan luoda 

eritavoilla, ja yksi vaihtoehto on sovittaa aineisto jo olemassa oleviin malleihin, kielikuviin 

ja käsitteisiin. Itse siirtoprosessin toteuttaa rajallinen toimijaryhmä, joka on seurausta siitä, 

että siirtoprosessi itsessään on hyvin haastava ja hidas. Valmiiksi saadun muutostyön 

avulla, voidaan jakaa tietoa tehokkaammin sitä tarvitseville. Tämä vaatii kuitenkin, että 

tieto on konkreettisessa muodossa. [27, 28, 33] 

 

Kombinaatiossa on tarkoitus yhdistää avoimia ja eksplisiittistä tietoaineistoa keskenään. 

Aineksena toimivat niin dokumentaatiot, henkilökohtaiset puhelut kuin ryhmäpalaverit. 

Myös luennointi pystytään tunnistamaan yhdeksi muodoksi, jossa yhdistetään avointa 

tietoa. [27, 28, 33] 

 

Jotta kombinaatio toimisi, sen ehtona ovat toimivat vuorovaikutusverkot. Henkilökohtaiset 

suhdeverkostot toimivat reitteinä mitä kautta yksilöt luovat ja yhdistävät tietoaineistoa. 

Perinteisesti tietoa on tarkasteltu organisaatiotasolla, olisikin tärkeää että yrityksen johto 

kiinnittäisi enemmän huomiota tiedonsiirtymiseen yksilötasolla. Keskitetyn tieto- ja 

kommunikaatiojärjestelmän avulla tätä ongelmaa voidaan helpottaa. [27, 28, 33] 

 

Internalisaatio on neljäs muoto tiedon luomiseen ja muuntamiseen, joka tarkoittaa tiedon 

sisäistämistä eli avoimen ja ulkoisen tiedon muuttamista hiljaiseksi. Useasti tätä kuvataan 

”tekemällä oppii”-käsitteeksi, jossa sisäistetään sosialisaation, eksternalisaation ja 

kombinaation avulla saatu tieto. Onkin tärkeää, että tätä uutta sisäistettyä tietoa yhdistetään 
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nykyiseen tietämykseen, eikä korvata sitä. [27, 28] 

 

Tiedon muuttuessa takaisin hiljaiseksi tiedoksi, alkaa prosessi uudestaan alusta. 

Tiedonsiirtymisprosessia on helppo kuvata kuvassa 6 esitetyllä spiraalilla, missä henkilöt 

tai ryhmät, jotka omaavat hiljaista tietoa ovat vuorovaikutuksessa jakaen sisäistämisestä 

syntyneitä ajatuksia ja kokemuksia. Tämän jälkeen tieto muutetaan ymmärrettäväksi 

eksternalisaation avulla. Lopulta omaa tietoa yhdistetään eksplisiittiseen tietoon, joka on 

syntynyt henkilökohtaisten- ja sosiaalisten verkkojen avulla. [27, 28, 33] 

 

Ståhle ja Grönroos [27] kutsuvat spiraalia ”nelivaihteiseksi vauhtipyöräksi”, jossa 

jokaisella kierroksella jokainen vaihde hioo ja kiihdyttää tiedonmuuntumisprosessia. 

Tämän ansiosta spiraalimalli kuvaa hyvin tiedon jatkuvaa jalostumista missä tahansa 

organisaatiossa.  

 

2.6.3 Tiedon siirtäminen 

Tiedon jakamiseen liittyvät hyvin oleellisesti termit tietovirta ja tiedonsiirto. Tiedonsiirtoa 

ja tietovirtoja havaitaan yksilöiden ja organisaatioiden välillä eri tasoilla. Tietoa jakaessa 

prosessiin liittyy useita kriittisiä tekijöitä. Varsinkin uuden tietoaineksen siirtäminen sitä 

tarvitseville vaatii organisaatiolta toimivia rakenteita sekä mukautumiskykyä. Teknologiset 

ratkaisut mahdollistavat tiedon jakamisen tehokkaammin, kuitenkin pääpaino pitää olla 

ihmisten välisten vuorovaikutusten lisäämisessä ja kannustamisessa siihen. [34][35] 

 

Tiedon jakaminen riippuu merkittävästi käytössä olevista siirtokanavista. Tietoa voidaan 

jakaa neljän erityyppisen kanavan kautta, Holthamin ja Courtneyn [36] mukaan ne ovat: 

 Muodollinen 

 Epämuodollinen 

 Persoonallinen 

 Persoonaton 

 

Organisoitu tietokanava tarkoittaa tiedonsiirtoa ennalta sovittujen ja määriteltyjen kanavien 

ja tapojen avulla. Näitä ovat tietyn väliajoin tapahtuvat raportoinnit, koulutukset, 
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kokoukset ja suunnitteluryhmät, jotka kokoontuvat säännöllisesti. Muodollisten kanavien 

avulla voidaan tietoa jakaa laajalti, mutta ongelmana nähdään sen mahdollisuus rajoittaa 

luovuutta. [34] 

 

Epämuodollisiksi kanaviksi lasketaan erilaiset tapaamiset, joita ei ole organisoitu etukäteen 

esimerkiksi pikapalaverit ja kahvipöytäkeskustelut. Epämuodollisten kanavien selkänoja 

on henkilökohtainen suhdeverkko, tämä vaatii lähettäjän ja vastaanottajan välille vankkaa 

luottamussuhdetta. Sosialisaation kannalta nämä kanavat ovat erinomaisia, kuitenkin ne 

vaikuttavat tiedon jakamiseen laajemmin negatiivisesti. Suurena riskinä epämuodollisissa 

tapaamisissa Alavin ja Leidner [34] pitävät tiedon osittaista katoamista, jos vastaanottaja ei 

pysty muuntamaan ja omaksumaan kaikkea tietoa mitä hän vastaanottaa. [37] 

 

Persoonalliset kanavat ovat hyvä kanava tiedonsiirtämiseen, jossa ymmärtäminen vaatii 

voimakasta kontekstisidonnaisuutta. Näitä ovat esimerkiksi henkilöstösiirrot eri 

organisaatioiden välillä ja niistä johtuvat koulutukset ovat muodollisia, persoonallisia 

tiedonsiirtokanavia. Suurimmat hyödyt tällaisissa menettelyissä saavutetaan säästämällä 

aikaa ja resursseja, koska eri osapuolten ei tarvitse eksternalisoida hiljaista tietoa 

keskustelun luomiseksi. [34, 37] 

 

Persoonattomat kanavat kuvaavat yleensä teknologisesti luotuja menetelmiä tiedon 

jakamiseen. Hakemistot ja tietokannat, mistä tietoa pystytään täydentämään ja etsimään 

itsenäisesti kombinaation keinoin, ovat tavallisia persoonattomia tiedonjakokanavia, mistä 

pystyään tietoa hankkimaan. Nämä kanavat eivät sovellu sosialisaatioon, koska niissä ei 

edellytä henkilöiden keskinäistä kontaktia. [34] 

 

Keskustelun vaikutus tiedon jakamisessa 

Nykyisin työntekijät viettävät suuren osan työajastaan kokouksissa ja tapaamisissa. 

Weickin [38] mukaan juuri tapaamiset ja kokoukset ovat yrityksen tilaisuuksista 

tärkeimpiä, ja niiden määrää tulisi lisätä entisestään. Kokouksissa ja tapaamisissa 

muodostuu itse yritys ja sen sisältämä sosiaalinen verkosto. Kokoukset ovat myös valmiita 

paikkoja tiedon välittämiseen. [39] 
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Yhtä tärkeä asia on että ihmiset oppivat ajattelemaan yhdessä. Samalla ihmiset oppivat 

tuntemaan toisiaan paremmin raa'an analyysin lisäksi, kun eksplisiittisen tiedon lisäksi 

vaihdetaan hiljaista tietoa, esimerkiksi tunteita. Tämmöinen toiminta mahdollistaa pääsyn 

aivan eritasoisiin lopputuloksiin, kun vaihtoehtoisesti tietoa ei olisi käsitelty yhdessä. [38, 

39] 

 

Ståhle ja Grönroos [27] esittävät keskustelukulttuurin kehittämisen erilaisten foorumien 

avulla. Nämä foorumit voitaisiin nimetä tarkoituksen ja luonteen mukaan. Tapaamiset, 

missä noudatetaan ennalta määriteltyjä aikatauluja ja asialistoja, kutsutaan 

informaatiotilaisuuksiksi. Osallistujien on mahdollista saada materiaalia, jota he pystyvät 

tutkimaan myös tilaisuuden jälkeen. Säännöllisin välein pidettävät kuukausi- tai 

kvartaalipalaverit ovat samanlaisia tapaamisia. [39]  

 

Suunnittelu- ja kehittämispalavereissa on jokin teema tai ongelma, mitä pyritään 

ratkomaan ilman ennalta määrättyä aikataulua. Palaverien suurin tavoite on löytää eri 

menetelmien avulla yhtenäinen tulkinta siitä, mitä jatkossa tehdään ja mitkä ovat 

vastuualueet eri henkilöillä tämän saavuttamiseksi. Lisäksi saadaan selkeä yhteenveto, jota 

pystytään esittämään niin visuaalisesti kuin verbaalisesti. Useasti suunnittelu- ja 

kehittämispalavereita pidetään projektin tiimoilta, tällöin täytyy muistaa projektien 

päätöstilaisuudet, missä voidaan käydä läpi mahdollisesti kehitettävät asiat sekä 

onnistumiset. [27, 39] 

 

Sparrauspalaverit, joita suoritetaan pienissä ryhmissä, ovat tarkoitettu yksilöiden 

henkilökohtaisten oivallusten, informaation ja kokemusten jakamiseen. Tässä jokaiselle 

osallistujalle annetaan saman verran aikaa henkilökohtaisten asioiden esittämiseen. Näillä 

tapaamisilla pyritään parantamaan yrityksen ja organisaatioiden muutoskykyä ja 

joustavuutta. Yleensä näistä tapaamisista ei luoda erillistä dokumenttia tai yhteenvetoa. 

[27] 

 

Intressipiiri on tietynlainen sparrauspalaverin ja informaatiotilaisuuden yhdistelmä. 
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Esimerkiksi vastaavia tehtäviä tekevät henkilöt eri yksiköistä keskustelevat ja kertovat 

erilaisia ratkaisuja ja toiminta tapoja. Suurin päämäärä intressipiireissä on saada muilta 

uusia ideoita tietyn työn toteutukseen ja omaksua yhtenäisiä toimintatapoja. [27] 

 

Kun erilaiset tapaamiskäytännöt on määritelty, saavutetaan etu jossa ihmiset osaavat 

asennoitua oikein. Näin saavutetaan aito keskustelu ja erilaisten kokousten merkitys 

avautuu työntekijöille. Jos jaottelua ei tehdä, kokouksien odotetaan kulkevan perinteisen 

kaavan mukaan, yksi ihminen puhuu ja muut kuuntelevat. [27] 

 

Tiedon jakamisen ba 

Ba on japania ja se tarkoittaa tilaa, kenttää tai paikkaa. Nonaka ja Konno [40] tarkoittavat 

ba:lla tilaa, missä organisaatiosta riippumatta yksilöt pystyvät luomaan kontakteja ja 

kommunikoimaan muiden kanssa. Ba pystytään näkemään virtuaalisena, fyysisenä 

henkisenä tai näiden yhdistelminä.  

 

Fyysiset tilat kuvaavat kanssakäymisen luonnollisia paikkoja, esimerkiksi kahvi-, 

kokoushuoneita tai toimistoja. Virtuaaliset tilat kuvaavat teknologisin menetelmin luotuja, 

näitä ovat esimerkiksi keskustelusovellukset ja sähköposti. Henkisinä tiloina pidetään 

ajatuksia, kokemuksia ja visioita. [39] 

 

Ba:n erottaa normaalista paikasta tai tilasta se, että sitä käytetään tarkoituksenmukaisesti 

tietämyksenhallinnan edistämiseen. Tarkoituksenmukaisuus mahdollistaa tiedon 

erottamisen ba:sta ja välittää sitä erillään informaation muodossa. Hyvänä käytännön 

esimerkkinä toimii kokouksen pöytäkirja, minkä poissaolevat pystyvät lukemaan ja 

hyödyntämään jälkikäteen. [39, 40] 

 

Ba kerää siis eri lähteistä saatua tietoa keskitetysti tiettyyn paikkaan. Tiedon käyttö on tilan 

lisäksi sidottu aikaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tieto pitää jalostaa tietyssä ajassa, jotta sillä 

olisi arvoa. Tätä näkökulmaa pystytään laajentamaan tiedonmuodostukseen. Ihmiset ovat 

siis saatettava samaan paikkaan samaan aikaan, että tietoa pystytään ylipäätään luomaan. 

[39][40] 
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Ydinkohdat ba –käsitteessä kuuluvat sosialisaation alleviivaamiseen, tähän pyritään 

rakentamalla tarkoituksen mukaisia tiloja, jotka mahdollistavat tämän. Ba:n avulla 

organisaatiot pystyvät ohjaamaan tekojaan ja suunnittelua niin, että ne tukevat 

tietämyksenhallintaa. Tietoisten kanavien kautta tapahtuva yksilöiden yhdistäminen luo 

avointa kulttuuria ja tarjoaa entistä parempia mahdollisuuksia uuden tiedon syntymiselle. 

[39, 40] 

 

Tiedon jakaminen teknologian avulla 

Tiedon jakaminen perustuen teknologisiin järjestelmiin on väärä reitti. Kivijalka tiedon 

jakamiseen perustuu ihmisten väliseen keskustelukulttuuriin ja kanssakäymiseen, eikä 

hienoihin järjestelmiin. Onkin tärkeää että ihmiset sisäistävät keskusteluissa 

tiedonjakamisen merkityksen. Kun on saavutettu aito keskustelukulttuuri, voidaan 

teknologisia ratkaisuja käyttää toiminnan tukemiseen. [27, 39, 41] 

 

Tietotekniikan ja teknologian avulla tapahtuu vain 20 % tiedon jakamisesta sekä 

johtamisesta ja muu 80 prosenttia on ihmisten ja muutoksen johtamista Sydänmaanlakan 

[42] mukaan. Näihin vaikuttavat seuraavat tekijät: 

 Organisaation palautekulttuuri 

 Arvot 

 Kommunikointitavat 

 Johtamisen tyylit. 

Nämä neljä tekijää ovat ratkaisevassa osassa haittaavatko vai tukevatko ne 

tiedonjakamista.  

 

Teknologisten työkalujen käytöllä ei ole pyrkimys tilaan, jossa kaikki tieto jaetaan. Useat 

teknologiset ratkaisut ovat epäonnistuneet juuri sen takia, kun on oletettu työntekijöiden 

raportoivan myös persoonallista hiljaista tietoa. Monesti eksplisiittisen tiedon ongelmat 

johtuvat arkistoidun tiedon käytöstä jälkikäteen. Tavallisia ongelmia on, että tietoa ei voida 

suoraan soveltaa tai lukija ei sisäistä lukemaansa dokumenttia. [27] 

 

Ståhlen ja Grönroosin [27] mukaan tietojärjestelmissä olevien dokumenttien päätehtävä on 
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avata keskustelua. Dokumenteista nähdään ketkä henkilöt ovat tehneet töitä asian parissa ja 

se saattaa mahdollistaa keskustelun niiden ihmisten kanssa. Näin saadaan tarkempaa tietoa 

ja kokemuksia jälkikäteen mitä on tehty. [41] 

 

Hiljaisen tiedon jakamisen haasteita 

Tiedon taltioinnin ja keräämisen ohella, myös sen jakamiseen liittyy omat haasteensa. 

Kokemusperäisen tiedon käyttöönoton ongelmana on sen käytäntöön siirtäminen. Hanes ja 

Gros [42] esittelivät ne seikat, mitkä hidastavat tai jopa estävät hiljaisen tiedon jakamisen: 

 Tieto joka perustuu omaan kokemukseen, koetaan henkilökohtaiseksi omaisuudeksi 

 Pelko tulla syrjäytetyksi omassa työtehtävässä 

 Periaate, jonka mukaan omaa tietotaitoa ei kannata luovuttaa organisaation hyväksi 

 Henkilökohtainen tuntemus siitä, että työntekijä ei omaa tietotaitoa 

 Tuntemus siitä, että hiljaista tietoa ei hyödynnetä ja tuhlataan eksperttien aikaa 

 Ei ole aikaa tiedon jakamiseen 

 Pelko asemansa menettämiseen kun on jakanut oman ”pääoman” muille 

 

Hämäläinen [43] puolestaan listaa ne seikat, mitkä edistävät hiljaisen tiedon jakamista: 

Niitä ovat:  

 Ihmiset, mitkä välittävät tietoa 

 Tiedonjakamisen halukkuus 

 Organisaation yhteinen sosiaalinen maailma 

 Fyysinen läheisyys 

 Kasvotusten tapahtuva kommunikointi 

 

Kun hiljainen tieto on saatu jaettua, ongelmat eivät lopu siihen, sillä tiedon hallinnassa on 

myös omat haasteensa ja ongelmansa. Ne ovat: 

 Prosessien dokumentointi 

 Osaamisalueiden hallinta 

 Tiedon saatavuuden varmistus 

 Kokemusperäisen tiedon levittäminen 

 Tiedon liikkuminen 
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Motivointi tiedon jakamiseen 

Motivaatioteoriaa, joka kuvaa ihmisen toimintaa yksiselitteisesti ei ole vielä kehitetty. 

Työmotivaatio tarkoittaa yksilön kokonaistilaa, mikä luo ja ylläpitää sekä voimistaa hänen 

työskentelyä. Tiedon jakaminen vaatii eri osapuolilta motivaatiota tai tiedostettua syytä. 

Tietoa jakavien toimijoiden edut muodostuvat kolmesta osatekijästä: 

 Aineelliset (palkkiot) 

 Psyykkiset 

 Tavoitteet 

 

Kaikista keskeisin tekijä tiedonjakamisessa on viestintä. Huomioitavaa on yksilölliset erot 

välittämistavoitteiden erilaisuudessa. Useat tutkimukset ovatkin osoittaneet, ettei tiedon 

sekä tietämyksen välittämiseen voida yksilöä pakottaa. Kuitenkin tiedon arvo useimmiten 

kasvaa sitä jaettaessa. Jos tiedonvälittäjä ei ymmärrä jakamisesta seuraavia etuja, hän voi 

menettää tiedosta saatavan edun. Sveibyn [44] mukaan luovuus on motivaation ohella 

keskeinen tekijä, kun tuotetaan tietämystä. 

 

Useasti tavoitteellisella motivoinnilla pyritään manipuloimaan. Tavoitteena 

manipuloinnissa on organisaation tai yksilön toiminnan tukeminen ja tehostaminen. 

Toimijan omista tarpeista ja tavoitteesta syntyy sisäinen motivaatio. Tiedon jakaminen 

onkin välillisesti liittyvä tekijä toiminnan tehostamisessa. Organisaation rakenne sekä 

tietämyksen hallinta liittyvät merkittävästi organisaation tehokkuuteen. Tiedon, datan ja 

tietämyksen luomisen, hankinnan ja jakamisen taustalla on normaalisti tiedostettuja 

tekijöitä ja tarpeita, niitä voidaan ylläpitää ja tukea erilaisin motiivein ja kannustimin. 

Tiedonjakamisen onnistumiseen vaikuttaa tiedon lähettäjän ja vastaanottajan motiivit. 

Palkitsemiskeinoihin sekä motivointitapoihin vaikuttavat merkittävästi erilaiset 

ihmiskuvat. Behavioristisen näkemyksen mukaan ihminen on passiivinen toimija, jonka 

tekemisiin pystytään vaikuttamaan ulkoisilla rangaistuksilla ja palkkioilla. Humanistinen 

psykologia tutkii ihmistä tiedostavana toimijana, joka pyrkii kehittämään itseään. 

Kognitiivisessa psykologiassa ihmistä tarkastellaan aktiivisena tiedon soveltajana ja 

hankkijana. Kauhasen [45] mukaan palkitseminen on johtamisen keskeinen työväline, 

millä pyritään pääsemään organisaation tavoitteisiin. Palkitseminen voidaan jakaa 
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taloudellisiin, välillisiin ja muihin palkkioihin. Taloudellisia palkkioita ovat peruspalkka, 

suorituspalkka ja taitolisä. 

 

Välilliset palkkiot ovat esimerkiksi, puhelin-, ravinto ja liikuntaedut. Muut palkkiot voivat 

olla sosiaalisia kannustimia tai urapolku. Taloudelliset kannustimet perustuvat vallan ja 

arvostuksen tarpeiden tyydyttämiseen ja ne ovatkin selkeästi behavioristinen näkemys. 

Sosiaaliset kannustamiset ja itsensä kehittäminen viittaavat humanistiseen näkemykseen. 

[45] 

 

McNeish ja Mann [46] mukaan kannustimet pystyvät motivoimaan tiedonjakamiseen, 

mutta saattavat myös toimia negatiivisena signaalina tiedonjakamisessa. 

Palkitsemisjärjestelmän tuottaman tiedon muoto saattaa olla este oppimiselle, koska 

jokainen persoona käsittelee asioita erilailla (arvostukset, epäluottamus, tiedon puute). 

Kannustimien toimivuuden testaaminen perustuu pitkälti tehokkuuden mittaamiseen. 

Tietämyksen saanti organisaation käyttöön vaatii ketteryyttä ja innovatiivisuutta ja sen 

hallinnalla on vaikutusta organisaation tehokkuuteen joko suorasti tai epäsuorasti. 

Tietämyksen jakaminen mahdollistaa organisaation yhtenäisemmän toiminnan eri tasoilla. 

Kannustimien tehtävänä on toimia motivaattoreina ja näin tehostaa tiedonjakamista. 

Sopivien tietojärjestelmien ja kannustimien puuttuminen onkin suurin yksittäinen este 

projektiliiketoiminnan tietämyshallinnassa Ajmalin et al. [47] mukaan. Onkin tärkeää että 

jo yksilötasolle määritellään selkeät tavoitteet, koska ne parantavat motivaatiota ja 

heijastuvat näin ollen myös tuottavuuteen. Quigleyn et al. [48] yhdistävät palkitsemiseen 

niin yksilö- kuin ryhmätasonkin kannustimet ja niiden yhdistelmät. Heidän mukaansa 

tiedonjakamisen kannalta keskeinen rooli on lähettäjän ja vastaanottajan välisellä 

luottamussuhteella. Tuottavuuden edistämiseen ja tiedonjakamiseen vaikuttavat 

merkittävästi myös motiivit. Lisäksi fyysinen hyvinvointi parantaa henkistä ja sosiaalista 

hyvinvointia, ja toimii tällä tavalla tuottavuutta parantavana tekijänä. [46] 

 

2.6.4 Tietotekniikka tiedon hallinnassa 

Vaarnas et al. [41] kategorioi suomalaiset yritykset kahteen pääryhmään, kun puhutaan 

tietotekniikan käytöstä liiketoimintatiedon hallinnassa. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat 
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yritykset yrittävät jakaa kaiken oleellisen tiedon jokaiselle työntekijälle teknologisin 

keinoin. Toisessa kategoriassa ovat ne yritykset, joiden työntekijät eivät käytä olemassa 

olevia työkaluja ollenkaan, vaan yrittävät siirtää tietoa eteenpäin paperilla, sähköpostitse 

tai suullisesti. Tikkasen [28] mukaan menetelmät tiedonhallintaan kehittyvät jatkuvasta, 

mutta harvalla yrityksellä riittää kyky kerätä, hallita ja käsitellä erilaista tietoa. Onkin hyvä 

muistuttaa luvussa tiedonjakaminen teknologian avulla esiin nostettua näkökulmaa, että 

tietotekniikka pystyy lisäämään ja tukemaan ihmisten sosiaalista kanssakäymistä, mutta ei 

korvaamaan sitä. Elikkä kaiken toiminnan perusta on ihmiset ja heidän kanssakäyminen. 

 

Rakennettavaan tai jo käytössä olevaan tiedonhallintajärjestelmään sisältyy tekijöitä, mitkä 

vaikuttavat merkittävästi sen menestykseen. Yhtenä merkittävänä kriteerinä voidaan pitää 

järjestelmän joustavuutta, jolla tarkoitetaan järjestelmän muuntautumiskykyä tarpeiden 

muuttuessa. [49, 50] 

 

Onkin tärkeää, että rakentamisprojektin alussa kyetään ajattelemaan suurta, mutta 

aloitetaan kuitenkin pienestä. Samalla tavalla organisaatio tarvitsee selkeän vision, mitä 

halutaan saavuttaa tulevaisuudessa, unohtamatta nykyhetkeä. Tämä visio pystytään 

purkamaan sopiviksi osaratkaisuiksi. [51] 

 

Järjestelmän suunnittelussa tulee painottaa toiminnallisuutta ja käyttömukavuutta. 

Monimutkainen ja haastava käytettävyys laskee motivaatiota ylläpitää ja hyödyntää 

järjestelmän tietoja. Taloudellisuus on yksi merkittävä tekijä tietojärjestelmissä, ja sitä ei 

voida sivuuttaa. Jos järjestelmän luominen, käyttö ja ylläpito sitovat suuria määriä 

resursseja, todennäköisesti kustannukset ylittävät saadut hyödyt ainakin lyhyellä 

aikavälillä. Järjestelmää pitää myös pitää ajan tasalla sekä päivittää säännöllisesti. [50] 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

 

Yksi tavallinen laadullisen tutkimuksen toteutustapa on haastattelututkimus. Haastattelut 

ovat mahdollista jakaa erilaisiin tyyppeihin, joita ovat: 

 Strukturoitu haastattelu 

 Puolistrukturoitu haastattelu 

 Teemahaastattelu 

 Avoin haastattelu 

 

Hyvin usein käytetty haastattelumuoto on strukturoitu haastattelu, jossa vastausvaihtoehdot 

ovat ennalta määrätty. Puolistrukturoidussa haastattelussa vastataan avoimesti omin sanoin 

ennalta sovittuihin kysymyksiin. Teemahaastattelussa on määritelty vain aihealue ja 

haastattelija  muokkaa siitä johdattelevia kysymyksiä. Vapaamuotoisin haastattelutyyppi 

on avoin haastattelu, joka on rinnastettavissa vapaaseen keskusteluun, kuitenkin niin että 

haastattelija pitää keskustelua yllä haluamassaan aihealueessa. [52] 

 

 Tutkimusmenetelmänä havainnointi 3.1

Yksi mahdollisuus selvittää miten organisaatiot ja ryhmät toimivat on havainnointi, jossa 

tutkija havainnoi kohdetta objektiivisesti. Tätä menetelmää pidetään nykyisin hyvin 

työläänä tutkimusmenetelmä, mutta tässä työssä havainnointia on käytetty 

tutkimusmenetelmänä läpi työn suorittamisvaiheen. Metsämuurosen [53] mukaan 

havaintotyyppi tasot voidaan jakaa osallistujan mukaan neljään kategoriaan: ”täydellinen 

havainnoija, havainnoija osallistujana, osallistuja havainnoijana ja täydellinen osallistuja.” 

Kaikissa muissa kategorioissa kuin täydellinen havainnoija tutkija osallistuu tutkimukseen. 

Jokaisessa kategoriassa on omat haasteensa esimerkiksi täydellinen osallistujan 

kategoriassa eettiset ongelmat vaikeuttavat tutkimuksen syntyä. [53] 

 

 Aineiston analysointi 3.2

Laadullista aineistoa kerätessä, sitä pitää jalostaa eli analysoida. Analyysiprosessi 

pystytään jakamaan kahteen vaiheeseen, havaintojen pelkistämiseen ja ongelman 



35 

 

 

 

 

 

ratkaisuun. Tätä jakoa voidaan pitää teoreettisena, koska käytännössä nämä kaksi vaihetta 

ovat tiukasti kiinni toisissaan. [52] 

 

Kun aineistoa tarkastellaan vain yhdestä näkökulmasta, puhutaan pelkistämisestä. Tässä 

onkin tavoitteena kerätä aineistoa tutkimuksen pääkysymysten ja teorian kautta. Tämän 

jälkeen pyritään löytämään havaintoja, joita pystytään yhdistämään ja näin vähentämään 

niiden kokonaismäärää. Toinen suuri päävaihe on itse ongelman ratkaisu. Tavallisessa 

kielessä sitä kutsutaan tulosten tulkinnaksi, joka tarkoittaa konkreettisesti havaintojen 

merkityksen tulkintaa. [52] 

 

 Vanerin valmistusprosessi 3.3

Suolahden koivuvaneritehtaan valmistusprosessi ei eroa juurikaan muista 

koivuvaneritehtaista, tehtaan layout on tietenkin omanlaisensa. Kuvassa 7 on esitetty 

vanerin tuotantoprosessi Suolahden koivuvaneritehtaalla. Valmistusprosessi itsessään 

pystytään lajittelemaan karkeasti viiteen eri vaiheeseen: 

 Tukkien käsittely 

 Viilun valmistus 

 Viilun jalostus 

 Vanerin valmistus 

 Jalostus ja pakkaus 
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Kuva 7. Suolahden koivuvaneritehtaan tuotantoprosessi. 

 

 Tukkien käsittely 3.4

Puunvastaanoton esimies huolehtii puuhuollosta Suolahden vaneritehtailla. Hänen 

vastuullaan on tukkivirran tasainen saanti ympäri vuoden vaneritehtaalle. Tätä varten 

perustetaan pakkasvarasto, jolla turvataan raaka-aineen saanti loppukesästä ja 
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alkusyksystä. Hän huolehtii myös puiden toimittamisesta haudontaan. Tässä vaiheessa on 

tärkeää jo tietää tilauskannan balanssi 60''/50'' suhteen, koska eri tukkimitoista saadaan 

erilailla näitä mittoja. Liitteenä 1 on esitetty Metsä Groupin koivutukkiohjeet 

metsäyrittäjille. Koivutukin kaato-ohjeet on jaoteltu toivottuihin- ja apumittoihin. 

Taulukosta huomataan, että tehtaan kannalta 673 cm pitkä tukki on järkevin tukkimitta, 

koska siitä saadaan pienellä hukalla molempia mittoja. 

 

Haudonnan jälkeen nostinmies nostaa tukin linjalle, josta se menee kuorintaan ja 

katkaisuun. Samalla tukki siirtyy liimauspään työnjohtajan vastuulle. Suolahdessa on kaksi 

haudonta-allasta ja katkontapaikkaa. Yleensä käytetään vain toista, uudempaa haudonta-

allasta. Toisen sorvin ollessa huollossa tai käytettäessä havutehtaan sorvia käytetään 

vanhempaa hautomoallasta.  

 

 Viilun valmistus 3.5

Viiluja voidaan valmistaa leikkaamalla tai sorvaamalla. Suolahden vaneritehtaalla viilut 

valmistetaan sorvaamalla. Käytössä on kolme sorvia, joista yksi sorvi on pääsääntöisesti 

havutehtaan käytössä. Tarvittaessa tällä kolmannellakin sorvilla voidaan sorvata koivua, 

esimerkiksi huoltopäivinä tai jos 50'' viilua tarvitaan enemmän. Toinen sorveista voi 

sorvata 60/100'' mittaa ja toinen 50/60'' mittoja. Tämän johdosta Suolahden 

koivuvaneritehtaalle on tärkeää, että tilaukset ovat hieman 60''-painotteisia, koska toisella 

sorvilla ei voida sorvata 50''. Sorvauksesta viilut lähtevät mattona kohti leikkuria. Viilut 

voidaan leikata oikeaan mittaan joko ennen kuivausta tai kuivauksen jälkeen.  

 

 Viilun jalostus 3.6

Viilun jalostus voidaan jaotella erilaisiin vaiheisiin. Niitä ovat: 

 Leikkaus 

 Kuivaus 

 Lajittelu 

 Paikkaus 

 Jatkaminen 

 Saumaus 
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Työvaiheet riippuvat viilunjalostuksessa käytettävistä kuivausmenetelmistä. Suolahdessa 

kaikki viilut märkäleikataan, koska käytössä on telakuivausmenetelmät. Tässä vaiheessa 

Suolahdessa viilut ”korvamerkataan” tiettyyn tilaukseen, koska Suolahden 

koivuvaneritehdas leikkaa märkäleikkurilta suoraan isoja arkkeja. Käytössä on kolme 

kuivauslinjaa, joilla kuivataan erikokoisia dimensioita ja viilun laatuja. Esimerkiksi 

Punkaharjun tehdas leikkaa kaikki viilut kantikkaiksi ja näin ollen heidän ei tarvitse vielä 

tässä vaiheessa korvamerkata viiluja. Lisäksi näitä kantikkaita pilkotaan vielä pienempiin 

osiin, jotta saadaan erimittaisia viiluja, niitä yhdistellen. Märkäleikkauksessa täytyy myös 

huomioida viilun kutistuminen kuivauksen yhteydessä. Toinen kuivausmenetelmä on 

verkkokuivaus, jossa viilumatto kulkee suoraan sorvilta kuivauskoneeseen ja viilut 

leikataan kuivina. 

 

Viiluja lajitellaan eri työvaiheissa. Leikkauksen jälkeen ne lajitellaan laadun ja koon 

mukaan ja kuivauksessa laadun mukaan. Viiluja laatulajitellaan Suomessa SFS 2413 

standardin mukaan pintaluokkiin: 

 B 

 S 

 BB 

 WG 

 

Laatuluokan B pintaviilu parasta laatua eli se on käytännössä oksatonta ja halkeamatonta. 

Siinä kuitenkin sallitaan pieniä helmioksia ja vähäisiä värivikoja tai –juovia. S-

pintaviilussa sallitaan terveitä oksia enintään 50 mm/m
2
, lisäksi yksi puupaikka 

neliömetrillä on sallittu. Terveiden sekä kiinteiden oksien läpimitta saa olla maksimissaan 

20 mm. BB-pintalaadussa oksien suurin läpimitta on 25 mm ja oksasumma saa olla 

enintään 60 mm/m
2
. Lisäksi värivikaa, läpihiontaa ja karheutta sallitaan lievästi. 

Puupaikkoja voi olla enintään 3 % kaikesta pinta-alasta ja läpiliimausta voi olla 

kokonaispinta-alasta 5 %. WG-pintalaadussa oksasumma voi olla 600 mm/m
2
. Lisäksi 

sallitaan värijuovia, karheutta, värivikaa, läpiliimausta ja lievää läpihiontaa. B-

pintalaatuista koivuvaneria ei käytännössä Suolahden tehtailla tehdä, vaan paras pintalaatu 

on S. [54] 
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Viilujen laatulajittelu määrittää viilujen jatkotoimenpiteet, että tarvitaanko niihin 

jatkojalostusta kuten paikkausta, saumausta tai jatkamista vai käyvätkö ne sellaisenaan 

vanerin valmistusprosessiin. Viilujen jatkojalostuksella mahdollistetaan, että viiluja on 

liimauksessa kaikkia kolmea tarvittavaa muotoa eli pintoja, kuivia väliviiluja sekä 

liimaviiluja. Suolahdessa on käytössä yksi paikkauskone, kolme saumauslinjaa, kaksi 

jatkamislinjaa sekä pintasaumuri. 

 

 Vanerin valmistus 3.7

Vanerin valmistus alkaa ladonnalla ja viilujen liimauksella, jotka muodostavat 

kokonaisuuden. Liimaus on merkittävin kokonaisuus lopputuotetta ajatellen, koska sen 

onnistuminen määrittelee pitkälti lopputuotteen lujuusominaisuudet. Suolahden 

koivuvaneritehtaalla on käytössä kolme liimavalssia, jotka ovat kaikki käsiladontapisteitä. 

Valssit toimivat telalevityksellä ja liimana käytetään fenolipohjaista komponenttiliimaa. 

Levityksen tavoitetaso on 155 g/m
2
, kuitenkin toleranssin ollessa 146 - 165 g/m

2
. 

 

Liimatut vaneriaihiot johdetaan esipuristukseen, jonka tarkoituksena on varmistaa liiman 

tasainen levitys ja parempi levyjen syöttö kuumapuristukseen. Suolahdella on käytössä 

kolme esipuristinta. Kuumapuristimien dimensiot ovat konekohtaisia, samoin 

puristuslevyjen lukumäärä. Käytössä on neljä kuumapuristinta, joista kaksi on 24-välistä 

puristinta, yksi 40-välinen puristin ja yksi 16-välinen puristin. 16-välinen puristin on 

käytännössä varapuristin, jota käytetään myös pakkaussuojien puristamiseen.  

 

 Jalostus ja pakkaus 3.8

Aihion valmistuksen jälkeen vaneri viimeistellään asiakkaan toiveiden mukaiseen kuntoon. 

Levy karsintasahataan, kitataan ja hiotaan pinnanlaadultaan kuntoon. Käytössä on kaksi 

hiomakonetta, mutta toisella hiomakoneella voidaan hioa vain yövuorossa, koska sen 

hiontapöly menee samaan siiloon jalostustehtaan hiomakoneiden kanssa. Tämän 

pölyaseman kapasiteetti ei kestä molempien koneiden hiontakapasiteettia. 

Karsintasahauksessa on mahdollista sahata tuote jo valmiiseen asiakasmittaan, jos tuotetta 

ei pinnoiteta. Useasti levy pinnoitetaan asiakkaan haluamalla pinnoitteella. Noin 1/3 

Suolahden koivuvaneritehtaan tuotannosta jatkaa matkaa jalostustehtaalle, joka sijaitsee 
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samalla tehdasalueella. Jalostustehtaalla tehdään filmipohjaisia pinnoituksia kahdella 

pinnoituspuristimella (16-välinen ja 5-välinen), sekä kahdella pikatahtipuristimella. 

Pikatahtipuristimessa lämpötilat ovat selkeästi korkeampia ja puristusaika lyhyempi kuin 

tavallisessa pinnoituspuristimessa. Pinnoituksen yhteydessä asiakkaan toiveen mukaisesti 

voidaan luoda erilaisia kuvioita levyn pintaan erilaisilla verkoilla ja pelleillä. 

Viimeistelyssä suoritetaan myös määrämittasahauksia asiakkaiden toiveiden mukaisesti. 

Lopuksi tuotteet pakataan ja siirretään varastoon odottamaan noutoa.  
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4 TULOKSET 

 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan Suolahden vaneritehtaan nykyistä tilannetta. Kivijalka 

näille tarkasteluille on konekohtaisten kapasiteettien ymmärtäminen. Tutkimustyö 

toteutettiin laadullisilla tutkimusmenetelmillä, havainnoinnilla sekä puolistrukturoiduilla 

haastatteluilla.  

 

Tarkoituksena oli löytää ne muutostekijät, mitkä vaikuttavat toimitusviikon myöntämiseen 

sekä ne ongelmakohdat mitkä heijastuvat negatiivisesti toimitustarkkuuteen. Nykyisen 

toiminnan tilaa kartoitettiin ja pyrittiin parantamaan havainnoilla, mitä tutkija havaitsi 

tehtaalla. Tätä varten luotiin myös kysely (liite 2), missä kartoitettiin työnjohtajien 

kokemia ongelmakohtia sekä tiedonliikkumista organisaation sisällä.  

 

 Tuotannon kapasiteetit 4.1

Suolahden tehtaalla on käytössä tiedonkeruuohjelma Arrow, joka seuraa reaaliajassa 

jokaisen koneen toimintaa. Koneisiin on asennettu erilaisia antureita, joilta saadaan tiettyjä 

kriittisiä tekijöitä. Arrow ohjelmiston perusteella on otettu käytännön luvut ja sen pohjalta 

on laskettu teoreettiset kapasiteettiarvot. Ohjelmisto mittaa koneiden kuormitukset ja antaa 

reaaliaikaista tietoa kuormituksista sekä käyntiasteista värikoodeilla. Kuvassa 8 on esitetty 

20.11.2012 konekohtaiset kuormitukset. Koska koneiden käyntinopeutta voidaan muokata 

ajajakohtaisesti, käyntiaste ei kerro koko totuutta. 
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Kuva 8. Arrow ohjelmiston tehdasnäyttö. 

 

Koneiden toiminta jaetaan kolmeen vyöhykkeeseen, joissa on kaksi sektoria: 

 Ajotila (vihreä ja sininen) 

 Häiriö (punainen ja vaaleanpunainen) 

 Odotus (keltainen ja oranssi) 

 

Ajotilan vihreä väri kuvaa 100 % tuotantoa ja sininen sitä, kun kone automaattisesti kuittaa 

ongelman. Häiriöväreistä punainen kuvaa ongelmaa, mitä työnjohtaja ei ole kuitannut, ja 

vaaleanpunainen ongelmatilannetta, mihin työnjohtaja on määritellyt syyn miksi kone ei 

ole toiminut. Käytännössä punaisia janoja ei pitäisi näkyä kuvassa, koska työnjohtajien 

pitäisi kuitata ne. Odotuksen väreistä oranssiin väriin on kuitattu odotussyy, ja keltainen 

väri on kuittaamaton odotus. Odotustilanteita ovat esimerkiksi vuorottajan puuttuminen eli 

tauko tai raaka-aineen loppuminen. Kuvasta huomataan, että harvan koneen käyttösuhde 

on vihreänä eli koneissa on selkeästi lisäkapasiteettia tarjolla.   
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Taulukossa 1 esiteltyjä lukuja seurataan päivittäin tarkemmin. Tämmöisiä lukuja ovat: 

sorvaus, kuivaus, ladonta ja pakkaus.  

 

Jokaiselle näille on määritelty päiväkohtaiset tavoitteet. Sorvauksen päiväkohtainen tavoite 

on yhteensä 210 000 metriä, joka koostuu sorvin numero 1 päiväkohtaisesta tavoitteesta 

100 000 m ja sorvin numero 4 tavoitteesta 110 000 m. Kuivauksen tavoite on päivätasolla 

350 m
3
, joka koostuu kuivauskone ykkösen ja nelosen päiväkohtaisista tavoitteista 130 m

3
 

sekä kuivauskone kolmosen tavoitteesta 90 m
3
. Ladonnassa on käytössä kolme valssia, 

joista kaksi käy 3/5 työvuoroa ja yksi 2/5 työvuoroa. Liimauksen päivätavoite on 275 m
3
.  

Pakkauslinjan pitäisi pakata päivittäin 225 m
3
 priimaa tavaraa, tähän päästään 240 m

3
 

vuorokautisella pakkauksella. Konekohtaiset kapasiteetit on esitelty liitteinä (liite 3). 

Näissä on erilaisia yksiköitä (kpl, m
3
, arkkia) riippuen siitä mikä kuvaa parhaiten koneesta 

saatavaa kapasiteettiä. Kapasiteetit on kerätty tiedonkeruu ohjelman avulla viimeisen 

kolmen vuoden ajalta. Teoreettiset arvot on laskettu tehdaspalvelupäälliköltä saatujen 

ohjeiden mukaisesti, konekohtaisesti.   

  

Taulukko 1. Päivittäin seurannassa olevat tuotantoluvut. 
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 Organisaatiorakenne 4.2

Suolahden koivuvaneritehtaan tuotantopäällikkö raportoi tehtaanjohtajalle. Organisaatio on 

kuvattu kuvassa 9. Päivämestari ja työnjohtajat ovat samalla tasolla organisaatiossa. 

Työnjohtajat toimivat kolmessa vuorossa, niin että samaan aikaan on töissä kaksi 

työnjohtajaa. Toinen vastaa liimauksessa ja toinen viimeistelystä. Aamuvuorossa on 

samaan aikaan töissä siis päivämestari ja kaksi työnjohtajaa. Tällöin liimauksen 

työnjohtaja vastaa lähinnä katkonnasta ja sorvauksesta, päivämestarin vastatessa 

liimauksesta, viilun jatkamislinjoista, saumauslinjoista ja paikkauslinjoista. 

   

 

Kuva 9. Suolahden operatiivinen organisaatio rakenne. 

 

 Karkeakuormitus 4.3

Myyntitiimi vastaanottaa tilaukset Lahdessa ja välittää niitä tehtaille. Tehtaalta annetaan 

aikataulu, milloin kyseinen tuote on mahdollista valmistaa. Tehtaan antamaan aikataulua 

verrataan asiakkaan toiveeseen, jolloin tehdään karkeasuunnittelua osittain asiakaspaineen 

kautta Lahdesta käsin. Tuotantopäälliköllä on kuitenkin viimeinen sana, milloin hän pystyy 

tuotteen toteuttamaan. Käytössä hänellä on SAP-pohjainen karkeasuunnittelutaulukko 

(taulukko 2), jossa on kuvattuna erilaisin kategorioin tilaukset viikkotasolla. Konekanta 

antaa omat rajoitteensa viikkotasolla tuotemixiin, mitä pystytään valmistaan. Viikkotasolla 

kuormitus on 1050 m
3
 priimatavaraa, ja tämän lisäksi syntyy noin 5 % sekundaa.  

 

Tuotantopäällikkö 

Päivämestari  
Liimauksen 
työnjohtaja 

Viimeistelyn 
työnjohtaja 
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Viikkotason tuotemixissa huomioitavat asiat ovat: 

 S-pintaisten tilausten määrä (molemmissa mitoissa) 

 Keskipaksuus 

 60''/50'' balanssi (enemmän 60'' tilauksia) 

 Erikoispinnoitteet 

 Tiettyjen asiakkaiden kuormitus varaukset (jalostustehdas, Krone, jne.) 

 

Nämä muutostekijät pitää huomioida myönnettäessä asiakkaalle toimitusviikkoa. Tietenkin 

asiakkaita myös jaotellaan erilaisiin kategorioihin, ja tietyn asiakkaiden toiveet ovat 

tärkeämpiä kuin toisten. Tämän johdosta tilauksia saatetaan sijoittaa viikolle, mikä on jo 

täynnä, ja siirtää toisia tilauksia seuraaville viikoille. Nämä järjestelyt tehdään yhdessä 

myyntitiimin ja toimitusketjunhallinnan kanssa. Myös Punkaharjun koivuvaneritehtaan 

kanssa voidaan vaihdella tilauksia. Tämmöisiä tilanteita on, jos toisen tehtaan tilauskanta 

on hyvin 50''- tai 60''-painotteinen.  

  

Taulukko 2. Tuotantopäällikön karkeakuormitukseen käytössä oleva ohjelma. 

 

 

Pinnoitteet tulee alihankkijoilta ja niiden kentässä on tapahtunut viime aikoina 

rakenteellisia muutoksia. Tämän seurauksena jotkin toimijat valmistavat tuotteitaan 

nykyään ulkomailla Suomen sijaan, minkä seurauksena toimitusajat ovat pidentyneet ja 
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tilausmäärät suurentuneet. Kuitenkaan pinnoitteet eivät ole ikuisia, vaan ne pitää pystyä 

käyttämään tietyssä aikamääreessä.  

 

Erilaisia viilulaatuja syntyy viikon aikana tietyn verran. Erittäin arvokasta ja haasteellista 

S-pintaviilua syntyy kaikkein vähiten, joten se täytyy ottaa huomioon suunniteltaessa 

viikkotason kuormitusta, sillä asiakkaat kuitenkin haluavat S-pintaista vaneria. 

Huomioitava on myös se, että vuodenajasta riippuen puunlaadussa tapahtuu vaihtelua, joka 

heikentää tiettyjen viilulaatujen määrää. Tämän johdosta tiettyjä tilauksia kohdistetaan 

tiettyyn aikajaksoon, koska silloin tiedetään saatavan riittävä määrä mm. S-laatuista viilua. 

Koivuvaneritehdas toimittaa viikossa noin 350 kuutiota aihiota jalostustehtaalle. 

Huomioitava on, että koivuvaneritehtaan on toimitettava aihiot kaksi viikkoa ennen 

asiakkaalle luvattua toimituspäivä jalostustehtaalle, hätätilanteessa viikkokin riittää. 

Jalostustehtaan pitkä valmistusaika johtuu siitä, että levyjen täytyy jäähtyä ennen 

kylmäpinnoitusta. Tämän asian johdosta tuotantopäälliköt jalostetehtaalla ja 

koivuvaneritehtaalla käyvät keskustelua aihioiden valmistusajankohdasta. Jalostetehtaan 

tuotantopäällikkö muokkaa manuaalisesti tilauksia niin, että mitat ovat pitkälti 

vakiomittoja, sillä erikoismittojen valmistaminen on haastavaa ja hidasta. Lisäksi levyjen 

paksuudet ovat tarkat kylmäpinnoituksessa. Tilausnumerot pysyvät samoina sekä koivu- 

että jalostustehtaalla.  

 

 Hienosuunnittelu 4.4

Suolahden koivuvaneritehtaan hienosuunnittelun liimauksen osalta tekee päivämestari, 

tuotantopäällikön karkeasuunnittelun pohjalta. Kuitenkin tuotantopäällikkö kontrolloi 

viimeistelyn hienosuunnitelmia.  Tuotantopäällikön tehtävänä on kontrolloida 

kokonaistilannetta ja seurata että, tilaukset ovat asiakkaalla oikeaan aikaan. Liitteenä 4 on 

esitelty merkittävimmät erot Suolahden ja Punkaharjun hienosuunnitelmista ja niiden 

toteuttamisesta. Hienosuunnittelu perustuu vain ja ainoastaan päivämestarin 

ammattitaitoon, joten päivämestarin poissaolot ovat haasteellisia tuotannon 

hienosuunnittelun osalta. Hienosuunnittelussa ei siis hyödynnetä tietoteknisiä apuvälineitä 

vaan laskelmat suoritetaan käsipelillä paperille, ja tilaukset tulostetaan kansioon mittojen 

mukaan seuraavan kahden viikon ajalle. Tietenkin jos tilauskanta on vääristynyt niin, että 
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toista mittaa on enemmän, joudutaan joko 50'' tai 60'' tilauksia tarkastelemaan pidemmällä 

aikavälillä. Myöskin tasaisin väliajoin tulevat harvinaiset välimitat tehdään koottuina 

tilauksia. Hienosuunnitelmaa ei siis kirjata mihinkään, vaan se on päivämestarin päässä. 

Sorvilta otettavat viilumäärät kirjataan, mutta niitä ei aina ole korvamerkattu tiettyyn 

tilaukseen.  Laskettavat viilulaadut ovat: 

 Pinnat 

 Kuivat väliviilut 

 Liimaviilut 

 

Vanerin valmistus ei onnistu, jos jokin näistä kolmesta viilulaadusta puuttuu. Onkin 

tärkeää, että liimavalssille tulee oikeaan aikaan kaikkia näitä viiluja. Jos kaikkia tarpeita ei 

ole tarjolla, syntyy ajallista hukkaa sekä ylimääräisiä välivarastoja. Tiedonkeruullisia 

haasteita Suolahden koivuvaneritehtaalla aiheuttaa, jos kuivaviiluja otetaan samaan aikaan 

suoraan leikkurilta ja viilunjatkolinjoilta, koska tällöin hyvin toimiva tiedonkeruu ei pysty 

yhdistämään määriä. Tällöin saattaa syntyä tilanteita, joissa jotain viilumittaa on otettu 

jopa 2000 arkkia liikaa. Tämmöiset muutokset hienosuunnittelussa heijastuvat 

negatiivisesti päivä- ja jopa viikkotasolla. Nämä negatiiviset heijastumiset saattavat 

realisoitua, jonkin toisen tilauksen myöhästymisenä. Mutta pitkässä juoksussa samat 

arkkimitat kiertävät ja heijastukset tasaantuvat.  

 

Tehdas pyörii ympäri vuorokauden, joten on tärkeää että myös ilta- ja yövuorossa tiedetään 

suunnitelmat, mitä vuorokausitasolla pitää tehdä.  Tietoa välitetään vuoronvaihdon 

yhteydessä lähinnä suullisesti. Viimeistelyn työnjohtajilla on SAP-pohjainen tuloste, mihin 

on merkitty joidenkin tuotantopäällikön kanssa sovittujen tilausten lähtöpäiviä. Toiset 

työnjohtajat merkitsevät tulosteeseen itselleen, missä vaiheessa tietyt tilaukset ovat 

menossa. Vuoronvaihdon lähestyessä lista tulostetaan uudelleen, jolloin nämä merkinnät 

häviävät. Liimauksen työnjohtajien ensimmäisen vuoronvaihdon aamuvuorosta 

iltavuoroon hoitaa päivämestari. Hän kertoo mitä mittaa on menossa missäkin koneella, ja 

millaisia tuotteita on suunniteltu valmistettavaksi seuraavan vuorokauden aikana. Lisäksi 

sorvin viilumittoja on listattu ruutuvihkoon. Suullisesti jaettavan informaation ongelma on 

siinä, että väärinkäsityksiä ja unohduksia tapahtuu helposti. Sillä myöskin seuraavan 
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vuoronvaihteen yhteydessä iltavuoron työnjohtajan pitäisi pystyä kertomaan yövuorolle, 

mitä hänen pitäisi tehdä omassa vuorossaan. Tiedonpuutteesta johtuen vuorokausitasolla 

tapahtuvia suunnitelmista poikkeamisia tapahtuu useasti.  

 

 Tiedon liikkuminen  4.5

Tutkimuksen aikana suurimmaksi ongelmaksi tuotannossa havaittiin informaation 

liikkuminen sitä tarvitseville henkilöille. Nykyisellä tuotantotasolla oikeastaan 

pullonkaulakoneita ei ole, koska kriittiset koneet kuten paikkauslinja, saumurit ja yksi 

kuivauslinja pyörivät yhtenä päivänä viikossa enemmän kuin muut koneet. Tämä 

kuivauslinja kuivaa aluksi koivua niin paljon kun on viiluja, ja siirtyy sen jälkeen 

kuivaamaan havua.   

 

Tutkimuksessa suoritettiin kysely (liite 2), jolla kartoitettiin työnjohtajien kokemuksia 

tiedonliikkumisesta organisaatiossa, ja millaista tietoa he haluaisivat käyttöönsä. Kysely 

suoritettiin henkilökohtaisena puolistrukturoituna haastatteluna kuudelle työnjohtajalle ja 

päivämestarille. Liitteessä 2 on esitelty myös kyselyn vastaukset kokonaisuudessaan.  

 

Kuvan 10 mukaisesti työnjohtajat kokivat, ettei heillä ole tarpeeksi tietoa käytössä, jotta he 

voisivat toimia onnistuneesti hienosuunnitelman mukaan. Tämä korostuu varsinkin 

yövuorossa, mutta myös iltavuorossa.  Myöskään ilmapiiriä tiedonjakamiseen ei koettu 

kannustavaksi, vaikka ilmapiiri ei kuitenkaan ole niin negatiivinen kuin tulokset antavat 

ymmärtää, vaan työnjohtajat kokevat kaipaavansa selkeää esimerkkiä esimieheltään. Työn 

aikana otettiin käyttöön "lähtevien" palaveri, jossa käydään läpi tehtaalta lähtevät tilaukset. 

Kaikki kyselyyn vastanneet kokivat, että palaveri helpottaa heidän työtään. Lisäksi 

kyselyyn vastanneet toivoivat, että tuotantopäällikön johdolla "arvottaisiin" seuraavan 

viikon lähtevien tilausten lähtöpäivät, jolloin olisi helpompi reagoida 

valmistusjärjestykseen ja käytössä olisi faktatietoa kiireellisistä tilauksista. 
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Kuva 10. Tiedon liikkuminen.  

 

Tietoa liikutetaan lähinnä suullisesti kuvan 11 mukaisesti, joka on haastavaa tehtaan 

pyöriessä ympäri vuorokauden. Jokaisessa vuorossa tehdään vuoronvaihto, missä 

tärkeimmät tiedot välitetään seuraavalle työnjohtajalle suullisesti. Tämä on hyvä tapa, 

mutta ongelmaksi voi muodostua suuri tietotulva, jota voi olla haastava sisäistää yhdellä 

kertaa. Lisäksi informaation liikkuminen työnjohtajien välillä vaihtelee merkittävästi. 

Sähköpostia tiedon liikkumiseen käyttää lähinnä päivämestari ja työnjohtajat silloin tällöin. 

Toiveena olisi sähköpostin ja verkkokansion käytön lisääminen tiedon välittäjänä, sillä ne 

mahdollistaisivat tiedon tarkistamisen uudelleen tarvittaessa. Työnjohtajat jakavat tietoa 

eteenpäin alaisilleen myöskin suullisesti/henkilökohtaisesti, jolloin kaikki alaiset eivät 

välttämättä saa samaa heitä koskettavaa informaatiota. Viimeistelyssä kaivattaisiin 

liimauksesta tietoja, jotta viimeistelyn työnjohtajan olisi helpompi ennakoida tulevia 

tilauksia, ja aloittaa koneiden valmistelu tuotteille jo hyvissä ajoin. Tämän tiedon kyllä voi 

henkilökohtaisesti käydä varmistamassa liimausvalsseilla, mutta se ei ole kovin kätevä tapa 

asian hoitamiseen.  
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Kuva 11. Tiedon liikkumistavat työnjohtajille ja heidän alaisilleen. 

 

Kyselyssä tarkasteltiin myös liimauksen työnjohtajien "tietoa toiminnan tueksi" 

kaavaketta, joka otettiin käyttöön työn aikana. Kaikilla vastaajilla oli positiivisia 

kokemuksia kaavakkeesta muistin virkistäjänä, jonka rakennetta pidettiin hyvänä. 

Kyselyssä ei ilmennyt vielä juurikaan parannusehdotuksia kaavakkeelle, vaan se hakee 

oikea muotoaan pikkuhiljaa. 

 

Yleisellä tasolla tiedon liikkumiseen kaivattiin parannusta joka asiassa, jotta kaikilla 

henkilöillä olisi sama tieto käytettävissään työn helpottamiseksi. Lisäksi kaivattiin 

materiaalia mm. vuoropalavereja varten, sillä välillä tuntuu, että työntekijät tietävät asioista 

paremmin kuin työnjohtajat. Tämä johtuu osittain siitä, että mm. työlistojen päivitys ei ole 

reaaliaikaista, ja työntekijä voi sopia erityisjärjestelyistä tuotanto- tai henkilöstöpäällikön 

kanssa, jolloin tämä tieto ei välttämättä tavoita työnjohtajaa. 

 

 Tilausten toimitus ja varastointi 4.6

Varastoinnista vastaa varastonhoitaja, joka myös tilaa kuljetukset tilauksille kotimaan 

asiakkaille ja satamiin. Kuljetuksen tilauksen varastonhoitaja tekee tarkastelemalla 
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SAP:sta, missä vaiheessa tilaus on menossa tuotantoprosessia. Huomioitavaa näissä on se, 

että jos tilaus on menossa satamaan sen laivauspäivä voi olla jopa viikkoa ennen 

lähtöpäivää. Tilauksia missä on useampaa partikkelia, toimitetaan useammassa erässä 

pitkin viikkoa satamaan. Yleensä tapahtuu niin että pienet ”hännät” jää aivan viime 

tinkaan. Nämä ovat yleensä mittoja, missä on vähän levyjä tai määrämittatilauksia 

asiakkaan mittaan. Kuitenkin autot mitä toimitetaan satamaan, täytyy olla mahdollisimman 

täysiä. Kotimaan tilauksissa ja varastotilauksissa kyydin tilaaminen tapahtuu vasta, kun 

SAP:ssa avoimet myynnit variantissa on tilausnumeron perässä ”valmis” teksti. 

Ongelmallisia tilanteita on silloin, kun jokin tilaus jää muutaman levyn auki. Tietyille 

asiakkaille pitää olla täydet levyt ennen kuin ne voidaan toimittaa, mutta joillekin 

asiakkaille voi toimittaa myös vajaita paketteja. Tällöin on tärkeää tehdä tilaukselle 

SAP:ssa loppuvahvistus tai jos puuttuvat levyt pitää tehdä, siihen reagoidaan nopeasti ja 

toimitetaan puute liimaukseen. Lahdesta toimitusketjutiimi tilaa kuljetukset suoraan 

vientiasiakkaille, ei satamaan. Nämä toimituspäivät tuotantopäällikkö ilmoittaa lähtöpäivän 

viikolla, lähtöpäivä on usein torstai tai perjantai.  
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5 TULOSTEN TARKASTELU 

 

 

Seuraavassa luvussa esitetään jo työn tekemisen aikana tapahtuneita muutoksia Suolahden 

koivuvaneritehtaalla ja tarkastellaan kuinka toimintaa pystytään kehittämään 

tulevaisuudessa. Muutoksissa tärkeintä on sitouttaa koko henkilöstö muutoksiin ja tehdä 

muutoksista uusi, yhtenäinen toimintatapa. 

 

Suolahden koivuvaneritehtaalla ei ollut käytössä tuotantoon liittyviä palavereita, vaan 

nämä asiat hoidettiin yksittäisten tilausten tarkastelulla hetkittäin. Syksyn 2012 aikana 

heräteltiin henkiin palaverikäytäntö, missä tarkasteltiin lähtevien tilausten tilannetta ja 

varmistettiin minä päivänä ne ovat valmiina, jotta voidaan tilata kuljetus. Näitä palavereja 

pidettiin maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Läsnä olivat tuotantopäällikkö, 

päivämestari ja viimeistelyn työnjohtaja. Liimauksen työnjohtajan ei ollut pakko osallistua 

palaveriin, mutta monesti he olivat läsnä. Palaveri palveli lähinnä viimeistelyn 

työnjohtajaa. Kyselystä ilmikäyneenä asiana kaikki olivat tyytyväisiä tähän käytäntöön. 

Tutkimuksella haluttiin myös selvittää millaista muuta tietoa tässä palaverissa olisi hyvä 

jakaa. Kaikki kokivat tämän käytännön järkeväksi ja vaivattomaksi ratkaisuksi, joka 

helpotti heidän työskentelyä. Tämä on jo ensimmäinen kehitysaskel, kun elokuussa ei ollut 

käytössä yhtään organisoitua tapaamista liittyen tuotantoon vaan asioita käsiteltiin 

yksittäisinä tapauksina tarvittaessa. Tämä palaveri olisi järkevää muuttaa päivittäiseksi 

rutiiniksi, jolloin se kehittäisi myös keskusteluilmapiiriä Suolahden koivuvaneritehtaalla. 

Tilauskannan ollessa ohuempi ei välttämättä tarvittaisi palavereja, mutta rutiineista ei 

kannata luopua väliaikaisen hiljaisemman ajanjakson aikana vaan rutiineista kannattaa 

pitää kiinni. Näiden rutiinien uudelleen palauttaminen on aina haaste, jos niistä on kerran 

luovuttu. 

 

”Katsottaisiin vähän tarkemmin tulevaa, mitä on liimauksessa tulossa. Mahdollistaisi 

ennakoinnin ja koneiden valmistamisen seuraavan vuoron käyttöön”. Erään viimeistelyn 

työnjohtajan huomio, mitä kannattaisi lähtevien palaverissa käsitellä. 

 



53 

 

 

 

 

 

Liimauksen työnjohtajan osallistuminen palaveriin olisi järkevää, koska hän saisi sitä 

kautta lisätietoa mitä viimeistelyssä tapahtuu, ja mikä on tilausten kiireellisyysjärjestys. 

Samalla mahdollisista vajaaksi jääneistä tilauksista saisi informaatiota. Viimeistely saisi 

tietoa liimauksesta, että he pystyisivät ennakoimaan millaista pinnoitetilauksia on tulossa 

lähitulevaisuudessa ja siten suunnittelemaan pinnoitusjärjestystä ja välttämään turhia 

peltienvaihtoa pinnoitepuristimilla.  

 

 Organisaatio rakenne 5.1

Keskustelut päivämestarin kanssa herättivät mielikuvan, että organisaatiorakenne 

operatiivisen toiminnan kohdalla Suolahden koivuvaneritehtaalla aiheuttaa tietyissä 

hetkissä ongelmia. Käytännössä päivämestari, viimeistelyn työnjohtaja sekä liimauksen 

työnjohtaja ovat samanarvoisia. Kuitenkin päivittäisessä toiminnassa päivämestari luo 

suunnitelmat liimauksen työnjohtajille täysin ilman tuotantopäällikön puuttumista asiaan. 

Välillä syntyy tilanteita, missä päivämestari voisi paremmin ja ennen kaikkea 

tehokkaammin ohjeistaa, liimauksen työnjohtajia, mutta hän kokee, ettei ole oikeutettu 

siihen. Päivämestari nauttii ammattitaidollaan arvostusta työnjohtajien keskuudessa, ja he 

kyllä kuuntelevat mitä hän ohjeistaa heille. Joten osittain tämä on päivämestarin kokema 

auktoritaarinen ongelma, sillä hän kokee että ei voi ohjeistaa työtovereita, mutta kollegat 

odottavat että hän antaisi selkeitä ohjeita. Kuvassa 12 on esitetty organisaatio, joka 

mahdollistaisi päivämestarin toiminnan paremmin työnjohtajien keskuudessa. Tässä 

organisaatiossa päivämestarilla olisi käskytysoikeus liimauksen työnjohtajaan. 

Vaihtoehtoisesti hän voisi myös hyödyntää arvostustaan kollegoiden keskuudessa, 

ohjeistaa häntä kuuntelevia työtovereita, ilman organisaatiossa tapahtuvaa muutostakin. 

Metsä Woodin toisella koivuvaneritehtaalla Punkaharjulla on päivämestarin tilalla käytössä 

tuotannonsuunnittelijan nimike ja hänen kanssaan keskustellessa tuli ilmi, että hänellä on 

käskytysoikeus työnjohtajiin.   
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Kuva 12. Vaihtoehtoinen organisaatio rakenne, missä päivämestarilla on käskytysoikeus 

liimauksen työnjohtajiin. 

 

Suolahden tehdasalue on iso vaneri-integraatio. Alueella toimii koivuvaneritehdas, 

havuvaneritehdas, jalostustehdas sekä tulevaisuudessa pilottilinjan nimikkeellä oleva 

vanerin pinnoitustehdas. Yksittäinen tilaus saattaa sisältää partikkeleita jokaisesta näistä 

tehtaasta, joten on tärkeää, että nämä tehtaat toimivat synergisesti yhteen. On tavallista, 

että koivutehtaan viimeistelyssä luodaan havuvanerille lisäarvoa. Tämän vuoksi olisi 

tärkeää puntaroida koko alueen organisaatiota uudelleen. Sen voisi toteuttaa esimerkiksi 

niin, että havu- ja koivuvaneritehdas tuottavat vain peruslevyä ja jalostustehdas hallitsisi 

myös koivuntehtaan viimeistelyä ja pilottitehdasta. Tällöin tilaus tapahtuisi 

jalostustehtaalle ja se taas aikatauluttaisi tarpeensa näille kahdelle peruslevytehtaalle.  

Tämä kuitenkin rajautuu tämän työn ulkopuolelle. 
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 Kommunikaatio 5.2

Tuotantoon liittyvä kommunikaatio tuotantopäällikön ja päivämestarin välillä on hyvin 

vähäistä. Tämän johdosta heillä on toisinaan erilaisia käsityksiä, millaisia tilauksia olisi 

mahdollista ottaa vielä nopeaan toimitukseen. Varsinkin jalostustehtaalta tulevat nopeat 

tilaukset saattavat saada erilaisen vastauksen, riippuen siitä kummalta mahdollisuutta 

valmistaa kysytään. Tämä on osittain seurausta siitä, ettei järjestetä organisoituja 

tapaamisia vaan toiminta perustuu tietynlaiseen ”mutu”-tuntumaan. Toisaalta heidän 

ajatusmaailmansa on hyvin pitkälle samanlainen, koska ovat työskennelleet pitkään 

yhdessä ja samoissa tehtävissä. Mutta toisaalta kommunikaation puute näkyy myös siinä, 

että päivämestari tarkastaa useaan otteeseen viikon aikana, onko otettu vastaan uusia 

tilauksia, koska niistä ei aina tuotantopäällikkö muista informoida. Nämä muutokset 

tilauksissa vaikuttavat hienosuunnitelmalaskelmiin, paljon mitäkin viilunmittaa on 

tarkoitus valmistaa milloinkin. Muutokset suuntaan tai toiseen sekoittavat nämä laskelmat 

ja huomaamatta jäänyt tilaus voi tämän johdosta myöhästyä. Itse laskelmien uudelleen 

tekemiseen ei ajallisesti mene suurta aikaa. Muutokset kuitenkin vaikuttavat myös 

päivätasolla tapahtuvaan operatiiviseen toimintaan, sillä huomaamatta jäänyt tilaus pitää 

ottaa työnalle suunnitellun valmistusprosessin keskelle, jolloin tehdyt suunnitelmat 

menevät uusiksi. 

 

 Työn aikana päivämestari joutui jäämään pidemmälle sairaslomalle äkisti, mikä oli iso 

haaste Suolahden koivuvaneritehtaalle. Mutta tämän työn kannalta se oli positiivinen asia, 

koska se mahdollisti näkemään miten hyvin tietoa on tarjolla sitä tarvitseville vai onko se 

vain tiettyjen avainhenkilöiden takana. Suolahden koivuvaneritehtaalla se on vain tiettyjen 

avainhenkilöiden takana ja käytännössä tämä tarkoittaa päivämestaria ja 

tuotantopäällikköä. Henkilö, joka tuurasi päivämestaria, joutui aluksi etsimään oikeanlaista 

varianttia SAP tuotannonohjausjärjestelmästä, jotta pääsisi käsiksi oikeanlaisiin 

tietokantoihin, josta tulostetaan viikoittaiset tilaukset. Lisäksi vain päivämestarilla ja 

tuotantopäälliköllä on oikeudet nähdä tehtaan postilaatikko, mihin tulevat uudet tilaukset. 

Tavallisesti päivämestari tarkistaa päivittäin miltä tehtaan tulevat tilaukset näyttävät, ja 

näin pyrkii varautumaan tulevaan. Koska kommunikaatio ei toimi täydellisesti ja 

tilauskanta oli haasteellinen, pystyttiin tilauksia toimittamaan nopeallakin aikataululla. 
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Kuitenkin sama ongelma siitä, ettei aina muistettu ilmoittaa uusista tilauksista eteenpäin 

toistui, ja tuuraajalla ei ollut niin vankkaa rutiinia kuin päivämestarilla, saattoi jotain 

tilauksia jäädä huomioimatta. Tämä heijastui toimitustarkkuuteen negatiivisesti. Ajan 

saatossa tässä kyllä tapahtui kehitystä, kun tuotantopäälliköltä vaadittiin seuraavan kahden 

viikon sisällä tapahtuvista muutoksista dataa muidenkin käyttöön. Päivämestarin ollessa 

poissa, vuoromestarien ja tuuraajien johdolla luotiin liimaukseen lomake ”tietoa toiminnan 

tueksi” (liite 5), millä pyrittiin helpottamaan keskinäistä kommunikointia ja tiedonkulkua 

läpi vuorokauden. Kaavake tulee varmasti elämään ajan saatossa enemmän käyttäjien 

näköiseksi ja onkin tärkeää, että kaavaketta kehitetään siihen suuntaan mihin käyttäjät 

haluavat. Lomakkeen käyttö on siirtynyt myös käytäntöön päivämestarin palattua töihin. 

Tätä voidaankin pitää hyvänä alkusysäyksenä hallitulle muutokselle tiedon siirtymisessä 

sitä tarvitseville. Tämmöiset uudenlaiset, ongelmatilanteet ovat hyviä 

oppimismahdollisuuksia, kunhan niistä otetaan opiksi ja ei toisteta samoja virheitä 

uudelleen. Alkusysäyksen jälkeen on tärkeää jatkaa muutosprosessia eteenpäin, ettei 

palattaisi takaisin vanhoihin huonoksi havaittuihin rutiineihin.  

 

Viimeistelyyn otettiin myös käyttöön heidän tarpeisiinsa räätälöity lomake (liite 6). 

Lomake on konekohtainen ja sen tarkoituksena on toteuttaa edellisen vuoron suunnitelmia 

ja luoda seuraavalle vuorolle runko. Lomakkeen tehokkaan hyödyntämisen edellytyksenä 

on tilausten noutopäivien tietäminen, jotta tilauksia voidaan priorisoida tarkemmin. 

Tämmöisiä tilanteita ovat esimerkiksi jos osa aihioista on tarvinnut kitata, ja ne pitää ottaa 

hiontaan virtauksen ulkopuolelta. Tämä lomake mahdollistaa myös koneiden valmistelun 

seuraaville tuotteille ja poistaa sooloilun mahdollisuutta, kun kaikilla on sama tieto 

käytössä. Tarkoituksena on raportoida vuorokauden sisällä tapahtuvat muutokset 

suunnitelmiin raportointityökalun avulla siten, että ne ovat heti seuraavana aamuna 

tiedossa päivämestarilla ja tuotannonpäälliköllä. Tämä takaisinraportointi mahdollistaa 

myös nopeammat reagoinnit tilanteisiin, missä jostain syystä valmistusprosessissa putoaa 

enemmän tuotteita laadusta johtuen pois.  

 

 Toiminnan haasteet 5.3

Alihankkijoilta tulevat materiaalit tilaa tuotantopäällikkö. Varsinkin erikoisfilmeissä on 
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syntynyt tilanteita, jossa tilausta ei ole voitu valmistaa, kun siihen kuuluvaa filmiä ei ole 

ollut. Filmeillä on tietyt parasta ennen päivämäärät, ja ennen kuin tilaukselle myönnetään 

valmistusviikko pitää olla varmoja että filmiä löytyy tilaukseen. Näitä tilanteita syntyy 

tasaisin väliajoin, ja ne johtavat tilausten myöhästymiseen. Filmeistä pidetään Excel-

pohjaista kirjaa. Koska tuotantopäällikkö harvoin osallistuu itse operatiiviseen 

valmistukseen, olisikin järkevää miettiä jos kyseinen filmien vastuu siirrettäisiin jollekin 

viimeistelyn työnjohtajalle niin, että hänen tehtävänsä olisi viikoittain raportoida 

tuotantopäällikölle filmimäärät. Toisena varteen otettavana vaihtoehtona olisi luoda 

viivakoodijärjestelmä mikä seuraa reaaliajassa filmien määrää tehtaassa. Tiettyjen rajojen 

alittuessa tuotantopäällikölle lähtisi automaattinen hälytyssignaali, että filmiä pitää tilata. 

 

Koneiden kapasiteetit ymmärretään Suolahden koivuvaneritehtaalla hyvin. Joten niistä 

harvemmin syntyy pullonkauloja. Puun laadun aikakausivaihtelut asettavat suurempia 

haasteita, nimenomaan pintatilanteeseen. Lisäksi pintatilannetta heikentävät käytössä 

olevan pintaviilusaumurin toimintavarmuus, joka on toimiessaan erinomainen lisä 

varsinkin erikoismittaisiin tilauksiin. Pintaviilusaumurin suoritusvarmuus ei ole riittävällä 

tasolla, ja lisäksi sairauspoissaolojen takia sitä joudutaan välillä seisottamaan, kun 

koneenhoitaja siirretään tuotannon kannalta kriittisemmälle koneelle, esimerkiksi 

kuivauskoneelle. Tilausten myöhästymisessä syytetään usein pintaviilujen puuttumista ja 

pintaviilusaumurin epävarmuutta, koska sen avulla on helppo selittää miksi tilaus on 

myöhässä. Tosiasiassa usein ei kuitenkaan selvitetä todellisia syitä siihen, miksi pintoja ei 

ole, vaan tyydytään olettamuksiin. Pintaviilupula voi johtua mm. seuraavista syistä: 

 Tukin laadusta 

 Kuorimakoneesta 

 Sorvauksesta 

 Kameralajittelusta 

 

Pintoja kuivataan kuivauskone kolmosella ja sen kameran laatu ei ole riittävä. Näin ollen 

kameran toimintaa pitää tarkkailla useamman kerran viikossa. Tästä johtuen onkin 

järkevää tietyin väliajoin ajaa kuivauskoneen lajittelemat kuivat viilut myös paikkaukseen, 

koska toisinaan on syntynyt tilanteita että kamera on lajitellut paikattavaa viilunlaatua 
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kuiviksi. Kuorimakoneen jälki on selkeästi heikompi kuin Metsä Woodin toisella 

koivuvaneritehtaalla Punkaharjulla. Tästä johtuen varsinkin isot tyvitukit ovat haastavia 

kuoria, ja kuorintajälki ei ole optimi. Tämä kuluttaa sorvin teriä ja huonontaa viilun laatua. 

Normaalisti nimenomaan näistä paksuista tyvitukeissa on paras saanto pintaviiluihin. 

Tukin laatu vaihtelee vuoden aikana suuresti, loppukesästä ja syksystä tukkeihin ilmestyy 

sieniä ja ne tummuvat nopeasti. Laadun tasaisuuden kannalta olisi tärkeää sekoittaa 

loppukesän/syksyn puita, joita ajetaan monesti pakkas-/harsovarastoista, tuoreen raaka-

aineen kesken sekaisin, jolloin saadaan tarpeeksi kaikkia viilulajeja. Tämä antaa omat 

haasteensa tuotantoon. 

 

Nykymaailmassa ei ole mahdollista pitää tilauskantaa tasaisena, vaan siinä tapahtuu 

suuriakin heijastuksia kuukauden sisällä. Tuotannon kannalta olisi tärkeää yrittää pitää 

virtaus tasaisena eli päivämestarin ja tuotantopäällikön karkea- ja hienosuunnitelmat pitäisi 

olla mahdollisimman tasaisesti kuormittavia. Yksi suuri haaste on suuret sairauspoissaolot 

tehtaalla, koska ne kohdistuvat tietyille koneille. Kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että 

jokainen kone pyörii tasaisesti. Koska jokaisen koneen panos on kokonaisuuden kannalta 

tärkeä. Fyysinen tehdastyö vaatii kuitenkin veronsa, joten ihmisiä joilla on tietynlaisia 

työrajoitteita, sijoitetaan samoille koneille. Heillä on usein myös pienempi kipukynnys 

jäädä pois töistä ja olisikin tärkeää kohdistaa työhyvinvointitoimintaa tilanteen 

parantamiseksi. Positiivinen työskentely ilmapiiri kannustaa olemaan töissä ja kipukynnys 

jäädä pois kasvaa. Metsä Woodin Punkaharjun tehtaalla on samanlaisia sairauspoissaolo-

ongelmia. Tämä lisää tuotannonsuunnittelun haasteita, kun ei voi etukäteen tietää, ovatko 

jokaisessa vuorossa kaikki koneet käytössä. Tämän johdosta onkin tärkeää että jokaisella 

työnjohtajalla on samansuuntaiset käsitykset tuotannosta ja päämääristä.  

 

Tuotannossa tapahtuvat heijastukset saattavat aiheuttaa tuotannon sopeuttamista sen 

hetkiseen markkinatilanteeseen. Lomautuksissa on työntekijöillä 2 viikon ilmoitusaika ja 

työnjohtajilla 4 viikon ilmoitusaika. Syksyn 2012 aikana tuotantoa supistettiin 

markkinoiden heikon kysynnän vuoksi. Tästä johtuen oli päiviä, jolloin työnjohtajat olivat 

töissä, mutta työntekijät lomautuksilla. Nämä yksittäiset päivät ovat erittäin arvokkaita 

päiviä toiminnan kehittämiseen käytettäviksi. Sillä normaalisti on harvinaista, että samaa 
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työtä tekevät työnjohtajat saadaan keskenään pitämään aivoriihiä ja heittämään ajatuksia 

ilmoille, miten tuotantoa ja toimintaa pitäisi kehittää. Ihmiset kuitenkin kokevat erilaisia 

asioita ongelmallisiksi, ja tällöin voitaisiin jakaa hiljaista tietoa. Hiljainen tieto on 

kuitenkin haasteellinen käsite, koska jokainen mieltää eri asiat hiljaiseksi tiedoksi. Näillä 

mahdollisilla tapaamisilla voitaisiin paremmin yhtenäistää näkemyksiä.  

 

Kuten kyselystä kävi ilmi, syntyy toisinaan tilanteita, missä työntekijä on sopinut asioita, 

joko tuotantopäällikön tai henkilöstöpäällikön kanssa. Näistä sovituista asioista ei aina 

muisteta ilmoittaa työnjohtajalle kenen vuorossa kyseinen työntekijä työskentelee. Nämä 

ovat haastavia tilanteita jos on sovittu, että jostain syystä työntekijä ei voi jatkaa 

nykyisessä tehtävässään, mutta työnjohtaja olettaa näin. Näistä keskusteluista pitäisi 

ehdottomasti ilmoittaa työnjohtajille, jotta he voisivat jotenkin reagoida tilanteeseen. 

Lisäksi työntekijöistä on käytössä henkilöstölista, jota ei päivitetä reaaliajassa eli lista ei 

ole luotettava. Tämän johdosta onkin haastavaa tarkastella yksittäisiä henkilöitä jos heidän 

toimenkuvaa on muutettu tai vuoroa on vaihdettu. Ei pystytä aina sanomaan puuttuuko 

jostakin vuorosta henkilöitä, tai kun tulee pitempiä sairaslomia miten se heijastuu 

tuotantoon. Tätä listaa pitäisi päivittää reaaliajassa verkkokansiossa, jolloin se olisi 

kaikkien nähtävissä kun sitä tarvitaan, eikä niin että se on ”mutu” tuntumaa, tai 

pahimmassa tapauksessa työnjohtajat kuulevat toisilta työntekijöiltä jos jokin asia on 

muuttunut.  

 

Kyselystä kävi ilmi, niin mieleisimmäksi väyläksi koettiin sähköposti. Yhteen sähköpostiin 

pitäisi kuitenkin koota oleellinen tieto, ettei lähetettäisi useita viestejä päivässä. Toisinaan 

syntyy tilanteita, joissa tärkeä tietoa välitetään toisen ihmisen välityksellä seuraavaan 

vuoroon, vaikka se voitaisiin lähettää henkilökohtaisesti sähköpostilla. Näistä tilanteista 

pitäisi päästä eroon, koska monesti tieto voi matkalla muuttaa muotoaan.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tässä luvussa esitetään työn tärkeimmät johtopäätökset sekä toimenpide-ehdotukset 

tutkimuksen alussa asetettuihin kysymyksiin. Näillä toimenpiteillä on tarkoitus nostaa 

Suolahden koivuvaneritehtaan toimitustarkkuutta. 

 

Suolahden koivuvaneritehtaan henkilöstön hyvän ammattitaidon huomaa hyvin siitä, että 

kaikki kyllä tiedostavat ongelmatilanteet, mutta niihin ei haluta puuttua. 

Henkilöstöresurssit eivät ole täydessä käytössä, mikä johtuu osittain vanhoillisesta 

ajattelutavasta, että tieto on valtaa ja sitä ei sen takia jaeta. Lisäksi tehdään paljon 

olettamuksia, että muutkin ajattelevat samalla tavalla.  

 

Tarkastellessa muutostekijöitä, jotka päättävät toimitusviikon tilaukselle, huomataan että 

ne kyllä tiedetään. Tästä huolimatta tilausta tarjottaessa Suolahden koivuvaneritehtaalle, 

voidaan tilaus kuitenkin vastaanottaa viikolle, mille se ei mahdu. Tämä johtuu siitä että 

toimitusviikkoja myönnetään osittain ”mutu” tuntumalla. Eli myynnin tarjotessa tilausta 

saatetaan ajatella, että he ovat tarkistaneet, että tehtaalla on kapasiteettia valmistaa tuotteet 

ja tilaus hyväksytään pyydetylle viikolle. Lisäksi tulee tilanteita, joissa koivutehtaan 

tuotantopäälliköllä ja päivämestarilla on erilainen käsitys, mitä voidaan valmistaa 

milloinkin. Näitä tilanteita syntyy useimmiten, kun jalostustehdas haluaa joitakin tuotteita 

nopealla aikataululla. Silloin jalostetehtaan tuotantopäällikkö saattaa kysyä suoraan 

koivutehtaan päivämestarilta voidaanko tämmöinen tilaus toimittaa ja missä ajassa. Samaa 

asiaa kysyttäessä koivutehtaan tuotantopäälliköltä on vastaus täysin erilainen. Olisikin 

tärkeää, että tämä osittain ”mutuun” perustava tuotannon karkeasuunnittelu saadaan 

karsittua pois. 

 

Syksyn 2012 aikana palautettiin käytäntöön palaverikäytäntö, jossa käsitellään viikon 

lähteviä tilauksia. Tämä organisoitu tapaaminen tapahtuu kolme kertaa viikossa ja siihen 

osallistuvat koivutehtaan tuotantopäällikkö, päivämestari ja viimeistelyn työnjohtaja. Tällä 

palaverilla pyritään priorisoimaan hienosuunnittelua niin, että tilaukset saadaan lähtemään 



61 

 

 

 

 

 

oikeaan aikaan. Tämä palaveri kannattaisi pitää jokaisena aamuna, koska siinä saadaan 

keskusteltua myös edellisen vuorokauden aikana tapahtuneet ongelmatilanteet. Lisäksi 

palaveriin kannattaisi ottaa mukaan myös sorvausosaston työnjohtaja, jolloin saataisiin 

keskusteltua koko prosessin tilanne. Tämmöinen palaveri on ollut käytössä 

aikaisemminkin, mutta siitä luovuttiin tilauskannan ohentuessa. Olisi kuitenkin tärkeää 

pitää tietyt rutiinit käytännössä myös hiljaisempina aikoina, koska niiden uudelleen 

herättäminen henkiin on aina haasteellista. Muutenkaan käytössä ei ole kuin 

kunnossapitoon liittyvä organisoitu päivittäinen tapaaminen. 

  

Vuorojen välillä tiedonvaihtoa tapahtui lähinnä vuoronvaihdon yhteydessä suullisesti. 

Vuoronvaihdot tulisi olla mahdollisimman häiriöttömiä ja siksi jatkossa tulisikin päästä 

eroon kunnossapidon työnjohtajien kahvitteluhetkestä, joka osuu aamu- ja iltavuoron 

vuoronvaihteeseen. Sillä tämä ylimääräinen hälinä häiritsee vuoronvaihtoa. Ettei tieto jäisi 

vain suulliseen muotoon, luotiin viimeistelylle ja sorvaukselle omanlaisensa verkkokansio, 

mitä kautta on tarkoitus jakaa tietoa ilta- ja yövuoroihin. Yhtä tärkeää kuin tiedon 

jakaminen, on raportointi jos on tapahtunut jotain ennalta suunnittelematonta. Tämän 

johdosta kansiossa on käytössä kommentointityökalu, jolla hoidetaan takaisinpäin 

tiedottaminen. Sorvauksessa tätä ohjelmaa käyttää vuorokausikohtaisesti päivämestari 

yhdessä aamuvuoron työnjohtajan kanssa, jolloin samalla henkilöiden välille syntyy 

vuorovaikutustilanne. Viimeistelyssä verkkokansion mukaisesti toteutetaan edellisen 

vuoron suunnitelmia ja luodaan seuraavalle vuorolle runko, mitä pitää tehdä. Jotta 

järjestelmä toimisi kunnolla, on tärkeää tietää tilausten lähtöpäivät ja seurata 

toimitusaikojen ja suunnitelmien pitävyyttä. Loppu viimein nämä järjestelmät ovat 

hyödyttömiä, jos niitä ei seurata ja negatiivisiin muutoksiin ei puututa.   

 

Kyselystä kävi ilmi, että olisi tärkeää saada tilausten noutopäivät selkeästi esillä riittävän 

aikaisin. Nykyisin käytössä on toimitusviikko, joka tarkoittaa konkreettisesti että tilaukset 

lähtevät pääsääntöisesti torstaisin ja perjantaisin kyseisellä viikolla sekä viimeiset ´hännät´ 

maanantaisin. Olisikin järkevää, että noutopäivät seuraavalle viikolle ”arvottaisiin” 

tuotantopäällikkö vetoisesti edellisen viikon keskiviikkona ja torstaina. Nämä päivät 

merkattaisiin SAP-järjestelmään ja silloin ne olisivat kaikkien tiedossa. Lisäksi tämä 
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mahdollistaisi sen, että viimeistelyllä olisi käytössä noutopäivämäärä ja liimauksella 

valmistuspäivä. Valmistuspäivä olisi tavallisesti kaksi päivää ennen noutopäivämäärää, 

mutta haastavilla tuotteilla valmistuspäivä voitaisiin laittaa kolme tai neljä päivää ennen 

noutopäivää, koska tiedetään että tietyillä tuotteilla on raakkiprosentti toisia selkeästi 

suurempi. Noutopäivien ollessa hyvissä ajoissa tiedossa, voitaisiin myös tilata kyydit 

ajoissa, koska kyydin peruminen on kuitenkin helpompaa lyhyellä varoitusajalla kuin 

tilaaminen. Päivien merkitseminen voidaan toteuttaa eritavoilla. Jos tuotantopäälliköllä ei 

ole aikaa merkata noutopäiviä SAP:iin, sen voisi tehdä sorvauksen aamutyönjohtaja, koska 

aamuvuorossa hänen vastuulla ovat vain kuivauskoneet ja sorvit, päivämestarin 

huolehtiessa alkupäässä viiluosastosta.  

 

Suolahden tehtaiden tuotannonseurantajärjestä on todella kehittynyt. Tämä on kuitenkin 

haasteellinen, koska se mahdollistaa toiminnan tarkkailun pääsääntöisesti päätteeltä. 

Työnjohtajan työajasta 65 – 70 % kuluu päätteen edessä, mikä heikentää todellista kuvaa 

mitä tehdashallissa tapahtuu. Samalla sekä palaute että vuorovaikutustilanteet 

työntekijöiden ja työnjohtajien kesken ovat vähäisiä. Vaihtoehtoisesti Punkaharjun 

tehtaalla työnjohtaja on päätteellä 30 % työajasta, koska siellä kyseistä 

tuotannonseurantajärjestelmää ei ole käytössä. Tämä järjestelmä on todella hyvä apu ja lisä 

toimintaan, mutta siihen pitää löytää oikeanlainen balanssi, jotta se palvelee tuotantoa 

mahdollisimman hyvin unohtamatta tärkeitä vuorovaikutustilanteita.  

 

Tilauskanta elää paljon ja välillä tilauksia on hyvin vähän, jolloin tehdas saatetaan 

lomauttaa yksittäisinä päivinä. Työntekijöille lomautuksissa on 2 viikon ilmoitusaika ja 

työnjohtajille 4 viikon. Tällöin syntyy päiviä, milloin olisi mahdollista kehittää omaa 

toimintaa työnjohtajien toimesta. Normaalisti tehdas pyörii ympäri vuorokauden, jolloin ei 

ole oikein mahdollista saada kaikkia työnjohtajia samaan aikaan esimerkiksi aivoriiheen 

miettimään ongelmia ja niiden ratkaisuja. Joten nämä päivät pitäisi käyttää järkevästi, 

koska päivittäisessä tekemisessä on aina parannettavaa.  

 

Loppuyhteenvetona on tärkeää huomioida, että kehitystarpeista tärkein ei ole virtuaalisten 

ba:iden rakentaminen vaan toiminnan Suolahden koivuvaneritehtaalla pitäisi ensisijaisesti 
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perustua keskusteluun ja kommunikointiin. Kun on saatu luotua oikeanlainen 

keskustelukulttuuri, pystytään hyödyntämään teknologisia ratkaisuja kommunikoinnissa.  

 

 Tutkimuksen luotettavuus 6.1

Tutkimuksen tavoitteena oli löytää ne kohdat, mitkä vaikuttavat negatiivisesti 

toimitustarkkuuteen Metsä Woodin Suolahden koivuvaneritehtaan 

tuotannonsuunnittelussa. Luvussa on tarkoitus tarkastella tutkimuksessa löydettyjä 

ongelmakohtia ja niiden luotettavuutta.  

 

Empiirinen aineisto kerättiin elokuun 2012 - joulukuun 2012 välisenä aikana. Aineiston 

varten tarkkailtiin päivittäistä operatiivista toimintaa sekä suoritettiin haastatteluja kaikille 

työnjohtajille. Haastattelut suoritettiin vapaamuotoisina sekä puolistrukturoituna kyselynä. 

Näiden haastattelujen tarkoituksena oli saada mahdollisimman tarkkaa tietoa, kuinka 

operatiivista toimintaa suorittavat työnjohtajat kokevat nykyisen tilanteen ja millaisia 

työkaluja he haluaisivat avuksi. Haastatteluissa kaikki kokivat samantyyppisiä puutteita 

varsinkin tiedonliikkumisessa. Tutkimuksen laajuutta sekä tasoa olisi voitu kasvattaa, jos 

samanlainen puolistrukturoitu kysely olisi järjestetty Metsä Woodin toisella 

koivuvaneritehtaalla Punkaharjulla. Se ei kuitenkaan ollut mahdollista valitulla 

aikataululla. 

 

Haastattelututkimuksen tuloksissa on huomioitavaa se, että osa työnjohtajien tarpeelliseksi 

kokemasta tiedosta kategorioituu lokeroon "kiva tietää". Monesti "kiva tietää" lokeron asiat 

ovat semmoisia mitkä eivät varsinaisesti liity tuotantoon.  

 

Miettiessä tutkimustyön tekijän objektiivisuutta tutkimustyön toteutuksessa, on hyvä 

huomioida että tutkijalla ei ollut aikaisempaa kokemusta Metsä Woodin toiminnasta. Tämä 

voidaan pitää positiivisena asiana, koska tutkijalla ei ole ollut ennalta olevia mielikuvia 

toiminnasta Suolahden koivuvaneritehtaalla.  

 

 Jatkotutkimusaiheita 6.2

Suolahden koivuvaneritehtaan ottaessa käyttöön tutkimuksessa annetut toimintaehdotukset, 
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on järkevää jossakin vaiheessa tarkastella kuinka käyttöönotetut tiedonsiirtämisvälineet 

toimivat ja millaisia kehitystarpeita niihin on tullut. Tällöin huomattaisiin, ovatko henkilöt 

kokeneet tiedonliikkumisen parantuneen ja onko kehitys jatkunut oikeaan suuntaan, 

avoimeen tiedonvaihtoon. Lisäksi olisi kiinnostavaa tarkastella, ovatko nämä toimenpiteet 

parantaneet toimitustarkkuutta.  

 

Toisena jatkotutkimusaiheena olisi tutkimus, kuinka tiedon jakaminen sekä sitä edistävä 

kulttuuri ilmenevät Metsä Woodin vaneriliiketoiminnassa yleensä. Kiinnostavia kohteita 

voisi olla myös johdon päätösten ilmeneminen ydinprosesseissa vaneriliiketoiminnassa tai 

konkreettiset toimenpiteet kuinka tiedonjakamista pyritään parantamaan. 
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LIITE 1  

Koivutukkien kaato-ohjeet ja pituudet. 

 

 

 

  



 

 

 

 

LIITE 2, 1  

Puolistrukturoitu kyselylomake. 

 

1. Koetko saavasi tarpeeksi informaatiota toimiaksesi onnistuneesti 

työtehtävässäsi? 

Kyllä 0 

ei  7 

2. Mitä kautta tieto sinulle tulee? 

 Sähköposti, jossakin määrin 

 verkkokansio 

 paperilla 

 muu, mikä? pääsääntöisesti suullisesti 

3. Mikä olisi se väylä mistä haluaisit tietoa? 

Kaikki kokivat tärkeimmäksi väyläksi sähköposti, koska se mahdollistaa sen 

uudelleen tarkistamisen. Unohtamatta tietenkään suullista vuorovaikutusta. 

Sähköposti tavoittaa varmemmin ilta/yövuoron. Lisäksi oikein rakennettuna 

verkkokansio tavoittaa ihmiset eriaikaan vuorokaudesta. 

 

4. Koetko nykyisen ”lähtevien” palaveri käytännön helpottaneesi työtäsi? 

 Kyllä kaikki tätä mieltä. 

 Ei? 

5. Onko muita asioita mitä haluaisit tässä palaverissa huomioida? 

 Ennakointia viikon tapahtumiin.  

 Viimeistely kaipaa myös infoa liimauksesta. näin voitaisiin valmistella jo 

seuraavalle vuorolle tiettyjä koneita. 

 Hienosuunnitelmia pinnoitukselle, kannattaako kuvioita vaihtaa toisiin jne. 



 

 

 

 

LIITE 2, 2 

 

 Toisinaan ei ole toteutunut kunnolla kun on ollut ”helppo” viikko, ei 

ihmeellisiä tuotteita 

 

6. Jos edellisellä viikolla torstaina/perjantaina tuotantopäällikön johdolla 

”arvottaisiin” seuraavan viikon lähtevien lähtöpäivät helpottaisiko se sinun 

työtäsi? 

 Kyllä, miksi Kaikki tätä mieltä 

-Pystyisi reagoimaan paremmin ja kaikilla olisi selvät sävelet mikä on 

järjestys 

-Helpottaisi valmistuksen suunnittelua. 

-todellinen kuva millä on oikeasti kiire 

-Menee toisinaan fiiliksen pohjalta 

 ei, miksi? 

7. Millaiset kokemukset sinulla on liimauksen työnjohtajien ”tietoa toiminnan 

tueksi” kaavakkeesta? 

Kokemukset olivat kaikilta jotka olivat työkalua käyttänyt positiiviset. Ja tilausta 

tämmöiselle selkeästi on ollut. Huomioita millainen välineen pitää olla 

 Rakenne on hyvä, pientä pelivaraa jää mutta selkeät pääpainot 

 Toimii hyvin muistin virkistimenä 

 Kehittyy käyttäjien mukana oikeaan muotoonsa 

 Ensimmäisen kierroksen jälkeen voi rauhassa istua ja katsoa sieltä mitä 

pitää tehdä ja ajatella asioita kun on kättä pitempää. 

 

 

 



 

 

 

 

LIITE 2, 3 

8. Millaisia parannusehdotuksia sinulla on tähän kaavakkeeseen? ja mitä väylää 

pitkin haluaisit sen käyttöösi? 

Väyläksi muotoutui kun näytin erilaisia versioita miten se voitaisiin toteuttaa 

verkkokansio. Missä wordin tarjoaman kommentointi työkalun avulla voidaan 

ilta/yövuorossa antaa takaisinpäin raporttia jos joku asia ei ole mennyt niin kuin 

piti. Tätä varten kävin luomassa verkkokansioon työnjohtajille 

”tuotannonsunnittelu” kansion johon kaavake on siirretty ja koekäytössä. 

Parannusehdotukset muotoutuu tarkemmin kun on käytetty hetki.  

9. Millaista tietoa kaipaisit käyttöösi joka helpottaisi toimintaasi? 

Yleisellä tasolla kaivattiin kaikenlaista tietoa. Mutta jos vaaditaan pitämään 

vuoropalaveria, pitäisi siihen olla jotain materiaalia käytössä, kun tuntuu toisinaan 

että työntekijät tietävät paremmin asioista. Työlistojen reaaliaikainen päivitys kun 

tapahtuu muutoksia. On syntynyt tilanteita jossa työntekijä on kertonut sopineensa 

tuotantopäällikön/henkilöstöpäällikön kanssa jotain, mutta hänen oma esimiehensä 

ei tiedä tästä mitään. Takaisin päin raportointia jos jokin vuoro ei ole tehnyt jotain 

mitä on pitänyt tehdä. Tilausten parempaa priorisointia. Tärkeää että kaikilla 

työnjohtajilla on sama tietomäärä käytössä.  

10. Miten jaat tietoa alaisillesi? 

 Henkilökohtaisesti, pääpaino 

 sähköpostilla 

 ilmoitustaululla 

 muu,mikä? vuoropalaveri 

 

11. Onko ilmapiiri tiedon jakamiseen kannustava? 

 kyllä 0 

 ei? 7  



 

 

 

 

LIITE 3 

Konekohtaiset kapasiteetit 

 

Kone Ka Teoreettinen     

1-Sorvi 162,5 360     

4-Sorvi 140 360 M3   

Tukkilinja 9000 14000 kpl   

1-Kuivauskone 144 205 M3   

3-Kuivauskone 24 100 M3   

4-Kuivauskone 157 250 M3   

50"-Jatko 48 75 M3   

60"-Jatko 70 120 M3   

Liimavalssi A 105 165 M3   

Liimavalssi B 105 165 M3   

Liimavalssi D 70 165 M3 *kaksi vuoroa 

Paikkauslinja 2800 5500 arkkia   

Pintasaumuri 925 2300 arkkia   

1-Saumaulinja 30 85 M3   

2-Saumauslinja 15 45 M3   

3-Saumauslinja 30 75 M3   

1-Puristin 63 195 M3   

2-puristin 17 195 M3   

3-Puristin 85 195 M3   

4-Puristin 66 115 M3   

Hiontalinja 3700 9430 kpl   

Kittauslinja 960 2740 kpl   

16-V 

pin.puristin 785 1200 kpl   

5-V 

pin.puristin 231 500 kpl   

Pikatahti-1 324 650 kpl   

Pikatahti-2 303 650 kpl   

Homag-1 3552 11000 kpl   

Homag-2 2216 9000 Kpl   

Työstölinja 2628 8000 kpl *Työstetään paljon havua 

Pakkauslinja 361 700 M3 *Pakataan myös havutuotteita 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LIITE 4 

  

Suolahden ja Punkaharjun koivuvaneritehtaiden erot tuotannonsuunnittelussa 

 

 Suolahti Punkaharju 

Noutopäivät Ilmoitetaan samalla viikolla, 

lähinnä torstai/perjantai 

Edellisellä viikolla arvotaan 

tuotantopäällikön johdolla 

Liimauksen 

hienosuunnittelu 

Päivämestari tekee suunnitelmat 

seuraavan vuorokauden ajaksi 

Liimauksen työnjohtaja tekee 

seuraavalle suunnitelman ja 

noudattaa edellisen suunnitelmia 

Viimeistelyn 

hienosuunnittelu 

Viimeistelyn työnjohtaja katsoo 

millaisia tilauksia on tarjolla ja 

valitsee mieleisimmät 

Viimeistelyn työnjohtaja 

merkitsee missä mikin tilaus on 

menossa ja toteuttaa edellisin 

vuoron työnjohtajan 

suunnitelmia. 

Tuotantoon 

liittyvät palaverit 

Nykyisin kolmesti viikossa 

(elokuussa ei ollenkaan) 

Joka aamu, käydään läpi missä 

vaiheessa tilaukset on menossa ja 

priorisoidaan 

Filmit, liimat ym. Tuotantopäällikkö vastaa kaikista Tuotannon suunnittelija tilaa 

ureahartsit ja havut. 

Tuotantopäällikkö filmit, 

projekti-insinööri korkkimatot. 

Vahat varasto inventaarion 

mukaan 

Viilujen 

laskeminen 

Päivämestari laskee kaikki Tuotannon suunnittelija laskee 

kuivat väliviilut ja pinnat, 

liimauksen työnjohtajat jatketut. 

Tuotannon 

seuraaminen 

Hyvä reaaliaikainen tiedonkeruu 

järjestelmä, työnjohtajat 

”kentällä” 30 - 40 %. 

Ei tiedonkeruuta, työnjohtajat 

”kentällä” 65 - 75 %. 

 



 

 

 

 

LIITE 5 

Tietoa toiminnan tueksi - lomake 

 

Tietoa toiminnan pohjaksi 

4-sorvi 

Pinnat LNG 2830 jatkuu 

60'' leikataan 60'' x 50'' , tarkoitus saada  jatkettavaa 

3- kuivaaja 

Koska, kamera lajittelee huonosti voisi harkita sitä, että paikkuuttaa myös k-v:t. Varsinkin 

jos ei k-v:tä ole leikattu sekaan. Ainakin 1620 x 3130 sekä 1320 x 2830 

Pintasaumaus 

50'' ohjelmoitu 3130 (60” loppui) 

60'' ohjelmoitu 1950, 2320 

50'' Liimaus 

Mitat 1950,2150 ja 2320 ohjelmoitu jatkolle (40-välisen vieressä on näille vanhoja = 

käytetään ekana pois). 

2830  til no.17616 ja 17617  kiire, k-v :t ohjelmoitu 

- pintoina voi käyttää 3130 mittaa tai lng paikattavia, vanhojakin pintoja on (3130 

pintasaumurilla) 

- voisi jatkaa 60'' x 50''  60'' jatkolla  

1320 x 2570 liimaus 17211 kiireellinen, Fibo 16322/20 liimattava lisää 240kpl 

60'' Liimaus 

Mitta 2150 ohjelmoitu jatkolle /saumaukseen 

3130 

-  S:t tehdään S tilauksille 

- vk 46 BB:t kiireellisiä 

- tm. 17278 40 mm kiire liimataan siihen 40 kpl 

1950 pääsee rääpimään osan 

 

 



 

 

 

 

 

LIITE 6 

Viimeistelyn konekohtainen lomake   

 

Viimeistelyn konekohtainen lomake    Suolahden vaneritehdas  

Homag-1  Imeas   Kittilinja 

Reunasaha  (hiomakone)  

17754/10  17500/20  17795/130 

   17440/90  17795/100 

      17795/80 

      17500/10 

16-Välin puristin 5-Väli puristin Pikatahti puristin 1 

17754/10 Krone 16915/20 Tr440H 17440/10 Mu580D/TR220S 

17795/50 Tr170v/s    17691/10 TR440C/TR220S 

17553/80 Tr170v/s    17688/10 TR660C/TR220S 

17795/40 Tr170v/s 

 

Pikatahtipuristin 2 Homag-2  Holzma määrämittasaha 

Reunasaha  17751/10,30 LTU 

        

 

 

 

Käsinlajittelu  Työstö   Pakkaus 

Havu   Havu 

 

 

 

 

 

 

Huom! 


