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työvaiheita, kuten rikkomattomia aineenkoetusmenetelmiä. Erityisvaatimuksellisten töiden 

osuus kokonaistilauskannassa on usein vain muutamia prosentteja, mutta vaikutukset 
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Foundry industry is very highly competed manufacturing segment, where quality 

requirements have increased year by year. Steel castings are often used in very challenging 

applications which has increased the quality requirements and lead times in fettling shop. 

 

Casting products that differs from ordinary casting products can be named so called special 

requirement castings, which’s production process contains operations that aren’t done to 

ordinary casting products. Special requirement casting products typically comprise only 

few percent of foundries whole order book, though the effects for production are 

significant. The challenge is to manufacture ordinary and special requirement casting 

products at the same time, so that every casting product will be completed within the given 

time. 

 

Basic quality level of castings and also the quality of castings’ inspection-welding-process 

are the main factors for appropriate foundry process. If an error occurs in some factor, it 

can cause a phenomenon where product returns to the previous operations in 

manufacturing process. That unplanned phenomenon use capacity more than is planned 

and can cause delays for other products in production.   

 

This master’s thesis investigates structural changes in Karhula foundry’s order books 

between years 2012-2015. The main purpose of this thesis is to find answer to the 

hypothesis, which assumes that special requirement castings’ manufacturing disturbs other 

castings’ production. Every delivered castings’ fettling shop lead times were measured in 

this thesis between years 2012-2015.  The answer to the question in the hypothesis was 

found out with the help of SAP-data. Conclusions and follow-up proposals were carried 

out by analyzing the lead time data. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Alati kiristyvä kilpailu valimoteollisuudessa asettaa tuotannolle jatkuvasti paineita tuottaa 

entistä laadukkaampia tuotteita asiakkaille yhä nopeammin ja kilpailukykyisemmin. 

Yritysten jatkuvan kansainvälistymisen myötä markkinat ovat laajemmat kuin koskaan 

aikaisemmin ja kynnys ostaa valukappaleita muualta kuin Suomesta on matala. 

 

Yleinen käsitys suomalaisvalimoiden kyvystä menestyä nykyisillä markkinoilla perustuu 

kykyyn tuottaa joustavasti yksittäisiä kappaleita, joiden laatu on huippuluokkaa ja 

toimitusaika kohtuullinen. Tilausohjautuvuus ja yhteistyö alihankkijoiden kanssa 

mahdollistavat suoraan asennusvalmiiden kappaleiden toimittamisen antaen asiakkaalle 

parhaan mahdollisen vastineen rahalle sekä lisäarvon tuotannolle. (Valuatlas 2015a.) 

 

Asiakkaiden kasvaneet laatuvaatimukset etenkin teräsvalukappaleille pakottavat valimoita 

tarkastelemaan ja tehostamaan valmistusprosessejaan jatkuvasti. Perinteisten 

valmistusvaiheiden lisäksi erilaiset tarkastukset ja dokumentaatio ovat kasvattaneet 

osuuttaan kokonaistuotantoajasta. Tarkastukset ja niistä koituva lisätyö aiheuttavat 

vaikeuksia pysyä sovituissa toimitusajoissa sekä nostavat kustannuksia.  

 

Niin sanottujen vaatimuskappaleiden, eli normaalista poikkeavia työvaiheita sisältävien 

töiden sulauttaminen yhteen tavallisten työvaiheiden sekä tavallisten töiden kanssa ei ole 

täysin yksiselitteistä. Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia, minkälaisia vaikutuksia 

poikkeavia työvaiheita sisältävien töiden tekemisellä on muulle, tavalliselle tuotannolle. 

 

1.1 Työn tausta 

Tämä diplomityö on osittain jatkotutkimusta Karhulan valimolle aiemmin tehdylle 

kandidaatintyölle ja sieltä esiin nousseille kysymyksille. Kandidaatintyössä tarkasteltiin 

Karhulan valimon tuotannon kapeikkoja, ja ongelmia havaittiin olevan niin keskeneräisen 

tuotannon määrän kuin sen kokonaisvaltaisen hallitsemisen kanssa. Tuotteita valmistuu 

jatkuvasti väärässä järjestyksessä, joka heikentää toimitusvarmuutta ja kasvattaa sen 

hajontaa. (Aalto 2015.) 
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Vaikka kandidaatintyössä tarkasteltiinkin vain tavallisia työvaiheita ja niiden keskinäistä 

synergiaa, nousi esiin kysymys poikkeavista työvaiheista sekä niiden tekemisen 

vaikutuksista muuhun tuotantoon. Karhulan valimossa ei ole tehty aikaisempia selvityksiä 

tällä lähestymistavalla ja tutkimusaihe on yritykselle erittäin merkityksellinen, koska 

poikkeavia työvaiheita sisältävien valukappaleiden määrä tuotannossa on ollut viime 

vuosina kasvussa. Tämän diplomityön hypoteesina on, että normaalista poikkeavia 

työvaiheita sisältävien töiden tekeminen aiheuttaa haittaa muun tuotannon tekemiseen 

nykyisessä valmistusprosessissa. Kuvassa 1 on esitetty Karhulan valimon poikkeuksellisia 

työvaiheita sisältävien töiden prosenttiosuudet kaikista toimituksista niin kappaleittain kuin 

kiloittain tarkasteltuna. 

 

 

Kuva 1. Erikoisvaatimuksellisten töiden prosenttiosuudet kokonaistuotannosta. Tiedot 

ovat Sulzerin SAP-järjestelmän raporteista vuodelta 2016. (Sulzer Pumps Finland Oy 

2016b.) 

 

1.2 Työn tavoite ja rajaus 

Tämän diplomityön ensisijaisena tavoitteena on etsiä vastaus seuraavaan kysymykseen:  

 Mitkä ovat poikkeavien työvaiheiden tekemisen vaikutukset muulle tuotannolle? 
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Tavoitteena on löytää ne osa-alueet ja seikat tuotannossa, joihin pitää jatkossa kiinnittää 

erityistä huomiota. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on osoittaa kehitysehdotuksia, joiden 

avulla tuotantoprosessia ja erityisesti tuotannon ohjausta voidaan kehittää oikeaan suuntaan 

entistä kilpailukykyisemmäksi ja lisätä kokonaisläpivirtausta. 

 

Diplomityössä tarkastellaan Karhulan valimon valmistusprosessin kulkua 

kokonaisvaltaisesti, mutta keskitytään yksityiskohtaisemmin jälkikäsittelyyn eli 

valunpuhdistusprosessiin. Valimoprosessin laajuudesta ja tuotannollisista rajoitteista 

johtuen tuotannon alkupäätä eli malliverstasta, kaavaamoa ja sulattoa tarkastellaan vain 

yleisellä tasolla. Lähes kaikki poikkeavat työvaiheet, joita joudutaan erilaisten 

laatuvaatimusten takia suorittamaan, tehdään jälkikäsittelyvaiheissa. 

 

Tämän työn alkuosassa käydään lävitse valimoprosessin perusteet ja teoria, joiden avulla 

on tarkoitus luoda käsitys prosessin monista eri vaiheista sekä haasteista. Näiden osioiden 

jälkeen selvitetään Karhulan valimon tuotannon nykytilannetta tuotantotilojen, laadun, 

asiakkaiden ja tuotannonohjauksen näkökulmasta. Varsinaisessa teoriaosuudessa 

käsitellään Six Sigma –parannusmetodiikkaa ja tutustutaan DMAIC- 

ongelmanratkaisumenetelmään. 

 

Käytännön osuudessa yhdistetään valimoprosessi ja Six Sigma –metodiikka ja pyritään 

löytämään tavoitteen mukaisesti asetettuun kysymykseen vastauksia sekä vahvistamaan 

tämän diplomityön hypoteesi. Tulosten esittämisen jälkeen esitetään johtopäätökset sekä 

jatkotoimenpiteinä ehdotuksia kehitystoimenpiteille ja oikeille tuotannon painoalueille. 

 

1.3 Karhulan valimon yritysesittely 

Karhulan valimo Kotkassa on osa Sulzer Pumps Finland Oy:tä (SPFIN), joka kuuluu 

maailmanlaajuiseen sveitsiläiseen Sulzer –konserniin (Sulzer Pumps Finland Oy 2015). 

Sulzer Pumps Finland Oy:n pääasiallisia tuotteita ovat pumput ja sekoittimet, joiden 

käyttösovellukset ovat pääasiallisesti sellu- ja paperiteollisuudessa, öljy- ja 

kaasuteollisuudessa, lannoiteteollisuudessa sekä kemianteollisuudessa. Edellä mainittujen 

teollisuudenalojen pumppaus- ja sekoitinsovellusten lisäksi huoltoliiketoiminta on 

SPFIN:n palvelukokonaisuus, jota tarjotaan niin yhtiön omille tuotteille kuin ulkopuolisten 

valmistamille pumppu- ja sekoitintuotteille. (Aalto 2015, s. 6.) SPFIN:n pääkonttori sekä 
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tehtaat sijaitsevat Kotkan Karhulassa ja työllistävät yhteensä noin 600 henkilöä. (Sulzer 

Pumps Finland Oy 2015.) Henkilöstöstä noin 180 kuuluu valimon henkilökuntaan (Sulzer 

Pumps Finland Oy 2011). 

 

Karhulan valimo valaa pumppujen ja sekoittimien osia maailmanlaajuisesti Sulzer-

konsernin pumpputehtaille ja pumppuhuolloille. Tämän lisäksi valukappaleita toimitetaan 

myös ulkopuolisille asiakkaille. Toimitettavien kappaleiden valumateriaali on tyypillisesti 

runsasseosteista ruostumatonta tai haponkestävää terästä. (Aalto 2015, s. 6.) 

 

Karhulan valimon noin 1200 tonnin vuosituotannosta noin 84 % on austeniittis-ferriittisiä 

duplex- ja superduplex –teräksiä (Lamponen 2016). Nämä teräslaadut ovat 

vastaavuudeltaan amerikkalaisen ASTM A890 -standardin mukaisia. Näiden lisäksi täysin 

austeniittinen Avesta 654 SMO-teräs, martensiittiset, seostetut valuraudat ja erilaiset 

nikkeliseokset kuuluvat Karhulan valimon valikoimiin. (Sulzer Pumps Finland Oy 2011.)  

 

Valettujen kappaleiden kokoluokka vaihtelee, sillä pienimmät Karhulan valimon 

valukappaleet ovat massaltaan vain yhden kilogramman kun suurimmat voivat olla 

massaltaan lähes 15 tonnia. Hiekkakaavaus on Karhulan valimon pääasiallinen 

muotinkaavausmenetelmä ja suurimpien kaavauskehien mitat ovat 3,6 x 3,6 metriä. (Aalto 

2015, s. 6.)  Erityisiä pinnanlaatu- sekä mittatoleranssivaatimuksia varten Karhulan 

valimolla on käytössä patentoitu Replicast CS – keraaminen kuorikaavausmenetelmä. 

(Sulzer Pumps Finland Oy 2011.) Karhulan valimon eri valumateriaalien vuoden 2015 

tuotantojakauma on esitetty kuvassa 2. 
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Kuva 2. Diagrammi kuvaa Karhulan valimon tuotannon jakaumaa valumateriaaleittain 

vuonna 2015 (Lamponen 2016). 
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2 VALIMOPROSESSI 

 

 

Valaminen valmistusmenetelmänä perustuu sulaan raaka-aineeseen, jota kaadetaan halutun 

kappaleen muotoiseen tulenkestävään muottiin, jonka annetaan jäähtyä (Keskinen 1991, s. 

11). Valamisen etuihin voidaan lukea muun muassa lyhyt valmistusreitti raaka-aineesta 

halutun muotoiseksi ja kokoiseksi kappaleeksi, verrattaessa esimerkiksi valmistusta 

hitsaamalla levyistä, putkista sekä erilaisista profiileista tehtyyn kappaleeseen. 

Energiataloudellisuus sekä kierrätysromun hyödyntäminen sulan tekemisessä ovat myös 

valamisen etuihin luettavia seikkoja. (Valuatlas 2015b.) 

 

Valmistettaessa kappaleita valamalla, on mahdollista kohdentaa kohtalaisen helposti 

ainepaksuutta sinne, missä rasitukset ja jännitykset ovat äärimmillään. Valetuilla 

kappaleilla on myös värähtelyä vaimentava perusominaisuus, joka voi olla eduksi etenkin 

erilaisten koneenosien kohdalla. Eduiksi valamisen kannalta voidaan pitää myös lähes 

rajoitteetonta raaka-aineistoa, sillä lähes kaikkia metalleja ja niiden seoksia voidaan 

sulattaa ja valaa muotteihin kappaleiksi. Kappaleen muoto ja koko eivät useimmiten 

aiheuta rajoitteita ja valamalla voidaan saada aikaiseksi muotoja, joita muilla 

valmistusmenetelmillä ei pystytä tai ei ole järkevää toteuttaa. Valamalla tehtyjen 

kappaleiden massat voivat vaihdella yhdestä grammasta jopa satoihin tonneihin.  

(Ihalainen et al. 2011, s. 66.) 

 

Valamisella muodonantomenetelmänä on myös rajoituksensa. Valukappaleen 

valmistamiseen tarvittavia muotteja varten tarvitaan malli, jonka puuttuessa voi 

mallikustannus olla kohtuuton, jos valmistettava sarjakoko on pieni. Mallin huono kunto 

tai sen puute voi pitkittää toimitusaikaa kohtuuttomasti. Lisäksi valumuotin puolikkaiden 

jakopinta aiheuttaa rajoituksia kappaleen vapaalle muotoilemiselle. Valutekniset syyt 

rajoittavat myös kappaleen seinämäpaksuutta, joka ei etenkään 

hiekkakaavausmenetelmällä voi olla kovin ohut. Myös valuviat ja toisinaan epäsileä 

pinnanlaatu voivat olla valamisen haittapuolina. (Autere 1981, s. 86.) Toisinaan voi olla 

taloudellisempaa tehdä rakenne esimerkiksi hitsaamalla, mutta myös yhdistämällä 

valamisen ja hitsauksen voidaan saada hyvä lopputuote (Ihalainen et al. 2011, s. 67).  
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2.1 Teräsvalukappaleiden valmistus yleisesti 

Teräsvalukappaleen valmistuksessa on useita eri vaiheita, joista kuvassa 3 on kuvattu 

kaikki oleellisimmat perusvaiheet. Riippuen kappaleelle asetetuista laatuvaatimuksista 

joitain työvaiheita tulee perusvaiheiden lisäksi niin sanottuina poikkeavina työvaiheina. 

Näitä poikkeavia työvaiheita käsitellään tarkemmin kappaleessa 5.1.1. 

 

Valmistus alkaa aina tilauskäsittelyllä, jossa tulleet valutilaukset katselmoidaan ja 

toimitusajat vahvistetaan valimon vapaan kapasiteetin perusteella. Tilauskäsittely päättyy 

työkortin tulostamiseen. Työkortin perusteella alkaa joko keernojen valmistus tai 

valumuotin kaavaus. Kaavausta voidaan suorittaa perinteisesti hiekkakaavausmenetelmällä 

tai tarkkuusvaluna keraamisella kuorimuottikaavauksella, niin kutsutulla Replicast-

menetelmällä. Kaavaustyövaihetta käsitellään enemmän kappaleessa 2.1.2. Kun oikea 

sulamateriaali on sulatossa sulatettu, muotti valetaan. Muottien tyhjennyksestä eteenpäin 

olevat työvaiheet kuuluvat jälkikäsittelyyn eli valunpuhdistamoon, josta selostetaan 

enemmän kappaleessa 2.1.4. 

 

Valunpuhdistuksessa kappaleet puhdistetaan lopullisesti valuhiekasta tai kuorista ja 

valukanavistot sekä muut valukkeet poistetaan. Kappaleen viimeistely tehdään käsityönä, 

jolloin puhutaan käsinpuhdistuksesta. Hyväksytyn tarkastuksen jälkeen valukappale on 

valmis toimitettavaksi eteenpäin asiakkaalle, yleensä koneistettavaksi. Seuraavissa 

aliotsikoissa käydään lävitse tarkemmin valukappaleen valmistuksen vaiheita.  
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Kuva 3. Teräsvalukappaleen perustyövaiheet (ilman poikkeuksia) sekä hiekkakaavaus että 

keraaminen kuorimuottikaavaus –menetelmille (mukaillen Sulzer Pumps Finland Oy 

2011). 
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2.1.1 Valumallit 

Valumalleja tarvitaan antamaan kaavauksessa tehtävälle valumuotille kappaleen vaatima 

muoto. Valumalli on mitoiltaan valmista valukappaletta suurempi, koska siinä on 

huomioitu jäähtyvästä sulasta aiheutuva kutistuminen sekä mahdolliset koneistuksessa 

tarvittavat työvarat. Lisäksi kaavausvaiheessa mallin muotista irrottamisen helpottamiseksi 

mallin liukupinnat ovat viistettyjä eli niihin on lisätty päästöä, niin sanottua hellitystä. 

Kuvassa 4 on esitetty erään koneenosan koneistuspiirros, sekä sitä vastaava valupiirros, 

josta lisätyt viisteet ovat havaittavissa. (Ihalainen et al. 2011, s. 77.) 

 

 

Kuva 4. Ylemmässä kappaleessa (A) on lopullisissa mitoissa oleva valmis tuote. 

Alemmassa (B) taas vastaavan tuotteen valu, jossa huomioitu koneistusvarat sekä 

hellitykset. (Ihalainen et al. 2011, s. 78.) 

 

Omalla malliveistämöllä valimo pystyy kasvattamaan kilpailukykyään valumarkkinoilla. 

Karhulan valimossa oma malliveistämö valmistaa ja korjaa valumallit suoraan omaan 

tuotantoon sopiviksi. Saman katon alla toimiminen lyhentää toimitusaikoja ja on joustavaa. 

Valumallien materiaalit vaihtelevat, mutta yleisimmät ovat puusta, vanerista, melamiinista, 

alumiinista, lasikuitulujitteisista, styreenistä tai polyuretaanista tehtyjä. Nykyisin lähes 

kaikki uudet valumallit valmistetaan polyuretaanista sen suotuisien ominaisuuksien vuoksi. 

Polyuretaani ei ime kosteutta, joten se ei turpoa ja säilyttää muotonsa sekä mittansa hyvin. 
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Lisäksi polyuretaani on hyvin työstettävä materiaali, se on tasalaatuista ja helpommin 

korjattava materiaali kuin esimerkiksi puu. Joskus on tarpeellista hyödyntää suurta 

pinnankovuutta mallin tietyissä kohdissa, jolloin voidaan yhdistellä eri polyuretaanilaatuja 

ja käyttää suurempaa kovuutta siellä, missä sitä eniten tarvitaan. (Juutilainen 2015.) 

Kuvassa 5 on esitetty polyuretaanista valmistettu valumalli Karhulan valimon 

malliveistämöllä.  

 

 

Kuva 5. Polyuretaanista valmistetun juoksupyörän valumallin toinen puolisko. Valumallia 

ei ole vielä asennettu pohjalevyn päälle, eikä siinä ole valumenetelmiä kiinni. Kuva on 

otettu Karhulan valimossa 2015. 

 

Valimoteollisuuden kiristynyt kilpailutilanne heijastuu myös malliverstaisiin. Kasvaneet 

laatuvaatimukset sekä kilpailun globalisoituminen ovat laskeneet hintoja ja tiukentaneet 

toimitusaikavaatimuksia. Karhulan valimossa tehdään nyt ja tulevaisuudessa yhä 

kasvavissa määrin hankalia ja vaativien kohteiden valukappaleita erikoismateriaaleista. 

Valumallien sekä –menetelmien täytyy kehittyä jatkuvasti, jotta vaatimuksiin voidaan 

vastata sekä toimitusajalla, mutta myös hinnalla. Jatkuva oman toiminnan kehittäminen 

sekä uudet investoinnit turvaavat valimoteollisuuden tulevaisuuden Suomessa. (Juutilainen 

2015.) 
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2.1.2 Kaavaus 

Kaavaaminen on työvaihe, jossa kaavaushiekasta tehdään valumallin avulla valumuotin 

puoliskot (Autere, Ingman & Tennilä 1986, s. 247). Käytettäessä valumallia muotin 

valmistamiseen puhutaan kertamuottimenetelmästä, jossa valumuotti hajotetaan valamisen 

ja riittävän jäähtymisen jälkeen. Kertamuottimenetelmää käytetään yleisesti hiekkavaluissa 

sekä keraamisissa kuorimuottivaluissa. Kestomuotteja ei hajoteta valamisen ja jäähtymisen 

jälkeen, vaan ne ovat avattavia sekä uudelleen käytettäviä. Kestomuotit ovat useimmiten 

valmistettu metallista ja niiden paras etu valumenetelmänä saavutetaan sarjatuotannossa. 

(Meskanen & Höök 2015, s. 1) 

 

Hiekkavalujen kertamuottien kaavaaminen voidaan suorittaa koneellisesti, käsin tai näiden 

yhdistelmällä. Perusperiaate on peittää valumalli ja sitä ympäröivä kaavauskehä 

kaavaushiekalla, joka sisältää hiekan lisäksi koveteainetta. Kun hiekka on kovettunut 

riittävästi, voidaan valumalli irrottaa kehästä, jolloin syntyy valumuotin puolikas. Muotin 

toinen puolikas valmistetaan vastaavalla tavalla. (Meskanen & Höök 2013a, s. 35–36.) 

 

Ennen valumuotin kasausta, käsitellään muotinpuoliskot tulenkestävällä peitostusaineella, 

jonka tarkoitus on suojata hiekkamuotin sisäpintoja sulan kuumuudelta. Peitostusaine 

kuivataan useimmiten polttamalla, eli muotinpuolisko sytytetään hetkeksi palamaan. 

Peitostuksen jälkeen muottiin asennetaan valukappaleen mahdollisia sisäpuolisia onteloita 

ja muotoja varten tarvittavat keernat. Lopuksi valumuotin puoliskot yhdistetään asettamalla 

kehät päällekkäin valmiiksi muotiksi. Kuvassa 6 on esitetty valumuotin toisen puolikkaan 

peitostusta. Kuvassa 7 on valmis käsinkaavattu muotti. (Meskanen & Höök 2013a, s. 35–

37.)  

 



19 

 

 

Kuva 6. Kaavatun muotin puoliskon peitostusta Karhulan valimossa. Etualalla on 

valumallin toinen puoli ilman teräksistä kaavauskehystä ympärillään. (Vesterinen 2016.) 

 

 

Kuva 7. Käsin kaavattu valumuotti, joka on juuri valettu. Muotti koostuu neljästä 

päällekkäisestä kaavauskehästä valettavan kappaleen suuren koon vuoksi. Kuva on otettu 

Karhulan valimossa 2015. 
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Valumuotteihin mahdollisesti tarvittavat keernat valmistetaan kaavaamossa erityisestä 

hiekkaseoksesta, joka saadaan riittävän lujaksi ja kovaksi sopivan kovetteen avulla. 

Keernojen avulla voidaan valmistaa monimutkaisia ja vaikeita valukappaleita, joissa on 

reikiä sekä onteloita. Keernoja voidaan hyödyntää myös muotin heikompien kohtien 

vahvistamisessa tai muotti voidaan rakentaa kokonaan keernojen avulla. Keernojen 

valmistuksessa käytetään apuna muun muassa keernalaatikoita, jotka on valmistettu 

samoista materiaaleista kuin valumallitkin. (Autere et al. 1986, s. 371–373.) Hiekkaseos 

sullotaan keernalaatikkoon joko käsin tai paineilman avulla. Paineilmaa hyödyntäviä niin 

sanottuja tykkikeernalaatikoita käytetään erityisesti suurempien sarjojen valmistukseen. 

Käsin täytettävät keernalaatikot ovat usein joko kokonsa puolesta sopimattomia 

tykkilaatikoiksi tai valmistus on painottunut yksittäiskappaleisiin. (Autere et al. 1986, s. 

378–379.) Kuvassa 8 on valmiita keernoja odottamassa muottiin asennusta Karhulan 

valimossa. 

 

 

Kuva 8. Keskipakopumppujen spiraalipesien keernoja valmiina muotteihin asennettavaksi. 

Kuva on otettu Karhulan valimossa vuonna 2015. 
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Valumuotteja voidaan valaa myös ilman kehyksiä. Kehyksettömän kaavauksen yhteydessä 

puhutaan yleisesti niin sanotusta pullakaavauksesta, joka soveltuu pienten ja keskisuurten 

kappaleiden sekä suurempien sarjojen valmistukseen, sillä pullakaavaus soveltuu 

erinomaisesti mekanisoitavaksi. (Autere et al. 1986, s. 247). Pullakaavauksessakin 

tarvitaan kehystä, mutta vain kaavausvaiheessa valmistettaessa muotin eli pullan 

puolikkaita. Valmis pulla kasataan kahdesta puoliskosta ja riippuen kappaleen muodoista, 

väliin asennetaan mahdollinen keerna. Sula valetaan kehyksettömään muottiin eli pullaan. 

(Ihalainen et al. 2011, s. 80). Kuvassa 9 on Karhulan valimon pullakaavauslinjan valurata, 

jossa kehyksettömät muotit ovat helposti havaittavissa.  

 

 

Kuva 9. Kehyksettömät valumuotit, eli pullat odottavat valamista valuradastolla. Kuva on 

otettu Karhulan valimossa vuonna 2015. 

 

Eräs tärkeä keraaminen kuorikaavausmenetelmä on Replicast CS (Ceramic Shell) –

menetelmä. Tässä kaavausmenetelmässä hyödynnetään metallista valmistettuja 

kestomuotteja, joihin paisutetaan korkeapaineisella höyryllä polystyreenirakeista mallia 

vastaava kappale. Polystyreenimalli kuorrutetaan keraamisella kuorruteaineella ja kovetaan 

uunissa noin 1000 °C lämpötilassa. Polystyreenimalli palaa samalla pois keraamisten 

kuorten sisältä ja jäljelle jää valukappaletta vastaava tyhjä ontelo eli keraaminen 

kuorimuotti. Valmis keraaminen kuorimuotti pakataan valamisen ajaksi laatikkoon, koska 

muotti tarvitsee muotonsa säilyttämiseksi hiekkaa ympärilleen. Hiekassa ei tarvita 
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sideainetta, mutta valulaatikko on alipaineistettu, jolloin kuiva hiekka tukee keraamista 

kuorimuottia parhaalla mahdollisella tavalla valamisen ajan. Replicast-menetelmän 

suurimmat edut ovat saavutetussa pinnanlaadussa sekä mittatarkkuudessa ja menetelmä 

soveltuu niin sarjatuotantoon kuin yksittäisten kappaleiden valmistukseen. (Ihalainen et al. 

2011, s. 88.) Kuvassa 10 on esitetty kuorrutettavaksi meneviä polystyreenimalleja, joista 

tehdään kuorimuotteja Karhulan valimossa. 

 

 

Kuva 10. Juoksupyörien polystyreenimalleja valmiiksi varusteltuina kuorrutusrobottiin 

menoa odottamassa. Kuva on otettu Karhulan valimossa 2015. 

 

Karhulan valimon tuotannossa on käytössä viisi kaavauslinjastoa, joista jokainen on 

suunniteltu erilaisiin tarpeisiin tuottamaan yhteensä yli 100 muottia valettavaksi päivittäin. 

Kaavauslinjat on jaettu valukappaleiden massojen sekä mittojen perusteella ja erikseen 

käsinkaavauksen ja osittain automatisoidun pullakaavauksen perusteella. Lisäksi käytössä 

on Replicast CS -keraaminen kuorikaavausmenetelmä. 

 

2.1.3 Teräksen sulatus 

Valettavan metallin tulee olla sulassa tilassa, jotta valaminen muottiin on mahdollista. 

Metallien sulatus sekä sulan käsittely tehdään sulatossa erilaisten uunien sekä konvertterien 

avulla riippuen sulatettavan metallin laadusta ja määrästä. Sulassa tilassa metallista 
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poistetaan kaikki epäedulliset aineet sekä lisätään edullisia ominaisuuksia tuovia 

seosaineita. (Ihalainen et al. 2011, s. 73.) 

 

Valokaariuuni 

Teräksen sulattamiseen soveltuvat parhaiten valokaari- ja induktiouunit (Ihalainen et al. 

2011, s. 73). Valokaariuunin perusrakenne koostuu pesästä, jonne panostetaan sulatettavat 

materiaalit. Pesä on vuorattu tulenkestävistä tiilistä ja massoista samoin kuin pesän kantena 

toimiva holvi, joka on liikuteltavissa sivulle pesän panostamisen helpottamiseksi. Koko 

uunia kannattelee kehto-rakenne, joka on hydraulisesti kallistettavissa kahteen suuntaan 

niin kuonan kuin sulan uunista pois ottamista varten. Varsinaisen sulatustyön tekevät 

holvin läpi pesään asti ulottuvat kolme grafiittielektrodia. Johtamalla kolmivaihevirtaa 

elektrodeihin, syntyy niiden ja panosten välille valokaari, joka sulattaa panostetun 

materiaalin. Tällaisella rakenteella toteutettua valokaariuunia kutsutaan Heroult -

tyyppiseksi sen ranskalaisen keksijän nimen mukaisesti. Teräsvalimoissa käytettävien 

valokaariuunien kokoluokat vaihtelevat noin 5–30 tonnin panoskokojen välillä. (Autere, 

Ingman & Tennilä 1982, s. 68–70.) Tyypillisen valokaariuunin periaatteellinen rakenne on 

esitetty kuvassa 11. 
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Kuva 11. Valokaariuunin rakenne periaatteellisesti: a) pesä, b) holvi, c) kehto, d) elektrodit 

ja e) kaatokouru edestäpäin (mukaillen Autere et al. 1982, s. 69). 

 

Valokaariuuneilla teräksen sulattamisessa on paljon etuja puolellaan. Energiataloudellisuus 

perustuu energian välittömään siirtymiseen elektrodeista asetettuihin panoksiin, mutta 

tärkeimmät edut liittyvät mahdollisuuteen hyödyntää verrattain heikkolaatuisempaakin 

kierrätysromua sulan teossa. Kierrätysromun hyödyntäminen sulan tekemisessä on erittäin 

perusteltua, sillä se on hinnaltaan varsin huokeaa verrattaessa täysin puhtaisiin raaka-

aineisiin. Valmistettavan teräksen korkea laatu varmistetaan jälkikäsittelemällä 

valokaariuunilla valmistettu sula AOD-konvertterissa (Argon-Oxygen-Decarburization). 

(Ihalainen et al. 2011, s. 76; Autere et al. 1982, s. 71–72.) 

 

Sulan jälkikäsittely 

Korkealaatuisen teräksen kaasu- sekä sulkeumapitoisuudet on oltava mahdollisimman 

pieniä, ja siksi valokaariuunilla sulatettu teräs useimmiten jälkikäsitellään AOD-

konvertterissa. Kaasu- ja sulkeumapitoisuudet vaikuttavat merkittävästi valmiin teräksen 

lujuusominaisuuksiin. AOD-käsittelyn perusperiaate on puhaltaa valokaariuunilla 
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valmistettuun sulaan argonin ja hapen seosta konvertterin alaosassa sijaitsevien suuttimien 

avulla. Sulassa oleva ylimääräinen hiili palaa pois happikaasua puhallettaessa. Tätä ilmiötä 

kutsutaan teräksen mellottumiseksi. (Keskinen & Niemi 2011, s.16). Lisäksi 

konvertterikäsittelyllä saadaan muun muassa teräksen rikkipitoisuus pienemmäksi, joka 

parantaa teräksen sitkeyttä ja vähentää valuvikojen määrää. Valuvikojen määrän 

väheneminen näkyy suoraan jälkikäsittelytarpeen eli valunpuhdistuksen määrän 

pienenemisessä. AOD-konvertteria käytetäänkin erityisesti erittäin niukkahiilisten 

ruostumattomien teräslaatujen valmistamiseen. (Autere et al. 1982, s. 327–328). Kuvassa 

12 on esitetty tyypillisen AOD-konvertterin periaatteellinen rakenne.  

 

 

Kuva 12. AOD-konvertterin periaatepiirros. Konvertterin oikeassa alareunassa sijaitsee 

suutin argonille ja hapelle. (mukaillen Autere et al. 1982, s. 327.) 
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Induktiouuni 

Induktiouuneja käytetään yleisesti terästen sulatukseen. Tyypillisin uunityyppi on induktio-

upokasuuni, jossa sulatettava metalli on omassa astiassaan eli upokkaassa. Induktio-

upokasuunin toiminta perustuu upokasta ympäröivien induktiokäämien indusoimiin 

pyörrevirtoihin, jotka sulattavat upokkaassa olevat metallipanokset. Induktiouunit ovat 

monikäyttöisiä, sillä rajoituksia sulatettavien metallien suhteen ei juuri ole. Lisäksi 

sulanteossa voidaan hyödyntää kalliimpien, täysin puhtaiden, raaka-aineiden lisäksi 

edullisempaa metalliromua. Induktiouunien tarvitsema suodatuslaitteisto pölyn- ja 

savunpoistoon on huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi valokaariuuneilla. (Ihalainen et 

al. 2011, s. 74–75; Autere et al. 1982, s. 72–74.) Kuvassa 13 on esitetty periaatekuva 

induktio-upokasuunista. 

 

 

Kuva 13. Induktiouunin periaatteellinen rakenne: 1. poistoaukko palokaasuille, 2. käämit, 

3. uunin tulenkestävä vuoraus (mukaillen Autere et al. 1982, s. 78). 
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Sulatuksen ja kaavauksen synergia 

Sulaton tehokkuuden ja taloudellisuuden takaamiseksi on sen ja kaavaamon välisen 

yhteisen toiminnan oltava hyvin suunniteltua. Karhulan valimossa valettavien aineiden 

laajan kirjon vuoksi kaavattavat työt jaotellaan eri kaavauslinjoilla sopiviksi sulaeriksi, 

jotta valmistettava sula saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Sopivan 

sulaeräkoon mukauttamiseen varataan Karhulan valimossa tyypillisesti kaksi työpäivää, 

jolloin sulan saanti ei aiheuta tuotantoon pullonkaulaa. Pienet sulaerät erikoismateriaaleista 

voivat kuitenkin pitkittää toimitusaikaa tavanomaisempiin materiaaleihin verrattaessa. 

Useiden eri sulalaatujen samanaikainen tuotanto voi aiheuttaa pullonkaulan siirtymisen 

sulattoon, jos kaavauksen työjärjestys on suunniteltu huonosti ja sulaerät ovat epäsopivan 

kokoisia kapasiteettiin nähden. (Tähtinen 2015.) 

 

Valmistettavien tuotteiden kasvavat laatuvaatimukset lisäävät työvaiheita myös sulatuksen 

osalta ja yhteistyö kaavaamon sekä sulaton osalta korostuu. Vaatimusten lisääntyessä 

lisääntyy myös tuotannon yksityiskohtien suunnittelu, kuten valumuotin kuivumisen 

tarkkailu, muotin ikä ennen valamista ja sulan laadun sekä lämpötilan hallinta. Karhulan 

valimossa erityisvaatimuksellisten töiden valaminen suunnitellaan ensisijaisesti omaksi 

prosessikseen ja tavalliset tuotantokappaleet tehdään erikseen. (Tähtinen 2015). Karhulan 

valimon sulatossa on käytössä terästen sulatukseen kolme erikokoista induktiouunia, joiden 

kapasiteetit ovat 0,5 t, 1,5 t ja 8 t. Induktiouunien lisäksi käytössä on kapasiteetiltaan 8 

tonnin valokaariuuni sekä sulan jälkikäsittelyyn käytettävä AOD-konvertteri. (Sulzer 

Pumps Finland Oy 2011.) Kuvassa 14 on esitetty muottien valamista Karhulan valimossa.  
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Kuva 14. Muottien valamista Karhulan valimossa (Vesterinen 2016). 

 

2.1.4 Valunpuhdistus 

Valunpuhdistusmenetelmät vaihtelevat muun muassa erilaisten kaavaus- ja 

valamismenetelmien, käytetyn valumateriaalin sekä asiakasvaatimusten perusteella. Jo 

edellä esitetyn kuvan 3 perusteella perustyövaiheita puhdistamossa ovat: 

 valumuottien avaus, tyhjennys sekä keernojen poistaminen, jotta varsinainen 

valukappale saadaan esille 

 sinkopuhallus ruostumattomilla teräsrakeilla, jotta enin osa kaavaushiekasta 

saadaan kappaleen pinnoilta pois 

  valukkeiden eli muun muassa syöttökupujen ja valukanavistojen katkaisu joko 

termisesti tai mekaanisesti leikkaamalla 

 lämpökäsittely oikeanlaisen mikrorakenteen varmistamiseksi sekä suotautuneiden 

seosaineiden tasaamiseksi 

 käsinpuhdistus 

 tarkastus 

 ja lopuksi lähetys asiakkaalle.  

(Autere, et al. 1986, s. 419; Sulzer Pumps Finland Oy 2011.) 
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Valunpuhdistuksella on merkittävä osuus valukappaleen kokonaiskustannuksesta, sillä 

valtaosa puhdistustyöstä tehdään käsityönä. Etenkin teräsvalujen puhdistaminen tulee 

suorittaa mahdollisimman tehokkaasti, sillä puhdistuksen osuus kokonaiskustannuksista 

voi olla jopa 50 %. Valamismenetelmien huolellinen suunnittelu on tärkeää; valukkeiden 

eli syöttökupujen ja valukanavistojen sijainti tulee suunnitella niin, että niiden poistaminen 

on mahdollisimman helppoa ja vähän aikaa vievää. (Meskanen & Höök 2013b, s. 1) 

Valamismenetelmien vaikutus korostuu myös tuotteen laadussa, sillä hyvälaatuinen 

valukappale on helppo ja nopea työstää kaikissa valunpuhdistuksen työvaiheissa. (Autere 

et al. 1986, s. 419). Kuvassa 15 esitetään valunpuhdistusta Karhulan valimossa. 

 

 

Kuva 15. Valunpuhdistusta Karhulan valimossa. Puhdistettava kappale on kiinnitetty 

hydraulisesti toimivaan manipulaattoriin hionnan ajaksi. (Vesterinen 2016.) 

 

Sinkopuhdistus 

Valumuotin avauksen jälkeen kappaleen ympäröimä hiekka sekä mahdollisesti sen sisällä 

olevat keernat poistetaan esimerkiksi käyttämällä voimakkaita täryttimiä, jolloin hiekka 

hajoaa ja poistuu kappaleesta. Tämä toimenpide ei kuitenkaan poista kaikkea hiekkaa 
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kappaleesta täydellisesti, vaan muotista tai keernoista jää useimmiten valukappaleen 

pintaan kiinni hiekkaa. Kappaleen pinnassa oleva hiekka poistuu lähes täydellisesti 

sinkopuhdistusvaiheessa, jossa kappaleen pintaan singotaan suurella n. 80 m/s nopeudella 

teräsrakeita. Sinkopuhdistus tehdään suljetussa tilassa, jossa sinkopyörien avulla ammutaan 

teräsrakeita kappaleita kohti. Singottavia kappaleita voidaan liikutella ja käännellä niin, 

että ne ovat optimaalisessa asennossa teräskuulasuihkuun nähden ja puhdistusteho on paras 

mahdollinen. (Ihalainen et al. 2011, s. 94–95.)  

 

Sinkopuhdistukselle on tavanomaista, että se tehdään teräsvalukappaleille useita kertoja 

valunpuhdistusprosessin aikana. Hiekan pinnasta poistamisen jälkeen tehtävillä 

sinkopuhdistuskerroilla parannetaan valukappaleen pinnan puhtautta ja ulkonäköä. (Niemi 

2010a, s. 17.) Kuvassa 16 on esitetty Karhulan valimon puhdistamossa käytössä oleva 

sinkopuhdistuslaite. 

 

 

Kuva 16. Operaattori ohjaamassa valukappaleita sinkopuhdistuslaitteen sisään Karhulan 

valimossa (Vesterinen 2016). 
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Valukkeiden katkaisu 

Valukkeet liittyvät olennaisina osina valukappaleen valmistukseen valuvaiheessa, mutta ne 

on lopulta poistettava puhdistamossa. Valukkeet voidaan poistaa kappaleesta mekaanisesti 

tai termisesti leikkaamalla. Valittavaan leikkausmenetelmään vaikuttaa pääsääntöisesti 

valukappaleen muoto, koko ja valumateriaali. Samaan valukappaleeseen voidaan käyttää 

myös molempia eri leikkausmenetelmiä. Hauraissa materiaaleissa valukkeet voidaan 

poistaa esimerkiksi lekalla iskemällä. Teräsvalujen sitkeyden vuoksi yleinen mekaaninen 

valukkeiden katkaisumenetelmä on laikkakatkaisu. Termisistä leikkausmenetelmistä 

polttoleikkaus on kaikkein yleisin käytetty valukkeiden poistomenetelmä. 

Polttoleikkauksen etuja ovat laaja leikkausalue 0,5–2500 mm, laitteiston edulliset 

kustannukset sekä leikkauksen hyvä pinnanlaatu. (Niemi 2010a, s. 1–10.) 

 

Lämpökäsittely 

Valukappaleiden lämpökäsittely liittyy olennaisesti tavoitteeseen aikaansaada tuote, joka 

täyttää sille asetetut vaatimukset niin teknisen suorituskyvyn kuin valmistettavuuden 

kannalta tarkasteltuna. Oikeanlainen lämpökäsittely ja valitun perusaineen ominaisuudet 

muodostavat yhdessä halutun lopputuloksen. (Sarlin 1992, s. 9). Työvaiheena 

lämpökäsittely koostuu käytännössä kuumennuksen sekä jäähdytyksen yhdistelmästä, jossa 

jokaisella vaiheella on tarkasti määritelty kestoaika. Huolellisesti säädetyn kuumennuksen 

ja erityisesti jäähdytyksen avulla aikaansaadaan teräkseen faasi- sekä 

mikrorakennemuutoksia, jotka parantavat sen ominaisuuksia. Verrattaessa valukappaleille 

tehtäviä lämpökäsittelyjä muokattujen kappaleiden vastaaviin lämpökäsittelyihin, syntyy 

eroja käsittelykertojen määrän, ajan, lämpötilojen sekä laitteistojen osalta. Seuraavat asiat 

vaikuttavat valukappaleiden lämpökäsittelyihin: 

 valukappaleiden ainepaksuudet voivat olla erittäin suuria, mukaan lukien 

kappaleissa huomioidut työvarat muun muassa koneistusta varten 

 valutilassa olevan kappaleen epähomogeeninen, muokkaamaton rakenne 

 kappaleissa usein esiintyvät jännitystilat 

 ja lisäksi jälkikäsittelyssä tarvittavat lämpöä tuovat menetelmät, kuten 

polttoleikkaus valukkeiden poistossa sekä hitsaus valuvirheiden korjauksissa. 

(Valuatlas 2015c.) 
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Valukappaleet ovat niin sanotusti valutilassa niiden tullessa edellä mainittujen 

puhdistamon työvaiheiden jälkeen lämpökäsittelyyn. Valutilassa olevan 

teräsvalukappaleen ominaisuudet ovat kaukana halutusta lopputuotteesta, sillä valun 

jälkeen raekoko ei ole tasainen eikä riittävän pieni, seosaineet ovat epätasaisesti 

suotautuneina ja mahdollisia ei toivottuja faaseja voi ilmetä. Liuotushehkutus on 

tyypillinen teräsvalulle tehtävä ensimmäinen lämpökäsittely, jolla edellä mainitut 

epäsuotuisat ominaisuudet saadaan poistettua. Liuotushehkutuksen ensisijainen tarkoitus 

on rakenteen tasaaminen ja se tehdään hehkuttamalla kappaleet vaadittuun korkeaan, jopa 

1150 ºC lämpötilaan määrätyksi ajaksi ja lopuksi suoritetaan hallittu jäähdytys. (Niemi 

2010b, s. 3–4; Valutatlas 2015b.) 

 

Muita teräsvalukappaleille tyypillisesti suoritettavia lämpökäsittelyjä ovat (Niemi 2010b, s. 

3–4; Sarlin 1992, s. 10–11.): 

 karkaisu, joka saadaan aikaiseksi nopealla jäähdytyksellä tavoitteena nostaa 

lujuutta ja parantaa tuotteen kulumiskestävyyttä suuremmalla kovuudella 

 päästö, jolla palautetaan mahdollisessa karkenemisessa menetettyä sitkeyttä 

 myöstöhehkutus mahdollisen runsaan muokkaamisen jälkeen 

 jännityksenpoistohehkutus, jos valukappaletta on jouduttu esimerkiksi korjaus-

hitsaamaan 

 ja erkautuskarkaisu, joka suoritetaan erityisesti kupari- ja nikkeliseoksille 

pyrkimyksenä lujittaa materiaalia erkauttamalla rakenteeseen niin sanottuja 

erillisfaaseja.  

 

Kuvassa 17 on esitetty lämpökäsittelystä pois tulevia valukappaleita Karhulan valimossa. 
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Kuva 17. Kappaleiden ulos ottaminen lämpökäsittelystä, eli ”uunista veto” Karhulan 

valimossa (Vesterinen 2016). 

 

Käsinpuhdistus ja valuvikojen korjaus 

Edellisten työvaiheiden jälkeen valukappale viimeistellään käsinpuhdistustyövaiheessa, 

jossa pinnanlaatu viimeistellään sekä mahdolliset valuviat korjataan. Valukkeiden 

katkaisun jäljiltä kappaleeseen on voinut jäädä leikkauskantoja, jotka hiotaan 

hiomakoneella pois käsityönä. Valumuotin puoliskojen vastinpinnat, eli niin sanottu 

jakopinta jättää yleensä valukappaleeseen valupursetta, joka myös hiotaan pois. Erilaisten 

hiomakoneiden ja viilojen käyttö on yleistä käsinpuhdistuksessa, mutta lisäksi ainetta 

poistavana menetelmänä voidaan hyödyntää hiilikaaritalttausta. (Meskanen & Höök 2013b, 

s. 7–8). Kuvassa 18 on esitetty korjaushitsauksessa oleva valettu spiraalipumpun pesä. 

  

Hiilikaaritalttauksen perusajatus on poistaa ainetta sulattamalla se valokaaren avulla ja 

samaan aikaan puhaltamalla paineilmalla sulanut aines pois. Menetelmä on tehokas ja sitä 

hyödynnetään muun muassa valukkeiden poistossa, valupurseiden poistossa ja 

valuviallisten kohtien avaamisessa. Viallisen kohdan avaaminen tarkoittaa käytännössä 

viallisen valumateriaalin poistamista, joka korvataan vastaavalla hitsauslisäaineella 
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avattuun railoon täyttöhitsaamalla. Hiilikaaritalttaus ainetta poistavana menetelmä soveltuu 

hyvin erilaisille metalleille, sillä alhaisesta lämmöntuonnista johtuen kappaleeseen 

syntyvät muodonmuutokset ovat vähäisiä. (Niemi 2010d, s. 1–2.)  

 

 

Kuva 18. Spiraalipumpun pesän sisäpuolisten virtauspintojen korjaushitsausta Karhulan 

valimon puhdistamossa (Vesterinen 2016). 

 

Tarkastus ja lähetys 

Ennen valukappaleen lähettämistä asiakkaalle varmistetaan tilauksen vaatima laatutaso 

riittävillä tarkastusmenetelmillä. Valutilaus saattaa sisältää asiakkaan vaatimia todistuksia 

mekaanisista ominaisuuksista, kuten lujuudesta, sitkeydestä ja kovuudesta sekä sula-

analyysistä. Mekaaniset ominaisuudet varmistetaan valamalla kappaleen yhteydessä 

koesauva-aihiot, joista koneistamalla tehdyistä sauvoista tutkitaan vaaditut ominaisuudet 

sertifikaattia varten. Mekaanisten ominaisuuksien lisäksi tarpeellista voi olla varmistaa 

kappaleen päämitat niin, että mahdolliset mittapoikkeamat ovat alle sovittujen toleranssien. 

Pinnanlaatuvaatimusten toteutuminen voidaan varmistaa joko silmämääräisesti tai sopivaa 

mittalaitetta apuna käyttäen. Vaativien kohteiden valukappaleiden tarkastamisessa 

hyödynnetään ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmiä eli NDT-menetelmiä 
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(Nondestructive testing), joista valujen tarkastamisessa ovat yleisessä käytössä 

silmämääräinen tarkastus (VT), tunkeumanestetarkastus (PT), magneettijauhetarkastus 

(MT), radiografinen tarkastus (RT) ja ultraäänitarkastus (UT). (Valuatlas 2015c.) 

 

2.1.5 Ainetta rikkomattomat tarkastusmenetelmät (NDT) 

NDT -tarkastuksia tehtäessä tulee olla selvillä tilauksen asettamat laatuvaatimukset. 

Epäjatkuvuuskohtien tyypit sekä laajuudet tulee olla määriteltyinä. Lisäksi tarkastuslaajuus 

määrittää tarkastetaanko koko kappale kaikilta pinnoilta, vai vain kriittiset alueet sekä 

tarkistetaanko tilauksen kaikki kappaleet vai pelkästään tietyt. (SFS-EN 1370:2012 2012.) 

 

Silmämääräinen tarkastus (VT) 

Silmämääräisessä tarkastuksessa tutkitaan valukappaleen pinnan tila eli pinnan karheus 

sekä mahdolliset epäjatkuvuuskohdat. Valukappaleille asetetut pinnanlaatuvaatimukset 

määräytyvät yleensä lopullisen tuotteen käyttökohteesta ja siihen kohdistuvista 

kuormituksista. Lisäksi pintakäsittely tai kappaleen ulkonäkö voi määrittää lopullisen 

pinnanlaadun. Epäjatkuvuuskohtien silmämääräinen tarkastus suoritetaan hyvässä 

valaistuksessa tarkastajan paljain silmin eikä valukappaleen pinnoilla saa olla 

epäpuhtauksia. Pinnankarheutta sekä epäjatkuvuuskohtia tarkastettavassa valukappaleessa 

verrataan vertailukappaleisiin. Vertailukappaleiden pinnat vastaavat todellisia 

valukappaleiden pintoja, koska ne ovat jäljenteitä niistä. Vertaamalla tarkastettavan 

valukappaleen pintaa vertailukappaleeseen, saadaan pinnanlaatu selvitettyä. 

Silmämääräinen tarkastus voidaan suorittaa koko valukappaleelle tai vain vaadituille 

pinnoille. (SFS-EN 1370:2012 2012.) 

 

Tunkeumanestetarkastus (PT) 

Tunkeumanestetarkastus menetelmänä soveltuu kappaleen pintaan asti auki olevien 

virheiden tarkasteluun. Virheet ovat epäjatkuvuuskohtia, kuten halkeamia, huokosia ja 

poimuja. Tunkeumanestetarkastus soveltuu valukappaleiden tarkastusmenetelmäksi sillä 

edellytyksellä, että valukappale ei ole liian huokoinen. (SFS-EN 3452-1:2013 2013.) 

 

Luotettavien tarkastustulosten aikaansaamiseksi on tarkastettavat valukappaleen pinnat 

oltava puhtaita sekä kuivia. Puhtaalle ja kuivalle valupinnalle levitetään 

tunkeumanesteainetta, jonka annetaan vaikuttaa määrätyn ajan. Tunkeumaneste nimensä 
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mukaisesti tunkeutuu kappaleen pintaan asti auki oleviin epäjatkuvuuskohtiin sisälle. 

Riittävän vaikutusajan jälkeen ylimääräinen tunkeumaneste pestään kappaleen pinnasta 

pois, jonka jälkeen tarkastuspinnoille levitetään kehitysaine. Kehitysaineen tarkoitus on 

nostaa mahdollisiin epäjatkuvuuskohtiin tunkeutunut tunkeumaneste näkyviin kappaleen 

pinnalle. Epäjatkuvuuskohdat näkyvät tällöin kappaleen pinnassa selkeästi. (SFS-EN 3452-

1:2013 2013.) 

 

Magneettijauhetarkastus (MT) 

Tarkastusmenetelmänä magneettijauhetarkastus soveltuu ensisijaisesti pintaan asti sekä 

pinnan alla välittömässä läheisyydessä olevien epäjatkuvuuskohtien, kuten halkeamien 

etsimiseen. Magneettijauhetarkastus ei ole luotettava menetelmä, jos epäjatkuvuuskohta on 

syvällä kappaleen sisässä, pinnan alapuolella. (SFS-EN ISO 9934-1:2015 2015.) 

Magneettijauhetarkastuksen perusperiaate on synnyttää tarkastettavaan kappaleeseen 

magneettivuo virran avulla. Tarkastettavan pinnan päälle levitetty ferromagneettinen jauhe 

kerääntyy epäjatkuvuuskohtaan, sillä virran avulla synnytetty magneettivuo ei kulje 

epäjatkuvuuskohtien lävitse. Epäjatkuvuuskohdassa on magneettivuon vuotokenttä, joka 

aiheuttaa napaisuuden muutoksen ja vetää ferromagneettista tarkastusjauhetta puoleensa 

paljastaen viallisen kohdan. (Niemi 2010c, s. 6.)  

 

Magneettijauhetarkastuksen aloittamisen lähtökohdat ovat samankaltaiset kuin 

tunkeumanestetarkastuksessa eli pintojen puhtaus on ensisijaisen tärkeää. Tarkastettavan 

materiaalin on oltava ferromagneettista, myöskään tarkastettavassa pinnassa ei saa olla 

liian paksua epämagneettista pinnoitetta kuten mahdollisesti maalia. (SFS-EN ISO 9934-

1:2015 2015.) 

 

Radiografinen tarkastus (RT) 

Tarkastusmenetelmänä radiografisia menetelmiä hyödynnetään yksinomaan tarkastettavan 

kappaleen sisäisten epäjatkuvuuksien etsimiseen. Radiografisen tarkastuksen perusperiaate 

on lähettää esimerkiksi röntgensäteilyä tarkastettavan kohdan lävitse. Säteilylähteen 

vastapuolella on filmi, johon vialliset epäjatkuvuuskohdat absorboituvat, tarkastettava 

kappaleen kohta jää säteilylähteen ja filmin väliin. Epäjatkuvuuskohdan absorboituminen 

filmille perustuu säteilyn intensiteettimuutoksiin, joita epäjatkuvuuskohdat aiheuttavat. 

Ehjä materiaali absorboi säteilyä tasaisesti, mutta epäjatkuvuuskohdat eivät, jolloin ne 
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näkyvät filmillä tummempina kohtina. Radiografinen tarkastusmenetelmä soveltuu 

erityisen hyvin valetuille kappaleille, eikä valumateriaalilla ole suurta vaikutusta 

tarkastusmenetelmän soveltuvuuteen. Lisäksi valukappaleiden sisäisten vikojen ollessa 

yleensä kolmiulotteisia, on radiografinen tarkastus hyvä menetelmä kyseenomaisten 

virheiden havaitsemiseen. Erityisesti huokoset löytyvät radiografisella tarkastuksella 

hyvin. (Niemi 2010c, s. 39–41.) 

 

Ultraäänitarkastus (UT) 

Ultraääntä hyödynnetään erityisesti pinnan alla, tarkastettavan kappaleen sisässä olevien 

virheiden etsimiseen. Ultraäänitarkastuksen perusperiaate on lähettää tarkastettavaan 

kappaleeseen noin 1–5 MHz ultraäänitaajuuksia, jotka kulkevat kappaleen lävitse ja 

heijastuvat rajapinnoista takaisin kaikuina. Rajapintojen lisäksi vastakaikuja antavat 

epäjatkuvuuskohdat, kuten säröt, halkeamat ja sulkeumat. Syntynyt vastakaiku 

oskilloidaan näyttölaitteelle, josta voidaan tehdä päätelmiä kappaleen sisäpuolisesta 

laadusta. Ultraäänitarkastuksen tekeminen on vaikeaa austeniittisille teräslaaduille ja vaatii 

yleisesti paljon ammattitaitoa todellisten virheiden havaitsemiseksi. (Niemi 2010c, s. 27–

28.) 

 

2.1.6 Tunkeumaneste- ja magneettijauhetarkastuksien laatuluokat 

Erilaisilla laatuluokilla pystytään määrittelemään, minkälaiseen viimeistelyasteeseen 

valmiin kappaleen pinnalla pyritään. Valukappaleiden lopullinen käyttötarkoitus määrää 

useimmiten laatuluokan. (SFS-EN 1371-1:2012 2012.) 

 

Tunkeumanestetarkastuksen (PT) laatuluokat 

Standardi SFS-EN 1371-1:2012 (2012) esittää tunkeumanestetarkastuksen periaatteet 

hiekka-, kokilli- ja matalapainevaluille. Standardi jakaa virhenäyttämät sekä 

näyttämäryhmät lineaarisiin, epälineaarisiin ja jonomaisiin näyttämiin. Taulukossa 1 on 

esitetty epälineaaristen erillisten näyttämien sekä näyttämäryhmien laatuluokat. Taulukosta 

voidaan lukea pienimpien huomioitavien näyttämien suuruudet. 
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Taulukko 1. Epälineaaristen erillisten näyttämien ja näyttämäryhmien laatuluokat 

tunkeumanestetarkastuksessa (SFS-EN 1371-1:2012 2012). 

 

 

Epälineaarinen näyttämä määritellään siten, että suurin virhe on pienempi kuin kolme 

kertaa pienin virhe, kuitenkin sillä edellytyksellä, että näyttämän pituus on pienempi kuin 

kolme kertaa sen leveys. Näyttämä on jonomainen epälineaarinen, kun kahden näyttämän 

välinen etäisyys on vähemmän kuin 2 mm sekä havaittuja näyttämiä on vähintään kolme 

kappaletta. Epälineaarinen näyttämäryhmä on puolestaan sellainen alue, jolla esiintyy 

runsaasti näyttämiä, joiden välistä etäisyyttä ei pystytä kunnolla mittaamaan. (SFS-EN 

1371-1:2012 2012.) 

 

Taulukossa 2 on esitetty lineaaristen sekä jonomaisten näyttämien laatuluokat. Taulukosta 

voidaan lukea pienimpien huomioitavien näyttämien suuruudet. 

 

Taulukko 2. Lineaaristen ja jonomaisten näyttämien laatuluokat 

tunkeumanestetarkastuksessa (SFS-EN 1371-1:2012 2012). 
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Lineaarinen näyttämä määritellään siten, että suurin virhe on vähintäänkin kolminkertainen 

pienimpään virheeseen verrattaessa, mutta kuitenkin edellytetään, että näyttämän pituus on 

suurempi tai yhtäsuuri kuin kolme kertaa näyttämän leveys. Jonomainen lineaarinen 

näyttämä on kyseessä silloin, kun näyttämäjonon pisimmän virheen pituus on suurempi 

kuin kahden näyttämän välinen etäisyys. (SFS-EN 1371-1:2012 2012.) 

 

Magneettijauhetarkastuksen (MT) laatuluokat 

Erilaiset epäjatkuvuuskohdat voivat olla hyvin erimuotoisia magneettijauhetarkastuksessa, 

joten erilaiset näyttämät voidaan eritellä toisistaan niiden pituuden ja leveyden suhteilla. 

Samoin tavoin, kuin PT:n laatuluokittelussa, magneettijauhetarkastuksessa näyttämät 

jaetaan epälineaarisiin sekä lineaarisiin ja jonomaisiin näyttämiin. Näiden määritelmät ovat 

samat kuin PT-laatuluokittelussa. (SFS-EN 1369:2012 2012.) 

 

Taulukossa 3 on esitetty magneettijauhetarkastuksen laatuluokittelu erillisille 

epälineaarisille näyttämille. 

 

Taulukko 3. Erillisten epälineaaristen näyttämien laatuluokat 

magneettijauhetarkastuksessa (SFS-EN 1369:2012 2012). 

 

 

Taulukossa 4 esitetään laatuluokat lineaarisille ja jonomaisille näyttämille 

magneettijauhetarkastuksessa. 
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Taulukko 4. Lineaaristen ja jonomaisten näyttämien laatuluokat 

magneettijauhetarkastuksessa (SFS-EN 1369:2012 2012). 
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3 VALUTUOTTEIDEN LAATUVAATIMUKSET 

 

 

Laatu ei ole käsitteenä yksiselitteinen ja sen määritteleminen vaihtelee riippuen keneltä 

kysytään. Martikainen (2012) esittää laadukkaan tuotannon merkeiksi: yhteisesti sovitut ja 

järkevät toimintatavat, hyvien asioiden tekeminen hyvin, dokumentaation ylläpitäminen 

sekä jakaminen kaikille osapuolille ja virheistä oppimisen. Epäkurantin laadun merkkejä 

voivat olla: tuotantotilojen epäjärjestys, ammattitaidon ja –tiedon puute ja virheiden 

toistaminen aina uudelleen. (Martikainen 2012, s. 4.) 

 

3.1 Laadulliset tekijät 

Laatu on käsitteenä olemassa oleva vain, jos sitä pystytään jollakin tavalla mittaamaan. Jos 

tuotteen tai prosessin laatua ei voida millään tavalla mitata, eikä ole mitään keinoa erottaa 

hyvää huonosta, laatua ei silloin ole olemassa. Ilmiönä laatua voidaan tarkastella 

esimerkiksi seuraavista näkökulmista: 

 tuotteen tai prosessin virheettömyytenä  

 tarkoituksenmukaisuutena 

 sekä asiakaslähtöisyytenä. 

 

Asiakkaan kannalta laatu merkitsee tarpeiden toteutumista ja tilatun tuotteen 

funktionaalisuutta. (Lillrank 1998, s. 19–20.) 

 

Yksi tapa määritellä laatu–käsite valutuotteiden osalta on tuotteiden sopivuus 

käyttötarkoitukseensa. Toisaalta on pystyttävä määrittelemään tarkasti, mitä kultakin 

valutuotteelta tilauskohtaisesti vaaditaan. Valutuotteiden laatua kuvaa parhaiten 

määritettyjen ja saavutettujen ominaisuuksien suhde, jonka perusteella valujen laatu pitää 

määritellä erikseen osa-alueittain. Mitattavia laadun osa-alueita valutuotteiden 

valmistusprosessissa ovat: 

 geometria eli mitat, muodot ja pinnan laatu 

 valumateriaalin mekaaniset ominaisuudet 

 sekä viimeistely ja ulkonäkö. 

(Kemppainen & Mäkelä 1989, s. 13–14.) 
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Toimiva valmistusprosessi yhdessä hyvälaatuisten valukappaleiden kanssa laskee valimon 

laatukustannuksia, jotka voivat pahimmillaan olla jopa 10 % liikevaihdosta. Lisäksi edellä 

mainituilla asioilla on suuri vaikutus valimon toimitusvarmuuteen, joka on tärkeä laatu- 

sekä luotettavuusmittari etenkin asiakkaan näkökulmasta. Korkea laatu merkitsee valimolle 

jatkuvuutta, sillä luotettava valukappaleiden toimittaja saa tilauksia yhä enenevissä määrin. 

(Kemppainen & Mäkelä 1989, s. 10).  

 

Asiakkaan näkökulmasta valutuotteiden tarkoituksenomainen laatu on tärkeä asia. Tärkeää 

on myös, että laatua ei tuoteta hinnalla millä hyvänsä, johtuen esimerkiksi korkeista 

sisäisistä laatukustannuksista. Asiakas tarkastelee myös tuotteen laadun lisäksi valimon 

sisäisen toiminnan laatua. (Kemppainen & Mäkelä 1989, s. 16.) 

 

3.2 Tuotteille asetetut laatuvaatimukset Karhulan valimossa 

Valutuotteiden laatuvaatimukset ovat yhdistelmä asiakkaan asettamia lisävaatimuksia sekä 

valmistavan tehtaan sisäisiä laatuvaatimuksia, jotta saadaan aikaiseksi 

tarkoituksenomainen valutuote. Sisäisesti asetetut vaatimukset eivät poikkea 

jokapäiväisestä valmistusprosessista, mutta asiakkaan asettamat vaatimukset ovat 

tyypillisesti poikkeuksia tavanomaisessa tuotannossa, joita sovelletaan tilauskohtaisesti 

valukappaleille. 

 

Sisäiset laatuvaatimukset 

Sisäisten, asiakkaasta riippumattomien laatuvaatimusten ensisijainen tarkoitus on 

varmistaa valukappaleiden tiiveys. Karhulan valimon tuotteet keskittyvät pääasiallisesti 

pumppaus- sekä sekoitusratkaisuihin, joissa prosesseissa käsiteltävät aineet voivat olla 

hyvin myrkyllisiä tai happamia. Tällöin kyseisten aineiden on syytä pysyä suljetun 

prosessin sisällä, jottei synny haittaa ihmisille ja ympäristölle. Asiakasprosessien 

kriittisyys ja prosessikatkoksen seurausten vakavuus on lisännyt sisäisten laatuvaatimusten 

osuutta tuotannossa vuosien kuluessa. Tiiveyden lisäksi sisäisesti asetettujen 

laatuvaatimusten tarkoituksena on myös varmistaa valuaihion virheettömyys koneistusta 

ajatellen. (Hurri 2016.) 
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Tyypillisesti superausteniittiset teräkset, nikkeliseokset ja muut hyvin korroosiota kestävät 

valumateriaalit sisältävät erilaisia laatuvaatimuksia. Tavanomaisesta prosessista poikkeavia 

sisäisiä laatuvaatimuksia voivat olla: 

 tunkeumanestetarkastus (PT) 

 magneettijauhetarkastus (MT) 

 ylimääräiset lämpökäsittelyt, kuten liuotushehkutus tai jännityksenpoistohehkutus. 

 

Tunkeumanestetarkastus on tyypillisin sisäisesti asetettu laatuvaatimus, jolla varmistetaan 

valukappaleen tiiveys ja mahdollisesti tehtyjen korjaushitsausten laatu. Valukappaleiden 

ollessa lähes aina yksilöitä on yksiselitteisen, ylimääräisen työajan määrää usein vaikea 

arvioida. Poikkeusvaatimuksellisten töiden tuotannossa työvaiheita on kuitenkin aina 

tavanomaista valmistusta ajatellen enemmän ja valmistus on näin ollen hitaampaa. 

Ylimääräisiin tarkastus- ja korjauskierroksiin kuluvan työtuntimäärän arvioimiseksi 

hyödynnetään kokemusperäisesti laadittua keskiarvoihin perustuvaa taulukkoa. (Hurri 

2016.) 

 

Kehityssuunta laatuvaatimusten osalta on kasvamaan päin. Uusimmat vaikutukset sisäisiin 

laatuvaatimuksiin ovat kohdistuneet lämpökäsittelyihin ja erityisesti lämpökäsittelyuunien 

lämpötilojen tasaisuuksien varmistamiseen. Erillisillä termoelementeillä suoritettavat 

lämpötilamittaukset lämpökäsittelyjen aikana ovat nostaneet lämpökäsittelyjen laatutasoa 

viime vuosien aikana. Sisäisiä laatuvaatimuksia ja niiden kehityssuuntaa ohjaavat myös 

jatkuvasti muuttuvat standardit sekä mahdolliset asiakasreklamaatiot. Pääasiallisesti 

nykyiset pumppaustuotteet ovat pysyneet melko muuttumattomina useita vuosia, joten 

sisäiset laatuvaatimukset ovat myös olleet pitkään samankaltaisia. (Hurri 2016.) 

 

Asiakaslähtöiset laatuvaatimukset 

Sisäiset laatuvaatimukset, jotka ovat osa niin sanottua vakiolaatusuunnitelmaa, täyttävät 

asiakkaan asettamat vaatimukset suurimassa osassa pumppu- ja sekoitinlaitetilauksia. 

Asiakkailta tulevien lisävaatimusten taustalla ohjaavina tekijöinä ovat tyypillisesti 

viranomaisvaatimukset, joiden avulla varmistetaan ympäristön sekä ihmisten turvallisuus. 

Asiakasvaatimuksia voivat ohjata myös erilaiset standardit sekä tietysti asiakkaan omat 

sisäiset laatuvaatimukset, joiden taustatekijät ovat samankaltaiset kuin tässä tapauksessa 

Sulzer Pumpsilla. Prosessikatkoksen seurausten vakavuus asettaa useimmiten 
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lisävaatimuksia, jotka poikkeavat vakiolaatusuunnitelmasta. Tyypillisimmät 

poikkeusvaatimukset liittyvät prosesseihin, joissa käsitellään vaativia kemikaaleja. 

(Rantanen 2016.) 

 

Nykyiset valukappaleille tehtävät ylimääräiset työvaiheet, jotka tehdään asiakkaan 

pyynnöstä, ovat tyypillisesti NDT-tarkastuksia, kuten tunkeumaneste- ja röntgen-

tarkastuksia sekä PMI (Positive material identification) –materiaalitarkastuksia. Edellä 

mainitut työvaiheet aiheuttavat valmistukselle haasteita, sillä erityisesti lopullisen 

toimitusajan arvioiminen on vaikeaa. Asiakkaan lähtökohtana on usein tarkka aikataulu, 

missä vaaditut tarkastukset on suoritettava ja niiden sovittaminen yhteen muun tuotannon 

kanssa on haasteellista. Suoriutuminen asiakkaan antamassa tarkassa aikataulussa voi olla 

jopa pumppaus- tai sekoitintuotteen kaupan syntymisen ehto. Markkinoilla pärjäämisen 

ehto on jatkuva parantaminen, jossa tärkeässä osassa on oman laatutason ylläpitäminen ja 

kasvattaminen. Nykyiset vaatimukset sekä lisävaatimukset tulevat olemaan jatkossa yhä 

enemmän arkipäivää sekä tulevat jossakin vaiheessa sisältymään vakiolaatusuunnitelmaan. 

(Rantanen 2016.) 

 

3.3 Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus 

Tuotannonsuunnittelulla pyritään ohjaamaan tuotannon eri osa-alueita niin, että toteutus 

vastaa mahdollisimman hyvin myynnin tarpeita. Tuotannonsuunnittelu vastaa myydyn 

tuotteen valmistuksen ajoittamisesta niin, että tuote valmistuu mahdollisimman hyvin 

sovitussa aikataulussa. Kuvassa 19 on esitetty tuotannonsuunnittelun eteneminen 

vaiheittain niin sanotun Scheerin mallin mukaisesti. Scheerin mallin mukainen 

tuotannonsuunnittelun malli on yleisesti noudatettu useissa suurissa yrityksissä. (Lehtonen 

2008, s. 72.) 
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Kuva 19. Tuotannonsuunnittelun toteutus niin sanotun Scheerin mallin mukaisesti 

(Lehtonen 2008, s. 72). 

 

Tuotannonsuunnittelu etenee pääpiirteittäin materiaalitarpeiden selvittämisellä sekä 

mahdollisista tarvittavista ulkopuolisista hankinnoista. Materiaalitarpeiden ollessa selvillä 

lasketaan tuotannon tarvitsema kapasiteetti sekä varmistetaan kapasiteetin saatavuus, jos 

tarvitaan esimerkiksi lisäkapasiteettia alihankinnasta tai ylitöistä. Scheerin mallin 

mukaisesti tuotannonsuunnittelun tuloksena syntyy tuotantotilaus, jota ryhdytään 

valmistamaan suunnitellusti. Käytännössä muodostuneiden tuotantotilausten 

materiaalitarpeet sekä tarvittava tuotantokapasiteettilaskenta hoidetaan erilaisten 

tietojärjestelmien avulla. Tuotannonsuunnitteluun kuuluu olennaisena osana 

tuotantotilausten etenemisen seuranta ja varmistaa, että tietojärjestelmät toimivat oikein 

sekä tarvittaessa muuttaa ajoituksia tai kapasiteetteja tilanteen mukaan. (Lehtonen 2008, s. 

72–73.) 

 

Tuotannonsuunnittelulla pyritään mahdollisimman hyvään toimitusvarmuuteen eli 

tuotteiden oikea-aikaiseen valmistumiseen, mutta se ei ole aina mahdollista, kun tuotannon 

resurssit pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Olennainen osa 

tuotannonsuunnittelua on kapasiteettisuunnittelu, joka voidaan jakaa karkea- ja 

hienokuormituksen osa-alueisiin. Karkeakuormituksessa tarkastellaan esimerkiksi 
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viikkotasolla valmistuksen eri osa-alueiden kuormitustilannetta suhteessa 

tuotantokapasiteettiin. Karkeakuormituksessa voidaan todeta esimerkiksi tietyn työvaiheen 

kapasiteetti riittämättömäksi työmäärään nähden, jolloin tehdään kapasiteetin 

sopeutustoimenpiteitä lisäämällä kapasiteettia tai siirtämällä osa työmäärästä 

tulevaisuuteen. (Lehtonen 2008, s. 76–77.) Hienokuormitus eroaa karkeakuormituksesta, 

sillä hienokuormituksessa valmistettavien tuotteiden työvaiheiden suoritusjärjestys 

suunnitellaan tarkasti, hienoimmillaan jopa sekunnin tarkkuudella. Tarkkaan tehdyllä 

hienokuormituksella voidaan laskea jokaiselle työvaiheelle tarkka valmistumisajankohta 

tuotannossa. (Lehtonen 2008, s. 77.) 

 

3.3.1 Tuotannonohjaus Karhulan valimossa 

Eri tuotantotilaukset ovat fyysisesti tuotantotiloissa tulostettuina työmääräiminä, eli 

työkortteina ja kulkevat työvaiheelta seuraavalle edellisen vaiheen valmistuttua. Työkortin 

kulku kaavaamossa päättyy valutapahtumaan. Kaavaamon työkorteista on luettavissa 

kaikki tuotannon tarvitsemat tärkeät tiedot oikeanlaisen valukappaleen valmistamiseksi. 

Tällaisia tietoja ovat muun muassa: 

 tehtävät työvaiheet järjesteltynä työpisteittäin 

 valmistettavien kappaleiden lukumäärä 

 tarvittavien mallivarusteiden tunnistetiedot sekä niiden varastosijainti 

 valettava sulamateriaali ja valulämpötila 

 kappaleen bruttopaino, joka sisältää kappaleen massan lisäksi valukkeiden massan 

 sekä tuotantotilausnumeron ja mahdollisen myyntitilausnumeron. 

 

Puhdistamossa kaikille kappaleille ei ole mukana työmääräintä. Ainoastaan suuret, noin yli 

500 kg painoiset sekä poikkeuksellisia työvaiheita sisältävät kappaleet saavat 

työmääräimet, jotta vaadittavat normaalista poikkeavat työvaiheet tulevat suoritetuiksi. 

Esimerkit kaavaamon ja puhdistamon työkorteista on esitetty liitteissä I ja II. 

 

Varastoon valmistamisen perusteena on tasoittaa tuotantoa niin, että tuotantomäärät 

pysyvät aina suurin piirtein vakioina, vaikka kysyntä olisi välillä tavanomaista suurempaa. 

Varasto-ohjauksella voidaan valmistautua kysynnän satunnaisiin tai ennalta 

arvaamattomiin vaihteluihin. (Lehtonen 2008, s. 71). Karhulan valimossa on käytössä sekä 

varasto-ohjautuvaa että tilausohjautuvaa, niin sanottua joustavaa tuotantoa. 
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4 SIX SIGMA 

 

 

Six Sigma –metodiikan syntyhistoria pohjautuu merkittäviin laadunparantamistavoitteisiin, 

joita ryhdyttiin toteuttamaan yhdysvaltalaisessa Motorola-yrityksessä 1980-luvun alussa. 

Huonon laatutason kohentamiseksi yrityksessä ryhdyttiin kehittämään koko 

tuotantoprosessia enemmän virheitä ja poikkeamia ennaltaehkäisevään toimintatapaan kuin 

suoraan laaduntarkkailuun sekä yksittäisiin korjaaviin toimenpiteisiin. Motorolassa 

tutkittiin erityisesti erilaisten virheiden sekä poikkeamien kokonaisvaikutusten osuutta 

laatuun ja tuottavuuteen. Motorolan määrätietoinen laadunkehitystyö 1980-luvulla johti 

nykyisin Six Sigma -nimellä tunnetun metodiikan syntyyn. Kaksi Motorolan insinööriä 

Bill Smith ja Mikel J. Harry ovat Six Sigman ideoimisen sekä tuotteistamisen takana. 

(Ihalainen & Hölttä 2001, s. 26–27; Karjalainen & Karjalainen 2002, s. 9–10.) 

 

Six Sigma-metodiikan pohjimmainen tarkoitus on parantaa yritysten tuotteiden sekä 

palveluiden laatua keskittymällä prosessin vaihtelun minimoimiseen. Tavoitteena on 

parantaa prosessien suorituskykyä hyödyntämällä tilastotieteellistä ajattelua sekä –

menetelmiä. Prosessin vaihtelua pienennetään vähentämällä jokaisen eri vaiheen vikoja ja 

poistamalla ei-jalostavien töiden osuudet, eli niin sanottu hukka. Toimenpiteiden 

seurauksena prosessin vaihtelu sekä läpimenoaika pienenee samalla kun läpivirtaus kasvaa. 

Määrätietoisella yritysjohtamisella sekä prosessin parantamisella tavoitellaan ennen 

kaikkea asiakkaalle, mutta myös työntekijöille sekä osakkaille suurta hyötyä. (Karjalainen 

& Karjalainen 2002, s. 17–18; Sixsigma 2015.) 

 

4.1 Six Sigman periaate 

Standardipoikkeaman avulla voidaan selvittää vaihtelun osuus tutkitussa mitattujen arvojen 

joukossa. Mitattujen arvojen etäisyys keskiarvon molemmin puolin on 

standardipoikkeaman perusajatus ja sitä kuvataan kreikkalaisella sigma-kirjaimella (δ). 

Standardipoikkeaman kasvaessa tai ollessa suuri, se kuvaa suurta vaihtelua mitattavassa 

kohteessa. Six Sigma -metodiikan avulla pyritään pienentämään standardipoikkeama 

mahdollisimman lähelle tilastollista 0-virhetasoa. (Karjalainen & Karjalainen 2002, s.18).  
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Six Sigmassa on nimensä mukaisesti kuusi sigmaa, joilla vaihteluväliä kuvataan. Kuvassa 

20 on esitetty jokin normaalijakautunut mittausdata, joka on jaettu Six Sigman mukaisesti 

kuuteen sigmaan. Jokaista sigmaa eli vaihteluväliä kohti on ilmoitettu sitä vastaavan 

vaihtelun sallittu prosenttiosuus kokonaisvaihtelusta. Yhden sigman taso vastaa 

vaihteluväliä, jonka osuus on noin 68 % kokonaisvaihtelusta. Yhden sigman tasolla 

ulkopuolelle jäävä 32 % kuvaa mittaustuloksia, jotka poikkeavat asetetusta standardista. 

Toimittaessa kuuden sigman tasolla, normaalijakautuneista mittaustuloksista 99,9999998 

% on sallitun vaihteluvälin sisällä ja vastaavasti 0,00034 % ylittää hylkäysrajan. (Ihalainen 

& Hölttä 2001, s. 31–32.) 

 

 

Kuva 20. Virheprosenttien osuudet sigmoihin jaetussa normaalijakaumassa (Karjalainen & 

Karjalainen 2002, s.20). 

 

Six Sigma –metodiikassa tutkitaan prosesseja ja niiden tehokkuutta. Six Sigma on myös 

tapa mitata laatua ja laatutaso voidaankin ilmoittaa sigmoissa. Mitä suuremmalla sigma-

tasolla toimitaan, sitä suuremmat ovat suorituskykyvaatimukset. Kuuden sigman tason 

hylkäysrajan ulkopuolelle jäävän mittausdatan osuus on niin lähellä 0–tasoa, että tarkkojen 

prosenttiarvojen sijaan kuvaavampaa on käyttää ppm-yksikköä (parts per million). Toisin 

sanoen kuuden sigman tasolla 0,00034 % hylkäysrajan ylittäneestä datasta on sama kuin 

3,4 ppm. Ppm-yksikön lisäksi käytetään DPO-yksikköä (Defects Per Opportunity). 



49 

 

Kaavassa 1 esitetty DPO-yksikkö kuvaa paremmin mahdollisuuksia tehdä virhe prosessin 

kaikkien vaiheiden joukossa. Vastaavasti kaavassa 2 on esitetty toinen Six Sigma -

metodiikassa käytetty yksikkö DPMO, jossa poikkeamien lukumäärää verrataan 

miljoonaan toimenpiteeseen. Kaavoissa 1 ja 2 toimenpiteiksi katsotaan kaikki prosessin 

vaiheet, joissa on mahdollisuus tapahtua virhe. (Karjalainen & Karjalainen 2002, s.20; 

Ihalainen & Hölttä 2001, s. 31–33.) 

 

 
𝐷𝑃𝑂 =

𝑃𝑜𝑖𝑘𝑘𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä

𝑇𝑜𝑖𝑚𝑒𝑛𝑝𝑖𝑡𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä
 

(1) 

 

 
𝐷𝑃𝑀𝑂 =

𝑃𝑜𝑖𝑘𝑘𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä

106 𝑡𝑜𝑖𝑚𝑒𝑛𝑝𝑖𝑑𝑒𝑡𝑡ä
 

(2) 

 

 

4.2 DMAIC-menetelmä 

Six Sigman tavoite on parantaa ja tehostaa prosesseja vaihtelun pienentämisellä. 

Prosesseista tulee löytää niiden suorituskykyä parantavat seikat ja ennen kaikkea poistaa 

kaikki satunnaiset tekijät, jotka aiheuttavat vaihtelua. Satunnaistekijöiden eli vaihtelevuutta 

aiheuttavien asioiden löytämiseksi on olemassa ongelmanratkaisumenetelmä, jonka on 

kehittänyt tohtori Mikel J. Harry. Ongelmanratkaisumenetelmä on lyhenteeltään DMAIC 

ja prosessina se koostuu seuraavista vaiheista: 

 Määrittely (Define) 

 Mittaus (Measurement) 

 Analysointi (Analysis) 

 Parannus (Improvement) 

 Ohjaus (Control) 

 

Viisivaiheisen ongelmanratkaisumenetelmän tärkein lähtökohta on asettaa eli määritellä 

ongelma tarkasti. Ongelman on oltava todellinen eikä se saa perustua oletuksiin. Lisäksi 

ongelman perimmäinen syy pitää pystyä todistamaan riittävän mittausdatan ja faktatiedon 

perusteella. (Karjalainen & Karjalainen 2002, s. 43–44). DMAIC -

ongelmanratkaisumenetelmä etenee jatkuvan parantamisen mallin mukaisesti, jossa 

vuorotellaan induktion ja deduktion kanssa. Induktiolla tarkoitetaan hypoteesia tai 



50 

 

ongelmaa ja deduktiolla mittaustuloksia, dataa sekä faktatietoja. Etenemällä DMAIC–

vaiheiden välillä induktio-deduktio-periaatetta noudattamalla löydetään ongelmien 

perimmäiset syyt ja päästään kohti tavoitetta, joka on vaihtelun pienentäminen prosessissa 

(Karjalainen & Karjalainen 2002, s. 15). DMAIC–ongelmanratkaisumenetelmän 

eteneminen jatkuvan parantamisen mallin mukaisesti on esitetty kuvassa 21. 

 

 

Kuva 21. DMAIC–ongelmanratkaisumenetelmän eteneminen loogisesti deduktio-induktio-

periaatteen mukaisesti tavoitteena prosessin jatkuva parantaminen (mukaillen Karjalainen 

& Karjalainen 2002, s. 15). 

 

4.2.1 Määrittely 

Määrittely (Define) on DMAIC–ongelmanratkaisumenetelmän muodostaman prosessin 

ensimmäinen vaihe. Määrittelyvaiheessa on tärkeää selvittää prosessin ja asiakkaan välinen 

rajapinta. Asiakasvaatimusten selvittäminen sekä ongelman tarkka ja totuudenmukainen 

kuvaaminen ratkaisee koko prosessin tavoitteen onnistumisen. Vähintään seuraavat asiat 

tulee määritellä huolellisesti prosessin alkuvaiheessa: 

 asia tai toimitettava tuote, minkä ympärillä työskennellään 

 ongelma, jonka takia prosessi käynnistetään 

 asiakas ja asiakastarpeet 

 nykyinen tapa hoitaa asioita 

 ja saavutettavat hyödyt kun tehdään parannuksia. 
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Määrittelemällä edellä mainitut asiat huolellisesti saadaan selvitettyä DMAIC–prosessin 

tarkoitus sekä laajuus. Tärkeimmät tavoitteet määrittelyvaiheessa on ymmärtää prosessin 

aiheuttama parannus ja muodostaa prosessikuvaus jalostusarvon muodostumisesta. 

Jalostusarvon muodostuminen voidaan kuvata SIPOC-periaatteen mukaisesti (Supplier-

Input-Process-Output-Customers). SIPOC–prosessin kuvaus on esitetty kuvassa 22. 

Tärkeää on myös ymmärtää määritetyn ongelman vaikutukset yrityksen 

kokonaistulokseen. (Karjalainen & Karjalainen 2002, s. 46; Ihalainen & Hölttä 2001, s. 

60.) 

 

 

Kuva 22. Jalostusarvon muodostumisen kuvaamiseen käytettävä SIPOC-prosessikaavio 

(Karjalainen & Karjalainen 2002, s. 47). 

 

4.2.2 Mittaus 

Määrittelyvaiheen jälkeen DMAIC–prosessin seuraava vaihe on toteuttaa tarvittavat 

mittaukset. Mittausvaiheessa tärkeintä on todistaa, että aiemmin määritetty ongelma on 

todellinen ja olemassa oleva. Määrittelyvaiheessa kuvattu ongelma saattaa saada uusia 

piirteitä ja asetetut tavoitteet voivat myös muuttua kun määritetystä ongelmasta on saatu 

kerättyä riittävästi informaatiota. Mittausvaiheessa valitaan tuoteominaisuudet, joiden 

perusteella lähdetään etsimään tarvittavaa informaatiota. Kriittisiä tuoteominaisuuksia 

voidaan tarkastella seuraavasti: 

 laadun kannalta eli CTQ (Critical To Quality)  

 kustannusten kannalta eli CTC (Critical To Cost) 

 ja toimitusten kannalta eli CTD (Critical To Delivery). 
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DMAIC–ongelmanratkaisumenetelmän mittausvaiheessa prosessista tulee etsiä 

informaatiota seuraaviin asioihin: 

 prosessin nykyinen sigmataso  

 prosessin saanto ja kokonaisläpäisysaanto 

 DPU (Defects per units), DPMU (Defects per million units), DPO (Defects per 

opportunities), DPMO (Defects per million opportunities), PPM (Parts per million)  

 sekä prosessin läpimenoaika. 

 

Mittaustuloksien on oltava riittävän luotettavia, jotta yrityksen tai prosessin nykytila 

voidaan määrittää kunnolla. Mittaustulosten luotettavuus on hyvä kuuden sigman tasolla, 

mutta riittävä kun vähintään 90–95 % mittaustuloksista on oikeellisia. (Karjalainen & 

Karjalainen 2002, s. 47.) Valittujen mittareiden soveltuvuutta kuvaamaan tutkittavan 

prosessin kriittisiä laatutekijöitä tulee pohtia mittausvaiheen aikana. Tavoiteltavan 

laatutason ja nykyisen tason välisen eron esiintuominen paljastaa prosessin laajuuden. 

(Ihalainen & Hölttä 2001, s. 60.) 

 

Mittausvaiheen jälkeen lähtötilanne on selvillä ja käytettävissä on dataa, jota analysoimalla 

saadaan tehdyksi johtopäätökset prosessin nykytilasta. Saadulla datalla voidaan rajata 

ongelma tiettyyn tai tiettyihin prosessin vaiheisiin sekä todentaa ongelman laajuus sekä 

taajuus. (Karjalainen & Karjalainen 2002, s. 48.) 

 

4.2.3 Analysointi 

Analysointivaiheen tarkoitus on selvittää mitkä seikat prosessissa aiheuttavat ongelmia ja 

vaihtelua. Olennaista analyysissä on löytää perussyyt poikkeamille sekä prosessivaihtelun 

piilevät lähteet. Analyysivaihe voidaan jakaa kahteen eri osa-alueeseen, jolloin 

analysoidaan erikseen 1) prosessia sekä 2) dataa. Prosessia analysoitaessa keskitytään 

jalostusarvon muodostumiseen eli prosessiin, joka tuottaa asiakkaan vaatimusten mukaisia 

tuotteita. Prosessianalyysissä olennaisia tutkittavia asioita ovat: 

 jakso- ja läpimenoajat 

 korjaus sekä uudelleen tehdyt työt, niin sanottu re-work 

 ja aika, joka ei lisää jalostusarvoa, esimerkiksi jonotusaika. 
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Dataa analysoitaessa pyritään löytämään mitatuista arvoista poikkeamia, toistuvuutta ja 

merkkejä eroavaisuuksista. Löydetyt seikat voivat joko hylätä tai vahvistaa aiemmin 

asetetun teorian ja hypoteesin. (Karjalainen & Karjalainen 2002, s. 48–49.) 

 

Analyysivaiheessa prosessista saattaa paljastua niin sanottu sisäinen tehdas -ilmiö. 

(Ihalainen & Hölttä 2001, s.61). Sisäinen tehdas on ilmiö, jossa valmistettavalle tuotteelle 

tehdään toimenpiteitä, joita ei kirjata mihinkään ylös. Sisäisessä tehtaassa korjataan 

prosessin aikana syntyneitä virheitä palauttamalla tuote takaisin edeltäviin työvaiheisiin 

niin monta kertaa, että voidaan jatkaa prosessia normaalisti eteenpäin. Tehtäviin 

lisätoimenpiteisiin kuluu resursseja, vaikka prosessin kokonaissaanto vaikuttaa hyvältä. 

Kokonaissaanto mitataan prosessin sisään menevän raaka-ainemäärän sekä prosessista 

ulostulevan valmiin tuotteen suhdelukuna. Kokonaissaannon käyttäminen mittarina on 

ongelmallista, jos sisäinen tehdas -ilmiö on olemassa, sillä kokonaissaanto ei huomio 

tapaa, kuinka lopputuote on saatu aikaiseksi. (Ihalainen & Hölttä 2001, s. 51.)  

 

Prosessin kokonaissaannon periaate on esitetty kuvassa 23, jossa tarkastellaan esimerkkinä 

100 kappaleen etenemistä prosessissa eri vaiheiden läpi. Saanto muodostuu vaiheiden 

ulostulleiden ja sisään menneiden tuotteiden suhteesta, jolloin kokonaissaantoon vaikuttaa 

heikentävästi vain hylätyt kappaleet. Kuvan 23 mukainen kokonaissaanto ei kerro totuutta 

esimerkiksi sen suhteen, kuinka paljon prosessivaiheet läpäisseet kappaleita on jouduttu 

korjaamaan. Toisin sanoen prosessin läpäisseihin kappaleisiin käytetty kapasiteetti ei 

ilmene tällä tavalla mitattuna. 
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Kuva 23. Prosessin kokonaissaanto, jossa eri prosessivaiheiden läpäisyä kuvataan 

output/input-suhteella.  

 

Kokonaissaanto ei huomio prosessivaiheiden välissä tapahtuvaa mahdollista kiertoa, eli 

mahdollista palautumista edeltävään työvaiheeseen. Kuvan 23 prosessikaavio ei ota 

huomioon tapaa, jolla lopulliseen 82 kappaleen kokonaissaantoon on päästy. 

Kokonaissaannossa on kuvattu vain hylättyjen kappaleiden lukumäärä eri 

prosessivaiheissa. Lopullinen kokonaissaanto on erillisten prosessivaiheiden välisten 
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saantojen tulo. Kuvan 24 prosessikaaviossa esitetään kokonaisläpäisysaanto, joka ottaa 

huomioon prosessin sisällä korjatut kappaleet, eli niin kutsutun sisäinen tehdas -ilmiön. 

 

 

Kuva 24. Prosessin kokonaisläpäisysaanto, jossa on huomioitu prosessin sisällä tehdyt 

korjaukset. Sisäinen tehdas-ilmiö näkyy välittömästi lopullisessa kokonaissaannossa. 

 

Kuvassa 24 prosessin sisällä tehdyt korjaukset näkyvät suoraan eri prosessivaiheiden 

läpäisymäärissä, jolloin prosessien välinen saanto heikkenee. Kokonaissaanto on tällä 



56 

 

tavalla tarkasteltuna heikompi ja sisäinen tehdas -ilmiö tulee näkyvämmäksi. Kuvassa 24 

esitetty kokonaisläpäisysaanto näyttää paremmin prosessin tehokkuuden eli sen kuinka 

moni kappale todellisuudessa läpäisee prosessin kerralla. 

 

4.2.4 Parannus 

Six Sigma -metodiikan ydinajatus on saavuttaa kuuden sigman laatutaso. Ydinajatuksen 

mukainen laatutaso saavutetaan kun prosessin vaihtelu onnistutaan saamaan riittävän 

alhaiselle tasolle. Vaihtelun pienentämiselle prosessissa on monia keinoja, joista yksi 

merkittävimmistä on koesuunnittelu. Koesuunnittelu tunnetaan myös nimillä Taguchi-

menetelmä ja DOE (Design Of Experiments). Koesuunnittelu etenee pääpiirteittäin 

seuraavanlaisesti: 

1. Vaihtelua aiheuttavista tekijöistä muodostetaan teoria. 

2. Muodostettu teoria muunnetaan hypoteesiksi eli tilastolliseksi ongelmaksi. 

3. Hypoteesi vahvistetaan tai hylätään tilastollisen testin perusteella.  

(Karjalainen & Karjalainen 2002, s. 51.) 

 

Koesuunnittelussa vaihtelua aiheuttavien tekijöiden teorian perusteella tehdään muutoksia 

prosessin sisään meneviin asioihin. Testisarjan avulla tutkitaan valittujen muutettujen 

input-parametrien vaikutusta prosessin ulostuloon eli output:iin. (Karjalainen & 

Karjalainen 2002, s. 163.) 

 

Parannusvaiheen toteuttamisessa pitää huomioida, että korjaavat toimenpiteet kohdistuvat 

varmasti kriittisiin laatutekijöihin, joilla on vaikutusta asiakkaan asettamiin 

laatuvaatimuksiin valmiin tuotteen osalta. Olennaista on, kuinka paljon ja miten prosessi 

muuttuu korjaavien toimenpiteiden jälkeen sekä mikä on prosessin tavoitetaso 

tulevaisuudessa. Löydettyjä korjaavia toimenpiteitä ja ratkaisuja otetaan käytäntöön 

DMAIC–prosessin viimeisessä vaiheessa: ohjaus. (Karjalainen & Karjalainen 2002, s. 52; 

Ihalainen & Hölttä 2001, s. 61.) 

 

4.2.5 Ohjaus 

DMAIC–prosessin viimeisessä vaiheessa varmistetaan korjaavien toimenpiteiden ja 

saavutetun toimintatason ylläpitäminen. Ohjausvaiheessa prosessin ongelmien aiheuttajat 

ja niiden vaikutukset ulostuloon ovat tiedossa. Tärkeää on suunniteltujen ratkaisujen 
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toimeenpaneminen sekä niiden pysyvä ylläpitäminen, jotta tavoitteen mukaiseen 

laatutasoon päästään ja sitä voidaan ylläpitää. Ohjausvaihetta voidaan kontrolloida ja 

helpottaa muun muassa seuraavilla apukeinoilla prosessissa: 

 SPC-ohjauskortit (Statistical Process Control) 

 laatujärjestelmät, kuten ISO 9001 

 prosessin toleranssien määrittäminen ja standardisointi 

 sekä Lean-ajattelun lisääminen tuotannossa.  

(Karjalainen & Karjalainen 2002, s. 52–53; s.128.) 

 

Ohjausvaiheessa prosessin muuttujia kontrolloidaan ulostulon sijaan, sillä aiemmissa 

DMAIC–prosessivaiheissa ulostuloon vaikuttavat muuttujat ja tekijät on selvitetty. 

Ulostuloa mittaamalla vaihtelu voidaan kuitenkin tunnistaa. SPC-ohjauskorteilla voidaan 

mitata esimerkiksi prosessin ulostuloa. Ohjauskortissa on asetettu ylä- ja alavalvontarajat 

UCL ja LCL (upper control level ja lower control level), joiden välissä mitattavan 

ulostulodatan tulisi pysyä. Ohjauskortin UCL ja LCL –rajat on laskettu tavoitteellisen 

laatutason eli sigmatason perusteella, esimerkiksi kuuden sigman tasolla 99,7 % 

ulostulodatasta tulee olla asetettujen rajojen sisäpuolella. (Paalanen 2015.) 

 

Prosesseissa voi ilmetä kahdenlaista vaihtelua: systeemisyy- ja erityissyyvaihtelua. 

Systeemisyyvaihtelussa tiedetään ennalta asetettujen UCL- ja LCL-valvontarajojen 

ääriarvot ja hyväksytään, että nämä ääriarvot esiintyvät osana prosessia. SPC-

ohjauskorttien tarkoituksena on paljastaa prosessissa mahdollisesti esiintyvät erityissyyt ja 

antaa signaali prosessia ohjaaville henkilöille tasapainottaa prosessia. Erityissyyvaihtelu 

havaitaan SPC-kortin avulla, kun mittausdata ylittää asetetun UCL- tai LCL-rajan. 

Havaitun erityissyyvaihtelun perusteella prosessimuuttujia säädetään, jotta ulostulon 

vaihtelu on jälleen sallittujen raja-arvojen sisällä. Kun erityissyyvaihtelua prosessissa ei 

esiinny, kutsutaan prosessia stabiiliksi. Stabiilia prosessia on helpompi kontrolloida ja 

ennustaa kun tiedetään etukäteen minkä ääriarvojen sisällä prosessi toimii. (Paalanen 

2015.)    
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5 DMAIC-MENETELMÄ KARHULAN VALIMOSSA 

 

 

Valimoprosessin moninaisuuden ja runsaan muuttujamäärän vuoksi DMAIC-

ongelmanratkaisumenetelmä valittiin tämän diplomityön päätyökaluksi. Kuten edellä 

olevissa kappaleissa on esitetty, valimoprosessissa esiintyy runsaasti vaihtelua eikä 

vaihteluväliä pystytä helposti ennustamaan. Käytännön esimerkkejä vaihtelun 

aiheuttamista ongelmista on runsaasti. Muun muassa valutapahtuman jälkeen ei voida olla 

heti varmoja onko valukappale kelvollinen, ja kannattaako sen valmistusta jatkaa vai 

joudutaanko aloittamaan alusta. Esimerkiksi tehtäessä hitsauskorjattuihin kohtiin 

tunkeumavärjäystä, ei voida tietää läpäiseekö tarkastus asetetut vaatimukset vai tarvitaanko 

lisää korjaushitsausta. Lisäksi haasteellista on määrittää etukäteen, kuinka monta 

korjaushitsaus- ja tunkeumavärikierrosta kappaleelle tarvitsee lopulta tehdä.  

 

Edellä mainitut ovat vain muutamia esimerkkejä valimoprosessin ennustettavuuden 

haasteista sekä satunnaistekijöistä vaihtelevuuden aiheuttajina. Viisivaiheisella DMAIC-

ongelmanratkaisumenetelmällä pyritään löytämään valimoprosessin suorituskykyä 

parantavat seikat sekä poistamaan vaihtelevuutta aiheuttavat satunnaistekijät. 

Valimoprosessiin sovitettuna DMAIC-menetelmän ensimmäisessä vaiheessa määritellään 

ja rajataan tarkasti tutkittava ongelma. Sen jälkeen edetään vaiheittain kappaleessa 4.3 

esitettyjen DMAIC-vaiheiden mukaisesti. 

 

5.1 Määrittely (Define) 

Niin sanottujen vaatimuksellisten töiden, eli poikkeuksellisia työvaiheita sisältävien 

valukappaleiden valmistuksen oletetaan haittaavan muuta tuotantoa, jossa poikkeavia 

työvaiheita ei tehdä. Nykytuotannossa vaatimukselliset valutilaukset ovat lisääntyneet 

tavallisten töiden rinnalla ja niiden tekeminen yhtäaikaisesti ei ole onnistunut riittävän 

tehokkaasti. Vaatimuksellisten töiden lukumäärän kasvaessa yhä useampi tavallisilla 

vaatimuksilla oleva työ jää tekemättä oikea-aikaisesti ja saattaa viivästyä merkittävästi. 

 

Poikkeavien työvaiheiden suorittamiseen liittyy satunnaistekijöitä, joiden vuoksi tarkkaa 

tuntimäärää poikkeavien työvaiheiden suorittamiseen on lähes mahdotonta arvioida 

etukäteen. Poikkeavien työvaiheiden suorittamiseen ei myöskään ole aina yksinomaan 
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varattua kapasiteettia, joten tavallisten työvaiheiden suorittamiseen on tällöin käytössä 

vähemmän kapasiteettia. Tavalliset työvaiheet, jotka suoritetaan poikkeuksetta lähes 

kaikille valukappaleille, esiteltiin kappaleessa 2 ja jälkikäsittelyn osalta selkeimmin 

kuvassa 3. Kappaleessa 5.1.1 esitetään tämän diplomityön hypoteesissa esiin nostetut 

poikkeavat työvaiheet ja perustellaan, miksi ne on valittu juuri tähän asiayhteyteen. 

 

Kappaleessa 5.2 tarkastellaan läpimenoaikoja niin teoriassa kuin käytännössä. 

Esimerkkitapaukseksi teoreettisten läpimenoaikojen suhteen valittiin Sulzerin Ahlstar A–

tuoteperheen A22–80 pumpputyyppi. Tämä pumpputyyppi on valittu tarkasteltavaksi sen 

suurien vuosittaisten tuotantomäärien vuoksi, joten dataa kyseisestä pumpputyypistä on 

saatavilla runsaasti. Kyseistä pumppua valmistetaan vuosittain niin tavallisilla kuin 

poikkeavilla laatuvaatimuksilla, joka mahdollistaa vertailemisen näiden välillä. 

Varsinainen mitattu, empiirinen data läpimenoajoista on tuotettu Sulzerin SAP-

järjestelmän raporteista vuosilta 2012–2015. 

 

Ahlstar A22-80 on perusperiaatteeltaan yksivaiheinen keskipakopumppu, joka soveltuu 

niin puhtaan kuin likaveden pumppaamiseen. Myös kuitupitoisten, jopa kiinteitä 

partikkeleita tai kaasua sisältäviä nesteitä voidaan pumpata tämän tyyppisillä pumpuilla. 

Ahlstar A-tuotesarjan pumput ovat yksinkertaisen rakenteensa vuoksi erittäin pitkäikäisiä 

sekä luotettavia ja modulaarisuutensa ansiosta ovat erittäin räätälöitävissä asiakkaiden 

prosesseihin. Ahlstar A-sarjan pumppuja on saatavilla paineaukkojen halkaisijoilla väliltä 

32–700 mm. Tyypin A22–80 pumppu kuuluu laakerointikokoon 2 ja siinä on 

halkaisijaltaan 80 mm paineaukko. (Sulzer Pumps Finland Oy 2016a.) Tyypillinen Ahlstar 

A-sarjan pumppu ilman moottoria ja perustuslevyä on esitetty kuvassa 25. 
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Kuva 25. Sulzerin valmistama Ahlstar A-sarjan yksivaiheinen keskipakoprosessipumppu 

(Sulzer Pumps Finland Oy 2016a). 

 

5.1.1 Poikkeavat työvaiheet 

Poikkeavat työvaiheet tässä diplomityössä määritellään sellaisiksi työvaiheiksi, joita ei 

valutuotteille normaalisti tehdä. Normaalista valmistustavasta poikkeavia työvaiheita 

ohjaavat tekemään kappaleessa 3.3 esitellyt sisäiset sekä asiakaslähtöiset laatuvaatimukset. 

Poikkeavia työvaiheita ovat: 

 lähes kaikki rikkomattomat aineenkoetusmenetelmät, eli NDT-tarkastukset  

 sekä niiden yhteydessä vaadittava dokumentaatio 

 peittaus 

 hiekkapuhallus 

 3.2 materiaalisertifikaatti kappalekohtaisilla aineenkoetussauvoilla valettuna 

 ylimääräiset hitsauskorjaukset 

 ja osa alihankintatöistä. 
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NDT-tarkastusten yhteydessä tehtäviä tyypillisiä dokumentteja ovat: 

 tarkastus- ja hyväksyntäpöytäkirjat, erikseen jokaiselle NDT-menetelmälle 

 hitsauskartat, eli niin sanotut virhekartat (defect maps) 

 lämpökäsittelyraportit 

 

Ylimääräiset hitsauskorjaukset Karhulan valimossa 

Ylimääräiset hitsauskorjaukset aiheutuvat valun lähtölaatutasosta, joka korostuu kun 

valulle asetetaan laatuvaatimuksia esimerkiksi teettämällä ylimääräisiä 

tunkeumanestetarkastuksia. Tunkeumanestetarkastuksen osoittamat virheelliset kohdat 

hitsataan virheettömiksi usein sellaisistakin kohdista valuja, joita ei tavallisella 

laatuvaatimustasolla korjattaisi. Ylimääräisiä hitsauskorjauksia tehdään valukappaleille 

niin kauan, että vaadittu laatutaso saavutetaan ja tunkeumanestetarkastuksesta saadaan 

hyväksyttävä tulos. Ylimääräiset hitsauskorjaukset ovat prosessin kannalta sikäli 

ongelmallisia, että ne käyttävät samoja resursseja kuin ennalta suunnitellut ja tiedetyt 

hitsauskorjaukset. Toisin sanoen ylimääräisille hitsauskorjauksille ei ole ylimääräistä 

hitsauskapasiteettia, jolloin jotakin muuta tuotantoa jää tekemättä, jos ylimääräistä 

korjausta on runsaasti. 

 

Alihankintatyöt Karhulan valimossa 

Osa poikkeavista työvaiheista tehdään alihankintana omien resurssien puuttumisen tai 

kapasiteetin tasaamisen vuoksi. Alihankintaa hyödynnetään myös omien laitteiden tai 

pätevyyksien puuttumisen vuoksi. Karhulan valimon tyypillisimmät poikkeukselliset 

työvaiheet, joissa hyödynnetään alihankkijoita, ovat: 

 

Kapasiteetin tasaamiseksi: 

 valujen tunkeumanestetarkastus 

 ja valujen korjaushitsaus ja puhdistus 

 

Resurssien tai pätevyyksien puuttuessa: 

 RT-tarkastukset sekä niihin liittyvä dokumentointi 

 asiakkaan vaatiessa niin sanottua kolmannen osapuolen näkemystä, eli ulkopuolista 

tarkastajaa 

 suurien valukappaleiden hiekkapuhallukset 
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 esikoneistus työvara jättäen 

 sekä peittaus. 

 

Alihankintaa pyritään hyödyntämään erityisesti silloin, kun omat resurssit eivät kykene 

tuottamaan riittävästi kapasiteettia tuotannon tarpeisiin. Alihankinta on myös erityisen 

joustava ja kustannustehokas tapa säätää valimon kapasiteettia riittävälle tasolle. 

  

5.2 Mittaus (Measure) 

Mittauksilla pyritään tuottamaan dataa todellisista, toteutuneista valutuotteiden 

puhdistamon läpimenoajoista niin poikkeuksellisia kuin tavallisia työvaiheita sisältävillä 

valukappaleilla. Läpimenoaikojen suhteen hyödynnetään Sulzerin SAP-tietojärjestelmästä 

saatavia tietoja vuosilta 2012–2015. Mittausvaihe on jaettu kahteen osa-alueeseen: 1) 

teoreettiseen ja 2) todelliseen läpimenoaikaan, joista ensiksi mainittu käsitellään ensiksi. 

 

Läpimenoaika teoriassa 

Kuvassa 26 on esitetty referenssipumpun Ahlstar A22–80 SAP-tietojärjestelmän mukaiset 

työvaiheet ja läpimenoajat tavallisilla sekä poikkeavilla laatuvaatimuksilla. Tarkastelussa 

on mukana vain ne pumpun valuosat, jotka ovat paineenalaisia. Paineenalaisia valuosia 

ovat pumpun pesä ja kansi. Näiden lisäksi pumpun muita perusosia ovat juoksupyörä ja 

sivulevy, jotka ovat rajattu pois tästä tarkastelusta. 
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Kuva 26. Työvaiheiden vertailua A22-80 pumpun pesän valuaihion osalta. Kuvan 

yläosassa on esitetty tavalliset työvaiheet ja alaosassa vastaavasti poikkeavilla työvaiheilla 

tehtävä pesän valuaihio. Kuva on muokattu Sulzerin SAP-tietojärjestelmästä. 

 

Kuvassa 26 esitetyistä työvaiheista ylempi edustaa tavanomaista valukappaleen 

valmistusvaiheiden reittiä ja alemman kuuluessa poikkeuksellisia vaatimuksia sisältävälle 

samanlaisen pumpun pesän valukappaleelle. Päivämäärät ovat SAP:n tavoitepäiviä 

kyseisten työvaiheiden suorittamiselle, toteutuneet päivämäärät voivat poiketa niistä. Tästä 
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syystä määritetty läpimenoaika on teoreettinen niin sanottu suunniteltu reittiaika. Kuvan 26 

esimerkkitapauksessa poikkeukselliset laatuvaatimukset ovat: lämpökäsittelyraportti, 

hitsauskartat ja tunkeumanestetarkastus raportilla. Näiden teoreettinen yhteisvaikutus 

kokonaisläpimenoaikaan on hieman yli viikko verrattaessa peruslaatuvaatimukselliseen 

kappaleeseen. 

 

Taulukossa 5 on esitetty prosessipumpulle A22–80 erikoisvaatimusten aiheuttaman 

lisätyön määrä tunneissa. Lisätunnit on arvioitu ASTM A890 3A duplex-teräslaadulle, joka 

on yleisin valettava teräslaatu Karhulan valimossa. Austeniittisille, superausteniittisille 

sekä nikkeliseoksille sovelletaan saman taulukon tuntimääriä kertoimella 1,5. Kyseisen 

taulukon tuntimäärät ovat keskimääräisiä ja perustuvat usean vuoden empiirisiin 

havaintoihin. Kyseisiä tuntimääriä käytetään virallisesti SAP–reittiaikoihin, jotka 

määrittelevät tuotannonohjausjärjestelmässä kappaleiden valmistusajat sekä hinnan. 

 

Taulukko 5. Poikkeuksellisten työvaiheiden tuntimäärät pumpun paineenalaisille osille. 

Poikkeuksellinen työvaihe Pesä [h] Pesän kansi [h] 

PT EN1371-1 Luokka 3. Raportilla.  17,3 8,6 

PT EN1371-1 Luokka 3 Ulkop.valvoja 19,3 10,6 

Radiografinen tarkastus. Raportilla. 12 5 

RT tarkastus. Ulkopuolinen valvoja. 14 7 

Ultraäänitarkastus.Raportilla. 15 6 

UT-tarkastus Ulkopuolinen valvoja. 17 8 

MT EN 1369 level 3. Raportilla. 17,3 8,6 

MT EN 1369 level 3. Ulkopuolinen. valvoja. 19,3 10,6 

Hitsauskartat, raportilla. 8,6 8,6 

Hitsauskartat, raportilla. Ulkop. valvoja. 10,6 10,6 

Työvaiheiden kesto yhteensä 150,4 83,6 

 

Edellä esitetystä taulukosta voidaan todeta, että poikkeukselliset laatuvaatimukset voivat 

kasvattaa pesän valmistumisaikaa jopa 150 tuntia ja vastaavat vaikutukset pesän kannelle 

ovat lähes 84 tuntia. Useimmissa poikkeuksellisia laatuvaatimuksia sisältävissä tilauksissa 

ei kuitenkaan ole vaadittu taulukon 5 kaikkia työvaiheita. 
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Läpimenoaika käytännössä 

Tässä diplomityössä tutkitaan hypoteesin mukaisesti erikoisvaatimuksellisten 

valukappaleiden valmistuksen vaikutuksia tavalliseen tuotantoon ja läpimenoaikoihin. 

Tarvittavat mittaukset todellisista läpimenoajoista toteutettiin Sulzerin SAP-

tietojärjestelmästä saatavien raporttien avulta. Raporteista haettavien mittausdatojen 

hakemiseen käytettiin seuraavia reunaehtoja: 

 koko toimitettu tilauskanta vuosilta 2012–2015 oli mukana tarkastelussa 

 sekä poikkeuksellisia että tavallisia vaatimuksia sisältäviä töitä tarkasteltiin 

 valimon omat työt (kuten erilaiset tuotannon apuvälineet) ja koevalut rajattiin pois 

 hylätyt, virheelliset kappaleet rajattiin pois 

 sekä kaavaamon ja sulaton osuus rajattiin pois eli tarkasteltiin vain jälkikäsittelyn, 

puhdistamon, osuutta läpimenoajoista. 

 

Saaduista SAP-raporteista koostettiin mittausta varten dataa suunnitellusta sekä 

toteutuneesta puhdistamon läpimenoajasta Excel–taulukkolaskennan avulla. Toteutuneen 

ja suunnitellun läpimenoajan väliltä laskettiin erotus, joka kuvaa kuinka hyvin todellinen 

läpimenoaika vastaa suunniteltua. Negatiivinen luku toteutuneen ja suunnitellun 

läpimenoajan erotuksena tarkoittaa, että kappale on valmistunut etuajassa, nolla tarkoittaa 

täysin suunnitelman mukaista läpimenoaikaa ja positiiviset luvut ilmoittavat läpimenoajan 

ylittäneen suunnitelman. Jokaisesta vuodesta välillä 2012–2015 piirrettiin jakaumakuvat 

Minitab-ohjelman avulla. Kuvat kertovat toimitettujen kappaleiden määrän jakauman 

toteutuneen ja suunnitellun läpimenoajan erotuksien suhteen. Analysointia varten 

jakaumista laskettiin myös toteutuneen ja suunnitellun puhdistamon läpimenoajan 

erotuksien: 

 keskiarvo 

 keskihajonta 

 ja mediaani. 

 

Seuraavissa kuvissa 27, 28, 29 ja 30 esitetään toimitettujen kappaleiden määrän jakauma 

toteutuneen ja suunnitellun läpimenoajan erotuksien suhteen vuosittain. 
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Kuva 27. Kaikkien toimituksien jakauma toteutuneen ja suunnitellun puhdistamon 

läpimenoajan suhteen vuonna 2012 Karhulan valimossa.  

 

 
Kuva 28. Kaikkien toimituksien jakauma toteutuneen ja suunnitellun puhdistamon 

läpimenoajan suhteen vuonna 2013 Karhulan valimossa.  
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Kuva 29. Kaikkien toimituksien jakauma toteutuneen ja suunnitellun puhdistamon 

läpimenoajan suhteen vuonna 2014 Karhulan valimossa.  

 

Kuva 30. Kaikkien toimituksien jakauma toteutuneen ja suunnitellun puhdistamon 

läpimenoajan suhteen vuonna 2015 Karhulan valimossa. 
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Näiden lisäksi Minitab:lla analysoitiin vuosittain datan normaalijakautuneisuus Anderson-

Darling–testin avulla. Anderson-Darling–testin avulla saatavasta kuvaajasta voidaan 

tarkastella kuinka hyvin tarkasteltava populaatio noudattaa normaalijakaumaa tai ei 

noudata ollenkaan (Minitab 2016a). Datan normaalijakautuneisuuden tulokset on esitetty 

kuvissa 31, 32, 33 ja 34. 

 

 

Kuva 31. Minitabilla tehdyn Anderson-Darling–normaalijakautuneisuustestin tulos vuoden 

2012 datasta.  
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Kuva 32. Minitabilla tehdyn Anderson-Darling–normaalijakautuneisuustestin tulos vuoden 

2013 datasta. 

 

 

Kuva 33. Minitabilla tehdyn Anderson-Darling–normaalijakautuneisuustestin tulos vuoden 

2014 datasta. 
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Kuva 34. Minitabilla tehdyn Anderson-Darling–normaalijakautuneisuustestin tulos vuoden 

2015 datasta. 

 

Kuvassa 35 on esitetty tutkitun datan eli puhdistamon toteutuneen ja suunnitellun 

läpimenoajan erotuksen hajonta toimitettujen kappaleiden suhteen. Kuvassa data on 

esitetty pistemäisinä populaatioina vuosien 2012–2015 välillä ja läpimenoaikojen hajonta 

on havaittavissa kuvasta. Kuvan piirtämiseen on käytetty Minitab-ohjelmaa. 

 

 

Kuva 35. Toteutuneen ja suunnitellun puhdistamon läpimenoajan hajonta toimitettujen 

kappaleiden suhteen vuosien 2012–2015 aikana. Kuva on tehty Minitab:lla.  
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Minitab:n avulla tehtiin vielä vertailu eri vuosien datojen välillä niin sanotun ”two-sample-

test”:n avulla. Menetelmä vertailee kahta datajoukkoa tai populaatiota keskenään ja 

saadulla P-arvolla voidaan todeta ovatko datat tilastollisesti erilaiset vai samanlaiset 

(Minitab 2016b). Jos P-arvo on 0, niin silloin datat ovat tilastollisesti erilaiset ja muutosta 

on tapahtunut. Jos P-arvo on > 0 ja < 1, niin datat ovat tilastollisesti samanlaiset ja 

muutosta ei ole tapahtunut. Tulosten perusteella tutkitut datajoukot erosivat toisistaan, 

lukuun ottamatta vertailua vuosien 2013–2014, jolloin testin perusteella ei ollut tapahtunut 

tilastollista muutosta. ”Two-sample-test” –tulosten perusteella tilastollista muutosta 

datajoukoissa on kuitenkin tapahtunut muiden vuosien välillä. Minitab:lla tehdyt ”two-

sample-test” –tulokset on esitetty liitteessä III. 

 

Taulukossa 6 on esitetty kootusti puhdistamon toteutuneen ja suunnitellun läpimenoajan 

erotuksien keskiarvot, keskihajonnat, mediaanit sekä otoskoot vuosilta 2012–2015. 

 

Taulukko 6. Puhdistamon toteutuneen ja suunnitellun läpimenoajan erotuksien koottu data 

vuosilta 2012–2015. 

Toteutunut – suunniteltu LT 2012 2013 2014 2015 

Keskiarvo [d] -2,026 -4,019 -3,918 3,316 

Keskihajonta [d] 11,37 11,15 10,4 14,66 

Mediaani [d] -3 -5 -5 0 

N [kpl] 14477 13466 15831 15129 

 

Tehtyjen mittausten perusteella dataa voidaan analysoida kaikkein parhaiten toimitusten 

suhteen (CTD, critical to delivery). Tehdyillä mittauksilla on tuotettu dataa, joka kuvaa 

mahdollisimman hyvin Karhulan valimon puhdistamon todellista läpäisykykyä. 

Läpimenoaika on muutettu toteutuneen ja suunnitellun läpimenoajan erotukseksi sen takia, 

että sen avulla voidaan tarkastella todellisen, toteutuneen läpimenoajan laatua. Toisin 

sanoen se pyrkii kuvaamaan sitä, kuinka hyvin todellinen puhdistamon läpimenoaika 

vastaa SAP:ssa suunniteltua reittiaikaa. DMAIC–menetelmän mukaisessa järjestyksessä 

seuraavassa kappaleessa 5.3 analysoidaan edellä esitettyä dataa tarkemmin. Taulukossa 7 

on esitetty vuosien 2012–2015 toteutuneen ja suunnitellun läpimenoajan erotusten 

prosentuaalinen jakautuminen yhden sekä kahden viikon vaihteluvälille ja lisäksi on 

esitetty niiden kappaleiden prosenttiosuus, jotka ovat ylittäneet tai alittaneet suunnitellun 

läpimenoajan 14 päivällä eli kahdella viikolla. 
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Taulukko 7. Toteutuneen ja suunnitellun läpimenoajan erotusten prosentuaalinen 

jakautuminen eri vaihteluvälien mukaisesti. 

Toteutunut – suunniteltu [d] 2012 [%] 2013 [%] 2014 [%] 2015 [%] 

   -7 ≤ 0 ≥ 7 63,1 52 56,7 52,2 

   -14 ≤ 0 ≥ 14 88 83,7 88,5 82,1 

< -14 ja > 14 11,9 16,2 11,4 17,8 

 

5.3 Analysointi (Analysis) 

Analyysivaihe on jaettu kahteen osa-alueeseen, joissa ensin analysoidaan varsinainen data 

ja pyritään tuottamaan havainnot mittaustuloksista. Toisessa vaiheessa analysoidaan 

prosessia, jonka avulla pyritään löytämään selvitystä analysoituun dataan ja siitä tehtyihin 

havaintoihin. 

 

Datan analysointi 

Merkittävä havainto tutkittavasta datasta tehtiin Minitab:lla Anderson-Darling–testin 

avulla, jonka perusteella mitattu data ei noudattanut normaalijakaumaa. Vaikka tilastollisen 

analyysin perusedellytys eli datan normaalijakautuminen ei täyty, päätettiin analysointia 

jatkaa ja keskittyä normaalijakautumattomuuden syiden selvittämiseen. Varmistukseksi 

Anderson-Darling–testi tehtiin erikseen toteutuneille ja suunnitelluille puhdistamon 

läpimenoajoille. Edes suunniteltu läpimenoaika kaikkien toimitettujen kappaleiden osalta 

ei noudattanut normaalijakaumaa ja samoin käyttäytyi myös toteutunut läpimenoaika. 

Hajonta pisimpien ja lyhimpien toteutuneiden ja suunniteltujen läpimenoaikojen erotusten 

suhteen oli liian suuri. Toimitettujen kappaleiden joukossa on läpimenoaikojen erotuksien 

ääripäillä parhaimmillaan eroa jopa 250 päivää. Tarkasteltaessa kaikkia näitä ääripäitä, 

jopa 200 päivää suunniteltua läpimenoaikaa ylittäneitä kappaleita, havaitaan olevan 

yhtäläisyyksiä. Ne kuuluvat kaikki kappaleessa 5.1.1 esitettyjen poikkeuksellisia 

työvaiheita sisältäneiden töiden joukkoon. 

 

Vuotta 2012 on tarkasteltava muita vuosia kriittisemmin, sillä se on ensimmäinen 

kokonainen vuosi kun SAP–tietojärjestelmä on ollut käytössä Karhulan valimossa. Vaikka 

datasta on suodatettu pois selkeät häiriöt ja virheet, voi joukossa silti olla poikkeamia 

järjestelmän käyttöönoton vuoksi. Tarkasteltaessa puhdistamon toteutuneen ja suunnitellun 

läpimenoajan erotusta vuosien 2012–2014 aikana, on läpimenoaika ollut keskimäärin 

suunniteltua reittiaikaa lyhyempi. Poikkeuksen tekee vuosi 2015, jolloin keskimääräinen 
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puhdistamon läpimenoaika valukappaleelle oli 3,3 päivää suunniteltua reittiaikaa pidempi. 

Selitystä datan normaalijakaumaa noudattamattomuudelle voidaan hakea läpimenoaikojen 

ääripäistä. Vaikka toteutuneen ja suunnitellun puhdistamon läpimenoajan erotus ei lukujen 

perusteella näytä olevan merkittävästi nollasta kaukana, on keskihajonta samanaikaisesti 

varsin suurta. Erityisesti vuonna 2015 läpimenoaikojen erotuksen keskihajonta oli lähes 15 

päivää. 

 

Minitab:lla tehdyn ”two-sample-test”:n perusteella tutkittiin datojen eroavaisuuksia. 

Liitteen III mukaisten testitulosten perusteella datat olivat erilaiset, lukuun ottamatta 

vuosien 2013 ja 2014 välillä ilmennyttä samankaltaisuutta. Testien perusteella tilastollisesti 

ajateltuna muutosta läpimenoajoissa on tapahtunut kaikkina muina vuosina paitsi 2013–

2014 välillä. Kuvassa 1 esitettiin erikoisvaatimuksellisten töiden prosenttiosuudet koko 

tilauskannasta vuosina 2012–2015. Kuvan 1 perusteella erityisesti vuosien 2013–2015 

välillä on nähtävissä kasvua erikoisvaatimuksellisten töiden osuuksista koko 

tilauskannassa. Poikkeuksen tekee vuosi 2012 (SAP-järjestelmän implementointivuosi 

Karhulan valimossa), jolloin erityisvaatimuksellisia töitä oli runsaasti muihin vuosiin 

verrattaessa.  

 

Samaan aikaan kun erityisvaatimuksellisten töiden määrä tilauskannassa on lisääntynyt, on 

puhdistamon toteutuneen ja suunnitellun läpimenoajan erotuksen keskiarvo kasvanut 

negatiivisesta neljästä päivästä yli kolmeen päivään suunniteltuun läpimenoaikaan nähden. 

Keskihajonnan voidaan myös todeta kasvaneen. Tilauskannan rakennemuutosta ja 

läpimenoaikojen kehitystä keskenään verrattaessa voidaan arvioida, että kasvavalla 

erityisvaatimuksellisten töiden määrällä on ollut vaikutusta koko Karhulan valimon 

tuotantoon. Erityisesti tavallisten töiden tekeminen erityisvaatimuksellisten töiden rinnalla 

ei datan perusteella suju aina suunnitelmien mukaisesti. Tilauskannan rakennemuutoksen 

korrelaatiota puhdistamon läpimenoajan kannalta tutkittiin lineaarisella 

regressioanalyysillä Minitab:n avulla. Regressioanalyysin avulla tutkittiin onko 

erityisvaatimuksellisilla töillä tilastollisesti ollenkaan vaikutusta läpimenoaikojen 

keskiarvoon tai keskihajontaan. Kuvassa 36 on esitetty Minitab:lla tehdyn lineaarisen 

regression tulos. 
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Kuva 36. Lineaarisen regressioanalyysin tulos. Regressioanalyysissa tutkittiin Minitab:n 

avulla vuosien 2012–2015 tilauskannan muutoksen korrelaatiota puhdistamon 

läpimenoaikojen keskihajontaan. 

 

Lineaarisen regressioanalyysin tuloksen perusteella 46,2 % vuosien 2012–2015 

puhdistamon toteutuneen ja suunnitellun läpimenoajan erotuksen keskihajonnasta selittyy 

erikoisvaatimuksellisten töiden kasvaneesta osuudesta koko tilauskannassa. Tulos oli 

täysin sama kun se tehtiin puhdistamon toteutuneen ja suunnitellun läpimenoajan erotuksen 

keskiarvolle. Regressioanalyysin tulos tukee diplomityön alussa esitettyä hypoteesia. 

Seuraavassa prosessianalyysi -kappaleessa tarkastellaan käytännön läheisemmin syitä 

edellä analysoiduille ja havaituille tilastollisille tuloksille. 

 

Prosessin analysointi 

Mitatusta datasta voidaan havaita lukuisia poikkeamia ja eroavaisuuksia, jotka ovat 

toistuvia tarkasteltavien vuosien aikana. Havaitut poikkeamat näkyvät datassa 

läpimenoaikojen räikeinä eroina suunniteltuun läpimenoaikaan verrattaessa. Näiden 

poikkeamien voidaan todeta edustavan tuotantoa, jolla on poikkeuksellisia työvaiheita, 

jotka johtuvat muun muassa erityisistä laatuvaatimuksista. Vaikka tuotteelle on asetettuna 

poikkeuksellisia työvaiheita useitakin, on sille olemassa suunniteltu läpimenoaika 
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kuitenkin huomattavasti pidempi kuin tavallisilla työvaiheilla olevalla vastaavalla 

kappaleella. Suuret poikkeamat toteutuneen ja suunnitellun läpimenoajan erotuksessa 

kertovat, että työ ei ole edennyt suunnitelman mukaisesti ja on viettänyt liian kauan joko 

tietyssä työvaiheessa tai työvaiheiden välissä. 

 

Kappaleessa 5.1.1 määriteltiin mitä erityisvaatimukset ja niistä koituvat poikkeukselliset 

työvaiheet tarkoittavat tässä työssä valukappaleiden osalta. Yleisesti NDT -testit sekä 

niihin liittyvän dokumentaatio muodostaa merkittävän osan poikkeuksellisista työvaiheista 

sekä vie merkittävän osan kappaleiden tekemiseen käytettävästä työajasta. Kappaleessa 5.2 

esitettiin, että teoriassa poikkeuksellisilla työvaiheilla valukappaleen valmiiksi tekemiseen 

puhdistamossa voi kulua jopa 150 tuntia enemmän aikaa kuin tavallisilla työvaiheilla 

olevan kappaleen tekemiseen. Käytännössä aikaa kuluu useimmiten vielä enemmän, 

etenkin jos erityisvaatimuksellisia töitä on tuotannossa yhtä aikaa runsaasti, sillä 

työvaiheiden välinen jonotusaika kasvaa kapasiteetin loppuessa. SAP:sta saatavasta datasta 

tätä ei pysty yksiselitteisesti määrittämään, sillä Karhulan valimossa tehdään 

välikuittaukset kappaleiden etenemisestä tuotannossa vain lämpökäsittelyn ja 

valmistumisen kohdalla. Näin ollen kaikki näiden kahden välissä tapahtuvasta tuotannosta 

ei ole havaittavissa SAP -järjestelmästä. 

 

Toteutuneen ja suunnitellun puhdistamon läpimenoajan erotuksen vaihteluväli sekä suuri 

keskihajonta etenkin erityisvaatimuksellisissa tuotteissa viittaa sisäinen tehdas –ilmiöön 

Karhulan valimossa. Toteutumattomat suunnitellut reittiajat kertovat, että kappale joko 

jonottaa työvaiheisiin oletettua kauemmin tai työvaiheita tehdään useammin kuin 

suunniteltu reitti antaa ymmärtää. Sisäisessä tehtaassa kappale palaa prosessin edeltäviin 

vaiheisiin niin monta kertaa, että se on kelvollinen jatkamaan eteenpäin prosessin 

seuraaviin vaiheisiin. Sisäisen tehtaan työvaiheita ei ole suunniteltu etukäteen, eikä niitä 

kirjata ylös kappaleen työvaiheiksi. Räikeimmissä suunnitellun reittiajan ylityksissä, kuten 

jopa 200 päivällä ylitys suunnitellusta, kappale viettää aikaa jonottamalla työvaiheisiin 

sekä erityisesti NDT -tarkastustyövaiheiden takia.  

 

Tavalliset työvaiheet, jotka esitettiin kappaleessa 2 eivät tunnetusti aiheuta sisäinen tehdas 

–ilmiötä, mutta kappaleessa 5.1.1. esitetyillä poikkeavilla työvaiheilla kyseinen ilmiö on 

tyypillinen. Kuten jo aiemmin mainittiin, NDT – tarkastusten osoittamia virhekohtia 
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korjataan hitsaamalla niin monta kertaa, että vaadittu laatutaso saavutetaan. 

Valimoprosessin mukaisesti hitsauksien ja tarkastusten välillä joudutaan tekemään 

pakollisia työvaiheita 1) jotta kappale on valmis uusintahitsaukseen ja 2) kappale on valmis 

uusintatarkastukseen. Aloitettaessa valukappaleen valmistus oletuksena ei ole sellainen 

laatutaso, jotta voitaisiin etukäteen määritellä kappaleelle tehtävän esimerkiksi viisi 

korjaushitsaus- ja –tarkastuskierrosta. Tarkasteltavat mittaustulokset osoittavat, että 

toteutumaton suunniteltu läpimenoaika liittyy ylimääräisiin kirjaamattomiin työvaiheisiin, 

joita toteutuessaan kutsutaan ”sisäiseksi tehtaaksi”. 

 

5.4 Parantaminen (Improve) 

DMAIC-prosessin tarkoituksena on saavuttaa Six Sigma –metodiikan mukainen kuuden 

sigman taso, jossa ydinajatuksena prosessin vaihtelu on mahdollisimman alhaisella tasolla 

ja virheiden määrä lähes olematon. Karhulan valimossa nykyisen sigmatason 

hahmottaminen datan normaalijakautumattomuuden vuoksi on haastavaa. Lisäksi 

valimoprosessin luonteelle on tässä työssä kuvattujen seikkojen vuoksi ominaista, että 

kuuden sigman tason saavuttaminen on mahdotonta. 

 

Oleellista on kiinnittää huomioita tutkitun puhdistamon läpimenoajan keskihajontaan, joka 

vuosien 2012–2015 aikana on ollut koko ajan yli 10 päivää. Tyypillisesti yli kaksi viikkoa 

vahvistetusta toimituspäivästä myöhässä olevat tilaukset alkavat muodostua asiakkaille 

suuriksi ongelmiksi, joten on mielekästä myös keskittyä pitämään myöhästymän taso 

vähintään alle kahdessa viikossa. Teoriassa puhdistamon toteutuneen ja suunnitellun 

läpimenoajan erotukselle ideaalinen ja tavoitteellinen arvo on nolla, sillä silloin 

työskennellään täysin suunnitellusti ja tiedetään tuotteen valmistumispäivä tarkasti. 

Käytännössä tähän harvoin päästään ja tärkeintä on pysyä kohtuullisessa vaihteluvälissä.  

 

Kohtuulliseksi vaihteluväliksi Karhulan valimossa riittäisi korkeintaan viiden työpäivän 

ylitys tai alitus, jolloin prosessin ennustettavuuden taso on riittävä ja myöhästymisten 

hallinta helpompaa. Läpimenoaikojen suunnittelemattomissa alituksissa ongelmana on 

kapasiteetin käyttö, sillä kaikki liian aikaisin valmistuvat tuotteet vievät 

kokonaiskapasiteettia, joka on pois niiltä tuotteilta, joiden kuuluisi oikeasti olla työn alla 

suunnitelman mukaisesti. Toisin sanoen jokainen etuaikaisesti valmistuva kappale 

aiheuttaa jonkin toisen kappaleen myöhässä valmistumisen. 



77 

 

 

Kohtuulliseen vaihteluväliin pääsemiseksi tulee parannuskohteita osoittaa niihin tekijöihin, 

jotka aiheuttavat suurinta hajontaa. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että 

erikoisvaatimuksellisia töitä ei pitäisi tehdä, vaan prosessia tulee kehittää suotuisammaksi 

poikkeuksellisia työvaiheita kohtaan. Tämä tarkoittaa merkittäviä muutoksia valujen 

lähtölaatutasoon, joka suurelta osin aiheuttaa ”sisäinen tehdas”-ilmiön, jossa kappaleet 

palaavat edeltäviin prosessivaiheisiin korjattavaksi riittävän laatutason varmistamiseksi. 

 

Lähtölaatutason kohentamisen lisäksi tarkastus-korjaus-kierrosten lukumäärä tulee saada 

hallintaan. Kuten tässä työssä on aiemmin osoitettu esimerkiksi 

tunkeumanestetarkastuksen jälkeen tarvittavia hitsauskorjaus- ja tarkistuskierroksia voi 

olla useita. Ongelmalliseksi nämä korjauskierrokset muodostuvat niiden tarvittavan määrän 

osalta, jota etenkin ensimmäisen tarkistusvaiheen kohdalla on erittäin vaikea arvioida. 

Hitsauskorjauksen laatutaso tulee olla niin korkealla, että syntyy kerralla valmis tuote. 

”Kerralla valmista” –ideologia pitää sisällyttää jokaiseen työvaiheeseen, jotta  

kustannukset pysyvät kurissa, laatu korkeana ja läpimenoaika on riittävän lyhyt. 

 

5.5 Ohjaus (Control) 

Ohjausvaiheen ensisijainen tavoite on pitää valimoprosessi stabiilina ja läpimenoaikojen 

erotuksen keskihajonta sekä vaihteluväli hyväksytyn rajan sisäpuolella. DMAIC-prosessin 

mukaisesti varsinaista ulostuloa, eli toteutuneen ja suunnitellun läpimenoajan erotusta ei 

kontrolloida. Prosessin muuttujia kontrolloidaan niin, että ulostulo pysyy tavoitteen 

mukaisissa rajoissa.  

 

Karhulan valimossa tämä tarkoittaa sisäisen laatutason kohentamisen jälkeen sen jatkuvaa 

ylläpitoa ja seurantaa, jotta puhdistamossa ei synny ”sisäistä tehdasta”. Lisäksi 

hitsauskorjausten laadun seuranta on oleellista, jotta pystytään kohdentamaan toimenpiteitä 

oikeisiin asioihin. Erityisesti jos kyseessä on erityissyyvaihtelu, joka havaitaan esimerkiksi 

yllättäen kasvaneesta korjaushitsaustarpeesta, ovat toimenpiteet laatutason nostamiseksi 

käynnistettävä välittömästi. 

 

Korjaavien toimenpiteiden jälkeenkin on selvää, että prosessiin kuuluu edelleen vaihtelua, 

mutta sen on oltava systemaattista niin sanottua systeemisyyvaihtelua. 
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Systeemisyyvaihtelussa prosessin ääriarvot tiedetään etukäteen ja niihin on pystytty 

varautumaan, esimerkiksi kapasiteettia tilapäisesti nostamalla. Jos prosessissa ei esiinny 

ollenkaan erityissyyvaihtelua, kutsutaan sitä stabiiliksi. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET 

 

 

Karhulan valimo on vuosittaisella 1200 tonnin tuotantomäärällä varsin iso teräsvalimo. Sen 

vuotuisesta tuotantomäärästä valtaosa on duplex- ja superduplex teräksiä, lisäksi 

haasteelliset austeniittiset sekä superausteniittiset teräkset ja erilaiset nikkeliseokset 

kuuluvat päivittäiseen tuotantoon. Karhulan valimossa on jo vuosikymmeniä tehty erittäin 

vaativilla laatuvaatimuksilla olevia valukappaleita, kuten ydinvoimalaitosten 

pääkiertopumpun osia. Vuosikymmenten saatossa henkilökunta on pätevöitynyt vaativien 

ja poikkeuksellisten työvaiheiden suorittamiseen ja tarvittava tuotantolaitteisto on 

tarkoituksenmukainen. Huolimatta erityisvaatimuksellisten töiden kasvavasta osuudesta 

tilauskannassa, on tavallisten niin sanottujen perusvalukappaleiden osuus tilauskannasta 

ollut aina merkittävän suuri. Vuosien saatossa erityisvaatimuksellista sekä tavallista 

tuotantoa on tehty rinnakkain käyttäen samoja resursseja ja kapasiteetin jakaminen 

molempien yhtäaikaiseen tekemiseen on ollut haasteellista. Valukappaleiden tekeminen 

erityisvaatimusten mukaiseen laatutasoon on todella vaativaa ja siihen liittyy runsaasti 

työvaiheita, joissa yksikin virhe voi kostautua koko tuotantoketjussa. Olennaisin tekijä 

erityisvaatimuksellisten valukappaleiden onnistumiseen on valun lähtölaatutaso. 

Valukappale ei koskaan edusta valssattua laatua (esimerkiksi huokosten määrän suhteen), 

mutta parhaimmillaan teräsvalua ei tarvitse korjaushitsata lainkaan, jos prosessivaiheet 

ovat kunnossa ennen valun jälkikäsittelyä puhdistamossa. Valun lähtölaatutaso määrää 

lähes yksinomaan puhdistamossa toteutuvan läpimenoajan sekä puhdistamon tarvitseman 

kapasiteetin yhtä valua kohden. 

 

Lähtölaatutasosta riippumatta analysoidun datan perusteella Karhulan valimon tuotannossa 

havaittiin olevan niin sanottu ”sisäinen tehdas”, jossa valukappale palaa edeltäviin 

työvaiheisiin muun muassa riittämättömän laatutason vuoksi. On selvää, että riittävän 

korkea lähtölaatutaso poistaa osaltaan ”sisäisen tehtaan”, mutta tarkastelun arvoista on 

selvittää tarkasti ”sisäisen tehtaan” työvaiheiden tekemisen laatutaso.  Esimerkiksi 

hitsauskorjausten tekeminen kerralla riittävän laadukkaiksi läpäistäkseen 

tunkeumanestetarkastuksen ensimmäisellä kerralla tulee olla tavoitteena. Samojen 

virheiden toistaminen aiheuttaa hitsauksen ja tarkastuksen noidankehän, joka vie runsaasti 

kapasiteettia, vähentää läpivirtausta, venyttää toimitusaikoja ja maksaa paljon rahaa. 
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Tuotannon kokonaissaanto voi vaikuttaa hyvältä ja tavoitteen mukaiselta jos se mitataan 

päivittäin toimitettujen kappaleiden määrässä. Tärkeää on miettiä ja mitata: kuinka se 

saadaan aikaiseksi? Valmis tuote ei saa syntyä hinnalla ja keinolla millä hyvänsä ja 

mittariksi on otettava lisäksi kokonaisläpäisysaanto, joka kertoo kerralla prosessivaiheet 

läpäisseiden kappaleiden määrän tuotannossa. 

 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli etsiä vastaus kysymykseen: ”Mitkä ovat poikkeavien 

työvaiheiden tekemisen vaikutukset muulle tuotannolle?”. Tutkimuksen hypoteesina 

esitettiin, että erityisvaatimuksellisten töiden tekeminen haittaa muun, tavallisen tuotannon 

tekemistä nykyisessä valmistusprosessissa. Kuvan 1 perusteella todettiin tilauskannassa 

tapahtuneen rakennemuutos vuosien 2012–2015 välisenä aikana. Erityisvaatimuksellisten 

töiden osuus koko tilauskannasta on kasvanut näiden vuosien aikana. Lineaarinen 

regressioanalyysi vahvisti korrelaation tilauskannan rakennemuutoksen ja puhdistamon 

läpimenoaikojen keskihajonnan välillä. Datasta saadun tiedon perusteella hypoteesina 

esitetty erityisvaatimuksellisten töiden vaikutus muuhun tuotantoon voitiin vahvistaa. 

Tärkeä huomio oli, kuinka pieni prosentuaalinen osuus erityisvaatimuksellisilla töillä on 

koko tilauskannassa, mutta suuri vaikutus kokonaisuuteen etenkin läpimenoaikojen 

toteutumiin. 

 

Erityisvaatimuksellisten ja poikkeuksellisia työvaiheita sisältävien valukappaleiden 

tekeminen yhtäaikaisesti muun tuotannon kanssa on ollut Karhulan valimossa haasteellista 

vuodesta toiseen. Erityisvaatimuksellisten töiden vaatima projektiluontoinen 

työskentelytapa ei ole ollut kunnolla omaksuttuna Karhulan valimossa ja 

kapasiteettimielessä on ongelmallista, jos tavallisten töiden sekä poikkeuksellisia 

työvaiheita tarvitsevien erityisvaatimuksellisten töiden tekemiseen on käytössä samat 

resurssit. Tavallisille töille pitää olla samanaikaisesti erikseen omat tekijänsä, jotta niiden 

tekeminen ei viivästy erityisvaatimuksellisten töiden viedessä runsaasti kapasiteettia. 

Projektiluontoisille erityisvaatimuksellisille töille on näin ollen helpompi tehdä 

kapasiteettivaraukset ja tuotannonsuunnittelulle avautuu paremmat mahdollisuudet. Lisäksi 

selkeä kapasiteettivaraus mahdollistaa työn etenemisen ennustamisen ja seurannan. Jos 

selkeää kapasiteettia erityisvaatimuksellisten ja tavallisten töiden tekemisen välillä ei ole, 

prosessiin tulee erityissyyvaihtelua, joka tekee sen epästabiiliksi.  
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7 YHTEENVETO 

 

 

Teräsvalukappaleiden laatuvaatimukset ovat ajan saatossa kasvaneet runsaasti tähän 

päivään mennessä. Teräsvalujen usein hyvin vaativien käyttökohteiden vuoksi perinteisten 

valimotyövaiheiden rinnalle on tullut lisäksi erilaisia tarkastuksia sekä dokumentaatiota, 

joiden vuoksi erityisesti valun jälkikäsittelyn kokonaistyöaika yhden kappaleen osalta on 

kasvanut. Laatuvaatimusten vuoksi tehtävien niin sanottujen poikkeuksellisten 

työvaiheiden aiheuttama lisätyö tuo valimotuotantoon haasteita toimitusaikojen ja 

kustannusten suhteen. 

 

Valimotuotannossa erityisvaatimuksellisten töiden prosentuaalinen osuus koko 

tilauskannasta on usein vain muutaman prosentin luokkaa. Tilastollisesti voidaan osoittaa, 

että erityisvaatimuksellisten töiden osuus tilauskannoissa on kuitenkin vuosi vuodelta 

kasvussa. Vaikka prosentuaalinen osuus on tällä hetkellä lukuarvona pieni, voivat 

vaikutukset tuotannossa olla kuitenkin merkittäviä. Erityisvaatimuksellisten töiden 

tekeminen samanaikaisesti tavallisten, niin sanottujen vaatimuksettomien, töiden kanssa ei 

ole täysin ongelmatonta. 

 

Valukappaleiden lähtölaatutaso on avaintekijä erityisvaatimuksellisen valukappaleen 

tekemiseen suunnitelman mukaisesti. Lisäksi valujen hitsauskorjausprosessin on toimittava 

”kerralla valmiiksi”–periaatteella, jotta tuotanto toimii suunnitellusti. Heikko 

lähtölaatutaso voi aiheuttaa tuotannossa ”sisäinen tehdas”–ilmiön, jossa valukappale palaa 

edeltäviin työvaiheisiin useasti ja kapasiteettia käytetään enemmän kuin on suunniteltu.  

 

Valimotuotannossa, jossa on erityisvaatimuksellisia sekä tavallisia töitä työn alla 

samanaikaisesti, on hyödyllistä käyttää mittarina kokonaisläpäisysaantoa. 

Kokonaisläpäisysaanto kuvaa valmistusprosessin ja sen yksittäisten työvaiheiden kerralla 

läpäisseiden kappaleiden määrän. Muun muassa sisäinen tehdas -ilmiö aiheuttaa 

valimotuotannon läpimenoaikoihin suurta vaihtelua ja kasvattaa läpimenoaikojen 

keskihajontaa runsaasti.  
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Two-sample T for vuosi 2012 vs vuosi 2013     
  

     
  

                N  Mean  StDev  SE Mean 
  

  
vuosi 2012  14477  -2,0   11,4    0,095 

  
  

vuosi 2013  13466  -4,0   11,1    0,096 
  

  
  

     
  

  
     

  
Difference = μ (vuosi 2012) - μ (vuosi 2013) 

  
  

Estimate for difference:  1,993 
   

  
95% CI for difference:  (1,729; 2,258) 

  
  

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 14,79  P-Value = 0,000  DF = 27864 

       Two-sample T for vuosi 2013 vs vuosi 2014     

  
     

  
                N  Mean  StDev  SE Mean 

  
  

vuosi 2013  13466  -4,0   11,1    0,096 
  

  

vuosi 2014  15831  -3,9   10,4    0,083 
  

  
  

     
  

  
     

  
Difference = μ (vuosi 2013) - μ (vuosi 2014) 

  
  

Estimate for difference:  -0,101 
   

  
95% CI for difference:  (-0,350; 0,147) 

  
  

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = -0,80  P-Value = 0,423  DF = 27809 

       Two-sample T for vuosi 2014 vs vuosi 2015     

  
     

  
                N  Mean  StDev  SE Mean 

  
  

vuosi 2014  15831  -3,9   10,4    0,083 
  

  
vuosi 2015  15129   3,3   14,7     0,12 

  
  

  
     

  
  

     
  

Difference = μ (vuosi 2014) - μ (vuosi 2015) 
  

  
Estimate for difference:  -7,234 

   
  

95% CI for difference:  (-7,518; -6,950) 
  

  
T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = -49,89  P-Value = 0,000  DF = 
27169 

       Two-Sample T-Test and CI: vuosi 2013; vuosi 2015    

  
     

  
Two-sample T for vuosi 2013 vs vuosi 2015 

  
  

  
     

  
                N  Mean  StDev  SE Mean 

  
  

vuosi 2013  13466  -4,0   11,1    0,096 
  

  
vuosi 2015  15129   3,3   14,7     0,12 

  
  

  
     

  
  

     
  

Difference = μ (vuosi 2013) - μ (vuosi 2015) 
  

  
Estimate for difference:  -7,336 

   
  

95% CI for difference:  (-7,636; -7,036) 
  

  
T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = -47,92  P-Value = 0,000  DF = 
27928 


