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SYMBOLI- JA LYHENNE LUETTELO

DFM

Tuotteen valmistettavuus (Design for Manufacturing)

DFW

Tuotteen hitsattavuus (Design for Welding)

EXC

Standardin SFS-EN 1090-2+A1 mukaiset toteutusluokat

FCAW

Täytelankahitsaus (Flux Core Arc Welding)

IW

Kansainvälinen hitsaaja (International Welder)

Kantokehä

Puun kuorimarummun kantava kehä

PAW

Plasmahitsaus (Plasma Arc Welding)

Stacker

Hakkeen kasausruuvin kantava runko

TWM

Kokonaisvaltainen

hitsauksen

kehittäminen

Management)
TPS

Lean (Toyota Production System)

SAW

Jauhekaarihitsaus (Submerged Arc Welding)

VT

Silmämääräinen tarkastus (Visual Testing)

(Total

Welding
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1

Tämä

JOHDANTO

diplomityö

on tehty Lappeenrannan

teknillisen

yliopiston konetekniikan

hitsausprofessuurin alueelle. Työ on osa Makron Oy:n ”Tehostaminen läpi toimitusketjun”projektia.

Konepajateollisuudessa kilpailutilanne on kiristynyt ja etenkin länsimaissa ja suurten
palkkakustannusten maissa on vaikeuksia pärjätä kilpailussa mukana. Kuitenkin
tulevaisuudessa pärjätään sitoutuvalla henkilöstöllä, tehokkaalla toiminnalla, tekemällä
oikein asioita ja jättämällä asiakkaalle arvoa tuottamattomat toiminnot tekemättä.

Lean – toimintamalli on jatkuvaa parantamista, jolla poistetaan erilaisia hukkailmiöitä. Lean
on yleistynyt usealle toimialalle ja mallia noudattavat yritykset ovat usein kannattavia ja
nopeasti kasvavia. Toimintamallissa annetaan työntekijälle mahdollisuus osallistua
kehitystyöhön. Esimerkiksi vuonna 2014 Meyer Turun telakalla teetetyn Lean
pilottihankkeen menestymisen seurauksena telakan johto halusi Lean-toimintamallin
käyttöön koko runkotuotannossaan. (Viklund 2015, s. 30–31.)

Hitsausvirheen ollessa painelaitteessa, rakenteessa tai koneessa virhe saattaa aiheuttaa
merkittävää tuhoa omaisuudelle tai ihmisille. Hitsausvirheiden välttämistä varten on
kehitetty vuodesta 2006 lähtien voimassa oleva SFS-ISO EN 3834-hitsauksen
laadunhallinnan standardisarja ja se on nyt yleisesti tunnettu Suomessa ja yleistyy koko ajan
myös kansainvälisesti. Viranomaisvaatimukset, eri direktiivit, tuotestandardit, osa CEmerkinnöistä ja useat laitevalmistajat ovat alkaneet vaatimaan EN 3834-mukaista toimintaa
hitsattujen rakenteiden valmistuksessa. Makronin tuotannosta toimitetaan ulkomaille suuri
osa ja nykypäivänä standardi onkin usean asiakkaan ja valmistajan hitsauksen
kansainvälinen yhdistäjä. Suomen teollisuuden aloilla toimivilta tekijöiltä valtaosalta on
saatu positiivista palautetta standardin käytöstä, eli kokemusten perusteella standardista on
ollut hyötyä hitsauksen laadun kehittämisessä, joten standardin käytön soveltuminen
tuotantoon on hyvä selvittää. (Martikainen & Martikainen 2013, s. 10–11.)
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Total Welding Management -menetelmän kehittänyt J. R. Barckhoff arvioi, että hänen
keksimänsä menetelmät säästävät 10 000–35 000 dollaria jokaista hitsaajaa kohden ja 50
hitsaajan tuotannossa tyypilliset säästöt olisivat luokkaa 750 000–1 250 000 dollaria joka
vuosi (Barckhoff 2005, s. 1). TWM Kokonaisvaltainen hitsauksen kehittäminen (Total
Welding

Management)

-soveltamisesta

on

näyttöä

myös

suomalaisessa

konepajateollisuudesta. Erään yrityksen kohteena oli monimutkainen hitsattava rakenne,
jolle suoritettiin sadan kuuman pisteen tarkastelu ja löytyi 12 kpl kehitettävää kohdetta.
Menetelmän avulla yritys sai lyhennettyä 12 % rakenteen hitsaustuotannon läpimenoajasta
viidellä konkreettisella ja suhteellisen pienellä asialla ja arvio kaikkien kuumien kohteiden
vaikutuksesta oli 20–25 %. Edellisessä esimerkissä haastavana on pidetty syvällisempää
arviointia vaativia kehityskohteita. (Martikainen & Martikainen 2013, s. 10–11.)

1.1

Hitsaustuotannon ongelmat

Makron Oy:n hitsaustuotannon ongelmana on alalla kiristynyt kilpailutilanne. Kilpailu
pakottaa laskemaan tuotantokustannuksia ja lyhentämään läpimenoaikaa. Työssä pyritään
löytämään vastauksia millä tavoin pystytään parantamaan tuotannon levy – ja hitsaustyötä.
Onko

tuotannossa

pullonkauloja,

ongelmia

materiaalivirroissa,

ovatko

käytössä

nykyaikaiset tuottavat hitsausprosessit tai tuottavat levyleikkausprosessit? Ja miksi tuotanto
ei toimi niin kuin pitäisi? Tavoitteena on parantaa yrityksen tuottavuutta. Tuottavuuden
parantaminen perustuu tuotteen läpimenoajan lyhentämiseen, laadun parantamiseen ja
valmistuskustannusten pienentämiseen.

1.2

Työn tavoite ja rajaus

Diplomityön tavoitteena on parantaa Makron Oy Hollolan konepajan hitsaustuotannon
tehokkuutta 20 %. Työ on rajattu koskemaan hitsausosastoa ja tarkastellaan tuotantoa
hitsausteknisestä näkökulmasta. Työssä pyritään selvittämään onko tuotannon levytyö ja
hitsaustyö tehokasta. Millä tavoin sitä voidaan kehittää LEAN- ja TWM-menetelmillä?
Työssä käydään läpi esimerkkitapauksien valmistusketjut. Työn päämääränä on havaita
epäkohtia ja etsiä menetelmät niiden poistamiseksi sekä lisätä hitsaustyön tehokkuutta 20 %.

1.3

Työn tausta

Työssä keskitytään Makronilla valmistettavien puun kuorimarumpujen kantokehän
hitsaukseen (myöhemmin Kantokehä), hakkeen kasausruuvia kantavan rungon hitsaukseen

10

(myöhemmin Stacker), sekä kuoripuristimen rungon valmistukseen. Tuotteet ovat
hitsaustyön kannalta erityyppisiä ja ne ovat hitsaustekniseltä luonteeltaan vaativia hitsattavia
rakenteita. Työssä sivutaan muitakin hitsattavia rakenteita aiheeseen liittyen, mutta
Kantokehä ja Kantopyörän runko ovat tarkemman seurannan alla.

Kantokehä on kehityksen kohteena, koska sen valmistukseen käytetään paljon aikaa ja
resursseja. Kantokehä on korvattava tuote, koska kuorimarumpuja voidaan käyttää eri
tavoilla ja kantokehä on vain yksi toteutustapa. Kantokehiä myydään varaosana ja uusien
kuorimarumpujen käyttöön. Varsinkin uusien kantokehillä varustettujen kuorimarumpujen
myyntiä varten tuotantokustannuksia pitäisi saada pienennettyä ja läpimenoaikaa
lyhennettyä ja sitä kautta saadaan lisää varaosamyyntiä.

Kantopyörän runko kannattelee suurta kuormaa kannatellessaan hakkeenkasausruuvia.
Runko on valittu kehityskohteeksi. Makron haluaa kehittää rungon hitsausta, koska rungon
hitsausaika on suurehko suhteessa hitsausmäärään. Asiakkaalta on tullut myös hinnan
alennuspaineita. Runko on konstruktioltaan monimutkainen ja siinä on paljon osia ja
hitsausliitoksia, joista osa on myös ultraäänitarkastettavia. Runkoa varten on tehty aiempana
kehitystyönä

hitsauskiinnitin,

luoksepäästävyydessä,

mutta

tarkastettavien

hitsauksen

hitsausliitoksien

asennoissa,
onnistumisessa

hitsauksen
ja

osien

paikoituksessa on edelleen ongelmia.

Kuoripuristimen runko valittiin, koska prototuotteen hitsausvaiheessa ei saavutettu
suunnittelijan

vaatimia

mittatoleransseja.

Runkoa

hitsattaessa

syntyi

lämpötilamuodonmuutoksista johtuen merkittäviä ongelmia ja juuri TWM:n menetelmiin
perehtymisen jälkeen ajankohta sopi tuotannon tarpeelle ja uudelle tuotteelle täydellisesti.

1.3.1 Kantokehä
Kuorimarummun kantokehät ja kantopyörät (kuva 1) kannattelevat suurta noin 250 tn
viivakuormaa ja joutuvat elinkaarensa aikana suurille rasituksille. Tyypillisesti puun
kuorimarummut ovat 5–6 m halkaisijaltaan ja ne varustetaan kahdella kantokehällä, joista
toinen on vetokehällä varustettu ja toinen vapaa. Kantokehän koko vaihtelee rummun
halkaisijan mukaan, joka määrittelee kehälle sisähalkaisijan. Valmistettavien kantokehien
paino vaihtelee koon mukaan välillä 13–34 tn.
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Kuva 1. Vapaa- ja vetävä kantokehä, periaatekuva (Global Source 2016).

Kantokehä koostuu 60–100 millimetrin paksuisista levymateriaaleista sekä eripariliitoksesta
pintalevyn ja uumalevyjen välillä. Pohjalevy, uumalevyt sekä vetokehä ovat S235JRG2
rakenneterästä. Pintalevyt ovat asiakkaan omilla vaatimuksilla tilattavia kulutusteräsaihioita.
Kantokehät ovat asiakkaan pitkän kehityksen tulosta ja valmistamista varten on paljon
vaatimuksia, kuten korotettu hitsauslämpötila, lämpötilakorotus/lasku, lisäaineet, tarkat
hitsausohjeet, kaikki hitsausliitokset 100 % ultraäänitarkastettavia, sekä muita kriteerejä,
joiden mukaan kantokehät tulee valmistaa. Hitsaus suoritetaan osaksi MAGkäsinhitsaamalla, pääasiassa kuitenkin jauhekaarihitsauksella. (Kangasmäki 2016.)

1.3.2 Kantopyörän runko (Stacker)
Hakkeen kasausruuvien kantavan rungon kantopyöriä on yhdessä kokonaisuudessa yhteensä
4 kpl. Kuvan 2 mukaisesti kolme on oikeankätisiä ja yksi vasenkätinen. Kantopyöriä
valmistetaan tuotannossa pienenä sarjana ja tutkimuksessa valitaan 3 kpl sarja, jolloin
tuloksista saadaan luotettavampia.
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Kuva 2. Hakkeen kasausruuvin kantopyörät toiminnassa (Bruks 2014).

Stacker koostuu kokoonsa nähden suuresta määrästä teräslevyn osia, joiden hitsausliitoksista
osa on 100 % ultraäänitarkastettavia. Rungon valmistuksessa haastavaksi on koettu
hitsauksen jälkeinen koneistus, koska runkoa koneistetaan lähes jokaiselta puolelta ja runko
on muodoltaan epäsymmetrinen ja ”kallellaan”. Se on konstruktioltaan vaativa hitsattava
tuote, jossa vaatimuksena on säilyttää 5mm koneistusvarat ja vaatimuksien mukaiset
virheettömät liitokset, minkä vuoksi se sopii hyvin kehityskohteeksi. Kehitysideoiden
ilmennyttyä, tehdään tarvittaessa kannattavuuslaskennat ja osa mahdollisesti otetaan
käytäntöön jo työn aikana.

1.3.3 Kuoripuristimen runko
Kuoripuristimen tehtävänä on puristaa esimerkiksi kuorimarummussa syntyneet puun kuoret
ja hakkeet mahdollisimman kuivaksi, jonka jälkeen ne ovat riittävän kuivia poltettavaksi
energiatuotannossa. Ensimmäistä runkoa tehdessä huomattiin, että rungon hitsausta on
vaikeaa hallita ja teräsosien mitoitukseen ja paikoitukseen tarvitaan pitkä hitsauspöytä ja
hitsauskiinnitin.
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1.4

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutetaan ajankäytön vertailuun perustuvalla tutkimuksella sekä odotusta
aiheutuvien

tekijöiden

kyselytutkimuksella.

Tutkimus

aloitetaan

nykytilanteen

kartoittamisella tekemällä ajankäytön seurantamittaukset. Mittauksien jälkeen tehdään
lyhyellä aikavälillä toteutettavat kehitystoimenpiteet. Kehitystoimenpiteiden jälkeen
tehdään uusi ajankäytön seurantamittaus ja tutkimuksessa kartoitetaan keskipitkän ja pitkän
aikavälin toimenpiteitä.

1.5

Tutkimuksen rakenne

Tutkimuksessa tulee ilmi käytettävät työkalut teoriamuodossa luvussa 2. Tutkimuksen
kohteena Hollolassa toimiva Makron Oy:n hitsaustuotanto esitetään seuraavassa luvussa.
Tutkimuksessa tehdyt Case-esimerkit käydään läpi luvussa 4.

1.6

Makron Oy

Makron Oy:n toiminnan on aloittanut vuonna 1974 perustettu koneenrakennus Makron Oy.
Nykyään Makron Oy on monialayritys, jonka emoyhtiö on Hollolassa. Makronilla
työskentelee noin 200 henkilöä. (Makron Oy 2016a.)

Makron valmistaa keskiraskaita sekä raskaita terästeollisuuden tuotteita. Puuteollisuuteen
keskittyvä tuotanto valmistaa laadukkaita tuotteita, osia ja kokonaisia tuotantolinjoja, sekä
tarvittaessa hoitaa myös testaukset, toimituksen ja kokoonpanopalvelun asiakkaan luokse.
(Makron Oy 2016a.)

Yhtiön konepajat sijaitsevat Makron Oy Suomessa Hollolassa, Makron Estonia Virossa
Arükylässä sekä Makron Belarus Valkovenäjällä. Lisäksi Hollolassa sijaitsevat Makronin
tytäryhtiöt Makron Automation Oy ja Makron Engineering Oy. Makron Engineering Oy
kone- ja mekaniikka suunnitteluun erikoistunut suunnitteluyhtiö, jonka vahvuuksiin kuuluu
vaativa

laskentapalvelu.

Automationin

tuotteena

ovat

vaativat

sähköiset

automaatioratkaisut, suunnittelu ja tuotteet. Hollolan konepaja on kuvassa 3. (Makron Oy
2016a.)
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Kuva 3. Makron Oy:llä on Hollolan konepaja (Makron Oy 2016a).

Makron Oy:llä on oma kattava laatujärjestelmä, jolle on myönnetty sertifikaatit ISO 9001
laadunhallintajärjestelmälle, ISO 3834-2 hitsauksen kattaville laatuvaatimuksille sekä ISO
14001 ympäristöstandardille. (Makron Oy 2016a.)
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2

HITSAUSTUOTANNON KEHITTÄMISMENETELMÄT

Hitsaustuotannon kehittämismenetelmiksi on valittu seuraavaksi esiteltävät SFS-EN ISO
3834 Hitsauksen laatuvaatimukset-standardisarja, joka on hitsauksen laadun tuottamiseen
keskittyvä ohje. Toinen menetelmä on Lean, joka keskittyy erilaisten hukan muotojen
poistamiseen, jonka avulla saadaan tuotannosta kaikki hyöty irti. Lisäksi perehdytään
hitsauksen laatuun ja tuottavuuteen keskittyvään Total Welding Management –
kokonaisvaltaisen hitsauksen johtamisen kehitysmenetelmään.

2.1

SFS-EN ISO 3834 hitsauksen laatuvaatimukset – standardisarja

Hitsauksen laatustandardi ISO 3834 on hitsauksen laatua ylläpitävän ja kehittävän yrityksen
työkalu, joka on luotu yhtenäistämään hitsaavan tuotannon tekeminen ja etusijalla on
hitsauksen onnistuminen. Se on laatutyökalu, jolla valmistaja voi osoittaa tuotannon kykyä
täyttää esimerkiksi asiakkaan teräsrakenteiden valmistamiseen liittyvät vaatimukset.
Standardi ISO 3834-1 antaa ohjeet laatutason valinnalle ja ISO 3834-2-4 esittävät eri
laatutasojen vaatimukset. (Lindewald 2013, s. 4–8; Weman 2012, s. 245–258.)

2.1.1 SFS-EN ISO 3834-kuusiportainen hitsausstandardi
Seuraavaksi on lueteltu hitsausstandardin osat ja myöhemmissä kappaleissa on selitetty
standardin osien käyttötarkoitusta.
SFS-EN ISO 3834-1: Tarkoituksenmukaisen laatuvaatimustason valintaperusteet.
SFS-EN ISO 3834-2: Kattavat laatuvaatimukset.
SFS-EN ISO 3834-3: Vakiolaatuvaatimukset.
SFS-EN ISO 3834-4: Peruslaatuvaatimukset.
SFS-EN ISO 3834-5: Asiakirjat, jotka tarvitaan standardien ISO 3834-2, ISO 3834-3
tai ISO 3834-4 mukaisten laatuvaatimusten osoittamiseksi.
CEN/ISO TR 3834-6: Soveltamisohjeet ISO 3834.
(SFS-EN ISO 3834-1 2005, s. 4.)

2.1.2 SFS-EN ISO 3834-1 laatutason valinta
Laatutason valintaa varten on luotu ISO 3834-1 standardi ja taulukkoon 1 on kerätty yleisiä
terästeollisuuden valmistamia tuotteita, joihin ISO 3834-ohjeet on vaatimuksena. Valinnassa
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voi olla kannattavaa aloittaa kattavimman ISO 3834-2 käytöllä, josta voi tuotannon tarpeisiin
valita juuri sopivat kohdat, mutta on huomioitava, etteivät sovelletut osat saa alittaa ISO
3834-4 vaatimuksia. (Lindewald 2013, s. 8.)

Taulukko 1. ISO 3834 Laatutason valinta (Lindewald 2013, s. 8; SFS-EN 12732 2014, s. 11;
Kemppi Oy 2014).

2.1.3 SFS-EN ISO 3834-2-3-4 soveltaminen ja käyttöönotto tuotantoon
Standardin käytössä ei ole suinkaan tarkoitus dokumentoida kaikkea mahdollista, vaan
dokumentoidaan silloin, kun ilman dokumentointia toistuvasti tapahtuu virheitä, syntyy
turhia kustannuksia, tapahtuu onnettomuuksia tai muita vaurioita. (Lindewald 2013, s. 7–8.)

Hitsauksen vaatimuksilla ei välttämättä aina ole suurta merkitystä, esimerkkinä
varusteluhitsaukset. Silloin voi olla tarpeetonta suorittaa hitsausta ISO 3834 ohjeiden
mukaisesti. (Lindewald 2013, s. 8.)

Standardi voidaan ottaa tuotannon käyttöön monella eri tapaa. Hyvä tapa voi olla
nykytilanteen kartoittaminen: mm. henkilöiden tiedot ja taidot, tuotantolaitteistojen ja
hitsauslaitteiden kunto. Kannattavaa voi olla kouluttaa standardin vaatimukset ja sen
käyttäminen henkilöstölle räätälöidysti, esimerkiksi hitsaajille painotetut käyttökoulutukset
aiheille hitsaustoiminnot, hitsauslisäaineet ja hitsauslaitteet. Toimihenkilöille painotetaan
vaatimusten katselmuksen ja teknisen katselmuksen käyttöä. Kun koko tuotanto on
sisäistänyt vaatimukset, niin voidaan suorittaa sertifioinnin auditointi. Taulukossa 2 on
koottu yhteisiä tekijöitä standardin 2-4 käyttämisessä. (Lindewald 2013, s. 26–27.)
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Taulukko 2. ISO 3834 yhteiset tekijät ja eroavaisuudet (SFS-EN ISO 3834-1 2005, s. 14–
16).

Dokumentointia on pienimmillään ainestodistus, hitsaajan pätevyystodistus tai hitsausohje
WPS. Laajimmillaan dokumentointia on Laatukäsikirjan teko ja saada se sertifioitua.
(Lindewald 2013, s. 7.)

2.1.4 Hitsausohje WPS
Hitsausohje WPS (Welding Procedure Specification) laaditaan usein tarpeiden mukaan.
Esimerkiksi asiakkaalla se voi olla vaatimuksena teräsrakenteiden valmistuksessa.
Hitsausohjeen voi tehdä ”kuka tahansa” pätevä henkilö. Aluksi laaditaan alustava
hitsausohje pWPS. Hitsausohje voidaan hyväksyä yhdellä tai useammalla WPQRhyväksymispöytäkirjalla. Tuotestandardin ohjeissa on usein vaatimukset menetelmän
valinnalle. Hyväksymispöytäkirja perustuu joko dokumentaatioon tai hyväksyttyihin
koehitsauksiin, jotka on myös testattu. Hyväksynnän menettelyt löytyvät SFS-käsikirjasta
66-1, Hitsauksen laadunhallinta. Hyväksyttyä hitsausohjetta kutsutaan nimellä WPS
(Welding Procedure Specification.) Hitsausohjetta käytetään suunnitteluun, jolloin tiedetään
mitä ollaan tekemässä, hitsauksen aikana ohjeena hitsauksen onnistumiseen, sekä
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jäljitettävyyteen, jolloin voidaan selvittää miten kyseinen hitsausliitos on tehty. (Lepola &
Makkonen 2007, s. 44-47; SFS-EN ISO 15607 2004, s. 16–20.)

Hitsausmenetelmän ja ohjeen hyväksymistapoja ovat:
Hyväksyminen menetelmäkokeella SFS-EN ISO 15614- soveltuvan osan mukaan.
Hyväksyminen testattuja hitsausaineita käyttäen SFS-EN ISO 15610.
Hyväksyminen hitsauskokemuksen perusteella SFS-EN ISO 15611.
Hyväksyminen standardimenetelmän, esimerkiksi eurooppalaisen standardin EN ISO
15612 avulla.
Hyväksyminen esituotannollisella kokeeseen perustuvalla pätevöinnillä EN ISO
15613.
(SFS-EN ISO 15607 2004, s. 16–20.)

2.1.5 Hitsauksen laadunohjauksen tasot
Hitsauksen

laadunohjausta

voidaan

kuvata

kolmessa

tasossa,

yleisellä

tasolla,

menetelmäohjetasolla ja lomaketasolla. Yleisellä tasolla kuvataan esimerkiksi organisaatio,
toimintatavat, laitteisto, vastuuhenkilöt ja vastuualueet. Menetelmäohjetasolla määritetään
toimintojen suoritustapa ja käyttäjät sekä vastuuhenkilöt. Lomaketasolla laaditaan tarvittavat
lomakkeet, luettelot, raportit, menetelmäohjeet, pöytäkirjat, todistukset ja yksityiskohtaiset
työohjeet. (Lindewald 2013, s. 9.)

2.1.6 Katselmukset
Vaatimusten katselmus tehdään ennen tilauskäsittelyä, jos tarjouspyynnössä tai
sopimuksissa on epäselviä kohtia. Myynti- tai projektipäällikkö voi selvittää vaatimuksien
katselmuksen avulla tuotannon kykyä valmistaa tuote. Hitsausta koskevat asiat käydään läpi
yhdessä hitsauskoordinoijan kanssa. Tekninen katselmus tehdään aloitettaessa projektia ja
se pitää sisällään taulukon 3 mukaiset pääkohdat, jossa käydään pääasiassa läpi vastuuasiat
ja miten tehtävät hoidetaan. Katselmuksien avulla sen voidaan myös todistaa asiakkaalle
tuotannon kykyä valmistaa asiakkaan tuotteet. (Lindewald 2013, s. 11–13.)
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Taulukko 3. Teknisen katselmuksen pääkohdat (Lindewald 2013, s. 11-29; SFS-EN ISO
3834-3 2006, s. 14-17).
Tekninen katselmus pitää sisällään ainakin seuraavat pääkohdat:
Perusaineiden erittely ja hitsausliitosten ominaisuudet
Hitsin laatuvaatimukset ja hyväksymisvaatimukset
Hitsien sijainti, luoksepäästävyys ja hitsausjärjestys, sekä tarkastajan luoksepäästävyys
Hitsausohjeet (WPS)
NDT-tarkastuksen eli rikkomattoman aineenkoetuksen tarkastusohjeet
Hitsausohjeen hyväksymistavat
Henkilöstön pätevyydet
Materiaalien valinta, tunnistus ja/tai jäljitettävyys
Hitsaajien valinta
Hitsiliitoksien tunnistus
Laadunvalvonta järjestelyt (tehtaan oma vai asiakkaan) sekä mahdollinen riippumaton tarkastaja
Tarkastus ja testaus. Tarkastuskohdat, -laajuus, -menetelmät.
Alihankinta: hitsaustyö, NDT-tarkastus, lämpökäsittelyt. Raportointi tekniikat ja hyväksytyt alihankkijat.
Jälkilämpökäsittely: Tarvitseeko tehdä SFS-EN ISO 17663 Hitsauksen ja sen lähiprosessien yhteydessä
suoritettavan lämpökäsittelyn laatuvaatimuksien mukaan.
Muita hitsaukseen liittyviä vaatimuksia: mm. laitteet, silloitusvaatimukset, vedynpoisto, vasarointi, viimeistely.
Erityismenetelmien käyttäminen: juuren aukaisu, juurikaasu, monipalkohitsaus.
Valmiin liitoksen sekä railojen yksityiskohdat ja mitat
Ympäristön vaikutukset ja olosuhteiden huomioon ottaminen asennuspaikalla
Poikkeamien käsitteleminen

2.1.7 Hitsauksen laadunvarmistus
Pätevä ammattitaitoinen hitsaaja on avainasemassa hitsauksen onnistumisessa ja on myös
ensimmäisenä hitsauksen laadunvarmistuksessa. Hitsaajien pätevyyskokeiden lisäksi
pätevyyttä seurataan hitsauskoordinoijan toimesta 6 kk välein. Hitsausohjeen huolellinen
laatiminen ei ole aina takeena hitsauksen onnistumiselle, vaan ammattitaitoisen hitsaajan
tehtävänä

on

informoida

hitsauskoordinoijaa,

jos

hitsausohjeissa

on

puutteita.

Hitsauskoordinoija, tuotantopäällikkö, valmistuspäällikkö tai henkilöstönjohtaja on
vastuussa henkilöstön osaamisesta, mutta hitsausasioissa otetaan yhteyttä ensisijaisesti
hitsauskoordinoijaan. (Lindewald 2013, s. 21–24.)

2.1.8 Laatuasiakirjat
Laatuasiakirjat ovat hitsaustoimintaan ja laatuun vaikuttavia asiakirjoja. Taulukossa 4 on
esitetty asiakirjojen esimerkkisisältöä. Laatuasiakirjoja voidaan käyttää todisteena
esimerkiksi laiterikkoja tai onnettomuuksia varten, jos tuotteen rikkoutumisen seurauksena
tapahtuu merkittäviä materiaaleihin tai ihmisiin kohdistuvia vahinkoja. Asiakirjojen
säilytysaika on 5 vuotta, ellei toisin sovita. (SFS-EN ISO 3834-3 2006, s. 18–21.)
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Taulukko 4. Laatuasiakirjojen sisältö (SFS-EN ISO 3834-3 2006, s. 18-21).

Laatuasiakirjojen tulee tarvittaessa sisältää:
Vaatimusten sekä teknisten katselmusten pöytäkirjat
Materiaalitodistukset
Hitsausainetodistukset
Hitsausohjeet (WPS)
Hitsausohjeiden hyväksymispöytäkirjat (WPQR)
Hitsaajien ja hitsausoperaattorien pätevyystodistukset
NDT- tarkastajien pätevyystodistukset
Lämpökäsittelyohjeet ja -todistukset
Rikkomattoman ja rikkovan aineenkoetuksen ohjeet ja pöytäkirjat
Mittauspöytäkirjat
Korjausten pöytäkirjat ja poikkeamaraportit
Muut asiakirjat vaadittaessa

2.2

LEAN

Tuotantomalli sai alkunsa autoteollisuudesta tutulta Toyotalta, joka kehitti Toyota
Production System:in (TPS) eli Leanin, joka painottui kehittämään autoteollisuuden
tuotannon virtaustehokkuutta ja myöhemmin ideaa on kehitetty muillekin teollisuuden
aloille. Lean - ajattelu on johtamisfilosofia, joka tavoittelee tuotannolle ihannetilaa, jonka
toimintorakenteessa ei tehdä mitään ylimääräistä. (Modig & Åhlström 2016, s. 70–76;
Stenbacka 2011, s. 119–121.)

Ajattelumallissa voidaan ajatella tuotantoa virtauksena, jossa ensiksi selvitetään nykytilanne
ja kehitysvaiheissa maksimoidaan tuotteenarvon tuottaminen poistamalla ylimääräiset
työvaiheet, hukka ja arvoa tuottamaton toiminta. Valmistetaan JIT/JOT (Just-in-Time/JuuriOikeaan-Tarpeeseen) - periaatteen mukaisesti tarpeeseen oikeita tuotteita, oikea määrä ja
oikeaan aikaan, mitään ei tehdä varastoon. (Modig et al. 2016, s. 70-76; Stenbacka 2011, s.
119-121.)

Pitkän välin menestys Leanin avulla toteutetaan eliminoimalla ajan ja resurssien tuhlaus,
rakentamalla laatua työpaikan järjestelmiin, etsimällä edullisia, mutta luotettavia
vaihtoehtoja kalliille uudelle teknologialle, parantamalla yritysprosesseja ja rakentamalla
oppimisen kulttuurin jatkuvan parantamisen toteuttamiseksi. (Liker 2010, s. 14.)
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2.2.1 Seitsemän erilaista hukan muotoa
Seuraavaksi käsitellään seitsemän erilaista hukan muotoa. Lean-mallin mukaan erilaisia
hukkia aiheuttavia toimia ovat seuraavat asiat.
Tarpeeton tuotanto/ylituotanto.
Turha odottelu ja viivästykset.
Tarpeettomat materiaalien ja tuotteiden kuljetukset.
Tarpeettomat virheet, työn tekeminen uudelleen, päällekkäiset työt.
Tarpeettomat varastot.
Ylikäsittely.
Tarpeettomat työntekijöiden liikkumiset ja liikkeet.
Kahdeksas hukka: käyttämättä jätetty työntekijän luovuus.
(Modig et al. 2016, s. 75; Ortiz 2006, s. 27–28.)

2.2.2 Tarkoituksenmukainen tuotanto (JIT/JOT)
Tuotannon tulisi tehdä vain tarpeelliset työvaiheet, joita tarvitaan tuotteen valmistamiseen.
Toisarvoisia työvaiheita ovat esimerkiksi virheiden tekeminen ja puutteellinen suunnittelu.
Työntekijän ollessa kuinka ahkera tahansa, tarpeetonta työtä saattaa syntyä, kun työstä
aiheutuu toisarvoisia toimenpiteitä, eikä työvaihe tule kerralla valmiiksi määräaikaan
mennessä. Mallia voidaan täydellisesti hyödyntää, kun tehdään toistuvia eräkokoja,
alihankkijaverkosto on paikallista ja 100 % sitoutunutta, käytetään imuohjausta, oma
tuotanto on 100 % sitoutunutta eli tuotanto on ennustettavissa ja jossa ei ole ruuhkaa tai
pullonkauloja. JOT:ia varten on useita erilaisia laskukaavoja, joilla voidaan laskea riittävät
varastomäärät ja oikea tilaushetki, mutta laskukaavoihin ei tässä työssä perehdytä. (Modig
et al. 2016, s. 63–65; Vrat 2014, s. 23.)

2.2.3 Virtaava tuotanto
Tuotannon kehittäminen edellyttää tuotannon virtauttamista. Turhan työn ja muun arvoa
lisäämättömän toiminnan eliminoinnin jälkeen jäljelle jäänyt arvoa tuottava toiminta täytyy
saada virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti. Virtaustehokkuutta voidaan nostaa
säilyttämällä tasapainoinen tuotanto, keskeytymätön materiaalien saatavuus sekä
varmistamalla riittävä työvoima. (Shang 2014, s. 190.)
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Tuotannossa tapahtuvia vaihteluita voidaan säädellä puskuroimalla tuotantoprosessia
kapasiteetilla, varastoilla sekä ajalla. Tehtaan tuottokykyä voi säädellä kapasiteetin
kuormittamisella 0-100 % alueella. Ellei kapasiteetin nostaminen maksimiin riitä, sen
jälkeen kasvattaminen vaatii siirtymistä tehokkaampaan menetelmään tai käyttämään
useampaa laitetta samaan työvaiheeseen, jolloin tuotantoprosessin pullonkaula poistuu tai
siirtyy eri paikkaan. Tuotantoprosessin varastoinnin puskuroimisella tarkoitetaan
välivarastoja, joihin valmistetaan etukäteen tietty määrä kyseistä osaa, ennen kuin seuraava
työvaihe aloitetaan. Kalliimpaa mahdollista välivarastoa eli valmiita tuotteita ei ole
kannattavaa

pitää,

mutta

pienet

raaka-ainemateriaalien

välivarastot

ovat

usein

välttämättömiä suojaamaan tavarantoimittajien varastojen loppumista äkillisten kysynnän
nousun aiheuttamalta kaaokselta. Ajalla puskurointi tapahtuu esimerkiksi kehittämällä
toimintaa ja lyhentämällä tuotantoprosessiin kuluvia asetusaikoja tai parantamalla tuotannon
informaatiovirran kulkua. (Shang 2014, s. 59–96.)

Pieni virtaustehokkuus vaatii lisäresursseja varastointiin. Varastointi tulee minimoida, koska
se sitoo resursseja ja maksaa aina, sillä esimerkiksi lämmitys- ja hallinnointikulut
lisääntyvät. Siirrot, etsiminen ja keskeytyksien takia työtehtävien uudelleen aloittaminen on
toissijaista työtä, niin kauan kuin työ alkaa sujua. Keskeytyneen työn apuvälineet, työkalut
ja materiaalit on usein siirretty odottamaan vuoroaan muistinvaraiseen paikkaan. Jos
työntekijät saavat itse päättää työjonon, vaikeasti ymmärrettävät ja haastavat työt saattavat
jäädä leijumaan pitkäksi aikaan. (Modig et al. 2016, s. 7–55; Shang 2014, s. 190–192.)

Virtauksen eri kehitysvaiheet:
1.

Valmistussuunnittelun sekä tuotannon materiaalivirtaus.

2.

Kuljetuksien optimointi, ylimääräinen kuljettaminen.

3.

Laadunvarmistuksen tehostaminen työmaalla.

4.

Valvonnan tehostaminen työmaalla. Kiinnitetään huomiota työntekijöiden taukojen ja

tehdyn työajan pituuksiin.
5.

Työntekijöiden koulutuksen mahdollistaminen työvaiheissa syntyneiden jätteiden

minimoimiseen.
(Shang 2014, s. 192.)
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2.2.4 Imuohjaus
Imuohjaus on nykyaikainen tuotantomuoto, jolla tarkoitetaan Lean-ajattelumallissa sitä, että
valmiiksi saadut työvaiheet siirretään seuraaviin työvaiheisiin, joissa välittömästi jatketaan
seuraavia työvaiheita. Työpisteet on usein järjestetty siten, ettei ylimääräisiä kuljetuksia
synny. Tarkoituksena ei ole työntää kappaleita työvaiheesta toiseen ja tehdä sinne
välivarastoja, vaan imuohjauksessa ohjataan tuotannon viimeistä vaihetta, esimerkiksi
kokoonpanoa, jonka ohjaus tapahtuu tehtyjen tilausten kautta. Ohjataan kokoonpanoa siten,
että työvaihe ei joudu odottamaan edellisen työvaiheen valmistumista ja tuotannossa
materiaaleja virtaa pelkästään asiakastarpeita varten. (Feld 2001, s. 53–55.)

2.2.5 5S - siisteyden ja järjestyksen työkalu
5S on viisivaiheinen Lean-työkalu, joka auttaa työpaikan ja työpisteiden organisoinnissa,
siivoamisessa ja selkeyttämisessä. 5S:ssä toimitaan seuraavien vaiheiden ja kuvan 4 mukaan.

Kuva 4. 5S–vaiheet (Shang 2014, s. 67).

1.

Seiri (sort): Lajittele ja erottele. Valitaan työhön sopivat työkalut. Vaaroja aiheuttavat

ja tuottavaa työtä haittaavat tekijät poistetaan esimerkiksi selkein punaisin tarramerkinnöin.
2.

Seiton (set in order): Organisoi, aseta rajat ja järjestä sekä määritä päämäärät.

3.

Seiso (clean): Puhdista.

4.

Seiketsu (standardize): Yhtenäistä vaiheet 1–3 ja luo ohjeet.

5.

Shitsuke (sustain): Ylläpidä jatkuvasti ja noudata sääntöjä.

(Shang 2014, s. 66–67.)
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2.2.6 Kumppanuussuhteet
Kumppanuussuhteiden luominen tarkoittaa yhteistyösuhdetta, jonka tarkoituksena on
yhteinen etu. Kumppanuussuhteet vaativat molemminpuolista luottamusta ja joustavuutta.
Etuna ovat alentuneet kustannukset, laatujohtaminen, virheetön tuotanto, täsmälliset
toimitukset, JIT/JOT–tuotanto, yhteinen kehitys - ja tutkimustyö, varastojen pienentäminen
tai kokonaan poistaminen, laatuvirheisiin nopea vaikutusmahdollisuus ja lopulta saadaan
kumppanuudesta

johtuen

virheetöntä

laatua.

Seuraavaksi

on

listattu

joitain

kumppanuussuhteiden toimia:
Opettele ymmärtämään, kuinka toimittajat toimivat.
Käännä toimittajien kilpailu mahdollisuudeksi.
Valvo toimittajia.
Kehitä tavarantoimittajan teknistä kapasiteettia.
Jaa tiedot intensiivisesti, mutta valikoivasti.
Ohjaa yhteistä kehitystoimintaa.
(Shang 2014, s. 78.)

2.2.7 Jatkuva parantaminen
Jatkuvan parantamisen periaatetta kutsutaan Kaizeniksi, joka tarkoittaa ”muutosta
parempaan”. Periaatteen käytön alkaessa ensimmäisen kehitystyökierroksen jälkeen,
vetäjien tulisi havaita ongelmat ja pienten tai suurten muutostöiden jälkeen kaikkien
työntekijöiden pitäisi ymmärtää Lean - periaatteita paremmin. Jokaiselle työntekijälle alkaa
kehittyä jatkuvan parantamisen ratkaisutaitoa, tehdä ja kehittää. Lean on siis jatkuva prosessi
eikä tavoitetila, jolloin jatkuvan parantamisen kehitystyö pitäisikin olla jokapäiväistä vähän
kerrallaan paremmin tekemistä. (Shang 2014, s. 29–33.)

2.3

Hitsauksen tuottavuus

Hitsaus on metalliseosten ja terästen yleisin liittämismenetelmä, joka säilyttää asemansa
vielä pitkään. Teräksien viimeaikainen kehityssuunta on lujuuden kasvattaminen, jolloin
usein

halutaan

terästuotteelta

erilaisia

ominaisuuksia

mm.

kevytrakenteisempaa

konstruktiota tai kuormankantokykyä kasvattavia ominaisuuksia tai korroosiota kestävää
rakennetta. Lujien teräksien hitsauksessa onnistuneen hitsausliitoksen tekeminen vaatii
erityistaitoja niin tekijältä kuin suunnittelijalta. Lujien teräksien erikoisosaaminen voi lisätä
kilpailukykyä tulevaisuudessa. (Ruohomäki et al. 2011, s. 57.)
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2.3.1 Mitä tuottavuus tarkoittaa?
Tuottavuuden määritelmä kuvaa tuotannontulosten ja resurssipanoksen välistä suhdetta.
Tuottavuus tarkoittaa tulosta jaettuna panoksella. Tulos voi olla tuotettua arvoa esimerkiksi
hitsiainekiloja, palvelua tai valmistettujen tuotteiden kappalemäärä. Panos voi olla työtunnit,
läpimenoaika, konetunti, materiaalit jne. (Stenbacka 2011, s. 21–23.)

Tuottavaan hitsaukseen kuuluvat myös materiaaliosaaminen, menetelmäosaaminen sekä
logistiikkaosaaminen. Materiaaliosaaminen tarkoittaa erilaisten materiaalien hitsattavuuden
tietämystä ja ymmärtämistä.

Materiaaliosaaminen tarkoittaa esimerkiksi:
Mitä materiaaleja on kannattavaa hitsata tai ylipäätään voidaan hitsata.
Ohuen ja paksun teräksen muodonmuutoksien eroavaisuudet hitsauksessa.
Hitsauslisäaineiden koon ja laadun valinta
Tietämystä milloin hitsattaessa tarvitaan korotettua lämpötilaa tai jännityksien
poistohehkutusta.

Eri materiaalien hitsattavuustietämys nopeuttaa hitsauksen onnistumisessa merkittävästi.
Menetelmäosaaminen tarkoittaa, että osataan valita optimaalinen hitsausprosessi ja osataan
käyttää hyödyksi mekanisointia. Logistiikkaosaamisella hallitaan informaatiovirtoja ja
materiaalivirtoja. (Ruohomäki et al. 2011, s. 65–66.)

Tuottavuudella voidaan tarkoittaa myös laaduntuottamista. Mittareina voidaan käyttää
kustannuksia, läpimenoaikaa tai laatua.

Puutteellisen laaduntuottamisen vuoksi syntyy

kustannuksia

jopa

tutkimuksien

Hitsaustuotannossa

on

mukaan,
useita

10–40

%

piilokustannuksia,

yrityksen
joita

liikevaihdosta.

järjestelmällisellä

laadunkehittämistyöllä on poistettavissa paljon. Huonon laadun vuoresta on kuva 5, josta
näkyy erilaisia huonon laadun ilmentymiä. (Martikainen 2014, s. 11–24.)
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Kuva 5. Huonon laadun ilmentymiä (Martikainen 2014, s. 12).

Hitsauksen laatuun vaikuttavat pienetkin asiat, esimerkiksi vajaa hitsi on helpompaa korjata
heti hitsauksen jälkeen, kuin odottaa löytääkö työnjohtaja tai tarkastaja virhettä. Virheiden
löytyessä usein toimitusaika alkaa olla lähellä ja tuote siirretään kiireellisesti takaisin
korjattavaksi ja uudelleen maalattavaksi. Tekemisen pitäisi olla läpinäkyvää ajatuksella, että
virheellinen hitsausliitos joudutaan korjaamaan kuitenkin ennemmin tai myöhemmin,
viimeistään

lopputarkastuksen

yhteydessä.

Pahimmassa

tilanteessa

työ

korjataan

asiakaspalautuksena ja puutteellisen laadun vuoksi voidaan menettää asiakkaan seuraavat
tilaukset. (Martikainen 2014, s. 3–101.)

Teollisuudessa kilpailu on kovaa. Korkean tuotantokustannuksien maissa on vaikeaa
hintakilpailussa pärjääminen kehittyville teollisuusmaille. Kuvassa 6 on nähtävillä
tyypillisen länsimaisen MAG-hitsauksen kustannusjakauma. Asiakkaalle kuitenkin
merkittävinä tekijöinä ovat eri asiakaspalvelutekijöiden summa ja niihin liittyvinä tekijöinä
ovat tuotteen räätälöintikyky, nopea toimituskyky, kysynnän muutoksien hallintakyky,
erityisosaaminen tuotannossa, kansalliset tai muut turvallisuustekijät, markkinointi - tai
brändimielikuvatekijät, tuotteiden elinkaari, epäkuranttisuuden riski, tekijänoikeuksien
loukkaamisen riski, toimitusten luotettavuusriski, laaturiski sekä kustannusvaihteluiden
riski. (Eloranta et al. 2010, s. 74.)
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Kuva 6. Tyypillinen länsimainen MAG-hitsauksen kustannusjakauma (Stenbacka 2011, s.
4).

2.3.2 Tuottavat hitsausprosessit
Tuottava hitsausprosessi tarkoittaa mahdollisimman hyvää hitsiaineentuottoa kg/h,
kaariaikasuhdetta, suurempaa tunkeumaa, stabiilia, käyttövarmaa tai helppokäyttöistä ja
mekanisoitavissa olevaa prosessia. Taulukossa 5 on listattu nykyaikaisia tuottavuutta
lisääviä menetelmiä. Hybridimenetelmät ovat yleistyneet ja ovat nyt jatkuvan kehityksen
kohteena.

Jauhekaarihitsauksessa

perinteiseen

yksilankamenetelmään

verrattuna

tuottavampia menetelmiä ovat esimerkiksi twin, tandem ja nauhamenetelmät. Jauhekaaressa
voi olla myös lisälankana kuumalanka tai kylmälanka. (Ruohomäki et al. 2011, s. 58;
Stenbacka 2011, s. 65–143.)

Kapearailohitsausmenetelmien tarkoituksena on hitsata viisteetön tai lähes viisteetön kapea
railo yhdeltä puolelta. Menetelmällä säästetään aikaa hitsausviisteiden teossa ja
hitsauslisäaineessa. Kapearailotekniikka soveltuu 40-50mm ja suurempien materiaalien
pitkiin päittäisliitoksiin ja se on kehitetty erityisesti telakkateollisuuteen laivojen
rakentamiseen. (Ruohomäki et al. 2011, s. 58.)
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Taulukko 5. Tuottavat hitsausprosessit (Ruohomäki et al. 2011, s. 58).

2.4

Hitsausasennon valinta

Hitsausasennon valinta on yksi käsinhitsaukseen ja mekanisointiin liittyvä kehityskohde.
Hitsauksessa tulisi pyrkiä aina hitsaamaan kuvan 7 mukaan 1. PA jalkoasennossa, jolloin
hitsiaineentuotto on parhaimmillaan ja hitsiainetta kg/m kuluu vähiten. Esimerkiksi
alapienaan kuluu 5 % enemmän hitsiainetta, vaakapienaan 7 % ja yläpienaan 15 % kuin
jalkopienaan. Tehokkaalla kappaleenkäsittelyllä voidaan saada suurempaa tuottavuuden
kasvua, koska vaativien konstruktioiden nopealla kääntämisellä saattaa olla suurempi
tuottavuuden kasvu kuin itse hitsauksen mekanisoinnilla. (Ruohomäki et al. 2011, s. 57–62.)

Kuva 7. Hitsausasennot ja niiden tunnukset (SFS-EN ISO 6947 2011, s. 12–13).
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2.4.1 Rakennesuunnittelu
Kappaleen muodot asettavat hitsauksen automatisoinnille ja mekanisoinnille usein
rajoituksia. Lähtökohtaisesti tuotteen rakenteen suunnittelussa kysymykseen tulevat mm.
millainen rakenne on helppoa hitsata ja mekanisoitavissa sekä liitos- ja hitsausrailomuodot
ja niiden sijainnit. (Ruohomäki et al. 2011, s. 57–62.)

Kuvassa 8 on erilaisia suositeltavia rakennesuunnittelumuutoksia, jotka helpottavat
valmistusta. DFM (Design for Manufacturing) -tuotteen valmistuksen kehitysmalli ja DFW
(Design for Welding) -tuotteen hitsauksen kehitysmalli keskittyy jo tuotteiden suunnittelussa
valmistettavuuteen ja hitsattavuuteen. (Weman 2012, s. 231.)

Kuva 8. Valmistusta helpottavia rakennemuutoksia. Suositeltavia ovat b) vaihtoehdot.
(Weman 2012, s. 231-234.)

2.5

Total Welding Management

Hitsaustyön kokonaisvaltainen johtaminen Total Welding Management, myöhemmin
(TWM), on J.R. Barchoffin kehittämä ajattelumalli. Se keskittyy eritoten hitsauksen laadunja tuottavuuden hallintaan, työkaluinaan useat eri menetelmät. (Barckhoff 2005, s. 10-21.)

Menetelminä ovat ”kuusi johdon askelta, viisi hitsauksen tehtävää, neljä kriittistä aluetta ja
kolme vaihetta.” Menetelmissä keskitytään asioihin, missä asiakkaan tuotteelle luodaan
arvoa. Ajattelumallissa on myös käytetty ylösalaisin käännettyä organisaatiomallia, jossa eri
toiminnot tukevat hitsaajaa työssään. (Barckhoff 2005, s. 24.)
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Tässä tutkimuksessa käytetään Liitteen 1 TWM – matriisityökalua. Sitä käytetään apuna
kappaleessa 1.2.3 esitellyn kuoripuristimen rungon valmistuksessa, jonka avulla pyritään
löytämään ”kuumat pisteet”, joihin kehittämistoimenpiteet tulisi ensisijaisesti kohdistaa.
(Barckhoff 2005, s. 78.)

2.6

Menetelmän kuusi johdon askelta

Seuraavaksi käsitellään TWM-menetelmän kuusi johdon askelta. Menetelmän mukaan
tehdään seuraavat asiat:
1.

Tiedon kokoaminen ja analysointi. Lähtötilanne pitää saada selville, jotta voidaan

määrittää haluttu tavoitetila.
2.

Tavoitteiden suunnittelu ja asettaminen. On kehitetty tai valittu oikea mittari,

jolla

saadaan mitattua oikeaa asiaa.
3.

Kouluttaminen. Valitut henkilöt, jotka ovat toimeenpanossa mukana, koulutetaan

omiin tuleviin vastuualueisiin ja heidän pitää myös ymmärtää systeemin tarkoitus, eli mitä
oma tekeminen vaikuttaa toisten tekemisiin. Mitä

tavoitellaan,

kaikilla

on

yhteinen

päämäärä. Muutoksien vaikutuksien ymmärtäminen, jotta päästään tavoitteisiin.
4.

Toimeenpano ja hienosäätö: aloitetaan toteutus, seurataan ja testataan. Esimerkiksi

tehdään laitteesta proto, proto testataan, proton hyväksymisen jälkeen

valmistetaan

nollasarja, jolla varmistetaan, että valmistus toimii.
5.

Mittaaminen ja prosessin seuranta. Kaikki mittaukset analysoidaan sitä varten,

että

niitä verrataan tavoitteeseen. Kaikesta poikkeavasta tuloksesta pitää tulla palautetta. Tämä
mahdollistaa tavoitteen toteutumista.
6.

Raportointi ja korjaavat toimenpiteet: ”peruutetaan” taaksepäin, kun tulee muutoksia,

joita ei haluta.
(Barckhoff 2005, s. 134.)

2.6.1 Menetelmän hitsauksen viiden tekemisen pääkohdat
Seuraavaksi käsitellään TWM-menetelmän hitsauksen viiden tekemisen pääkohdat.
Menetelmän mukaan tehdään seuraavat asiat:
1.

Vähennä hitsausliitoksien määrää ja tarvittavaa hitsausliitoksen tilavuutta, sekä

pienennä hitsausrailotilavuutta
2.

Vähennä hitsauksen kaariaikaa hitsattavissa rakenteissa

3.

Vähennä hylättyjä tuotteita, korjaustyötä ja romua
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4.

Pienennä työn kuormittavuutta

5.

Vähennä ylimääräisiä siirtoja ja odotusaikaa.

(Barckhoff 2005, s. 25-178.)

2.6.2 Menetelmän neljä kriittistä aluetta
Seuraavaksi käsitellään TWM-menetelmän neljä kriittistä aluetta. Menetelmän mukaan
tehdään seuraavat asiat:
1.

Rakenteen suunnittelu

2.

Valmistuksen suunnittelu, valmistustarkkuus, tuotteen vaatimukset

3.

Hitsaustuotanto, henkilöstön osaaminen ja pätevyydet

4.

Laadunvarmistaminen, vastuunjako, isot linjaukset organisaatiotasolla.

(Barckhoff 2005, s. 37.)

2.6.3 Menetelmän kolme vaihetta
Seuraavaksi käsitellään TWM-menetelmän kolme vaihetta menetelmä. Menetelmän mukaan
tehdään seuraavat asiat:

Vaihe 1. Tutki tuotannon nykytila ja arvioi; Kuinka ja mitä kannattaa rahallisesti ja ajallisesti
kehittää? Vastaa kysymykseen missä hitsauksen laadun ja tuottavuuden nykytila on? Mitkä
ovat suurimmat potentiaaliset parannusmahdollisuudet, joissa säästetään aikaa ja rahaa?
Mitä toimia tarvitaan ja kuka tunnistaa parannukset? Mitkä asiat ovat tärkeysjärjestyksessä?
Mitä resursseja tarvitaan? Kauanko toimenpiteet vievät aikaa? Mitkä toiminnot valitaan
tehostamaan toimintaa? (Barckhoff 2005, s. 29–43.)

Vaihe 2. Johtamisen suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen; Vaiheessa 1. tunnistettuihin
mahdollisuuksiin johto kehittää suunnitelmat mistä aloitetaan, sekä mihin toimiin
mahdolliset parannukset halutaan kohdistaa ja kuka saadaan tekemään parannukset. Mitä
tehdään ja millaisella resursseilla ja millä aikataululla saadaan säästöjä? Johto kehittää
suunnitelman ja ”kovan” työn toteutus voi alkaa. (Barckhoff 2005, s. 29–43.)

Vaihe 3. Toteuta ja ylläpidä; Toteuttaminen alkaa selkeän ja yksityiskohtaisen suunnitelman
mukaan. Tuotannon työntekijät työskentelevät yhdessä rakentaen johtamisen ja teknisen
tietopohjan hitsauksen toiminta-alueelle. (Barckhoff 2005, s. 29–43.)
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Koulutetaan hitsaajat, esimiehet, johtajat, työnjohtajat, hitsausopastaja ja monipuolinen
osaava henkilöstö on keskeinen osa tätä vaihetta. Harjoitusta ja opastusta järjestetään
jokaiselle tekijälle henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Joku hoitaa valvonnan ja takaa, että
parannukset saavutetaan ja henkilöstökehitys on myös jatkuvaa. (Barckhoff 2005, s. 29–43.)

Projektinhallinta ja ohjausjärjestelmä on myös toimeenpantu tässä vaiheessa. Prosessit,
prosessinohjaus ja laatusuunnitelmat on muodostettu. Kaikkien koulutukset alkavat.
(Barckhoff 2005, s. 29–43.)

Tämä on menetelmän ”satovaihe”. Tuloksia alkaa näkyä ja kehitysprosessia ylläpidetään
johdon kanssa. Hyvällä toteutuksella se tuottaa tuloksia ja siitä syystä kolmas vaihe on
nimeltään ”toteuta ja ylläpidä”. ”Kolme vaihetta”-menetelmä tarjoaa puitteet hitsauksen
laadun ja tuottavuuden parantamiseen. Ne edustavat rakennetta, jonka ympärille periaatteet
sovelletaan toteuttamaan hitsauksen kokonaisvaltaisen hallinnan. Menetelmä edustaa
organisaation muutosprosessia. Muutos kuvaa millä tavalla hitsauksen hallittavuus ja
hitsauksen hallinta siirtyy kohti TWM:ää. Samaan aikaan kouluttaminen ja tiimityö ovat
välttämättömiä. Hitsauksessa tarvitaan kolmenlaista koulutusta, joita ovat tekninen tietämys,
johtotaidot sekä hitsaustaidot. (Barckhoff 2005, s. 29–43.)

2.7

Kemppi ARC-System 3 hitsauksen laadunhallintajärjestelmä

Kemppi

ARC-System

3

hitsauslaadunhallintajärjestelmä

muistuttaa

hitsauksen

kokonaisvaltaista kehittämistä, joka on tehty useaportaiseksi systeemiksi. Perusmalli
soveltuu yleisempään tuotantohitsauksen hallintaan. Hitsausprojektien pyörittämiseen on
oma moduulinsa, johon sisältyvät projektin rakenteen hallinta, hitsausohjeiden luonti,
tuotannon ohjaaminen työohjeiden avulla, hitsaustuotannon tiedonkeruu ja NDTtarkastusten kirjaaminen eli laajempi kuin pelkästään etäseuranta hitsauskoneista. (Tiilikka
& Suominen 2016.)

Hitsaustuotannon seurannan vaiheina ensimmäiseksi järjestelmä vertailee hitsaajien
pätevyyksiä, käytettäviä hitsausohjeita (WPS), käytettyjä lisäaineita ja hitsauskoneiden
parametreja. Järjestelmä ilmoittaa poikkeamista, mikäli hitsaus tapahtuu WPS:n
parametrirajojen ulkopuolella, tai jos hitsaajalla ei ole vaadittua pätevyyttä hitsaustyöhön tai
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käytettävä lisäaine on väärä. Järjestelmä dokumentoi joka ainoan hitsausliitoksen, vaikkei
siinä mitään vikaa olisikaan. (Tiilikka et al. 2016.)

Kemppi ei valmista itse jauhekaarihitsauslaitteistoja, mutta järjestelmä (moduuli ArcQ)
voidaan kytkeä mihin tahansa hitsauslaitteeseen, oli se sitten manuaalista, mekanisoitua tai
robotisoitua hitsausta. Tätä varten on olemassa muutama erilainen adapterimalli, joilla
pystytään tekemään parametrimittaukset myös muiden kuin Kempin hitsauslaitteista. Näistä
adaptereista moduuli ArcQ on tarkoitettu jauhekaarihitsaukseen. (Tiilikka et al. 2016.)

Järjestelmässä oleviin hitsausohjeisiin (WPS) voidaan syöttää lisäainelankoja myös
jälkeenpäin ja samassa hitsausohjeessa voidaan käyttää myös eri lisäainelankoja. Mainitut
adapterit sekä varsinaiset lukijalaitteet ovat mekaanisesti hyvin yksinkertaisia. Laitteet
käsittelevät tietoa, lukevat viivakoodit ja lähettävät tiedon eteenpäin WLAN-yhteydellä.
Adapterit vaativat mittalaitteina validoinnit samaan tapaan kuin hitsauskoneetkin
validoidaan. (Tiilikka et al. 2016.)

Kempillä on asiakkaina laaja kirjo konepajoja, pienimmät asiakkaat ovat kokoluokkaa 10–
15 hitsaajaa. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä järjestelmään syötetään pohjatiedot
(hitsaajat, WPS:t, langat, materiaalit, hitsauslisäaineet jne.) Pohjatietojen syöttäminen vie
aluksi ylimääräisen aikansa, mutta niiden syöttäminen on hyvin suoraviivaista ja
järjestelmässä on tätä helpottavia toimintoja, jolloin olemassa olevia pohjia voidaan
kopioida tehokkaaksi uusiksi pätevyystodistuksiksi, hitsausohjeiksi jne. (Tiilikka et al.
2016.)

Järjestelmällä saadaan 100 % hitsauksen jäljitettävyys, hitsausaika selvitettyä ja
hitsauslankojen kulutuksen voi tarkentaa projektikohtaisesti. Laite voidaan säätää
silloitushitsausta varten, jolloin alle 5 sekunnin hitsejä laite ei rekisteröi. Laitteen voi säätää
2 sekunnin välein mittaamaan keskiarvot jännitteestä ja virrasta. Järjestelmällä huomataan,
jos langansyöttöhäiriö on tulossa. Huoltopäivät voidaan merkitä ja järjestelmä ilmoittaa
seuraavista huolloista. Lyhyesti voidaan myös merkitä mitä huollettiin, esimerkiksi
”Syöttöpyörät uusittu”. Tällöin toistuvat viat saadaan kiinni ja nopeampi reagointi eli
löydetään syyt, mistä toistuva vika johtuu.
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Dokumentaatiopakettiin voi lisätä kolmannen osapuolen tunnukset (esim. DEKRA), joka
voi lisätä raporttiin PDF:t myös liitteeksi. Lopussa voidaan tulostaa yhteenvetosivu. Laitteen
voi asettaa kulkemaan pakotettua reittiä tai vapaata reittiä pitkin. Pakotettu reitti tarkoittaa,
että hitsaaja ei voi jatkaa ennen kuin esimerkiksi vaatimuksien mukaista hitsauslisäainetta
käytetään tai hitsausliitos numero 1 on suoritettu ennen seuraavaa hitsausta.

2.7.1 Etäseurannan tarpeellisuuden kartoittaminen Makronin tuotantoon
Makronilla on omia WPS:siä käytössä 5 kpl ja Kempin Universal WPS-paketti. Makronilla
tehdään omia satunnaisia pistokokeita ja auditoinneissa vaatimuksena on hitsauksen jatkuva
seuranta. Toimitaan standardien ja vaatimuksien mukaisesti osittain minimirajoilla, jotka
ovat toistaiseksi riittäviä. Raskasta dokumentaatiota kuten ylilaatuakaan ei ole kannattavaa
tehdä, ellei sitä asiakas erikseen vaadi.

Projektiluontoisessa tuotannossa osalla tekijöillä on erittäin vaativia tehtäviä, joihin
järjestelmä olisi tällä hetkellä hyödyllinen, kuten kuoripuristimen rungon, kantokehien ja
seulojen valmistuksessa. Muualle järjestelmästä ei saada hirveästi hyötyjä irti tällä hetkellä.
Etäseuranta luo mittarit, joilla voidaan reaaliaikaisesti seurata toimitaanko WPS:n mukaan
sekä mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon paljonko kaariaikaa on kertynyt mittausjakson
aikana. Moduuli ArcQ:ta eli parametrien seurantaa voitaisiin käyttää nykyisessä
jauhekaarilaitteessa, esimerkiksi kantokehiä hitsatessa, mutta koska jauhekaarilaitteiston
uusinnasta

on ollut

myös

puhetta,

siihen

parametrien

etäseurantalaitteisto

on

kannattavampaa hankkia.

Jotta järjestelmästä saadaan täydet hyödyt käytettyä, tuotteille pitää olla tarkasti määritetty
hitsausohjeet

(WPS),

hitsausjärjestys,

parametrit,

lisäainelangat,

tarpeet

tarkalle

lisäainekulutuslaskelmalle, mahdollisten virheiden löytymiseen, tasalaatuinen tulos,
etäseuranta hitsausajalle, sekä järjestelmällä voidaan pakottaa hitsausjärjestys ja valittujen
parametrien sisällä pysyminen.

2.8

Menetelmien ja standardien tarkoitus hitsaavassa teollisuudessa

Hitsauksen laatua ja metallurgisia asioita on aloitettu kehittämään suurempien
onnettomuuksien

jälkeen.

Hitsauksen

alkuvuosina

ajateltiin

vain,

että

kunhan

hitsauspolttimen päässä palaa valokaari niin se on riittävää. Esimerkiksi Liberty-alusluokan
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rahtilaivamalleja alettiin valmistaa hitsaamalla ja niittaamalla toisen maailmansodan aikana,
jolloin aluksen valmistusaika nopeutui neljästä kuukaudesta parhaimmillaan kymmeneen
päivään. (Tiilikka et al. 2016.)

Alukset valmistettiin lämpimiin olosuhteisiin sekä lyhytaikaiseen tarpeeseen alun alkaen.
Kun niitä oli tehty riittävästi ja niillä lähdettiin kylmempiin ja rajumpaan merenkäyntiin,
laivat katkesivat keskeltä. Sitten alkoi tutkiminen, miksi näin kävi ja miten alukset saadaan
kestämään. Alettiin tutkia hitsausmetallurgisia asioita, ettei hitsausliitos ole vain koristeena,
vaan sillä olisi myös tunkeuma. (Tiilikka et al. 2016.)

Tuotteelle valmistuksen vaatimukset tulevat usein tuotestandardin mukaan tai asiakkaalta,
tai asiakas sekä valmistaja luovat ne yhdessä. Erilaisten standardien tarkoituksena on
asiakkaan vaatimuksien ja valmistajan tuottaman laadun kohtaaminen.

Edellä mainittu ISO EN 3834 -standardi on luotu hitsaustuotannon laadunparantamista
varten, joka vaatii valmistukselta useita pätevyyksiä ja listan toimenpiteistä ja laitteista, joilla
todistetaan valmiudet valmistavat. Esimerkiksi tarkastajat, hitsauskoordinoija, hitsaajan
pätevyydet, hitsausoperaattorin pätevyydet sekä hitsattavan rakenteen leikkaukseen ja
valmistukseen riittävä välineistö kuuluvat tähän. Auditoinnin jälkeen voidaan saada
sertifikaatti, jos asiat ovat kuten pitääkin, esimerkkinä hitsauksen EN 3834-2
laatusertifikaatti, josta vastaavasti esimerkiksi teräsrakenteita tilaava asiakas tietää, että
valmistajalla on riittävät valmiudet standardin mukaiseen tekemiseen.

2.8.1 Standardien hyödyt ja haitat
Standardit ja menetelmätavat luovat termistön, säännöt ja työtavat, joiden mukaan
tuotannossa osataan valita kaikista tehokkain, luotettavin ja turvallisin työmenetelmä, jolloin
ylimääräinen epätietoisuus poistuu. Kilpailuvalttina standardointi ja dokumentointi lisäävät
tekemiseen toistettavuutta ja sitä kautta myöhemmin ennustettavuutta ja mitattavuutta.
Työntekijöistä ja työkoneista saadaan täysi hyöty käyttöön. (Ortiz 2010, s. 50-51.)

Dokumentoidun työmenetelmän avulla työ tehdään asiaan kuuluvalla tavalla ja jokainen
työntekijä tietää täysin roolinsa ja vastuunsa. Jokainen työntekijä osaa tehdä työn samalla
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tavalla ja työhön tulee toistettavuutta ja tuotteen läpimeno on vakaata. (Ortiz 2010, s. 5051.)

On järkevää tehdä dokumentointia, kun halutaan prosessista ennustettavaa ja läpimenoaika
vakaaksi. Sen jälkeen, kun prosessi on vakaata ja ennustettavaa, sitä voidaan alkaa kehittää.
Ennen kaikkea dokumentoidaan, kun ilman dokumentointia aiheutuu vaaratilanteita,
esimerkiksi työ- ja apuvälineiden rikkoontumisia. Dokumentaatio on tärkeää, kun työ on
toistuvaa ja työn tekemisestä aiheutuu kohtuuttomia määriä ylimääräistä työtä sekä
tekemisessä on paljon laatuvaihtelua, mistä seuraava työvaihe kärsii. (Ortiz 2006, s. 50-51.)

On tiedostettava, että uusien standardien luomia toimintatapoja ei opita hetkessä.
Dokumentointia voidaan tehdä mm. seuraavilla alueilla:
Ainestodistukset
Hitsausohjeet
Työtehtävän sisältö ja ohjeistaminen
Vaaditut laatuvaatimukset
Laitteiden turvallisuusvaatimukset sekä toimintatavat
Reittiohjeet
Koneiden käyttöohjeet.
(Ortiz 2006, s. 50-51.)

Voimassa olevalla hitsauksen laatustandardin EN 3834–2:2005 sertifikaatilla Makron
pääsee tarjoamaan hitsattavien rakenteiden palveluja kansainvälisille alueille, yrityksille,
joiden tuotestandardit sitä vaativat. Lisäksi riippuen asiakkaan vaatimuksista, joita voivat
olla mm. (ASME/DNV/EN/GOST/NORSOK/RMRS), erilaiset maakohtaiset vaatimukset,
on kannattavaa käydä esimerkiksi asiakkaan laatuvastaavan kanssa läpi, jotta täytetään
kaikki vaatimukset. Ellei asiakas vaadi sertifikaattia, olisi se tarpeeton ja vain arvokas
mainos seinällä. Esimerkki kaaviossa kuvassa 9 on EN 3834 standardin mukainen
toimintajärjestys, asiakkaan kyselystä aina tuotteen kuljetukseen.
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Kuva 9. EN 3834-käyttöönoton vuokaaviokuva (Lindewald 2013, s. 25).

Vaikka silmämääräiseen tarkastamiseen ei tarvitse olla pätevöitynyt henkilö, se pitää
jotenkin osoittaa. Makronilla laatuohjeissa on määritetty, että hitsauskoordinoijalla ja
työnjohtajilla on pätevyydet valvoa hitsauksen silmämääräistä tarkastamista (Visual
Testing) eli VT-tarkastusta. Tällä hetkellä Makronilla ei ole omaa NDT-tarkastajaa, vaan
käytetään kolmatta osapuolta eli alihankintatarkastajia. (Makron Oy 2016b.)

2.8.2 Termisen leikkausmenetelmän valinta
Teräslevyjä leikatessa tekniikkana on yleisesti käytössä terminen leikkausmenetelmä, joista
tyypillisimmät ovat laser-, plasma- ja polttoleikkaus. ”Nykyinen kehityssuunta on ollut
polttoleikkauksen korvaaminen ohuemmilla materiaaleilla plasmaleikkauksella sekä
laserleikkauksella, leikkausnopeuden kasvun vuoksi (plasma ja laserleikkaus) ja
mittatarkkuuden (laserleikkaus) vuoksi.” Polttoleikkauksella voidaan leikata vain
seostamattomia ja niukkaseosteisia teräslaatuja. (Ruohomäki et al. 2011, s. 51–54.)

Polttoleikkaus on tehokas leikkaustapa lisäämällä useita poltinpäitä kuvan 10 mukaan,
jolloin voidaan tehdä useita railoja. Polttoleikkaus on epätarkka leikkausmenetelmä
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aiheuttaen leikattuihin levynreunoihin epäsymmetristä lämpölaajenemista, joka aiheuttaa
epämittatarkkuutta ja jättää reunalle muotoja vääristävän lämpövyöhykealueen. Simuloinnin
avulla voidaan kompensoida epätoivottuja mitta- ja muodonmuutoksia, mutta simuloinnin
käyttö ei ole yleistynyt teollisuuteen. (Ruohomäki et al. 2011, s. 51-54; Penttilä 2013.)

Kuva 10. Tuottavuutta railonvalmistukseen (Penttilä 2013, s. 11).

Plasmaleikkaus ja erityisesti 1980-luvulta asti kehitetyt hienosädeplasmat ovat kehittyneet
hitsausta ajatellen hyvälle tasolle ja niillä voidaan leikata 35–40 mm levyvahvuuksiin asti.
Paksuimmille leikkauksille on käytettävä normaaleita plasmapolttimia tai perinteistä
polttoleikkausta, jolle levypaksuusrajoitusta ei ole. Plasmaleikkauksella voidaan leikata
kaikkia teräslaatuja, esimerkiksi ruostumaton teräs, alumiini ja kupari. (Ruohomäki et al.
2011, s. 51–54.)

Laserleikkauksen yleisenä leikkausalueena on pidetty alle 10 mm, koska laserleikkaamisen
leikkausnopeus tippuu merkittävästi levyvahvuuksien noustessa, mutta uusimpia kuitu- ja
kiekkolasereita on tullut markkinoille, joilla päästään leikkaamaan paksumpiakin levyjä,
jopa 30–50 mm asti. Laserilla voidaan myös leikata epämetallisia materiaaleja, kuten
muoveja. Laserleikkauksen tarkkuuden ansiosta levyihin voidaan tehdä erilaisia
kohdistusmuotoja, ulokkeita ja vastapuolelle koloja esimerkiksi kuvan 11 mukaan, joilla
onnistuu erittäin nopea levyn paikoittaminen hitsausvaiheessa. (Ruohomäki et al. 2011, s.
51–54.)
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Kuva 11. Paikoituskohdat paikoitusta varten.

Hitsausviisteiden laadun merkitys korostuu mekanisoidussa ja automaattihitsauksessa.
Mitoiltaan epätarkkaan hitsausrailoon ei voi hitsata pohjapalkoa laadukkaasti muuten kuin
käsin. Ongelmana viisteiden leikkaamisessa ovat leikattujen osien kaareutuminen. Viisteen
koko ja juuripinnan korkeus vaihtelevat, varsinkin käsin polttoleikatuissa viisteissä.
(Ruohomäki et al. 2011, s. 55.)

2.8.3 Levyn taivutus
Levyn

taivutuksen

tarkkuuden

merkitys

korostuu

erityisesti

yksittäisessä

tai

piensarjatuotannossa, koska silloin särmäyspuristimen oikeita asetuksia ei ole mahdollista
hakea tunnustellen, kuten suursarjatuotannossa tehdään, vaan jokaisen särmäyksen halutaan
onnistuvan.

Epätarkkuutta

aiheutuu

levypaksuuksien

ja

levymateriaalien

lujuusominaisuuksien eroista. Särmäyskoneissa on usein vain karkeat säädöt. Joitain
särmäyskoneita voidaan säätää levyjen ainestodistuksista löytyvien lujuustietojen
perusteella, mutta silloin ainestodistuksien tulisi olla tuotantojärjestelmässä ja järjestelmän
pitäisi osata seurata jokaista levyä ja levyosaa. (Ruohomäki et al. 2011, s. 56.)

Uusia särmäyskoneen ominaisuuksia on tullut lisää, instrumentti- ja anturitekniikan
yleistyessä. Esimerkiksi saatavilla on automaattinen levynkeskitys ja levynkäsittelylaitteet.
Kompensointitekniikka, joka mahdollistaa taivutettavan materiaalin vahvuuden ja
lujuusominaisuuksien vaihtelun, säätää automaattisesti puristusarvoja taivutuksen aikana.
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Takaisinjoustoon on myös automaattinen kompensointi. Bombeerausta varten on
alateräkompensoinnin automaattisäätö, joka auttaa esitaivutuksessa ja sitä käytetään
pääasiassa lujien terästen särmäyksessä. (Ruohomäki et al. 2011, s. 56.)

Nämä ominaisuudet lisäävät tuotannon joustavuutta ja monipuolistavat koneen
käyttömahdollisuuksia.

Nykyaikaiset

laitteet

mahdollistavat

jatkuvasti

toisistaan

poikkeavien tai muodoiltaan vaativien kappaleiden taivutukset, joilla saadaan levylle haluttu
kulma. Lujien teräksien särmäyksessä särmäyslaitteen suorituskyvyt eivät välttämättä lopu,
vaan tulee tarvetta työkalun esikaarevuuden säädöille. Osa ominaisuuksista voidaan lisätä
olemassa oleviin särmäyskoneisiin esimerkiksi ohjausjärjestelmän modernisoinnin
yhteydessä. Särmäyspuristimen uusinnan yhteydessä se on kuitenkin yksinkertaisinta.
(Ruohomäki et al. 2011, s. 56.)

2.8.4 Tuotannon johtaminen
Jos tuotannonohjaus ei toimi kunnolla, silloin tekeminen ruuhkautuu tai osia on
välivarastoissa odottamassa seuraavaa työvaihetta, jolloin tehokasta toimintaa haittaavia
tekijöitä syntyy. Työvaiheiden välillä on pitkiä edestakaisia kuljetuksia. Pitkän läpimenoajan
tuotteet ovat hankalia, koska tuotannossa on useissa valmistusvaiheissa olevia osia ja
tuotteita, jolloin osia valmistuu epätasaisesti ja osia saattaa kadota tuotannon aikana. Osien
puuttuessa kokoonpanotyö vaikeutuu ja kokoonpanossa on usein häiriöitä. Osa
toimitusajoista myöhästyy, jolloin tuotannon ohjauksen luonne muuttuu. (Ruohomäki et al.
2011, s. 44–58.)

Hitsauksen aputyöllä tarkoitetaan ylimääräisiin siirtoihin ja etsimiseen kuluvaa aikaa.
Aputyön vähentämiseen yksi kehityskeino on materiaalivirran kehittäminen. Materiaalien
toimittaminen hitsausjärjestyksessä hitsaamoon vähentää merkittävästi hitsauksen aputyötä.
Valmistettavien osien etsimiseen ja ylimääräisiin nostoihin ei kulu turhaa aikaa. Tämä vaatii
ylimääräistä panostusta työnsuunnittelulta ja alkujalostukselta. (Ruohomäki et al. 2011, s.
64–65.)

2.8.5 Mekanisointi ja hitsauskiinnittimet
Hitsauksen mekanisointi tarkoittaa osittaistakin hitsauksen tai leikkauksen automatisointia.
Esimerkiksi kuvan 12 eri kuljettimet liikuttavat hitsauspoltinta hitsausliitoksen liikeradalla
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tai kuvan 13 a) pyörityspöytä pyörittää kappaletta ja sitä hitsataan esimerkiksi jauhekaarella.
Mekanisointia on käytössä yleisesti MIG/MAG/FCAW (täytelankahitsaus), TIG-, PAW(Plasmahitsaus), SAW-(Jauhekaarihitsaus (Submerged Arc Welding) ja pistehitsauksessa.
Mekanisointiin siirryttäessä tulee huomioida alkujalostuksessa riittävä leikkausjäljen laatu,
jotta levyjen asetteluaikaan ja railojen korjauksiin ei kulu turhaa aikaa. (Holamo 2016.)

Kuva 12. Poltin liikkuu mekanisoidusti (Holamo 2016; Retco Oy 2017).

Mekanisointi on yleinen hitsauksen kehitystoimenpide, jonka tarkoituksena on tuottavuuden
lisääminen, laadun parantaminen, tasalaatuinen hitsausjälki, sekä työturvallisuusasioiden
parantaminen. Mekanisoinnin valintaan vaikuttaa tuotteen rakenteen muoto ja koko.
Mekanisointi yleensä jaotellaan kevytmekanisointiin ja raskaaseen mekanisointiin.
Taulukon 6 mukaiset useammat kevytmekanisointilaitteet ovat usein pieniä ja edullisia
hitsauksen apuvälineitä, jotka tekevät hitsausliitoksen osittaisen tai koko liikeradan.
Mekanisoinnin avulla hitsauksen onnistuminen edellyttää, että mekanisointilaitteiden
käyttäjien tulee olla päteviä ja motivoituneita käyttämään hitsauksen apulaitteita.
(Ruohomäki et al. 2011, s. 59; Holamo 2016.)
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Taulukko 6. Kevytmekanisointilaitteita (Retco Oy 2017; Holamo 2016).

Mekanisoinnin avulla päästään hieman kauemmaksi valokaaresta sekä hitsauskaasuista.
Työkappaletta voidaan myös liikuttaa ja hitsauspoltin pysyy paikallaan esimerkiksi kuvan
13 mukaisilla apulaitteilla. Hitsaustyön kuormittavuuden helpottuessa hitsaaja voi keskittyä
parametrien säätöön, hitsin tuottamiseen ja laaduntuottamiseen. Käsinhitsauksessa
MIG/MAG:lla

kaariaikasuhde

on

tyypillisesti

noin

15–30

%,

mekanisoinnilla

kaariaikasuhde on noin 50 %. Robotisoidun hitsauksen kaariaikasuhde on noin 60–90 %.
(Ruohomäki et al. 2011, s. 59; Holamo 2016.)

Kuva 13. Työkappale liikkuu mekanisoidusti (Retco Oy 2017; Holamo 2016).
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2.8.6 Hitsauskiinnittimet
Hitsauskiinnittimet nopeuttavat hitsausta paikoittamalla teräsosat nopeasti oikeisiin kohtiin.
Niitä käytetään useasti sarjatuotannossa hitsausroboteissa ja toistuviin vaikeasti hitsattaviin
rakenteisiin. Yleispätevää modulaarista hitsauskiinnitintä on aloitettu kehittämään jo 1980luvulla, mutta siinä vieläkään onnistumatta. Kiinnittimet valmistetaan tuotekohtaisesti tai
moduulikiinnittimeksi siten, että peruskiinnitin valmistetaan kaikille malleille sopivaksi ja
lisäosat eri tuotevariaatioille. Yksinkertaisten tuotteiden pienten sarjojen tekeminen on usein
kannattavaa hitsata silloittamalla käsin kappaleet sarjatyönä ennen varsinaista hitsaustyötä,
koska hitsauskiinnittimien suunnittelu on aikaa vievää ja valmistuskaan ei ole aina ihan
yksinkertaista tai ilmaista. (Ruohomäki et al. 2011, s. 63–64.)

2.9

Hitsauksen hiljainen tieto

Ammattiosaamisen säilyttämiseksi tulevaisuudessa sitä haluavan yrityksen on tehtävä
pitkäjänteisesti

yhteistyötä

esimerkiksi

koulutus-

ja

oppisopimusjärjestelyillä

ammattioppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskuksien kanssa. Yleisesti ottaen tavoitteena on
löytää potentiaaliset työntekijät, jotka tulisivat lähiseudulta ja asettuisivat paikkakunnalle.
Vaikkei metallialan ammattia tai työkokemusta olisikaan, mutta he voisivat menestyä
metallialalla. (Ruohomäki et al. 2011, s. 47–48.)

Kehitystöitä teetetään usein työnjohtajilla, jolloin itse työnjohtajan perustehtävistä
suoriutuminen saattaa vaarantua. Tuotannon kehitystehtäviin tulisikin olla erilliset resurssit,
sillä kehitystyö vaatii osaamista, aikaa ja kokemusta. Kun kokemusta kehitystehtävistä ei
kerry, silloin ei kerry osaamistakaan. (Ruohomäki et al. 2011, s. 47–48.)

Kehitystyössä tulisi selvittää omien valmistusmenetelmien avainteknologiat ja laitteiden
nykytilanne sekä tulevaisuus. Kehitystyössä tulisi miettiä uskalletaanko antaa jotain hiljaisen
tiedon määrästä pois? Jos tehdään yrityskauppoja, niin kannattaa hinnoitella myös
erityisosaaminen. (Ruohomäki et al. 2011, s. 46–58.)

2.9.1 Hitsauksen historiatiedot
Hitsauksen historiatiedon säilyttäminen on tärkeää. Tekijä, joka on onnistuneesti tehnyt
vastaavan tuotteen viimeksi, osaa luultavasti tehdä tuotteen parhaiten uudelleen. Tekijä
tietää mitkä asiat valmistuksessa tarvitsee ottaa huomioon, mitä apulaitteita tarvitaan, jne.
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Vakituinen työnjohtaja usein muistaa kuka on tehnyt vastaavia kappaleita aikaisemmin,
mutta uuden kokemattoman työnjohtajan apuna voisi olla sähköinen palvelu, josta voidaan
etsiä historiatietoja. Haun voisi suorittaa esimerkiksi piirustuksen mukaan tai edellisten
töiden mukaan ja tuntilehden takaa selvittämällä löytää viimekertaiset tekijät.

Hitsauksen hiljainen tieto on myös hitsaajan ammattitaitoa, jota on kerääntynyt seuraamalla
muiden työskentelyä, kisälliperiaatteella muiden opastuksella, mutta myös ongelmia
kohdatessa henkilökohtaisten ratkaisukykyjen ja innokkuuden kautta. Usean työn voi tehdä
eri tavalla; jokin toimintatapa voi olla fyysisesti helpompi, tai toinen toimintatapa voi olla
huomattavasti työturvallisempi. Kiire ja hätäileminen sekä negatiivinen asenne usein
vaikuttavat myös sekaannuksiin, virheisiin ja työtapaturmiin. Työyhteisön pitäisikin edustaa
huumorilla varustettua kurinalaista toimintaa.

Työnjohtajat ovat tärkeässä roolissa hitsauksen hiljaisen tiedon keräämisessä, mutta jokin
toinen väylä olisi myös hyvä. Tätä tietoa halutaan kerätä, mutta ei haluta sen pääsevän
kilpailijoille.

2.9.2 Hitsausjärjestys
Hitsausjärjestykset ovat tärkeitä teräsrakenteita valmistaessa, koska teräsrakenteissa
tapahtuu muodonmuutoksia lämmönvaikutuksesta, mutta mitään tarkkoja hitsausarvoja ei
kannata alkaa käydä läpi, koska hitsaajat oppivat tekemällä nopeasti ohjearvojen kautta
oikeat toimintatavat, kunhan vain ovat motivoituneita oppimaan uusia asioita ja hallitsevat
hitsauksen tekniikkaa.

Hitsausjärjestykseen vaikuttaa myös paljon hitsaajan henkilökohtaiset taidot ja työkokemus.
Hitsauksen käsiala on yksilöllistä ja osa henkilöistä pystyy käsittelemään pienempää tai
huomattavasti suurempaa hitsisulaa, sekä ymmärtävät lämmöntuonnin vaikutukset,
raekoonkasvun ja osaavat oikoa muodonmuutoksia.

Suuremman lämmöntuonnin antava hitsaaja joutuu silloittamaan ja kiinnittämään kappaleen
normaalia tukevammin, sekä miettimään tarkemmin hitsausjärjestystä ja joutuu tarvittaessa
oikaisemaan kaasuliekillä hitsauksen muodonmuutokset. Vesisumuttimella voidaan
nopeuttaa kappaleen jäähdyttämistä. Vesisumutus ei ole aina hyvä vaihtoehto, sillä liian
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kuuman teräksen jäähdyttäminen saattaa aiheuttaa teräkseen karkaisun kaltaisia
ominaisuuksia.

2.9.3 Piirustukset ja hitsausmerkinnät
Piirustuksien huolellinen lukeminen ja hitsausmerkkien riittävä määrä vähentää virheitä,
esimerkiksi kotelorakenteiden piiloon menevien sisäpuoliset hitsausliitokset on usein myös
tehtävä. Satunnaisesti tehdään liian suurta a-mittaa, mikä on yhtälailla hitsausvirhe kuin
vajaa hitsaus. Ei saa laskea muistin varaan, vaan katsotaan hitsausohjeesta (WPS) sekä
piirustuksesta, ellei olla täysin varmoja hitsausliitoksen koosta.

Piirustuksien taso vaikuttaa myös virheiden syntymiseen. Puutteelliset ja erikoisesti piirretyt
hitsausmerkinnät useisiin kuvantoihin aiheuttavat usein virheitä. Mahdollisimman paljon
pitäisi ilmoittaa yhdessä kuvannossa, joka helpottaa hitsaajan työtä.

2.9.4 Teräslevyjen ainevahvuudet
Makronilla hitsataan pääasiassa yli 15 mm ainevahvuuksista terästä, joka käyttäytyy
jäähtyessään eri tavoin kuin ohuet materiaalit ja hitsipalkojenkin välillä tapahtuu
muodonmuutoksia, joita on hankala arvioida ennalta ilman kokemusta paksujen teräksien
hitsauksesta. Turhaa lämpöenergian tuontia tulee välttää.

2.9.5 Sisäinen laadunvarmistus
Tehtaan sisäisessä laadunvarmistuksessa tehdään väliultraäänitarkastuksia esimerkiksi
kantokehille, joissa jokainen hitsausliitos on 100 % tarkastettava, sekä osa kantopyörien
rungon hitsauksista tarkastetaan ultraäänellä. Liitokset tarkastetaan hitsaustyön valmistuttua
ja kappaleen jäähtymisen jälkeen. Väliultraäänitarkastukset lisäävät odotusaikaa, mutta
vähentävät

korjaavan

työn

määrää

vaativissa

hitsausliitoksissa

huomattavasti.

Väliultraäänitarkastuksien jälkeen päästään jatkamaan työtä tai tarvittaessa korjaamaan
liitoksessa esiintyneitä virheitä, mutta ei tarvitse purkaa tieltä mitään ylimääräistä, eikä
tarvitse pelätä lopputarkastuksessa reklamaatiota.

2.9.6 Nostotyöt
Tuotteita, joiden painopiste ja nostokohdat ovat epäselviä, nostotyössä ennen nostoa pitää
selvittää oikeat nostokohdat sekä taakan paino.

Nostoa aloittaessa tulee huomioida
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nostokulma ja taakan painopiste, sekä vaara-alue. Nostoketjun tulee olla suorassa, eikä saa
olla kierteellä, jolloin ketju kestää sille ilmoitetun kuorman. Ketjujen koukun kärjellä ei saa
nostaa. Uusissa koukuissa on ilmoitettu mittauspisteet ja maksimi venymismatka.
Rikkoutuessaan nostokoukun kärki on suunniteltu venymään, eikä katkeamaan.
Vaaratilanteita on sattunut mm. pyörityspöytää siirrettäessä. Useita tuhansia kiloja painavaa
kiekkoseulan runkoa on nostettu asennustyömaalla rungon nostokohdista poiketen, ohuiden
ketjusuojien nostokohdista. Ketjusuojat ovat ohutta terästä ja muutamalla pultilla kiinni
rungossa, joten kiekkoseula oli pudonnut ja rikkoutunut. Suojien asennuksen jälkeen tulisi
tulpata ”väärät” nostokohdat ja merkitä oikeat nostokohdat.

Hankalassa paikassa olevan painopisteen takia jotkin nostot voivat olla vaativia
kokeneillekin työntekijöille. Sellaisten kappaleiden piirustuksiin pitää merkata painopiste ja
nostokohdat. Tuotannossa osalla tekijöistä on paljon nostotöistä kokemusta. Isojen ja
painavien kappaleiden siirtoihin ja kääntöihin tulisi kokeneiden tekijöiden opastaa muut
tekijät ja sellaista osaamista kannattaa hyödyntää jatkossa.

2.9.7 Tuotekehitys- ja ratkaisuinnovaatiot
Toimittajien uusia tekniikoita ja innovatiivisia ratkaisuja ei kannata jättää huomioimatta ja
jättää pelkkien ostajien varaan. Tuotekehitysasiantuntijoiden on kannattavaa olla ajan
tasalla, jotka tutkivat jatkuvasti esimerkiksi millaista tekniikkaa on tarjolla tänään ja
huomenna. (Eloranta et al. 2010, s. 192–193.)
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3

LEAN

JA

TOTAL

WELDING

MANAGEMENT

MAKRON

OY:N

HITSAUSTUOTANNOSSA

Makron Oy:llä on käytössä oma laatujärjestelmä, jolle myönnettyjen sertifikaattien ISO
9001 laadunhallintajärjestelmän, ISO 3834-2 hitsauksen kattavien laatuvaatimuksien sekä
ISO 14001 ympäristöstandardit merkitsevät esimerkiksi sitä, että Makron pääsee tarjoamaan
useammille kansainvälisille markkinoille tuotteitaan ja palvelujaan. Makron Oy:n
päämääriin kuuluvat asiakastyytyväisyyden jatkuva parantaminen, sekä yhdessä asiakkaiden
kanssa on sitouduttu mittaamaan ja kehittämään toimintaa. Yrityksen johto ja henkilöstö
ovat sitoutunutta laadun- ja ympäristönhallinnan jatkuvaan parantamiseen, ympäristön
pilaantumisen ehkäisemiseen, noudattamaan voimassa olevia lainsäädäntöjä, viranomaisten
määräyksiä sekä muita vaatimuksia, jotka yrityksen johto on asettanut. (Makron Oy 2016c.)

Yrityksen

johdon

tehtävänä

on

järjestää

henkilöstölle

edellytykset

laatu-

ja

ympäristötavoitteiden saavuttaminen. Henkilöstön osaamista parannetaan koulutuksella,
josta on erillinen suunnitelma. Jokainen työntekijä vastaa oman työnsä laadusta osana
prosessia siten, ettei virheellinen tuote tai työsuorite päädy seuraavaan työvaiheeseen,
vastaten myös ympäristönvaikutuksista. (Makron Oy 2016c.)

Makronilla on ollut Leanin mukaista toimintaa jo pitkään, esimerkiksi jatkuvan
parantamisen JP-osastokohtaiset palaverit on aloitettu vuodesta 1995 lähtien. JPpalavereissa tuotannon henkilöstöllä on mahdollista keskustella työturvallisuus-, laatu- ja
muuhun työskentelyyn liittyvistä asioista. Usein palavereissa kuitenkin käsitellään
pelkästään tuotantoon tulevia projekteja ja palaverien aiheita johto voisikin järjestää
työnjohtajille systemaattisesti esimerkiksi taulukon 7 mukaisesti.
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Taulukko 7. Esimerkkejä JP-palaverien aiheista.

JP-palaverien aiheita:
Vastuunotto turvallisesta tekemisestä
Vastaaminen laadun tekemisestä
Nostotyön vaarat: tuumaa, harkitse, tarkasta ja suorita
Nostotöiden suunnittelu
Tehtaan sisäinen logistiikka, traktorilla ja trukilla ajo
Vaaratilanteet: ennakointi, ilmoitus, estäminen
Nosto-ovien käyttö
Sosiaalisen median käyttö työajalla
Asiakkaiden tehdaskierroksista ilmoitukset tuotannolle

Leanin Kanbanista tuttu kaksilaatikkojärjestelmä on käytössä pultti- ja mutteri-tarvikkeissa,
jota alihankkijat täyttävät käytön mukaan. Leanin 5S-siisteyden ja järjestyksen ylläpitoon
tarkoitettu työkalu on otettu käyttöön alkuvuodesta 2016, joka aloitettiin hitsaamon
ongelmakohdista. Aluksi 5S:sää pidettiin pelkkänä siivouksen lisäämisenä muiden töiden
ohelle, eivätkä työntekijät olleet täysin sitoutunutta asioiden hoitamiseen. Hitsaamossa
tehtyjen kehitystöiden jälkeen on nähtävillä asenteen muuttuminen parempaan suuntaan
5S:sää kohtaan, mutta Lean asiaan pitäisi ottaa osaa enemmän lattiatasolla visualisoinnilla
ja järjestyksen ylläpidolla.

3.1

Makronin tuotannon nykytilanne

Makronin tuotannossa valmistetaan paljon yksittäistuotteita tai piensarjoja, jolloin se luetaan
yleisesti sekatuotannoksi. Tehtaalla on rumpusolua ja säteisporakoneita lukuun ottamatta
menetelmävaltainen valmistusjärjestelmä, eli koneistusosastossa koneistuslaitteet sekä muut
osastot ovat toisistaan erillään. Tuotannon laitteet ovat pääasiassa yleiskoneita, jotka
soveltuvat monipuoliseen tekemiseen useille tuotteille, joka on myös ollut hankintoja
tehdessä strategiana.

Makronin hitsaustuotannossa on paljon tuottavaa toimintaa, töitä tehdään järkevästi
mitoitetulla henkilöstöllä sekä laitteistolla. Pitkän aikavälin kehitystoimenpiteitä on tehty
juuri oikeisiin kohteisiin, kuten ajoittain uusittu hitsauskonekantaa ja suunniteltu
investointeja pitkään sorviin ja jauhekaarilaitteistoon. Leanin mukaan uusimpia ja kalliita
tekniikoita ei kannata käyttää, eikä erikoisinta ja uusinta tekniikkaa ole Makronilla
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käytössäkään. Tuotannossa käytetään luotettavaksi todettua teknologiaa, joka on edullista,
mutta kuitenkin riittävä ja suorituskykyinen vaihtoehto.

Makronin tuotannossa on vähän tarvetta ohuille teräsleikkeille, joten sen vuoksi teräslevyjen
leikkauksessa

on

käytössä

tuottavimmat

leikkaustavat

eli

levyleikkurilla

ja

hienosädeplasmalla leikataan kaikki alle 30 mm teräslevyleikkeet ja kaasupolttoleikkausta
käytetään yli 30 mm teräslevyille. Plasmaleikkauksen tuottavuutta voidaan nykyisestä
kasvattaa 6 m pitkän pöydän sijaan 12–13 m pitkällä pöydällä, joka mahdollistaa kahden eri
paksuisen levyn leikkaamisen tai yli 6 metrin pituisien osien leikkaamisen pidemmästä
aihiosta. Teräsleikkeiden massatuotannossa käytetään tyypillisesti 3–4 poltinta, mutta
ruuhka-aikoina kahdella polttimella varustettu leikkaus tekisi Makronin tuotannosta
suorituskykyisemmän ja lisäisi myös kuormituksen joustavuutta, mutta nykyisellä yhdellä
polttimella pärjätään. Polttoleikkauksessa voidaan käyttää kappaleessa 2.8.2 esiteltyä
tehokasta railon leikkaustapaa. Polttoleikkaus on varustettu useammalla polttimella, mutta
käyttö satunnaista.

Teräslevyjen laatuerot ovat merkittäviä. Standardin mukaisissa levyissäkin voi olla useiden
millien poikkeamaeroja keskeltä reunoille. Hiljaisena aikana voi olla kannattavaa säästää
esimerkiksi tilaamalla itämaista edullisempaa teräslevyä, mutta ruuhka-aikana ja
mittatarkoissa tuotteissa esimerkiksi hammaspyörissä ja hammastangoissa tai paljon viisteitä
sisältävissä leikkeissä kannattavampaa on käyttää parempilaatuista länsimaista teräslevyä.
Viisteiden teossa plasmaleikkauslaite ei osaa seurata levyn mittapoikkeamia, vaan silloin
täytyy käännellä levyä sopivaan asentoon ja suoristaa levyä puristimilla, jolloin viisteet
saadaan tehtyä ja laitteen suuttimet säilyvät ehjinä. Ylimääräinen käänteleminen ja levyn
suoristaminen puristimilla vähentää plasmaleikkauksen tuottavuutta huonoina päivinä noin
15–20 %, liitteen 2 odotusajan mittauskyselyn perusteella.

Työn teon aikana hitsaamossa on noin 26–30 omaa hitsaajaa ja muutama hitsaaja
vuokrausfirman kautta. Lisäksi noin 10 henkilöä on alkujalostuksessa leikkaamassa,
muokkaamassa ja valmistelemassa osia. Pintakäsittelyssä työskentelee 6 henkilöä ja lisäksi
yksi maalari on helpottanut maalaamon ruuhkia lomien aikana vuokrausfirman kautta.
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Makronilla tutkimuksen yhteydessä tehtyjen mittauksien perusteella kaariaikasuhde on
keskimäärin 15–25 %. Mekanisointilaitteella ja jauhekaarikoneella kaariaika on jonkin
verran suurempi. Kaikilla tekijöillä ei ole hitsauspätevyyksiä voimassa, eikä välttämättä
edellytyksiäkään saada. Vähän reilulla puolella on työn alkuvaiheessa levyluokka ja pienan
murtokoe tehtynä ja voimassa. Levyluokkia ja murtokokeita on aloitettu teetättämään
systemaattisesti lisää. Jatkossa teetetään hitsaajilla tarpeen mukaan tarvittavat hitsauskokeet
niillä henkilöillä, jotka valmistavat kyseiset tuotteet. Jatkossa uusille hitsaajille
työsopimuksen

saannin

edellytyksenä

on

hyvä

olla

hitsaustyöstä

kokemusta,

teoriaopetuksesta todistus sekä hyväksytty hitsauskoe, jotka ovat käytännössä ainoat tavat
osoittaa, että on soveltuva hitsaaja ja voi tehdä tuotteen.

Alkujalostuksessa on polttokoneilla yhteensä 4 työntekijää, jotka kaikki ovat päteviä omassa
työssään. Osalle järjestettiin lyhyt AutoCAD-ohjelman käyttökoulutus. Ohjelmalla on
joitain geometrisia piirteitä helpompi ja nopeampi tehdä kuin Nestix 2 - ohjelmalla.
Levyntaivutuksessa työn alkuvaiheessa ei ollut vaatimuksien mukaisia mittavälineitä.
Käyttäjällä ei ole ammatillisia kursseja levyn taivutuksesta, mutta käyttäjä on ollut
vanhemman särmääjän opissa kisälli-periaatteella. Alkujalostuksen henkilöitä voisi
hiljaisena aikana perehdyttää lisää ja myös ristiin eli plasmakoneen käyttäjä olisi töissä
kaasupolttokoneella ja toisinpäin, jotta saadaan kiireellisinä aikoina kapasiteettia lisättyä
oikeisiin kohteisiin.

Työn alkuvaiheessa kummallakaan työnjohtajalla ei ollut täysin tiedossa, mitä kaikkea
alkujalostuksessa on valmistuksessa, koska osa työnsuunnittelijoista vei suoraan työkortit
alkujalostukseen. Nykyään työnjohtajille tuodaan työkortit ja viitekortit ja he voivat katsoa
työt läpi, jolloin työnjohtajilla on paremmin työkuorman kokonaisuus hallussa. Työnjohtajat
myös voivat tarkastaa onko työnsuunnittelijalle sattunut virheitä tai onko työohjeissa
epäselvyyttä. Kokenut työnjohtaja saattaa huomata puutteet tai virheet ajoissa ja työnjohtaja
pystyy myös säätelemään työkuormitusta ajoittamalla työkorttien viennin oikealla hetkellä
tuotantoon.

Porausvaihe koostuu piirroituksesta ja reikien porauksesta, joskus porausvaihe kestää
vähemmän aikaa kuin piirroitus. Mitoitusongelmiin voisi olla halpa ja yksinkertainen
ratkaisu laittaa merkkauspää plasmaleikkauskoneeseen tai merkkauspaineilmaporakone ja
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sillä tekisi paikoitusreikien kohdat. Vahakynällä ympyröidään piste ja merkataan reiän malli
sekä koko esim. ”Ø16” ja vastaavasti kierrereikä merkataan ”M16”. Tehdään pikainen
tarkastus ja voidaan aloittaa poraaminen, jolloin porausvaihe nopeutuu huomattavasti.
Vastaavaa ”merkintää” tehdään kiekkoja poltettaessa. Liekillä tehdään ääriviivat kiekon
rei’ille, joihin porataan alkureiät. Porausvaiheessa porakoneelta saadaan välillä todella
hyvää jälkeä. Satunnaisesti on tullut myös virheitä. Pääasiassa on reikien paikoitusongelmia
tai reiät on porattu vinoon, koska päällekkäisiä levyjä on porattu esimerkiksi liian suurella
syöttönopeudella.

Materiaalinhallinnan ongelmat lähtevät usein liikkeelle alkujalostuksesta. Ongelmia on
useita, joista kokeillaan lisätä projektitunnuksen merkintää kuormalavoihin. Viikon
mittaisen ajanseurannan avulla selvitettiin, että työntekijät etsivät käytännössä 30 minuuttia
joka päivä osia hyllyiltä tai lattioilta. Tämä on Leanin mukaan turhaa työtä, joka pitää
vähentää. Päteviä järjestelijöitä on huomattavasti helpompaa löytää, kuin päteviä hitsaajia.
Panostamalla

järjestelyyn

saadaan

seuraavat

työvaiheet

aloitettua

nopeammin.

Merkintäongelmat vaivaavat monesti myös pintakäsittelypaikalla ja kokoonpanossa, joissa
etsitään projektinumeroa liian usein. Usein on unohdettu laittaa kiinni rautalangalla
peltikyltit ja tuntuukin, että kuljetuskortti peltikyltin lisäksi olisi vielä tarpeellinen.
Kuljetuskortista voisi selvitä projektin tunnus, lähtö- ja tulopaikka. Paremmin saadaan
materiaalivirta parantumaan, kun lisätään 5S-mukaista visuaalista johtamista, järjestelyä,
hyviä esimerkkimalleja ja ohjeita nähtäville.

Tuotannossa nostetaan ja käännetään useita kappaleita. Esimerkiksi 1.3.2 kappaleessa
esitellyn kantopyörän runko on erikoinen painopisteeltään, joka osoittautuu kokeneellakin
työntekijällä vaikeaksi kääntää ja jossa on esiintynyt vaaratilanteita. Ehdotuksena ovat
kiinteät nostokorvat lisättynä pääosiin. Kantokehät ovat myös hankalia kääntää ja tarvitsevat
raskaat ketjut käyttöön. Osalle tekijöistä tarvitaan ohjeet ja koulutusta, minkä mukaan
kääntötyövaihe tulee tehdä. Kun nostetaan väärin, ketjut liukuvat hyppien ja kuluttavat
kantokehään pahat jäljet. Seurauksena on pitkä kääntöaika, ketjut ja kantokehän pinta
kuluvat sekä ketju ja itse siltanosturi joutuvat koville pomputuksen aiheuttamasta
ylikuormasta. Asiasta on mainittu useassa palaverissa tekijöille, ja asiasta järjestetään lisäksi
käyttökoulutus ja harjoituksia.
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Makronin hitsaustuotannossa käytetään pääasiassa paineilmakäyttöisiä hiomakoneita. Uudet
tilatut koneet vaativat todelliseksi ilmavirtaukseksi 27 l/s toimiakseen kunnolla ja
tuotannossa ilmavirtaus on mitattu vuonna 2013 olevan 15–18 l/s, jota suositellaan koneiden
vapaaseen pyörittämiseen ilman kuormaa. (Moilanen 2016.)

Paineilmaverkosto olisi parempi olla nykyistä syvemmällä, stabiilissa lämpötilassa, joka
ehkäisee veden muodostumista paineilmaverkostoon. Verkoston ilmavirran kasvattaminen
lisää hiomatyön tehokkuutta ja kannattavaa olisi parantaa paineilmalinjan vedenerotusta ja
lisätä paineilmalaitteille öljyvoitelu eli sumuvoitelujärjestelmä kokoonpanossa ja
hitsaamossa, joissa on paljon käytössä paineilmakoneita. Uusissa vedenerottimissa
vedenpoiston saa käsityhjennyksellä tai puoliautomaattisella tyhjennyksellä. Perinteisille
lamellimoottorisille hiomakoneille paineilman tulee sisältää voiteluöljyä 60–90 mg/m3.
Vaikka kone on voiteluvapailla lamelleilla, pidentää voitelu koneen huoltoväliä. Nykyään
on myös tarjolla automaattisesti koneen kulutuksen mukaan eli ilmanvirtauksen mukaan
säätyviä sumuvoiteluyksiköitä. Uusia vedenerottimia ja perinteisiä sumuvoiteluyksiköitä on
myös aloitettu lisäämään hitsaamoon.

Hiilikaaritalttauksesta ei ole faktatietoa, mutta luultavasti sumuvoitelusta ei ole haittaa,
koska öljyä tulee niin pieni määrä sumuna ja se vähäinenkin arvellaan palavan. Jos jatkossa
tämän seurauksena ilmenee liitosvirheitä, niin hiilikaaritalttauksen ajaksi sumuvoitelulaite
voidaan laittaa pois päältä, tai ottaa puhdasta paineilmaa hiilikaaritalttaukseen.

3.2

Työturvallisuus ja ergonomia

Työtasot lisäävät työn tuottavuutta ja työturvallisuutta, koska työskennellessä tukevalla
alustalla voidaan keskittyä paremmin hitsaustyöhön, eikä vain tasapainon säilyttämiseen
huteralla alustalla. Työturvallisuuteen on aloitettu kiinnittämään huomiota viime aikoina
enemmän ja useisiin työpisteisiin on tilattu työtasoja kohteiden ympärille tai ensin vuokrattu
telineet ja käyttötarkoitukseen sopivien telineiden löytyessä jatkossa ostettu sellaiset.
Erikoisiin ja isoihin projekteihin on mahdollista myös vuokrata telineet. Ammattimiesten
tekemät telineet ovat nopeasti pystytettyjä sekä purettavia ja tukevia. Lisäksi seiniin voi
tehdä kiinteitä tai saranoidusti kääntyviä työtasoja.
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Hitsaussavukaasut nousevat pääasiassa ylöspäin. Savukaasun alle <0,4 µm kokoiset
partikkelit menevät suoraan hengittäessä verenkiertoon, ellei niitä poisteta tai eristetä
käyttäjää. Useissa työpisteissä on hitsaussavukaasuimureita, mutta ne eivät ole aina
käytössä. Työnjohdon tulee puuttua savukaasunpoiston laiminlyönteihin jatkossa
herkemmin. Useat käyttävät ilmastoituja hitsausmaskeja, joissa on hyvät suodattimet.
Hitsauskaasuja vastaavasti hiontapöly laskeutuu alaspäin, joten sitä tulisi imeä alaspäin.
Esimerkiksi hitsaustasojen reunoilla voisi ritilät sekä kanavat, josta hiontapölyä imettäisiin
pöydän sisälle hionnan aikana. On myös olemassa erilaisia hiomakoneen laikkoja, jotka
tekevät hiontapölystä suurempirakeisempaa.

Ilmanvaihto on tärkeää hitsaavassa konepajateollisuudessa. Savu katossa ei häiritse ketään,
kunhan työskentelytason hengitysilma on kunnossa. Ilmanvaihdon tulisi olla 5-8 kertaa
hallin ilmatila m3/h, jotta se on riittävä poistamaan ”savulautat” katosta. (Palomäki 2016.)

3.2.1 Hitsauskoordinointi ja laatuvaatimukset
Makronilla on nimetty IWS-hitsauskoordinoija, jonka vastuulla on kehittää ja määrittää
hitsauslaatu ja pitää se standardin EN 3834-2 vaatimalla tasolla. Hitsauskoordinoija toimii
tuotannossa

operatiivisena

henkilönä,

hitsaamon

työnjohtajana

ja

vastaavana

hitsausvirheiden VT-tarkastajana, jolla on riittävä tekninen tietämys sekä työkokemusta
tekemään

hitsauskoordinoijan

tehtäviä.

Hitsauskoordinoija

tekee

tarvittaessa

tarjousvaiheessa yhteistyötä myyjien kanssa tarjouskatselmuksen asiantuntijana hitsauksen
osalta, sekä hankinnan apuna alihankittavien tuotteiden hitsausvaatimuksien täyttymisen
osalta. Hitsausvirheiden arviointia suoritetaan hitsaamon työnjohtajien toimesta.

Makronilla noudatetaan yleisesti standardin SFS-EN ISO 5817 hitsiluokkaa C eli hyvää
tasoa, muuten toimitaan piirustuksien tai hitsausohjeiden vaatimuksien mukaan. Taulukkoon
8 on eritelty käytetyn standardin SFS-EN ISO 5817 hitsiluokat.

Taulukko 8. EN 5817 Hitsiluokat (SFS-EN ISO 5817 2014, s. 10).
Hitsiluokat EN 5817
D

Tyydyttävä

C

Hyvä

B

Vaativa
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Hitsaajien pätevyydet
Hitsaajan perustaitoihin yleensä kouluttaudutaan ensin levyseppähitsaajaksi toisen asteen
ammatillisessa oppilaitoksessa. Seuraavana voidaan suorittaa International Welder (IW)kurssi, joka antaa kansainvälisesti tunnetun hitsauspätevyyden. Kurssilla voidaan erikoistua
pienahitsaajaksi, levyhitsaajaksi tai putkihitsaajaksi. Erikoistua voi eri hitsausprosesseille
esimerkiksi MIG/MAG tai TIG ja eri materiaaleille, esimerkiksi alumiinin tai
ruostumattomaan teräksen hitsaukseen, voi pätevöityä. (Lepola 2010, s. 27–36.)

Hitsaajille tulee järjestää standardin SFS-EN ISO 9606-1 mukainen hitsaajien pätevyyskoe,
jotta he ovat soveltuvia hitsaajia. Standardissa on kolme tasoa: pienahitsaaja, levyhitsaaja ja
putkihitsaaja.

Hitsausoperaattorien pätevyystodistuksien kanssa menetellään standardin SFS-EN ISO
14732 mukaan, vaikka Makronilla on käytössä ollut vanhan kumotun standardin SFS-EN
ISO 1418 mukaiset asiakirjapohjat. Asiakirjat päivitetään vastaamaan uutta standardia ja
tiedot päivitetään myös laatukäsikirjaan. Makronilla on tutkimuksen lopetusvaiheessa 26
omaa hitsaajaa, joista 22 on pätevöitettyä hitsaajaa ja 4 hitsaajaa työskentelee ilman
soveltuvaa pätevyyttä. Lisäksi Makronilla on ainakin yksi IW-hitsaaja ja kaksi valmistuvaa
hitsaajamestaria, jotka saavat lähiaikoina IW-pätevyyden.
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4

TUTKIMUSTULOKSET

Ongelmien löytyessä Makronilla on reagoitu toimenpitein nopeasti, mutta käytännössä
monesti korjataan vain toistuvat viat, eikä välttämättä mietitä perimmäisiä syitä. Seuraavissa
kappaleissa käsitellään tutkimuksessa havaittuja kohteita, joihin on mietitty ratkaisuja
seuraavanlaisessa järjestyksessä: SFS-EN 1090 standardin hyödyt ja käyttöönoton tarpeet,
työnsuunnittelu ja tuotannonohjaus, tuotannonohjausjärjestelmän päivitys, hitsauksen laatu
ja standardit, suojakaasuoptimaattorit, hitsauskiinnittimet, kantokehä, Stacker 360
kantopyörän runko, kuoripuristimen rungon TWM-sovelluksen tulokset, alkujalostuksen,
tarkastamisen, johtamisen ja ennakoinnin, odotusta aiheuttavat tekijät kyselylomakkeen
tulokset sekä hitsaamon ja muut kehittämismahdollisuudet.

4.1

SFS-EN 1090 teräs- ja alumiinirakenteiden tuotestandardi

Seuraavaksi käsitellään SFS-EN 1090 teräs- ja alumiinirakenteiden tuotestandardin
käyttöönottoa. Tuloksena standardia tai sertifikaattia ei tarvita tuotannossa tällä hetkellä.
Standardin käyttöönotto vaatisi lisätoimenpiteitä. Esimerkiksi sisäistä auditointia,
kokoonpanon laajempaa testausta, tarkastusta ja dokumentointia, sekä johdon katselmusta.

Tarvittaessa CE–merkintää vaativien kantavien rakenteiden, koneiden tai joidenkin
painelaitteiden sertifioinnissa tarvitaan standardin EN 1090 teräs- ja alumiinirakenteiden
mukaista toimintaa. Standardin mukaan täytyy selvittää esimerkiksi Inspectalta
hitsauskoordinoijan tietotaso esimerkiksi tietyn paksuisille painelaitteiden materiaaleille ja
EXC -luokkaan (Standardin SFS-EN 1090-2+A1 mukaiset toteutusluokat) kuuluville
teräsrakenteille, jotka ovat B: perustietämys, S: erityinen osaaminen ja C: kattava
osaaminen. (SFS-EN 1090-1 2012, s.36–66.)

Tuotannon käytössä on Kempin Universal WPS ja hitsausohje-paketti, joka kattaa EN 10902 standardin mukaiset vaatimukset puikolle ja MIG/MAG-hitsaukselle. Standardissa on
vaatimuksina mm. erilaisia arviointeja, dokumentointia, hitsaussuunnitelma, useita
tarkastuksia, sisäisten auditointien tekoa, joka tarkoittaa sitä, että toinen henkilö tarkastaa
onko työohjeissa huomautettavaa. Tuoteturvallisuus ja vastuuasiat tarkoittavat esimerkiksi
tuotteen mittoja, nostokohtien dokumentointia, käyttöohjeiden laatimista sekä parantaa
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eräkohtaista tunnistettavuutta aina perusmateriaalin jäljittämiseen. Johdon katselmuksessa
katsotaan johdon kanssa kokonaisuutta, kuinka tuotanto toimii.

4.2

Työnsuunnittelu ja tuotannonohjaus

Seuraavaksi käsitellään työnsuunnittelun ja tuotannonohjauksen toimivuutta. Työn
tuloksena toimivan tuotannon ohjauksen seurauksena:
Informaatiovirta paranee, epätietoisuus ja virheet vähenevät
Myyjien työpanos siirtyy oikeaan paikkaan
Tuotannon kehitysasiat selkeytyvät
Työntekijät erikoistuessaan hallitsevat alueensa paremmin
Työnsuunnittelu ei ole yhdenmukaista, koska kaikki tekevät hieman eri tavalla työohjeet.
Tekeminen tulisi yhtenäistää, joka vähentää tuotannon henkilöiden päivittäistä
miettimis- ja etsimisaikaa.

Tuotannon hallitseminen ja valmistuksen onnistuminen edellyttävät hyvää työnsuunnittelua
sekä tuotannonohjausta. Työnsuunnittelijoiden tehtävänä on olla Makronin tuotannon ja
asiakkaan suunnittelijan välinen sidosryhmä.

Työnjohdon tehtäviin kuuluu ohjata

työntekijöitä hoitamaan tehtäviään, työnsuunnittelijoiden ohjeiden mukaan. Kaikkia
työohjeita ei ole mahdollista työnsuunnittelua tehtäessä heti antaa, joten työnsuunnittelun
olisi hyvä tietää missä tilanteessa vaiheistamansa tuotteet ovat tuotannossa, jotta tietävät
mitä ohjeita tuotanto seuraavaksi tarvitsee.

Työnsuunnittelijoiden tehtäviä olisi hyvä miettiä uudelleen, koska informaation kulkeminen
on nyt jäykkää ja tiedonsaanti koetaan hankalaksi. Ongelmana on työnjohdon
työpiirustuksien ja muiden työohjeiden kyseleminen suoraan myyntihenkilöiltä. Ratkaisuna
voisi olla työnsuunnittelijoiden osallistuminen 1-2 kertaa kuukaudessa tuotannonohjaajan ja
työnjohtajien kanssa käytävään tuotantopalaveriin.

Työnsuunnittelusta tulisi saada ostoon tietoa mahdollisimman nopeasti tilattavista
materiaaleista ja osista. Yrityksen johdon tulisi selkeyttää työnsuunnittelijan tehtäviä, eikä
työnsuunnittelu saa olla pelkkää osaluetteloiden kopiointia.
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Tavoitteena aikataulussa pysymiseksi on tuotannolle kriittisien asioiden hoitaminen ensin,
välittömästi tulisi tehdä osto-osien tilaus. Teräsrakenteiden vaiheistuksen ja kokoonpanon
vaiheistamisen usein voi tehdä myöhemmin. Ostohenkilöstön toiveena ovat selkeämmät
ohjeet työnsuunnittelusta mitä tilataan ja vain tarvittavat piirustukset sähköpostitse tai
tulosteena. Teräsvaraston toiveena taas ovat tulosteena piirustukset, sekä mitä on tilattu ja
koska tilaukset oletetaan saapuvan.

Makronilla on laitekokonaisuuksiin keskittynyt työnsuunnittelu ja se on koettu toimivaksi
ratkaisuksi. Tällä hetkellä työnsuunnittelussa on yksi vanhempi ja kolme nuorempaa
työnsuunnittelijaa.

Ongelmana

on

ollut

koko

tutkimuksen

ajan

pullonkaula

työnsuunnittelussa eli tehdään ylitöitä ja työt kasautuvat. Osto-osat tilataan viimetingassa,
eikä

teräsrakenteita

saada

ajoissa

tuotannon

alkujalostukseen.

Nämä

kaikki

kokonaisuudessaan vaikeuttavat usein aikatauluissa pysymistä. Aiemmin useita vuosia riitti
kaksi vanhempaa työnsuunnittelijaa. Nyt vanhemman työnsuunnittelijan työaikaa kuluu
osaksi opettaessaan nuorempia työnsuunnittelijoita. Ongelmia on tullut, kun vanhempi
työnsuunnittelija on poistunut eläkkeelle, eikä saatu riittävästi kokemusperäistä tietoa talteen
ja tietyt tuotteet ovat olleet tuntemattomia kaikille muille työnsuunnittelijoille. (Kangasmäki
2016.) Tuotannossa toivotaan, että kaikilla työnsuunnittelijoilla olisi yhteneväinen
työohjeiden tekotapa

Nopeana ratkaisuna voisi myös olla työnsuunnittelijoiden yhteistyö, jos löytyisi erittäin
nopea vaiheistaja, joka osaa tehdä yksinkertaisia vaiheistuksia. Vanhempi työnsuunnittelija
voisi jakaa tuotteen osiin ja näin läpimenoaika saadaan lyhennettyä.

Olisi hyvä pohtia onko kannattavampaa tehdä laitteiden työnsuunnittelua työmenetelmiin
erikoistuneella työnsuunnitteluryhmällä, kuin laitekokonaisuuksiin erikoistuneella ryhmällä
kuvan 14 mukaan? Työmenetelmiin erikoistuneet henkilöt voisivat olla myös kehittämässä
tuotantomenetelmiä, sekä konstruktioita esimerkiksi (DFM/DFW)–menetelmällä. Yksi olisi
hitsaukseen erikoistunut henkilö, joka osaisi tarvittaessa muuttaa yksinkertaisin tavoin
hitsattavaa rakennetta helpommin valmistettavaksi. Kokoonpanon ammattilainen saattaa
osata etukäteen huomioida erikoistyökaluja vaativat kokoonpanotehtävät sekä koneistus
taustaa omaava työnsuunnittelija hoitaisi vaativat koneistettavat rakenteet.
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Kuva 14. Työmenetelmiin erikoistunut ja laitekokonaisuuksiin erikoistunut työnsuunnittelu.

Työnsuunnittelua voidaan tehdä kopioimalla vanhoja töitä, mutta kopioiminen vaatii
erityistä huolellisuutta, ellei ymmärretä valmistettavan laitteen kokonaisuutta. Ison
laitekokonaisuuden hahmottaminen on vaikeaa, työmenetelmät kehittyvät, piirustukset
saattavat muuttua eikä vanhoihin työohjeisiin ole välttämättä yksiselitteisesti ohjeistettu
kaikkea. Omalta osaltaan työnsuunnittelun vaikeudet tulevat myös vanhentuneesta ja
kankeasta tuotannonohjausjärjestelmästä. (Kangasmäki 2016).

4.3

Tuotannonohjausjärjestelmän päivitys

Tuotannonohjausjärjestelmän päivittäminen on tiedostettu. Seuraavaksi käsitellään havaitut
tuotannonohjausjärjestelmän päivittämisen hyötyjä:
Järjestelmää voi kehittää jatkossa halutun laiseksi, kuvakkeilla ja pikavalikoilla.
Sähköisen työjärjestyksen luominen työntekijöille esimerkiksi työpisteisiin näytöillä
tuodaan kiiretöiden järjestyslista.
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Hiljaisen tiedon kerääminen systeemiin, sekä tiedot kuka on viimeksi tehnyt ja millä
WPS:llä tai hitsausarvoilla.
Tuotannon pullonkaulan poistaminen työnsuunnittelusta
Tuotteiden tunnistaminen ja tuotannon materiaalit ovat reaaliajassa.
Kuljetusmiehelle jäävää työaikaa voidaan hyödyntää muihin mittauksiin.

Tehtaalla

on

työnsuunnittelijoiden

käytössä

vanhentunut

Baan

ERP-

tuotannonohjausjärjestelmä 4.0c.96 versio, joka on 10–20 vuotta vanha. Järjestelmän
kehittämistä ei ole tapahtunut vuosiin ja järjestelmän päivittäminen olisi kallista. Uusien
järjestelmien investointi on suuri ja tekniikoiden oppiminen vie aikaa, mutta huomattavia
etuja on saatavilla. Vertailuna Makron Estonialla Lean ERP:llä vasta aloittanut
työnsuunnittelija oppi nopeasti käyttämään systeemiä ja tekee arviolta 2–4 kertaa
nopeammalla tahdilla yksinkertaisen työnsuunnitelman kuin vanhalla systeemillä. Asia olisi
voitu myös käytännössä testata eli vastaavan työnsuunnittelun kellottaminen Virossa ja
Suomessa. Uuteen tulevaan tuotannonohjausjärjestelmään olisi hyvä saada dokumenteista ja
tarkastuksista koottava dokumenttipaketti, joka voidaan lähettää asiakkaalle, kun tuote on
valmis.

Tällä hetkellä tuotannonohjausjärjestelmällä luodaan valmistukselle viitekortti, jossa oli
laitteen kaikki työvaiheet. Viitekortti seuraa alusta lähtien koko prosessin matkan. Työkortti
on työntekijälle laadittu työohje, jonka avulla työntekijä tekee töitä. Materiaalin lähtiessä
teräsvarastosta, materiaalin mukana kulkeutuu saattokortti ja materiaalikortti viedään
työnjohdolle asti. Materiaalikortissa lukee materiaalin varastointipaikka. Työkorttiin on
työnjohto kirjannut missä tarvittavat materiaalit sijaitsevat.

Esimerkkinä on Solteqin valmistama Arttu-kunnossapitojärjestelmä, joka on alkuun kankea
systeemi, mutta työnsuunnittelua varten se on päivitetty todella hyväksi systeemiksi.
Merkittävin etu Baaniin verrattuna on jäljitettävyys. Artussa töiden piirustukset ovat
kaikkien saatavilla ja työnsuunnittelijat voivat suunnitella palasittain työt vaarantamatta
kokonaisuutta. Esimerkiksi laitteen levytyöt voidaan laittaa nopeasti valmistukseen, ehkä
muutamassa tunnissa. Loput työohjeet ja piirustukset voi viedä tuotantoon myöhemmin.
Arttu-kunnossapitojärjestelmässä työnjohtajat tulostavat työkortin, jonne tulostuvat tiedot
sen hetkisten osien varastopaikoista. Työnjohtajat ja työntekijät voivat myös tarkastaa missä
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varastopaikoissa tuotteet ovat. Kuka on valmistanut edellisen työvaiheen sekä kirjoittaa työn
taakse

vaikkapa

hitsausarvoja

millä

hitsaustyö

suoritettiin

jauhekaarilaitteella.

Työnsuunnittelijat tarkastavat viimeisimmän kyseisellä piirustuksella tehdyn työn ja sen
työn kopioimalla hitsaushenkilöiden kommentit tulevat automaattisesti uuteen työkorttiin
näkyville.

Makronin työnjohtajat ja kuljetusmiehet tekevät tällä hetkellä jonkin verran pakollista
”turhaa” paperityötä. Saattokortit katoavat usein matkalla ja työnjohtajilla on myös erilaisia
tapoja

viedä

työpisteelle

tai

olla

viemättä

viitekortteja,

johon

uusi

Lean-

toiminnanohjausjärjestelmä on ratkaisu. Toki sähköinen järjestelmä ei ole ongelmaton, vaan
se vaatii paljon resursseja sekä jatkuvaa käyttämistä. Kokemuksen perusteella työnjohtajan
tehtävissä

saadaan

työpäivänä

enemmän

aikaiseksi,

kun

on

toimiva

toiminnanohjausjärjestelmä.

Makronilla tuotannossa valmistuspiirustuksia olisi käytettävä ja säilytettävä nykyistä
huolellisemmin, koska ne ovat usein vain työnsuunnittelijalta saatavilla. Myös piirustuksesta
puuttuvan mittatiedon tarkastamiseen kuluu paljon aikaa. Mittatiedon selvittelyssä kuluu
ensin työntekijän, seuraavaksi työnjohtajan sekä kolmanneksi työnsuunnittelijan aikaa.
Toisaalta piirustuksista pitäisi löytyä riittävät mittatiedot tuotteen valmistamiseen. Eräällä
vastaavanlaista tuotantoa harjoittavalla metsäkoneita valmistavalla yrityksellä Joensuussa
on käytössään IFS ERP-toiminnanohjausjärjestelmä, joka vaikuttaa käyttäjäystävälliseltä.
Suomenkielellä olevat ohjeet ovat kosketusnäytöillä, joihin myös saadaan työpiirustukset
näkyville jonkinlaisella ”kulunvalvontalätkällä” kirjautumisen jälkeen.

Tuotantoon on tulossa uudistettu LEAN ERP-tuotannonohjausjärjestelmä, joten vanhaan
systeemiin ja työkortteihin ei ole tarvetta puuttua. Järjestelmään on mahdollista lisätä kaikki
käytössä olevat varastopaikat, eli varasto on mahdollista muuttaa sähköisesti hallittavaksi.
Järjestelmään on mahdollista lisätä varastomiehelle viivakoodilukija ja esimerkiksi lavojen
päätyihin laitettujen koodien avulla osien varastointi helpottuisi, nopeutuisi ja asiat tulisi
reaaliajassa

tuotannon

tietoon.

Nykyinen

paperien

täyttäminen

vei

edelliseltä

kuljetusmieheltä noin 40 % työajasta, tai siltä se kuljetusmiehestä ainakin tuntui ja toiveena
oli saada käyttöön helpompi ratkaisu.
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LEAN ERP-järjestelmällä on myös mahdollista toteuttaa sähköisesti tuotannon työmiehille
seuraavien

päivien

työjono

reaaliajassa.

Kehitysideana

on

pieni

näyttöruutu

alkujalostuksessa vaikkapa kaikilla työpisteillä (saha, polttokoneet, levyleikkuri, särmäys ja
käsipoltto). Listassa olisivat ensisijaiset työt, jotka tulee tehdä seuraavaksi ja muuten tehdään
ennalta suunnitellusti eli työkortteihin merkittyjen päivämäärien mukaan. Työnjohtaja ja
työnsuunnittelija esimerkiksi voisivat päivittää listoja, jolloin tieto ei huku, vaan vuorosta
riippumatta työntekijä näkee tilanteen välittömästi, sekä muutkin osaavat reagoida
nopeammin, kun kiireellisten projektien työkuorman näkee selvästi.

4.4

Hitsauksen laatu ja standardit

Seuraavaksi käsitellään hitsauksen laatua ja standardista havaittuja tuloksia. Tuloksena
syntyy hitsauksen yhteneväinen laatutaso ja saavutetaan kansainväliset markkinat ja uudet
asiakkuudet.

Laadukkaan hitsauksen suorittaminen vaatii hyvät hitsauslaitteet, sekä motivoituneita ja
päteviä hitsaajia. Muutoksia varten tarvitaan nopeaa reagointikykyä ja hitsauksen
visuaalisina tarkastajina toimivaa työnjohtoa sekä vastuunkantavia hitsaajia. Työnjohdolta
odotetaan yhtenevää tekemistä sekä samat säännöt kaikille ja hitsauskoordinoijalta selkeä
linjaus laatuvaatimuksista ja kuinka ne saavutetaan. Makronilla on hyvä motivaatio
hitsaajilla ja työnjohtajilla reagointikykyä riittää ja muutenkin on hyvää tekemistä.
Soveltuvia hitsaajia on nyt myös suurin osa. Erilaiset standardit ja uudet menetelmät sekä
tarkastukset vaikuttavat lisätyöltä, mutta toimiessa standardien avulla Makron kykenee
tarjoamaan palvelujaan useammalle kansainväliselle asiakkaalle.

4.5

Suojakaasuoptimaattorit

Seuraavaksi

käsitellään

suojakaasuoptimaattoreita.

Mittarit

säästävät

jatkuvassa

silloitushitsauksessa 3780 €/vuodessa ja kertainvestoinnin suuruus 2300–2500 €,
laskelmasta tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

Hitsauksessa suojakaasun paineen tulee olla riittävän suuri. Jos paine laskee eikä suojakaasu
suojaa hitsiä, silloin hitsiin syntyy heti huokosia. Suojakaasupullojen virtaussäätimiä on
erilaisia. Perinteisiä kaksikellomittareita on tehtaalla käytössä ja noin 10 vuoden ajan
valmistajat ovat kehittäneet virtaussäätimiään, jotka kuluttaisivat mahdollisimman vähän

62

suojakaasua. Testauskierroksen jälkeen nähtiin, että osa mittareista antaa paljon enemmän
suojakaasua kuin tarvitaan. Virtausmittarin puuttuessa oma ja hitsaajan arvion mukaan
suojakaasua tulisi alkutilanteessa nyt 40–50 % ylimääräistä. Esimerkiksi Migatronic IGC ®
tai Elga Optimator® tarjoavat paljon silloitushitsausta tehtäviin kohteisiin tasalaatuisemman
suojakaasun alkupaineen, joka on noin ¼ perinteiseen verrattuna. Optimator-ominaisuudella
varustettu virtausmittari on noin 100 euroa kalliimpi kuin perusmittari. Teoriassa laskettuna
aktiivisissa silloituspisteissä Optimator-virtausmittarin takaisinmaksuaika on noin 3-12
kuukautta, jonka jälkeen virtausmittari pienentää suojakaasukuluja. Liitteen 3 laskelma on
tehty nykyisellä kaariaikasuhteella ja silloitushitsausta tehdään 2 h/vuoro. Laskelmassa on
10 työpistettä, joissa tunti työajasta tehdään jatkuvaa silloitushitsausta ja tunti tehdään
jatkuvaa tuotannossa tehtävää tyypillistä hitsausta, jolloin suojakaasuoptimoinnilla
virtausmittareilla saadaan säästöiksi 3780 €/vuosi ja kertainvestoinnin suuruus on 2300–
2500 €, perinteisien mittareiden käyttöikä on noin 5-10 vuotta. Tulokset eivät ole täysin
suoraan verrattavissa Makronin tuotantoon, koska ei tehdä jatkuvaa silloitustyötä.

Isojen ulko-ovien avaukset muodostavat tuulenpuuskia hallin sisällä, joka syrjäyttää
suojakaasun hitsattaessa ja ilman hapen vaikutuksesta syntyy usein huokosia. Tämän takia
on totuttu hitsaamaan hieman ylisuurilla suojakaasun paineilla kuin on tarvetta. Osaan
hitsauspisteistä on laitettu vanerilevyistä suojia estämään tuulen vaikutuksia, mutta osaan
voisi vielä lisätä suojia. Nosto-oviin voisi myös kehittää jotain tuulensuojana toimivaa, esim.
tarvittaessa taittuvaa kumilevyä pienentämään oviaukkoa. Kylmävarasto olisi myös
mahdollinen rakentaa ison takaoven ja puhallushallin välille. Oikein rakennettuna katos
vähentäisi tuulen vaikutuksia hallissa nosto-oven ollessa auki, eikä vesisade vaikeuttaisi
puhallushallin materiaalivirtaa. Katos voisi olla vastaavanlainen peltiseinäinen kuin
teräsvaraston aihiohalli, mutta kooltaan pienempi. Varastossa voisi olla myös lisää katettuja
varastopaikkoja.

4.6

Stacker kantopyörän runko

Seuraavaksi tarkastellaan Stacker kantopyörän runkoon tehtyjen kehitystöiden tuomia
tuotannon säästöjä:
Tulokset: Rakenteen muutostöillä hitsaustyö väheni yli 20 %, mutta myös
kerrannaisvaikutukset tiputtavat koko tuotteen valmistuskustannuksia noin 20 %.
Hitsausviisteiden muutokset ja työvaralliset osat
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Aiemmin tehty hitsauskiinnitin on mahdollistanut tasalaatuisemman tuotteen
valmistamisen koneistukseen.

4.7

Alkujalostus

Seuraavaksi tarkastellaan tuotannon alkujalostusta. Alkujalostukseen on havaittu seuraavia
kehityskohteita:
Tulokset: Projektikohtainen keräys samalle lavalle ja ladotaan projektin osat lavalle
hitsausjärjestyksen mukaan.
Edullisen teräslevyn käyttöä mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon, mutta
laadukkaan teräslevyn käytöllä oikeassa paikassa tai ruuhka-aikoina saadaan lisättyä
alkujaoksen tuottavuutta ja vähennettyä ylimääräistä tekemistä kuten polttokoneen
suutinrikkoja, hiontaa tai mittatarkkojen tuotteiden uudelleen tekemistä sadoilla
tunneilla vuodessa.
Kuormalavoihin lisätään projektien tunnukset, joka helpottaa kappaleiden löytymistä
hyllyltä ja lattialtakin erottuu helpommin.
Raskaampi

mekanisoitu

viisteiden

valmistuslaite

kevytmekanisoidun

käsiviisteytyksen sijaan, joka lisää sarjatyön volyymia.

4.8

Tarkastaminen

Seuraavaksi tarkastellaan NDT-tarkastamiseen liittyvän kouluttamisen tuomia säästöjä.
Oman henkilön tehdessä tarkastuksia säästetään välitarkastuksissa käytetystä ulkopuolisesta
tarkastuksesta. Henkilön kouluttaminen maksaa arviolta 3200 € ja ultraäänilaitteiston
investointi on n. 12 000 €. Laitteiston takaisinmaksu tapahtuu arviolta kahdessa vuodessa.

Ultraäänitarkastusta varten on yritetty kouluttaa omaa henkilöstöä, mutta siinä ei ole
onnistuttu. NDT-tarkastuksista ultraäänitarkastus ei kuitenkaan ole äärettömän vaikeaa.
Sopivan henkilön löydyttyä väliultraäänimittaukset voitaisiin tehdä omin henkilöstön
voimin, eikä tarvitsisi käyttää kolmatta osapuolta kuin lopputarkastuksessa. Kolmannen
osapuolen tarkastajia saadaan aikataulullisesti kohtalaisen hyvin paikalle, mutta
väliultraäänimittauksen kokonaishinta on noin kolminkertainen.

64

4.9

Johtaminen ja ennakointi

Seuraavaksi käsitellään työn tuloksensa työnjohdon avuksi tehtyjä hitsaajien pätevyyksien
sähköinen listaa liite 4, joka päivittyy avatessa tiedosto automaattisesti ja sitä voidaan
käyttää sisäisesti hitsaajien valinnassa. Taulukon jatkuvalla käyttämisellä nähdään nopeasti
henkilöstön vanhentuneita pätevyyksiä ja se nopeuttaa auditoinneissa hitsaajien koordinoijaa
arviolta 20 h / vuosi. WPS-sähköinen listaa liite 5, joka nopeuttaa oman hitsauksen
koordinointihenkilöstön työtä, sekä asiakkaan tarkastajia tai ulkopuolisia auditoijia. Lisäksi
kaikki tuotannon työkortit kiertävät työnjohtajien kautta, joten työnjohtajilla on jatkossa
tarkkaa tietoa, mitä alkujalostuksessa tehdään toisin kuin ennen.

4.10 Hitsaamo
Hitsaamon virtalähteiden lukumäärä on esitetty taulukossa 9. Taulukosta selviää, että
Makronilla on hyvin MIG/MAG- hitsauskone kapasiteettia.

Taulukko 9. Makronin MIG/MAG-virtalähteet (Moilanen 2016).

MIG/MAG-hitsauskoneita on määrältään riittävästi ja uudemman digitaali-teknologian
hitsauskoneita

on

yli

puolet

(29/49).

Melkein

kaikille

nykyiselle

hitsaamon

työntekijämäärälle löytyy uuden teknologian hitsauskone. Hitsaamon kantokehätyömaalla
on toivelistalla enää yhden ESAB 500A hitsauslaitteen korvaaminen uudempaan.
Vanhempia hitsauskoneita ja hitsauskoneiden varaosia voidaan hyödyntää Makron
Estoniassa, koska joitain samoja malleja on käytössä sielläkin.

4.11 ”Odotusta aiheuttavat tekijät”-kyselylomakkeen tulokset
Makronin tuotantoon tehtiin kahdesti taulukon 10 mukainen viikon aikana odotusta
aiheuttavien tekijöiden kysely. Tuloksista saadaan selville, että laatuvirheiden korjaamisesta
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johtuvat suurimmat tuotannon menetykset ovat noin 38 %. Tutkimuksen perusteella
vuositasolla laatuvirheiden korjauksista syntyy 634 h eli noin 22 000 €.

Taulukko 10. Odotusta aiheuttavien tekijöiden kyselylomakkeen tulokset.
Tähän viikon aikana "ODOTUSAIKA"
mikä on pois ydintyöstä.

Nro

Odotusta aiheuttavat tekijät
1 Osat ovat hukassa
2 Osia puuttuu
*Jos osia tippunut lavoilta. Umpilavoja + laidat käyttöön.
3 Osia joutuu etsimään ja keräilemisessä kuluu aikaa
*Onko kuljetusmies laittanut projektin tunnuksen kiinni lavaan?
4 Osat eivät ole kuvien mukaisia (laatuvirheitä)
5 Korjataan laatuvirheet
6 Työpiirustukset epäselvät tai puuttuu mittatietoja
7 Työkortit hukassa
8 Työohjeet puutteelliset (esim.Työnsuunnittelun pitää lisätä jotain ettei tarvi ihmetellä)
9 Työpisteen edessä tavaraa (turhaa siirtämistä, kiertämistä jne.)
10 Työpisteen siivoaminen (Auttaako mallikuva, missä kunnossa työpisteen tulee olla?)
*Saadaanko siirrettäviä hyllyjä käyttöön?
11 Teräksien sulatusnumero hukassa, (kyseleminen ostosta ym.)
12 Työkalut hukassa. (Pakissa on vanhoja papereita ja roinaa, tai työkaluja voi olla myös liikaa, niitä mitä ei tarvita ydintyössä.)
*Missä työkalujen oikea paikka on? Miksi se ei ole siellä? (Auttaako mallikuva, missä järjestyksessä työkalut pitää olla)
13 Apurautoja ei löydy nopeasti
*Voiko työtä varten kehittää monikäyttöiset apuraudat?
14 Nosturi varattu
*Voiko käyttää konsolinosturia?
15 Trukki varattu
*Auttaako kuljetusmiehen soittaminen/pyytäminen paikalle?
16 Hitsauskoneet eivät toimi
*Onko maadoitus kunnossa?
*Onko johtojen napaisuus oikea ja kunnolla kiinni?
17 Hitsauslangoissa epäselvyyttä
*Hitsauslankakelat tulee säilyttää aina paketissa.
*Merkatkaa vajaat kelat, koska epäselvissä tilanteissa hitsauslankoja ei saa käyttää
*Ensisijaisesti yhteys hitsauskoordinoijaan tai työnjohtoon
18 Työ keskeytetään kiireellisempien töiden vuoksi
*Seuloja tehdessä puuttuu paljon mittatietoja piirustuksista, ne on henkilöiden muistettava ulkoa.

Yht (h)
2
0,5
1,16
0,167
13,5
2,5
0,33
2
0,5
2

***
*

****
*****

**
1,25
1,75
2,25

5
34,91 h

**Seulan tontilta, jos joku lainaa työkaluja, silloin on ollut hukassa.
***Plasmaleikkaus: materiaali epäkuranttia.
****Hakkunurkkaus: Reiät senkkaamatta
***** Liian pieniä piirustuksia

4.12 Muut kehittämismahdollisuudet
Yleisesti kaikille koneille on tulossa päivitetyt huolto-ohjelmalistat ja vastuuhenkilöt.
Tarkoituksena on pidentää laitteiden käyttöikää ja parantaa käytettävyyttä. Työntekijöille
voisi järjestää leimausmahdollisuus erilaisille tauolle mennessään, tupakoimaan tai muulle
asialle. Tarkoituksena on palkita tunnolliset työntekijät, koska ylimääräisillä tauoilla
käydään usein. Laskelma on laskettu 20 henkilöllä ja 15 minuutilla päivittäin. Säästöt ovat
arviolta 1000 h ja 32 000 € vuodessa. Täytyy pohtia viihtyvätkö työntekijät, jos työaikaa
aletaan seurata tarkemmin.

Informaation virtauksen paraneminen vähentää virheitä ja epätietoisuutta. Kaikkien
alkujaoksen henkilöiden tulisi osallistua JP-palaveriin. Osa henkilöistä on päivävuorossa ja
ongelmana on lakisääteisen kahvitauon osuminen JP-palaverin kanssa päällekkäin.
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Mekanisointia, kevytmekanisointia lisäämällä saadaan lyhyellä aikavälillä suurimmat
hyödyt. Laatuvirheet vähenevät, kun kuljetusmies tarkastaa kuljettaessaan tuotteet.
Laatujärjestelmän mukaan työntekijä on velvoitettu tarkastamaan valmistamansa tuotteet.
Ohjeistus ei tahdo toimia, koska esimerkiksi särmäyksestä on tullut hitsaajien mukaan jopa
5° asteen virheellisesti taivutettuja levyosia hitsaamoon. Ehdotuksena on, että
mahdollisimman moni koneistettu ja taivutettu osa menisi tarkastavan kuljetusmiehen
kautta. Työnjohtaja ei useinkaan ehdi tarkastamaan kuin valmiita tuotteita, mutta
työnjohtajat voisivat tehdä useammin pistokokeita.

Laadukkaisiin paineilmaliittimiin kannattaa panostaa, koska vanhat liittimet muuttuvat
jäykiksi,

pullauttavat

työkalunliittimen

irti

ja

hidastavat

työntekoa.

Nopeampi

paineilmalaitteen vaihtaminen vähentää odotusaikaa. Vaihdon täytyy onnistua yhdellä
kädellä, mikä nostaisi tuottavuutta koko tehtaalla.

Savukaasun kohdepoistossa ja ilmanvaihdossa on Makronilla jonkin verran parannettavaa.
Niiden seurauksena viihtyvyys ja työterveysasiat paranisivat.

Kemppi ARC 3 tai vastaavan monipuolisen hitsauksen laadunhallintajärjestelmän ottaminen
käyttöön tulevaisuudessa. Se ohjaa tai tarvittaessa pakottaa hitsaajaa tekemään suunnitellusti
tuotteen kohti virheetöntä tekemistä.

Voidaan tarjota asiakkaille ”kenttäolosuhteisiin” sopivaa jauhekaarihitsauspalvelua.
Hitsausprosessin tutkiminen kapearailotekniikkaan soveltuvaksi. Menetelmä soveltuu yli
40–50 mm teräslevyille.

Tuotekohtainen WPS tehdään silloin, kun tarvitaan jotain erikoista hitsausohjetta tuotteelle.
Hitsaaja ja hitsauskoordinoija voivat ilmoittaa työnvaiheistajalle, mitkä WPS:t toimivat
suunniteltuun tehtävään. Työnsuunnittelija voisi lisätä työn vaiheistukseen WPS-koodin.

Suojakaasun Optimator-paineentasaussäätimet on otettu osaksi käyttöön. Niillä pitäisi tulla
30–50 % kaasuissa säästöt sekä lisäksi pullojen vaihdoista syntyvät säästöt.
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Paineilmaverkoston parannus: Paineen kasvatus sekä automaattinen sumuvoitelu pidentää
esim. hiomakoneiden kestävyyttä.

Materiaalinhallintaan ratkaisuja, esimerkiksi vaunu mihin ladotaan osat. Akseli- ja
putkialustojen muutokset, jotta ne olisivat päällekkäin pinottavia sekä tyhjänä nostettavissa
nosturilla. Osa alustoista on jo pinottavia.

Paineilma- ja kaasuverkostoon digitaaliset virtaus- ja painemittauslaitteet vuotojen
havainnointia varten, joka vähentää paineilman ja kaasun jätettä. Mison 18 suojakaasulle
voisi olla ulkona oma kontti kahdelle kaasupatterille ja hitsauskoneiden luo vedetty
kaasuputkisto. Kontissa pitää olla kaksi kaasupatteria, sekä laitteisto, joka vaihtaa
automaattisesti täyden kaasupatterin käyttöön. Vastuuhenkilö saa hälytyksen laitteistolta ja
irrottaa tyhjän patterin kaasuletkut ja laittaa siihen kyltin ”tyhjä patteri” ja tilaa kaasupatterin
vaihdon. Tämä minimoisi kaasupullon vaihdot, eikä vaihtaja vie väärää patteria
kaasuletkuineen. Vastaavanlainen systeemi on käytössä mm. SSAB:lla sekä Peikolla.

Ultraäänitarkastettavissa hitsausliitoksissa toistuva virhe on usein johtunut hitsausliitoksen
avauksen ja pohjatöiden riittämättömyydestä. Virhe on yleensä vain hieman siirtynyt.
Ylisuurten hitsausliitoksien vähentäminen, jos tehdään ylisuurta hitsiä ”varmuuden vuoksi”.
Pienikin a-mitan muutos ylöspäin tuplaa lisäaineen tilavuuden, joka lisää työmäärää sekä
lämmöntuontia. Niistä seuraa teräksen vääristymiä ja vetelyjä, jotka täytyy oikaista.
Sopivissa kohteissa pienentämällä lisäainelanka Ø1.2 mm

Ø1.0 mm reunahaavat ja

lämpömuutosvirheet vähenevät. Lisäämällä mittatyökaluja, opastusta sekä tarkastamista
saadaan tuottavuutta parannettua. A-mittatyökaluja lisättiin työn alkuvaiheessa hitsaajille.
Pyritään vajaiden hitsausliitoksien vähentämiseen, koska korjaustyössä tehdään herkästi
ylisuuri hitsausliitos.

Liitteessä 6 on tehty 5S-pilottikohteen mukainen työkalukaappien järjestäminen.
Työkalukaapinovessa on lista mitä työkaluja kaapissa on tasottain sekä valokuva kaapille
halutusta järjestyksestä, sekä valvontaa, jotta kaapit pysyvät halutulla tasolla.

Päteviä hitsaajia on vaikeampaa löytää, kuin päteviä kuljetusmiehiä. Siksi pitää pyrkiä
järjestämään työt niin, ettei hitsaaja poistuisi työpisteeltään, kuin lakisääteisille tauoille.
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Kempin

WisePenetration-menetelmällä

voidaan

saada

huomattavia

korjauskustannussäästöjä niissä kohteissa missä tunkeumalla on merkitystä. Kempin
WisePenetration on vapaalangan vaihteluun sopeutuva menetelmä, joka tekee tasalaatuisen
tunkeuman. Kempin mukaan menetelmällä voidaan saada normaaliin MIG/MAGhitsaukseen verrattuna 480 € pienemmät korjauskustannukset hitsattua metriä kohden ja 30
% vuosittaiset säästöt. Menetelmässä on parempi laatu eli vältetään kylmäjuoksut ja vajaa
tunkeuma. Säästöt syntyvät työajassa ja jälkikäsittelykustannuksissa hitsausvirheiden
vähentyessä. Hitsausparametrien säätämisen tarve vähenee, ominaisuus on helppo ottaa
käyttöön ja käyttää. Sopii lyhyille ja pitkille kaapeleille. (Kemppi Oy 2010; Kemppi Oy
2017.)

Kemppi WisePenetrationin soveltaminen Makronin tuotantoon on kannattavaa siellä, missä
hitsausliitoksien tunkeumalla on suuri merkitys. Esimerkiksi ruuvien lehtien hitsaukseen
mekanisointilaitteella pitäisi tutkia lisää. Soveltuuko menetelmä siihen, kuinka luotettavuus
nousee, jotta hitsaukset olisivat mahdollisimman kestäviä? Tämä olisi merkittävä etu
kilpailijoihin nähden. Hakeseulaa ei esimerkiksi saa tehdä menetelmällä, ellei hyväksyttyjä
menetelmäkokeita tehdä työlle.
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5

JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET

Makronin hitsauksen tuottavuutta voidaan parantaa 20 %, kun tehdään oikeita materiaali-,
lisäaine-, hitsausprosessivalintoja, sekä sarjatuotannossa käytetään aina mahdollisuuksien
mukaan hitsauskiinnitintä, kevytmekanisointia ja raskaampaa mekanisointia sekä
tulevaisuudessa myös automatisointia. Tähdätään kerralla valmiiseen ja virheettömään
tekemiseen, mukaudutaan asiakkaan vaatimuksiin sekä käytössä olevien laatujärjestelmien
ja standardien mukaiseen tekemiseen. Motivoidaan henkilöstöä käyttämään osaamistaan ja
työaikaansa tehokkaasti.

Tutkimuksessa käytetyn hitsauksen SFS-EN 3834-laatustandardisarja on laatukeskeinen ja
vaativa

ohjeisto,

joka

täydellisesti

noudattaen

lisäisi

tuntuvasti

operatiivisen

toimihenkilöiden dokumentointia. Asiakkaat niin Suomessa kuin ulkomailla tietävät jo
standardin merkityksen ja sen mukaisella tekemisellä Makron pääsee tarjoamaan jatkossakin
kansainvälisille markkinoille tuotteitaan ja palveluitaan.

Leanin käyttö on vahvasti tuotannossa mukana. Sen huomaa siitä, ettei hallissa kulkuväylillä
ja käytävillä pidetä ylimääräistä tavaraa eli yleisilmeeltään tehdas pidetään aina siistinä.
Henkilöstö on itse kehittämässä työkaluja ja työtapojakin on mietitty nyt jo todella pitkälle.
Tehtaaseen on tehty aiemmin useita tutkimuksia, joten näkökantoja on tullut monesta
suunnasta. Leanin mukaan tehdään pieniä parannuksia ja ”olkapäiden kohotuksia”
päivittäin, mutta kieltämättä on myös osaksi juututtu vanhoihin käytäntöihin ja tekniikoihin.
Virheiden sattuessa tekijät korjaavat itse virheet ja jatkossa pyritään eliminoimaan virheen
uudelleen syntyminen. Yritetään ottaa oppia ja keskustella virheistä. Leanin mukaista
paremmin tekemistä tarvitaan myös jatkuvasti lisää. Imuohjaukseen siirtyminen, jolloin
kaikki toimet yrittäisivät palvella kokoonpanoa mahdollisimman hyvin, jolloin materiaalien
ja tuotteiden virtauttaminen tehostuu.

Kantokehän valmistus on hyvin pitkälle hioutunut, mutta pieniä yksityiskohtia kehittämällä
voidaan vuositasolla saada huomattavia säästöjä. Jatkotoimenpiteenä kantokehää kääntävät
henkilöt tarvitsevat yksinkertaisen kantokehän kääntöohjeen, esimerkiksi kuvasarjan.
Kierretään paksummilla ketjuilla kaksi kierrosta, sekä kehitetään kuumien ketjujen
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irrotukseen apuvälineet ja seurataan kääntöjen aikana valokaaren sammumisen ja syttymisen
välistä odotusaikaa. Huolletaan lämmitysvastukset sekä lämmitysjohdot ennen varastointia.
Kokeillaan toimivatko lämmitysjohtojen päälle suojaksi kuumankestävä spiraali.

TWM on laatu- ja tuloskeskeinen ja menetelmän täydellinen käyttöönotto on hyvin raskas
ja pitkänajan toimenpidesarja. TWM ohjeistaa kaikille hitsaajille voimassa olevat tarvittavat
pätevyydet. Hitsaajille tulevien levyleikkeiden ja muiden osien tulee olla huolellisesti
tarkastettuja ja sopivia. Suunnittelu ja valmistus tekevät yhteistyötä ja tuotetta suunnitellaan
valmistusta silmällä pitäen. Työmenetelmiä tulee myös kehittää koko ajan. Koko henkilöstö
saa kohdennettua kouluttamista ja ohjeistusta lisäämään hitsauksen asiantuntijoita. Johdon
tulee sitoutua ja järjestämään hitsaajille mahdollisimman hyvät puitteet suorittaa työnsä.
Menetelmän tarkoitusperät ovat hyvät, mutta menetelmän mukaan kehitettävää olisi
nykyisessä tilanteessa paljon. Tässä tutkimuksessa menetelmän hyödyntämiseen olisi
pitänyt varata enemmän aikaa ja menetelmää käyttäneen henkilön avuksi.

Makronilla hitsauksen ammattitaitoa löytyy ruostumattomien, haponkestävien sekä
vahvojen perinteisten rakenneteräksien ja kulutusteräksien hitsaamisesta. Erikoisosaaminen
puuttuu toistaiseksi lujien rakenneteräksien hitsaamisesta, mutta toistaiseksi ei ole ollut
tarvettakaan.

Tärkeimpinä asioina tuotannon erikoistumisen kannalta on hitsauksen ammattiosaamisen
säilyttäminen. Ilman perehdytystä kyseisiä tuotteita ei kokenutkaan hitsaaja osaa valmistaa
sujuvasti. Suunnitelmallisesti käyttäen kisälliperiaatetta sekä hitsausohjeiden käyttämiseen
ja dokumentointiin panostamalla voidaan saada talletettua hiljaista tietoa riittävästi.

Kohtuullisilla

kustannuksilla

hitsauksen

tuottavuuden

kasvattamista

saadaan

kevytmekanisoinnilla, mutta hitsausasennon saaminen miellyttävään asentoon nopeasti, voi
olla mekanisointia huomattavasti tuottavampaa. Raskaaseen mekanisointiin tarkoitetut
pyöritysrullastot helpottavat suurhalkaisijaisten tuotteiden hitsauksessa tuottavampaan
hitsausasentoon pääsemisessä.

Rakennesuunnitteluun kannattaa panostaa heti ja laserleikkauksen kehitystä myös kannattaa
seurata. Laserleikkauksen yleistyessä, laitteistojen halventuessa, energiakulutuksen
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kehittyessä sekä leikkauksen nopeutuessa paksummille (15–30 mm) teräslevyille siihen
tulee tarttua. Leikkausnopeuden, leikkaustarkkuuden ja levyjen paikoituskohtien tekeminen
helpottaa hitsaamistyötä. Mahdollisten paikoituskohtien tekeminen on hyvä huomioida
myös heti, kun alihankinnasta tilataan laserleikkeitä.

Tuotannonohjausta voidaan suunnitella myös lattiatasolle. Suunnitellaan tuotanto alusta
loppuun ja tuotteille varataan jo tuotannonsuunnittelussa varastopaikat. Nykyinen systeemi
on toimiva, mutta kappaleiden jäljitettävyyteen ja tunnistettavuuden parantamiseen on
kannattavaa panostaa lisää.

Kemppi ARC 3 hitsauksen laadunhallintajärjestelmä ja etäseuranta mahdollistavat mittarit
kaariaikasuhteen seurantaan. Etäseurantaa on kannattavaa kokeilla niissä kohteissa, mitä
halutaan seurata reaaliajassa. Esimerkkinä kantokehän jauhekaarihitsaus, joka muodostaa
tuotteen suurimman osuuden. Lisäksi kantokehän MIG/MAG – hitsauskoneet tulee ottaa
seurantaan

Tuotannon pohjapiirustus on toimiva nykyiseen tuotantoon. Käytännössä vain lähtevät ja
saapuvat toimitukset ovat aiheuttaneet kaaostilanteita. Jos asiakkaiden toimitusajat pitävät
ja tuotteet saadaan toimitukseen oikealla hetkellä, käytävät eivät ole tukossa valmiista
tuotteista.

Jatkokehityskohteena kantokehien pintalevyjen muotovaihteluihin tulee määrittää tietyt
toleranssit.

Asiasta

on

tutkimuksen

loppuvaiheessa

aloitettu

selvitystyö.

Jatkokehityskohteena on hitsauksen historiatiedon säilyttäminen, jolloin suunnitelmallisesti
kerätään niitä tietoja, mitä ei haluta antaa pois. Huomioidaan hitsausjärjestyksen merkitys
vahvoissa teräksissä, sillä mitä useampaan tuotteeseen on tekijöillä valmiiksi mietityt
tekotavat, hitsausjärjestys ja hitsausarvot, sitä tuottavampaa uusien tekijöiden työsuoritus
on.
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YHTEENVETO

Tutkimuksessa on hyödynnetty uusia teoriasta opittuja Lean, TWM ja EN 3834 – malleja,
sekä omia tuotantoon soveltuvia ratkaisumalleja. Tutkimuksessa keskityttiin paljon
yksityiskohtiin ja tekemään kehitystöitä tuotteiden valmistamiseen. Hiljaisen tiedon
säilyvyyden
hitsausohjelista,

parantamiseksi
dokumentoitiin

dokumentoitiin
kantokehän

hitsauskiinnitinlistat,

reikien

teko,

sekä

sähköinen

ideoitiin

myös

jauhekaarihitsausta tuottavammaksi ja selvitettiin että käytössä on kustannustehokkain
lämmitysmuoto. Isompien ongelmien ratkaisussa eli koko hitsaustuotannon kehittäminen
vaatii lisää asennemuutoksia ja useita toimenpiteitä kohti onnistunutta muutosta.

Työntekijöiden kouluttaminen antaa paremman pohjan tulevaisuudelle. Hitsauksen laatu
saavutetaan varmemmin, kun käytetään soveltuvia hitsaajia (SFS-EN ISO 9606),
hyväksyttyjä hitsausohjeita (SFS-EN ISO 15609), tehdään satunnaisia työkokeita, laaditaan
hitsaajien puolivuosittaiset jatkot, täytetään hitsauksen laatuvaatimukset (SFS-EN ISO
3834), sekä nimetään hitsauskoordinoijat (SFS-EN ISO 14731). Tutkimuksen aikana
soveltuvien hitsaajien määrä on kasvanut ja vakituisilla hitsaajilla on hyväksytysti suoritettu
hitsauskoe.

Hitsauslaatustandardin mukaan Makronilla on tuotannossa yksi hitsauskoordinoija. Lisäksi
IWE – hitsauskoordinoija olisi hyvä olla, varsinkin tuotannon kasvaessa. Tulevaisuudessa
on mahdollista hyödyntää tuotannossa työskenteleviä sekä valmistuvia hitsaajamestareita
hitsauksen laatutason säilyttämisessä ja hitsausopastajien muodossa. Särmääjä tarvitsee lisää
kouluttamista ja särmäyskone vaatii jossain vaiheessa päivittämisen.

Tarvitaan uusi tuotannonohjausjärjestelmä, josta löytyy tapahtumat sekä reaaliaikainen tieto,
missä työtä varten tehtävät osat ovat tuotannossa. Se poistaa paperityötä ja mahdollistaa
myös paremman työhistorian luomisen. Myynti ja työnsuunnittelun läpimenoaika on saatava
nopeiksi prosesseiksi. Työnsuunnittelijoiden tulee tehdä jatkossa samankaltaiset ja
yhteneväiset ohjeet, jotta työntekijöille työohjeistuksen logiikka on aina samankaltainen.
Työnsuunnittelun kokonaisuuden hallittavuus paranee ja sitä myötä työnsuunnittelu
nopeutuu. Piirustuksien ja dokumenttien vieminen yhteen järjestelmään vähentää
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etsimisaikoja ja mahdollistaa reaaliaikaisen materiaalivirran tiedon, joka auttaa esimerkiksi
työnjohtajia suoriutumaan työssään tehokkaammin.

Uuteen tuotannonohjausjärjestelmään on investoitu jo ja otettu Makron Estonian käyttöön.
Järjestelmä tulee myös käyttöön Makron Oy:ssä. Järjestelmään on mahdollista kiirelistan
luominen työntekijöille ja järjestelmä mahdollistaa informaatiovirran parantamisen.

Hitsaamon järjestelijöiden tulee suorittaa taivutuksien ja muiden osien tarkastamista, jotta
hitsaajat saisivat hyvälaatuisia osia. Kuormalavojen merkitseminen helpottaa erityisesti
korkealla varastoitavien osien löytymistä. Umpinaiset lavat pienille osille, pienentää riskiä,
että osat katoavat matkalla.

Yleisilmeeltään Makronin tuotanto on hyvällä tasolla, mutta materiaalivirrassa on ongelmia
ja osassa työpisteiden järjestys ei ole hallinnassa. Laadukkaan teräslevyn käyttöä tulisi lisätä
vaativiin tuotteisiin ja edullisempaa laatuvaihtelua sisältävää teräslevyä tulee käyttää, kun ei
ole kiirettä. MIG/MAG-hitsauslaitteet alkavat olla hyvällä tasolla, mutta jauhekaarilaitteisto
vaatii päivittämistä. Tuotannossa yksityiskohtien hiominen on paras konsti tehdä
tuottavuudesta kannattavampaa, esimerkiksi siten, että hitsaajat eivät poistu työpisteeltä kuin
taukojen ajoiksi. Hitsaajat keskittyisivät ydintyöhönsä eli työnjohtajat- ja järjestelijät
keräävät osat sekä laittavat ne ladontajärjestykseen.

Konstruktioiden kehitystyöt pyrkivät optimoimaan valmistettavuutta. Pienet yksityiskohdat
lisäsivät hitsauksen tuottavuutta merkittävästi. Vastaavanlaista valmistamista helpottavia
kehitystöitä pitää tehdä jatkossa ja tarjota enemmän yhteistyöprojekteja Makron Engineerin
kanssa.

Tarjousvaiheessa

voidaan

antaa

asiakkaalle

myös

konstruktiomuutokset

valmistuksen optimointiin. Kehitystyötä on asiakkaiden useissa tuotteissa, jolloin molemmat
osapuolet hyötyvät tästä.
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