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Siimet Oy on erikoiskuljetusperävaunuja valmistava konepaja. Siimet Oy on ainut 

kotimainen erikoiskuljetusperävaunuja valmistava yritys, joten se kilpailee kotimaisilla 

markkinoilla pääasiassa keskieurooppalaisia merkkejä vastaan. Jotta yritys pystyy 

kilpailemaan markkinoilla, on sen pystyttävä kehittämään toimintaansa. Tämän 

tutkimuksessa tarkoituksena on löytää Siimet Oy:n toiminnassa esiintyviä pullonkauloja 

sekä esittää kehitysehdotuksia yrityksen toiminnan tehostamiseksi.  

 

Tutkimuksen aikana seurattiin erikoiskuljetusperävaunun suunnittelua sekä valmistusta. 

Suunnittelun ja valmistuksen etenemisestä kirjoitettiin muistioita, joihin kirjattiin 

tärkeimmät huomiot ja keskustelut, joita käytiin työntekijöiden kanssa. Lisäksi yrityksen 

työntekijöille järjestettiin kysely, jonka avulla saatiin tietoa yrityksen toimintatavoista.  

 

Tutkimuksen aikana havaittiin useita läpimenoaikaa pidentäviä tekijöitä niin suunnittelun 

kuin valmistuksen puolella, joihin paneutumalla ja toimintatapoja muuttamalla saataisiin 

yrityksen toiminta tehokkaammaksi. Suunnittelussa tulisi käyttää enemmän hyödyksi 

standardoimista sekä erikoiskuljetusperävaunun modulaarista runkorakennetta. 

Valmistuksen puolella läpimenoaikaa pidensi työkalujen ja osien etsiminen.  

 

Suunnittelun kehittäminen tulisi aloittaa toteuttamalla modulaarinen 3D-malleja sisältävä 

kirjasto, josta olisi helppo poimia oikeat ja ajantasaiset 3D-mallit valmistukseen. 

Valmistuksen puolella esimerkiksi 5S-menetelmän implementointi vähentäisi työkalujen ja 

osien etsimiseen käytettyä aikaa. Näiden kehitysehdotusten tavoitteena on saada yrityksen 

toiminta tehokkaammaksi sekä tuoda yrityksen toiminta lähemmässä Lean-filosofiaa.  
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Siimet Ltd. is a workshop which produces oversized transport trailers. Siimet Ltd. is the only 

Finnish manufacturer, so it competes against Central European brands in the domestic 

market. In the order to compete Siimet Ltd must develop its operations. This research 

investigates the bottlenecks in Siimet Ltd. operations and presents development suggestions 

to improve the company’s business.  

 

During this study, the production of an oversized trailer was followed. A memo was written 

about the progress of the project. The main events and comments were written during the 

project. In addition, a survey was conducted to chart the company’s practices.  

 

During the study many bottlenecks were found which increase the lead time both in design 

department and the manufacturing side. By reducing these bottlenecks, the company’s 

operations would become more efficient.  Design department should use more 

standardization and utilize the modular frame structure of the trailer. In manufacturing side 

searching of tools and parts increased the lead time.   

 

Design department should organize their 3D models to a modular 3D model library. It would 

be easier to pick up the right and updated 3D models from the library. On the manufacturing 

side, for example, the implementation of the 5S method reduces the time spent searching for 

tools and parts. The aim of this development suggestions is to help the company to move 

towards lean.   

  



ALKUSANAT 

 

Niin kuin Timo Rautiainen ja Trio Niskalaukaus laulaa kappaleessaan ”Todellakin pitkän 

kaavaan mukaan” niin meinasi minullekin käydä opiskelujeni loppuun saattamisen kanssa. 

Mutta tässä sitä nyt ollaan! 

 

Diplomityön tekeminen ja töiden yhteen sovittaminen on ollut raskas, mutta samalla antoisa 

prosessi. Haluan kiittää Siimet Oy:tä mahdollisuudesta sekä tuesta tehdä diplomityö heille 

töiden lomassa. Haluan kiittää myös professori Juha Varista ohjauksesta diplomityön aikana.  

 

Kiitos perheelleni sekä ystävilleni. Ilman teidän tukeanne tämä työ ei olisi valmistunut.  

 

Mikkelissä 27.11.2017 

 

Juho Purhonen 

Juho Purhonen 



SISÄLLYSLUETTELO 

 

 

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT 

ALKUSANAT 

LYHENNE- JA KÄSITELUETTELO .............................................................................. 7 

1 JOHDANTO ................................................................................................................. 8 

1.1 Tutkimuksen tausta ................................................................................................ 8 

1.2 Siimet Oy ............................................................................................................... 9 

1.2.1 Erikoiskuljetusperävaunun ominaisuudet ................................................ 10 

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus .......................................................................... 11 

1.4 Läpimenoaika ....................................................................................................... 12 

1.4.1 Läpimenoajan lyhentäminen .................................................................... 13 

1.5 Massaräätälöinti ................................................................................................... 14 

1.5.1 Modulaarisuus .......................................................................................... 15 

1.6 Lean ..................................................................................................................... 17 

2 KÄYTETYT TUTKIMUSMENETELMÄT ........................................................... 24 

2.1 Muistiot ................................................................................................................ 24 

2.2 Työtuntien seuranta .............................................................................................. 24 

2.3 Kyselylomake ...................................................................................................... 24 

3 ERIKOISKULJETUSPERÄVAUNUPROJEKTIN SUUNNITTELU- JA 

VALMISTUSPROSESSI SEKÄ SEURATTAVAN PROJEKTIN ESITTELY .......... 26 

3.1 Projektin esittely .................................................................................................. 30 

4 TULOKSET ............................................................................................................... 31 

4.1 Suunnittelu ........................................................................................................... 32 

4.2 Valmistus ............................................................................................................. 37 

4.3 Henkilöstökyselyn tulokset .................................................................................. 41 

5 POHDINTA ................................................................................................................ 49 

5.1 Suunnittelun kehitysehdotukset ........................................................................... 49 

5.2 Valmistuksen kehitysehdotukset .......................................................................... 50 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET ............................................................................................... 53 

6.1 Jatkotutkimusaiheet ............................................................................................. 54 



6 

 

7 YHTEENVETO ......................................................................................................... 56 

LÄHTEET .......................................................................................................................... 58 

LIITTEET  

 LIITE I Henkilöstönkyselylomake 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

LYHENNE- JA KÄSITELUETTELO  

 

 

DXF Tiedostomuoto, joka tulee sanoista: Drawing Exchange Format.  

JIT Just in time, juuri oikeaan tarpeeseen 

KAIZEN Kaizen tarkoittaa jatkuvaa parantamista. Kaizen on yksi Leaniin liittyvä 

työkalu, joka keskittyy eliminoimaan hukkaa ja lisäämään tuotannon kehitystä. 

Lavetti Lavetilla tarkoitetaan pyörillä kulkevaa alustaa, jolla kuljetetaan isoja 

työkoneita ja kontteja 

PPV Puoliperävaunu. Perävaunu, jossa kaikki renkaat sijaitsevat sen takaosassa 

jonka etuosa kytketään vetoautoon tai apuvaunun. Se aiheuttaa vetoautoon tai 

apuvaunuun olennaisen kohtisuoran kuormituksen 

TPS Toyota Production System  

TPV Täyperävaunu. Perävaunu, joka on kytketty vetoautoon vetokytkimen avulla  
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1 JOHDANTO 

 

 

Yrityksen toiminnan kehittäminen on tärkeässä roolissa, jos halutaan pysyä mukana koko 

ajan kehittyvässä maailmassa. Tämän diplomityön tarkoitus on löytää Siimet Oy:n 

toiminnassa esiintyvät ”kipupisteet”, jotka pidentävät yrityksessä valmistettavien 

erikoiskuljetusperävaunujen läpimenoaikaa.  

 

Tässä luvussa esitellään ensin tutkimuksen tausta, Siimet Oy sekä tutkimuskysymykset ja 

tutkimuksen rajaus. Sen jälkeen kerrotaan läpimenoajan lyhentämiseen liittyvistä teorioista 

sekä Lean-tuotannosta.  

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Globalisaatio sekä teollisuuden kova kilpailu ovat johtaneet siihen, että yritysten on 

jatkuvasti kehitettävä toimintatapojaan. Yritysten on pyrittävä tehostamaan toimintaansa, 

jotta ne pysyisivät kilpailukykyisinä. On tärkeää, että yritys havaitsee omassa toiminnassaan 

olevat heikkoudet ja pyrkii muuttamaan niitä toimintaa kehittäviksi. Tässä tutkimuksessa 

etsitään erikoiskuljetusperävaunuja valmistavan konepajan toiminnassa esiintyviä 

pullonkauloja sekä esitetään keinoja, joilla niitä pystytään poistamaan. 

 

Maamme teillä liikkuu vuosittain useita tuhansia erikoiskuljetuksia. Kuvassa 1 on taulukoitu 

myönnettyjen erikoiskuljetuslupien määrä vuosittain. Lupien määrä seuraa pitkälti talouden 

suhdannevaihteluita.  

 

Kuva 1. Myönnettyjen erikoiskuljetuslupien määrä vuosittain (Ely-keskus. 2017.). 
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Erikoiskuljetusten kuljettamiseen maanteillä käytetään erikoiskuljetusperävaunuja. 

Erikoiskuljetusperävaunumarkkinoilla on kova kilpailu. Siimet Oy kilpailee 

kotimaanmarkkinoilla keskieurooppalaisia merkkejä vastaan, joiden tuotantovolyymit ovat 

moninkertaisia verrattuna Siimet Oy:seen. Siimet Oy:n vahvuudet ovat sen tuotteiden 

räätälöitävyys, suomalainen konepajalaatu sekä pitkä käyttöikä. Taulukossa 1 on esitelty 

vuoden 2015 ja 2016 rekisteröintiluvut eri valmistajien kesken Suomessa. Taulukossa 

esitetyistä merkeistä Siimet on ainut suomalainen valmistaja.  

 

Taulukko 1. Rekisteröintiluvut valmistajien kesken Suomessa (Siimet Oy, 2017)  

      Merkki 

Vuosi 

Faymonville Nooteboom Siimet  Humbaur Muut yhteensä 

2015 24 9 8 8 6 55 

2016 26 3 13 23 17 82 

 

Jotta Siimet Oy pysyy mukana erikoiskuljetusperävaunu markkinoilla, sen on tehostettava 

toimintaansa kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Kilpailukyvyn parantamiseksi Siimet Oy:n on 

tarkoitus kehittää toimintaansa Leanin periaatteita hyödyntäen.  

 

1.2 Siimet Oy  

Siimet Oy on Etelä-Savossa, Mikkelissä, toimiva konepaja, joka perustetiin vuonna 1946. 

Yrityksen ensimmäisiä tuotteita olivat pellonraivauspuskurit. Ensimmäiset lavetti-tuotteet 

tulivat mukaan 1950-luvun lopulla. Lavetilla tarkoitetaan pyörillä kulkevaa alustaa, jolla 

kuljetetaan isoja työkoneita ja kontteja. Vuosikymmenten aikana Siimet-lavettimerkki 

saavutti suuren suosion asiakkaiden keskuudessa, koska Siimet-lavetit olivat kestäviä ja 

pitkäikäisiä.  

 

Nykyään Siimet Oy:stä saa miltei kaikki konepajatoimintaan liittyvät palvelut. Yritys 

työllistää tällä hetkellä noin 40 henkilöä. Yrityksen liikevaihto vuonna 2015 oli noin 3 

miljoona euroa (Kauppalehti). Siimet Oy:n päätuoteryhmät ovat erikoiskuljetusperävaunut, 

joiden osuus liikevaihdosta on noin 60–70 prosenttia ja teollisuuden koneiden ja laitteiden 

kunnossapito- ja huoltotyöt sekä alihankinta, joiden osuus on 30–40 prosenttia 

liikevaihdosta. Yritys valmistaa 10–15 kpl erikoiskuljetusperävaunuja vuodessa. Kuvassa 

kaksi on esitetty Siimet Oy:n valmistama erikoiskuljetusperävaunu.  
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Kuva 2. Siimet Oy:n valmistama erikoiskuljetusperävaunu metsäkoneiden kuljetukseen.   

 

1.2.1  Erikoiskuljetusperävaunun ominaisuudet 

Erikoiskuljetus on maantietä pitkin kulkeva kuljetus, joka ylittää normaaliliikenteelle sallitut 

massa- ja mittarajat. Tyypillisiä erikoiskuljetuksia ovat esineet, joita ei pysty jakamaan. 

Tällaisia jakamattomia esineitä ovat esimerkiksi isot koneet, rakennuselementit sekä 

nostureiden osien kuljetukset. Erikoiskuljetukset eivät aina tarvitse erikoiskuljetuslupaa. 

EU- ja ETA-maissa suoritettavissa kuljetuksissa on olemassa niin sanotut vapaat mittarajat, 

joiden rajoissa suoritettavat kuljetukset eivät tarvitse erikoiskuljetuslupaa. Tällä hetkellä 

Suomessa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta, erikoiskuljetusluvat myöntää Pirkanmaan 

ELY-keskus. Kuvassa kolme on esitetty normaaliliikenteen, erikoiskuljetusten vapaat, sekä 

luvanvaraiset mittarajat. (Erikoiskuljetukset. 2017a.) 

 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 786/2012 mukaan erikoiskuljetukseen 

käytettävän ajoneuvon tulee olla siihen tarkoitukseen hyväksytty, jos se kuormaamattomana 

ylittää tiellä yleisesti sallitut mitat tai on hyväksytty kuormattuna tai kuormaamattomana 

tiellä yleisesti sallitut massat ylittävään erikoiskuljetukseen. (Liikenne- ja viestintäministeriö 

L 786/2012 § 5) 
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Kuva 3. Erikoiskuljetusmitat ja massat (Erikoiskuljetukset. 2017b.). 

 

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on löytää Siimet Oy:n erikoiskuljetusperävaunujen 

valmistuksessa olevat pullonkaulat, jotka lisäävät erikoiskuljetusperävaunujen 

läpimenoaikaa. Tutkimuksessa seurataan erikoiskuljetusperävaunun valmistusprojektia 

suunnittelusta valmistukseen. Tutkimuksen aikana on tarkoitus saada selville, mitkä asiat 

vaikuttavat erikoiskuljetusperävaunun läpimenoajan pitkittymiseen. Saatujen tulosten 

pohjalta pystytään määrittämään kriittisimmät suunnittelussa sekä tuotannossa olevat 

pullonkaulat, jotka poistamalla saadaan tuotannon virtaus nopeutumaan. 

 

Tutkimus rajattiin käsittelemään erikoiskuljetusperävaunun suunnittelu -sekä 

valmistusprosessia, sillä se on yrityksen tärkein tuote.  Pääpaino tutkimuksessa on 

erikoiskuljetusperävaunun suunnittelun seuraamisessa. Tutkimuksesta rajattiin pois 

erikoiskuljetusperävaunun loppuvarustelu, johon kuuluu esimerkiksi valojen sekä 

jarrujärjestelmän asennus.  

 

Tässä tutkimuksessa pyritään löytämään vastauksen kolmeen tutkimuskysymykseen: 

• Missä kohtaa erikoiskuljetusperävaunun valmistusprojektissa esiintyy 

pullonkauloja? 

• Millä tavalla erikoiskuljetusperävaunun suunnitteluprosessia pystytään 

nopeuttamaan? 
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• Mitä kirjallisuudesta löytyviä työkaluja/menetelmiä voitaisiin ottaa Siimet Oy:n 

käyttöön helpottamaan projektien läpivientiä? 

 

1.4 Läpimenoaika 

Läpimenoajalla tarkoitetaan yleensä kokonaisläpimenoaikaa tai valmistuksen 

läpimenoaikaa. Valmistuksen läpimenoaika kertoo, kuinka pitkään tuotteen valmistuksen 

aloittamisesta kuluu sen valmistumiseen. Kokonaisläpimenoaika kertoo ajan, joka kuluu 

tuotteen tilauksesta toimitukseen. (Haverila et al., 2005, s.401)  

 

Läpimenoaika ja läpäisyaika tarkoittavat samaa asiaa.  Englannin kielessä läpimenoajalle on 

kaksi käsitettä Trough put time ja lead time. Trough put time tarkoittaa ensisijaisesti 

valmistuksen läpimenoaikaa. Lead time kuvaa hyvin kokonaisläpimenoaikaa silloin, kun 

läpimenoaika sisältää useita toimintoja esimerkiksi suunnittelua sekä valmistusta. Kuvassa 

4 on esitetty päätoiminnot ja niiden läpimenoajat, jotka liittyvät tilauksen läpivientiin. 

Tilauksen läpimenoaika tarkoittaa samaa kuin kokonaisläpimenoaika. (Lapinleimu et al., 

1997, s.54) 

 

Kuva 4. Läpimenoajan määrittäminen (Lapinleimu et al., 1997, s.54). 

 

Läpimenoaika kertoo toimitusketjun tarvitseman kokonaisajan. Se ei ota kantaa siihen mitä 

läpimenoajan aikana tuotteelle tai tilaukselle tehdään. Läpimenoaika ei itsessään kerro 
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tuotteen vaatimaa valmistusaikaa tai tuottavuutta. Yleensä läpimenoajasta suurin osa on 

odotusaikaa. Itse työvaiheet kerryttävät vain murto-osan läpimenoajasta. Lyhyt 

läpimenoaika vaikuttaa positiivisesti yrityksen toimintaan sekä kilpailukykyyn. (Haverila et 

al., 2005, s.401)   

 

Lyhyt läpimenoaika: 

• vähentää keskeneräiseen tuotantoon sitoutunutta pääomaa 

• kehittää toimitusvarmuutta sekä laatua 

• helpottaa kapasiteetin suunnittelua 

(Haverila et al., 2005, s.402) 

 

1.4.1 Läpimenoajan lyhentäminen 

Lyhyen läpimenoajan avulla päästään lyhyisiin toimitusaikoihin. Tuotannon ajoitusta sekä 

ohjattavuutta pystytään parantamaan lyhyen läpimenoajan ansioista. Lyhyt läpimenoaika on 

hyvä mittaluku toimivasta, joustavasta ja tehokkaasta tuotantojärjestelmästä. (Lapinleimu et 

al., 1997, s.55) 

 

Tuotannon läpimenoaikojen lyhentämisen ensisijaisia keinoja ovat valmistuserien koon 

pienentäminen ja tuotannon välivarastojen poistaminen. Valmistettavan erän koko vaikuttaa 

merkittävästi läpimenoaikaan. Läpimenoajat ovat sitä pidempiä mitä suurempi 

valmistuserän tuotantoprosessi on. Läpimenoaika suurenee, koska työvaiheiden väliset 

odotusajat kasvavat samassa suhteessa kuin eräkoko. Valmistettava erä joutuu odottamaan 

työvaiheen alkua, jos eräkoko on suuri. Tästä aiheutuu odotusaikaa. Tuotantoprosesseissa 

ilmenee usein tarpeettomia välivarastoja työvaiheiden välillä. Nämä välivarastot poistamalla 

saadaan lyhennettyä läpimenoaikaa sekä pienennettyä välivarastoiden aiheuttamia välillisiä 

kustannuksia. (Haverila et al., 2005, s.406) 

 

Tuotannon työvaiheiden välisiä odotusaikoja voidaan edelleen lyhentää pienentämällä 

vaiheiden välisiä kuljetuseriä. Läpimenoaikaa saadaan lyhennettyä yksinkertaistamalla 

tuotantolaitoksen materiaalivirtoja sekä sijoittamalla työpisteet vastaamaan tuotteen 

valmistusvaiheita. Näin turhat kuljetukset jäävät pois ja samoin vähenee työohjauksen sekä 

suunnittelun vaatima aika. (Haverila et al., 2005, s.406) 
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Eräkoon pienentämisen edellytys on usein asetusaikojen lyhentäminen. Asetusaika 

ilmaiseen ajan, joka kuluu, kun työpiste valmistellaan tuotteelta toiselle. Työkalun vaihto, 

kiinnittimien vaihto, ohjelmien tai raaka-aineiden vaihto sekä muut tuotantoerän 

aloittamiseen liittyvät toimenpiteet lasketaan asetusajaksi. Asetus tapahtuu vain kerran 

tuotantoerän aikana. Erän aikana tapahtuvaa tuotteen vaihtoa ei lasketa asetusajaksi. 

Asetusaikojen ollessa pitkiä, pienet valmistuserät eivät ole taloudellisesti kannattavia. 

Tuotannon kuormitusaste jää matalaksi, kun kapasiteetti kuluu pitkien asetusaikojen 

tekemiseen.  Pienet valmistuserät ovat kannattavia lyhyillä asetusajoilla. Asetusajan 

lyhentämisen keskeisiä keinoja ovat työkalujen kiinnittämiseen kuluvan ajan lyhentäminen, 

suunnitella asetusten tekeminen mahdollisimman tehokkaaksi sekä valmistella asetukset 

edellisen työtehtävän aikana niin pitkälle kuin on mahdollista.  (Haverila et al., 2005, s.406) 

 

Läpimenoajan lyhentäminen vaikuttaa tuotteen sekä toiminnan laatuun yrityksessä. 

Valmistettaessa tuotetta pienissä erissä, näkyvät valmistukset aikaiset häiriöt sekä virheet 

aikaisemmassa vaiheessa. Silloin näihin häiriöihin sekä virheisiin on helpompi puuttua sekä 

selvittää niiden alkuperä. Pienet eräkoot ja niissä aiheutuvat virheet voivat aiheuttaa myös 

koko valmistuksen pysähtymisen, mikä motivoi henkilöstöä tuotannon kehittämiseen. 

(Haverila et al., 2005, s.407) 

 

1.5 Massaräätälöinti 

Massaräätälöinti on toimintatapa, jolla pyritään yhdistämään massatuotannon tehokkuus ja 

yksilöllisesti tuotettavien tuotteiden erityisvaatimukset. Massaräätälöinnillä on tarkoitus 

tuottaa kohtuullisen hintaisia ja monipuolisia tuotteita markkinoille. Massaräätälöinti 

muuttaa yrityksen tuotantomallin varasto-ohjautuvasta made-to-stock mallista, 

tilausorientoituvaan made-to-order malliin. Lisäksi massaräätälöinti voi parantaa yrityksen 

varaston ja toimitusketjun tehokkuutta. Kun tuote tehdään asiakkaan tilauksesta, tuotannon 

ja toimituksen aikataulutus tehostuu ja varaston arvo pienenee. (Tseng & Hu, 2014, s.836–

837) 

 

Massaräätälöinnin etu asiakkaan kannalta on monipuolinen tuotevalikoima, josta 

todennäköisesti löytyy itselle sopiva tuote. Tuotteen hinta on alhaisempi kuin täysin 

räätälöidyn tuotteen. Tuotteen valmistajan kannalta merkittäviä hyötyjä ovat tuotteen 

houkuttelevuuden lisääntyminen ja menekin lisääntyminen. Kuvassa 5. on esitetty 
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tuotantotyypit tuotantomäärän ja tuotevariaatioiden määrän välillä. Kuvasta huomataan, että 

massaräätälöinnillä pyritään korkeisiin tuotantomääriin sekä tuotteiden monipuolisuuteen.  

(Logistiikan maailma, 2017a) 

 

 

Kuva 5. Massaräätälöinti (Logistiikan maailma, 2017a). 

 

Massaräätälöinnin yleinen toteutustapa on asiakkaan tilauksesta lähtevä modulaarisen 

tuotteen kokoonpano. Modulaarisella tuotteella tarkoitetaan tuotearkkitehtuuria, jossa tuote 

on jaettu moduuleihin, joilla on standardirajapinnat. Moduuleita on erilaisia ja niitä 

yhdistämällä saadaan aikaan ominaisuuksiltaan erilainen tuote. (Logistiikan maailma, 

2017a). 

 

Massaräätälöinti on mahdollista toteuttaa myös myöhäistämisen periaatetta hyväksi 

käyttäen. Käytettäessä tätä periaatetta tuotteeseen liittyvä variointi tehdään vasta 

toimitusketjun myöhäisessä vaiheessa. Tuotantoketjun alkupäässä päästään suuriin 

volyymeihin, koska varioitavia tuotteita on vähän. (Logistiikan maailma, 2017a). 

 

1.5.1  Modulaarisuus 

Tuote pilkotaan moduloinnissa pienenpiin itsenäisiin osiin, joita kutsutaan moduuleiksi. 

Moduulit voidaan suunnitella toisistaan irrallisina, sillä ne ovat yhteydessä toisissaan vain 
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rajapintojensa kautta. Rajapinnat on määritelty tarkasti ja ne säilytetään yleisesti vakiona. 

Pääsääntöisesti yksittäinen moduuli tekee yhtä tai useampaa toimintoa ja moduulit 

vuorovaikuttavat toisiinsa rajapintojensa kautta. (Österholm & Tuokko, 2001, s.8-9) 

Moduulit koostuvat usein erilaisista komponenteista ja alikomponenteista, jotka ovat omia 

kokonaisuuksiaan. Tärkeäksi muodostunut komponentti tai kokonaisuus voidaan nostaa 

tarvittaessa omaksi moduulikseen. (Ahoniemi et al.2007, s.40) 

 

Modulaarisuus voidaan jakaa kolmeen erilaiseen modulaarisuuden päätyyppiin: paikka-, 

väylä-, ja lohkomodulaarisuuteen. Modulaarisuuden päätyypit on havainnollistettu kuvassa 

6. 

- Paikkamodulaarisuus voidaan jakaa neljään eri osaan: 

- Komponenttien jakomodulaarisuus: Eri tuotteilla on yhteisiä komponentteja. 

Eli samaa moduulia voidaan käyttää useassa eri perusyksikössä. 

- Komponenttien vaihtomodulaarisuus: Tuotteen ominaisuuksia voidaan 

muuttaa vaihtamalla yksi tai useampi moduuli. Näin saadaan muodostettua 

samaan tuoteperheeseen erilaisia tuotevariantteja.  

- Parametrinen vaihtomodulaarisuus: komponenttia käytetään yhdessä jonkun 

parametrisesti muunneltavan komponentin kanssa.   

- Yhdistelmä modulaarisuus: yhdistelmä kolmesta edellisestä.  

 

- Väylämodulaarisuus: perusmoduuliin on mahdollista liittää erilasia moduuleja 

vapaavalintaisessa järjestyksessä. 

- Lohkomodulaarisuus: ryhmä moduuleja yhdistetään toisiinsa standardoitujen 

rajapintojen avulla. (Österholm & Tuokko, 2001, s.10) 
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Kuva 6. Modulaarisuuden eri muodot. Mukailtu: (Österholm & Tuokko, 2001, s.11). 

 

1.6 Lean  

Lean-toimintamallin juuret ulottuvat japanilaiseen autoteollisuuteen, Toyotan luoman 

tuotantomenetelmän ympärille. Toyotan tuotantojärjestelmä tunnetaan nimellä TPS Toyota 

Production System. Toisen maailmansodan jälkeen kehitetty TPS keskittyi tuotannon 

kehittämiseen minimoimalla hukkaa. Tähän päädyttiin, koska Toinen maailmansota oli 

verottanut Japanin taloutta, eikä sillä ollut varaa investoida kalliihin tuotantolaitteesiin.  

(Pavnaskar et al., 2003) Tässä luvussa esitellään Leania sekä siihen liittyviä työkaluja, joilla 

voidaan vaikuttaa tuotteen läpimenoaikaan.  

 

Lean on noussut suosituksi toimintamalliksi kaikilla toimialoilla. Sen avulla työn 

tuottavuutta ja työhyvinvointia voidaan kehittää merkittävästi. Yksinkertaisuudessaan Lean 

on ajattelumalli, jossa yrityksen tärkein tehtävä on tuottaa asiakkailleen arvoa. Yrityksen 

toimintoja voidaan tarkastella arvontuoton kannalta. Kaikki yrityksen toiminta voidaan jakaa 

arvoa tuottaviin toimintoihin, tukitoimintoihin ja hukkaan. Arvoa tuottavat toiminnot 
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muokkaavat materiaaleja tai tietoa. Tukitoiminnot ovat välttämättömiä, jotta arvotuotto on 

mahdollista. Tallaisia toimintoja ovat esimerkiksi riskien hallinta ja kappaleen vaihto 

työkoneeseen. Hukalla tarkoitetaan toimintaa, joka ei tuota lisäarvoa tuotteelle. (Logistiikan 

maailma, 2017b) 

 

Lean tunnistaa seitsemän hukan päätyyppiä. Lisäksi on olemassa myös kahdeksas hukka. 

Kahdeksan hukkaa ovat seuraavat: 

1. ylituotanto 

2. odottaminen 

3. turhat liikkeet 

4. ylimääräinen prosessointi 

5. suuret varastot 

6. kuljetukset 

7. virheet ja hylkäykset 

8. henkilöstön aivokapasiteetin käyttämättä jättäminen (Logistiikan maailma, 2017b) 

 

Ylituotannolla tarkoitetaan tilannetta, jossa yritys tuottaa tuotteita enemmän kun on tarpeen. 

Tuotteet, joilla ei ole jatkokäyttöä, ovat ylituotantoa. Tilaamattomien tuotteiden tuottaminen 

aiheuttaa kustannuksia materiaaleissa sekä varastoinnissa ja kuljetuksissa. Odottaminen on 

esimerkiksi sitä, että osakokoonpano joutuu odottamaan seuraavan työvaiheen alkamista. 

Tämä voi johtua esimerkiksi rikkoutuneesta laitteesta. Turhat liikkeet eivät tuota lisäarvoa 

tuotteelle. Turhia liikkeitä ovat esimerkiksi työkalujen etsintä, turhat kokoukset ja pitkät 

välimatkat työpisteiden välillä. Ylimääräinen prosessointi on hukkaa, koska ei ole 

kannattavaa tehdä ylimääräistä työtä, josta asiakas ei ole valmis maksamaan. Suuret varastot 

ovat hukkaa, koska niihin on sitoutunut pääomaa. Lisäksi on vaarana, että tuote vahingoittuu 

tai vanhenee varastointiaikana. Suuret varastot pidentävät myös läpimenoaikaa. Kuljetukset 

ja materiaalien siirrot ovat hukkaa silloin, kun ne eivät suoranaisesti liity seuraavaan 

työvaiheeseen. (Moisio, 2006.) Viat ja poikkeamat tuotteissa lisäävät kustannuksia, minkä 

vuoksi ne ovat hukkaa. Jos viallinen tuote pystytään korjaamaan, korjaustyöt aiheuttavat 

lisäkustannuksia työtunneissa sekä materiaaleissa. Jos tuotetta ei voida korjata, on tuotteen 

valmistamiseen tuhlattu työtunteja sekä materiaaleja. Työntekijällä itsellään on paras kuva 

oman työnsä tekemisestä sekä miten sitä voisi kehittää, jos tätä voimavaraa ei osata 

hyödyntää tuotanto ei voi kehittyä nopeasti. (Liker, 2010, s.29)    
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Alla on esitelty Leaniin liittyviä työkaluja, joilla voidaan edistää työn tuottavuutta sekä 

lyhentää läpimenoaikaa.  

 

Just in time   

Just in time (JIT), juuri oikeaan tarpeeseen, on Toyotan keksimä menetelmä. JIT-tuotanto 

pohjautuu materiaalien ja tuotteiden lähettämiseen asiakkaalle vasta, kun niitä tarvitaan. JIT-

tuotannon kautta Toyotan rajoitettu käyttöpääoma jäi toimintaan, eikä seisonut kiinni 

varastossa, materiaaleissa tai tuotteissa, jotka odottivat siirtymistä asiakkaalle. (Liker & 

Convins, 2012, s.57; Haverila et al., 2005, s.429) 

 

”Perustana JIT-toimintamallissa on selkeä tuotanto, jossa tuotannonohjaus ja 

materiaalivirrat on organisoitu tehokkaasti. Lisäksi tuotantolaitosten layout on tiivis ja eri 

tuotteiden ja valmistustehtävien toistuvuus on suuri.” (Purhonen, 2014.) 

 

”Lähtökohtana JIT-tuotannon kehittämisessä on asetusaikojen lyhentäminen. Asetusaikoja 

lyhennetään asetustekniikkaa ja menetelmiä kehittämällä. Lyhyet asetusajat tuotannossa 

mahdollistavat pienet eräkoot ilman, että kannattavuus kärsii. Pieni eräkoko lyhentää 

automaattisesti läpimenoaikaa tuotannossa. Kun läpimenoaika on lyhyt, voidaan 

välivarastoja pienentää. Kuvassa 7 on esitetty JIT-tuotannon kehittämisen vaiheet.” 

(Purhonen, 2014.) 

 

Kuva 7. JIT-tuotannon kehittämisen vaiheet (Haverila et al., 2005, s.429). 
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”JIT-tuotannon riski on järjestelmän liikkumavaran puute. Tuotanto on herkkä virheille. 

Työn täytyy olla standardisoitua, jotta virheet saadaan minimoitua tuotannossa. Ilman 

standardoitua työtä virheitä syntyy enemmän ja tuotanto kärsii. Standardoidussa työssä 

työntekijän ei tarvitse kiinnittää huomiota työn pieniin yksityiskohtiin, vaan työntekijä voi 

keskittyä laajempaan kuvaan ja löytää prosessia parantavia asioita, jotka eliminoivat 

virheitä.” (Purhonen, 2014.) 

 

”Laatutason täytyy olla korkealla JIT-tuotannossa. Laatuvirheistä johtuvat 

kustannusvaikutukset ovat merkittävät, sillä virheet pysäyttävät valmistuksen nopeasti. 

Toisaalta JIT-tuotannon hyväksi puoleksi voidaan sanoa virheiden ja virheiden syiden 

havainnoinnin helppous, koska tuotanto on nopeaa ja selkeää. JIT-tuotanto mahdollistaa 

tuotevarastojen pienentämisen ja uusi osa voidaan valmistaa nopeasti lyhyen läpimenoajan 

ansioista. Varastojen sijaan voidaan lyhyet toimitusajat sekä tuotteen saatavuus varmistaa 

toimivalla JIT-tuotannolla.” (Purhonen, 2014.) 

 

5S 

Lean pyrkii hyvään tuottavuuteen ja laatuun. Laatua ja tuottavuutta edistävät 

järjestelmällinen ja siisti työympäristö. 5S on menetelmä, jolla luodaan järjestystä ja 

siisteyttä työympäristöön. Tunnus 5S tulee viidestä japanin kielen sanasta: seiri (lajittele), 

seiton (järjestä), seiso (puhdista), seiketsu (standardoi), shitsuke (ylläpidä). (Kouri, 2011, 

s.26) Useissa 5S-menetelmän käyttöönottaneissa yrityksissä on pystytty vähentämään 

laatuongelmia jopa 50 prosenttia. (Chapman 2012) 

 

5S-menetelmän ensimmäinen vaihe on lajittelu. Lajitteluvaiheessa työpisteellä olevat tavarat 

ja työkalut lajitellaan tarpeellisuuden ja käyttötiheyden mukaan. Tarpeettomat tavarat 

poistetaan työpisteeltä. Harvoin tarvittavat tavarat siirretään esimerkiksi varastoon. 

Työpisteellä annetaan olla vain ne tavarat, joita siellä tarvitaan. Poistamalla ylimääräinen 

tavara säästetään tilaa, parannetaan työpisteiden toimintaa sekä selkeytetään prosesseja. 

(Tuominen, 2010, s.25)  

 

5S-menetelmän toinen vaihe on järjestäminen. Tässä vaiheessa määritetään paikat 

työpisteelle jätetyille tavaroille niiden käyttötiheyden mukaan. Järjestelyvaihe ja 

lajitteluvaihe voidaan tehdä yhtä aikaa. Tärkeimmät tavarat ja työkalut laitetaan työpisteelle 
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niin, että ne ovat mahdollisimman käyttäjäystävällisesti saatavilla. Lajitteluvaihe pitää tehdä 

täydellisesti, jotta tämä vaihe voidaan suorittaa kunnolla. Tavaroiden järjestämisellä 

nopeutetaan työn suorittamista turvallisesti ja vältetään turhaa etsimistä. Jokaiselle 

materiaalille määritetään varastopaikka järjestämisvaiheessa. (Tuominen, 2010, s.35) 

 

Vakiointia ja visualisointia voidaan käyttää hyväksi helpottamaan Työpisteen toteutusta, 

ylläpitoa ja järjestämisen suunnittelua. Vakioimalla työpisteen tehtävät voi kuka tahansa 

käynnistää, käyttää tai sammuttaa koneen. Visuaalisuus on keino, jolla edesautetaan 

tavaroiden löytämistä ja pysymistä suunnitelluilla paikoilla. Visuaalisia merkintätapoja ovat 

esimerkiksi ääriviiva- ja nimitaulut, värikoodaus. Vakioimisella helpotetaan työn 

suorittamista työympäristössä. (Tuominen, 2010, s.37) 

 

5S-mentelmän kolmas vaihe on puhdistaminen. Työpisteen puhtaana pitäminen on tärkeää. 

Epäpuhtaudet ja lika ja aiheuttavat pahimmassa tapauksessa turhia koneiden rikkoutumisia 

sekä laatuongelmia. Puhdistettaessa koneet ja työpiste liasta, ne pysyvät kunnossa ja 

käyttövalmiina. Mahdolliset puutteet työkaluissa sekä varaosissa on hyvä tarkistaa 

puhdistustoimenpiteiden yhteydessä. Puutteet tulee korjata välittömästi. Puhdistus ja siivous 

ovat osa päivittäistä työtä. Työpaikan siisteys ei ole itsestäänselvyys. (Tuominen, 2010, s.49-

53)  

 

5S-menetelmän neljäs vaihe on standardointi. Standardisointi mielletään usein negatiivisena 

asiana, joka viivyttää työtä sekä hävittää työpaikalla toimisen luovuuden. Usein 

standardoimisella saavutetaan kuitenkin enemmän hyötyjä työn tekemiseen. Kokemuksiin 

perustuen on mahdotonta saavuttaa kehitystä prosesseissa, jos niitä ei ole standardisoitu. 

Työtapojen standardoinnissa on löydettävä tasapaino vapaan ja luovan toiminnan sekä 

tiukkojen toimintaohjeiden välille. Ohjeiden tulee olla tarpeeksi selkeitä, mutta sallia joustoa 

työtavoissa. (Liker, 2010, s.148)  

 

Standardisoinnilla tarkoitetaan menettelyiden ja työtapojen vakiointia. Tämän vaiheen 

aikana 5S:n aikana tehdyt päätökset dokumentoidaan. Toimintaohjeet tulee olla kaikkien 

työntekijöiden saatavilla työpisteillä. Tämä auttaa esimerkiksi uusien työntekijöiden työhön 

perehtymistä. Standardointivaiheen aikana on tavoitteena saada ensimmäisten kolmen 
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vaiheen aikana kehitetyt, parhaat tavat ja menetelmät ohjeiksi, joita tuotannossa noudatetaan. 

(Tuominen, 2010, s.61-62)  

 

Standardit sisältävät työkalut, materiaalit ja lähtevän tavaran, joita käytetään työn 

tekemiseen. On myös hyvä tutustua yrityksessä jo olemassa oleviin standardeihin ja 

ohjeisiin. Työntekijä osaa tehdä oikeat asiat oikeaan aikaan ja käyttää oikeita materiaaleja 

työssään standardien ja ohjeiden avulla. Koko organisaatioilla tulee olla tieto standardien 

olemassa olosta. (Tuominen, 2010, s.65-66) 

 

5S-menetelmän viides vaihe on ylläpito. 5S:n aikana tehdyt parannukset pyritään pitämään 

voimassa ylläpidon avulla. Sisäiset auditoinnit ovat hyvä keino 5S-menetelmän aikana 

saatujen muutosten ja jatkuvaa parantamista ylläpitämiseksi. (Tuominen, 2010, s.75-76) 

 

5S-menetelmän suorittamisen jälkeen on varmistettava, että työntekijät on koulutettu 

noudattamaan 5S-ohjeita ja tarpeelliset asiat on vakioitu. Näin ollen jokainen tietää oman 

vastuunsa 5S-ohjelman kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. 5S-menetelmän hyötyjä sekä 

tuloksia on hyvä tuoda esille yrityksen asiakkaille sekä työntekijöille. 5S-menetelmän 

noudattamisesta tulee antaa positiivista palautetta työntekijöille, mutta on myös puututtava 

sovittujen työtapojen ja standardien rikkomiseen. 5S:llä saavutetut tulokset on hyvä ottaa 

mukaan yrityksen katselmuksiin, sisäiseen palkitsemisjärjestelmään sekä auditointeihin. 

Ylläpitämään 5S-menetelmän mielenkiintoa voidaan käyttää apuna esimerkiksi valokuvia, 

tiedotteitta, teemakuukausia sekä 5S-mietelauseita. (Tuominen, 2010, s.78-79) 

 

Kaizen – jatkuva kehittäminen 

Sana Kaizen on johdettu japanin kielisistä sanoita kai ja zen, jotka yhdessä tarkoittavat 

kirjaimellisesti muutosta parempaan. Kaizen on yksi Leaniin liittyvä työkalu, joka keskittyy 

eliminoimaan hukkaa ja lisäämään tuotannon kehitystä jatkuvan parantamisen avulla. 

(Liker, 2010, s.26) 

 

Kaizenin tarkoitus on opettaa yksilöille taitoja toimia pienissä ryhmissä, ratkaista 

tehokkaasti ongelmia, dokumentoida sekä kehittää prosesseja. Sen avulla kootaan ja 

analysoidaan tietoa. Kaizen ei ole vain yrityksen johdon työkalu vaan sen käyttöön 

osallistuvat myös ne työntekijät, jotka työskentelevät yrityksessä kehitettävän työvaiheen 
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parissa. Kaizeniin liittyy oleellisesti Demingin ympyrä. Deming ympyrä toimii jatkuvan 

parantamisen perustana. Se sisältää neljä kohtaa: suunnittele, tee, arvioi ja vakiinnuta. 

Kuvassa 8 on esitetty kuva jatkuvan parantamisen ympyrä. (Liker, 2010, s.24) 

 

 

 

Kuva 8. Demingin-ympyrä ongelmanratkaisuun (Tuurala, 2010).  
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2 KÄYTETYT TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

Tässä luvussa esitellään diplomityössä käytetyt tutkimusmenetelmät. Diplomityössä 

seurataan erikoiskuljetusperävaunun valmistusprojektia. Projekti sisältää tuotteen 

suunnittelun sekä valmistuksen. Tutkimuksesta on rajattu pois loppuvarustelu.  Tarkoitus on 

löytää projektia hidastavat pullonkaulat sekä pohtia kehitystoimenpiteitä projektin 

läpimenoajan lyhentämiseen. 

 

Diplomityötä varten analysoitavaksi valittiin 4-akselinen puoliperävaunu. Puoliperävaunu 

on perävaunu, jossa kaikki renkaat sijaitsevat sen takaosassa, ja jonka etuosa kytketään 

vetoautoon tai apuvaunun. Se aiheuttaa vetoautoon tai apuvaunuun olennaisen kohtisuoran 

kuormituksen, jota kutsutaan vetopöytämassaksi.  

 

2.1 Muistiot  

Projektin edistymisestä kirjoitettiin muistiota. Muistioihin merkittiin päivittäin tärkeimmät 

tapahtumat sekä huomiot, mitä projektissa on tapahtunut. Muistioihin kirjattiin myös 

oleelliset keskustelut sekä haastattelut, joita käytiin projektiin liittyvien työntekijöiden 

kanssa. Keskusteluilla ja haastatteluilla oli tarkoitus selvittää työntekijöiden mielipiteet työtä 

vaikeuttavista asioista.  Muistiota käytettiin koko projektin ajan sekä suunnittelun, että 

tuotannon puolella.  

 

2.2 Työtuntien seuranta 

Erikoiskuljetusperävaunuprojektin suunnittelutunnit kirjatiin Excel-tiedostoon. Näin saatiin 

selville, kuinka monta tuntia erikoiskuljetusperävaunun suunnitteluun on käytetty. Kun 

muistio ja suunnittelun työtuntilista yhdistettiin, saatiin selville minkälaisiin asioihin ja 

miten paljon työtunteja on käytetty projektin aikana. Tuotannon puolella ei seurattu 

työtunteja.  

 

2.3 Kyselylomake  

Tutkimukseen liittyen yrityksessä järjestettiin kysely syyskuussa 2017. Kyselyn avulla on 

tarkoitus kartoittaa henkilöstön näkemyksiä työtiloihin, työkaluihin, työnohjaukseen sekä 
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yhteistyöhön liittyvissä asioissa.  Kysely suoritettiin anonyymisti. Liitteessä I on esitetty 

kyselylomakkeen pohja. 
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3 ERIKOISKULJETUSPERÄVAUNUPROJEKTIN SUUNNITTELU- JA 

VALMISTUSPROSESSI SEKÄ SEURATTAVAN PROJEKTIN ESITTELY 

 

 

Siimet Oy:n jokainen erikoiskuljetusperävaunu on räätälöity asiakkaan toiveiden mukaisesti. 

Projektin myyjä on tehnyt asiakkaalle perävaunusta esitekuvan ja teknisen erittelyn. 

Esitekuvassa näkyy perävaunun päämitat. Tekninen erittely sisältää perävaunun tiedot, 

mitat, kantavuuden sekä varusteet. Erikoiskuljetusperävaunujen myynnissä käytetään 

referensseinä aikaisemmin valmistettuja perävaunuja.        

       

Asiakkaan allekirjoitettua kauppakirjan aloitetaan erikoiskuljetusperävaunun suunnittelu 

sekä varataan kapasiteettitaulukosta tila sen valmistukselle. Kapasiteettitaulukko on Excel-

pohjainen taulukko, johon on listattu käynnissä olevat sekä tulevat tiedossa olevat projektit. 

Kapasiteettitaulukkoa käytetään apuna valmistumisaikataulujen suunnittelussa. Taulukko ei 

erikseen erottele valmistusprosessin aikana tapahtuvia työvaiheita, vaan se näyttää 

työntekijöiden lukumäärän projektia kohti per viikko. Kuvassa 9 on esitetty Siimet Oy:n 

käyttämä kapasiteettitaulukko.  

 

 

Kuva 9. Kapasiteettitaulukko. 
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Erikoiskuljetusperävaunun valmistusprojektin kulku seuraa kuvassa 10 esitettyä 

prosessikaaviota.  

 

 

Kuva 10. Erikoiskuljetusperävaunu projektin prosessikaavio. 
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Suunnittelija aloittaa erikoiskuljetusperävaunun suunnittelun projektiin tutustumisella sekä 

projektikansion luomisella verkkokovalevylle. Kansion sisälle tulee kaikki 

erikoiskuljetusperävaunuun liittyvät asiat, kuten 3D-malli, katsastuspaperit, huoltokirja, 

kaaviot, ostokomponenttien ostotilaukset sekä tilausvahvistukset. Siimet Oy:llä on käytössä 

3D-suunnitteluohjelma SolidWorks sekä Customworks-ohjelma, jonka avulla 3D-mallien 

nimiketiedot luodaan. 2D-suunnittelu tehdään Draftsight -ohjelmalla. Lisäksi suunnittelijat 

käyttävät poltto-ohjelmien tekemiseen ProCam 2003 -ohjelmaa.  

 

Erikoiskuljetusperävaunun suunnittelussa käytetään apuna aikaisemmin valmistettuja 

erikoiskuljetusperävaunuja. Valmistetuista erikoiskuljetusperävaunuista on tehty Excel-

tiedosto, johon on listattu niiden rakennekantavuudet, kantavien palkkien poikkileikkaukset 

ja runkojen jännitykset. Listalta valitaan sopivin erikoiskuljetusperävaunu. Valitun 

erikoiskuljetusperävaunun 3D-malli kopioidaan Customworks-ohjelman avulla uuden 

suunniteltavan erikoiskuljetusperävaunun projektikansioon. Kopiointivaiheessa myös 3D-

malliin liittyvät valmistuspiirustukset kopioituvat. Customworks-ohjelman avulla pystytään 

3D-mallin kopiointivaiheessa muuttamaan osien ja kokoonpanojen nimiketiedot niin, että ne 

eroavat alkuperäisistä. Kopioitu 3D-malli muokataan vastaamaan esitekuvan sekä teknisen 

erittelyn mukaista erikoiskuljetusperävaunua. 3D-malli sisältää kolme erillistä 

kokonaisuutta: Keula, kuormaosa ja teliosa. Kun 3D-malli on valmis, tulostetaan 

valmistuspiirustukset, jotka projektipäällikkö tarkastaa sekä tehdään tarvittavista levyosista 

polttomallit. Suunnittelija vastaa lisäksi ostokomponenttien kuten akseleiden ja jousituksen 

tilauksesta, hydrauli-, sähkö- ja jarrukaavioiden piirtämisestä sekä huoltokirjan laadinnasta.  

Kuvassa 11. on esitetty karkealla tasolla 3D-mallin rakenne isommasta kokonaisuudesta 

pienempään.  

 

Kuva 11. Erikoiskuljetusperävaunun 3D-mallin rakenne suuremmasta kokonaisuudesta 

pienenpään. 



29 

 

Erikoiskuljetusperävaunun valmistus aloitetaan osien leikkaamisella ja taivuttamisella. 

Siimet Oy:ssä on käytössä teräslevyjen leikkaamiseen CNC-polttoleikkauskone ja 

levyleikkuri. Leikatut aihiot taivutetaan CNC-särmäyspuristimella. Putkipalkkien ja 

lattarautojen katkaisemiseen Siimet Oy:ssä on käytössä kaksi vannesahaa. Tarkkuutta ja 

paljon pieniä reikiä sisältävien levyosien valmistuksessa käytetään hyväksi 

alihankintaverkostoa.  

 

Erikoiskuljetusperävaunun osakokoonpanot, runkopalkit ja kotelot hitsataan valmiiksi, 

jonka jälkeen ne viedään metalliraepuhallukseen ja pohjamaalaukseen. Metalliraepuhallus 

toteutetaan mahdollisuuksien mukaan sinkolinjalla. Tämä riippuu paljon kappaleen koosta. 

Pohjamaalauksen jälkeen aloitetaan isompien kokonaisuuksien kokoonpanohitsaus. Tässä 

vaiheessa myös akselit hitsataan erikoiskuljetusperävaunun runkoon kiinni. 

Kokoonpanohitsauksen jälkeen erikoiskuljetusperävaunu pestään, teräsraepuhalletaan 

avopuhalluksena päältä ja maalataan. Maalauksen jälkeen erikoiskuljetusperävanu siirretään 

varusteluhalliin, jossa se loppuvarustellaan. Loppuvarustelussa asennetaan 

paineilmajärjestelmä, valot, renkaat sekä rasvausjärjestelmä.  Kuvassa 12 on esitetty Siimet 

Oy:n tuotantotilat ja tärkeimmät työpisteet. Painavien komponenttien siirtelyssä käytetään 

apuna siltanostureita.   

 

 

Kuva 12. Siimet Oy:n tuotantotilat ja työpisteet. 
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3.1 Projektin esittely 

Tässä diplomityössä seurataan 4-akselisen puoliperävaunun valmistusta. Puoliperävaunun 

malli on T704-1. Kuvassa 13 on esitetty puoliperävaunun 3D-malli. Kyseistä 

puoliperävaunu tyyppiä ei ole ennen tehty Siimet Oy:n historiassa siitä johtuu 

mallimerkinnän viimeinen numero 1.  Tämä puoliperävaunu tulee käyttöön asiakkaalle, joka 

toimii maanrakennusalalla. Puoliperävaunulla on tarkoitus kuljettaa painavia 

paalutuskoneita. Seuraavassa on lueteltu puoliperävaunun tärkeimmät tekniset tiedot: 

 

Rakennekantavuus: 65 tn 

leveys: 3000 mm 

kuormauskorkeus: 700 mm 

kuormausosan pituus: 5500 mm 

 

Kuva 13. T704-1 3D-malli. Erikoiskuljetusperävaunun pääkokoonpanot. keula, kuormaosa, 

teliosa ja ajosillat.  
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4 TULOKSET 

 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen kannalta tärkeimmät tulokset. Kuten luvussa 

Tutkimusmenetelmät mainittiin, kirjoitettiin projektin edistymisestä muistioita. Muistioiden 

pohjalta tehtiin suunnittelun sekä valmistuksen edistymisen aikajana, johon kirjattiin 

tutkimuksen kannalta tärkeimmät huomiot, jotka hidastivat ja lisäsivät 

erikoiskuljetusperävaunun läpimenoaikaa. Paperikuva suunnittelun edistymisen aikajanasta 

on esitetty kuvassa 14.  

 

 

Kuva 14. Erikoiskuljetusperävaunun suunnittelun edistymisen aikajana paperiversiona. 

 

Luku on jaettu kolmeen osaan: suunnittelu, valmistus ja henkilöstökyselyn tulokset. 

Alaluvuissa esitellään erikoiskuljetusperävaunun suunnittelussa ja valmistuksessa löytyneitä 

epäkohtia ja pullonkauloja, jotka lisäsivät tuotteen läpimenoaikaa. Lisäksi esitellään 

henkilöstökyselyn tulokset.  

 



32 

 

4.1 Suunnittelu 

Tässä luvussa esitellään erikoiskuljetusperävaunun suunnittelussa löytyneitä pullonkauloja. 

Aloitettaessa projektin suunnittelutyö, suunnittelija käy läpi projektin teknisen erittelyn sekä 

esitekuvan, joiden avulla hän saa kuvan tulevan projektin sisällöstä. Näistä dokumenteista 

vastaa projektin myyjä.  

 

Projektipäällikön kanssa käydyn keskustelun perusteella valittiin projektin pohjaksi vuonna 

2010 tehty 3-akselinen puoliperävaunu, jonka rakennekantavuus on melkein sama kuin 

suunniteltavan 4-akselisen puoliperävaunun. Pohjaksi valitun puoliperävanun 3D-malli 

kopioidaan uuden suunniteltavan puoliperävaunun projektikansioon. 3D-mallin 

kopioinnissa sekä projektin aloittamisessa ei tullut vastaan poikkeuksellisia ongelmia.  

 

Kun 3D-malli on kopioitu projektikansioon, aloitetaan sen muokkaaminen vastaamaan 

myyjän piirtämää esitekuvaa. 3D-mallin muokkauksen yhteydessä on tärkeää tietää 

projektin reunaehdot. Tärkeimmät reunaehdot suunnittelussa ovat 

erikoiskuljetusperävaunun kaulan pituus ja korkeus, rakennekantavuus, leveys, kuormatilan 

pituus sekä mitä koneita ja laitteita perävaunulla tullaan siirtämään. Kaikki nämä tiedot tulee 

löytyä erikoiskuljetusperävaunun teknisestä erittelystä sekä esitekuvasta. Kuvassa 15. on 

esitetty projektin esitekuva.  

 

 

Kuva 15. Projektin esitekuva. 
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Lähdettäessä muokkaamaan 3D-mallia paljastuu suunnittelun kannalta oleellisia hidastavia 

tekijöitä, joita esitellään seuraavaksi. Kopioitu 3D-malli on vuodelta 2010, tästä johtuen 

uuteen 3D-malliin kopioituvat myös mahdolliset virheet sekä vanhentunut tieto, mikä on 

voinut muuttua vuoden 2010 ja nykypäivän välillä. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan pitää 

kopioitua peräpalkkia. Peräpalkki on lavetin perässä sijaitseva poikittaispalkki, johon 

kiinnitetään taaksepäin osoittavat valot sekä rekisterikilpi. Vuonna 2010 Siimet Oy:ssä oli 

käytössä erilaiset valot, kuin tänä päivänä. Peräpalkkiin muutettiin käytössä olevat valot sekä 

niiden kiinnittämäiseen tarvittavat reikäryhmät. Valojen muuttamiseen kului aikaa 5 tuntia. 

Kuvassa 16 on esitetty allekkain alkuperäinen sekä muutettu peräpalkki. 

 

Toinen hyvä esimerkki samaan aiheeseen liittyen on vanhojen valmistuspiirustusten 

piirustuspohjien kopioituminen. Kun 3D-malli kopioitiin uuteen kansioon, samalla siirtyivät 

myös osiin ja kokoonpanoihin linkittyneet valmistuspiirustukset. Koska kopioitu 3D-malli 

on vuodelta 2010, kopioituivat myös sen aikaiset valmistuspiirustukset. Siimet Oy:ssä on 

tällä hetkellä käytössä piirustuspohja vuodelta 2015. Jokainen piirustus oli näin ollen 

avattava ja käytävä manuaalisesti muuttamassa uuteen versioon.   

 

Kuva 16. Alkuperäinen peräpalkki (ylempi) sekä muutettu peräpalkki allekkain. 

 

Toinen hidastava tekijä 3D-mallin muokkaamisessa on 3D-mallin sketchien rikkoutuvat 

relaatiot. Sketch on SolidWorks-ohjelman piirtotyökalu, jonka avulla määritellään luotavien 
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3D-piirteiden geometria. Relaatiolla tarkoitetaan näiden 3D-piirteiden välistä 

riippuvuussudetta. Esimerkki tällaisen relaation rikkoutumisesta on kuvassa 17. Kuvassa 

erikoiskuljetusperävaunun 3D-mallin teliosaa on muokattu 3-akselisesta 4-akseliseksi, joka 

tarkoittaa sitä, että teliosan runkopalkin pituutta on jatkettu, jotta 4. akseli saadaan 

mahtumaan paikalleen. Kasvatettaessa teliosan runkopalkin pituutta huomataan, että 

SolidWorks-ohjelman piirrepuussa osiin tulee virheitä. Lisäksi telikourun leikkaus 

epäonnistuu. Tämän tyylinen ongelma on yleisin suunnittelua hidastava tekijä Siimet Oy:ssä. 

Sama ongelma esiintyi projektin aikana myös keulan sekä kuormaosan 3D-kokoonpanojen 

kanssa.  

 

 

Kuva 17. Näkymä SolidWorks-ohjelmasta, jossa käynnissä erikoiskuljetusperävanun 

teliosan jatkaminen. Virheitä piirrepuussa, myöskään telikouru ei leikkaudu oikein.  

 

Kolmas hidastava tekijä Siimet Oy:n suunnitteluosastolla on samojen rakenteiden uudelleen 

suunnittelu. Tästä hyvä esimerkki on erikoiskuljetusperävaunussa olevat ajosillat. 

Ajosiltojen avulla työkone saadaan ajettua erikoiskuljetusperävaunun kyytiin. Pystyyn 

jäävien vakio ajosiltojen ainoat muuttuvat parametrit ovat ajosiltojen leveys sekä pituus. 

Muuten ajosiltojen rakenne pysyy pääosin samanlaisena. 

 

Kyseiseen erikoiskuljetusperävaunuun on myyty 750 mm leveät ja 2000 mm pitkät ajosillat. 

Koska samoilla mitoilla olevia ajosiltoja ei ennen ole tehty Siimet Oy:ssä, on ajosiltojen 3D-
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malli kopioitava aikaisemmin tehdyistä ja tehtävä tarvittavat muutokset ajosiltojen pituuteen 

ja leveyteen. Tähän muutokseen kului suunnittelijalta aikaa 4 tuntia, vaikka mitään ei 

käytännössä tarvinnut suunnitella uudestaan. 

 

Kun 3D-malli vastaa esitekuvaa se voidaan hyväksyttää asiakkaalla, Tässä tapauksessa 

asiakas tuli käymään yrityksen tiloissa, jossa viimeiset detaljit katsottiin ajan tasalle. Tässä 

vaiheessa muutoksia tuli vielä erikoiskuljetusperävaunun vararengastelineisiin. Viimeisten 

muutosten jälkeen erikoiskuljetusperävaunun suunnittelussa edettiin valmistuspiirustusten 

sekä tarvittavien poltto-ohjelmien tekemiseen.  

 

Kopioitaessa 3D-malli, myös osiin ja kokoonpanoihin linkitetyt valmistuspiirustukset 

kopioituivat. Muokattaessa radikaalisti 3D-mallin sisältöä valmistuspiirustuksessa olevat 

mitat irtoavat paikoiltaan ja muuttuvat keltaisiksi. Nämä keltaiset mitat on käytävä yksi 

kerrallaan muuttamassa oikeiksi. Kuvassa 18 on esitetty teliosan kokoonpanon 

valmistuspiirustus, jossa osa mitoista on muuttunut keltaiseksi 3D-mallin muokkaamisen 

takia. Tämä hidastaa valmistuspiirustusten tulostamista. Keltaisiksi muuttuneita mittoja 

esiintyy yleisesti isojen kokoonpanojen sekä osakokoonpanojen valmistuspiirustuksissa. 

Yksittäisten osien valmistuspiirustuksien mitat toimivat hyvin pienen muokkauksenkin 

jälkeen.  

 

 

Kuva 18. Teliosan valmistuspiirustus.  

Polttomallien tekemiseen Siimet Oy:ssä on käytössä Procam 2003 -ohjelmisto. Polttomalli 

tehdään kaikista erikoiskuljetusperävaunun levyosista, jotka sisältävät muotoja. Polttomallin 
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tekemiseen tarvitaan osan levityskuvasta DXF-tiedosto. DXF-tiedosto on CAD-

ohjelmistojen käyttämä tiedostomuoto. Jokaisesta poltettavasta osasta tehdään erillinen 

DXF-tiedosto sekä polttomalli, jonka tulostetaan valmistuspiirustusten mukana tuotantoon. 

Jos samoja osia on useita, asetellaan ne manuaalisesti DXF-tiedostoon vierekkäin. DXF-

tiedostojen sekä polttomallien tekemiseen projektin aikana kului 30 tuntia. Polttomallien 

teko on työlästä, koska jokainen vaihe on toistettava poltettaville osille yksi kerrallaan. 

Kuvassa 19. on esitetty prosessi polttomallin tekemisen vaiheista.  

 

 

Kuva 19. Prosessi polttomallin tekemisen vaiheista. 1. Ensin osa avataan SolidWorks-

ohjelmalla. 2. Osa levitetään ohjelman Flatten-komennolla. 3. Osa tallennetaan DXF-

tiedostona, jossa se asetetaan oikealle kohdalle. 4. Osan DXF-tiedosto avataan ProCam 2003 

-ohjelmalla, jolla tehdään polttorata. 5. Polttomalli tulostetaan ja siihen merkitään kynällä 

projektin sekä materiaalin tiedot.  

 

Kokonaisuudessaan projektin suunnitteluun meni aikaa noin 246 tuntia. Kuvassa 19 on 

esitetty projektiin käytetyt suunnittelutunnit viikoittain. Ensimmäiset valmistuspiirustukset 

saatiin tuotantoon 133 suunnittelutunnin jälkeen viikolla 22. Tämä aika tosin jakautui 

monelle viikolle, koska muiden käynnissä olevien projektien suunnittelu vei aikaa tämän 

projektin suunnittelulta. Kuten kuvasta huomataan, projektin suunnittelu ei edennyt 

viikkojen 10-16 välillä yhtään. Lisäksi jokaisella viikolla suunnittelija on käyttänyt aikaa 

muiden käynnissä olevien projektin suunnitteluun.  

 

Viikkojen 19–24 välisenä aikana, pois lukien viikko 20, suunnittelija on pystynyt 

käyttämään viikkotunneistaan keskimäärin 30 tuntia, mikä vastaa neljää työpäivää per 

viikko. Näiden viikkojen aikana projektin 3D-mallin muokkaus on saatu valmiiksi, sekä 

valmistuspiirustukset tuotantoon.  
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Kuva 20. Suunnittelun työtunnit. 

 

4.2 Valmistus 

Erikoiskuljetusperävaunun valmistukseen liittyvät työtehtävät ovat osien leikkaus, taivutus, 

hitsaus sekä pintakäsittely. Valmistuksessa suurimpia läpimenoaikaa pidentäviä tekijöitä 

olivat: 

- epätietoisuus siitä, mitä osia on jo valmistettu ja mitä ei 

- hitsausviisteiden tekeminen ja hiominen  

- hitsausmuodonmuutoksien oikominen 

- osien ja työkalujen etsintä 

- virheellinen tai puuttuva tieto valmistuspiirustuksissa 

- työjärjestys ja 

- laiterikot. 

Tutkimuksen kannalta on vaikea määrittää mikä tai mitkä näistä asioista olivat suurimpia 

läpimenoaikaa pidentäviä tekijöitä valmistuksessa, koska niiden kestoa tai määrää ei mitattu 

tarkasti ajallisesti.  Seuraavaksi on kerrottu esimerkkien avulla edellä mainituista 

läpimenoaikaa pidentävistä tekijöistä. 

 

Erikoiskuljetusperävaunun valmistus aloitetaan polttamalla tehtyjen polttomallien pohjalta 

osia. Työnjohtaja vie valmistuspiirustukset sekä polttomallit kansiossa polttoleikkaajalle, 
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joka aloittaa osien polttamisen. Kun osa on leikattu, merkitään piirustuksen osaluetteloon 

rasti merkiksi siitä, että kyseinen osa on leikattu. Lisäksi osaan merkitään rasvaliidulla 

projektin työnumero. 

 

Projektin aikana huomattiin useita kertoja, että työntekijöillä ei aina ollut tietoa siitä, mitkä 

osat on jo leikattu ja mitkä ei. Piirustuksessa osaluettelossa osan kohdalla oli rasti, vaikka 

kyseistä osaa ei ollut tehty. Tämä johti siihen, että tekemättömien osien etsimiseen käytettiin 

aikaa. 

 

Siimet Oy:n yleisin liittämistapa on hitsaus. Valtaosa hitsausliitoksista tehdään käsin. Kun 

tarvittavat osat on taivutettu, alkaa osakokoonpanojen hitsaus. Osakokoonpanoja 

erikoiskuljetusperävaunussa ovat esimerkiksi Kuormaosan pääpalkit ja sivupalkit, teliosan 

pääpalkit ja sivupalkit, kotelot ja peräpalkki. Osaan osista on tehtävä hitsausviiste hitsausta 

varten. Hitsausviisteet tehdään käsin polttoleikkausvälineillä sekä lopuksi 

kulmahiomakoneella hiomalla. Hitsausviisteiden tekeminen on hidasta ja aikaa vievää työtä. 

Hitsausviisteiden tekeminen lisää työnmäärää ja vie aikaa pois hitsauksen suorittamiselta. 

Kuvassa 21 on esitetty hitsausviisteen tekemisen työvaiheet. Kuvan ensimmäisessä ruudussa 

työntekijä polttaa levyosaan viisteen käsivaraisesti. Kuvan toisessa ruudussa näkyy poltettu 

viiste. Kuvan kolmannessa ruudussa näkyy kulmahiomakoneella viimeistelty viiste.  

 

  

Kuva 21. Hitsausviisteen tekeminen. 

 

Kun osakokoonpanot on hitsattu, ne siirretään metalliraepuhallukseen ja pohjamaalaukseen. 

Pohjamaalauksen jälkeen aloitetaan isompien kokonaisuuksien valmistus. Isompia 
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kokonaisuuksia ovat teliosa, kuormaosa ja keula. Kokoonpanotyötä hidastava tekijä on 

pohjamaalin pois hiominen. Näkyvien hitsien kohdalta pohjamaali on hiottava pois, jotta 

hitsausliitoksesta saadaan roiskeeton ja huokoseton. Kuvassa 22 on esitetty teliosan 

kokoonpanohitsausta, jossa teliosan kansipellin hitsausliitoksen kohdalta on hiottu 

pohjamaali pois. Hiominen lisää työtä, kuluttaa työkaluja sekä lisää hiontapölyn määrää 

työympäristössä. 

 

 

Kuva 22. Pohjamaali hiottu pois hitsausliitosta varten. 

 

Hitsausmuodonmuutokset aiheuttavat lisätyötä projektin aikana. Teliosan sivupalkin 

hitsauksen jälkeen sekä kuormaosan ja teliosan pääpalkkien liittämisen yhteydessä 

huomattiin palkeissa hitsausmuodonmuutoksia, joita jouduttiin oikomaan mekaanisesti. 

Oikomista suoritettiin kylmänä sekä kuumana. Muodonmuutosten oikominen hitsauksen 

jälkeen lisää työnmäärää sekä pidentää läpimenoaikaa. Lisäksi hitsausmuodonmuutosten 

oikomiseen ei ollut saatavilla asianmukaisia työkaluja. Kuumentaminen suoritettiin 

kaasupolttimella, mutta jäähdyttäminen vei aikaa, koska käytössä ei ollut kuin 

paineilmapistooli.  Hitsausmuodonmuutosten oikomiseen meni projektin aikana 4-5 päivää. 

Kuvassa 23 on esitetty teliosan runkopalkissa oleva painuma linjalaudan alla sekä kuumana 

oikomisen jälkeinen suorapalkki, jossa linjalaudan alla ei enää ole painumaa. Kuvasta 

huomataan myös kuumennuskohdat.  
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Kuva 23. Runkopalkin oikominen. 

 

Osien ja työkalujen etsintä projektin aika lisäsi työn katkonaisuutta sekä vaikutti työn 

sujuvuuteen. Valmistetuilla osilla tai osakokoonpanoilla ei Siimet Oy:n tiloissa ole 

varsinaista merkittyä paikkaa vaan osat ja osakokoonpanot ovat hitsaushallissa tai pihalla 

kuormalavoilla odottamassa jatkokäsittelyä. Näin ollen, kun osaa tarvitaan, hitsaajan on 

ensin löydettävä kyseinen osa Siimet Oy:n tiloista.  Kaikille työkaluille ei Siimet Oy:ssä ole 

merkitty paikkaa, joten työkalujen etsimiseen kuluu aikaa. Lisäksi työkalujen kuntoa ei 

valvota tarpeeksi.  

 

Virheellinen tai puuttuva tieto valmistuspiirustuksissa on yleinen läpimenoaikaa pidentävä 

tekijä Siimet Oy:n tuotannossa. Yleisimmät virheelliset tai puuttuvat tiedot 

valmistuspiirustuksissa olivat: Virheellinen aihiomitta sekä puuttuva mittatieto. Virheellinen 

aihiomitta aiheutti projektin aikana vääränpituisen osan leikkaamisen sekä taivuttamisen. 

Puuttuva mittatieto aiheutti hitsauskokoonpanotyön keskeytymisen, koska hitsaajan piti 

lähteä kysymään puuttuva mitta suunnittelijalta.  

 

Erikoiskuljetusperävaunun valmistuksen työjärjestys nousi esille tutkimuksen aikana. 

Hitsatut osakokoonpanot sekä erilliset osat, jotka liitetään suurempiin kokonaisuuksiin, 

teräsrae-puhallettiin sinkolinjan läpi ja pohjamaalattiin ennen hitsaamista. Tästä aiheutuu 

osien siirtelyä hitsaushallista maalaamoon ja maalaamosta takaisin hitsaushalliin, 

pohjamaalin kuivamisen odottelua sekä kokoonpantaessa pohjamaalin hiomista 
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hitsausliitoksien kohdalta.  Kuvasta 24 käy ilmi karkealla tasolla osien ja kokoonpanojen 

siirtelyt projektin aikana.  

 

 

Kuva 24. Osien, kokoonpanojen ja erikoiskuljetusperävaunun siirtelyt projektin aikana. 1. 

osien leikkaus. 2 osien taivutus. 3. osakokoonpanojen hitsaus. 4. osien ja osakokoonpanojen 

teräsraepuhallus ja pohjamaalaus. 5. isojen kokoonpanojen hitsaus. 6. pesu. 7. 

teräsraepuhallus näkyvät hitsit ja niiden pohjamaalaus. 8 maalaus. 9 loppuvarustelu.  

 

Projektin aikana laiterikot hidastivat työtehtävien edistymistä. Siimet Oy:n korkeassa 

hitsaushallissa on käytössä 2 siltanosturia. Siltanostureita käyttävät yhteisesti 

polttoleikkaaja, särmääjä sekä hitsaajat. Nostureita käytetään apuna nosteltaessa 

erikoiskuljetusperävaunun painavia komponentteja hitsauksen yhteydessä, siirrettäessä 

levyjä polttoleikkauskoneen pöydälle ja siitä pois sekä särmättäessä apuna painavien 

komponenttien siirtämisessä.  Projektin aikana toinen siltanostureista oli pois käytöstä 

teknisen vian takia noin 3 päivää. Tämä hidasti työtehtävien tekemistä, koska useampi 

käyttäjä joutui käyttämään samaa nosturia.  

 

4.3 Henkilöstökyselyn tulokset 

Siimet Oy:n henkilökunnalle järjestettiin diplomityöhön liittyen kysely syyskuussa 2017. 

Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa tuotannon työntekijöiden sekä toimihenkilöiden 

näkemyksiä työpaikasta. Kysely suoritettiin anonyymisti.  
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Alla on listattu henkilöstön osallistujamäärät ja prosentuaaliset osuudet: 

 Toimihenkilöt 5/8 67 % 

 Tuotannon työntekijät 12/25 48 %  

 

Ensimmäiseksi kyselylomakkeessa kysyttiin, miten paljon työntekijöiltä menee aikaa 

asioiden ja tavaroiden etsimiseen työpäivän aikana. Toiseksi kysyttiin, mikä tavara tai asia 

on yleensä kadoksissa. Näiden kahden kysymyksen jälkeen työntekijöiltä kysyttiin 

työtiloihin ja työkaluihin sekä työnohjaukseen ja yhteistyöhön liittyen. Aihealueista oli 

esitetty väitteitä, joihin työntekijä sai viisi vastausvaihtoehtoa: 1 =eri mieltä, 2 =jokseenkin 

erimieltä, 3 =en osaa sanoa 4 =jokseenkin samaa mieltä ja 5 =täysin samaa mieltä. Kyselyn 

lopussa oli esitetty tuotannon kehittämiseen liittyviä kysymyksiä, joihin sai vastata vapaasti.  

 

Tässä luvussa esitetään kyselyn tulokset. Kyselypohja on esitetty liitteessä I. Kuvasta 25 käy 

ilmi kuinka paljon toimihenkilöiltä menee aikaa asioiden tai tavaroiden etsimiseen työpäivän 

aikana. Kuvasta huomataan, että suurimmalta osalta toimihenkilöistä kuluu noin 15 

minuuttia tai vähemmän aikaa etsimiseen työpäivän aikana. 

 

 

Kuva 25.  Toimihenkilöiden ajankäyttö asioiden/tavaroiden etsimiseen työpäivän aikana. 

 

Kuvassa 26 on esitetty toimihenkilöiden osalta useammin kadoksissa ollut tavara tai asia. 

Kuvasta huomataan, että toimihenkilöillä kadoksissa on ollut yleensä piirustus.  
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Kuva 26.  Toimihenkilöiltä yleisimmin kadoksissa ollut tavara tai asia.  

 

Kuvasta 27 käy ilmi kuinka paljon tuotannon työntekijöiltä menee aikaa asioiden tai 

tavaroiden etsimiseen työpäivän aikana. Kuvasta huomataan, että tuotannon työntekijöiltä 

vastaukset jakautuvat melko tasaisesti vaihtoehtojen välille. Vastausvaihtoehdoista 

useimmiten valittiin 30 minuuttia.    

 

 

Kuva 27. Tuotannon työntekijöiden ajankäyttö asioiden/tavaroiden etsimiseen työpäivän 

aikana. 

 

Kuvassa 28 on esitetty tuotannon työntekijöiden osalta useammin kadoksissa ollut tavara tai 

asia. Kuvasta huomataan, että tuotannon työntekijöiltä on yleensä ollut kadoksissa työkalu.   
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Kuva 28. Tuotannon työntekijöiltä yleisimmin kadoksissa ollut tavara tai asia. 

 

Kuvassa 29 nähdään työntekijöiden vastauksia työkaluihin ja työtiloihin liittyviin väitteisiin. 

Kuvasta voidaan huomata, että tuotannon työntekijöiden mielestä työtilat eivät ole 

asianmukaiset lisäksi työkalut eivät ole aina huollettu ja kunnossa. Kaikkien työntekijöiden 

mielestä olisi hyvä, jos työkaluilla, osilla ja osakokoonpanoilla olisi omat paikkansa 

tuotannossa.   
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Kuva 29. Työkaluihin ja työtiloihin liittyvät väitteet. 0 = täysin erimieltä, 5 = täysin samaa 

mieltä. 

 

Kuvassa 30 nähdään työntekijöiden näkemyksiä työnohjaukseen ja yhteistyöhön liittyviin 

väitteisiin. Kuvasta voidaan päätellä, että tuotannon työntekijöiden mielestä projekteja 

pitäisi suunnitella enemmän ennen valmistuksen aloittamista. Lisäksi tuotannon työntekijät 

haluaisivat selkeämpiä piirustuksia. Piirustuksissa toistuvat myös usein samat virheet.  
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Työnjohdon toimitaan sekä työnohjaukseen työntekijät eivät osanneet ottaa kantaa. 

Toimihenkilöiden mielestä olisi hyvä, jos yrityksessä otettaisiin käyttöön moderni 

tuotannonohjausjärjestelmä. Lisäksi työntekijöiden mielestä olisi hyvä, jos alkavista 

projekteista tiedotettaisiin enemmän sekä niihin liittyen pidettäisiin palavereita. Työntekijät 

toivoisivat, että työpaikalla käytettäisiin enemmän visuaalisuutta.  
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Kuva 30. Työnohjaukseen ja yhteistyöhön liittyvät väitteet. 0 = täysin erimieltä, 5 = täysin 

samaa mieltä.    
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Materiaali ja osapuutteet aiheuttavat katkoksia
työnteossani

Mielestäni olisi hyvä, jos Siimet Oy:ssä otettaisiin
käyttöön moderni tuotannonohjausjärjestelmä, jossa

esimerkiksi työlle kirjautumiset ja kuittaukset tehtäisiin…

Projektit on suunniteltu riittävällä tasolla ennen
tuotantoon antamista ja työn aloittamista

Piirrustukset ovat tarpeeksi selkeitä
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Mielestäni olisi hyvä jos yrityksessä pidettäisiin
palavereita yrityksen kehittämisestä

Mielestäni olisi hyvä tiedottaa alkavista projekteista
laajemmin

Esimiehet ottavat vastaan kehitysideoita ja niitä
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Siimet Oy:ssä toteutetun henkilöstökyselyn perusteella voidaan tehdä seuraavia havaintoja: 

 

- Työntekijöiden mielestä työtilat voisivat olla siistimmät.  

- Työntekoa haittaa työkalujen etsiminen sekä rikkinäiset työkalut. 

- Projektit tulisi suunnitella paremmin ennen valmistuksen aloittamista.  

- Työntekijät haluaisivat enemmän tiedostusta sekä palavereita projekteihin 

liittyen.  

- Tuotannon työntekijät kokivat, että heidän kehitysehdotuksia ei vielä 

eteenpäin. 

 

Suurin osa yrityksen työntekijöistä näkisi hyvänä asiana, jos alkavista projekteista 

tiedotettaisiin paremmin. Lisäksi työntekijät toivoivat, että he saisivat enemmän tietoa 

Siimet Oy:n tilanteesta. Tällä hetkellä Siimet Oy:ssä työnohjaus toteutetaan suullisesti 

työnjohtajan toimesta. Kyselyn perusteella esimerkiksi tuotannonohjaustaulua voitaisiin 

käyttää apuna työnohjauksessa.  

 

Kyselyyn vastasi 2/3 osaa toimihenkilöistä ja noin puolet tuotannon työntekijöistä. Kyselyn 

vastausprosenttia voidaan pitää hyvänä. Kyselyn perusteella saatiin selville hyvin 

toimihenkilöiden sekä tuotannon työtekijöiden mielipiteitä yritykseen liittyen. Vastaava 

kysely olisi hyvä järjestää kerran vuodessa, jotta pystyttäisiin vertaamaan, onko 

työntekijöiden mielipiteissä tapahtunut muutoksia. Osa kysymyksistä olisi silloin hyvä pitää 

samana.  
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5 POHDINTA  

 

 

Erikoiskuljetusperävaunun valmistusprojektin seuraaminen sekä henkilöstökyselyn tulokset 

osoittivat useita kehityskohteita Siimet Oy:ssä, joiden avulla läpimenoaikaa pystyttäisiin 

lyhentämään. Seuraavissa luvuissa on esitetty kehitysehdotuksia suunnitteluun ja 

valmistukseen liittyen 

 

5.1 Suunnittelun kehitysehdotukset 

Suunnittelussa käytetään hyväksi aikaisemmin tehtyjen erikoiskuljetusperävaunujen 3D-

malleja. Jos 3D-mallia muokataan radikaalisti, havaitaan sen toimivuudessa ongelmia ja sen 

korjaamiseen joudutaan käyttämään paljon aikaa. Lisäksi vanhentunut ja virheellinen tieto, 

on saattanut jäädä vanhaan 3D-malliin. Vanhentuneen tiedon päivittäminen ja muuttaminen 

sekä 3D-mallin virheiden korjaaminen ovat työlästä ja ei tuota lisäarvoa tuotteelle.  

 

Erikoiskuljetusperävaunujen suunnittelun helpottamiseksi voitaisiin rakentaa vakioitu 

moduuleja sisältävä kirjasto, jonka avulla 3D-mallin kokoaminen sekä komponenttien 

päivitykset pysyisivät aina ajan tasalla. Kirjaston avulla pystyttäisiin ehkäisemään samojen 

virheiden toistamista valmistuspiirustuksissa, koska yhdessä sovitut muutokset olisi helppo 

päivittää kirjastossa oleviin malleihin. Erikoiskuljetusperävaunun 3D-mallin rakenne on 

modulaarinen. Eri moduuleja ovat hitsattavat kokoonpanot: keula, kuormaosa, teliosa, 

ajosillat, sekä ostokomponentit: akselit ja jousitus.  

 

Uuden erikoiskuljetusperävaunun suunnittelu aloitettaisiin aina kopioimalla sopivat 

moduulit kirjastosta. Kirjastosta olisi helposti saatavilla oikeanlainen ratkaisu pienillä 

muokkauksilla asiakkaan tarpeisiin.  Ongelmana tässä kehitysehdotuksessa on Siimet Oy:ssä 

valmistettavien erikoiskuljetusperävaunujen erilaisuus. Samoilla lähtötiedoilla olevia 

erikoiskuljetusperävaunuja valmistetaan harvoin Siimet Oy:ssä. Tämän takia kirjastossa 

oleviin 3D-mallehin olisi tehtävä toimivat konfiguraatiot. Konfiguraatiolla tarkoitetaan sitä, 

että samasta 3D-mallista tehdään erilaisia versioita. Moduuleiden määrä kirjastossa kasvaisi 

sitä mukaan, kun uuden tyyppistä erikoiskuljetusperävaunua aloitetaan suunnittelemaan.  
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Valmiita moduuleja sisältävä kirjasto toimisi myös myynnin tukena. Kirjastosta olisi 

saatavilla valmiita moduuleja ja ratkaisuja myyjän käyttöön. Tästä olisi etua myös 

suunnittelussa, koska kirjastosta saatavat 3D-mallit olisivat helposti jalostettavissa 

tuotantoon. Näin suunnitteluun käytettävää aikaa saataisiin lyhennettyä. 

 

Erikoiskuljetusperävaunun polttoleikkausohjelmien tekeminen on työlästä sekä se vie paljon 

aikaa pois suunnittelutyöltä. Lisäksi käytössä oleva ohjelmisto on jo vanhentunutta 

tekniikkaa. Jos erikoiskuljetusperävaunun polttoleikattavat osat tilattaisiin alihankinta, 

säästyisi suunnittelijalta polttoleikkausohjelmien tekemiseen käytetty aika. 

Polttoleikattavien osien valmistaminen olisi hyvä kilpailuttaa alihankkijoilla, jolloin 

kustannuksia voisi verrata alihankinnan ja omavalmisteen välillä.  

 

Kokonaisuudessaan suunnitteluun käytettiin projektin aikana noin 246 tuntia. Tämä jakautui 

30 viikon ajanjaksolle. Tästä voidaan päätellä, että suunnittelu ei ollut yhtäjaksoista projektin 

aikana. Lisäksi projektin aloittamisen jälkeen suunnittelu keskeytyi kuudeksi viikoksi. 

Keskeytyksen syynä oli suunnittelijan siirtäminen toisen projektin suunnittelutehtäviin. 

Suunnitteluosaston ajankäyttöä sekä töiden edistymistä tulisi seurata esimiehen toimesta 

tarkemmin, jotta tällaisilta viivästyksiltä vältyttäisiin. Olisiko tässä tapauksessa suunnittelija 

voinut jakaa viikkotuntinsa kahden projektin välille, jotta molemmat projektit olisivat 

edenneet tasaisesti.  

 

5.2 Valmistuksen kehitysehdotukset 

Erikoiskuljetusperävaunun valmistusta voidaan Siimet Oy:ssä kehittää monella tavalla. 

Tutkimuksen aikana tuli ilmi monia tekijöitä, joihin paneutumalla ja tekemällä muutoksia 

saadaan erikoiskuljetusperävaunujen läpimenoaikaa lyhennettyä.  

 

Erikoiskuljetusperävaunun valmistuksen aikana syntyy välivarastoja. Tällaisia välivarastoja 

ovat esimerkiksi leikatut osat ja osakokoonpanot, jotka odottavat seuraavaa työvaihetta. 

Kaikkia näitä varastoja ei voida poistaa, joten niiden visualisointi olisi tärkeää. Leikatuilla 

osilla ja osakokoonpanoilla olisi omat paikkansa missä ne odottaisivat seuraavaa työvaihetta. 

Tällöin tuotteiden siirtelyyn ja etsimiseen ei kuluisi niin paljon aikaa. Osat ja 

osakokoonpanot voitaisiin järjestää esimerkiksi kuormalavojen päälle ja kuormalavoille 

merkitä omat paikkansa, josta osat esimerkiksi lähtisivät pohjamaalaukseen. Kuormalavojen 
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alle voitaisiin teettää lavavaunut, jolloin kuormalavojen siirtelyyn ei tarvitsisi käyttää muita 

apuvälineitä. Tuotantotilojen visuaalisuuden lisääminen on hyvä kehityskohde koska se ei 

vaadi suuria investointeja.  

 

Visuaalisuutta sekä työpaikan siisteyteen on tarjolla erilaisia toimintatapoja. Yksi niistä on 

5S menetelmä. Siimet Oy voisi ottaa käyttöön 5S-menetelmän helpottaakseen siisteyden ja 

järjestyksen ylläpitoa yrityksessä.  

 

Tällä hetkellä Siimet Oy:ssä suoritetaan viikkosiivous noin kerran viikossa. Sitäkään ei aina 

suoriteta, mikäli ollaan projektien suunnitelluista aikatauluista jäljessä. Lisäksi 

henkilöstökyselyn perusteella työntekijöiltä kuluu huomattavasti aikaa työkalujen ja osien 

etsimiseen. Työntekijöiden mielestä olisi hyvä, jos työkaluilla olisi omat paikkansa ja 

siisteydestä pidettäisiin parempaa huolta.  

 

5S-menetelmän avulla yritykseen kehitettäisiin periaatteet ja käytännöt siisteyden ja 

järjestyksen ylläpitämiselle sekä suunniteltaisiin materiaaleille ja työkaluille oikeat paikat. 

Uusien toimintatapojen käyttöön oton myötä Siimet Oy:ssä työskentelyn mielekkyys 

kasvaisi sekä toiminta selkeytyisi. 5S-menetelmän implementointi olisi hyvä lähtökohta 

Lean-tuotannon jalkauttamiseksi yrityksen toimintaan.  

 

Hitsausliitosten esikäsittelyyn käytetään Siimet Oy:ssä paljon aikaa. Hitsausviisteiden 

tekeminen käsin ensin polttoleikkausvälineillä sekä kulmahiomakoneella lisää 

hitsauskokoonpanon työhön käytettävää aikaa. Yrityksessä pitäisi pohtia miten manuaalista 

hitsausliitoksen esikäsittelyä pystyttäisiin vähentämään. Yksi tapa vähentää 

hitsausviisteiden tekemistä käsin on tehdä ne valmiiksi osaa leikattaessa. Tällöin pitäisi 

selvittää Siimet Oy:n käytössä olevan polttoleikkauskoneen ominaisuuksia valmiin 

hitsausviisteen tekemiseen osan leikkauksen yhteydessä. Toinen vaihtoehto on tilata osat 

valmiiksi hitsausviisteillä suoraan alihankkijalta. 

 

Hitsausmuodonmuutoksien oikominen lisäsi erikoiskuljetusperävaunun läpimenoaikaa ja 

turhan työn määrää. Hitsausmuodonmuutoksien syntymistä pitäisi tutkia, jotta niiden syyt 

pystyttäisiin selvittämään tarkasti. Pääsääntöisesti hitsausmuodonmuutoksia aiheuttavat 

hitsien pitkittäis- ja poikittaisjännitykset. Lisäksi olisi tarkasteltava palkkien 
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poikkileikkauksia. Esimerkiksi teliosalla olevan sivupalkin poikkileikkaus sekä hitsien 

sijoittelu on altis hitsausmuodonmuutoksien syntymiselle.   

 

Erikoiskuljetusperävaunun työjärjestystä tulisi pohtia uudelleen. Tällä hetkellä 

osakokoonpanot ja isot yksittäiset osat teräsraepuhalletaan sinkolinjalla ja pohjamaalataan, 

jonka jälkeen ne hitsataan isommiksi kokonaisuuksiksi. Tästä aiheutuu osien turhaa siirtelyä, 

odottamista sekä pohjamaalin hiomista hitsausliitosten kohdalta. Työjärjestystä olisi hyvä 

muuttaa niin, että mahdollisimman isot kokonaisuudet pyrittäisiin hitsaamaan valmiiksi, 

jonka jälkeen suoritettaisiin teräsraepuhallus avopuhalluksena ja pohjamaalaus. Tässä 

ongelmaksi nousee isompien kokoonpanojen paino ja sitä kautta Siimet Oy:n 

avopuhallushallin koko sekä siltanosturin kapasiteetti. Yksi vaihtoehto isojen 

kokoonpanojen siirtelyyn olisi rakentaa siihen sopiva apuväline.  Apuvälineen avulla isoja 

kokoonpanoja pystyttäisiin siirtelemään ja pyörittämään, jolloin teräsraepuhallus ja 

pohjamaalaus saataisiin tehtyä helpommin avopuhallushallissa.   
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Siimet Oy on kokonaisvaltainen konepaja, jonka pääasiallisia tuotteita ovat 

erikoiskuljetusperävaunut. Erikoiskuljetusperävaunu markkinoilla Siimet Oy on ainut 

kotomainen valmistaja. Sen etu kilpailijoihin verrattuna on vankka kokemus 

erikoiskuljetusperävaunujen rakentamisesta pohjoismaisiin olosuhteisiin, asiakkaan 

tarpeisiin räätälöitävä runkorakenne sekä kotimainen konepaja laatu. Sen rasite kilpailijoihin 

nähden on esimerkiksi kalliimmat palkkakustannukset.  

 

Tutkimuksen aikana paljastui monia pullonkauloja, jotka poistamalla yrityksen 

läpimenoaikaa saadaan lyhennettyä. Lyhyellä läpimenoajalla on paljon positiivisia 

vaikutuksia yrityksen talouteen. Lyhyellä läpimenoajalla keskeneräisen tuotannon määrä 

pienenee, jolloin siihen on sitoutunut vähemmän pääomaa. Lyhyt läpimenoaika kehittää 

yrityksen toimintavarmuutta ja laatua sekä helpottaa yrityksen kapasiteetin suunnittelua.   

 

Yrityksen toimintaa voidaan kehittää monella eri tavalla. Siimet Oy:n on löydettävä sille 

sopivat toimintatavat, joiden avulla erikoiskuljetusperävaunujen läpimenoaikaa saadaan 

lyhennettyä. Kehitystoimenpiteisiin on tärkeä ottaa mukaan kaikki asianomaiset, jotta 

saadaan mahdollisimman hyvä tulos aikaan ilman ongelmia.    

 

Erikoiskuljetusperävaunun suunnittelussa eniten aikaa kului 3D-mallin virheiden 

korjaamiseen ja vanhentuneen tiedon päivittämiseen. Lisäksi työnteon katkonaisuus pidensi 

erikoiskuljetusperävaunun suunnittelun läpimenoaikaa. Suunnittelussa tulisi käyttää 

enemmän hyödyksi erikoiskuljetusperävanun modulaarista runkorakennetta. Vaikka 

erikoiskuljetusperävaunut räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin, löytyy jokaisesta 

suunniteltavasta tuotteesta standardoitavia rakenteita. Standardoinnin avulla 

erikoiskuljetusperävaunun suunnittelutyötä voitaisiin nopeuttaa. Samalla se helpottaisi myös 

erikoiskuljetusperävaunujen myyntiä, kun myyjällä on valmiina sopivia komponentteja 

käytettävissä.  

 

Suunnittelun edistymistä tulisi Siimet Oy:ssä seurata tarkemmin. Projektin aikana 

suunnittelutyö oli pysähdyksissä 6 viikkoa. Suunnittelun katkonaisuuteen tulisi puuttua 
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nopeammin, jotta erikoiskuljetusperävaunun valmistuminen ei viivästyisi sekä varattu 

tuotantokapasiteetti ja sovittu luovutusaika pitäisivät paikkansa. Suunnitteluosaston kesken 

järjestettävät palaverit, voisivat olla hyvä lisä toiminnan selkeyttämiseen. Palaverissa 

käytäisiin läpi käynnissä olevien projektien nykytila sekä tulevien projektien suunnittelun 

tarve ja aikataulutus.  

    

Siimet Oy:n on tarkoitus kehittää toimintaansa Leanin periaatteita hyödyntäen. On tärkeää 

muistaa, että Lean on kokonaisvaltainen prosessi, ja sen käyttöönotto tarkoittaa sitä, että 

jokainen työntekijä on sitoutunut siihen omassa työssään. Jotta Lean voidaan implementoida 

yrityksen käyttöön, on sen koulutukseen panostettava riittävästi. Tärkeää Leanin 

implementoinnissa on myös tutkia, jakaa kokemuksia sekä käydä vierailuilla muissa Leanin 

käyttöön ottaneissa yrityksissä.  

 

5S-menetelmän käyttöönotto olisi helppo tapa aloittaa Leanin implementointi Siimet Oy:ssä. 

Sen avulla työkalujen, osien ja materiaalien löytäminen helpottuu sekä turhan työn määrä 

vähenee. 5S-mentelmään liittyy oleellisesti myös visuaalisuus. Visuaalisuus on helppo keino 

parantaa 5S-mentelmän tehoa yrityksessä. On myös tärkeää tiedottaa sekä jakaa 

informaatiota yrityksessä tapahtuvien uusien toimintatapojen käyttöönottamisen 

onnistumisesta sekä Lean tuotannon etenemisestä.  Tiedottaminen lisää työntekijöiden 

motivaatiota sekä lisää mielenkiintoa Leania kohtaan.   

 

6.1 Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksen aikana saatiin selville erikoiskuljetusperävaunujen valmistuksessa esiintyviä 

pullonkauloja. Tutkimuksen aikana löytyneiden läpimenoaikaa pidentävien tekijöiden 

kestoa ei mitattu ajallisesti. Yksi varteenotettava jatkotutkimusaihe olisi näiden 

pullonkaulojen ajallinen mittaaminen, jolloin saataisiin selville pullonkaulojen ajallinen 

pituus.  

 

Siimet Oy:n suunnitteluinsinöörit ovat jatkuvasti työllistettyjä, joten aikaa jää vähän 

suunnittelutyön kehittämiselle. Siimet Oy:n olisi hyvä selvittää miten ja millä tavalla 

erikoiskuljetusperävaunujen modulaarisesta rakenteesta saataisiin paras hyöty esille ja 

valjastettua se yrityksen käyttöön. Erikoiskuljetusperävaunun moduuleja sisältävän kirjaston 
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luominen olisi tarpeellinen jatkotutkimusaihe. Tutkimuksessa voisi kehittää modulaarisen 

tuoteperheen, joka olisi hyvä perusta suunnittelutyölle.  
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7 YHTEENVETO 

 

 

Erikoiskuljetusperävaunuja valmistavan Siimet Oy:n toiminnan kehittäminen on tärkeässä 

roolissa, jotta yrityksen kilpailukyky säilyy tulevaisuudessa. Tutkimuksen aikana havaittiin, 

että jokaisella osa-alueella on kohteita, joita parantamalla saadaan aikaan positiivinen 

vaikutus läpimenoaikaan.  

 

Siimet Oy:n tarkoitus on implementoida Lean jokapäiväiseen tekemiseen. Leanin tarkoitus 

on keskittyä asiakasarvon maksimointiin omat resurssit optimoiden. Poistaa hukkia sekä 

lisätä tuotannon virtausta. Lean sisältää paljon erilaisia työkaluja, mutta on tärkeää, että 

yritys ymmärtää Leanin tarkoituksen näiden työkalujen takana. Jotta Leanin käyttöönotto 

onnistuu hyvin, on esimerkin lähdettävä liikkeelle yrityksen johdosta, jonka täytyy sitoutua 

jatkuvan parantamisen ja kehittämisen toimintamalliin.  

 

Jotta yritys pystyy kehittämään toimintaansa, on sen toimintatapoja seurattava sekä 

kyseenalaistettava. Tässä tutkimuksessa Siimet Oy:n erikoiskuljetusperävaunun suunnittelu 

-ja valmistusprosessia seurattiin ja pyrittiin löytämään siitä hukkia sekä arvoa tuottamatonta 

toimintaa. Tutkimusmenetelmänä käytetiin havainnointia, jonka perusteella kirjoitettiin 

muistiota. Muistioon kirjattiin tärkeimmät havainnot projektin aikana, jotka pidensivät 

läpimenoaikaa. Lisäksi työntekijöiden kesken järjestettiin henkilöstökysely yrityksen 

toimintaan liittyen. Tutkimuksesta rajattiin pois erikoiskuljetusperävaunun loppuvarustelu. 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan päätellä, että Siimet Oy:n toiminnasta löytyi 

paljon kehitettäviä kohteita. Erikoiskuljetusperävaunun suunnittelussa tulisi käyttää 

enemmän hyödyksi standardoimista sekä modulaarista runkorakennetta. Lisäksi 

suunnittelun edistymistä tulisi seurata tarkemmin.  

 

Tuotannon puolella eniten läpimenoaikaa pidensi työkalujen sekä osien etsiminen. Tämä 

ilmeni myös henkilöstökyselyn vastauksista.  Työjärjestystä tulisi miettiä uudelleen. Olisiko 

mahdollista metalliraepuhaltaa ja pohjamaalata erikoiskuljetusperävaunun osat isommissa 

kokoonpanoissa, jotta vältyttäisiin turhalta siirtelyltä sekä pohjamaalin pois hiomiselta. 

Tuotannon puolella hyvänä vaihtoehtona voisi pitää 5S-mentelmän implementointia, jonka 
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avulla työkalut, materiaalit sekä osat saataisiin järjestykseen.  Sen avulla olisi hyvä lähteä 

kehittämään yrityksen toimintaa kohti Leania.  

 

Kiristyvässä kilpailutilanteessa keskieurooppalaisia merkkejä vastaan Siimet Oy:n täytyy 

pystyä kehittämään toimintaansa. Tutkimus osoitti sen, että yrityksessä on useita 

pullonkauloja, jotka poistamalla yrityksen toimintaa saadaan kannattavammaksi.   
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