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The aim of this thesis is to develop Konecranes Hyvinkää’s travelling machinery assembly 

line with lean methods. Research is accomplished by utilizing workshops and continuous 

improvement. During the study, an example work cell was constructed per lean methods and 

improvements were also implemented to painting cell, production management and 

monitoring. Other improvement needs are mapped in this thesis, but the implementation will 

be done after the study, when the operational benefits of the example work cell are measured 

and confirmed.  

 

Lean’s impact to the production line characteristics is observed during the study by 

monitoring work in process inventories and production lead times. Observation of the 

production line is done by using workshops, daily management and production database. 

Changes of painting cell and machinery assembly cell made during the research finally 

decreased the amount of work in process inventory by 11 % and the lead time of the 

travelling machinery assembly line by 24 %.  Due to confirmed benefits of the lean-

implementation, improvement activities will be continued after the study and lean-methods 

will be used in the development processes of other production lines. 
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Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää Konecranes Hyvinkään 

siirtokoneistotuotantolinjaa lean-menetelmien avulla. Tutkimus on toteutettu 

kehitystyöpajoja ja jatkuvaa parantamista hyödyntäen. Tutkimuksen aikana tuotantolinjalle 

rakennettiin leania parhaalla tavalla mukaileva esimerkkityöpiste ja kehitystoimia tehtiin 

myös maalaamoon sekä tuotannonohjaukseen ja -seurantaan. Tuotantolinjan muut 

kehitystarpeet ovat kartoitettu tutkimuksessa, mutta niiden implementointi tapahtuu vasta 
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mitattu ja varmistettu. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Lean on arvoa tuottamattoman työn poistamiseen ja tuotannon järkevöittämiseen tähtäävä 

menetelmä, joka on noussut monien yritysten kehitystoimien tukipilariksi. Lean on otettu 

käyttöön myös Konecranes-konsernissa tuotannon kehittämistarkoituksiin. Tässä 

tutkimuksessa tutkitaan lean-menetelmien sovellettavuutta kokoonpanolinjan 

kehittämiseen.  

 

1.1 Tutkimustavoitteet 

 Tämän tutkimuksen päätavoitteena on kehittää siirtokoneistokokoonpanolinjan toimintaa 

lean-implementoinnin avulla Konecranes Hyvinkään vaihdetehtaalla. Lopullisen lean-

implementoinnin toivotaan pienentävän keskeneräisen tuotannon määrää, nopeuttavan 

läpimenoaika sekä kehittävän näin toimitustäsmällisyyttä. (Haatainen, Havasaari, Heikkilä 

& Saarinen 2017a.) 

 

Tässä tutkimuksessa pureudutaan erityisesti neljään osa-alueeseen tuotannon kehittämisessä. 

Ensimmäisenä aihealueena on työvaiheiden uudelleen järjestely ja järkevöitys, jotta 

yhdelläkään työpisteellä ei tehtäisi työtä, joka olisi kannattavampaa tehdä jollain toisella 

työpisteellä. Jotta työvaiheiden uudelleen järjestely mahdollistuu, suunnitellaan tutkimuksen 

aikana uusi sommittelu työpisteille ja muokataan niitä työkuorman tasaamiseksi. 

Kokoonpanon edetessä valmistettavat siirtovaihteet kulkevat neljän eri työpisteen kautta. 

Vaihteiden kuljetus on toteutettu jo pitkään kuormalavoilla, joilta vaihteita joudutaan 

nostamaan käsittelypöydille, pesuun ja maalaukseen. Tutkimuksessa otetaan kantaa myös 

tämän järjestelmän kehittämiseen, jotta nostot ja puolivalmisteiden siirrot vähentyisivät ja 

ennen kaikkea turvallisuus parantuisi. Tutkimuksessa tuotetaan laskennallista dataa uuden 

ja vanhan tuotantojärjestelmän toimivuudesta ja vertailusta, jolla todennetaan uusien 

tuotantojärjestelyiden edut. Päätavoitteen lisäksi tutkimukselle muodostui viisi erillistä 

sivutavoitetta: 

• Työvaiheiden uudelleenjärjestely esikokoonpanosta varusteluun tasapainon 

saavuttamiseksi eri työpisteiden välillä lean-työkaluja apuna käyttäen. 

• Tuotantolinjan uudelleen sommittelu siten, että tuotannon työpisteet sijaitsevat 

loogisessa järjestyksessä tehtaalla ja risteävä liikenne minimoidaan. 
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• Materiaalin kuljetuksen kehittäminen sujuvammaksi ja turvallisemmaksi, jotta 

pystytään vähentämään työpisteillä tapahtuvia nostoja ja helpottamaan 

puolivalmisteiden liikuttelua työpisteiden välillä. 

• Luoda laskennallista dataa tuotantolinjan toimivuudesta.  

• Tuotannonsuunnittelun kehittäminen niin, että pystytään parantamaan tuotannon 

reagointikykyä vaihteluihin. (Haatainen et al. 2017a.) 

 

1.2 Tutkimusongelma 

Perinteikkään firman tuotantoprosessien muuttaminen kerralla on mahdotonta ja uusien 

toimintatapojen tuonti tehtaalle on aikaa vievä prosessi. Hyvinkään vaihdetehtaan 

kokoonpanolinja on ollut toiminnassa kymmeniä vuosia, vaikkakin sen sijainti on vuosien 

varrella vaihtunut eri tehdasrakennuksien välillä. Nykyinen kokoonpanolinja on luotu 

yhteistyössä työnjohdon ja työntekijöiden kanssa, ja työntekijöillä on ollut vapaat kädet 

omien työpisteidensä luontiin.  

 

Konecranes Hyvinkään vaihdetehtaalla tuotetaan vuosittain tuhansia vaihteita, joista suuri 

osa on kustomoitu asiakkaan tarpeen mukaan. Myös isojen tuoteperheiden sisällä on suuria 

vaihteluita, jolloin työpisteiden sisäisen ja välisen asemoinnin täytyy olla loppuun saakka 

hiottuja tuotannon läpimenoajan ja laadun tasaamiseksi. Tuotteiden vaihtelut aiheuttavat 

myös hankaluuksia tilastollisen datan tarkastelussa, joka on suuressa roolissa tuotannon 

kehittämisprosessissa. 

 

1.3 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteita jäsenneltäessä esiin nousi kehittämiseen liittyviä kysymyksiä, joihin 

vastaamalla pystytään todentamaan tutkimuksen tavoitteiden täyttyminen. Seuraaviin 

tuotannon kehittämiseen liittyviin kysymyksiin tullaan vastaamaan tässä tutkimuksessa. 

• Miten työpisteiden työjärjestelyjä tulisi muuttaa tuotannon kehittämiseksi? 

• Miten tuotannon työpisteiden asettelua toisiinsa nähden tulisi muuttaa tuotannon 

kehittämiseksi? 

• Tulisiko puolivalmisteiden kuljetusmenetelmiin tehdä muutoksia ja millaisia 

muutosten pitäisi olla? 

• Miten muutokset työjärjestelyihin ja työpisteiden sommitteluun vaikuttavat 

tuotannon sujuvuuteen ja mistä syystä näin tapahtuu?  



12 

 

• Miten tuotannonsuunnittelua tulisi muuttaa, jotta tuotantolinjalla olisi valmius 

reagoida tuotannon vaihteluihin? 

 

1.4 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus on tehty tuotantolinjalla tehtyjen havaintojen sekä kehitystyöpajojen pohjalta. 

Tutkimuksen aikana koneistokokoonpanotyöpisteestä tehdään esimerkillinen lean työpiste, 

jonka toiminnan tarkastelulla pystytään todentamaan lean-implementoinnin edut tuotantoon. 

Mittausdataa kerätään tuotannonohjausjärjestelmästä sekä manuaalisin toimin tuotannosta ja 

mittauksista saatua dataa verrataan ennen tutkimusta mitattuihin tuotannon lukuihin. Tästä 

vertailusta selviää kehitystoimien vaikutus tuotannon kulkuun ja ennen kaikkea siihen, 

ovatko toiminnan edellytykset parantuneet tutkimuksen aikana tehtyjen muutosten myötä. 

Vaikka tutkimuksen aikana onkin tarkoitus tehdä vain yksi esimerkkityöpiste, pidetään 

kehitystyöpajat myös muihin tuotantolinjan työpisteisiin liittyen, jotta tutkimustavoitteet 

täyttyvät. Kaikkien työpisteiden kehitystyöpajojen järjestäminen on myös edellytyksenä 

tutkimuskysymyksiin vastaamiselle. 

 

1.5 Kohdeyrityksen esittely 

Konecranes Oyj:llä on pitkät perinteet nostimien valmistamisessa. Historia juontaa juurensa 

aina vuoteen 1910, jolloin Kone Oy perustettiin. Konecranes Oyj irtaantui Kone Oyj:stä 

15.4.1995 ja on sen jälkeen vahvistanut asemaansa yhtenä maailman johtavista 

nosturivalmistajista. (History 2017.) Konecranes Oyj:llä on toimipisteitä 50 eri maassa ja 

sen tuotevalikoimaan kuuluu nostimia tehdastöissä käytetyistä pienemmistä nostimista aina 

telakoilla ja satamissa käytettyihin suuriin nostureihin asti. Huolto- ja kunnossapitopalvelut 

ovat myös yksi suurista työllistäjistä Konecranes Oyj:ssä. Huoltopalveluita ei myydä 

ainoastaan omiin nostimiin, vaan palvelun voi ostaa minkä tahansa valmistajan nosturiin, 

koosta ja mallista riippumatta. (Business areas 2017.) 

 

1.6 Tutkimuksen rajaus 

Tutkimus on rajattu koskemaan Konecranes Oy:n vaihdetehdasta Hyvinkäällä. Parannukset 

ja tutkimukset tehdään vaihdetehtaan siirtokoneistokokoonpanolinjalle. Tutkimuksen aikana 

luodaan lean-tuotantoa parhaalla tavalla kuvaava esimerkkityöpiste. Koko tuotantolinjan 

uudistaminen tapahtuu vasta tutkimuksen päätyttyä, sillä uudistusprosessin kehittämiseen 

voi kulua tuotantolinjan laajuuden ja suurien muutosten myötä useita kuukausia. Jo yhden 
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työpisteen suunnittelu ja valmistaminen vievät aikaa noin kolme kuukautta. (Haatainen et al. 

2017a.) 

 

Lean on laaja käsite, joka pitää sisällään erilaisia työkaluja ja menetelmiä. Tässä työssä ei 

ole käytetty kaikkia lean-menetelmiä tuotannon kehittämiseksi, vaan menetelmistä ovat 

valittu ne, joilla saadaan aikaan toivottu muutos tuotantoon. Alla olevaan kuvaan 1 on kerätty 

yleisimmät lean toimintamenetelmät ja työkalut, havainnollistaen sen laajuutta. Työssä 

jatkuvasti käytössä olevat menetelmät ovat kerättyinä kuvan yläreunaan ja työn taustalla 

ajatusmaailmaan vaikuttavat seikat ovat sijoitettu kuvan alalaitaan. 

 

 

Kuva 1. Lean-menetelmät ja -työkalut. 

 

1.7 Termistö 

Tutkimuksessa käytetään suoraan Japanista lainattua lean-terminologiaa. Termistön 

käyttäminen johtuu tämän tutkimuksen vahvasta sidoksesta lean-menetelmiin. Lean kuulu 

osaltaan Konecranesin kehittämisstrategiaan. Yrityksen sisäisissä koulutuksissa ja 

palavereissa on käytössä sama termistö, joka puoltaa osaltaan samojen termien käyttämistä 

myös tässä tutkimuksessa. Termien merkitykset ovat selitettynä tutkimuksessa ja niiden 

lyhyet kuvaukset ovat kerättynä termi-, symboli- ja lyhenneluetteloon. Tutkimuksessa 

pyritään kuitenkin luettavuuden parantamiseksi käyttämään suomennettuja versioita 

termeistä aina kun niiden käyttäminen on koettu aiheelliseksi.  



14 

 

2 LEAN-AJATTELU 

 

 

Lean on nykypäivänä paljon puhuttu aihe, ja sen on todistettu parantavan tuotantolaitoksen 

toimintatehokkuutta vähentäen ylimääräistä työtä ja näin nopeuttaen läpimenoaikaa ja 

parantaen toimitustäsmällisyyttä. Tässä luvussa käsitellään pintapuolisesti leanin historiaa ja 

sen kehittymistä japanilaisesta tuotantoideologiasta yhdeksi maailman puhutuimmista 

kehittämismenetelmistä. Kirjallisuudesta haetaan leania parhaiten kuvaavia peruspiirteitä 

selvittäen sitä, miksi se on nykypäivänä niin yleinen puheenaihe. Kirjallisuudesta ja uutisista 

on pyritty löytämään tietoja suuryritysten lean-implementointihankkeista ja niiden 

saavutuksista todistamaan implementoinnin etuja. Luvun lopussa otetaan kantaa lean-

tutkimuksen ajankohtaisuuteen. 

 

Toyota kehitti 1940-luvun jälkeen tuotantoaan vastaamaan sen hetkisiin kysyntä- ja 

resurssiongelmiin. Toisen maailmansodan jälkeisessä Japanissa ei pystytty vastaamaan 

Yhdysvaltain massatuotantoon resurssipulan ja matalan kysynnän takia, sillä 

valmistusmateriaalit ja työvoima olivat vähissä sodan runtelemassa saarivaltiossa. Tästä 

syystä Toyotalla jouduttiin kehittämään strategia, jolla pystyttiin kilpailemaan maailman 

suurimpia autovalmistajia vastaan. Tämä tuotantomenetelmä sai nimekseen TPS (Toyota 

Production System). Menetelmän tärkeimpänä tavoitteena oli arvoa tuottamattoman työn eli 

hukan minimointi, johon ei pyritä nopeuttamalla työtahtia, vaan helpottamalla jokapäiväisiä 

työtehtäviä. Taichi Ohnon kehittämä jatkuvaan parantamiseen tukeutuva tuotantomenetelmä 

tuli myöhemmin maailmalla tunnetuksi nimellä lean. (Holweg 2007, s.421-422.) 

 

TPS ei herättänyt välitöntä huomiota maailmalla, jota hallitsi massatuotantoon keskittyvät 

valmistajat kuten Ford ja General Motors. Vasta, kun Toyotasta tuli vuonna 2009 maailman 

suurin autovalmistaja heräsi todellinen kiinnostus maailmalla heidän toimintaperiaatteitaan 

kohtaan (Marr 2009). Toyotalla jo pitkään käytössä ollut menetelmä sai ensikertaa koko 

maailman huomion, kun 1990-luvulla julkaistiin teos, ”The Machine that changed the 

world”. Nykypäivänä lean ei ole enää vain japanilaisten yritysten suosiossa, vaan se on 

uurtanut pysyvän polun koko maailman tuotannon kehittymiselle. 
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2.1 Lean-periaatteet 

Lean-ajattelun päällimmäisenä tavoitteena on tuottaa parasta laatua, halvimpaan hintaan, 

lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Näihin tavoitteisiin pyritään stabilisoimalla 

tuotanto ja hyödyntämällä yhden kappaleen virtausta. Standardisoimalla työvaiheet 

pystytään selkeyttämään tuotantoa niin, että ongelmakohtiin pystytään löytämään ratkaisu 

hyödyntäen jatkuvaa kehitystä. Lean-tuotannon tärkeimpiin tavoitteisiin on mahdollista 

päästä poistamalla tuotannosta arvoa lisäämätöntä toimintaa eli hukkaa. (Holweg 2006, s. 

422.)  

 

Hukka on yksi keskeisimmistä asioista lean-ajattelussa. Lean käsitetään usein hukan 

poistomenetelmänä, joka se ei oikeasti ole. Sen sijaan lean-menetelmien avulla pystytään 

tekemään hukka näkyväksi, jolloin sen poistaminen helpottuu. Lean määrittelee seitsemän 

tuotannossa havaittua seikkaa hukaksi: virheet, ylituotanto, odotus, kuljetus, liike, 

varastointi ja ylityöstäminen. Nykypäivänä näiden seitsemän hukan lisäksi on lean-

ajatteluun otettu usein mukaan kahdeksas hukka, käyttämättömät resurssit. (Landry & 

Ahmed 2016, s. 1.) Edellä mainitut kahdeksan hukkaa ovat näkyvissä jokapäiväisessä 

toiminnassa jokaisella tehtaalla ympäri maailman. Kaikkien hukkien poistaminen ei ole 

mahdollista, mutta niiden minimointi on tärkeää. 

 

Jeffrey K. Liker esittelee teoksessaan “The Toyota Way, 14 Management Principles from 

the World’s Greatest Manufacturer” 14 lean-ajattelun perusperiaatetta, joiden avulla 

pystytään vaikuttamaan vähentävästi tuotannossa esiintyvään hukkaan. Kyseiset 14 

periaatetta eivät ole ainoat ja alkuperäiset periaatteet lean-ajattelussa, mutta niiden 

sisäistäminen auttaa käsittämään sen, mistä oikeasti on kyse. Kuten ei lean-ajattelunkaan, ei 

myöskään 14 perusperiaatteen päätarkoitus ole poistaa hukkaa, vaan tuoda se paremmin 

näkyville, jotta siihen pystytään puuttumaan. Alla on esitettynä mukailtu listaus kyseisistä 

periaatteista. 

• Pyri tekemään pitkäikäisiä ratkaisuja 

• Luo jatkuva virtaus 

• Luo imuohjaus ylituotannon välttämiseksi 

• Tasapainota tuotanto 

• Pysähdy korjaamaan viat 

• Standardisoi 
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• Tee ongelmat näkyviksi 

• Käytä vain luotettavaksi ja hyväksi todettua tekniikkaa 

• Säilytä filosofia johtamalla ja kouluttamalla 

• Tiimityö 

• Kehitä yhteistyötä asiakkaaseen ja toimittajaan 

• Mene ja näe 

• Tee päätökset huolellisesti ja implementoi nopeasti 

• Jatkuva parantaminen (Coetzee, vander Merwe & van Dyk 2016, s. 83). 

 

2.2 Lean maailmalla 

Lean ajattelu on levinnyt Toyotan autovalmistuksesta maailman jokaiseen kolkkaan. Lean-

tuotanto ei ole enää vain autovalmistuksen etuoikeus, vaan filosofiaa on hyödynnetty niin 

lääketeollisuudessa kuin kenkien ja lentokoneiden valmistuksessa. Maailmanlaajuisesti 

tunnetut yritykset kuten Nike, Intel, John Deere ja FedEx ovat uutisoineet lean-

implementoineistaan ja kertoneet menetelmän käytöstä seuranneista säästöistä. (Top 10: 

Lean manufacturing companies in the world 2017). Esimerkiksi FedEx kertoo lentokoneiden 

huoltotarkistustoimiensa kestävän lean-implementoinnin jälkeen ajallisesti jopa 34% 

vähemmän, jolloin puhutaan yli 10 000 työtunnin säästöstä yhtä huoltotarkistusta kohden 

(Bartholomew 2009). 

 

McDonnel Douglas Aerospace:n tuottamassa tutkimuksessa John Deere:n lean-

implementoinnin vaikutuksista selviää tuotantoon tehdyt muutokset ja niiden vaikutukset 

tuotannon tunnuslukuihin. Muutokset tehtaalla olivat merkittäviä ja parannukset koskivat 

niin toimittajasuhteiden parantamista, koulutusta kuin tuotannon virtauksen kehittämistä. 

Merkittävimmät implementoinnin saavutukset John Deerellä olivat varastoitavien osien 

määrän 70 % lasku, sykliaikojen lyhentyminen jopa 46 % ja keskeneräisen tuotannon 

vähentäminen 66 % (Stahl 1994, s. 19). Muutosten aikaansaamiseksi John Deerellä 

toimittajien määrä lähes puolitettiin (Stahl 1994, s. 15.), työntekijöiden vastuuta tuotannon 

laadusta kasvatettiin hyödyntämällä työntekijöistä koostuvia tuotantotiimejä ja 

tuotantolinjalla otettiin käyttöön imuohjaus hyödyntäen Kanban-tauluja. (Stahl 1994, s. 21.) 

Maailman suurin lentokonevalmistaja Boeing osti tutkimuksen teettäneen McDonnel 

Douglas:n vuonna 1997 (Boeing Completes McDonnnel Douglas Merger 1997). 
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Nykypäivänä Boeing:n kokoonpanolinjalla yhden 737-lentokoneen valmistamiseen lean-

oppeja hyväksi käyttäen kuluu ainoastaan yhdeksän päivää (Stewart 2016). 

 

2.3 Ajankohtaisuus 

Alla esitetyssä kuvassa 2 näkyy vuosien 1988 ja 2017 välissä tehdyt julkaisut haulla ”lean 

production”. Hakutuloksia löytyi yhteensä 15 437 joista suurin osa, yli 10 000, ovat 

sähköisiä artikkeleita. Kuvaajasta on havaittavissa suurimpien kasvuvuosien 

alkamisajankohdat eli vuodet 1990 ja 2009. 1990 luvun lean-innostus on selitettävissä 

Womack:n ja Roos:n teoksen ”Machine that Changed the World” julkaisulla. Vuonna 2009 

Toyota nousi maailman suurimmaksi autovalmistajaksi, joka on puolestaan lisännyt 

yritysten ja tutkijoiden kiinnostusta lean-ajattelua kohtaan viimeisen vuosikymmenen ajan. 

Huippunsa lean-artikkelien julkaisumäärät saivat vuonna 2015, mutta edelleen tutkimuksia 

ja artikkeleja julkaistaan aiheeseen liittyen keskimäärin kolme kappaletta päivässä. 

Kuvaajassa näkyvä viimeinen pylväs kuvaa vuoden 2017 julkaisuja ennen lokakuun alkua. 

(Scopus 2017.) Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että tutkimus lean-implementoinnin 

vaikutuksista tuotannon kehitykseen on äärimmäisen ajankohtainen.  

 

 

Kuva 2. Lean julkaisut vuodesta 1988 vuoden 2017 lokakuuhun (Scopus 2017).  
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3 LEAN KÄYTÄNNÖSSÄ 

 

 

Tässä luvussa keskitytään leanin toimintaperiaatteisiin ja tuotantoon implementointiin. 

Kirjallisuudesta haetaan leanin tarjoamia tapoja tuotannon kehittämiseen ja esitellään 

tärkeimmät siihen liittyvät tuotantotekijät. Tässä luvussa käsitellään lean-periaatteet ja -

työkalut, joita hyödynnetään tässä tutkimuksessa. Leanin laaja-alaisuuden vuoksi kaikkien 

periaatteiden ja työkalujen esittely tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa ei ole 

järkeenkäypää.  

 

Lean-implementoinnissa ei ole yhtä oikeaa tietä eikä filosofia sellaista tarjoakaan. Jatkuvan 

kehittämisen ja tiimityön kulttuurin aikaansaaminen tehtaalle ei ole yhden viikonlopun 

aikana tapahtuva muutos, eikä sen toteuttamisesta voida päättää yhdessä palaverissa. Lean 

ei ole kasa työkaluja hukan poistamiseen, vaan konkreettinen ajatusmaailmallinen muutos 

jokapäiväisessä arjessa. Muutoksen tuominen vaatii kaikkien osapuolten näkemysten 

tietämistä ja ihmisten sitoutumista tehtävään muutokseen. Avainasemassa kaikessa 

muutostoiminnassa on tuotannosta vastaava henkilöstö. (Liker & Morgan 2006, s. 5.) 

 

3.1 Henkilöstön sitouttaminen kehitystoimiin 

Kuten kaikki muutkin tuotannon kehittämisprojektit, myös lean-implementointi vaikuttaa 

kaikkiin tehtaan työntekijöihin toimistosta varastoon. Voidaan olettaa, että lähes jokainen 

tuotannon lähellä töitä tekevä ihminen on kuullut puhuttavan lean-menetelmistä. Lean-

implementoinnin alkuvaiheissa harvalla työntekijällä on kuitenkaan käsitystä siitä, mitä 

tämä todellisuudessa tarkoittaa. Myös monet olennaisen lean-työkalut saattavat olla jopa 

johtoryhmälle tuntemattomia. (Stefanic 2012, s. 96.) 

 

Kaikki työtä tekevät ihmiset pitävät usein muutosta jonkinlaisena uhkana. Onkin normaalia, 

että kun omaan tuttuun työilmapiiriin tuodaan jotain uutta, saattavat reaktiot olla muutakin 

kuin riemunkiljahduksia. Työntekijöiden lean-koulutus auttaa ihmisiä ymmärtämään 

muutosta ja lieventää tulevan muutoksen kirentämää ilmapiiriä. Korostamalla lean-ajattelun 

päätarkoitusta, eli hukan poistamista vähentämällä turhaa työtä, ei käsketä työntekijää 

juoksemaan nopeammin vaan päinvastoin tekemään asiat helpommin. Lean-koulutus ei ole 

kahden päivän luento, vaan koulutus jatkuu senkin jälkeen jatkuvasti. Erilaiset tiimityöt ja 
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työpajat kehittävät jokaisen osallisen osaamista ja ajatusmaailmaa lähemmäs sitä, mikä on 

lean-ajattelussa tärkeää eli hukan vähentämistä ja jatkuvaa kehitystä. (Stefanic 2012, s. 94; 

Thomas et al. 2009, s. 289.) 

 

Lean perustuu tiimityöhön ja moniosaamiseen. Moniosaavat työntekijät ovat avainasemassa 

lean-tehtaassa, sillä jatkuvan yhden kappaleen virtauksen ylläpitäminen ei ole mahdollista, 

mikäli tehtaan ainoa varastomies on sairaslomalla. Mikäli näin tapahtuu, on työpisteelle 

saatava paikkaavaa työvoimaa. Moniosaavat työntekijät eivät ole ainoa henkilöstöryhmä, 

jota lean-tehtaassa tarvitaan. Koulutuksiin ja kehitystyöpajoihin on hyvä liittää osaamista 

jokaiselta osa-alueelta, joita kehitettävään toimeen liittyy. Työnjohdon, oston, suunnittelun 

ja työntekijöiden läsnäolo kehitystyöpajoissa mahdollistaa ongelman tarkastelun tarpeeksi 

monelta kantilta sen ratkaisemiseksi. (Stefanic 2012, s. 96.) 

 

Moniosaavat työntekijät ja tiimit sekä työohjeiden ja valmistuspiirustusten 

paikkansapitävyys mahdollistavat tuotannon ongelmakohtiin reagoinnin nopeutumisen ja 

parantavat ongelmien näkyvyyttä. Mutkattomasti ja nopealla reaktioajalla toimivat tiimit 

saavat löytyneet virheet korjattua nopeasti, ja antavat tuotannolle edellytykset toimia 

katkoitta.  

 

3.2 Tuotannon ongelmiin reagoiva tehdas 

Lean tavoittelee paljon muutakin kuin hukan vähentämistä yhden kappaleen virtauksen 

avulla. Taichi Ohnon mukaan ideaali tilanne olisi, kun ”tehdas palvelisi yritystä kuten 

ruumis ihmistä” (Ohno 1988, s. 11). Tällä hän tarkoittaa ihmisruumiin kykyä toimia 

unessakin, jolloin ihminen herää automaattisesti korjaamaan ongelman havaittuaan sen. 

Vastaavanlainen toiminta konepajalla on mahdollista vain, jos ongelmat ovat selkeästi 

havaittavissa. Ongelmien visuaalisesti esille tuomisen yleisimpinä lean-työkaluina voidaan 

pitää päivittäisjohtamista, Andon-järjestelmää ja 5S:ää.  

 

3.2.1 Ongelmien välitön korjaaminen Jidokan avulla 

Jidoka perustuu jatkuvaan kehitykseen. Normaalin tuotannon hidastuessa tai keskeytyessä 

tiedetään, että jossain päin tehdasta on olemassa ongelma, joka vaatii korjausta. Yhden 

kappaleen virtausta hyödyntävässä tuotannossa koko tuotantolinja pysäytetään yhden 

työpisteen ongelman takia, sillä tuotannon jatkaminen muissa työpisteissä aiheuttaisi 
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välivarastoja. Kun tuotanto pysähtyy, siirtyy siitä välitön signaali työnjohdolle, jossa 

reagoidaan virheeseen ja korjataan se. Virheiden juurisyiden välitön korjaaminen 

mahdollistaa virheettömän tuotannon ja minimoi korjaustarpeen. Virhesignaalin nopea 

eteenpäin välittäminen on mahdollista toteuttaa esimerkiksi andon-järjestelmää käyttämällä 

(Flinchbaugh 2016). Kuvassa 3 on esitetty Jidokan tapa puuttua päivittäin tuotannossa 

tavattuihin virheisiin. (Jidoka – Manufacturing high-quality products 2017.) 

 

Kuva 3. Kehittäminen Jidokan avulla (Jidoka – Manufacturing high-quality products 2017). 

 

3.2.2 Andon-signaalit tuotannon kehityksessä 

Andon on tuotannon ongelmakohtien visualisointiväline. Sen toiminta perustuu näkyvään 

signaaliin, joka ilmoittaa tapahtuneesta virheestä tai ongelmasta, jotta sen korjaaminen 

voidaan aloittaa välittömästi. Japanilainen andon-termi tarkoittaa suomeksi lyhtyä, mutta 

nykypäivänä se mielletään usein lampuksi. Esimerkiksi työstökoneisiin kiinnitettävät 

kolmivärilamput toimivat andon-signaalina työstökoneen operaattorille kertoen hänelle 

onko tuotantolaitteessa ohjelma kesken tai onko laite epäkunnossa. Niinkin yksinkertainen 

asia kuin lamppu työpisteellä helpottaa myös työnjohdon arkea, antaen informaatiota 

tuotannon sujuvuudesta nopealla vilkaisulla. Lamppu työstökoneen katolla ei ole kuitenkaan 

ainoa asia mitä andon-järjestelmä tuotannolle tarjoaa. (Flinchbaugh 2016.) 

 

Vaihtelu on normaali ilmiö tuotannossa. Tuotannon hetkittäinen hidastuminen voi johtua 

esimerkiksi tuotevaihtelusta tai työntekijän poissaolosta. Kun tuotanto poikkeaa tarpeeksi 

normaalista, ilmoitetaan siitä eteenpäin käyttämällä andon-signaalia. Jotta andon-signaali 
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osataan lähettää oikeaan aikaan ja oikeaan tarpeeseen, on tuotannossa tehtävä selkeä linjaus 

minkälainen ongelma tai miten suuri hidastuminen keskeyttää tuotannon ja aiheuttaa 

välittömän korjaustarpeen. Korjaustarpeen laadun tulisi ilmetä lähetetyssä andon-signaalissa 

eli pelkän lampun käyttäminen ei tuota tarvittavaa hyötyä. Jotta ongelma voidaan korjata, on 

luonnollisesti korjauksesta vastaavan henkilön oltava sellainen, joka kyseisen toimen pystyy 

suorittamaan. Andon-signaalin oikean tulkinnan ja oikean toimenpiteen toimeenpanon voi 

mahdollistaa esimerkiksi käyttämällä visuaalisia päivittäisjohtamistauluja, joista ilmenee 

työpisteillä havaitut ongelmat ja niiden tärkeys. (Flinchbaugh 2016.) 

 

3.2.3 Päivittäisjohtamisen edut tuotantoon 

Jatkuva kehittäminen on mahdollista vain, jos työjärjestelyt ovat standardoituja. 

Työjärjestelyjen standardoinnin lisäksi myös johtamistavan standardointi vaikuttaa 

tuotannon läpimenoaikaan. Päivittäisjohtaminen on yksinkertainen tapa standardoida 

johtaminen tehtaalla. Päivittäisjohtamisen kaksi perimmäistä tarkoitusta ovat jatkuvan 

parantamisen kulttuurin vahvistaminen tuotannossa ja solun työntekijöiden päivittäisen 

työpanoksen merkityksen korostaminen. (Hammarsten 2016.) 

 

Päivittäisjohtamisen yhtenä osana on ongelmien ja havaintojen kerääminen, joita tulee 

tehtaalla kuin tehtaalla päivittäin. Osa ongelmista jää ilman päivittäisjohtamista syystä tai 

toisesta kytemään harmaana tietona tuotantolaitoksen lattialle. Päivittäisjohtamisella 

pystytään ottamaan kantaa pienimpiinkin havaittuihin virheisiin ja siirtämään ongelmien 

ratkaisu tahoille, jotka pystyvät tekemään tarvittavat muutokset. Kaikessa 

yksinkertaisuudessaan päivittäisjohtaminen tapahtuu työpisteellä tai -solussa olevalla 

päivittäisjohtamistaululla, jossa käydään läpi havaitut ongelmat, tulevat projektit ja edellisen 

päivän tuotanto. Jokainen pieni askel parempaan on tärkeä, ja päivittäisjohtamisella 

pystytään nopeuttamaan jatkuvan kehityksen askelien sykliä. (Hammarsten 2016.)  

 

Siirtyminen päivittäisjohtamiseen ei ole yhden iltapäivän prosessi. Tuotannon visualisointi 

kaikkien nähtäville kaikkine ongelmineen ja virheineen luo ei toivottuja reaktioita niin 

työpisteillä kuin toimistossakin. On kuitenkin muistettava, että ei ole yhtä häpeällistä 

myöntää ongelmia kuin jättää ne korjaamatta. (Hammarsten 2016.) 

 



22 

 

3.2.4 Visuaalinen johtaminen tuotannon seurannassa 

Työnjohdon työtaakkaa tuotannossa lisäävät osapuutteet, työvoiman muutokset ja 

tuotannossa tapahtuvat virheet. Näiden asioiden hallinnoiminen vie useissa tehtaissa leijonan 

osan työjohtajan ajasta, vaikka ne eivät sinänsä olisikaan hänen päätyötehtäviään. 

Työnjohdon työmäärän ja työpaikan yleisen toiminnan kehittäminen on mahdollista 

hyödyntäen visuaalista johtamista. Yksi yleisimmistä visualisen johtamisen apukeinoista 

lean-ajattelussa on 5S. Yksinään 5S-implementoinnin on todettu kehittävän tuotantolaitosten 

tuottavuutta ja turvallisuutta. Se on viisiosainen menetelmä, joka auttaa työpisteiden 

järjestyksessä pitämistä ja nopeuttaa työn tekoa yleisen siisteyden ja läpinäkyvyyden avulla. 

5S on usein ensimmäinen tuotantolaitosten ottama askel kohti tulevaisuuden lean-tuotantoa 

johtuen sen helppoudesta ja halpuudesta. Se on myös hyvä koetinkivi tuotantolinjan 

muutosvalmiudelle, sillä 5S:n ylläpitäminen vaatii säännöllisiä tarkistuskierroksia ja usein 

5S:n liitetään myös työpistekohtaiset ohjaustaulut. (Al-Aomar 2011, s. 2645-2646.) 

 

5S:n ”ässät” tulevat japaninkielisistä sanoista seiri, seiton, seiso, seiketsu ja shitsuke. Ne 

tarkoittavat vapaasti suomennettuna lajittelua, järjestykseen laittamista, puhtautta, 

standardisointia ja säilyttämistä. Implementointi aloitetaan yleensä työvälineiden lajittelulla, 

jossa usein käytetyt työvälineet erotellaan harvoin tarvituista. Tapoja lajittelun 

suorittamiseen on monia, mutta pääsääntöisesti työntekijä itse tietää parhaiten, mitä 

työkaluja hän useimmiten tarvitsee. Yksi yleisesti käytetty lajittelukeino on laputus, jossa 

työkaluihin laitetaan punainen tarra, joka poistetaan, kun työvälinettä on käytetty. 

Kuukauden jälkeen työkalut joiden tarraa ei ole irrotettu todetaan turhiksi ja siirretään pois 

työpisteeltä. Lajittelua seuraavat vaiheet, eli järjestyksen aikaan saaminen ja siisteyden 

ylläpito ovat asioita, jotka tekevät työpisteestä viihtyisämmän. Järjestyksen ylläpitäminen 

on mahdollista käyttämällä esimerkiksi varjokuvia työkaluille, lavoille ja kärryille. 

Varjokuvien ja lattiamerkintöjen avulla työnjohtaja pystyy työpisteen ohi kävellessään 

näkemään, onko työpisteellä kaikki kohdallaan ja toimiiko tuotanto normaalisti. Työntekijän 

on myös helpompi pitää järjestystä yllä, kun hän tietää mistä tavara tulee ottaa ja minne sen 

käytönjälkeen jälleen palauttaa. Kuten lean-ajattelussa yleensä, myös 5S-menetelmälle on 

tarkoituksenmukaista pitää yleistä standardia, mihin pyritään. 5S-standardoinnilla 

tarkoitetaan toimintatapojen ja järjestyksen ylläpitämisen ohjeita, joita seuraamalla 

tavoitteisiin pääseminen mahdollistuu. (Al-Aomar 2011, s. 2645-2646.) 
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3.3 Työturvallisuuden kehitys lean-implementoinnin yhteydessä 

Lean ei menetelmänä tavoittele työturvallisuuden parantamista, mutta monet seikat lean-

ajattelussa johtavat yleisen työturvallisuuden paranemiseen tehtaalla. Yleisimmin 

työtapaturma tapahtuu, kun ihminen tai tuote liikkuu. Varastojen ja työpisteiden 

epäjärjestelmällisyyden on todettu myös aiheuttavan ylimääräisiä vaaratilanteita ja 

loukkaantumisia. Lean-implementoinnissa sekä työntekijän että osien liikkeet minimoituvat, 

varastoitujen tuotteiden määrä vähenee ja työpisteiden ja koko tehtaan järjestys paranee. 

Optimaalisessa lean-työpisteessä työntekijän ei tarvitse työpäivän aikana poistua 

työpisteeltään muuta kuin tauoille. Näin ollen liike työpisteiden ulkopuolella vähenee, sillä 

keräilyn suorittavat vain ja ainoastaan keräilyyn ja varastointiin erikoistuneet työntekijät. 

(Grover 2012.) 

 

5S on lean-työkaluista se, joka eniten vaikuttaa positiivisesti työpaikan turvallisuuteen. 

Lattioihin selkeästi merkityt kulkuväylät ja vaara-alueet parantavat työnjohtajan edellytyksiä 

seurata työntekijöiden liikkeitä tehtaalla ja tuovat paremmin esille vaaratilanteet ja niiden 

syyt. Selkeiden merkintöjen avulla työntekijät tietävät myös minkälaisia suojavarusteita 

tietyillä alueilla tulee käyttää. Turvallisuus on mahdollista ottaa myös päivittäisjohtamisen 

yhdeksi aihealueeksi. Tällöin tapahtuneet vaaratilanteet käydään päivittäin läpi 

työntekijöiden kanssa, jolloin vastaavien tapahtumien estäminen on tulevaisuudessa 

helpompaa, kun tilanteet eivät tule enää yllätyksenä. (Grover 2012.)  

 

3.4 Tuotannonohjauksen prioriteetit lean-tehtaalla 

Tuotannonohjaus on kenties yksi tärkeimmistä ja haastavimmista tehtävistä tuotannossa. 

Mitä tehdään, milloin tehdään ja kuinka paljon tehdään, ovat kysymyksiä joihin 

tuotannonohjaus pyrkii löytämään oikean tai ainakin parhaiten sen hetkiseen tuotantoon 

soveltuvan vastauksen. Tuotannonohjauksessa on otettava huomioon tilausten määrät ja 

niiden laatu, sekä se, miten tuotteet saadaan tuotannosta läpi jouhevasti. Hukkia löytyy 

tuotannosta paljon, mutta ainoastaan kehittämällä tuotannonohjausta, pystytään tuotteiden 

läpimenoaikoja lyhentämään. 

 

3.4.1 Asiakaslähtöisyyden merkitys tuotannossa 

JIT (Just-in-Time) - tuotannolla tarkoitetaan lean-ajattelussa oikean asian tekemistä silloin 

kuin sitä tarvitaan ja juuri se määrä mitä tarvitaan. JIT-tuotanto on imuohjautuvaa, jolloin 
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työn aloittamissignaali tulee asiakastarpeen mukaan seuraavalta työpisteeltä. Normaalissa 

työntöohjautuvassa tuotantojärjestelmässä työtehtävän aloitussignaali tulee työnjohdolta, 

jolloin asiakastarvetta ei oteta huomioon ja varastojen määrä lisääntyy. Alla olevassa 

kuvassa 4 havainnoidaan työntöohjauksen ja imuohjautuvan tuotannon suurin eroavaisuus 

eli ohjaussignaalin kulku. (Zheng & Xiaochun 2009, s. 1-2.) 

 

Kuva 4. Työntö- ja imuohjauksen ohjaussignaalit (mukaillen, Zheng & Xiaochun 2009, s. 

1-2). 

 

Käytännössä yhden kappaleen virtauksen ja imuohjautuvan tuotannon toteuttaminen 

monimutkaisia kokoonpanotöitä tehdessä on äärimmäisen hankalaa. Välivarastojen 

muodostuminen työsoluihin, joissa useampi työpiste tuottaa osavalmisteita yhdelle 

työpisteelle on normaalia, mutta niidenkin poistaminen on mahdollista esimerkiksi 

lisäämällä työvoimaa pullonkaulatyöpisteellä. 

 

JIT-järjestelmä hyödyntää yhden kappaleen virtausta. Kun työpisteet ovat optimoituja yhden 

kappaleen tekemiseen, säästetään tehtaalla lattiatilaa, jota tarvitaan työntöohjautuvassa 

tuotannossa varastojen ylläpitoon. Välivarastot minimoituvat yhden kappaleen virtauksessa, 

sillä työntekijällä on odottamassa vain yksi tai ei yhtään uutta kappaletta työpisteen 

läheisyydessä. Näin ollen varastoihin sitoutunut pääoma saadaan minimoitua ja yritys pystyy 

sijoittamaan pääomaa uusiin projekteihin. 
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Yhden kappaleen virtaus perustuu tahtiajan seurantaan. Tahtiaika kuvaa käytössä olevaa 

aikaa tuotantotarpeen suhteen. Se lasketaan jakamalla käytössä oleva työaika kysynnän 

määräämällä tuottavuusvaatimuksella. Käytännössä tahtiaika kertoo, kuinka kauan 

työpisteellä yhden tuotteen valmistamiseen voidaan käyttää aikaa, jotta tuotanto pystyy 

vastaamaan kysynnän luomaan tavoitteeseen. Tahtiaika on tuotantolinjan jokaisella 

työpisteellä sama, jolloin yhdeltä työpisteeltä valmistunut tuote voidaan siirtää seuraavaan 

työpisteeseen ilman välivarastoa, kun seuraava työpiste on saanut oman työvaiheensa 

suoritettua samaan aikaan kuin edellinenkin työpiste. Tahtiaika ei pysy aina samana, vaan se 

vaihtelee viikoittain kysynnän mukaan. (Sundar, Balaji & SatheeshKumar 2014, s. 1877.) 

 

Jotta JIT-järjestelmän toimivuus taataan, on muutoksia tehtävä kaikilla tuotannon eri osa-

alueilla. Työvoiman tulisi olla moniosaavaa, jotta yksittäisten työpisteiden poissaolot tai 

kiireet pystytään paikkaamaan. Tuotteiden suunnittelun kehittämisen merkitys korostuu, kun 

joudutaan tekemään muutoksia työjärjestelyihin, jotta eri työpisteiden työvaiheet saadaan 

tasapainoon keskenään. Valmistusprosessiin tulee tehdä parannuksia, kun siirrytään yhden 

kappaleen virtaukseen ja kuten edellä on mainittu, tuotannonohjauksen muuttuminen 

asiakaskeskeiseksi vaikuttaa tuotannon toimivuuteen. (JIT (Just-in-Time) ja imuohjaus 

2017.) 

 

3.4.2 Kanban tuotannonohjauksessa 

Kokoonpanotyössä on erityisen tärkeää, että kaikkia tarvittavia osia kuten, pultteja ja 

muttereita, on saatavilla oikea määrä juuri silloin kuin kokoonpanotyö on käynnissä. Osien 

saatavuus kyetään varmistamaan hyödyntämällä Kanban-ohjausta. Kanbanin perusidea on 

sama kuin supermarketeissa. Hyllyillä on tuotteita, joista voidaan valita juuri se tuote, jonka 

kukin tarvitsee. Sitä myötä, kun tuotteita kuluu hyllystä, niitä täydennetään, jottei kukaan jää 

ilman. Saman idean tuominen tuotantoon mahdollistaa luotettavamman osavaraston, jonka 

täydentäminen on ulkoistettu muun kuin itse työntekijän tehtäväksi. Kanbania hyödyntäen 

myös varastointitilan tarve pienenee, sillä täydennykset saapuvat aina kysynnän mukaan. 

(Furmans 2005, s. 1.) 

 

Jotta täydennykset osataan tehdä juuri oikeaan aikaan, on tuotteiden tai osien hupenemisesta 

lähetettävä jonkinlainen signaali täydentäjälle. Tämä on mahdollista järjestää esimerkiksi 

useamman kotelon hyllyköillä, joista tyhjät kotelot siirretään täydennyshyllylle, josta 
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täydentäjä havaitsee ne helposti. Osakoteloita voi olla hyllyköllä esimerkiksi kolme 

samanlaista, jolloin työntekijälle jää vielä osia käytettäväksi, vaikka yksi koteloista olisikin 

tyhjentynyt. Tällainen järjestelmä on imuohjautuva, eli täydennykset perustuvat puhtaasti 

asiakastarpeeseen. Kanban soveltuu osatäydennysten lisäksi myös koko tuotannon 

ohjaamiseen, vaikka prosessi onkin tuolloin pidempi. (Just-in-Time – Philosophy of 

complete elimination of waste 2017.) 

 

3.4.3 Stabiiliuden aikaansaaminen 

Tuotantolinjalla tapahtuvaa vaihtelua ei voida välttää, sillä tilauksia ei tule tuotantoon 

tasaisesti, kesä- ja joululomat aiheuttavat vaihtelua työntekijöiden määrässä sekä eri 

työpisteiden työtehtävien kesto ja laatu vaihtelevat tuotekohtaisesti. Vaihtelu aiheuttaa 

hukkaa, joka näkyy työtaakan epätasapainoisuutena ja se puolestaan ilmenee 

puskurivarastoina työntöohjautuvassa tuotannossa. Vaikka vaihtelusta ei voida lopullisesti 

päästä eroon ikinä, on sen hallitsemiseen monia keinoja.  (Landry & Ahmed 2016, s. 3.) 

 

Vaihtelun minimoimiseksi lean-ajattelussa käytetään Heijunkaa ja Kanbania. Kyseiset 

tuotannonohjausmenetelmät perustuvat imuohjaukseen ja vaikuttavat tuotantoon 

minimoiden tilauskannan vaihteluiden aiheuttamat ongelmat. Heijunkan perusajatus on 

tuotantoerien tasaaminen mahdollistaen tasaisen tuotannon riippumatta erillisten 

tuotantoerien koosta. Tuotantoerät ovat jaettu päivittäisiin lokeroihin esimerkiksi Heijunka-

taululle tai sähköiseen järjestelmään, josta ilmenee mitä kunakin päivänä täytyy valmistaa. 

Tuotanto on jaettu niin, että kunakin päivänä valmistetaan useita erilaisia tuotteita. Kyseiset 

tuotannonohjausmenetelmät tuovat ilmi työpisteiden läpimenoaikojen eroavaisuudet, sillä 

kun toinen työpiste saa tuotteen valmiiksi, saattaa ensimmäisellä työpisteellä vielä kestää 

ennen kuin seuraava tuote pystytään lähettämään eteenpäin. Kuten lean-menetelmillä on 

muutenkin tapana, ongelmien visualisointi on tärkeässä roolissa muutokseen pyrittäessä. 

(Furmans 2005, s. 1-2.) 

 

Tuotannossa tehdyt virheet aiheuttavat työpisteen sisäisten läpimenoaikojen vaihtelua. 

Kaikkien virheiden poistaminen kerralla on mahdotonta. Päivittäisjohtamisen ja 

ongelmanratkaisutapojen yhdistäminen systemaattiseksi virheenpoistoprosessiksi, joka ei 

ainoastaan poista virhettä vaan myös muokkaa sen aiheuttanutta prosessia, on haastavaa. 

Virheen uudelleen ilmaantuminen on mahdotonta välttää, mikäli prosessia ei muuteta. Poka-
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Yoke on virheenpoistomenetelmä, jolla pyritään poistamaan ihmisten tekemät virheet 

tuotannosta ja muokkaamaan prosessia niin, ettei virheen uudelleen ilmaantuminen ole 

mahdollista. Poka-Yokella pyritään poistamaan virheiden mahdollisuus helpottamalla 

tuotannon toimenpiteitä esimerkiksi värikoodein tai poistamalla virheen mahdollisuus 

kokoonpantavan osan muodon avulla. Kyseistä menetelmää käyttämällä pyritään virheiden 

totaaliseen poistamiseen tuotannosta. Mikäli esimerkiksi jokin osa on mahdollista asentaa 

vain tietyssä asennossa, ei sen asentamisessa voi epäonnistua. Vaikka esimerkkinä esitetyn 

kokoonpantavan osan muuttaminen on pitkä ja kallis prosessi, voi Poka-Yokea hyödyntää 

myös halvemmin. Esimerkiksi viivakoodien käyttö nopeuttaa työntekijän työtä ja poistaa 

virheen mahdollisuuden sarjanumeroa kirjoitettaessa. (Dudek-Burlikowska & Szewieczek 

2009, s. 97-100.) 

 

Useissa projekteissa, kuten myös tuotannossa, noin 20% tuotteista saa aikaan 80% 

liikevaihdosta, vaikka tuotevariaatioita olisi lukuisia. Sama seikka pätee myös tehtyihin 

virheisiin ja turvallisuushavaintoihin, joissa 20% työpisteistä aiheuttavat 80% ongelmista. 

Tätä ilmiötä kutsutaan Pareton laiksi, jonka kuvaukseen on usein käytetty nimensä mukaisia 

tunnuslukuja 20 % ja 80 %, vaikka vaihtelua osuuksissa tapahtuukin. Pääajatuksena laissa 

on kuitenkin se, että korjaamalla ja keskittymällä muutamaan oikeaa asiaan saadaan 

enemmän aikaan, kuin keskittymällä useaan väärään asiaan. Oikeiden asioiden 

tunnistamiseen on yleisesti tilastollisissa tutkimuksissa käytetty ABC-analyysia ja Pareto-

kaaviota. (Ultsch 2002, s. 1-2.) 

 

3.4.4 Eräkokojen ja välivarastojen optimointi tuotannossa 

Usein työntekijältä kysyttäessä, he toivovat eräkoon asettamista yhden päivän työlle 

sopivaksi, jottei päivän aikana tarvitsisi suorittaa asetusten vaihtoa. Tämä johtuu 

asetusaikojen pituuden vaikutuksesta työn tuottavuuteen. Esimerkiksi sorvilla 

työskentelevän on helpompi tuottaa 10 samanlaista kappaletta peräkkäin, kuin vaihtaa 

asetuksia ja ohjelmaa jokaista sorvattavaa akselia kohden. Vastaavanlainen ajatus on 

juurtunut myös kokoonpanotyöntekijöihin. Monimutkaista kokoonpanotyötä tehdessä on 

yhtä helppo koota kuusi kappaletta yhtä aikaa, kuin yksi kappale kerrallaan. Tällöin ainoaksi 

rajoittavaksi tekijäksi työntekijän toiveen toteuttamiseksi muodostuu tilan suuruus, jossa 

työtä voidaan tehdä. 
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Työntekijöiden ajatus siitä, että mitä pienempi eräkoko, sitä suuremmat ovat kustannukset, 

on täysin oikea. Eräkokoa suurentamalla saadaan jaettua asetusaika erän tuotteiden kesken, 

jolloin kulut ovat käytännössä jaettavissa eräkoolla. Esimerkiksi, jos pyöröhionnan asetusten 

ja ohjelman tekemiseen kuluu aikaa yksi tunti yhtä kappaletta kohden, niin neljän kappaleen 

ohjelman tekemiseen kuluu tismalleen tuo sama aika, jolloin asetusaikaa kuluukin vain 15 

minuuttia kappaletta kohden. (Khan & Sarker 2002, s. 131.) Eräkoko-ongelman 

ratkaiseminen ei kuitenkaan ole näin yksinkertaista. Kasvattamalla eräkoko äärimmilleen 

sidotaan tuotantoon valtava määrä pääomaa. Eräkoon kasvattaminen puolestaan lisää 

läpimenoaikaa, joka puolestaan sekin kasvattaa tuotantoon sitoutunutta pääomaa lisäämällä 

välivarastojen arvoa (Little & Graves 2008, s. 82). Jotta eräkoon päättäminen olisi 

mahdollista, on tuotantoprosessiin pureuduttava tarkoin.  

 

Usein ajatellaan, että asetusaika on vakio, mikä ei pidä paikkansa. Tätä ajatusta vastaan sotii 

SMED (Single-Minute Exchange of Die), jolla pyritään kehittämään kappaleenvaihtoa 

nopeammaksi. Kappaleen vaihtoon liittyviä prosesseja voidaan lyhentää esimerkiksi 

suorittamalla vaadittavia työtehtäviä työstökoneen vielä pyöriessä näin vähentäen tuotannon 

arvoa lisäämätöntä työaikaa. Menetelmän nimitys perustuu kappaleenvaihtoajan 

lyhentämiseen alle 10 minuuttiseksi. Lyhentämällä asetusaikaa pystytään tuottamaan 

tuotteita jopa yhden kappaleen tuotantoerissä samaan kokonaisaikaan kuin isompiakin 

tuotantoeriä. (Ulutas 2011, s. 1195.) Tässä tutkimuksessa keskitytään kokoonpanolinjan 

kehittämiseen. Kokoonpanotyö ei Hyvinkään vaihdetehtaalla ole tehtävissä koneiden 

avustuksella, jolloin asetusaikaa ei luonnollisesti ole, mutta SMED on kuitenkin 

hyödynnettävissä tässä tutkimuksessa esimerkiksi uunien täyttämiseen ja maalin 

kuivattamiseen liittyen. 

 

Eräkoot vaikuttavat läpimenoaikojen lisäksi myös jonotusaikoihin. Monen tuotteen sarjoja 

tehdessä välivarastoihin kertyy yksittäisten puolivalmisteiden lisäksi sarjoja, joiden 

jonotusajat riippuvat niiden kiireellisyydestä ja valmistusajasta. Välivarastojen dynamiikan 

arvioiminen tilastollisen datan pohjalta on haastavaa. Varastojen jonotusaikojen 

arvioimiseen on kuitenkin olemassa laskennallinen tapa, Littlen laki. (Little & Graves 2008, 

s. 81-82.) 
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Voidaan ajatella, että tuotantolinja on yksi iso jonotussysteemi, joka sisältää useita 

pienempiä jonoja. Nämä jonot ovat välivarastoja joiden hallinta ja minimointi ovat tärkeitä 

seikkoja, kun halutaan vähentää keskeneräisen tuotannon määrää tehtaalla. 

Jonotussysteemin virtaus on kuvattavissa, kun tiedetään, kuinka paljon tuotteita tulee 

jonoon, kuinka paljon tuotteita on jonossa ja miten tuotteet pääsevät jonon läpi. Kuva 5 

esittää jonotussysteemin periaatteen. (Little & Graves 2008, s. 81-82.) 

 

 

 

Kuva 5. Jonosysteemi tuotannossa mukaillen (Little & Graves 2008, s. 82). 

 

Jonosysteemiä tutkittaessa tiettyjä muuttujia on helppo mitata. Se kuinka paljon jonoon 

saapuu tuotteita päivittäin ja kuinka paljon välivarastossa on osavalmisteita, on havaittavissa 

tehtaan lattialta tai tuotannonohjausjärjestelmästä. Tärkein kysymys kuuluukin, kuinka 

paljon tämä kyseinen jono lisää keskimääräisesti läpimenoaikaa? Osapuutteista tai 

kiireellisyyksistä johtuen FIFO-menetelmän (First-In-First-Out) käyttäminen jonojen 

purkamiseen ei aina ole mahdollista, jolloin läpimenoajan laskemiseen tarvitaan toinen 

menetelmä, kuin vain valmistusaikojen yhteen laskeminen. Keskimääräisen läpimenoajan 

laskemiseen voidaan käyttää kaavaa 1,  

 

WL  ,      (1) 

 

jossa L kuvaa tuotteiden keskimääräistä määrää jonossa, W tuotteiden keskimääräistä 

jonotusaikaa ja  tuotteiden saapumistiheyttä jonoon (Little & Graves 2008, p. 82). Samaa 

kaavaa pystytään käyttämään myös koko tehtaan läpimenoajan arviointiin, jos ajatellaan, 

että L on kaikki työstettävänä olevat tuotteet tuotannossa, W kuvaa tuotteiden läpimenoaikaa 

ja    tilausten saapumistiheyttä (Little & Graves 2008, p. 82-94). Littlen lain mukaan 

tuotteiden keskimääräisellä määrällä jonossa, sekä keskimääräisellä jonotusajalla on suora 

yhteys toisiinsa. Eräkokoja pienentämällä pystytään vähentämään jonossa olevien tuotteiden 
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määrää, jonka tulisi lain mukaan vaikuttaa suoraan verrannollisesti välivaraston 

keskimääräiseen jonotusaikaan. 

 

3.5 Jatkuvan kehityksen vaikutus tuotantolinjan toimintaan 

Lean perustuu jatkuvaan kehitykseen (Kaizen) ja hukan poistamiseen sen avulla. Jatkuvan 

kehityksen takaaminen perustuu ongelmanratkaisuprosesseihin, ratkaisujen standardointiin 

sekä saavutetun kehityksen ylläpitämiseen. Sen ideologia yhdistetään usein PDCA-

ympyrään, joka koostuu neljästä eri vaiheesta, suunnittelusta (Plan), suunnitelman 

toteuttamisesta (Do), muutoksen arvioimisesta (Check) ja reagoinnista muutoksen 

toimivuuden mukaan (Act), joista suunnitteluvaiheen merkitys usein korostuu lean-

ajattelussa. (SFS-EN ISO 9001 2015, s. 7.) 

 

Kuvassa 6 on esitetty PDCA-ympyrän mukaisen ongelmanratkaisuprosessin tärkeimmät 

vaiheet, jossa suunnitteluvaihe on jaettu pienemmiksi osakokonaisuuksiksi selventäen 

ongelman hahmotusta ja ratkaisuehdotusten selvittämistä. Määrittelemällä ja erittelemällä 

ongelma tarkoin pystytään paremmin vaikuttamaan ongelman juurisyyn korjaamiseen. 

 

Kuva 6. Ongelmanratkaisuprosessin päävaiheet (mukaillen, Sobek & Jimmerson 2004, s. 2-

5; SFS-EN ISO 9001 2015, s. 6-7). 

 

Lean-terminologiassa Kaizenin lisäksi käytetään yleisesti radikaalia muutosta ”Kaikaku”.  

Useilla tehtailla ongelmanratkaisu on liian iso osa jokapäiväistä arkea. Ongelman 
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ilmentyessä se ratkaistaan, mutta saman kaltaisia ongelmia tulee ratkottavaksi viikoittain. 

Standardisoimalla muutokset pystytään pitämään kehitys samassa pisteessä, johon ongelman 

ratkettua on päästy. Pitämällä kehitys jatkuvana ja päivittäisenä ja hyödyntämällä Poka-

Yoke ratkaisuja, kyetään saavuttamaan kehityksen jatkuvasti nouseva taso. (Dudek-

Burlikowska & Szewieczek 2009, s. 97.) Alla olevassa kuvassa 7 havainnoidaan, miten 

jatkuva kehitys ja standardisointi vaikuttavat tuotantolinjan toimintaan.  

 

Kuva 7. Jatkuvan kehityksen ja standardoinnin vaikutus tuotantoon (mukaillen, Seeliger et 

al. 2002, s. 31). 

 

3.5.1 Kanban-taulu jatkuvan kehityksen apuna 

Kuten aikaisemmassa luvussa on kerrottu, Kanbania voi hyödyntää tuotannonohjauksessa 

signaalina tuotteen siirtymiselle seuraavaan työvaiheeseen. Kanban-ajatusta voidaan 

hyödyntää myös jatkuvan kehityksen seuraamiseen Kanban-taulun avulla. Taululle kerätään 

ratkaisua vaativat ongelmat, jotka kulkevat taulun läpi eri työvaiheesta toiseen, aivan kuten 

tuotannossa. Erilaisia työvaiheita taululla voi olla esimerkiksi suunnittelu, toteutus ja 

käyttöönotto.  Kanban-taulun ylläpidossa käytetään imuohjausta, joka luodaan taululle 

käyttämällä pysyviä keskeneräisten tehtävien maksimiarvoja, jotka määräävät kuinka monta 

työtehtävää saa kerralla olla yhdessä työvaiheessa. Kanban-lapun saa siirtää seuraavaan 

työvaiheeseen vasta, kun seuraava työvaihe on saanut vanhan tehtävänsä suoritettua. Alla on 

havainnollistava kuva 8 Kanban-taulusta, josta ilmenee eri työvaiheiden puskurit ja 

työtehtävän siirtyminen seuraavaan työvaiheeseen. (Ikonen et al. 2011, s. 1-2.) 
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Kuva 8. Kanban-taulu (mukaillen, Ikonen et al. 2011, s. 2). 

 

Kaiken kaikkiaan, lean-implementointi on yksi valtaisa jatkuvan kehittämisen prosessi. 

Seuraamalla tässä luvussa esitettyä ideologiaa yhdistettynä seuraavassa luvussa kuvattaviin 

työkaluihin ja menetelmiin, on mahdollista kehittää Hyvinkään vaihdetehtaan tuotantoa 

vastaamaan kysynnän vaatimiin tavoitteisiin. Kirjallisuudesta esille nousseita jatkuva 

kehittämisen menetelmiä käytetään tutkimuksessa hyödyksi kehitysprosessin eteenpäin 

viennissä. Erityisesti PDCA-kierto, Kaizen sekä Kaikaku tulevat olemaan isossa osassa 

kehitystoimien etenemisessä. Myös yhden kappaleen virtauksen aikaansaaminen 

tuotantolinjalle olisi mahdollisesti tuotannon läpimenoaikaa lyhentävä, sekä keskeneräistä 

tuotantoa vähentävä toimi kirjallisuuslähteiden perusteella.  



33 

 

4 TUTKIMUSMENETELMÄT TUOTANNON KOKOONPANON 

KEHITTÄMISEKSI LEANIN AVULLA 

 

 

Lean pyrkii vähentämään tuotannon hukkia ja tekemään ne näkyviksi. Tässä luvussa 

käydään läpi tutkimusmenetelmät, joiden avulla hukkien löytäminen ja niiden poistaminen 

mahdollistuvat. Jatkuva kehittyminen on mahdollista seuraamalla ISO 9001-standardin 

mukaista jatkuvan kehityksen prosessia eli PDCA-ympyrää. Kirjallisuudesta on pyritty 

etsimään sopivimmat työkalut ja työskentelymenetelmät lean-implementoinnin toteutukseen 

tuotannossa. Lean sisältää kaiken kaikkiaan lukuisia työvälineitä, joista tässä luvussa 

esitetään ainoastaan tämän tutkimuksen ja kehitysprosessin tekemiseen käytetyt menetelmät. 

Tutkimusmenetelmät ovat kuvattu tarkoin mahdollistaen tutkimuksen toistettavuuden ja 

menetelmien käyttöönoton muilla vaihdetehtaan tuotantolinjoilla. Esiteltyjen menetelmien 

avulla tuotantolinjalla pystytään tekemään pysyviä parannuksia työjärjestelyihin, tuotannon 

työpisteiden sommitteluun, tuotannonohjaukseen sekä tuotannon seurantaan. 

 

Tutkimuksen aikana rakennettiin lean-periaatteita parhaalla mahdollisella tavalla mukaileva 

esimerkkityöpiste, jonka suunnittelussa ja toteuttamisessa käytettyjä metodeja 

hyödyntämällä pystytään muokkaamaan mitä tahansa tuotannon työpistettä. 

Tutkimusmenetelmät tämän yhden työpisteen suunnitteluun ja valmistukseen ovat samat 

kuin koko tuotannon kehittämiseen käytetyt tutkimusmenetelmät. Rakentamalla lean-

esimerkkityöpiste pystytään todentamaan ajatusmaailmallisen muutoksen toimivuus 

tuotannossa ja seuraamalla työpisteen toimintaa pystytään varmistamaan sen edut vanhaan 

työnkuvaan verrattuna. Kuvassa 9 on esitettynä tutkimuksen PDCA-kierron mukainen 

kulku. Vastaavanlaista tutkimusrakennetta on käytetty myös kirjallisuudesta löytyvistä lean-

kehittämishankkeissa. Esimerkiksi kroatialaiseen yritykseen tehdyssä tutkimuksessa 

pystyttiin Kaizen-työryhmiä ja arvovirtakartoitusta hyväksikäyttäen vähentämään tuotannon 

työtehtävien määrää 57 kappaleesta 33 kappaleeseen samalla poistaen ylimääräisen 

dokumentoinnin tarvetta (Stefanic et al. 2012). Vuonna 2015 tehdyssä tutkimuksessa 

pystyttiin puolestaan lyhentämään kaasuturbiinin tuotekehitysprosessin läpimenoaikaa 50% 

käyttäen hyödyksi hukkakävelyä ja arvovirtakartoitusta (Tyagi et al. 2015, s. 23). 

Muutostoimien ja suunnitelmien tekeminen matemaattisten mallien ja tilastollisen datan 

pohjalta olisi mahdollista. Lean kuitenkin korostaa tiimityön ja todellisen työympäristön 
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merkitystä, jonka takia tässä tutkimuksessa suunnitellut muutokset ovat toteutettu Kaizen-

työryhmiä ja PDCA-kiertoa hyödyntäen. 

 

 

Kuva 9. Tutkimuksen kulku PDCA-kierron avulla esitettynä. 

 

4.1 Tuotannon visualisointi ja ongelmien esille tuominen  

Jotta ongelma pystytään ratkaisemaan, on se tiedostettava ja tunnistettava. Ongelmien 

esilletuonti on ensimmäinen haaste, jonka kehitystiimi saa vastaansa. Havaitut virheet 

korjataan helposti tapauskohtaisesti, jolloin ongelmien juurisyytä ei korjata ja tapaukset 

toistuvat. Hukkia voi esiintyä selkeiden virheiden lisäksi työpisteiden epätasaisuutena, sekä 

ylimääräisenä liikkeenä työpisteiden sisällä ja niiden välillä. Myös tuotannonohjaus saattaa 

aiheuttaa tuotteille ylimääräistä odotusaikaa tuotannon sisällä. Lean-kehittämisen 

lähtökohtana onkin oman arvovirran tunnistaminen ja kehittäminen. 

 

4.1.1 Arvovirtakartoitus 

Ensimmäinen asia, johon täytyy kehittämisen alkuvaiheilla paneutua, on tuotannon nykytila. 

Muutosten tekeminen yksittäisten tulipalojen sammuttamiseksi on välttämätöntä, mutta jotta 

pystytään tekemään isoja muutoksia, on tiedettävä, miten tuotanto toimii. Tuotannon 

toiminnan kehittämisen edellytyksenä on tieto tuotteiden ja informaation kulusta tehtaalla. 
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Vaikka tieto tuotannon perustoiminnasta on kaikilla, ei yksityiskohtaista informaatiota 

esimerkiksi oston toiminnasta tai tuotteiden välivarastoinnista ole tuotu kaikkien 

tietoisuuteen. Arvovirtakartoitus on työkalu, jolla pystytään visualisoimaan tuotannon kulku 

tilauksen saamisesta lopputuotteen lähettämiseen asiakkaalle ja jakamaan tietoa kaikille 

työntekijöille. On tärkeää, että arvovirtakartoitustyöryhmässä on mukana kaikkien 

tuotannon osa-alueiden työntekijät, jotta kaikki tuotannossa oleva tieto saadaan yhteiseen 

käyttöön. 

 

Arvovirtakartoitusta aloittaessa on päätettävä, mitä mitataan ja miksi. Koko tuotannon 

kartoittaminen kaikkine eri tuotteineen ja tuotantovaiheineen on mahdottomuus. Riittävän 

tarkkojen lukuarvojen tuottaminen kehitystoimen tarpeisiin on äärimmäisen haastavaa, 

mikäli karttaan yritetään mahduttaa kaikki variaatiot tuotteesta. Onkin suositeltavaa, että 

arvovirtakartoitus tehdään tuotteelle, jonka tilausmäärät ovat suuria ja säännöllisiä. 

Kartoitettavan tuotteen valinnan voi toteuttaa esimerkiksi Pareto-kaaviota käyttäen (Ultsch 

2002, p. 1-2).  Kun kartoitettava tuote on valittu, on tärkeää päättää mistä mihin kartoitus 

tehdään. Usein tuotannossa valmistusvaiheita on lukuisia, eikä näiden kaikkien 

tuotantovaiheiden kartoitus ole välttämättä tarpeellista. Muutostarpeen tunnistaminen ei aina 

ole helppoa ja usein muutettava kohde on ennalta määrätty, kuten myös tässä tutkimuksessa. 

Muutostarpeen vertailuun voidaan käyttää läpimenoaikojen ja työn kuvan vertailua sekä 

selvittää, mitä muutoksen eteen voidaan tehdä ja kuinka paljon muutos voisi mahdollisesti 

vaikuttaa tuotantoon. (Ferreira et al. 2015, s. 3). 

 

Kun kartoitettava työvaihe on valittu, on työvaiheet eroteltava toisistaan. Prosessi alkaa aina 

toimittajasta ja päättyy asiakkaaseen, mutta on muistettava, että myös työpiste itsessään on 

sekä toimittaja että asiakas. Näin ollen toimittajan ja asiakkaan ei ole pakollista olla 

yrityksen ulkopuolinen toimija. Tuotannon jakaminen eri prosesseihin voi olla joissain 

tapauksissa päivänselvää. Hyvä perusajatus arvovirtakartoituksessa olisi kuitenkin se, että 

prosessi loppuu tuotteen siirtyessä odottamaan seuraavaa työvaihetta. Arvovirtakartassa ei 

tarkastella itse prosessin työvaiheita, vaan perehdytään vain prosessin yleiseen kuvaan, 

kuten työvoiman määrään ja prosessiin käytettyyn aikaan. (Ferreira et al. 2015, s. 5.) 

 

Vaikka arvovirtakartta on yksinkertaistettu piirros tuotannon toiminnasta, sisältää se paljon 

tietoa. Tärkeimmät esille pantavat tiedot ovat informaation kulku prosesseihin, varastojen 
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määrä ja sijainti, työpisteiden sykliajat, vaihtoajat, operaattorien ja työvuorojen määrä sekä 

eräkoko. Osa karttaan merkittävistä asioista, kuten informaation kulku, ovat hyvinkin 

yksiselitteisiä eikä vaadi mittaustuloksia. Puolestaan läpimenoajat ja vaihtoajat ovat 

seikkoja, joiden arvioiminen on haastavaa ja manuaalisia mittauksia vaaditaan. On 

suositeltavaa, että mitattavat arvot mitataan siellä missä työ tapahtuu, eikä tuloksia oteta 

suoraan tietokannoista. Suorittamalla mittaukset paikan päällä ei saada ainoastaan tarkempaa 

dataa arvovirtakarttaa varten, vaan saadaan myös käsitys siitä, mitä työpisteellä 

todellisuudessa tehdään ja miten toiminnot suoritetaan. Näiden seikkojen lisäksi on 

muistettava, että vaikka sähköisissä järjestelmissä oleva tieto olisi täysin todenmukaista, on 

tieto kuitenkin vanhaa ja jatkuvasti kehittyvässä tuotannossa muutoksia tapahtuu viikoittain. 

(Ferreira et al. 2015, s. 3-4.) 

 

Kerätty data sijoitetaan arvovirtakartassa prosessin alapuolelle, jonka alla on aikajana, josta 

ilmenee arvoa tuottavan ja tuottamattoman työn määrä verrattuna koko läpimenoaikaan. 

Prosessiaika kuvaa kaikkien työvaiheiden yhteenlaskettua sykliaikaa, jota verrataan 

läpimenoaikaan. Läpimenoaika koostuu kaikesta siitä ajasta, mikä tuotteelta kestää kulkea 

koko tuotannon läpi mukaan lukien varastoinnit ja odotusajat. On yleisesti todettu, että lean-

periaatteita käyttämättömässä tuotannossa arvoa tuottavan ja tuottamattoman työn suhde on 

usein alle 10 %. (Ferreira et al. 2015, s. 5.) 

 

Kun nykytilan arvovirtakartta on valmis, voidaan suunnitella miltä tulevaisuuden tuotannon 

olisi näytettävä, jotta tavoitteet pystytään täyttämään. Yhdistelemällä tuotantoprosesseja, 

vähentämällä varastoja ja pienentämällä eräkokoja pystytään lyhentämään tuotannon 

läpimenoaikaa huomattavasti. Jo pienillä muutoksilla työpisteillä ja jatkuvalla kehityksellä 

päästään nopeasti eteenpäin tuotannon kehityksessä. Isompien haasteiden ratkaiseminen, 

kuten työpisteiden uudelleen järjesteleminen ja työtehtävien uudelleen jakaminen, on hyvä 

suorittaa ryhmätöinä tai työpajoina. (Ferreira et al. 2015, s. 5.) 

 

4.1.2 Prosessien ja tuotteiden kuvaus 

Arvovirtaa mitattaessa käydään läpi jokaisen yksittäisen työpisteen toimintatavat ja 

työohjeet. Visuaalisen prosessikaavion luominen helpottaa kirjallisen työohjeen 

ymmärrettävyyttä ja auttaa hahmottamaan uudelleenorganisointitarpeet. 

Arvovirtamittauksen aikana kerättyä dataa käytetään hyväksi prosessikaaviota tehdessä. 
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Prosessikaavioon on esimerkiksi mahdollista lisätä työvaiheen kuvauksen lisäksi siihen 

käytetty aika ja tieto sen arvon tuottavuudesta lopulliseen valmisteeseen. Työvaiheiden 

uudelleenjärjestely helpottuu, kun tiedetään mikä työvaiheista lisää tuotteen arvoa ja mikä 

on laskettavissa hukaksi. 

 

Itse työvaiheiden visualisoinnin lisäksi, on hyvä visualisoida myös tuotteen ja työntekijän 

liike työvaiheen edetessä. Spagetti-diagrammi on työnkuvan visualisointiväline, jonka 

avulla on mahdollista saada tarkempi käsitys työnkuvaan kuuluvasta liikkeestä. 

Yksinkertaisimmillaan spagetti-diagrammi tehdään kynän ja työpaikan pohjapiirroksen 

avulla, johon piirretään jokaiseen työvaiheeseen vaadittu siirtymä ympäri tehdasta. 

Diagrammin voi tehdä liittyen joko työntekijän kävelyyn, tai puolivalmisteen liikkeeseen 

liittyen, riippuen siitä, mihin spagetti-diagrammia halutaan käyttää. Spagetti-diagrammin 

avulla pystytään arvioimaan todelliseen työhön liittyvien siirtymien määrä ja erottelemaan 

turhat siirtymät. Spagetti-diagrammi on hyvä lähtökohta uuden työpisteen sommittelua 

ajatellen. Pyrkimys vähentää turhaa liikettä on askel kohti hukatonta työpistettä. (Labach 

2010, s. 42; Ferreira et al. 2015, s. 3-4.) 

 

Prosessin ja liikkeen lisäksi on hyvä tehdä selväksi erot eri tuotteiden välillä. Toisistaan 

huomattavasti eroavien tuotteiden valmistaminen samalla työpisteellä on suoranainen 

mahdottomuus, mikäli tuotanto halutaan saada pysymään tiukaksi määritetyssä tahtiajassa. 

Tuotematriisin tekeminen on yksi vaihtoehto tuotteiden lajitteluun. Tuotekategorioista olisi 

hyvä käydä ilmi miten usein kyseistä tuotetta valmistetaan ja kuinka kauan sen valmistus 

kestää. Erilaiset työvaiheet, työvaiheiden sisäiset variaatiot, valmistusajat ja erilaisten 

työkalujen käyttäminen voivat olla hyviä lähtökohtia tuotekategorioiden muodostamiseen. 

 

4.1.3 Haastattelut ja hukkakävely 

Erilaiset tuotannonohjausjärjestelmät ja tietokannat tarjoavat tietoa esiintyvistä virheistä ja 

läpimenoajoista, mutta suuri osa puutteista jää havaitsematta, mikäli työpisteelle ei 

vaivauduta menemään. Erinäisten tiimien, haastattelujen ja kyselyiden avulla on mahdollista 

selvittää tuotannon todelliset ongelmakohdat ja kehittämistarpeet. Tässä tutkimuksessa on 

käytetty kaikkia edellä mainittuja keinoja tuotannon nykytilan arvioimiseksi. Yksi yleisesti 

käytetyistä, ja myös tässä tutkimuksessa käytetyistä kehittämistarpeiden 

kartoitusmenetelmistä on hukkakävely. 
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Hukkakävely on usein lean-implementoinnin alussa tehtävä nykytilanteen arviointi 

menetelmä, jota nimitetään myös gemba-kävelyksi. Japanin kielinen termi gemba tarkoittaa 

vapaasti suomennettuna ”todellista paikkaa”, jonka tunteminen onkin tärkeää tuotantoa 

kehitettäessä. Hukkakävelyn tarkoitus on tuoda ilmi tuotannon puutteita ja ongelmia. 

Osallistujia olisi kävelyllä hyvä olla laidasta laitaan eri valmistusprosessin osa-alueilta, 

suunnittelusta työnjohtoon. Työntekijöiden ja johdon yhteistyö korostuu gemba-kävelyn 

aikana, kun johto osoittaa todellisen mielenkiintonsa työntekijöitään ja heidän tekemisiään 

kohtaan. Vaikka suuri osa puutteista onkin ylimmän johdon tiedossa, avaa hukkakävely 

työntekijöiden silmät muutokselle ja aiheuttaa positiivisia reaktioita muuten 

muutosvastarintaisiin työntekijöihin. (Tyagi et al. 2015, s. 13-14.) 

 

Hukkakävelyn aikana käydään läpi tuotteen reitti varastosta loppuasiakkaalle ja kerätään 

hukkahavainnot jokaisesta työpisteestä ja välivarastosta. Tätä tutkimusta tehdessä 

hukkahavainnot kerättiin jokaiseen kahdeksaan hukkaan liittyen ja jokainen hukkakävelyyn 

osallistunut kirjasi havaintonsa liitteessä I olevaan kyselypohjaan. 

 

4.2 Ongelmien ratkaiseminen ja kehitystoimien aloittaminen 

Edellisten kappaleiden metodien avulla kyetään suunnittelemaan muutokset sekä työpisteen 

sisäisiin muutoksiin, että työpisteiden asemointiin tehtaalla. Jotta uudelleen järjestelyjen 

toteuttaminen olisi tehtaalla mahdollista, nousee esille ongelmia, joiden ratkaiseminen on 

välttämätöntä muutosten toteuttamiseksi. Tässä kappaleessa käsitellään keinoja ongelman 

ratkaisuun ja kehitystoimien aloittamiseen liittyen, helpottaen tuotannon 

ongelmanratkaisuprosessia ja nopeuttaen uusien toimintatapojen implementointia. 

 

4.2.1 Kaikaku-työpajat ja Kaizen-työryhmät 

Lean pohjautuu jatkuvaan kehitykseen ja työntekijöiden yhteistyöhön. Onkin selvää, ettei 

suuria tuotannonkehityspäätöksiä pystytä tekemään ainoastaan toimiston väestä koostuvan 

kehitystiimin voimin. Tuotannonohjauksen ja johtamisen ammattilaisten lisäksi 

päätöksenteon tueksi tarvitaan näkemystä ja ammattitaitoa tuotannosta, sillä kukaan ei tiedä 

paremmin, miten työpisteen kehittäminen olisi toteutettava, kuin itse työpisteen työntekijä. 

(Stefanic et al. 2012, s. 94.) 
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Tutkimuksen aikana järjestettiin useita erilaisia työpajoja tuotannon kartoittamiseksi ja 

kehittämiseksi. Kaiken kaikkiaan järjestettiin seitsemän erilaista työpajaa ja 

kehitystyöryhmää joihin käytetty aika ja resurssit ovat kirjattuna liitteessä II olevaan 

taulukkoon. Kertaluontoisten työpajojen tavoitteena oli kuvata nykyistä työympäristöä ja 

prosessia ja löytää sellainen tulevaisuuden näkymä, johon tehtävillä muutoksilla pyritään. 

Luvussa 4.1.1 on esitetty tarkka kuvaus arvovirtakartoitustyöpajan toimintamenetelmistä, 

joten niiden kuvaaminen voidaan tässä luvussa jättää pienemmälle huomiolle. 

 

Kuten arvovirtakartoitustyöpajassa myös työpisteiden kehitystyöpajassa keskityttiin 

prosessin visualisoinnin avulla löytämään puutteita nykyisestä prosessista. Toisin kuin 

arvovirtakartoitustyöpajassa, nyt tarkasteltavana kohteena oli kuitenkin vain yksi prosessi, 

johon uppouduttiin tarkemmin. Prosessin eri vaiheet visualisoitiin Post-It-lappuja käyttäen 

isolle lakanalle, johon kirjattiin tehtävä työvaihe, siihen käytetty aika, sekä kommentti sen 

arvoa tuottavuudesta. Prosessin visualisoinnin jälkeen tehtiin spagetti-diagrammi, josta 

ilmeni työntekijän kävelemä matka tuotetta valmistettaessa. Aikaansaatuja visualisointeja 

hyväksi käyttäen nykyistä prosessia muokattiin niin, että siitä saatiin minimoitua niin 

ylimääräinen liike, kuin muutkin arvoa tuottamattomat työvaiheet. Kaikissa työpajoissa 

kerättiin ylös haasteita, jotka estävät muutosten tekemisen. Nämä haasteet siirrettiin jatkuvan 

kehityksen työryhmälle ja siitä edelleen Kanban-seurantapalaveriin. Tutkimuksen alussa 

järjestettiin viikoittain lean-ohjauskomitea, jonka tavoitteena oli projektin etenemisen 

seuraaminen, ongelmakohtien ratkaiseminen sekä projektiin liittyvien muutosten 

hyväksyntä ja arvioiminen. Tutkimuksen edetessä ohjauskomitean paikalle siirrettiin 

Kanban-seurantapalaveri, jossa esille tulleet ongelmat visualisoitiin Kanban-taulua apuna 

käyttäen, ja niiden ratkaisemisen etenemistä seurattiin viikoittain. Suurimpana Kanban-

seurantapalaverin etuna verrattuna ohjauskomiteaan voidaan pitää sen 

ongelmanratkaisukeskeisyyttä. Kanban-seurantapalaverin lisäksi viikoittain järjestettiin 

myös lean-cafe nimellä edennyt työryhmä, jossa vertailtiin eri tehtailla käytettyjä 

toimintatapoja ja ajatusmalleja ja jaettiin tietoa lean-projektin etenemisestä eri tehtailla. 

Kyseisen työryhmän perimmäisenä tarkoituksena ei ollut itse ongelmien ratkaiseminen, vaan 

koko tehtaan ajatusmaailman yhtenäistäminen ongelmien ratkaisemiseksi. 
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4.3 Tilastolliset keinot tuotannon arvioimiseksi 

Tutkimuksen mittareina toimivat tutkimuksen alussa määritetyt KPI:t (Key Performance 

Indicators), jotka ovat välivarastojen koko ja läpimenoaika. Näitä mittareita seuraamalla 

pystytään todentamaan muutosten aiheellisuus ja toimivuus ja niiden seurantaa tehdään 

myös tutkimuksen aikana varmistaen, että toteutetut muutokset esimerkkityöpisteellä 

tuottavat haluttuja tuloksia. (Haatainen et al. 2017a.) 

 

Tuotantolinjan kehittymisen kannalta on tärkeää seurata tärkeimpiä tuotannon mittareita. 

Kun lean-implementoinnin päätavoitteena on aikajanan lyhentäminen tilauksen saannista 

asiakkaan suorittamaan maksuun, on selvää, että erilaisten tuotantoon liittyvien aikojen 

seuraaminen on tärkeää. Tutkimuksen eri vaiheissa on tilastoitu eri työpisteiden sykliajat ja 

seurattu koko tuotannon läpimenoaikoja. Kaikkien tuotantoaikojen tarkkojen arvojen 

saaminen sähköisestä tietokannasta on mahdotonta johtuen työntekijöiden 

leimauskäytännöistä. Tästä syystä sykliaikojen vertailu ja mittaus on tässä tutkimuksessa 

suoritettu manuaalisesti tuotannon työpisteillä. Tietokantojen hyödyntäminen tulee 

aiheelliseksi, kun tarkastellaan laajempia kokonaisuuksia, kuten koko vaihdetehtaan 

keskeneräistä tuotantoa ja tuotteiden läpimenoaikoja. (Haatainen et al. 2017a.) 

 

4.3.1 Tietokantojen hyödyntäminen kehitystoimien arvioinnissa 

Tuotannon eri vaiheissa suoritetaan erinäisiä merkintöjä tuotteen valmistuksesta. 

Tietokannoista on löydettävissä esimerkiksi tietoja toimen tekijästä, siihen käytetystä ajasta, 

käytettävistä osista sekä tuotettavien valmisteiden määrästä. Kuten edellisessä kappaleessa 

on todettu, on tietokannoista turhaa yrittää tutkia minuutin tarkkoja aikoja tuotannon 

toiminnasta. Aloitus- ja lopetuspäivämäärien tarkkuus, tuotteiden määrä, sekä tuotteiden 

sisältämät osat ovat asioita, joiden paikkansapitävyys on riittävää tutkimuksen tekemiseksi. 

Näiden lukujen avulla on mahdollista seurata keskeneräisen tuotannon määrää sekä 

läpimenoaikaa vaihteluineen.  

 

Tietokannoista haettavalla tiedolla pyritään tässä tutkimuksessa osoittamaan tuotannon 

ongelmat ja vaihtelu, sekä näiden kehittyminen muutosten implementoinnin jälkeen. 

Muutoskäyrät ja tilastot otetaan vertailuun kaksi kuukautta muutosten tekemisen jälkeen, 

jolloin tuotannon kulku on ehtinyt normalisoitua. Vaikka tuotannon vaihtelut näkyvät 

edelleen kuvaajissa, esitetään kuvaajien muutokset päivän tarkkuudella. On muistettava, että 
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tuotannon stabiloiminen on yksi lean-ajattelun päämääristä, ja tämän tulisi näkyä 

työpisteiden tuotantokuvaajista, joissa muutoksia on tehty. Tutkimuksen aikana on suoritettu 

päivittäistä seurantaa päivittäisjohtamisen avulla, mutta esitettävät läpimenoaika- ja kesken 

eräisen tuotannon kuvaajat ovat tehty kertaluontoisesti tuotannon tasaannuttua. 

 

Tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsaus- ja menetelmäosioissa on käyty läpi lean-

implementoinnille kriittiset seikat, joiden avulla pystytään toteuttamaan muutossuunnitelmat 

ja muutoksen toimeenpano Hyvinkään vaihdetehtaalla. Kaikkia lean-menetelmiä ei ole 

kuitenkaan kuvattu kirjallisuuskatsauksessa, koska ne ovat joko periaatteeltaan samanlaisia 

kuin jo esitellyt menetelmät tai niiden hyödyntämistä tutkimuksen toteuttamiseen ei ole 

nähty aiheelliseksi. Kappaleessa 2.3.2 esitetyt suuryritysten lean-implementointihankkeiden 

tulokset osoittavat lean-pilottihankkeen potentiaalin tuotannon kehityksessä. Tärkeimpänä 

sovellettavana asiana voidaan pitää kirjallisuudessa usein esille noussutta yhden kappaleen 

virtausta sekä työkaluja, joilla se mahdollistetaan. Jokaista kirjallisuuskatsauksessa esille 

noussutta seikkaa on hyödynnetty tai pyritty kehittämään tutkimuksen edetessä. Esitetyt 

menetelmät ja tiedot ovat etsitty asiantuntevista lähteistä. Tutkimuksessa ei esitetä 

Hyvinkään vaihdetehtaan tuotantoon liittyviä salassa pidettäviä tunnuslukuja, vaan tilastot 

esitetään prosentteina ja kuvaajat ovat muokattu niin, ettei niistä aiheudu kilpailuetua toisille 

yrityksille. Kuvaajista selviää tästä huolimatta tehtyjen muutosten vaikutus vaihdetehtaan 

tuotantoon. 

 

Osa tutkimuksen aikana tehdyistä mittauksista ovat tehty manuaalisesti ja osa tietokantoja 

hyväksi käyttäen. Manuaaliset mittaukset liittyvät pääosin ajanottoon ja etäisyyksien 

mittaamiseen, mutta erillisiä keskeneräiseen tuotantoon ja läpimenoaikaan liittyviä 

tarkistusmittauksia on myös tehty manuaalisesti. Tietokantojen avulla suoritettu seuranta on 

perustunut aikojen seuraamiseen ja tuotantovolyymin tarkasteluun. Manuaalisilla 

mittausmenetelmillä kyetään tutkimuksessa parempaan mittaustarkkuuteen aikojen 

seurannassa verrattuna tietokannoissa olevaan tietoon. Työpisteiden sisäisten toimien ajat on 

mitattu käsin, mutta koko tuotantolinjan toimintaa tutkitaan tietokantojen avulla. 

Mittausvirheitä ja poikkeamia on havaittavissa, mutta virhetarkastelu suoritetaan tästä syystä 

jokaiseen erinäiseen mittaukseen liittyen. Tietokannoista mitattujen arvojen 

virheentarkastelu on tehty yhden sigman todennäköisyydellä tarkoittaen, että noin 68 % 

mittauksista osuu virhearvojen sisäpuolelle. Mittausdatan vertailuun käytetään 
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tutkimuksessa t-testiä ja seurannassa on läpimenoaikojen ja keskeneräisen tuotannon määrän 

lisäksi niiden sisäisen vaihtelun muutos mittausten välillä. Manuaalisten mittausten 

virheentarkastelu on tehty mittauskohtaisesti riippuen mittauksen otoskoosta. Kaikki 

manuaalisesti tehdyt mittaukset ovat tässä tutkimuksessa suuntaa antavia, mutta niiden 

avulla pystytään kuitenkin vetämään johtopäätöksiä tuotannon toiminnasta. Käsin mitattujen 

mittaustulosten validoinnissa on käytetty apuna tietokantojen informaatiota ja sama koskee 

myös tietokantojen tulosten validointia.   
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5 TUOTANNON NYKYTILA HYVINKÄÄN VAIHDETEHTAALLA 

 

 

Kokoonpanolinja koostuu neljästä päätyövaiheesta, jotka ovat esikokoonpano, kokoonpano, 

maalaus ja varustelu. Päätyövaiheiden sisällä on monia erillisiä pienempiä työvaiheita, 

joiden uudelleen järjestelyä käsitellään luvussa 6. Jotta kehityshanketta pystytään 

tarkastelemaan ja kehittämään jatkossa, on ensimmäiseksi selvitettävä nykytilanteen 

kokonaiskuva. Lean-projekti on Hyvinkään Konecranesilla käynnistetty jo ennen tämän 

tutkimuksen aloittamista 5S-implementoinnilla. Haastattelussa 5S:ään liittyen selviää, ettei 

kaikki ole sujunut niin kuin on toivottu (Syrjä 2017). Arvioidessa nykytilannetta käytettiin 

apuna myös arvovirtakartoitusta, työpajoja sekä hukkakävelyä, joissa kerättiin havaintoja 

tuotannon järjestelyjen nykyisestä toiminnasta tuotannon työntekijöiltä sekä 

toimihenkilöiltä. 

 

5.1 Aikaisemmin toteutettu 5S-implementointi Hyvinkään tehtaille 

5S-implementointi aloitettiin noin kaksi vuotta ennen tämän tutkimuksen aloittamista koko 

Konecranes Hyvinkään laajuisesti mukaan lukien tehtaat, huolto ja tuotekehitys. Jokaisella 

tehtaalla on tehty muutoksia työvälineiden määrään, merkintöihin ja sijoitteluun, ja 

muutoksia on pyritty tekemään aina kun niihin on nähty tarvetta. Jatkuvan kehittämisen 

periaatetta on pyritty käyttämään projektin aikana, mutta 5S-auditointikierroksia ei ole 

tehtailla järjestetty. Näin ollen 5S:n säilyminen ja kehitys ovat tällä hetkellä työnjohdon ja 

työntekijöiden vastuulla ennen 5S-auditointien alkamista. (Syrjä 2017.) 

 

Tutkimusta 5S:n vaikutuksista ei ole tehty implementoinnin jälkeen. Muutos on nähtävissä 

tuotannosta otetuista valokuvista, jotka ovat otettu ennen implementointia ja sen jälkeen. 

Syrjä kuitenkin arvioi, ettei 5S:n vaikutukset vaihdetehtaalle ole olleet niin suuret kuin ne 

voisivat olla esimerkiksi sarjatuotteita valmistaville tehtaille. Vaihdetehtaan tuotteet 

vaihtelevat suuresti keskenään ja työvaiheet muuttuvat eri vaihteiden osalta merkittävästi, 

jolloin työpisteen muokkaaminen sarjatyömäiseksi on haastavaa. Vaihtelevaakin tuotantoa 

5S kuitenkin helpottaa, sillä eri työkalujen löytäminen on nykyisin helpompaa. (Syrjä 2017.) 
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5.2 Hukkahavainnot työpisteillä ja logistiikassa 

Vaikka lean pyrkii parantamaan koko tuotantolinjan toimivuutta, on parannukset aloitettava 

tutkimalla yksittäisiä työpisteitä ja puolivalmisteiden kulkureittejä eri työpisteiden välillä. 

Tutkimuksen alkuvaiheessa ennen työntekijöiden koulutusta järjestettiin hukkakävely, jossa 

käveltiin kokoonpanon ja toimiston työntekijöiden voimin tuotettavan koneiston matka koko 

tuotantolinjan läpi. Kävelyllä pysähdyttiin keskustelemaan jokaisella paikalla missä myös 

tuotettava koneisto pysähtyy joko työstettäväksi tai odottamaan seuraavaa toimenpidettä. 

Pysähdysten aikana tuotannon työntekijät kertoivat mitä tuotteelle työpisteellä tehdään ja 

miten. Kävelyllä mukana olleet kirjasivat havaitsemansa ongelmat ja hukat. 

Työpistekohtaisista hukkahavainnoista on koottu taulukko, joka esitetään liitteessä III. 

Yleisimmät hukkakävelyn aikana tehdyistä havainnoista liittyivät ylimääräiseen liikkeeseen 

ja työvaiheisiin, laatuvirheisiin sekä työohjeiden puutteisiin. Myös tuotteiden pitkät 

siirtomatkat ja välivarastojen sijainti koettiin tuotantoa haittaaviksi tekijöiksi. (Lean – 

hukkakävely 2017.) 

 

Niin kuin itse työpisteillä, on myös työpisteiden asemoinnissa selviä puutteita. Varastot, 

joista vaihteiden kotelot noudetaan, sijaitsevat kaukana tuotantorakennuksen perällä. 

Vaihteita työstetään kokoonpanovaiheessa kahdessa eri tehdasrakennuksessa. 

Esikokoonpano ja kokoonpano sijaitsevat V-rakennuksessa, jonka jälkeen vaihteet siirretään 

ovien suille odottamaan siirtoa maalaamoon, joka sijaitsee L-rakennuksessa. Maalauksen 

jälkeen vaihteet siirretään jälleen ovensuulle odottamaan siirtoa varusteluun, joka sijaitsee 

samassa rakennuksessa kuin esikokoonpano ja kokoonpano. Välivarastojen asemointi tukkii 

kulun muulta liikenteeltä.  Työpisteiden sijainnit ovat esitettynä kuvassa 10 ellipsein ja 

nuolet kuvaavat osavalmisteiden kulkureittiä työpisteiden välillä. Stop-merkit ovat pisteitä, 

joissa puolivalmisteet pysähtyvät odottamaan kuljetusta tai seuraavaa työvaihetta, kun taas 
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katkoviivalla kuvataan varastomiesten tekemiä siirtoja tuotannossa. (Lean – hukkakävely 

2017.) 

Kuva 10. Kokoonpanon työpisteiden sijoittelu ja puolivalmisteiden kulkureitit Hyvinkään 

vaihdetehtaalla. 

 

Hukkakävelyn ja kehitystyöpajojen aikana nousi lukuisia havaintoja vaihdetehtaan 

kehityskohteista ajatellen läpimenoajan lyhentämistä ja keskeneräisen tuotannon 

vähentämistä. Ongelmien suuren määrän vuoksi suurimmista viivästyksiä aiheuttavista 

ongelmista on koottu kalanruotodiagrammi, johon on kerätty ongelmat neljästä eri 

kategoriasta: tuotannon suunnittelusta, osapuutteista, henkilöstöstä ja layoutista. Kuvassa 11 

on esitettynä ongelmahavaintoja visualisoiva kalanruotodiagrammi. 
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Kuva 11. Kalanruotodiagrammiin kerätyt havainnot tuotannon haasteista (Haatainen et al.  

2017b; Impola et al. 2017). 

 

5.3 Varastot Hyvinkään vaihdetehtaalla 

Varastot koostuvat Hyvinkään vaihdetehtaalla ulkoisesti täytettävistä Kanban-hyllyistä, 

osavalmisteita ja osto-osia sisältävästä automaattivarastosta sekä erillisistä sisä- ja 

ulkovarastoista. Varastoitujen tuotteiden määrä on suuri erityisesti automaattivarastossa, 

jossa suurimmat tuote-erät riittävät jopa vuoden tarpeisiin. Automaattivaraston sisältöä on 

pyritty ohjaamaan käyttäen hyödyksi ABC-analyysia, mutta kyseinen menetelmä ei ole 

jatkuvasti käytössä. ABC-analyysiprojekteja on aloitettu ajoittain, mutta ne ovat syystä tai 

toisesta jääneet pienelle huomiolle, eikä niistä ole ollut toivottua hyötyä varastomäärien 

pienentämisessä. (Haatainen et al. 2017b.)  

 

Ulkopuolisten toimittajien täydentämiä Kanban-hyllykköjä on tuotannossa käytössä kahden 

eri toimittajan toimesta. Vaihdetehtaalla Kanban-hyllyt ovat sijoitettuna yhteen paikkaan, 

josta jokainen työpiste käy hakemassa osat, joita kokoonpanotyöhön tarvitaan. Hyllykköjen 

sijainnin takia työpisteiltä joudutaan kävelemään kymmeniä metrejä osia keräiltäessä, eikä 

kaikkia osia ole saatavissa vaihdetehtaan hyllyköistä. Vaihdetehtaan Kanban-hyllyistä 

puuttuvat osat joudutaan hakemaan eri tehdasrakennuksista, josta syntyy satojen metrien 

kävelymatka yhtä valmistettavaa tuotetta kohden. (Impola et al. 2017.) 
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Pisimmät kuljetusmatkat johtuvat sisä- ja ulkovarastoissa säilytettävistä moottoreista ja 

vaihdekoteloista. Osa moottoreista toimitetaan työpisteille varastomiesten toimesta, mutta 

työpisteiden työntekijät joutuvat silti käymään keräämässä osan haettavista tuotteista 

hyllyistä, jonka jälkeen varastomiehet toimittavat kyseiset kerätyt tuotteet työpisteille. 

Kyseinen käytäntö johtuu sekä varaston ahtaudesta, että sekavasta varastointijärjestelmästä, 

jossa tarvittavia osia saattaa olla erillisillä lavoilla toisten osien kanssa. (Impola et al. 2017.) 

 

5.4 Tehtaan sisäinen logistiikka ja eräkoot 

Aikaisemmin tuotteet liikkuivat vaihdetehtaalla kärryillä, joiden päällä kokoonpanotyö 

suoritettiin. Kärryt todettiin kuitenkin epäturvallisiksi niiden kaatumisriskin vuoksi, joten 

nykyään vaihdetehtaalla osien ja puolivalmisteiden kuljetus tapahtuu kuormalavoilla ja 

trukeilla. Työpisteiden työntekijöiden vastuulla on tuotteiden siirtäminen seuraavaan 

työpisteeseen, lukuun ottamatta varastomiesten vastuulla olevaa tehdasrakennusten välistä 

liikennettä. Työntekijät siirtävät kuitenkin lavat ovien eteen odottamaan varastomiehiä. 

Välivarastojen sijoittaminen ovien edustalle aiheuttaa logistiikalle ongelmia, kun sisään 

tulevat ja ulos lähtevät puolivalmisteet tukkivat tien trukeilta. Kuljetusten nopeuttamiseksi 

useita puolivalmisteita kootaan samalle lavalle kuljetusten ajaksi. Tästä syystä tuotteet 

joudutaan erottelemaan lavoilta ennen jokaista työvaihetta, mikä hidastaa työn aloittamista. 

(Impola et al. 2017.) 

 

Eräkoot vaihtelevat Hyvinkään vaihdetehtaalla 1-12 kappaleen välillä. Eräkokojen vaihtelu 

ja suuruus näkyvät erityisesti keskeneräisen tuotannon määrässä ja tuotannon 

ennustettavuuden vaikeuksina. Eräkokojen takia työpisteiden vaatimat lattiatilat ovat suuria 

ja ongelmien ilmaantuessa vaihteita joudutaan korjaamaan ja jopa purkamaan 

korjaustoimien takia.  Suurien eräkokojen takia myös osapuutteet nousevat isompaan rooliin, 

sillä jos yksikin osa puuttuu, koko tuotantoerä jää sen takia vapauttamatta tuotantoon. 

(Haatainen et al. 2017b) 

 

5.5 Osapuutteet vaihdetehtaalla 

Osapuutteet ovat olleet yksi yleisimmistä tuotannon ongelmista Hyvinkään vaihdetehtaalla 

tämän tutkimuksen aikana. Osapuutteita ja viivästyksiä on havaittavissa niin osto- kuin 

omavalmisteisissakin osissa. Osapuutteisten tuotteiden vapauttaminen tuotantoon aiheuttaa 

työpisteiden välille pahimmillaan viikon tuotantotarpeen kokoisia välivarastoja, joiden 
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purkamiseksi on jouduttu turvautumaan ylitöihin ja viikonloppuvuoroihin. Osapuutteiden ja 

osto-osien hallinnointi ovat asioita, jotka selvästi vaativat kehitystä tuotannossa. Puutteiden 

takia tuotannon aikataulut muuttuvat ja usein tuotantoon pystytään vapauttamaan vain 

tuotteita, joiden osat ovat jo olemassa, vaikkei tuotteita tarvitsisi todellisuudessa valmistaa 

vielä moneen viikkoon. Tuotannossa joudutaan siis tekemään sitä mitä pystytään, eikä sitä 

mitä on suunniteltu tehtävän. (Impola et al. 2017; Haatainen et al. 2017a.) 

 

Osapuutteita seurataan Hyvinkään vaihdetehtaalla viikoittain. Työnjohtaja kokoaa jokaisen 

viikon alussa listan puutteellisista tilauksista ja osista, joiden puutteen takia tuotetta ei 

pystytä valmistamaan. Listaan on merkitty puutteellisen osan lisäksi tieto sen alkuperästä. 

Merkintöjä on kahdenlaisia: omavalmistepuute ja osto-osapuute. Kuvassa 12 on esitetty 

osapuutteiden jakautuminen omavalmisteiden ja osto-osien kesken verrattuna osapuutteiden 

viikoittaiseen kokonaismäärään. Kuvaaja perustuu kahden kuukauden mittaukseen ja sen 

perusteella voidaan sanoa, että osto-osapuutteet ovat olleet määräävä tekijä vaihdetehtaan 

osapuuteongelmassa. Noin 80% osapuutteisista tilauksista johtuu osto-osien puutteesta ja 

50% omavalmisteiden puutteista. Omavalmistepuutteiden kasvaminen kuvaajassa johtuu 

koneistuksen työpisteille tehtävistä muutoksista, jotka ovat aiheuttaneet viivästyksiä 

konesiirroista johtuen. Omavalmistepuutekäyrän odotetaan lähtevän laskuun, kun 

muutostyöt saadaan valmiiksi. 

 

 

Kuva 12. Osapuutteiden jakautuminen Hyvinkään vaihdetehtaalla. 
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5.6 Tuotematriisi ja tahtiajat 

Siirtokoneistokokoonpanolinjalla tuotetaan monia erilaisia koneistoja ja vaihteita. 

Tuotteiden erot näkyvät jokaisella työpisteellä sykliaikojen vaihteluna, tehden tarkaksi 

määritetyn tahtiajan hyödyntämisen haastavaksi. Tuotekohtaisten valmistusaikavaihteluiden 

lisäksi jopa samojen tuotteiden valmistusajat vaihtelevat valmistusmenetelmien, toleranssien 

ja puutteellisten osien takia. Samojen tuotteiden sisällä oleva varianssi ilmenee erityisesti 

kokoonpanotyöpisteellä, jossa hammaskosketuksen säätämiseen kuluva aika vaihtelee 12 % 

ja 36 % välillä koko vaihteen kokoonpanoajasta. Myös osavalmisteiden puutteet ja kolhut 

korostuvat juurikin kokoonpanotyöpisteellä, jossa kolhuinen hammaspyörä aiheuttaa 

pahimmillaan 100 % lisäyksen kokoonpanoaikaan. 

 

Tässä tutkimuksessa käsiteltävä siirtokoneistotuotantolinja tuottaa kahden eri tuoteperheen 

koneistoja A ja B. Kummankin tuoteperheen sisällä tuotteet jakautuvat vielä lieriö- ja 

kartiovaihteisiin. Kuvassa 13 on esitetty tutkimuksessa kehitettävän kokoonpanolinjan 

tuottamien vaihteiden jakautuminen eri tuoteperheisiin ja näiden valmistamiseen käytettyjen 

aikojen erot. Kuvassa esitetyt arviot tuotannon läpimenoaikojen prosenttiosuuksista on tehty 

manuaalisten mittausten sekä työntekijöiden omien arvioiden pohjalta kehitystyöpajojen 

aikana. Manuaalisten mittausten ja työntekijöiden arviot työaikojen kestoista tukivat 

toisiaan. Prosenttiosuudet kuvaavat vaihtelun suuruutta verrattuna yhden kappaleen 

valmistusaikaan kussakin työpisteessä. 
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Kuva 13. Siirtokoneistolinjan tuotevariaatiot ja niiden vaikutus valmistusaikaan. 

 

Erilaisia koneistoja valmistetaan Hyvinkäällä satoja. Tutkimuksessa käsiteltävän 

siirtokoneistokokoonpanolinjan päätuotteet ovat jaoteltavissa neljään päätuotekategoriaan. 

Taulukossa 1 on esitetty eri siirtokoneistomallien määrän hajaantuminen vaihdetehtaalla. On 

huomattava, että lähes puolet Hyvinkäällä valmistettavista koneistoista on kartiovaihteita A. 

Johtuen kyseisten koneistojen suuresta valmistusmäärästä, työpistekohtaiset 

arvovirtamittaukset suoritettiin juuri kartiovaihteesta A. Taulukon arvot ovat haettu 

sähköisestä tietokannasta ja tiedot koskevat kaikkia vuonna 2017 valmistettuja A- ja B-

siirtovaihteita. Tuoteperheen jakautumista seurattaessa on muistettava, että tilausten 

vaihtelevuus on suurta ja vuonna 2018 tuoteperheiden prosentuaalinen jakautuminen saattaa 

olla eriävä tässä tehtyyn mittaukseen. 

 

Taulukko 1. Valmistettavien siirtokoneistojen tuotevariaatioiden prosentuaaliset osuudet. 

 

Osuudet tuoteperheittäin 

Lieriö A 25 % 

Kartio A 51 % 

Lieriö B 21 % 

Kartio B 3 % 
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Jotta työpisteet saadaan toimimaan samassa tahtiajassa, täytyy tuotannon työpisteiden 

läpimenoajat tuntea. Työpisteen arviointi yhden kappaleen virtaukseen sopivuudesta 

pystytään tekemään vertaamalla kolmea eri tuotantoaikaa. Tärkeät tuotantoajat ovat 

työpisteen sykliaika, yhden kappaleen valmistusaika sekä yhden kappaleen aikana tehty 

arvoa tuottava työ. Arvoa tuottava työ sekä yhden kappaleen valmistusaika saatiin mitatuksi 

tarkasti ainoastaan työpisteeltä kellon avulla. Sykliajalla tarkoitetaan kuvitteellista yhden 

kappaleen valmistusaikaa nykyisellä tahdilla, eli kokonaisuudessa erään käytettyä 

valmistusaikaa jaettuna eräkoolla. Vertaamalla kokoonpanon ja varustelun arvoa tuottavaan 

työhön käytettyä aikaa laskettuun tahtiaikaan pystytään toteamaan, että tuotanto on 

mahdollista saada toimimaan tahtiajassa hyödyntäen yhden kappaleen virtausta. 

Esikokoonpanon ja maalaamon kaikki tuotantoajat ovat tavoitteellista tahtiaikaa suurempia. 

Kyseisissä työpisteissä joudutaan kuitenkin odottamaan tuotteiden jäähtymistä ja 

kuivumista, jolloin samaan tahtiaikaan on mahdollista päästä hyödyntäen päällekkäisiä 

sivuprosesseja. Toteutetut toimenpiteet maalaamon toiminnan mukauttamisesta tahtiaikaan 

esitellään kappaleessa 6.1.2, vaikka alla olevan kuvan perusteella tahtiaikaan pääseminen 

näyttää mahdottomalta. Kuvassa 14 on esitettynä tuotannon työpisteiden mitatut sykliajat, 

yhden kappaleen valmistusaika sekä arvoa lisäävän työn määrä yhtä kappaletta kohden 

verrattuna tahtiaikaan. Tahtiajan muuttuminen työpisteen vaihtuessa johtuu työntekijöiden 

määrän eroavaisuuksista työpisteillä. Kuvassa on kolme tärkeää seikkaa, joihin kannattaa 

kiinnittää huomiota. Ovatko sykliaika ja yhden kappaleen valmistusaika samaa 

suuruusluokkaa, alittaako arvoa tuottava työ tahtiajan ja kuinka suuri osuus yhden kappaleen 

tuottamisesta kuluu arvoa tuottavaan työhön? Kuvassa esikokoonpanon ja maalauksen 

korkeimmat pylväät ovat lyhennetty kuvaajan selkeyttämiseksi. 
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Kuva 14. Työpisteiden tuotantoaikojen vertailu tahtiaikaan nähden 

 

Arvoa tuottavan työn määrää ei haluta tutkimuksen aikana pienentää, vaan parannukset tulisi 

saada aikaan poistamalla ylimääräistä arvoa tuottamatonta toimintaa, jota esimerkiksi 

varustelussa tehdään noin 64 % yhden kappaleen valmistusajasta. Arvoa tuottavan työn 

määrä on siis käytännössä työpisteen paras mahdollinen läpimenoaika, mikäli kaikki 

työtehtävät pidetään samassa työpisteessä.  Maalaamossa maalin kuivumiseen kuluu noin 18 

kertainen aika tahtiaikaan nähden, joka on laskettu tässä arvoa tuottavaksi ajaksi. Tällöin 

työntekijä ei kuitenkaan tuota arvoa kuivuvalle vaihteelle. On huomioitava, että 

maalaamossa tehdään töitä yhtä maalattavaa vaihdetta kohden noin 35% tahtiajasta, josta 

vain 17% on arvoa tuottavaa toimintaa. Sama huomio pätee myös esikokoonpanossa, jossa 

työntekijän tekemä arvoa tuottava työ on ainoastaan 22% tahtiajasta. Täten voidaan siis vetää 

johtopäätös, että jokaisella työpisteellä vähintään puolet työhön käytetystä ajasta on arvoa 

tuottamatonta hukkaa ja tahtiaika on mahdollista toteuttaa jokaisella työpisteellä. 

 

Sykliaikojen ja yhden kappaleen valmistamiseen kuluvien aikojen erot johtuvat työtehtäviin 

kuuluvista lämmitys-, jäähdytys- ja kuivumisajoista. Käytännössä suuri ero sykliajan ja 

yhden kappaleen virtauksen välillä tarkoittaa sitä, että useamman kappaleen tuottaminen 

yhtä aikaa on taloudellisesti kannattavaa, mikäli sykliaika on pienempi kuin yhden 

kappaleen valmistamiseen tarvittu aika. Mikäli kyseiset ajat ovat lähellä toisiaan, olisi 

mahdollista tuotannon muuntaminen yhden kappaleen virtaukseksi mahdollista ilman 

suurempia työnkuvan muutoksia. On kuitenkin muistettava, että tahtiajan merkitys 

Esikokoonpano Kokoonpano Maalaus Varustelu

Arvoa tuottava työ Sykliaika Yhden kappaleen valmistus Tahtiaika
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työpisteitä uudelleen järjesteltäessä korostuu, sillä jokaisen työpisteen pitäisi päästä 

asetettuun tahtiin. Tästä syystä työpisteiden tulisi olla tasapainossa, että jokaisella 

työpisteellä olisi yhtä suuret edellytykset tahtiajassa pysymiseen.  

 

5.7 Siirtokoneistotuotantolinjan arvovirta 

Arvovirtakartoitustyöpajassa tuotettiin toimiston ja tuotannon työntekijöiden voimin 

tuotantoa parhaalla mahdollisella tavalla kuvaava arvovirtakartta, josta on nähtävissä 

informaation kulku, osien liike työpisteille, tuotannon prosessi- ja sykliajat, varastot sekä 

logistiikan toimenkuva tuotannossa. Kuvassa 15 on esitettynä työpajassa tuotettu 

arvovirtakartta, jossa tuotannon sykli-, varastointi- ja prosessiajat ovat ilmoitettuna 

prosentuaalisena osuutena tuotannon alkutilan kokonaisläpimenoajasta. 

 

Kuva 15. Tuotannon nykytilan arvovirtakartta (Haatainen et al. 2017b). 

 

Sykliajat kuvaavat arvovirtakartoituksessa yhden kappaleen työstämiseen käytettyä aikaa 

keräilyineen ja siirtoineen useamman kuin yhden kappaleen erästä. Prosessiaika puolestaan 

kertoo koko tuotantoerän valmistumiseen kuluneen ajan, eli käytännössä ajan, jonka myös 

ensimmäisenä valmistunut tuote seisoo prosessissa. Arvovirtakartoituksessa käytetty 

eräkoko on sama, jota tutkittiin arvovirtamittausten aikana, eli kuusi kappaletta. 

Käytännössä prosessiaika ei ole siis aina kuusinkertainen sykliaikaan nähden. Myös 

varastojen määrät ovat mitoitettuna kuuden kappaleen eräkoon mukaan. Kaikkiaan 

prosessiaikojen ja varastojen yhteenlaskettu läpimenoaika täsmää tietokannoista saatuihin 
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tietoihin. Arvovirtakartasta on nähtävissä tuotannon valmistusaikojen prosentuaaliset 

osuudet erän läpimenoajasta. Vertaamalla sykliaikojen prosentuaalisia osuuksia koko 

prosessin käyttämään aikaan saadaan selville tuotannossa esiintyvä hukka. Mittausten 

mukaan 90,93% tuotantoon käytetystä työajasta on varastoista ja eräkoista johtuvaa hukkaa. 

Varastojen odotusajat ovat arvioitu visuaalisin keinoin ja varmistettu tietokannoista. 

 

Prosessi- ja sykliaikojen lisäksi nykytilan arvovirtakartassa kannattaa kiinnittää huomiota 

tuotannonohjaajan välittämiin informaatiovirtoihin, sekä ennen esikokoonpanoa sijaitsevaan 

automaattivarastoon, jossa säilytetään osia 0-5 viikon tarpeisiin tuotteesta riippuen. 

Automaattivaraston merkitystä tuotannon läpimenoaikaan ei olla huomioitu tässä 

tutkimuksessa, mutta sen kehittäminen on osapuutetilanteen kehittämisen kannalta 

tarpeellista. Sen sijaan informaatiovirtojen määrä on merkittävässä roolissa tuotannon 

läpimenon sekä keskeneräisen tuotannon kannalta ja myös tämän tutkimuksen aihepiirissä. 

Hyvinkään siirtokoneistokokoonpanolinja koostuu neljästä selkeästä eri työpisteestä, jotka 

jakautuvat kahteen eri alueeseen: vaihteen valmistukseen ja koneiston valmistukseen. Tämä 

tarkoittaa, että jokaista valmistettavaa koneistoa varten joudutaan käyttämään kahta erillistä 

työmääräintä. Erilliset työmääräimet aiheuttavat ongelmia niin paperitöissä, tuotannon 

seuraamisessa kuin tuotteiden vapauttamisessa tuotantoon. Kahden erillisen työmääräimen 

käyttäminen on yksi syistä, miksi varustelun ja maalaamon väliin jää noin 27 % 

läpimenoajasta oleva välivarasto. Osapuutteet ovat toinen yleinen syy kyseisen välivaraston 

syntyyn. On esimerkiksi tavanomaista, että vaihdekokoonpanoon vapautettavan vaihteen 

moottori ei välttämättä ole vielä saapunut vaihdetehtaalle, kun se vapautetaan. Maalattu ja 

muutoin valmis vaihde jää siis odottamaan moottoria pahimmillaan päiviksi, ennen kuin sen 

uudelleenvapauttaminen varusteluun on mahdollista.  

 

Kuten tässä luvussa on havaittu, on tutkimuksen aikana noussut lukuisia hukkahavaintoja 

tuotannosta. Jotta tämän tutkimuksen tavoitteet pystytään saavuttamaan, on esille 

nousseisiin ongelmiin löydettävä pysyvät ratkaisut. Kaikkia tässä luvussa esitettyjä 

havaintoja ei välttämättä oltu noteerattu ennen lean-hankkeen aloittamista, mutta 

päivittäisjohtamisen ja kehitystyöpajojen avulla ne ovat saatu kaikkien tietoisuuteen, ja nyt 

niihin pystytään reagoimaan vaaditulla tavalla.  
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6 TUOTANNON KEHITYSTOIMET SIIRTOKONEISTOJEN 

KOKOONPANOLINJALLA 

 

 

Tässä kappaleessa esitetään sekä suunnitellut että toteutetut muutokset tuotannon 

työpisteisiin, ohjaukseen ja seurantaan liittyen Hyvinkään vaihdetehtaalla. Kaikki 

kehitystoimet, jotka tässä luvussa esitetään, ovat tuotettu tuotannon työpisteitä koskevissa 

kehitystyöpajoissa ja niiden jälkeisissä jatkuvan parantamisen palavereissa lukuun ottamatta 

tuotannon seurantaan liittyviä kehitystoimia. Työjärjestelyjen muutokset ovat tehty 

työpisteellä työskentelevän työntekijän työnkuvan muuttamiseksi painottaen arvoa tuottavaa 

työtä. Pilottitutkimuksen kaksi asiakasta lähimpänä olevaa työpistettä, koneistokokoonpano 

ja maalaamo muutettiin fyysisesti vastaamaan työpajoissa toimivaksi arvioitua ratkaisua. 

Esikokoonpanon ja kokoonpanon layout- ja työjärjestelymuutokset jäivät toteutettavaksi 

tutkimuksen jälkeiselle ajalle johtuen koneistokokoonpanon ja maalaamon muutostarpeista, 

sekä mittaustulosten valmistumisajankohdasta. 

 

6.1 Tulevaisuuden arvovirta siirtokoneistotuotantolinjalla  

Tuotannon tulevaisuudenkuvaan tehdyt muutokset liittyivät automaattivaraston 

kehittämiseen, tiedon kulkuun, työsolujen yhdistämiseen, logistiikan uudelleen ajoitukseen 

sekä valmiiden koneistojen lähettämiseen pakkaamoon. Tulevaisuuden arvovirtakartta 

saatiin tuotettua osin arvovirtakartoitustyöpajassa ja osin yhteistyössä lean-ohjauskomitean 

kanssa. Kuvassa 16 on esitetty tulevaisuuden näkymä vaihdetehtaan 

siirtokoneistokokoonpanolinjan tilasta. Tuotantoajat ovat arvovirtakartassa esitetty 

prosenttiosuutena tuotteen läpimenoon kuluvasta kokonaisajasta, joka lyhentyi nykytilan 

arvovirtakarttaan nähden 66 %. 
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Kuva 16. Tuotannon tulevaisuuden tilan arvovirtakartta (Haatainen et al. 2017b). 

 

Tulevaisuudenkuvan arvovirtakartassa esitetty 66 % parannus ei ole pelkkää unelmaa, sillä 

jo nykytilassa kiireisimmät toimitukset pystytään ajamaan tuotantolinjan läpi kyseissä 

ajassa. Tähän läpimenoaikaan pääseminen vaatii kuitenkin tuotannon täydellistä toimimista 

ilman katkoja tai pienimpiäkään ongelmia. Ajatukset, joilla läpimenoajan parannusta on 

mahdollista lähteä tavoittelemaan ovat tiedonkulun parantaminen, tuotantotiimien 

kehittäminen, välivarastojen poistaminen ja yhden kappaleen virtauksen aloittaminen. 

Näiden muutosten lisäksi nykyistä arvovirtaa voitaisiin kehittää yhteistyöllä lähettämön 

kanssa ja kehittämällä automaattivarastossa olevien puolivalmisteiden varastomääriä. 

 

Nykytilan arvovirrassa tuotannonohjaaja joutuu vapauttamaan tuotteen sekä 

esikokoonpanoon, että varusteluun. Tästä syystä maalaukseen ja varusteluun on syntynyt 

nykytilan arvovirrassa välivarasto. Poistamalla toinen työmääräin, pystyttäisiin hävittämään 

myös tämä toinen vapautusoperaatio, jolloin välivarastoa ei pääse syntymään. Tutkimuksen 

aikana kyseistä toimenpidettä pyrittiin simuloimaan olemalla vapauttamatta tuotantoon 

vaihteita, jotka olisivat osapuutteiden vuoksi joutuneet seisomaan maalaamon ja varustelun 

välissä. Jo näin toimimalla pystyttiin pienentämään kyseisen välivaraston määrää 

ensimmäisen kuukauden aikana noin 25 %. Syy, miksi välivarastoa ei pystytty poistamaan 

kokonaan, oli vanhat moottoria odottavat koneistot ja virheellisinä tilatut kytkimet sekä 

köysirummut joiden virheellisyys ilmeni vasta koneiston asennusvaiheessa. Kahden 
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kuukauden mittausjakson aikana jo kymmenen kaksi viikkoa välivarastossa seissyttä 

vaihdetta nostivat välivaraston keskimääräistä pitoaikaa. Poikkeustilanteita lukuun ottamatta 

maalaamon ja varustelun välissä oleva varastotaso pystyttiin minimoimaan. Ainoa 

tulevaisuuden arvovirtaan hyväksytty välivarasto on kokoonpanon ja maalauksen välissä. 

Kyseinen välivarasto joudutaan hyväksymään johtuen kuljetustarpeesta, joka muodostuu 

kahden eri tehdasrakennuksen välille. Mikäli koko linjasto pystyttäisiin pitämään samassa 

tahtiajassa ilman välivarastoja, tulisi tehtaiden väliin saada aikaan kulkureitti, jota pitkin 

vaihteet voisivat kulkeutua maalaamoon ilman varastomiesten työpanosta. Nykytilassa 

varastomiehillä ei ole aikaa käydä siirtämässä yhtä vaihdetta kerrallaan maalaamoon, eikä 

siirrosta olisi muutenkaan hyötyä, sillä nykyisellä maalaamolla tuotteiden maalaaminen yksi 

kerrallaan eri maalipintaan on maalinvaihtokustannusten takia taloudellisesti mahdotonta. 

Siirto kokoonpanon ja maalaamon välillä tapahtuu kerran päivässä, jolloin päivän 

ensimmäisenä kokoonpantu vaihde odottaa koko tuotannon nykytilan läpimenoaikaan 

verrattuna vain 6,8 %. Vaihteet siirtyvät heti siirron jälkeen ensimmäiseen maalaukseen, eikä 

maalaamosta ole varattu tilaa kyseisille vaihteille, ennen edellisten maalauspintojen loppuun 

maalaamista. Toinen nykytilan arvovirrasta pois jätetyistä välivarastoista sijaitsee 

esikokoonpanon ja kokoonpanon välillä. Tähän pystytään tuottamalla esikokoonpanosta 

samalla tahtiajalla osakokonaisuuksia kokoonpanoon, kuin mitä kokoonpanosta valmistuu 

vaihteita maalaukseen. 

 

Jotta tuotannon sujuvuus pystytään takaamaan, vierekkäin sijaitsevat työpisteet liitettiin 

ajatusmaailmallisesti samaan työtiimiin. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteisiä aikatauluja ja 

tavoitteita, sekä yhteisten päivittäisjohtamisrutiinien käynnistymistä. Kehitystoimien jatkon 

kannalta olisi parasta, mikäli tiimin jokainen jäsen pystyy tarpeen vaatiessa paikkaamaan 

toista tiimin jäsentä hänen poissa ollessaan tai ongelmatilanteen ilmentyessä. Myös tiimien 

sisäiset työtehtävien jaot ja työmäärien tasapainotus olisi mahdollista kysynnän vaihdellessa, 

mikäli tiimissä olisi moniosaavaa henkilöstöä. Kuten maalaamo- ja varustelutiimissä, myös 

esikokoonpano- ja kokoonpanotiimissä toinen työvaihe joutuu tuottamaan useita tuotteita 

yhtäaikaisesti. Tämä tarkoittaa suurempaa keskeneräistä tuotantoa, mitä yhden kappaleen 

virtaus voisi parhaimmillaan tarjota. Kuitenkin, jotta asiakkaan kysyntä pystytään 

tyydyttämään, on esikokoonpanotyöpisteellä oltava pitkien jäähtymisaikojen johdosta 

jatkuvasti useamman kuin yhden vaihteen akselit työstettävänä. Pitkät jäähdytys- ja 
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kuivumisajat johtavat pidempiin prosessiaikoihin, mutta todellinen sykliaika pysyy 

kuitenkin tästä riippumatta samana.  

 

6.1.1 Koneistokokoonpanon muutokset 

Varustelutyöpisteen tärkeimmät tehtävät ovat moottorin asennus vaihteeseen, sadesuojan 

kokoaminen ja asennus sekä momenttitukien ja erinäisten levyjen kiinnitys koneistoon. 

Suuri osa työajasta kuluu osien keräilyyn ja paperitöihin, kun taas itse kokoonpanotyö vie 

vain murto-osan työpäivästä. Työvaiheiden välissä vaihdetta, moottoria ja lopulta koneistoa 

joudutaan siirtelemään ja kääntelemään, jotta osat saadaan kiinnitettyä. Kävelyä tulee yhden 

koneiston kasaamisen aikana satoja metrejä ja kaiken kaikkiaan arvoa tuottamatonta työtä 

on arvovirtamittauksen mukaan 77 % työpisteen toiminnasta. (Impola et al. 2017.) 

 

Varustelun tärkein työtehtävä on moottorin ja vaihteen kiinnittäminen toisiinsa. Sadesuojan 

sekä puristuskiekkojen kiinnittäminen tehdään ainoastaan siitä syystä, etteivät ne häviä 

kuljetuksessa. Pelkästään yhden sadesuojan kokoamiseen kulutettu aika on 9 % 

kokoonpanoajasta ja sen asennus vie aikaa kokoonpanoajasta jopa 13 %. Puristuskiekon ja 

momenttituen kiinnittämiseen käytetty aika on huomattavasti pienempi, noin 3 % 

kokoonpanosta, mutta niiden asentaminen koneistoon tehdään samasta syystä kuin 

sadesuojienkin asennus. Myös suojavahaus tehdään ainoastaan logistiikkaa varten. 

Suojavaha ruiskutetaan maalaamattomille akselipinnoille ja puristuskiekolle, jotka ruostuvat 

helposti ulkotiloissa. Kuitenkin kun koneisto siirretään vaunulinjalle, suojavahaus pestään 

pois ilman että vaihteet ovat välttämättä edes käyneet ulkona. Osa nostoista ja käännöistä 

tehdään sadesuojien ja muiden arvoa sinänsä lisäämättömien osien takia. Näiden 

työvaiheiden siirtäminen aikaisempiin työvaiheisiin säästäisi huomattavasti aikaa 

varustelutyöpisteellä, joka on aiemmin ollut kokoonpanolinjan pullonkaula. (Impola et al. 

2017.) 

 

Varustelutyöpisteelle tilattiin kaksilaatikkojärjestelmällä toimiva Kanban-hylly, joihin osto-

osat täydennetään tarpeen mukaan. Kanban-varaston osatarpeet arvioitiin Pareto-säännöllä, 

jolla saatiin tarkastelukohteeksi kymmenen yleisimmin tuotettua siirtokoneistoa. Näiden 

kymmenen koneiston kaikki varusteluosat tuotiin koneistokokoonpanopisteen uuteen 

Kanban-hyllyyn. Kaikkien koneistojen osien tuominen pienelle työpisteelle ei ole 

mahdollista, joten näiden keräilytyö siirrettiin varastomiehien tehtäväksi. Myös isommat 
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osat kuten momenttituet ja puristuskiekot tuodaan varustelutyöpisteelle, jolloin työntekijän 

ei tarvitse työtä tehdäkseen poistua lainkaan työpisteeltä. Hyllyn laatikostoon 

mahtumattomat osat tuodaan työpisteen lavahyllyyn lavoittain, ja uudet täydennyslavat 

saapuvat työpisteelle aina, kun edellisellä lavalla osien määrä vähenee alle kahden päivän 

tarpeen. Koska työpisteelle jää keräilyn alkaessa vielä osia, jää keräilijälle tarvittava aika 

toimittaa uudet osat työpisteelle kiireestä riippumatta. Pelkästään tietokoneen ja tulostimien 

tuominen työpisteelle poisti satoja metrejä työntekijän päivittäisestä kävelymatkasta. 

Tutkimuksen lopulla tehtyjen mittausten mukaan sama kokoonpanotyö pystytiin tekemään 

samalla työtahdilla noin 30 % nopeammin, kuin tutkimuksen alussa. Kuvassa 17 on 

esitettynä koneistokokoonpanotyöpisteen uudelleen suunnitellun layout-piirroksen 

periaatekuva yhdessä maalaamon layout-piirrosten kanssa. 

 

6.1.2 Maalaamon muutokset 

Maalaamo koostuu Hyvinkään vaihdetehtaalla imuseinästä, uunista ja lattiatilasta. Itse 

maalausprosessi on nopea, ja siihen kuluu maalattavasta vaihteesta riippuen noin 1 % 

maalaamon läpimenoajasta, jolloin suurimmaksi tuotantoa rajoittavaksi tekijäksi 

maalaamossa muodostuu kuivaustilan puute. Uuden maalaamon hankinta on ollut 

puheenaiheena kahden vuoden ajan, mutta hankintapäätöksen edistäminen on ollut hidasta. 

Johtuen tiedon puutteesta uuden maalaamon suhteen, päätettiin nykyisen maalaamon 

toimintaa kehittää hyödyntäen kehitystyöpajaa. 

 

Työpajassa esille nousseet muutosehdotukset olivat maltillisia ja liittyivät työjärjestelyjen 

standardisointiin. Mahdollisen uuden maalaamon takia valtaisiin layout-muutoksiin ei 

ryhdytä, vaan tuotanto pyritään tasaamaan päivittäisen tavoitteen avulla ja jokaisen 

työvaiheen järjestelmällisellä suorittamisella. Ennen muutosta maalausjärjestelyt olivat 

päiväkohtaisia. Joinain päivinä maalaamosta ei valmistunut vaihteita lainkaan ja seuraavana 

päivänä saattoi valmistua kolmen päivän tarpeet. Maalaamoon asetettiin työpajassa 

päiväkohtainen valmistustavoite, josta 46 % on tässä tutkimuksessa seurattavia A- tai B-

siirtovaihteita. Tavoite asetettiin edellisen vuoden maalattujen vaihteiden määrän ja 

tulevaisuuden ennusteen perusteella 18 % arvioitua suuremmaksi maalaamon riittävän 

tuottavuuden takaamiseksi. Koneistokokoonpanopisteen vaatimien siirtovaihteiden 

maalaaminen päivittäin on ensisijaisen tärkeää, jotta maalaamon viereen siirretyllä 

työpisteellä riittää jatkuvasti töitä. Jotta koneistokokoonpanopisteelle kyetään joka aamu 
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vapauttamaan maalaamosta tarvittava määrä vaihteita, on niiden purku suoritettava 

iltapäivällä. Haasteita koneistokokoonpanopisteen ruokkimisessa tuottaa se, että 

kuivumistilat ovat nyt määritetty juuri koneistokokoonpanopisteen vaativille siirtovaihteille, 

vaikka osa vaihteista lähtee asiakkaalle varaosana ilman moottoria. Tällaisten tapausten 

jakaminen eri päiville olisi tärkeää, jotta varustelutyöpistettä pystytään työllistämään 

säännöllisesti ja tasaisesti. (Haapsaari et al. 2018.) 

 

Maalaamon uuden standardityöjärjestyksen perusajatuksina toimivat FIFO sekä visuaalinen 

imuohjaus. Imu saadaan käytännössä aikaan aikataulutetulla maalaus- ja 

logistiikkajärjestelmällä. Toisin kuin aikaisemmin, päiväjärjestys aloitetaan ensimmäisenä 

ulos lähtevistä tuotteista, eli vaihteista, jotka ovat kuivuneet pintamaalista. Kyseisten 

vaihteiden purku suoritetaan ja maalatut vaihteet kuljetetaan varastomiesten toimesta 

lähettämöön tai vaunulinjalle. Kun jo maalattujen vaihteiden purku on suoritettu, maalataan 

pintamaali pohjamaalissa oleviin vaihteisiin, jotka siirretään kuivumaan niille varatuille 

paikoille. Tämän jälkeen on vuorossa uusien pohjamaaliin maalattavien vaihteiden maalaus. 

Kun pohjamaalaus aloitetaan, ilmoitetaan varastomiehille uusien suojattujen vaihteiden 

tuonnista maalaamoon, jotka maalataan päivän viimeisenä työvaiheena. Ennen kuin 

maalaamo on suorittanut päivän tavoitteensa, tulee heiden kuitenkin vielä purkaa puolet 

aamupäivällä pintamaaliin maalatuista A- tai B-vaihteista, jotka siirtyvät odottamaan 

varustelua koneistokokoonpanotyöpisteelle. Rytmittämällä maalaamo näin, pystytään 

poistamaan päiväkohtainen vaihtelu maalaamosta valmistuneista vaihteista. Alla olevassa 

kuvassa 17 on esitetty layout-piirroksen periaatekuva uusista maalaamon ja 

koneistokokoonpanon työjärjestelyistä. Piirroksessa näkyvät sekä maalaamon standardoidut 

kuivumispaikat, että varustelutyöpisteellä olevat vaihteet, moottorit ja koneistot. (Haapsaari 

et al. 2018.) 
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Kuva 17. Koneistokokoonpanon (yllä) ja maalaamon (alla) työpisteet. 

 

Uusi työjärjestys otettiin käyttöön heti työpajan jälkeisenä päivänä, ja oikeassa 

maalipinnassa olevat tuotteet löysivät oikeat kuivumispaikkansa. Esille nousi kuitenkin heti 

tuotteet, jotka maalataan vain kerran. Nämä tuotteet kattavat 20 % osuuden kaikista 

maalattavista vaihteista. Yhden maalipinnan tuotteiden aiheuttama vaihtelu voidaan poistaa 

ottamalla käyttöön Heijunkalla toimiva tuotannon ohjaus, jossa tuodaan tuotevirrasta eroavat 

tuotteet ripotellen prosessiin. Samalla ajatuksella tuodaan maalaamoon myös varaosiksi 

ilman moottoria toimitettavat vaihteet. Yhden maalipinnan tuotteet maalataan samaan aikaan 

pintamaaliin menevien vaihteiden kanssa, ja niiden yhteenlaskettu määrä on joka päivä 

sama. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että alkuviikosta sinkittyjen ja pohjamaalattujen 

vaihteiden määrä on pienempi, mutta ulos lähtevien tuotteiden määrä pysyy vakiona. Näin 

ollen joka päivälle, kun yhden maalipinnan vaihteita menee maalaamoon, on sinkittävien ja 

pohjamaalattavien vaihteiden määrä vähäisempi, kuin pintamaalattavien määrä, jolloin 

maalaamossa jää aikaa yhdelle ylimääräiselle maalausvaiheelle. 

 

6.1.3 Vaihdekokoonpanon muutosehdotukset 

Esikokoonpanon ja kokoonpanon työryhmä järjestettiin saman aikaisesti, sillä työryhmän 

vetäminen ainoastaan yhdelle esikokoonpanijalle ei olisi tuonut vastaavaa hyötyä 

kehittämisen kannalta. Nyt työpajassa olivat mukana toistensa asiakkaat, jolloin keskustelua 

saatiin aikaiseksi myös heidän välisestä yhteistyöstä. Kuten muissakin työpajoissa, myös 
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tässä tavoiteltiin tuotannon muokkaamista yhden kappaleen virtaukseen sopivaksi. 

Suurimmiksi ongelmiksi yhden kappaleen virtaukseen siirryttäessä havaittiin 

hammaspyörien laatupoikkeamat sekä hammaskosketuksen säätöön liittyvä työvaihe. 

Kummatkin kyseisistä toimista aiheuttaa kokoonpanotehtävään pahimmillaan tahtiajan 

mittaisen ylimääräisen työn ongelman ilmentyessä. Siitä johtuen kyseisten 

ongelmatilanteiden ratkaisemisesta ja seurannasta muodostuu siis pakollinen tehtävä, mikäli 

tuotanto halutaan muuntaa yhden kappaleen virtaukseksi. 

 

Kuten arvovirtamittausten aikana, myös työpajassa kävi selväksi, että kokoonpanotyö 

sisältää kolme selkeää työvaihetta sekä kolme eri kokoonpanoasentoa (Lagerkrantz et al. 

2018). Mittausten mukaiset kokoonpanotyövaiheiden väliset aikaerot ovat esitettynä alla 

olevassa taulukossa 2. Taulukossa on esitetty työvaiheen keston prosentuaalinen osuus 

tahtiaikaan verrattuna. Mittaustuloksissa on huomioitava, ettei hukkaa vähentäviä 

toimenpiteitä oltu mittauksen suoritushetkellä toteutettu. Mittauksen tuloksia voidaan 

kuitenkin 12 kappaleen otoskoon ja vaihtelun perusteella arvioida vain suuntaa antavina. 

 

Taulukko 2. Kokoonpanon työvaiheiden kesto verrattuna tahtiaikaan 

Työvaihe Yhden kappaleen virtaus 

kartiovaihde 

Yhden kappaleen virtaus 

lieriövaihde 

Koteloon asennus 51 % (± 10%) 49 %(± 10%) 

Hammasvälyksen säätö 78 % (± 20%) - 

Tulppien asennus ja koeajo 59 %(± 10%) 61 %(± 10%) 

 

Kolmen selkeän työvaiheen ja asennusasennon johdosta työpajassa nousi esille idea 

kokoonpanotyön jakamisesta kolmelle eri työpisteelle. Työvaiheiden välillä valmistettava 

vaihde joudutaan joka tapauksessa siirtämään lattialle, jotta pöydälle saadaan asetettua tuet 

seuraavaa työvaihetta varten. Näin ollen useamman kiinteän työpisteen käyttäminen 

vähentäisi työntekijöiltä kappaleen siirron ja mahdollistaisi kiinteiden asennustukien käytön. 

Työvälineiden asemointi on nykyisin ollut kiinteä kummallekin työpisteelle, eli kun samat 

työvaiheet tehdään eri työpisteiltä, osat käydään silti hakemassa samasta pulttihyllystä. 

Mikäli työvaiheet olisivat jaettu kolmelle eri työpisteelle, pystyttäisiin myös työkalujen ja 

osien asemointia miettimään siten, ettei työntekijälle synny ylimääräistä kävelyä osien 

hakemisesta ja testilaitteiden siirtelystä. Tutkimuksen aikana on ollut puhetta tuotannon 



63 

 

tarpeen lisääntymisestä ja tahtiajan muuttumisesta yhä tiukemmaksi. Työpajassa esille 

nousseen idean mukaan työntekijöitä olisi kaksi kappaletta kolmella työpisteellä. Mikäli 

tuotannon volyymi kasvaisi huomattavasti, pystyisi työsoluun tarpeen vaatiessa ottamaan 

kolmannen työntekijän kasvattamaan läpimenevien tuotteiden määrää. (Lagerkrantz et al. 

2018) 

 

Vaihtelua havaittiin työpajassa, sekä arvovirtamittauksissa kaikissa kolmessa eri vaiheessa. 

Ensimmäistä työvaihetta rasittavat hammaspyöriin kuljetuksissa syntyvät kolhut. 

Keskimmäisellä työpisteellä puolestaan hammaskosketuksen säätäminen aiheuttaa 

pahimmillaan jopa kaksinkertaisen kokoonpanoajan. Viimeisessä työvaiheessa taas sijaitsee 

vaihteen painetestaus, jonka jälkeen hylkäyksen saanut vaihde joudutaan korjaamaan. 

Työnjohtajan ja työntekijöiden arvion mukaan painetestauksessa hylättyjä vaihteita on noin 

3 % tuotannosta. Vuodot ovat johtuneet viimeisten kuukausien aikana pienen osto-osan 

huonosta laadusta ja asia on korjauksessa. Tilanteen korjaantumisen myötä painetestissä 

hylättyjen vaihteiden määrän odotetaan laskevan merkityksettömän pieneksi. Kriittisin 

variaatio on siis keskimmäisellä työpisteellä. Kyseinen työpiste on kuitenkin pyhitetty 

ainoastaan kartiovaihteille, jotka kattavat sähköisten tietokantojen mukaan noin 50 % 

tuotannosta. Suurimman variaation ja noin 30 % pidemmän valmistusajan johdosta 

verrattuna ensimmäiseen ja viimeiseen valmistusvaiheeseen, suunniteltiin työpajassa 

keskimmäiseen työvaiheeseen yhden kappaleen puskurivarasto. Tällöin koko solun ollessa 

täynnä tuotteita, keskeneräistä tuotantoa olisi työpöydillä maksimissaan neljä kappaletta. 

Tämä olisi huomattava parannus nykyiseen 12 vaihteeseen verrattuna. (Lagerkrantz et al. 

2018.) 

 

Johtuen uudesta järjestelystä syntyvästä työpisteestä, pystyttäisiin tuotannon kasvamiseen 

reagoimaan lisäämällä työpisteelle ylimääräinen työntekijä. Vaikka työpisteiden määrä 

lisääntyisikin, ei se vaikuttaisi tuotantotilan kasvuun vaan päinvastoin. Pienet yhtä 

kappaletta valmistavat työpisteet pystyttäisiin asemoimaan tehtaaseen niin, että tilantarve 

verrattuna aikaisempaan 12 kappaleen järjestelmään pienenisi. Seuraavassa luvussa olevassa 

kuvassa 18 on esitettynä uusien työjärjestelyjen layout-piirroksen periaatekuva. 

 

Yhden kappaleen virtaukseen siirtyminen ei ole mahdollista ennen työpajassa esille 

nousseiden haasteiden ja ongelmien ratkaisemista. Työpajan jälkeisellä viikolla pidetyssä 
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jatkuvan kehityksen palaverissa nostettiin esille kolme suurinta seikkaa, joiden 

kokeileminen ja parantaminen olisi pakollista ennen yhden kappaleen virtaukseen 

siirtymistä kokoonpanosolussa. Kyseiset kolme asiaa ovat: 

 

• Lämpölavan toiminnan testaaminen 

• Yhden kappaleen virtauksen työjärjestelyiden testaaminen 

• Hammaspyörien laadun parantaminen (Lagerkrantz et al. 2018). 

 

Keskittymällä näihin kolmeen seikkaan pystytään kokoonpanotyöstä poistamaan hukkaa 

aiheuttavia työvaiheita ja järjestelyitä sekä minimoimaan suurin ulkoinen variaation 

aiheuttaja, eli laatuongelmat. Tärkeimpänä seikkana voidaan kuitenkin pitää yhden 

kappaleen virtauksen testausta, josta saatujen tulosten perusteella voidaan todeta 

menetelmän vahvuudet ja totuttaa työntekijöitä ajatukseen yhden kappaleen tekemisestä 

kerrallaan. Kokeilun tavoitteena on saada aikaan niin hyvin toimiva työpiste, ettei vanhaan 

tuotantomenetelmään ole enää tarvetta palata. 

 

6.1.4 Esikokoonpanon muutosehdotukset 

Esikokoonpano koostuu laakerien, akseleiden ja hammaspyörien keräämisestä, 

lämmittämisestä ja jäähdyttämisestä. Lämmitys- ja jäähdytysajat ovat lean-ajattelussa 

luokiteltavissa arvoa tuottaviksi työvaiheiksi, jolloin niiden lyhentämiseen ei yritetty 

työpajassa kehittää ratkaisua. Muutamia ideoita, kuten induktiolämmittimet ja pakastimet 

nousivat esille, mutta tuotantoon on mahdollista saada tasainen rytmi myös ilman suuria 

teknologiainvestointeja. 

 

Vaikka lean ei pyri lyhentämään arvoa tuottavaa työtä teknologiainvestointien avulla, tulee 

esikokoonpanon jatkokehityksessä pitää mielessä erilaiset mahdollisuudet lämmitys- ja 

jäähdytysaikojen lyhentämiseksi. Tuotannossa tehtyjen mittausten mukaan yhden tuotteen 

valmistamiseen kuluisi aikaa yli kuusinkertainen määrä tahtiaikaan verrattuna. Tästä syystä 

onkin selvää, että työstettävänä on oltava enemmän kuin yhteen vaihteeseen menevät osat. 

 

Käytännössä useamman päällekkäisen prosessin menetelmä olisi mahdollista toteuttaa 

käyttämällä samanlaista ideologiaa, kuin käytettiin maalaamon jo tutkimuksen aikana 

tehdyssä muutoksessa. Esikokoonpanotyön jakaminen selkeisiin työvaiheisiin tehtiin 
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esikokoonpanon kehitystyöpajassa. Selkeästi toisistaan erottuvat työvaiheet 

esikokoonpanossa ovat osien peseminen, hammaspyörien lämpösovitus, laakereiden 

lämpösovitus sekä kartiopesien kokoonpano. Asia joka yhdistää jokaisen kyseisistä 

työvaiheista, ovat lämmitys- ja jäähdytysajat. Standardoimalla lämmitykseen ja 

jäähdytykseen käytetyt ajat, pystytään tuotanto tasapainottamaan niin, että jokaisessa edellä 

mainitussa työvaiheessa on standardoitu määrä tuotteita. Tällöin työntekijä pystyy tekemään 

sovituksia yhdessä työvaiheessa oleville akseleille muiden jäähtyessä, jolloin 

jäähdyttämiseen ja lämmittämiseen käytetty odottaminen häviää. Kuvassa 18 on 

havainnollistettu esikokoonpanon työjärjestelyjen kulku sekä alustava piirros uudesta 

layoutista, jossa on suunniteltu käytettäväksi kokoonpanokärryjä mahdollistaen visuaalisen 

imuohjauksen. (Lagerkrantz et al. 2018.) 

 

Työpisteellä tapahtuvista nostoista kaikki tehdään käsin, mutta siirrot suoritetaan trukkia 

käyttäen. Kokoonpantavat osat painavat sadasta grammasta 25 kilogrammaan ja niiden 

määrä vaihtelee vaihteesta riippuen noin 10 ja 20 välillä. (Lagerkrantz et al. 2018.) Osien 

keveyden ja määrän johdosta kokoonpanokärryn hyödyntäminen esikokoonpanossa voisi 

olla aiheellista. Kärryn käyttäminen vähentäisi työpisteeltä trukin hakemiseen kuluvan 

matkan, jota kertyy päivästä riippuen yli sata metriä. Myös trukilla edestakaisin ajaminen 

poistuisi työnkuvasta, mikäli vaihteen osat kerättäisiin automaattivarastosta suoraan 

kärryyn, jolla ne työnnettäisiin pesukoneen viereen. Kärryjen käyttöönoton avulla 

työpisteeltä voitaisiin poistaa kaksi kokoonpanopöytää, sillä vaihteeseen verrattuna pienten 

osien kokoaminen olisi mahdollista suoraan kärryn päällä ilman tukia tai lisävarusteita. 

Kärryjä liikuttamalla saisi aikaan visuaalisen imuohjauksen siten, että jokaiselle työvaiheelle 

olisi oma kärrypaikka. Näin ollen työpäivä aloitettaisiin esikokoonpanossa aina viimeisestä 

työvaiheesta ja jatkettaisiin toiseksi viimeisellä ja niin edelleen. Selkeitä erillisiä työvaiheita 

on esikokoonpanossa viisi, mikäli laakerointi asetetaan kahteen eri pisteeseen. Näin ollen 

tuotantotavoitteen täyttymisen kannalta olisi olennaista, että eri työvaiheissa olevien osien 

määrät olisivat asetettu oikeaksi. 
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Kuva 18. Esikokoonpanon (alla) ja kokoonpanon (yllä) uusi työjärjestys ja pohjapiirros. 

 

Kuten kokoonpanon osalta, myös esikokoonpanosta nousi esille asioita, jotka on korjattava 

edellytyksenä yhden kappaleen virtaukselle. Työpajan jälkeen Kanban-taululle siirretiin 

jatkuvaan seurantaan parannusehdotukset, jotka helpottaisivat eniten esikokoonpanossa 

työskentelevää. Seurantaan otetut muutokset olivat: 

 

• Ylimääräisen uunin poistaminen työpisteeltä 

• Sarjanumeroiden merkkaaminen viivakoodeilla 

• Laakerivaraston siirtäminen työpisteelle 

• Kartiopesien laadunvarmistus (Lagerkrantz et al. 2018). 

 

6.2 Kokoonpanolinjan sommittelu vaihdetehtaalla 

Työpisteiden sijainnin muutosten avulla pystyttiin vähentämään tuotteiden siirron 

odotuspisteitä neljästä yhteen. Tämä vähentää varastomiesten työtaakkaa ja ovien eteen 

kerättävien tuotteiden määrää, jolloin ovet vapautuvat muidenkin, kuin kokoonpanolinjan 

käyttöön. Työpisteiden uudelleen sommittelun ansiosta puolivalmisteiden kuljetusmatkat 

pystyttiin puolittamaan ja varustelutyöpisteen sijainnin ansiosta tuotteita ei tarvitse enää 

maalauksen jälkeen kuljettaa takaisin toiseen tuotantohalliin. Sommittelumuutosten ansiosta 
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varastomiesten työmäärä pienenee, jolloin he voivat keskittyä tuotannon työpisteiden 

ruokkimiseen ja osien keräilyyn. Kuvassa 19 on esitettynä siirtokoneistokokoonpanolinjan 

uusi sommittelu. Tätä vertaamalla kuvassa 10 esitettyyn vanhaan malliin, on nopeasti 

havaittavissa uuden järjestelyn edut. Varastomiesten tekemät siirrot ovat havainnollistettu 

kuvassa katkoviivalla. 

 

Tuotteiden kulkeman matkan lyhentämisen lisäksi suurimmat layoutmuutoksessa 

havaittavat erot ovat suojaustyövaiheen erottaminen maalausprosessista, sekä 

vaihdekokoonpanon erottelu useammalle samaa vaihdetta kokoavalle työpisteelle. Erillisellä 

suojaustyöpisteellä pystyttiin vähentämään maalaamossa olevien vaihteiden määrää 25% 

mahdollistaen uuden aikataulutetun työjärjestelmän käyttöönoton. Kokoonpanon jakaminen 

kolmeen eri työvaiheeseen puolestaan tehtiin, jotta vaihdekokoonpanon siirtäminen yhden 

kappaleen virtaukseen olisi mahdollista. 

 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteista oli tuotannon logistiikan kehittäminen vähentäen nostojen 

tarvetta ja helpottaen tuotteiden siirtämistä työpisteeltä toiselle. Ennen tämän tutkimuksen 

aloittamista Hyvinkään vaihdetehtaalla oltiin pohdittu kokoonpanokärryjen käyttöönottoa, 

mutta niiden hankintaa ei koettu tarpeelliseksi enää tuotantoon suunniteltujen muiden 

muutosten takia. Jo tehdyt muutokset koneistokokoonpanopisteelle ja maalaamoon 

osoittivat sen, ettei ainakaan kyseisellä alueella ole tarvetta kärryjen käyttöönotolle nykyistä 

maalaamoa käytettäessä. Koko kyseisen tuotantoalueen pinta-ala on nosturien kattamaa 

tasaista tehtaan lattiaa, jolloin tuotteiden liikuttaminen nostimilla tai pumppukärryillä toimii 

yhtä nopeasti ja turvallisesti kuin kärryjen käyttäminen. Uuden maalaamon hankinnan 

jälkeen nostimien käyttöalue rajoittuu ja trukkiliikenteen kulkuväylät suljetaan, jonka 

jälkeen uuden kuljetusjärjestelmän suunnittelu tulee ajankohtaiseksi. Asennuskärryn käyttöä 

haittaa myös tuotannon sijaitseminen useammassa eri tuotantorakennuksessa, sillä kärryn 

siirtäminen rakennuksesta toiseen olisi suoritettava vaihtelevista sääolosuhteista johtuen 

varastomiesten toimin, mikäli rakennusten väliin ei suunnitella lämmitettyä ja katettua 

kulkureittiä. Kuten edellisessä kappaleessa on mainittu, voisi kokoonpanokärryn 

käyttäminen olla kuitenkin käytännöllistä esikokoonpanopisteellä ja siirrossa 

esikokoonpanon ja kokoonpanon välillä. Kärryn käyttäminen vähentäisi esikokoonpanossa 

nostojen päivittäistä määrää ja lyhentäisi päivän aikana käveltyä matkaa noin sadalla 

metrillä.  
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Kuva 19. Työpisteiden uusi järjestys siirtokoneistokokoonpanossa 

 

6.3 Tuotannon suunnittelun kehittäminen 

Tuotannon tarpeet ja tavoitteet vaihtelevat Hyvinkään vaihdetehtaalla viikoittain. 

Tuotantoon vapautetaan päivittäin eri määriä tuotteita ja työntekijöiden sairaslomat ja 

vapaapäivät aiheuttavat heiluntaa tuotannon suorituskykyyn. Tällaiselta heilunnalta ei ole 

mahdollista välttyä, joten on tärkeää suunnitella, miten tuotannon tulisi reagoida muutoksiin. 

Tärkeimmät asiat tuotannon mukautumisessa vaihteluun ovat toiminta kysynnän 

muuttuessa, sekä toiminta tuotannon kapasiteetin muuttuessa. 

 

Kysynnän muuttuessa tuotannon tahtiaika joko kasvaa tai pienenee. Työpisteitä uudelleen 

suunniteltaessa mietittiin ratkaisutavat kyseisiä tilanteita varten. Esikokoonpanopisteellä on 

tuotantovaatimuksen lisääntyessä mahdollisuus kasvattaa eräkokoa jäähtyvissä tuotteissa. 

Eräkoon kasvu jokaisessa työvaiheessa tarkoittaisi keskeneräisen tuotannon lisäämistä, 

mutta pienentäisi tuotannon sykliajan vastaamaan vaadittua tahtiaikaa. Vastaavasti 

tuotantotarpeen vähentyessä eräkokojen pienentäminen on helpoin ratkaisu tuotannon 

tasaamiseksi oikeaan tahtiaikaan. Uudelleen suunnitellulla kokoonpanopisteellä on 

mahdollisuus lisätä työntekijöiden määrää johtuen työjärjestelymuutoksesta, jossa 

työpisteitä on enemmän kuin työntekijöitä. Vastaavasti tuotantovaatimusten pienentyessä 
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työntekijöiden vähentäminen puoleen tiputtaisi myös kokoonpantujen tuotteiden määrän 

samassa suhteessa. Näin suurta tuotantotavoitteen heilahdusta alaspäin ei kuitenkaan voida 

pitää todennäköisenä. Tätä pienempien tavoitevähennysten tekeminen tarkoittaisi vain 

työntekijöiden vähäisempää työtaakkaa. Maalaamossa puolestaan on esikokoonpanon tavoin 

vaatimusten kasvaessa mahdollisuus kasvattaa siirtovaihteiden eräkokoa 66 % tai 

nostovaihteiden eräkokoa 29 %. Tätä suurempaan eräkoon kasvuun ei pystytä rajallisen 

kuivumistilan vuoksi. Edellä mainittujen eräkokojen kasvu tarkoittaisi 20 % tilantarpeen 

kasvua. Uuden kuljettimella varustetun maalaamon hankinta mahdollistaisi suuremman 

kasvun ja läpimenoaikojen lyhentämisen maalaamossa. Koneistokokoonpanossa olisi 

puolestaan mahdollisuus sijoittaa erityiskokoonpanopisteelle toinen työntekijä tuottamaan 

normaaleja koneistoja, jolloin tuotettujen koneistojen määrä olisi mahdollista jopa 

kaksinkertaistaa. Tuotannon tarpeen vähentyminen puolestaan tarkoittaisi vain tuotannon 

työntekijän tahtiajan pitenemistä ja siten rennompaa työpäivää. Taulukossa 3 on esitettynä 

selventävä esitys työpisteiden tuotantopanoksen nostamisen mahdollisuuksista. 

Prosenttiosuudet ovat suuntaa antavia ja niitä on verrattu työpisteiden nykyisiin 

tuotantopanoksiin. 

 

Taulukko 3. Tuotannon kasvun mahdollisuudet kysynnän muuttuessa. 

Työsolu Kasvun mahdollisuus Miten? 

Esikokoonpano + 100 % Lisäämällä jäähtymisprosessissa 

olevan tuotannon määrää + 100 % 

Kokoonpano + 50 % Lisäämällä ylimääräiselle työpisteelle 

työntekijä 

Maalaamo + 66 % siirtovaihteissa 

+29 % nostovaihteissa 

Lisäämällä kuivumiseen vaadittua 

tilaa + 20 % 

Koneistokokoonpano + 100 % Lisäämällä työpisteen työntekijöiden 

määrä kahteen  

 

Tutkimuksen aikana A- ja B-koneistoja valmistava tuotantolinja muunnettiin 

ajatusmaailmallisesti neljän työpisteen linjasta kahden työtiimin linjaksi. Jotta tuotantoa 

pystyttäisiin jatkamaan normaalisti työntekijöiden poissa ollessa, olisi työntekijän 

siirtyminen paikkaamaan sairasta työtoveria mahdollista tuotantotiimien sisällä. Tällainen 

muutos vaatisi luonnollisesti työntekijöiden kouluttamista muihin työtehtäviin omiensa 
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lisäksi. Poissaolojen aikana nykyisellä menetelmällä tyhjälle työpisteelle kertyy yhtä monen 

päivän ylimääräinen tuotanto, kuin mitä työntekijän poissaolo on kestänyt. Tuotannon 

toimiessa täysin yhden kappaleen virtauksella, on huomioitava, ettei ylituotannon tekeminen 

puskuriksi ole kannattavaa. Puskurin purkaminen ei tällöin ole mahdollista muutoin, kuin 

ylitöitä tekemällä tai järjestämällä korvaava työntekijä työpisteelle. Tästä syystä olisi 

äärimmäisen tärkeää tarjota työntekijöille mahdollisuutta kouluttautua tekemään töitä myös 

toisilla työpisteillä. Työpisteen ollessa poissa käytöstä esimerkiksi remontin tai huollon takia 

on ensimmäisenä selvitettävä millä toisella työpisteellä kyseisen työvaiheen suorittaminen 

olisi mahdollista. Mikäli toinen sijoituspaikka tuotannolle on selvä, siirretään tuotanto tällöin 

väliaikaisesti muualle. Mikäli puolestaan kaikki tilat ovat varattuna tai valmistukseen 

vaadittavassa laitteistossa on vikaa, ei kyseiselle työpisteelle tulisi tuottaa puskurivarastoa 

odottamaan korjauksen valmistumista. Vaikka puskurittoman tuotannon idea onkin 

tuotannossa selviö, saattaa tuotantotavoitteiden korkea taso tai jättämän suuri määrä pakottaa 

puskurivarastojen kasaamiseen tyhjälle työpisteelle. Mikäli näin joudutaan toimimaan, olisi 

tuotannon ennustettavuuden, tuottavuuden ja läpimenoaikojen kannalta parasta, mikäli 

puskurivarasto pystyttäisiin tyhjentämään välittömästi työpisteen tuottavuuskapasiteetin 

palauduttua normaalille tasolleen. Tähän kyetään ainoastaan tekemällä ylitöitä tai siirtämällä 

tuotannon työpiste hetkellisesti kahteen vuoroon puskurivaraston tyhjentymiseen saakka. On 

kuitenkin muistettava, että tällöin myös tuotannon alavirrassa olevat työpisteet joutuvat 

toimimaan samalla teholla, tarkoittaen ylitöitä myös kyseistä työvaihetta seuraaville 

operaatioille. Kaiken kaikkiaan puskurivaraston kasaamisesta ei lopulta ole niin suurta 

hyötyä kuin oletetaan, sillä ylitöihin tai tuotannon tehokkuuden kasvattamiseen joudutaan 

turvautumaan joka tapauksessa. 

 

6.3.1 Vaihteiden vapauttaminen tuotantoon 

Jotta tuotannon tasainen virtaus pystytään takaamaan, joudutaan muutoksia tekemään 

muuallakin kuin tuotannon työpisteillä. Suurimmat muutokset työpisteiden lisäksi on 

tarpeellista tehdä tuotteiden vapauttamiseen. Parhaaseen tuotantotulokseen päästään 

Hyvinkään vaihdetehtaalla siten, että kullekin työpisteelle on vapautettuna tarpeeksi töitä 

ilman, että yhtään osapuutteista vaihdetta vapautetaan tuotantoon. Pilottihankkeeseen 

kuuluvilla neljällä eri työpisteellä on jokaisella omat vaatimuksensa tuotevirralta, jotta 

niiden toiminta ei häiriinny aiheuttaen välivarastoja. Alla olevassa taulukossa 4 on listattuna 

kunkin työpisteen vaatimukset vapautuksiin liittyen tuotannon tasaisuuden varmistamiseksi. 



71 

 

 

Taulukko 4. Tuotteiden vapauttamisen vaatimukset 

Työsolu Vaatimus 

Esikokoonpano Vapautus tuotantoon vuorokautta ennen työn aloittamista keräilyn 

helpottamiseksi. Tuotantotavoitteen verran vapautettuja vaihteita. 

Kokoonpano Tuotantotavoitteen mukainen määrä siirtovaihteita. Tuotannon 

työpisteet suunniteltu mukautumaan vaihteleviin tuotteisiin. 

Liikkuva työvoima mahdollistaa eri tuotekombinaatioiden 

tekemisen. 

Maalaamo Vapautettava päivittäin tasainen määrä siirtovaihteita. 

Koneistokokoonpano Osapuutteellisia koneistoja ei tule vapauttaa tuotantoon. 

Tuotantotavoitteen verran koneistokokoonpanotyöpisteen läpi 

kulkevia koneistoja. Koneistojen vapautus ajoissa, jotta 

moottorien ja kokoonpano-osien keräily pystytään suorittamaan 

ennen kokoonpanon aloittamista. 

 

Tutkimuksen aikana tehtiin niin fyysisiä layout muutoksia tuotantoon, kuin myös muutoksia 

tuotannon vapauttamiseen. Kaksi suurinta tuotannon suunnitteluun liittyvää muutosta olivat 

eräkoon pienentäminen ja osapuutteellisten tuotteiden vapauttamatta jättäminen tuotantoon. 

Arvovirtakartan perusteella pelkästään osapuutteellisten tuotteiden vapauttamatta jättäminen 

lyhentäisi tuotteiden keskimääräistä läpimenoaikaa 25 % ja eräkoon pienentäminen yhteen 

lyhentäisi työpistekohtaista läpimenoaikaa työsolusta riippuen 0 – 83 %. Läpimenoajan 

lyhentymiseen työpisteillä joissa käytetään päällekkäisiä sivuprosesseja kuten 

esikokoonpanossa ja maalaamossa, ei eräkoon muutoksella olisi vaikutusta, sillä esimerkiksi 

maalattavia kerroksia pystytään päivän aikana tekemään aina vain tietty määrä yhteen 

vaihteeseen. Eräkokojen kasvattaminen puolestaan kyseisillä työpisteillä nopeuttaisi 

työpisteen sykliaikaa, sillä tuotteita saataisiin tällöin tuotettua päivässä enemmän. 

 

6.4 Tuotannon seurannan kehittyminen tutkimuksen aikana 

Tuotannon seurantaa tehtiin ennen tutkimuksen aloittamista viikkotasolla Hyvinkään 

vaihdetehtaalla. Yksittäisten kiireisten tuotteiden seurantaa tehtiin tarpeen vaatiessa, mutta 

pääsääntöisesti tuotannon tila käsiteltiin ainoastaan maanantaisessa viikkopalaverissa, jossa 

käytiin läpi aikaisemmalla viikolla valmistuneet tuotteet, jättämä sekä seuraavalla viikolla 
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odotettavissa oleva tuotanto. Yhtenä leanin tavoitteista on visuaalisen seurannan 

kehittäminen ja tähän pyrittiin myös tutkimuksen aikana. Käyttöön otettiin 

päivittäisjohtamistaulut kolmelle eri työpisteille mukaan luettuna koneistokokoonpanopiste 

ja maalaamo, joihin tehtiin tutkimuksen aikana myös järjestely- ja layoutmuutoksia. 

 

Päivittäisjohtamistaulusta nähtiin tutkimuksen aikana viisi erilaista versiota, ja taulu kehittyi 

jatkuvasti visuaalisempaan ja kaikkia palvelevaan muotoon. Pääidea 

päivittäisjohtamistaulussa pysyi kuitenkin koko tutkimuksen aikana samana. Tärkeimmät 

tiedot taulussa olivat päiväkohtainen tuotantotavoite, työpisteessä päivän aikana tuotetut 

tuotteet sekä syyt miksi tuotantotavoitteeseen ei päästy. Päivittäisjohtamistaululle kerättiin 

myös turvallisuushavaintoja sekä muita kehittämistä vaativia asioita, kuten 

valmistuspiirustuspuutteita ja muualta kuin työpisteen Kanban-hyllystä kerättäviä osia. 

Kuvassa 20 on esitettynä ensimmäinen ja viimeisin versio koneistokokoonpanon 

päivittäisjohtamistaulusta. Pieniä kehityksiä tehtiin tauluun viikoittain ja viimeisimmässä 

tauluversiossa alkaa jo hahmottua taulun lopullinen muoto. Päivittäisjohtamistaulujen 

tavoitteista ja saavutuksista on kerätty tutkimuksen aikana dataa tuotannon 

seurantatarkoituksessa. Päivittäisjohtamisen tavoitteiden täyttymisestä kerrotaan enemmän 

kappaleessa 7.3. 

Kuva 20. Päivittäisjohtamistaulujen kehitys, ensimmäinen versio (vas.) ja viimeisin versio 

(oik.). 
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Päivittäisjohtamistauluilta esille nousseet kehitystarpeet ja syyt tuotantotavoitteeseen 

pääsyyn epäonnistumisesta siirrettiin ratkaistavaksi toimiston väelle. Jatkuvan parantamisen 

seurantaa tehtiin tutkimuksen aikana tuotannon työpisteiden vieressä sijaitsevan Kanban-

taulun avulla. Kanban-taululla käsiteltävät asiat vaihtelivat paljon ja koskivat kaikkia 

maalaamossa ja koneistokokoonpanossa esille nousseita ongelmia. Päivittäisjohtaminen ei 

ollut Kanban-taululle nousseiden ongelmien ainoa lähde, vaan havaintoja nousi myös 

kehitystyöpajoista ja tuotannon työntekijöiltä. Kaiken kaikkiaan Kanban-taululla ratkaistuja 

ongelmia oli helmikuun puoleenväliin mennessä 29 kappaletta tarkoittaen, että viikoittain 

saatiin ratkaistua noin kaksi tuotantoa hidastavaa ongelmaa. Alla olevassa kuvassa 21 on 

esitettynä Kanban-taulun versio helmikuun puolestavälistä. 

 

Kuva 21. Jatkuvan kehittämisen Kanban-taulu. 

 

Päivittäisjohtamis ja Kanban-taulujen lisäksi tuotannon reaaliaikaista seurantaa alettiin 

suorittaa visuaalista johtamista hyväksi käyttäen. Visuaalista johtamista oltiin tehty jo kauan 

ennen tutkimuksen aloittamista, mutta lattiamaalausten ja layout-suunnitelmien mukaista 

tuotteiden asemointia ei oltu kuitenkaan käytetty tuona aikana. Tutkimuksen myötä tehtyjen 

muutosten aikana koneistokokoonpanopisteelle ja maalaamoon määriteltiin 

maksimikuormat, joiden mukaan lattiaan tehtiin tarvittavat merkinnät kuorman 

kontrolloimiseksi. Lavapaikkojen käyttöä seuraamalla pystytään muutamassa sekunnissa 

toteamaan, onko tuotannossa tarpeeksi tuotteita, onko niitä liikaa ja miten päivän työtahti 

etenee. Kuvassa 22 on esitettynä visuaalisen johtamisen näkyvyys 

koneistokokoonpanotyöpisteellä sekä maalaamossa.  
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 Kuva 22. Visuaalisen johtamisen näkyvyys koneistokokoonpanossa ja maalaamossa. 

 

Visuaalisen johtamisen ja päivittäisjohtamisen avulla pystytään arvioimaan tuotantolinjan 

toimintaa yhden kappaleen tarkkuudella. Ylimääräinen tuotanto ja tuotannon viivästykset 

saadaan selville ja niiden juurisyyt ovat selvitettävissä välittömästi. Vaikka kyseisillä 

johtamismenetelmillä on mahdollista nähdä nykyhetken toiminnan tila, niiden vaikutus ei 

vielä ylety vaihdetehtaan kaikkiin työpisteisiin.  Nykytilan mittariston seuraaminen on 

tärkeää, mutta sähköisessä tietokannassa olevista historiatiedoista pystytään vetämään 

johtopäätöksiä tuotantolinjan toiminnasta ja kehityksestä. Seuraavassa luvussa käsitellään 

tietokantoihin tallennettuihin tilastoihin sekä päivittäisjohtamisesta saatuihin tuloksiin 

perustuva arvio fyysisten layout-, työjärjestely- sekä johtamiskulttuurimuutosten tuomista 

eduista pilottihankkeen siirtokoneistokokoonpanolinjalle Hyvinkään vaihdetehtaalla.   
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7 KEHITYSTOIMIEN VAIKUTUS SIIRTOKONEISTOTUOTANNON 

TUNNUSLUKUIHIN 

 

 

Edellisessä kappaleessa on kerrottu tuotannon kehitystoimista Hyvinkään vaihdetehtaalla. 

Arvovirtakartoituksessa tehtyjen havaintojen jälkeen tuotannon läpimenoajan laskettiin 

parhaimmillaan lyhenevän 66 % kaikkien muutostoimien valmistuttua ja keskeneräisen 

tuotannon odotettiin tippuvan tällöin 30 %. Tuotantolinjan kehittäminen ja uuden layoutin 

käyttöönotto ovat pitkiä prosesseja, joten tutkimuksen aikana tehtiin työjärjestely- ja 

layoutmuutokset ainoastaan kahteen viimeisimpään työvaiheeseen eli maalaamoon ja 

koneistokokoonpanoon. Näiden kehityshankkeiden arvioitiin jo yksinään laskevan 

keskeneräisen tuotannon määrää 18 % ja lyhentävän tuotantolinjan läpimenoaikaa 31 %. 

Tässä luvussa vertaillaan tutkimuksen aikana tehtyjä mittauksia ennen muutosten 

toteuttamista tehtyihin mittauksiin tuotannon läpimenoajasta sekä keskeneräisen tuotannon 

määrästä. Tässä luvussa otetaan myös kantaa päivittäisjohtamisen tavoitteista esille 

nousseisiin seikkoihin, joiden on todettu vaikuttavan tuotannon tunnuslukuihin negatiivisesti 

kehitystavoitteisiin ja -arvioihin nähden.  

 

7.1 Keskeneräisen tuotannon muutos 

Keskeneräisen tuotannon määrän laskemiseksi tehtiin tutkimuksen aikana yhteensä viisi isoa 

muutosta. Suurimmat keskeneräiseen tuotantoon vaikuttavat muutokset olivat eräkokojen 

pienentäminen, työpisteiden layout- ja järjestelymuutokset, standardoidun työtahdin 

luominen työpisteille sekä välivarastojen minimointi tuotannonohjausta muuttamalla.  

Jokaisen yksittäisen muutoksen vaikutusta tuotannon sujuvuuteen ei pystytty tutkimuksen 

aikana todentamaan johtuen kahden kuukauden mittausjaksosta ja muutettujen 

toimintatapojen määrästä. Keskeneräisen tuotannon mittaus suoritettiin samaan aikaan 

läpimenoaikamittauksen kanssa.  

 

Kaiken kaikkiaan mittausten mukaan tutkimuksen aikana pystyttiin vähentämään 

keskeneräisen tuotannon määrää 11 % (± 9 %). Vaihtelua keskeneräisen tuotannon määrässä 

tapahtui mittauksen aikana paljon, mutta mittauksen aikana havaitut maksimit ylittivät 

vanhan keskeneräisen tuotannon keskiarvon ainoastaan kolmesti. Kaiken kaikkiaan 

tammikuusta helmikuuhun kestäneen mittauksen keskihajonta pieneni 5 % aikaisemmasta 
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mittauksesta, joka suoritettiin touko- kesäkuulta kerätystä datasta. T-testin perusteella 

voidaan todeta tulokset tilastollisesti erittäin merkitseviksi. Toteutetut muutokset ovat siis 

vähentäneet keskeneräisen tuotannon määrää Hyvinkään vaihdetehtaalla. Alla olevassa 

kuvassa 23 on esitetty keskeneräisen tuotannon vaihtelu Hyvinkään vaihdetehtaalla. 

 

 

Kuva 23. Keskeneräisen tuotannon vaihtelu tuotannossa. 

 

7.2 Läpimenoaikojen muutos 

Läpimenoaikojen parantamiseksi tehtiin tutkimuksen aikana yhteensä neljä suurta muutosta 

tuotantoon. Merkittävimmät muutokset läpimenoaikoihin liittyen olivat tuotannon 

työtehtävien uudelleen järjestely vähentäen kokoonpanijan keräilyyn käyttämää aikaa, 

työpisteiden sisäiset layoutmuutokset, päivittäisjohtamisen aloittaminen antaen 

työntekijöille tavoitteellisuutta työpäivään sekä työjärjestelyjen muutokset poistaen 

työntekijöiltä työtehtäviä mahdollistaen työpisteiden tasaisemman toimintatahdin. Kaikki 

keskeneräistä tuotantoa vähentävät muutokset ovat suoraan vaikutuksessa läpimenoaikaan, 

sillä jonottavien tuotteiden väheneminen vaikuttaa läpimenoaikaan lyhentävästi (Little & 

Graves 2008, s. 81-82). Mittaustulokset tukemaan väitettä läpimenoajan ja eräkoon 

riippuvuudesta esitetään taulukossa 5. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen aikana pystyttiin 

lyhentämään läpimenoajan keskiarvoa 24 % (± 26 %). Vaihtelusta johtuen mittauksen 

virhearvoksi muodostui kuitenkin lopulta suurempi kuin itse parannuksesta, mutta jokaiselle 

selkeälle poikkeamalle on kuitenkin päivittäisjohtamisen kautta löydettävissä selitys. Vaikka 

vaihtelua oli muutosten jälkeenkin tehdyissä mittauksissa paljon, pieneni läpimenoaikojen 

Keskeneräinen tuotanto Mitattu keskiarvo Alkutilanne
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keskihajonta 24 % verrattuna ennen kesää tehtyihin mittauksiin. T-testin perusteella sekä 

koko datan, että yksittäisten eräkokojen läpimenoaikojen eroavaisuudet olivat erittäin 

merkitseviä, kun toukokuussa mitattua yhden ja kahden kappaleen erien läpimenoaikoja 

verrattiin tammikuussa mitattuihin arvoihin. 

 

Tulevaisuudessa tuotannon tasaisen tahdin merkitystä tullaan korostamaan ja kun yhden 

kappaleen virtaus aloitetaan myös esikokoonpano- ja kokoonpanotyöpisteillä, voidaan 

tuotannon tahdin olettaa tasaantuvan. Kaiken kaikkiaan mittaustuloksesta voidaan kuitenkin 

päätellä, että hyviä asioita on tapahtunut tuotantolinjalla, vaikka vaihtelu on osapuutteista, 

eräkoista ja laatuvirheistä johtuen edelleen suurta. Alla olevassa kuvassa 24 on esitetty 

tuotannon läpimenoaikojen vaihtelu mittauksen aikana.  

 

 

Kuva 24. Läpimenoaikojen vaihtelu tuotannossa. 

 

Mittauksen aikana tuotannossa oli käytössä kolme erikokoista tuotantoerää: yhden, kahden 

ja kolmen kappaleen erät. Läpimenoaikojen mittauksissa havaittujen vaihteluiden takia 

päätettiin tehdä katsaus eräkoon vaikutuksesta tuotannon läpimenoaikaan. Tietokannoista 

saatujen arvojen perusteella 80 prosenttia läpimenoajan keskiarvoa matalammista 

läpimenoajoista oli toteutunut, kun mitattavan erän suuruus oli pienempi kuin kolme 

vaihdetta. Taulukossa 5 esitetyt läpimenoaikojen eroavaisuudet eräkoosta riippuen olivat t-

testin perusteella erittäin merkitseviä, kun verrattiin yhden ja kahden kappaleen erän 

läpimenoaikaa kolmen kappaleen erään. Ero yhden ja kahden kappaleen erien 

Läpimenoaika Mitattu keskiarvo Lähtötilanne
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läpimenoajoissa ei ollut t-testin perusteella merkityksellinen ja niiden eroavaisuus on myös 

alle mittauksen virhearvon. Mittaustulos herätti tuotantolinjalla keskustelun siirtovaihteiden 

eräkoon pienentämisestä kahteen vaihteeseen. Eräkoon pitäminen kahdessa vaihteessa ei 

vaikuttaisi kuitenkaan tavoitteeseen siirtää tuotantoa toimimaan täysin yhden kappaleen 

virtauksella. 

 

Taulukko 5. Eräkoon vaikutus tuotannon läpimenoaikoihin 

Eräkoko Prosentuaalinen osuus yhden 

kappaleen läpimenoajasta 

Kuinka suuri osuus eristä alitti 

läpimenoajan keskiarvon  

1 100 % (± 20 %) 82 % 

2 107 % (± 13 %) 81 % 

3 161 % (± 22 %) 37 % 

 

7.3 Tuotannon arviointi päivittäisjohtamisen avulla 

Kuvassa 25 on esitettynä maalaamon tavoitekuvaajat esimerkkinä päivittäisjohtamisen 

seurannasta. Tavoitteen numeerista määrää ei esitetä kuvaajassa, mutta toteumapylväät 

antavat tästä huolimatta selkeän kuvan työpisteen toiminnasta lyhyellä aikajänteellä. Vaikkei 

kuvaajaan ole merkitty myöskään tavoitemuutosten ja tavoitteesta poikkeamien syitä, ovat 

ne kaikki kirjattuna päivittäisjohtamistaululle ja edenneet siitä ratkaistavaksi Kanban-

taululle. Voidaan kuitenkin todeta, että maalaamon lattiankorjaus, nosturin rikkoutuminen, 

joululomat sekä yksittäiset poissaolot näkyvät selkeästi tuotannon tavoitteissa ja toteumissa. 

Toteumia tarkasteltaessa on mahdollista havaita päivä, jolloin siirryttiin vanhasta 

maalausrytmistä uuteen rytmiin. Viikosta kolme eteenpäin tuotannon piikit ovat tasoittuneet, 

lukuun ottamatta maalaamon korjausta ennen ja jälkeen tehtyjä ylityökuormia viikoilla kuusi 

ja seitsemän. Kenties suurin merkille pantava asia alla olevassa kuvaajassa onkin viikolla 

seitsemän korjaustöiden takia tehdyn ylityöviikonlopun jälkeinen maanantai, jolloin 

maalaamossa ei pystytty tuottamaan yhtäkään vaihdetta. Tämä johtui siitä, ettei 

maalattavissa olevia vaihteita enää ylityöviikonlopun jälkeen ollut ja saman ongelman 

kanssa painittiin koko loppuviikko. 
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Kuva 25. Maalaamon tavoitteiden toteutumisen seuranta päivittäisjohtamisen avulla. 

 

Yksittäiset ongelmat vaikuttavat tuotannon läpimenoaikaan sekä keskeneräisen tuotannon 

määrään. Niiden takia tuotannon työpisteillä joudutaan tekemään ylimääräistä työtä tai 

vastaavasti odottamaan. Tämä kaikki on arvoa tuottamatonta hukkaa, josta halutaan päästä 

eroon. Kaiken kaikkiaan voidaan kuitenkin niin maalaamon, kuin muidenkin tutkimuksen 

aikana kehitettyjen työpisteiden osalta todeta, ettei tuotannossa havaitut ongelmat johdu 

enää näistä työpisteistä. Kyseinen johtopäätös voidaan vetää tuotantotavoitteiden 

toteutumisesta aina, kun siihen on ollut edellytykset. 

 

Kuten tietokantojen tiedot sekä päivittäisjohtamisesta saadut tulokset osoittavat, tuotannon 

työpisteillä pystytään tuottamaan vaihteita ja koneistoja tavoitteiden ja arvioiden mukaan. 

Tämä vaatii kuitenkin onnistuakseen hyvät olosuhteet ilman osapuutteita, konerikkoja, 

laatuvirheitä ja työntekijöiden poissaoloja. Pienetkin muutokset tuotannossa aiheuttavat 

helposti tuotannon jäämisen tavoitteesta, jolloin joudutaan tekemään ylitöitä tuotannon 

tasaamiseksi. Kuten kirjallisuudestakin on havaittu, ovat tuotannon kehitystoimet jatkuvan 

kehittämisen prosessi, jossa ongelmat pyritään korjaamaan hyödyntämällä kestäviä ja 

helposti toteutettavia ratkaisuja. Kaikista tuotannossa havaituista ongelmista on kuitenkin 

mahdollisuus päästä eroon yksi kerrallaan. Visuaalinen johtaminen sekä 

päivittäisjohtaminen tekevät ongelmat helpommin havaittavaksi ja Kanban-taululla 

ongelmanratkaisuprosessin seuranta parantaa tuotannon edellytyksiä ongelmattomiin 

työpäiviin.  

Ma Ke Pe Ti To Ma Ke Pe Ti To Ma Ke Pe Ti To Ma Ke Pe Ti To

1 2 3 4 5 6 7 8

Maalaamon tavoite ja valmistuneet vaihteet

Tavoite Valmistuneet
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8 POHDINTA 

 

 

Työpajoissa suunniteltujen ja tuotannon työpisteillä toteutettujen muutosten todettiin 

mittausten mukaan parantaneen tuotannon sujuvuutta Hyvinkään vaihdetehtaalla. Kaikkiaan 

tuotannossa toteutettiin yhdeksän kappaleissa 7.1 ja 7.2 esitettyä suurta muutosta, jotka 

osaltaan nopeuttivat tuotannon läpimenoaikaa ja vähensivät keskeneräisen tuotannon 

määrää. Tutkimuksen aikana pienempiä ongelmia ja puutteita oltiin korjattu Kanban-taululla 

helmikuun puoleenväliin mennessä 29 kappaletta, joista jokaisella oli vaikutusta 

työpisteiden toiminnan kehittymiseen ja sen kautta myös leikkaava vaikutus tuotannon 

kustannuksiin. Tutkimuksen loppuun mennessä Kanban-taululla ratkaistujen ongelmien 

määrä nousi lähelle neljääkymmentä. Tässä luvussa käsitellään tärkeimmät tutkimuksen 

aikana esille nousseet havainnot, hyödyt sekä kehityskohteet, ja arvioidaan tutkimuksen 

luotettavuutta.  

 

8.1 Arvio tutkimuksen luotettavuudesta 

Tuotantoa arvioitaessa havaittiin paljon vaihtelua johtuen yksittäisten tuotantoerien 

valmistusongelmista. Vaihtelun todettiin päivittäisjohtamisen avulla johtuvan osapuutteista, 

virheellisistä osista ja tuotantoerien kiireellisyysvaatimusten eroavaisuuksista. Vaihtelu ja 

mahdolliset mittausvirheet ovat huomioitava mittaustuloksissa ja tästä syystä määritetyt 

virhearvot ovat liitettynä jokaiseen tietokannoista tehtyyn mittaukseen. Tietokannoista 

mitattiin tuotannon läpimenoaikojen ja keskeneräisen tuotannon määrän kehittymistä 

kahdesti. Toinen mittauksista suoritettiin kahden kuukauden ajanjaksolta ennen 

muutostoimien aloittamista ja toinen mittaus suoritettiin yhtä pitkältä ajanjaksolta tuotannon 

muutosten toteutuksen jälkeen tuotannon tahdin tasaannuttua. Mittausten keskiarvoja ja 

keskihajontoja verrattiin keskenään. Mittausdatalle tehtiin myös t-testit, jolla todistetaan 

arvosarjojen eroavaisuudet. Tilastollisten mittausten virheentarkastelu on suoritettu yhden 

sigman todennäköisyyttä hyödyntäen tarkoittaen, että noin 68 % mittauksissa tehdyistä 

havainnoista osuu virhearvojen sisäpuolelle. 

 

Manuaalisia mittauksia käytettiin tuotannon työpisteillä tapahtuvien toimien ajalliseen 

mittaukseen. Manuaalisilla mittauksilla pystyttiin tuotannon työpisteiden sisällä tarkempaan 

mittaustarkkuuteen kuin tietokantoja tarkastelemalla. Vaikka manuaaliset aikamittaukset 
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tehtiin sekunnin tarkkuudella, ovat tutkimuksen arvovirtakartoituksessa ja tuotannon 

prosessiaikojen vertailussa aikojen vertailu tehty 5 minuutin tarkkuudella, jotka ovat 

muunnettuna prosenttiosuuksiksi. Kyseinen esitystarkkuus riittää työpistekohtaisten 

tuotantoaikojen erotteluun, sillä eroavaisuudet työpisteiden välillä ovat suurimmillaan moni 

kymmenkertaisia. Työpisteiden sisäisten toimien mittaukset toteutettiin myös 

sekuntikellolla, mutta kyseisistä tuloksista on tässä tutkimuksessa esitetty ainoastaan arvoa 

tuottamattoman ja arvoa tuottavan työn eroavaisuudet. 

 

Vaikka tutkimuksen aikana tehdyt mittaukset ovat tehty eri toimia mitattaessa eri 

menetelmillä, on tarkistusmittauksia tehty rinnakkain toista menetelmää käyttäen. 

Esimerkiksi keskeneräistä tuotantoa mitattiin tietokantojen lisäksi visuaalisin keinoin 

tekemällä tarkistuslaskentoja tuotannon työpisteillä ja läpimenoaikoja tarkasteltiin 

yksittäisten tuotteiden tarkkuudella päivittäisjohtamista hyväksikäyttäen. Usean 

mittausmenetelmän käyttäminen rinnakkain luo tutkimustuloksille luotettavamman pohjan 

ja lisää näin tutkimuksen validiteettia.  

 

8.2 Tutkimustavoitteiden täyttyminen 

Tutkimuksen alussa esiteltiin tutkimustavoitteita jäsenneltäessä esille nousseet 

tutkimuskysymykset, joihin tässä tutkimuksessa vastattiin. Vastaamalla 

tutkimuskysymyksiin pystytään todentamaan tutkimuksen tavoitteiden täyttyminen. Tässä 

kappaleessa on eritelty tutkimuksen aikana löydetyt ratkaisut tutkimuskysymyksiin, jotka 

ovat esitetty myös tuotannon kehitystoimia ja kehitystoimien vaikutusta käsittelevissä 

luvuissa. 

 

Tuotannon työjärjestelymuutokset tehtiin painottaen työntekijöiden arvoa tuottavaa työtä. 

Keräilyn ja ylimääräisten siirtojen antaminen varastomiesten tehtäväksi helpottivat 

tuotantolinjan työntekijöiden työtaakkaa ja mahdollisti tahtiaikaan pääsemisen. Kaikilla 

työpisteillä otettiin käyttöön yhden kappaleen virtaus, vaikka esikokoonpanossa ja 

maalaamossa sen käyttöönottoon jouduttiin käyttämään hyödyksi päällekkäisiä 

sivuprosesseja. Tämä toteutettiin hyödyntämällä työpisteen sisäisiä odotusaikoja, jotka 

standardoituina mahdollistavat yhden kappaleen tekemisen kerrallaan muiden jo tehtyjen 

kappaleiden jäähtyessä tai kuivuessa. Keräilyn siirtäminen toisten kuin työpisteen 

työntekijän tehtäväksi ei ollut ainoa muutos työnkuviin. Myös suojauspisteen siirtäminen 
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kokoonpanon viereen vähentää työnmäärää maalaamon tiloissa, vaikkei arvoa tuottavan 

työn määrä lopulta kyseisessä muutoksessa vähentynytkään. Siirto kuitenkin vähensi 

maalaamossa olevien vaihteiden määrää vapauttaen lattiatilaa arvoa tuottavalle työlle, eli 

kuivumiselle. Päällekkäisten sivuprosessien käytön esikokoonpanossa ja maalaamossa sekä 

standardirytmillä toimivan yhden kappaleen virtauksen koneistokokoonpanossa lisäksi 

muutoksia suunniteltiin myös kokoonpanotyöpisteelle. Ennen muutosten suunnittelua 

kokoonpanotyöpisteellä työskenteli kaksi työntekijää, jotka valmistivat vaihteita 2-6 

kappaleen erissä alusta loppuun. Työpajoissa suunniteltujen muutosten mukaan työpisteitä 

olisi jatkossa kolme, joissa jokaisella valmistetaan vain tietty työvaihe kokoonpanosta. 

Ylimääräisen työpisteen ja liikkuvan työvoiman ansiosta myös kokoonpanoon oli 

suunnitelmien mukaan mahdollista saada aikaan yhden kappaleen virtaus vaihteluista 

huolimatta. 

 

Ennen tutkimuksen aloitusta puolivalmisteita kuljetettiin edestakaisin tehdasrakennuksesta 

toiseen ja maalaamoon kertyi ylimääräistä tuotantoa odottamaan suojaustyövaihetta. 

Työpisteiden sommitteluun tehtiin tutkimuksen aikana kaksi radikaalia muutosta. 

Koneistokokoonpanotyöpiste siirrettiin maalaamon viereen, jolloin tuotannossa päästiin 

eroon yhdestä siirtymästä tehdasrakennusten välillä. Toinen tehdyistä muutoksista liittyi 

ennen tutkimuksen alkua vielä maalaamossa tehtyyn vaihteiden suojaukseen, joka siirrettiin 

kokoonpanotyöpisteiden viereen mahdollistaen standardoidun työrytmin käyttöönoton 

maalaamossa. Tehdyt muutokset vähensivät puolivalmisteiden välivarastointipisteitä 

neljästä yhteen ja vapautti toisen ovista muiden, kuin koneistokokoonpanolinjan käyttöön. 

 

Puolivalmisteiden kuljetusmenetelmiin kehitettiin tutkimuksen aikana muutoksia, joilla 

pystytään aikaansaamaan kokoonpanijoiden työtaakan väheneminen sekä visuaalisen 

imuohjauksen aikaansaaminen esikokoonpanotyöpisteelle ilman ylimääräisiä siirto- tai 

merkkausvaiheita. Kuljetusmenetelmiin liittyvät muutokset koskivat ainoastaan 

esikokoonpanotyöpistettä sekä tuotteiden siirtämistä esikokoonpanosta kokoonpanoon. 

Maalaamon ja koneistokokoonpanon tuotteiden siirrot koettiin hyvin toimiviksi myös 

nykyisillä järjestelyillä.  Kokoonpanokärryjen käyttäminen vähentää kuitenkin 

esikokoonpanossa työntekijän päivittäisiä nostoja ja helpottaa kappaleiden siirtämistä 

automaattivarastosta työpisteelle. Myös lämpösovitusten tekemisen aikana kävelty matka 

puolittuu, sillä kokoonpanokärryn työntäminen uunin viereen on mahdollista. 
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Kokoonpanokärryn ansiosta esikokoonpanotyöpisteellä ei tarvita lainkaan trukkia, jolloin se 

vapautuu muiden työpisteiden käyttöön. Kärryjen käyttöönotto on helppo ratkaisu, sillä 

tarvittavia kärryjä on jo Hyvinkään vaihdetehtaalla eikä niiden muokkaaminen 

esikokoonpanoa varten ole tarpeellista. Tuotantolinjalle on suunniteltu uuden maalaamon 

hankintaa. Kyseisen hankinnan jälkeen kuljetusjärjestelmän muutos tulee aiheelliseksi myös 

maalaamoon, mutta tarkkoja suunnitelmia tämä osalta on mahdoton tehdä ilman tietoja 

maalaamon tarkoista mitoista ja järjestelyistä. 

 

Muutokset työpisteiden työjärjestelyihin sekä sommitteluun vaikuttivat sekä tuotannon 

läpimenoaikaan, että keskeneräisen tuotannon määrään alentavasti. Mittausten perusteella 

tuotannon läpimenoaika laski 24 ± 26 % ja keskeneräisen tuotannon määrä väheni 11 ± 9 %. 

Saavutetut parannukset mahdollistettiin ottamalla käyttöön standardoitu työrytmi 

maalaamossa ja koneistokokoonpanossa. Työrytmin tasaannuttua myös valmistuneiden 

tuotteiden määrä päivässä tasaantui, joka näkyi mittauksissa läpimenoaikojen ja 

keskeneräisen tuotannon vaihtelun vähenemisenä. Tasaantunut työrytmi ja osapuutteellisten 

tuotteiden vapauttamatta jättäminen minimoi työpisteiden väliin jääneen välivaraston 

parantaen näin tuotannon sujuvuutta. Työrytmin tasaantumista ja sen myötä tuotannon 

sujuvuutta ajoivat eteenpäin myös päivittäisjohtamisen luoma tavoitteellisuus sekä 

käyttöönotettu yhden kappaleen virtaus.  

 

Myös tuotannonsuunnitteluun tehtiin ja suunniteltiin tutkimuksen aikana muutoksia. 

Tutkimuksen aikana suunnitelluilla ja toteutetuille työpisteille kehitettiin kyky mukautua 

tuotannon vaihteluihin. Tuotannonsuunnittelun kannalta työntekijöiden lisääminen ja 

vähentäminen ovat toimia, joilla pystytään reagoimaan vaihteluihin kokoonpanossa ja 

koneistokokoonpanossa, kun taas kuivaus- ja jäähdytyserien muuntaminen mahdollistaa 

maalaamon ja esikokoonpanon sopeutumisen erilaisiin tuotantovaatimuksiin. 

Tuotannonohjauksellisesti olisi tärkeää, että tuotteet vapautettaisiin tuotantolinjan sen 

hetkisen toimintakyvyn mukaan tasaisella tahdilla, jotta välivarastojen syntyminen 

minimoidaan. Erilaisten tuotekombinaatioiden vapauttamisen järjestyksellä ei ole 

merkitystä, sillä työpisteet ovat joustavia ja suunniteltu tuottamaan erilaisia tuotteita 

järjestyksestä riippumatta. Yhden kappaleen virtauksen käyttöönoton kannalta tuotantoerien 

pienentäminen esimerkiksi kahteen vaihteeseen olisi luvussa 7.2 esitettyjen mittausten 

mukaan aiheellista. Pienet kahden kappaleen erät helpottaisivat myös tuotteiden 
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vapauttamista, sillä osapuutteellisten tuotteiden vapauttaminen ei ole eduksi tuotannolle. 

Pienten eräkokojen avulla yhden osan puuttuminen vaikuttaa ainoastaan yhden tai kahden 

kappaleen vapauttamiseen, kun taas kuuden kappaleen erällä kaikki vaihteet jäävät 

odottamaan yhden osan saapumista. 

 

8.3 Tutkimustulosten hyödynnettävyys 

Tässä tutkimuksessa on käsitelty ainoastaan yhtä kokoonpanolinjaa Hyvinkään 

vaihdetehtaan monista kokoonpanolinjoista. Tutkimuksessa käytetyt menetelmät ja työpajat 

soveltuvat sellaisinaan myös muiden kokoonpanolinjojen, kuin myös osavalmistuslinjojen 

kehittämiseen. Siirtokoneistojen kokoonpanolinja on kuitenkin vain pieni osa vaihdetehtaan 

toimintaa. Tutkimuksen aikana toteutetut muutokset tuottivat parannuksia kokoonpanolinjan 

toimintaan. Olisikin suositeltavaa, että vastaavanlaisia kehityshankkeita suoritetaan jatkossa 

myös muilla Hyvinkään Konecranesin tuotantolinjoilla ja tehtailla. 

 

Käytetyt menetelmät eivät mahdollista ainoastaan tuotannon parantamista, vaan menetelmiä 

voidaan käyttää myös esimerkiksi toimistoympäristön kehittämiseen. Jatkuva kehittäminen 

Kanban-taulujen ja päivittäisjohtamisen avulla sekä työpistekohtaisten kehitystyöpajojen 

standarditoiminta ovat tuotantoon tehtyjen muutosten lisäksi tärkeimmät tutkimuksen 

tuomat edut Hyvinkään Konecranesille. Tehtyjen muutosten tuotannolliset edut 

keskeneräisen tuotannon ja läpimenoaikojen parannuksessa sekä nykyinen tuotantoprosessin 

toiminta on innostanut jo muita tehtaita kokeilemaan samaa toimintamallia. Vastaavanlaisia 

kehityshankkeita on suunnitteilla ja päivittäisjohtamis- sekä Kanban-taulujen käyttöä on 

harjoiteltu muillakin Konecranes Hyvinkään tehtailla. 

 

8.4 Muutosten tuomat edut tuotantoon 

Työryhmissä suunnitellut muutokset työjärjestelyihin sekä tuotannon sommitteluun ovat 

helpottaneet niin tuotannon kuin toimistonkin työntekijöiden arkea. Muutokset poistavat 

työntekijältä ylimääräisiä arvoa tuottamattomia työvaiheita kuten keräilyä, jolloin tuotannon 

työntekijälle muodostuu paremmat mahdollisuuden oman arvoa tuottavan työnsä 

tekemiseen. Kokoonpanijoiden ylimääräiset työvaiheet lisäävät logistiikan työtaakkaa, sillä 

keräily siirrettiin heidän vastuulleen. Keräily tapahtuu kuitenkin Kanban-hyllyihin, joiden 

täyttöväli on laskettu osakohtaisesti kahteen viikkoon, jolloin logistiikan työmäärä kasvaa 

ainoastaan yhdellä tunnilla viikossa. Työpisteiden sommittelumuutos kuitenkin vähentää 
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logistiikan suorittamia työpisteiden ja hallien välisiä siirtoja kolmanneksen, jolloin Kanban-

hyllyjen täyttöön vapautuu aikaa jopa 30 minuuttia päivässä. Näin ollen säästytään 

logistiikan ylityöllistämiseltä, kun keräilyyn käytetty työaika kompensoidaan siirtelyn 

vähenemisellä. Tehtävänjaon muututtua esimerkiksi yhden koneiston varusteluun käytetty 

aika väheni 30 %, eikä työntekijän tarvitse enää työtä tehdessään poistua työpisteeltään. 

 

Tuotannon muuntaminen yhden kappaleen virtaukseen ei ainoastaan pienennä 

keskeneräisten tuotteiden määrää ja lyhennä läpimenoaikaa, vaan parantaa tuotannon 

ennustettavuutta ja mahdollistaa visuaalisen johtamisen. Yhden kappaleen virtauksen 

ansiosta varustelupisteellä pystyttiin tekemään muutos epäergonomisiin työasentoihin 

hyödyntämällä nostopöytää. Työpisteen järjestyksen standardoinnin jälkeen nostelu ja 

siirtely vähenivät niin maalaamossa kuin varustelutyöpisteelläkin. Yhden kappaleen 

virtauksen avulla pystyttiin luomaan niin maalaamoon kuin varustelutyöpisteellekin 

standardityörytmi, jonka avulla kyettiin minimoimaan keskeneräisen tuotannon määrä 

työpisteiden välissä ja sisällä. Selkeän päivittäisen työrytmin luominen työpisteille minimoi 

odottelun työpisteiltä, sillä joka aamu kun työntekijä tulee töihin, on hänelle edellinen 

työpiste tuottanut tekemistä päivän ensimmäisiksi tunneiksi. 

 

Fyysisten layout- ja prosessimuutosten lisäksi työn aikana tehtiin muutoksia tuotannon 

seuranta- ja johtamisjärjestelyihin. Päivittäisjohtaminen on tuonut työpisteille 

tavoitteellisuutta ja parantanut näin tuotannon jatkuvaa seurantaa. Tavoitteellisuuden 

ansiosta pystytään päiväkohtaisesti toteamaan, onko tuotannossa ollut viivästyksiä, ja mitkä 

ovat olleet syyt, mikäli tavoitteeseen ei olla päästy. Nämä päivittäisjohtamisessa esille 

nousset ongelmat ovat siirretty Kanban-taululle, jossa ne ovat ratkaistu pureutuen ongelman 

juurisyyhyn. Kehitystoimien seuraaminen Kanban-taululla on ollut viikoittaista ja mukana 

ovat olleet kaikki tuotannon ongelmiin liittyvät henkilöt. Haastavammissa 

kehityshankkeissa, kuten tuotteiden fyysisissä muutoksissa on ongelmat eskaloitu 

suunnittelulle ja ostolle, jossa ongelmiin on pystytty vaikuttamaan. 

Päivittäisjohtamistaululla olevat tavoitteet ovat koko vaihdetehtaan tavoitteita, jolloin 

yksittäisen työpisteen tuloksessa voidaan havaita koko tuotantolinjan vaikutus 

toimitustäsmällisyyteen. Esimerkiksi mikäli maalaamoon saapuu iltapäivällä 5 vaihdetta 

tavoiteltua pienempi määrä maalattavaksi, voidaan todeta, ettei pullonkaulana ole 

maalaamo, vaan jokin aikaisemmassa vaiheessa oleva tekijä. Tämä oletus voidaan siis tehdä, 
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mikäli maalaamo pystyy normaalisti tuottamaan tavoitellun määrän vaihteita päivässä. Etu 

tuotantolinjakohtaisen tavoitteen käytössä on juurikin tuotannon jättämän juurisyyn 

löytäminen, joka tutkimusten aikana tehtyjen päivittäisjohtamishavaintojen mukaan on ollut 

vähenevissä määrin itse tuotannon työpisteet. 

 

8.5 Tiimityön ja korkean aktiivisuuden vaikutus tutkimukseen 

Tämä tutkimus perustuu tuotannon tilastollisen seuraamisen lisäksi tiimityöhön. Erilaiset 

työpajat työpisteiden kehittämiseen ja arvovirtakarttaan liittyen antoivat mahdollisuuden 

muutostoiminnan aloittamiselle. Kaiken kaikkiaan työpajoihin osallistui koko 

siirtokoneistokokoonpanolinjaa pyörittävä väki. Niin tuotannon kuin toimistonkin 

työntekijöiltä saatu tieto toiminnan kehitystarpeista olivat tutkimuksen kannalta oleellisessa 

roolissa. Osallistuminen kehitystyöpajoihin oli aktiivista, ja kaikki kehitysideat pohjautuivat 

lopulta työntekijöiden omiin ajatuksiin tuotannon kehittämisestä. Sen lisäksi, että 

muutosehdotukset saatiin ripeästi esille työpajoissa, myös itse fyysisten muutosten vieminen 

tuotannon työpisteille oli nopeaa. Tuotannon työntekijät omaksuivat yhden kappaleen 

virtauksen, visuaalisen ohjauksen ja jatkuvan parantamisen kulttuurin nopeasti, ja sovituissa 

työtavoissa ja järjestelyissä pysyttäydyttiin. Työnjohdon osuutta muutostyöhön ei voida 

väheksyä, sillä niin päivittäisen johtamisen rutiinit, kuin visuaalisen johtamisen 

hyväksikäyttäminenkään ei ollut enne projektin aloittamista käytössä. 

 

Lean-hanke otetaan vakavasti muuallakin kuin tuotannossa, ja parannusehdotuksia on viety 

myös organisaatiotasolla ylöspäin. Tutkimuksen aikana järjestettiin koneistokokoonpanon 

kehitystyötä koskeva palaveri suunnittelijoiden ja oston kanssa, jossa päätettyjen 

parannusten arvioidaan nopeuttavan koneistokokoonpanon työtä 40 % jo parannetusta 

kokoonpanoajasta. Kommentit palaverin jälkeen olivat äärimmäisen positiivisia kaikkien 

osapuolten osalta ja vastaavia palavereja pyydettiin järjestettäväksi useammin.  

 

Lean-kehityshanke otettiin vaihdetehtaalla myös osaksi yhteistä osastobonusta. 

Käynnistetyssä osastobonustehtävässä työntekijöiden tuli laatia parannusehdotus omaan 

työpisteeseensä liittyen ja kehittää asiakasyhteistyötä seuraavalla työsolulla työskentelevän 

kanssa. Tehtävän palautusprosentti oli 100 %, ja tehdyistä parannushavainnoista 66 % 

otettiin välittömästi työn alle. Yli 70 % vastanneista koki asiakastyytyväisyyden kehittyneen 

parannusten ansiosta. 
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8.6 Jatkotutkimuskohteet ja kehitysideat 

Lean pilotti siirtokoneistokokoonpanolinjalla antoi hyvän käsityksen siitä, miten suuren 

positiivisen vaikutuksen lean-implementointi voi tuottaa läpimenoaikojen lyhentämiseen ja 

keskeneräisen tuotannon määrään. Tutkimuksen aikana tehtiin fyysisiä muutoksia yhden 

tuotantolinjan kahdelle työpisteelle, mutta on odotettavissa, etteivät muutostoimet jää siihen. 

Arvovirtakartoitustyöpajassa ja työpistekohtaisissa työpajoissa nousi esille ongelmia, jotka 

eivät saaneet ratkaisua tutkimuksen aikana. Jatkokehitystä vaativia kohteita voisi 

vaihdetehtaalla olla esimerkiksi automaattivaraston, osavalmistuksen ja ostotoiminnan 

kehittäminen. Nämä kolme tekijää ovat tuotannossa havaittujen ongelmien lisäksi 

suurimmat viivästysten aiheuttajat Hyvinkään vaihdetehtaalla. 

 

8.6.1 Ajatusmaailman levittäminen ympäri vaihdetehdasta 

 Asiakassuhteet ovat tärkeässä osassa osien saatavuuden ja aikataulutuksen kannalta.  

Kokoonpanolinja on niin osavalmistuslinjan kuin ostotoiminnankin asiakas. Siirtämällä 

kehitystoimia asteittain ylävirtaan, pystytään lopulta luomaan aukottomasti toimiva 

arvovirta, jonka tuottavuus ja ennustettavuus vastaavat organisaation tavoitteita. Esimerkiksi 

omavalmistetuotantoa pystytään kehittämään jatkossa leanin avulla. Tuotantoerien 

pienentäminen ja SMED voisivat olla helpoimmat askeleet kohti hukattomampaa 

työympäristöä koneistuksessa. Myös päivittäisjohtamisen ja sen myötä tavoitteellisuuden 

tuominen koneistukseen voisi saada aikaan tuotannon tasaantumisen mahdollistaen 

osapuutteiden minimoinnin kokoonpanolinjalla. Koneistuksessa jouduttiin tutkimuksen 

aikana ottamaan käyttöön vuorojärjestelyt osapuutetilanteen ratkaisemiseksi ja kasvaneen 

kysynnän tyydyttämiseksi, mutta jo tuotannonohjauksen ja päivittäisjohtamisen 

kehittäminen voisivat parantaa tuotannon ennustettavuutta niin, ettei vuorotyöstä tarvitsisi 

tehdä jatkuvaa käytäntöä. 

 

Tutkimuksen aikana työnjohto innostui yhden kappaleen virtauksen tuomista eduista 

läpimenoaikojen lyhentämisessä ja keskeneräisen tuotannon vähentämisessä. Yhden 

kappaleen virtaus otettiinkin käyttöön tutkimuksen ulkopuolella olevien isojen vaihteiden 

kokoonpanossa ja päätös sai lopulta kiitosta myös työntekijöiltä. Vaikka yhden kappaleen 

virtauksen käynnistäminen muillakin tuotantolinjoilla siirtokoneistokokoonpanolinjan 

lisäksi on erinomainen asia, voisi päivittäisjohtamisen lisäämisestä myös kyseessä olevien 
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suurten vaihteiden kokoonpanoon olla hyötyä. Koko tuotannon visuaalinen seuraaminen ja 

päivittäinen tavoitteellisuus olisi parhaimmillaan tuotavissa myös toimiston 

päivittäisjohtamistaululle, jossa ongelmatilanteisiin pystytään puuttumaan ennen niiden 

ilmenemistä tuotannossa. Toimiston päivittäisjohtamistaululla seurattavia asioita voisivat 

olla esimerkiksi työpisteiden toimitustäsmällisyys, työturvallisuus ja tuotteiden laatu. Jo 

yksinkertaisilla seurantatyökaluilla, kuten tavoite- ja tulosluvuilla pystytään pitämään koko 

toimisto tuotannon tasalla, helpottaen tuotantoinsinöörin ja tuotannonohjaajan työtä uusia 

tuotteita vapautettaessa tuotantoon. 

 

8.6.2 Osapuutteiden hallinta kehittämällä varastointia ja ostotoimintaa 

Osapuutteet haittaavat vaihdetehtaan tuotannon sujuvuutta jatkuvasti. Vaihdekokoonpanoja 

joudutaan aloittamaan myöhässä viikoittain johtuen ainoastaan osto-osa- tai 

omavalmistepuutteista. Osapuutteiden hallintaan pyritäänkin Hyvinkään vaihdetehtaalla 

kehittämään, mutta kehityskaaren jatkuvuus ei ole tuotannon vaatimalla tasolla. 

Osapuutteiden poistamiseen olisikin laitettava panoksia vaihdetehtaalla, jotta tuotannon 

ennustettavuus ja johdonmukaisuus paranisivat.  

 

Suuret varastomäärät aiheuttavat ongelmia niin osto-osien kuin omavalmisteistenkin osien 

kanssa. Esimerkiksi varastoitavien osien hälytysrajojen suuruuden vuoksi, 

osavalmistuksessa joudutaan tuottamaan suuria, jopa seitsemänkertaisia eriä kokoonpanon 

päivittäisiin tavoitteisiin nähden, tarkoittaen esimerkiksi hionnassa noin kahden kokonaisen 

päivän työtä. Vastaavanlaisten suurten tuotantoerien valmistaminen ei aiheuta ainoastaan 

läpimenoaikojen pitenemistä kyseessä olevalle osalle, vaan keskeyttää yksittäisten, kenties 

jopa kiireellisten osien valmistuksen. Vaikka kyseistä tilausta ei lähetetä tuotantoon yhdessä 

erässä, on sen valmistaminen nykyisillä menetelmillä aina suoritettu niin johtuen 

koneistuksessa olevista välivarastoista, joihin kertyy ajoittain yli viikon mittaiset työjonot. 

Isot varastoarvot tuottavat tuskaa myös laatupuutetilanteissa. Esimerkkitapauksena voidaan 

pitää koko vuoden tarpeeksi ostettuja kartiopareja, joissa todettiin laatuvirhe, joka joudutaan 

nykyisin korjaamaan ennen jokaista moottorin asennusta vaihteeseen. Työmääränä 

korjaustoimi kestää ainoastaan alle 1 % koneiston kokoonpanoajasta, mutta puhuttaessa 

usean sadan kappaleen erästä kustannukset nousevat suuriksi. ABC-analyysin säännöllinen 

tuottaminen automaattivarastossa varastoitavien osavalmisteiden arvioimiseen olisi näistä 

syistä äärimmäisen suositeltavaa. 
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Ostotoiminnan läpinäkymättömyys hidastaa tuotantoa ja aiheuttaa tiedon puutetta 

valmistuksen aikataulutukseen. Viestintä vaihdetehtaan ja oston välillä käydään sähköpostin 

ja puhelinsoittojen välityksellä liittyen kiireellisimpiin osapuutteisiin, muuten oston ja 

tehtaan välinen viestintä on vähäistä. Osto antaa tilauksille aika-arviot tuotteiden 

saapumispäivämääristä tehtaalle. Nämä arviot eivät kuitenkaan pidä läheskään aina 

paikkaansa eikä päivitetyistä saapumisajoista tule automaattisesti ilmoitusta vaihdetehtaalle. 

Tämä aiheuttaa vaikeuksia tuotannon suunnitteluun ja tuotteiden vapauttamiseen. 

Tutkimuksen aikana tehtiin päätös, ettei tuotteita vapauteta tuotantoon, mikäli tuotteen 

osalistalta havaitaan yksikin osapuute. Muutos pienentää keskeneräisen tuotannon varastoja 

työpisteiden välissä, mutta heikentää vaihteiden vapauttamisen mahdollisuutta. Viikoittain 

joudutaankin sellaiseen tilaan, jossa joudutaan vapauttamaan vaihde tuotantoon jonka olisi 

ollut tarkoitus valmistua vasta viikkojen päästä. Seurantatyökalu ostojen priorisointiin on 

käytössä Konecranes Hämeenlinnan toimipisteellä, mutta kyseistä työkalua ei olla vielä 

otettu käyttöön Hyvinkäällä. Työkalun käyttöönotto helpottaisi viivästysten arviointia ja 

parantaisi ostajan edellytyksiä tehdä oikeita ostoja oikeaan aikaan. Työkalun sijasta 

esimerkiksi oman ostajan saaminen vaihdetehtaalle helpottaisi informaationkulkua. 

 

8.6.3 Standardisoinnin ja työohjeiden kehittäminen 

Työohjeiden päivittäminen on erinomainen keino tuotantoprosessien standardointiin. Aallon 

mukaan tuotannon työohjeita on kirjattu yksittäisiin tehtäviin kuten esimerkiksi 

tietojärjestelmämerkintöjen tekemiseen, vaihteen öljyn täyttöön sekä momenttitukien 

kiinnittämiseen. Kaiken kaikkiaan esimerkiksi koneistokokoonpanon työohjeita on yhteensä 

kahdeksan eri kappaletta, joista yksikään ei käsitä kokoonpanoprosessin kaikkia työvaiheita. 

Näihin kahdeksaan työohjeeseen on mukaan luettu valmistuspiirustus, joka toimii 

tärkeimpänä kokoonpanotyöohjeena. Kaikki tuotannon työohjeet ovat löydettävissä 

sähköisessä muodossa tietokannoista, joista työntekijät voivat käydä tarkistamassa 

päivitettyjä versioita olemassa olevista työohjeista. Tuotannossa työohjeet ovat käytössä 

myös paperiversioina, mutta niiden käyttö on työpisteillä vähäistä työntekijöiden 

ammattitaidosta ja harmaasta tiedosta johtuen. (Aalto & Heikkilä 2017.) Työohjeiden 

tarkkuus ja luotettavuus tuovat turvaa työntekijälle sekä tuotteita valmistavalle yritykselle. 

Mikäli tuotteissa havaitaan virhe, pystytään asiallisista työohjeista todentamaan, onko virhe 

sattunut inhimillisistä syistä vai onko prosessissa jokin vialla. Olisikin tärkeää, että 
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tulevaisuudessa koko työnkuvaa kuvaaviin työohjeisiin panostettaisiin, jotta pystytään 

pitämään yllä jatkuvaa kehitystä. 

 

8.7 Yhden kappaleen virtauksen hyödyntäminen 

Yhden kappaleen virtaus on yksi leanin perusajatuksista, mutta sen täydellinen 

hyödyntäminen kaikilla työpisteillä on mahdotonta johtuen pitkistä kuivaus- ja 

jäähdytysprosesseista. Kokoonpanotyöpisteet, joissa työtä pystytään tekemään tuotetta 

lämmittämättä ja käyttämättä kuivumista vaativia liimoja tai maaleja, pystyttiin työpajojen 

ja esimerkkityöpisteen mukaan suorittamaan hyödyntäen yhden kappaleen virtausta. 

Maalaamon ja esikokoonpanon toimiminen yhden kappaleen virtauksella tarkoittaisi 

tahtiaikaan verrattuna 22 kertaista sykliaikaa maalaamoon ja 7 kertaista sykliaikaa 

esikokoonpanoon. Kehitystyöpajoissa havaittiin toimivaksi ratkaisuksi pitkien 

sivuprosessien aikatauluttaminen ja tuotantomäärän tasaaminen hyödyntäen visuaalista 

imuohjausta. Merkittävimmäksi tekijäksi muodostui asiakasvaatimukset, joiden perusteella 

sivuprosesseissa olevien tuotteiden määrä standardoitiin. 

 

Pitkät päällekkäiset sivuprosessit aiheuttavat tuotantoon keskeneräistä tuotantoa. 

Päällekkäisten sivuprosessien käyttäminen kuitenkin lyhentää työpisteen sykliaikaa, ja 

stabiloi tuotannossa olevan keskeneräisen tuotannon. Investointi arvoa tuottavia 

sivuprosesseja nopeuttavaan teknologiaan mahdollistaisi keskeneräisen tuotannon 

pienentämisen ja läpimenoajan parantumisen maalaamossa sekä esikokoonpanossa.  

Mahdollisia investointeja voisivat olla esimerkiksi uusi kuljetinlinjalla toimiva maalaamo ja 

induktiolämmittimet esikokoonpanoon. Täytyy kuitenkin muistaa, että arvoa lisäävien 

prosessien lyhentäminen ei ole leanin tarkoitus. Kehitysinsinöörin mukaan uusi maalaamo 

voisi teoreettisesti parantaa maalaamon tuottamien vaihteiden määrää 54 %, mutta 

todellisuudessa parannus olisi lähempänä 20 %. Nykyiseen kysyntään verrattuna, kyseinen 

parannus ei ole välttämätön, sillä jo nykyinen maalaamo kykenee siihen tehtyjen muutosten 

avulla tuottamaan tarvittavan määrän maalattuja vaihteita päivässä. Jos kuitenkin odotetaan 

tuotannon tarpeen kasvavan, loppuvat nykyisen maalaamon resurssit nopeasti. 

 

Mittaustulosten sekä tuotannon ja toimiston työntekijöiden havaintojen mukaan lean-

menetelmien hyödyntäminen Hyvinkään vaihdetehtaan tuotannon kehityksessä on ollut 

onnistunut ja hyväksi todettu prosessi. Lean-implementointi on osa Konecranesin 
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toimintastrategiaa ja jatkotoimia tullaan sen osalta toteuttamaan jatkossa muuallekin, kuin 

ainoastaan Hyvinkään vaihdetehtaan koneistokokoonpanolinjalla. Tuotantoa kehittävät 

toimet saatiin Hyvinkään vaihdetehtaalla aikaan jatkuvan parantamisen avulla hyödyntäen 

päivittäistä ja visuaalista johtamista, sekä radikaalien parannusten avulla hyödyntäen 

tuotannon kehitystyöryhmiä. Kaiken tämän takana oli lopulta leanille tavanomainen PDCA-

kierto. 
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9 YHTEENVETO 

 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää Hyvinkään Konecranesin 

siirtokoneistokokoonpanolinjan toimintaa lean-menetelmien avulla. 

Siirtokoneistokokoonpanolinja oli valittu kehitettäväksi kohteeksi jo ennen tutkimuksen 

aloittamista siinä havaittujen puutteiden ja tasaisena pysyvän volyymin takia. Tutkimus 

toteutettiin hyödyntämällä PDCA-kiertoa yhdessä päivittäisjohtamisen ja tuotannon 

kehitystyöpajojen avulla. 

 

Tutkimuksen alkuvaiheilla järjestettyyn arvovirtakartoitustyöpajaan osallistuivat kaikki 

tuotantolinjan toimintaan vaikuttavat henkilöt kokoonpanosta tehtaan johtoon. 

Arvovirtakartoituksen pohjalta pystyttiin luomaan tulevaisuudennäkymä, johon tutkimuksen 

aikana suunnitelluilla muutoksilla pyrittiin pääsemään. Arvovirtakartoituksen avuksi 

tehtyjen manuaalisten läpimenoaikamittausten ja prosessien sisäisten valmistusaikojen 

mittausten perusteella pystyttiin luomaan pohja tuleville työjärjestelymuutoksille, jotka 

kehitettiin ja lyötiin lukkoon lopullisesti yksittäisiä tuotannontyöpisteitä koskevissa 

työpajoissa. Tuotannon kehitystyöpajoissa olivat mukana tehdaspäällikkö, työnjohtaja sekä 

kulloinkin kehitettävän työpisteen työntekijät. 

 

Arvovirtakartoituksen perusteella tehtiin havainto, että tuotannon siirtäminen yhden 

kappaleen virtaukseen vähentäisi keskeneräisen tuotannon määrää ja lyhentäisi näin ollen 

myös tuotannon läpimenoaikaa. Työpajassa tehdyt havainnot työntekijöiden ylimääräisestä 

liikkeestä ja poissaolojen vaikutuksesta tuotantoon toimivat myös kehitystyöpajojen 

pohjana. Työpajoissa suunniteltujen muutosten tueksi, sekä kehitystöiden edistämisen 

seuraamiseksi tuotannossa päätettiin käyttää apuna päivittäisjohtamista ja kehittämisen 

Kanban-taulua. 

 

Merkittävimmät tuotantoon suunnitellut muutokset olivat yhden kappaleen virtaukseen 

siirtyminen sekä työpisteiden muuntaminen neljästä erillisestä työpisteestä kahdeksi 

työtiimiksi. Yhden kappaleen virtauksen hyödyntäminen kaikilla työpisteillä ei ollut 

työpajojen ja tuotannon sisäisten valmistusaikamittausten perusteella mahdollista. Tästä 

syystä esikokoonpanon ja maalaamon kohdalla jouduttiin soveltamaan yhden kappaleen 
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virtausta päällekkäisten sivuprosessien ja visuaalisen imuohjauksen avulla. Maalaamossa 

tehtyjen mittausten ja havaintojen pohjalta kyseinen standardisoitu valmistus- ja 

odotusjärjestelmä saatiin toimimaan kysynnän vaatimalla tasolla. Työtiimijaon avulla 

pystyttiin pienentämään työpisteiden välisiä välivarastoja, mutta työntekijöiden 

uudelleenkoulutuksia ei kuitenkaan järjestetty tutkimuksen aikana. 

 

Työpajoissa suunnitellut muutokset toteutettiin suunnitelman mukaisesti 

koneistokokoonpanotyöpisteelle. Maalaamotyöpajassa suunnitellut muutokset todettiin 

lopulta niin helposti implementoitaviksi, että muutokset päätettiin ottaa käyttöön heti 

työpajojen jälkeisenä päivänä. Sen sijaan esikokoonpanoon ja kokoonpanoon liittyvien 

muutosten toteuttaminen jäi, kuten tutkimuksen alussa oli suunniteltu, toteutettavaksi 

tutkimuksen jälkeiselle ajalle. 

 

Uusien työpisteiden sekä työjärjestelyiden toteutus tehtiin nopeasti työpajoissa tehtyjen 

suunnitelmien pohjalta. Työpisteiden jatkuvaa parantamista sekä seurantaa tehtiin 

päivittäisjohtamisen ja Kanban-taulun avulla. Kaiken kaikkiaan tuotannon työpisteen 

muutosprosessin todettiin olevan kuitenkin pitkä, mikäli työpisteen sijainti muuttuu. 

Esimerkiksi koneistokokoonpanotyöpisteen valmistuminen suunnitteluvaiheesta uuden 

työpisteen tuotannon tasaantumiseen kesti kolme kuukautta johtuen konesiirroista, 

logistiikan muutoksista sekä tuotannonohjaukseen liittyvistä haasteista. 

 

Koneistokokoonpanoon, maalaamoon sekä tuotannon ohjaukseen ja johtamiseen tehdyt 

muutokset vaikuttivat positiivisesti tuotannon kulkuun. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen 

aikana pystyttiin mittausten mukaan parantamaan tuotantolinjan läpimeno aikaa 24 ± 26 % 

ja keskeneräisen tuotannon määrää 11 ± 9 %. Myös keskihajonnan määrä pieneni 

esikokoonpanossa 24 % ja kesken eräisessä tuotannossa 5 %. Huomioitavaa on kuitenkin se, 

että näin suuret parannukset saatiin aikaan ainoastaan kahta työpistettä kehittämällä. Vain 

tulevaisuus näyttää miten suuri parannus koko arvovirran kehittämisellä saadaan aikaan.  
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Liite II 

Työpajoihin käytetyt resurssit. 

Selite Osallistuneet Yleisyys Käytetty 

aika 

Arvovirtakartoitustyöpaja 

(Kaikaku) 

työntekijä jokaiselta 

kartoitukseen kuuluvalta 

työpisteeltä ja logistiikasta, 

tehdaspäällikkö, työnjohtaja, 

tuotannonohjaaja ja -

suunnittelija sekä kehitys-, 

lean ja laatuinsinöörit (15) 

Kertaluontoinen 4 tuntia 

Koneistokokoonpanon 

kehitystyöpaja (Kaikaku) 

2 kokoonpanijaa, työnjohtaja 

ja lean-insinööri (5) 

Kertaluontoinen 8 tuntia 

Maalaamon 

kehitystyöpaja 

(Kaikaku) 

2 maalaajaa, työnjohto, 

tehdaspäällikkö,  

2 varastomiestä, lean-insinööri 

(8) 

Kertaluontoinen 8 tuntia 

Esi- ja 

vaihdekokoonpanon 

kehitystyöpaja 

(Kaikaku) 

3 kokoonpanijaa, työnjohto, 

tehdaspäällikkö,  

lean-insinööri (7) 

Kertaluontoinen 8 tuntia 

Lean-ohjauskomitea 

(Kaizen) 

Tehdaspäällikkö, työnjohtaja, 

kehitys- ja lean-insinöörit (5) 

Kerran viikossa 30 

minuuttia 

Kanban-seurantapalaveri 

(Kaizen) 

Kokoonpanija, 

tehdaspäällikkö, työnjohtaja, 

tuotannonohjaaja, kehitys-, 

lean ja laatuinsinöörit (8) 

Kerran viikossa 15 

minuuttia 

Lean-cafe 

(Kaizen) 

Lean-kehityshankkeista 

vastaavat henkilöt eri tehtailta 

(4) 

Keraan viikossa 1 tunti 

 

 



 

Liite III 

Hukkakävelyllä tehtyjen havaintojen lukumäärä työpisteittäin. 

Havaitut 

ongelmat 

Esikokoonpano Kokoonpano Maalaus Varustelu 

Työohjeiden 

puutteet 

3 16 4 1 

Työpisteen 

layout 

15 15 6 12 

Osien laatu 3 6 0 0 

Ylityöstäminen 2 9 5 0 

Eräkokojen 

suuruus 

1 2 5 3 

Osapuutteet 3 10 0 3 

Työnjaon 

ongelmat 

2 3 2 5 

Keräilyn 

haasteellisuus 

12 5 0 0 

Välivarastot 1 1 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


