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Tämän diplomityön tavoitteena on parantaa SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan 

levyvalssaamon poltto- ja plasmaleikkausjärjestystä kuumavalssattujen kvarttolevyjen 

toimitusvarmuuden lisäämiseksi. Erikoistuotteiden, kuten nuorrutettujen ja 

suorakarkaistujen levyjen määrä on kasvanut viime vuosina huomattavasti, minkä takia 

yhä enemmän levyjä joudutaan leikkaamaan mekaanisen leikkauslinjan sijaan poltto- ja 

plasmaleikkauskoneilla. Tuotanto ei ole pystynyt mukautumaan näihin muutoksiin, mikä 

näkyy ongelmina toimitusvarmuudessa. 

 

Työn teoriaosuudessa käydään läpi tutkimusongelman kannalta oleellista teoriaa tuotannon 

kehittämisestä, tuotannonohjauksesta, tuotannon mittareista ja Lean-filosofiasta. 

Teoriaosuuden jälkeen kerrotaan käytetyistä tutkimusmenetelmistä, joita ovat tässä 

diplomityössä kirjallisuustutkimus, haastattelututkimus sekä empiirinen tutkimus. 

 

Työssä on kuvattu kuumavalssattujen kvarttolevyjen poltto- ja plasmaleikkausjärjestystä 

koskeva nykytilan kuvaus hakemalla dataa tuotannon tietokannoista. Tuotannon 

henkilöstöä haastattelemalla on muodostettu tavoitetila. Tavoitetilassa asetettujen uusien 

käytäntöjen avulla on tarkoitus saavuttaa työn tavoitteet. Kesällä 2018 järjestettiin tulosten 

verifiointijakso, jonka avulla selvitettiin oliko uusista standardisoiduista toimintamalleista 

apua toimitusvarmuuden lisäämisessä. 

 

Työssä mittariksi valittiin läpimenoaika valssauksesta polttoleikkaukseen, odotusvaraston 

koko, leikattu levymäärä tonneissa, toteutuneen ja suunnitellun leikkauspäivän ero sekä 

tutkittiin näiden keskinäisiä suhteita. Tuloksena työssä läpimenoaikoja saatiin lyhennettyä 

uusien standardisoitujen toimintamallien verifiointijakson alussa, mutta haasteeksi 

muodostui standardisoitujen toimintamallien ylläpitäminen tuotannossa. Tulevaisuudessa 

levyvalssaamolla olisi erittäin tärkeää panostaa työntekijöiden motivoimiseen ja 

sitouttamiseen erilaisten kehityshankkeiden läpiviennin helpottamiseksi.  
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The aim of this thesis is increase delivery accuracy of SSAB Europe’s hot rolling plate mill 

in Raahe by improving the cutting order of plasma and gas cut products. Amount of special 

products like direct quenched steel plates has increased lately. Instead of mechanical 

cutting the plates have to be cut with plasma or gas cutting. Production of plasma and gas 

cutting has not been adjusted to the change rapid enough which can be seen in decreased 

delivery accuracy. 

 

Essential theory of production development, production control, key performance 

indicators of production and Lean philosophy is discussed in theory part of this thesis. 

After theory the research methods are described. In this thesis research methods are literary 

research, interview study and empirical study. 

 

The present state of plasma and gas cutting working order is described by data from 

production’s databases. Interviews are made to production personnel to form objective 

state, which is used to reach the goals of this thesis. Verification period was arranged in 

summer 2018 to figure out if new standardized working methods are useful for increasing 

the delivery accuracy of plasma and gas cut products. 

 

Key performance indicators of this thesis are lead time from hot rolling to plasma or gas 

cutting, work in progress inventory in gas and plasma cutting machines, cut plates in tons, 

difference in realized and designed cutting day and relationship of above-mentioned. As 

result of this thesis the lead times decreased in start of the verification period. Maintaining 

the new working method formed to be the biggest challenge in this thesis. In future it 

should be devoted to motivation and engagement of employees to their work to achieve 

better results in development projects.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Tässä diplomityössä käsitellään SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan levyvalssaamon 

poltto- ja plasmaleikkausjärjestyksen parantamista kuumavalssattujen kvarttolevyjen 

toimitusvarmuuden lisäämiseksi. Työssä selvitetään levyvalssaamon polttoleikkauksen 

nykytilanne, määritellään tavoitetila sekä esitetään kehitysehdotuksia tavoitetilan 

saavuttamiseksi. Työn lopussa on kerrottu kesän 2018 aikana suoritetusta tulosten 

verifiointijaksosta (TVJ), jonka aikana uusia tavoitetilan mukaisia toimintamalleja on 

kokeiltu käytännössä. 

 

1.1 Työn taustaa 

Kohdeyrityksessä kuumavalssattujen levytuotteiden toimitusvarmuus on heikentynyt viime 

vuosien aikana. Vuonna 2017 Raahen tehtaan levytuotteiden toimitusvarmuudessa ei 

päästy tavoitteen mukaisiin tuloksiin. Syksyllä poltto- ja plasmaleikkaukseen syntyi 

tuotannossa ruuhkatilanne, koska Oxelösundin laitevikojen takia osa kuormasta jouduttiin 

siirtämään Raaheen valmistettavaksi. (Leinonen 2018.) 

 

Erikoistuotteiden, kuten esimerkiksi suorakarkaistujen ja nuorrutettujen levyjen osuus 

kuumavalssatuista levytuotteista on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana ja 

strategian mukaan tulee kasvamaan entisestään. Tuotannon joustavuus ja kapasiteetti eivät 

ole pysyneet erikoistuotteiden valmistamisesta syntyvien vaatimusten mukana. 

Erikoistuotteiden parantuneiden mekaanisten ominaisuuksien takia yhä useammat levyt 

joudutaan mekaanisen leikkauslinjan sijaan leikkaamaan poltto- ja plasmaleikkauskoneilla. 

Levyvalssaamon poltto- ja plasmaleikkauksen odotusvaraston hallinta on vaikeutunut 

kasvaneen kuormituksen takia, koska varastossa tilaa on rajoitetusti, ohjaus on alkeellista, 

eikä selkeitä sääntöjä ja yhtenäisiä käytäntöjä polttoleikkausjärjestyksen noudattamiseen 

ole olemassa. Lisäksi olemassa olevia resursseja ja polttoleikkauskoneiden kapasiteettia ei 

ole pystytty hyödyntämään riittävän tehokkaasti. 

 

Polttoleikkausalueen toiminnanohjaukseen ei ole käytössä nykyaikaista tietojärjestelmää, 

jonka avulla tiedettäisiin varaston todellinen tila ja levyjen tarkka sijainti varastossa. 

Ohjaus tapahtuu levyjen päälle maalatun leikkauspäivänumeron mukaan ja olemassa 



10 

 

olevan työohjeen mukaan leikkauspäivänumeron perusteella polttoleikkaajien tulisi 

osoittaa polttoleikkausaluetta palveleville siltanostureiden kuljettajille, mistä 

odotusvaraston levypinosta (kasa) nostetaan levyt leikattavaksi. Käytännössä kuitenkin 

nosturinkuljettavat tekevät päätöksen leikkausjärjestyksestä ja vaikuttavat näin ollen 

merkittävimmin toteutuneeseen leikkausjärjestykseen. Leikkauspäivänumeroon perustuvan 

ohjauksen apuna toimii Kvartto-tietojärjestelmä, josta voidaan nähdä kaikki 

polttoleikkauksen odotusvarastossa olevat levyt sekä niiden suunnitellut leikkauspäivät 

listattuna. 

 

Työtä levyvalssaamon polttoleikkausalueella tehdään viidessä työvuorossa, ympäri 

vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Eri työvuoroissa on erilaiset käytännöt 

polttoleikattavien levyjen leikkausjärjestystä koskien. Siltanostureissa ja 

polttoleikkauskoneilla työntekijät vaikuttavat jokainen omilla valinnoillaan toteutuvaan 

leikkausjärjestykseen. Oikea-aikaisuuden mittarina toimivat viikoittaiset 

toimitusvarmuuslukemat, jotka ovat kaikkien työntekijöiden nähtävissä inforuuduissa. 

Polttoleikkauksen odotusvaraston tilanpuute ja erilaiset käytännöt eri vuoroissa aiheuttavat 

viimeisimpänä varastoon saapuneiden levyjen pinoamista vanhojen varastokasojen päälle, 

minkä takia leikkauspäivään perustuva ohjaus ei toimi halutulla tavalla. Tämä työ rajataan 

koskemaan polttoleikkausjärjestyksen hallintaa ja parantamista, eikä työssä oteta kantaa 

esimerkiksi henkilöresurssien hyödyntämiseen ja kapasiteetin käytön maksimointiin. 

 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Tämän diplomityön tutkimusongelma on, ettei levyvalssaamon polttoleikkauksen ohjaus 

ole vaatimusten mukaisella tasolla, lisäksi poltto- ja plasmaleikattavien tuotteiden 

suhteellisen määrän kasvaessa leikkausjärjestyksen hallinta hankaloituu entisestään. 

Vaihtelu polttoleikkausjärjestyksen toteutuksessa on merkittävää johtuen epäselvistä 

ohjeista ja eriävistä toimintatavoista eri työvuorojen ja työntekijöiden välillä. 

Tutkimuskysymykset työssä ovat seuraavat: 

- Minkälaisilla toimenpiteillä virtausta voidaan parantaa poltto- ja plasmaleikkauksen 

odotusvarastossa? 

- Millä tavalla polttoleikkausjärjestyksen hallinta saadaan vakioitua? 

- Voidaanko levyjen virtausta odotusvarastosta lähetysvarastoon kasvattaa poltto- ja 

plasmaleikkauksen odotusvaraston hallinnan parantamisella? 
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- Miten voidaan mitata polttoleikkausjärjestyksen oikea-aikaisuuden onnistumista? 

- Mikä on levyvalssaamon polttoleikkausalueen odotusvaraston maksimikoko, jotta 

leikkausjärjestyksen hallinta vielä onnistuu? 

- Onko plasmaleikkauskoneiden 7 ja 8 odotusvarastojen koolle annetut rajoitteet 

asetettu oikein, jotta virtaus valssauksesta polttoleikkaukseen ei pysähtyisi? 

 

1.3 Työn tavoitteet 

Tässä diplomityössä tavoitteena on löytää keinoja levyvalssaamon poltto- ja 

plasmaleikkausjärjestyksen parantamiseksi. Tavoitteena on: 

- Tuottaa uutta tietoa polttoleikkausalueen odotusvaraston hallinnan parantamiseksi 

ja leikkausjärjestyksen noudattamisen selkeyttämiseksi. 

- Selvittää olemassa olevat parhaimmat käytännöt levyjen polttoleikkausjärjestyksen 

hallintaan ja vakioida ne. 

- Parantaa virtausta plasma- ja polttoleikattavien levyjen osalta ja lyhentää levyjen 

läpimenoaikoja sekä läpimenoaikojen hajontoja 20 %:iin nykyisestä. 

- Selvittää polttoleikkauksen odotusvaraston maksimikoko, jolloin virtaus 

valssauksesta leikkaukseen säilyy. 

- Muodostaa mittari poltto- ja plasmaleikkausjärjestyksen onnistumisen seurantaan. 

- Tehdä listaus merkittävimmistä jatkotoimenpiteistä, joiden avulla poltto- ja 

plasmaleikkausjärjestyksen oikea-aikaisuus toteutuisi paremmin. 

 

Tavoitteiden saavuttamiseksi työssä selvitetään levyvalssaamon polttoleikkausalueen 

nykytila ja tämänhetkiset toimintamallit. Tuotannon henkilöstön ja eri sidosryhmien 

haastatteluiden sekä teoriasta haetun tiedon perusteella työssä luodaan standardisoitu 

toimintamalli poltto- ja plasmaleikkausjärjestyksen ja odotusvaraston kasojen hallintaan. 

Standardisoidun toimintamallin avulla on tavoitteena parantaa levyvalssaamon 

toimitusvarmuutta. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusongelman ratkaisemiseksi työssä käytetyt tutkimusmenetelmät ovat 

kirjallisuustutkimus, haastattelututkimus ja empiirinen tutkimus. Kirjallisuudesta etsitään 

ongelmaan ratkaisua sekä tutkitaan ongelman ratkaisemisen kannalta olennaista 

teoriatietoa, jota voidaan hyödyntää polttoleikkausjärjestyksen hallinnan parantamisessa. 
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Kirjallisuustutkimuksessa tutustutaan tutkimuksen kannalta oleellisiin tuotannon 

kehittämisen keinoihin, tuotannonohjaukseen ja Lean-filosofian alueisiin. 

Haastattelututkimuksen avulla selvitetään parhaat käytännöt poltto- ja 

plasmaleikkausjärjestyksen parantamiseksi. Lisäksi työssä suoritetaan empiirinen tutkimus, 

jossa selvitetään kehitystoimenpiteiden onnistumista tutkimustulosten verifiointijakson 

avulla. Seuraavassa pääluvussa kuvataan yksityiskohtaisemmin käytetyt 

tutkimusmenetelmät. 
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2 TUTKIMUSMENETELMIEN KUVAUS 

 

 

Tässä diplomityössä käytetyt tutkimusmenetelmät ovat kirjallisuustutkimus, 

haastattelututkimus ja empiirinen tutkimus. Lisäksi kohdeyrityksen tietokannoista on 

haettu tutkittavaan aiheeseen liittyvää dataa sovellettavaksi tutkimusongelman ratkaisua ja 

tutkimuskysymyksiin vastaamista varten. Tutkimusmenetelmät ovat sekä kvantitatiivisia 

että kvalitatiivisia. 

 

Kirjallisuustutkimuksessa tiedonhakua on tehty esimerkiksi tietokannoissa Sciencedirect, 

Scopus, ProQuest ja Elsevier, minkä lisäksi tietoa on haettu Raahen tehtaan tietopalvelusta 

lainatuista tutkimuksen aihetta koskevista tieteellisistä teoksista. Työn käytännön 

tutkimusongelman kannalta kirjallisuustutkimuksessa on esitetty ainoastaan tärkeimpiä 

tutkimuksen aihetta koskevia kirjallisuudesta löytyviä tietoja. 

 

Haastattelututkimus voidaan jakaa kahteen osaan. Työn alkuvaiheessa keväällä 2018 on 

haastateltu levyvalssaamon henkilöstöstä siltanosturin kuljettajia, kylmäoikaisukoneen 

käyttäjiä sekä plasmaleikkauskone 8:n käyttäjiä eri vuoroissa. Esikäsiteltyjen 

levytuotteiden henkilöstöstä on haastateltu polttoleikkaajia sekä plasmaleikkauskone 7:n 

käyttäjiä. Haastattelututkimuksen lomassa työntekijöiden silloisia työskentelykäytäntöjä on 

havainnoitu ja kirjattu ylös tärkeimmät huomiot.  

 

Kesäkuussa 2018 järjestettiin jokaisen vuoron henkilöille infotilaisuus, jossa käytiin läpi 

haastatteluissa ilmenneet parhaat käytännöt toteutettavaksi. Infotilaisuuksien tarkoituksena 

oli löytää haastattelujen aikana ilmenneisiin ongelmiin ratkaisuja vielä suuremmalla 

osallistujakunnalla. Näiden tilaisuuksien perusteella levyvalssaamon ja esikäsiteltyjen 

levytuotteiden henkilöstölle on luotu yhteiset ohjeet poltto- ja plasmaleikkausjärjestyksen 

parantamiseksi sekä toimintatapojen vakioimiseksi. 

 

Toimitusketjun kokonaisvaltaista kuvausta varten on haastateltu valmistuksen ja 

toimituksen ohjauksen, tuotannonohjauksen, tilaustenkäsittelyn ja toimitusketjun hallinnan 

henkilöstöä. 

 



14 

 

Tutkimusta varten dataa on haettu levyvalssaamon tietokannasta. Tutkimusongelman 

ratkaisemiseksi tietokannasta haettiin seuraavat tiedot: 

- levyjen läpimenoaika valssauksesta poltto- tai plasmaleikkaukseen 

- odotusvaraston koko polttoleikkausalueella ja plasmaleikkauskone 8:n alueella 

- leikattu levymäärä tonneissa konekohtaisesti 

- suunnitellun ja toteutuneen leikkauspäivän ero 

- suunnitellun ja toteutuneen lähetyspäivän ero. 

 

Dataa on haettu eri ajoilta, jotta erilaiset tuotannon tilanteet saataisiin kuvattua 

mahdollisimman hyvin.  Nykytilan kuvausta varten dataa on haettu syyskuulta 2017 ja 

maaliskuulta 2018. Syyskuun 2018 datan avulla on kuvattu polttoleikkausalueen 

ruuhkautuminen ja sen myötä ilmenneet ongelmat levyjen läpimenossa ja 

toimitusvarmuudessa. Vertailukohteeksi ruuhkatilanteelle valittiin maaliskuu 2018, minkä 

avulla esitetään polttoleikkausalueen nykytila kuormituksen ollessa maltillisempaa. Samat 

tietokantahaut on tehty vielä tutkimusten tulosten verifiointijakson ajalta kesä-heinäkuussa 

2018. Tällä tapaa on pystytty tutkimaan, onko tutkimuksen perusteella luodut 

toimintaohjeet polttoleikattavien levyjen odotusvarastoinnin ja leikkausjärjestyksen 

valinnan vakioimiseksi auttanut polttoleikattavien tuotteiden läpimenoaikojen 

parantamisessa.  
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3 KUUMAVALSSATTUJEN LEVYTUOTTEIDEN TOIMITUSKETJUN 

KUVAAMINEN KOHDEYRITYKSESSÄ 

 

 

Kohdeyrityksessä valmistetaan vuosittain noin 600 000 tonnia kuumavalssattuja levyjä, 

joista noin kolmasosa on mekaanisesti leikattavia ja loput poltto- ja plasmaleikattavia. 

Levytuotteiden toimitusketju on suhteellisen pitkä alkaen asiakkaan tilauksesta ja päättyen 

tuotteiden lähetykseen. Tässä pääluvussa on kuvattu kohdeyrityksen toiminnasta niitä osia, 

jotka ovat merkityksellisiä tämän diplomityön tutkimusongelman ymmärtämiseksi. 

 

3.1 Tilauksen syntyminen ja toimitusaikojen muodostuminen 

Kohdeyrityksessä Hämeenlinnassa toimiva tuotantoketjun hallinta -organisaatio, Supply 

Chain Management (SCM) huolehtii Raahen tuotannon ajoituksen, johon kuuluu 

tuotannon laitekohtaiset ajoitukset sekä materiaalivirrat. SCM:n tehtävänä on sovittaa 

yhteen myynti sekä tuotannon valmistuskapasiteetti. (Leinonen 2018.) Tilaukset syötetään 

tietojärjestelmään toimitustuki-organisaatiossa. Kaikille tilauksille luvataan enintään 

kuuden viikon erittelyaika, joka tulee kohdeyrityksen strategiasta. Erittelyajan laskeminen 

alkaa tilauksen syöttämisestä järjestelmään ja loppuu tuotteen lähtemiseen tehtaalta 

asiakkaalle. Tilauksille voidaan jossain tapauksissa luvata myös lyhyempiä erittelyaikoja. 

(Honkala 2018.) 

 

Kun tilaus on syötetty järjestelmään, karkeakuormituksen suunnitteluun käytettävä Factory 

planner -ohjelma (FP) laskee tilaukselle LPST-päivän, lyhenne tulee englannin kielen 

sanoista latest possible starting time. LPST-päivällä tarkoitetaan viimeistä mahdollista 

valmistuksen aloituspäivää. FP laskee LPST-päivän luvatusta toimituspäivästä taaksepäin. 

Jokaiselle prosessipisteelle, jossa tuote käy ennen valmistumistaan, on määritelty 

laskennallinen aika, jota ajoituksen laskennassa käytetään. Ajat lasketaan yhteen ja 

vähennetään luvatusta toimitusajasta, jolloin saadaan LPST-päivä. (Leinonen 2018; 

Hallikainen 2018.) 

 

Jokaisella asiakaslaadulla on oma tuotekoodinsa, mutta toimitustuessa voidaan tehdä siihen 

muutoksia tilaustenkäsittelyn yhteydessä. Tuotekoodi tarkoittaa käytännössä sitä, missä 

prosessipisteissä levy käy ennen asiakkaalle lähtöä. On yleistä, että tuotekoodiin tehdään 
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muutoksia. Toimitustuessa ei tunneta tuotannon tilannetta, mutta tuotannon ruuhkautuessa 

toimitustuen muutokset tuotekoodiin korostuu. SCM-organisaatiolta tulee määräys muuttaa 

levyjen prosessointipaikkoja pullonkaulakoneelta jollekin toiselle koneelle. (Honkala 

2018.) 

 

Plasmaleikkauskoneet muodostuivat viime syksynä kuumavalssattujen levytuotteiden 

pullonkaulaksi. Esikäsiteltyjen levytuotteiden (EKT) plasmaleikkauskoneen kuormitus oli 

alhaista levyvalssaamon leikkaushallin plasmaleikkauskoneiden ollessa ylikuormitettuja. 

Viimeinen mahdollisuus levyjen ohjaamiseen EKT:n plasmaleikkauskoneelle on 

toimitustuessa, koska EKT:ssa on oma tuotannon tietojärjestelmä, johon tulee muodostaa 

EKT-tilaus. (Honkala 2018.) 

 

3.2 Tuotannonsuunnittelun tehtävät levytuotteiden toimitusketjussa 

FP:n laskemat ajoituspäivämäärät ohjaavat tuotannonsuunnittelijoiden toimintaa. 

Tuotannonsuunnittelun tehtävänä on suunnitella valusarjat, sulatustilaukset sekä 

valssausjaksot. Sulatolla asiakkaan tilaus kiinnittyy tuotantoon. Tuotantojärjestys ohjataan 

siten, että vanhimmat tilaukset valmistetaan ensimmäisenä. Aihiot valmistetaan 

jatkuvavalulaitoksella ja lopullinen aihioiden käsittely ennen valssausta tapahtuu 

aihiohallissa. Aihiot ovat alustavalla jaksolla tullessaan aihiohalliin. Alustavalle 

lopulliselle jaksolle merkitty aihio leikataan lopullisiin mittoihin ja siirretään lähelle 

läpityöntöuunin panostusrullarataa. Kun aihio on valmisteltu valssille, se voidaan merkitä 

lopulliselle jaksolle ja panostaa läpityöntöuuniin. (Leinonen 2018.) 

 

3.3 Levyvalssaamon prosessin kuvaus 

Tämän alaluvun tarkoitus on kuvata levyvalssaamon prosessi aihioiden panostamisesta 

levyjen varastointiin. Tiedot on koottu haastattelemalla eri vuorojen työntekijöitä aiempina 

vuosina tämän diplomityön tekijän toimiessa levyvalssaamon vuorotyönjohtajana. 

Levyvalssaamo voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan, kylmään ja kuumaan päähän. 

Kuuman pään prosessipisteisiin kuuluvat läpityöntöuunit, levyvalssain, normalisointiuuni 1 

ja kuumaoikaisukone. Valssattavat aihiot panostetaan aihiohallissa läpityöntöuuneihin, 

jonka toisesta päästä puretaan kuumennetut aihiot valssattavaksi. Levyvalssaimella levyt 

valssataan raakalevyiksi ja tarvittaessa jäähdytetään tai suorasammutetaan valssauksen 

jälkeen.  
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Valssauksen jälkeen levyt siirretään joko normalisoitavaksi normalisointiuuni 1:een, 

jäähtymään jäähdytystasolle tai odottamaan lämpökäsittelyä sivukasoihin. Karkeasti 

jaoteltuna jäähdytystasolle ohjataan levyt, jotka eivät tarvitse lämpökäsittelyä sekä yli 50 

millimetriä paksut normalisoitavat levyt, riippuen normalisointiuunien kuormasta. 

Normalisointiuuni 1:ssä tehdään tilatuille levyille tarvittavat lämpökäsittelyt, kuten päästö, 

nuorrutus tai normalisointi. Kuvassa 1 on havainnollistettu levyvalssaamon kuuman pään 

prosessi. 

 

 

Kuva 1. Levyvalssaamon kuuman pään prosessin kuvaus. Levyt saapuvat jäähdytystasolle 

joko normalisointiuuni 1:n kautta (kohta 8) ja sellaiset levyt, joita ei lämpökäsitellä 

normalisointiuuni 1:ssä, siirretään suoraan kuumaoikaisukone 1:n (kohta 7) jälkeen 

jäähdytystasolle. 

 

Jäähdytystaso erottaa kylmän ja kuuman pään toisistaan. Kylmässä päässä prosessipisteet 

mekaanisella leikkauslinjalla ovat järjestyksessä lueteltuna jäähdytystason ohjaamo, 

merkkauskone, päätyleikkuri, sivuleikkuri, paloitteluleikkuri ja kylmäoikaisukone. Levyt 

saapuvat jäähdytystasolle joko valssilta tai normalisointiuuni 1:stä. Levyt ohjataan 

jäähdytystasojen ohjaamosta kolmelle eri tasolle jäähtymisnopeuden mukaan. Levyjen 

pinnanlaatu tarkastetaan jäähdytystason purkupäässä visuaalisesti. 

 

Jäähdytystasojen jälkeen levyihin tehdään merkkaukset. Merkkaukset sisältävät tarvittavat 

tiedot tuotteiden jatkoprosessointia varten. Merkkauksissa ovat tämän työn kannalta 

merkityksellisessä roolissa levyjen suunnitellun reitin koodinumerot ja laskennalliset 
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leikkauspäivänumerot. Levyihin maalatut reittinumerot ovat kaksinumeroisia lukuja, jotka 

ohjaavat levyjen kulkua oikeaan prosessipisteeseen, oikeassa järjestyksessä. 

Leikkauspäivänumero on FP:n viimeksi lasketun ajoituksen mukainen kolminumeroinen 

luku, jossa ensimmäiset kaksi numeroa kertovat viikon ja viimeinen numero minä päivänä 

sillä viikolla levy tulisi leikata. 

  

Merkkauskoneen jälkeen suurin osa levyistä jatkaa päätyleikkurille, josta levyt ohjataan 

joko poltto-, plasma- tai mekaaniseen leikkaukseen. Päätyleikkurin ja sivuleikkurin välissä 

on sivusiirtotaso, jossa operaattori suorittaa levyjen siirron joko tasolle nosturin haettavaksi 

polttoleikkausalueelle tai sivuleikkurin rullaradalle. Mekaanista linjaa pitkin jatkaa myös 

kylmäoikaistavat polttoleikattavat levyt sekä plasmaleikkauskone 8:lle reititetyt levyt. 

 

Mekaanisella linjalla sivuleikkurilla mekaanisesti leikattavien levyjen reunat leikataan 

lopullisiin mittoihin. Sivuleikkurin jälkeisellä paloitteluleikkurilla paloitellaan raakalevyt 

tai päätyleikkurilla katkaistut raakalevyt osalevyiksi. Paloitteluleikkurin jälkeen levyt 

jatkavat joko mekaanisen vaa’an kautta varastoon, kylmäoikaisukoneelle oikaistavaksi tai 

plasmaleikkauskone 8:n odotusvarastoon. Kuvassa 2 on nähtävissä levyvalssaamon 

kylmän pään prosessipisteet. 

 

 

Kuva 2. Havainnollistava kuva levyvalssamon kylmän pään prosessista. Polttoleikkausalue 

ja polttoleikkauksen ja plasmaleikkauskone 7:n odotusvarastot sijaitsevat kuvassa kohdassa 

3 ja plasmaleikkauskone 8 mekaanisen leikkauslinjan päässä kohdassa 9. 

Plasmaleikkauskoneen odotusvarasto manipulaattorin alla on kohtien 6 ja 7 välissä. 
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Koska plasmaleikkauskone 8:n sijainti on leikkaushallin eteläpäässä, on sen odotusvarasto 

myös koneen lähettyvillä. Odotusvarastossa siirrot hoitaa automaattitoiminen 

manipulaattori, jota ohjataan kylmäoikaisukoneen ohjaamosta. Varastoinnissa on olemassa 

tietyt säännöt, joita manipulaattori noudattaa valitessaan varastopaikkaa. Tärkein 

prioriteetti on suunniteltu leikkauspäivä, minkä lisäksi manipulaattori laskee levyjen 

mittojen perusteella kasan kaarevuuden. Kaarevuus lasketaan, jotta manipulaattorin 

imukupeilla pystyttäisiin siirtämään levyjä turvallisesti ja ongelmitta. 

 

Plasmaleikkauskone 8:n odotusvarastossa levyt olisi tarkoitus varastoida manipulaattorin 

alle neljään odotusvarastokasaan leikkauspäivän perusteella samalla periaatteella kuin 

polttoleikkausalueen odotusvarastossa. Neljän varastokasan lisäksi manipulaattorin alla on 

vastinkasa, jonka kautta levyt ajetaan odotusvarastosta Laser-levy- ja odotuskasoihin tai 

suoraan leikattavaksi plasmaleikkauskone 8:n polttoleikkauspöydälle. Odotus- ja Laser-

levykasat sijaitsevat plasmaleikkauskoneen edustalla, josta pääsääntöisesti nostetaan levyt 

plasmaleikattavaksi. Layoutkuva plasmaleikkauskone 8:n alueesta on esitetty kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3. Plasmaleikkauskone 8:n alueen layout. Manipulaattorin toiminta-alue 

ympyröitynä kuvassa keskellä, jossa sijaitsee myös osa plasmaleikkauskone 8:n 

odotusvarastosta. Odotuskasa sekä Laser-levyjen odotuskasa sijaitsevat 

plasmaleikkauskone 8:n edustalla, jossa levyjen siirrot tehdään siltanosturilla. 

 

Levyjen leikkauksen jälkeen ne voidaan tarvittaessa niputtaa, vanteuttaa, VCI-suojata tai 

paketoida. Valmiit levyt ja levyniput siirretään lopuksi lähetysvaraston puolelle 



20 

 

siltanosturin ja rullaratojen avulla. Tarkempi kuvaus plasmaleikkauskone 8:n alueesta on 

pääluvussa 6, jossa on kuvattu polttoleikkausalueen ja plasmaleikkauskone 8:n nykytila 

leikkausjärjestyksen suhteen. 

 

3.4 Polttoleikkausalueen prosessipisteet 

Tässä alaluvussa kuvataan karkeasti levyvalssaamon polttoleikkauksen eri toiminnot. 

Kuvassa 4 on havainnollistettu polttoleikkausalueen layout ja koneiden sijainnit, josta 

kerrotaan seuraavana tarkemmin. Levyvalssaamon polttoleikkausalueella on useita eri 

prosessipisteitä, joissa levytuotteita jalostetaan. Polttoleikkausalueen työpisteet 

siltanostureita lukuun ottamatta kuuluvat esikäsiteltyjen levytuotteiden organisaatioon. 

Plasmaleikkauskone 8 sekä leikkaushallin siltanosturit kuuluvat levyvalssaamon 

organisaatioon. Polttoleikkauskoneita polttoleikkausalueella on yhteensä kuusi kappaletta, 

minkä lisäksi erillään olevassa esikäsiteltyjen levytuotteiden tuotantohallissa on vielä yksi 

plasmaleikkauskone. 

 

 

Kuva 4. Polttoleikkausalueen odotusvaraston karkea layout. Polttoleikkauskoneiden 

välissä sijaitsee polttoleikkausalueen odotusvarasto, joka elää odotusvarastoon saapuvien 

levyjen dimensioiden mukaan. Tämän takia varastopaikkoja odotusvarastossa ei ole 

merkitty. 

 

Polttoleikkausalueen itäreunalla on yksi plasmaleikkauskone, kaksi polttoleikkauskonetta, 

polttoleikkauksesta tulevien levyjen varastointiin tarkoitettu punnitseva nostin sekä 

normalisointiuuni 2. Alueen länsireunalla on suikalelinjan manipulaattori, 

ultraäänitarkastus ja kolme polttoleikkauskonetta. Lisäksi alueella liikkuvat siltanosturit 

212 ja 208. 
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Plasmaleikkauskone 7:llä leikataan usein ohuita erikoistuotteita, kuten suorakarkaistuja tai 

normalisointiuuni 1:ssä nuorrutettuja levyjä, joiden leikkauksessa polttoleikkauksen 

aiheuttamaa lämpövaikutusta ei sallita. Plasmaleikkauskone 7:llä voidaan leikata myös 

paksumpia levyjä, mutta plasmasuuttimien kulumisen takia olisi suotavaa leikata samaa 

paksuusaluetta olevia levyjä suutinten vaihtoon asti. Plasmaleikkauskoneen 

leikkauspöydälle mahtuu vähintään kaksi levyä kerrallaan, jotta levyn leikkauksen aikana 

nosturi ehtii käydä viemässä aiemmin leikatun levyn polttovaa’alle varastoitavaksi, pääty- 

ja sivuromut omiin romukippoihinsa sekä mahdollisen levystä irrotettavan näytteen 

siirtotaso 3:n päässä sijaitseviin näytekippoihin. Polttoleikkauspöydän tyhjennyksen 

jälkeen voidaan nostaa uusi levy tilalle. 

 

Polttoleikkauskone 6 sijaitsee plasmaleikkauskoneen pohjoispuolella. Sillä leikataan levyjä 

noin 60 millimetrin ainevahvuuteen saakka. Polttoleikkauskone 6:n polttoleikkauspöydälle 

mahtuu myös useampia levyjä kerralla, jotta leikkaamista ei tarvitse keskeyttää levyn 

vaihtamisen ajaksi. Koneella leikataan pituussuunnassa halkaistavia levyjä sen 

monipuolisempien ominaisuuksien takia verrattuna polttoleikkauskoneisiin 1, 2 ja 4. 

 

Polttoleikkauskone 6:n ja normalisointiuuni 2:n välissä on punnitseva nostin, jossa kaikki 

polttoleikkausalueelta varastoon raportoitujen levyjen todellinen paino punnitaan ja levyt 

siirretään kiskoilla kulkevan nostimen avulla lähetyshallin puolelle. Leikkaushallin nosturi 

208 tai 212 tuo levyt punnitsevan nostimen pöydälle, josta ne siirretään varastoon. 

Punnitsevalla nostimella liikennettä on myös jonkin verran toiseen suuntaan, varastosta 

voidaan raportoida levyjä takaisin leikkaushalliin esimerkiksi epätasomaisuuden takia. 

 

Polttoleikkauskone 5 sijaitsee polttoleikkausalueen pohjoispäässä normalisointiuuni 2:n ja 

polttovaa’an välissä. Polttoleikkauskone 5:lla leikataan normalisointiuuni 2:ssa 

normalisoituja paksuja levyjä ja paksujen normalisoitavien levyjen määrän ollessa 

vähäinen myös muitakin paksuja levyjä. Polttoleikkauskone 5:lla polttoleikkaukseen 

kuluva aika on materiaalin paksuudesta johtuen merkittävästi pidempi verrattuna ohuiden 

levyjen leikkaukseen. Normalisointiuuni 2:n operaattori toimii myös polttoleikkauskone 

5:n käyttäjänä. Myös polttoleikkauskone 5:n polttoleikkauspöydällä on tilaa vähintään 

kahdelle levylle niin, että toisella puolella pöytää polttoleikatessa pystytään tekemään 

levyn vaihto toiselle puolelle. 
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Paksuimmat levyt normalisoidaan lähestulkoon aina, jotta levyihin saataisiin halutut 

mekaaniset ominaisuudet normalisoinnilla saavutettavan mikrorakenteen ansiosta. 

Paksujen levyjen normalisointi tapahtuu normalisointiuuni 2:lla levyvalssaamon 

polttoleikkausalueen pohjoispäässä. Paksuusraja normalisointiuuni 1:llä on noin 60 

millimetriä, mutta esimerkiksi korkean nuorrutuskuorman ja alhaisen normalisointiuuni 2:n 

kuormituksen takia voidaan ohjata myös ohuempia normalisoitavia levyjä 

normalisointiuuni 2:lle. Levyjen tultua uunista niiden annetaan jäähtyä arinatasolla, minkä 

jälkeen levyt merkataan uudestaan ja siirretään polttoleikkauspöydälle leikattavaksi. 

Uuniin mahtuu yksi tai kaksi levyä kerrallaan riippuen levyn pituudesta. Paksujen levyjen 

normalisoinnin lisäksi normalisointiuuni 2:ta käytetään suorakarkaistujen paksujen levyjen 

esilämmitykseen ennen leikkausta reunahalkeamien ehkäisemiseksi. Esilämmitettävät levyt 

valmistetaan potteina, joten ne prosessoidaan yhdellä kertaa uunin käytön optimoimiseksi. 

 

Polttoleikkausalueen itäpuolella ensimmäisenä siirtotaso 3:n jälkeen on levyn suikalelinjan 

manipulaattori. Itse suikalelinja ei sijaitse levyvalssaamon polttoleikkausalueella, vaan P3-

väylällä levyvalssaamon ja leikattujen kelatuotteiden osastojen välissä (liite 1). 

Suikalelinjalle reititetyt levyt varastoidaan kuitenkin odottamaan prosessointia 

levyvalssaamon polttoleikkausalueen odotusvarastoon. Manipulaattorin alla 

polttoleikkausalueen puolella on vastinkasa, johon nosturi 212 panostaa suikalelinjalle 

reititetyt levyt. Lisäksi odotusvarastossa on yksi tai kaksi varastokasaa vastinkasan edessä. 

Suikalelinjan kuormituksen kasvaessa joudutaan usein tekemään myös toinen kasa 

odotusvarastoon. 

 

Suikalelinjan manipulaattorin vieressä on levyjen ultraäänitarkastuspaikka, jossa tehdään 

prosessipisteeseen raportoiduille levyille ultraäänitarkastus. Ultraäänitarkastus tehdään 

useimmiten ennen levyjen polttoleikkausta, poikkeuksena ovat ainoastaan erikoistuotteet, 

joita joudutaan säilyttämään varastossa kahdeksasta kahteentoista päivään 

polttoleikkauksen jälkeen mahdollisten halkeamien havaitsemiseksi. Ultraäänitarkastus 

tehdään polttoleikkausalueen odotusvaraston lattialla, jossa on varattu tilaa kahdelle 

tarkastettavalle levylle yhtä aikaa, jotta tarvittaessa kaksi tarkastajaa voi työskennellä 

samanaikaisesti. 
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Polttoleikkausalueen länsilaidalla on lisäksi polttoleikkauskoneet 1, 2 ja 4, joilla leikataan 

kvarttolevyjä 150 millimetrin paksuuteen saakka sekä monimutkaisempiin muotoihin 

leikattavia levyjä. Polttoleikkauskoneilla 1, 2 ja 4 olisi suositeltavaa leikata sellaisia levyjä, 

joissa osalevyjä on mahdollisimman vähän, koska koneiden suutinratkaisut eivät ole yhtä 

monipuoliset kuin esimerkiksi polttoleikkauskone 6:lla tai plasmaleikkauskone 7:lla. 

 

Polttoleikkausalueella prosessipisteiden lisäksi odotusvarastossa tilaa vievät erilaiset 

romukipot ja -alustat. Levyjen leikkauksesta syntyville päätyromuille on viisi romukippoa, 

joihin romut lajitellaan teräksen seostuksen mukaan. Myös levyjen leikkauksesta 

syntyneille sivuromuille on kaksi suurta romualustaa, jotka käydään vaihtamassa 

vetomestarilla. Romulevyille on lisäksi olemassa oma alusta, mikä vie vähintään yhden 

varastopaikan verran tilaa varastossa. Polttoleikkauksessa syntyvän polttoleikkausraadin 

poistamista varten polttoleikkauskone numero 1:n edustalla on pukit, jonka päälle levyt 

voidaan nostaa. 

 

3.5 Strategiset painopisteet Raahen tehtaalla 2018 

Tämän diplomityön kannalta on myös aiheellista nostaa esiin kohdeyrityksen strategisia 

painopisteitä. Tehtaan strategisiin painopistealueisiin vuoteen 2020 mennessä kuuluu muun 

muassa: 

- Premium-tuotteiden määrän kasvattaminen yli 40 prosenttiin 

- prosessien kyvykkyyden parantaminen 

- tuotoksen parantaminen joka tuotantovaiheessa 

- työn tehokkuuden ja toimintamallien jatkuva kehittäminen 

- koko tuotevalikoiman tehokas valmistus ja toimitus 

- virtaustehokkuuden parantaminen ja läpimenoaikojen lyhentäminen 

- täsmälliset toimitukset asiakkaiden tarpeiden mukaan. 

 

Premium-tuotteilla tarkoitetaan sellaisia teräksiä, joilla on erinomaiset ominaisuudet 

verrattuna tavallisiin terästuotteisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi nuorrutusteräkset, 

suorakarkaistut teräkset ja laserleikattavat teräkset. Tämän diplomityön tavoitteet tukevat 

hyvin strategisten painopisteiden perusteella asetettujen tavoitteiden saavuttamista, koska 

erikoistuotteet joudutaan leikkaamaan useimmiten plasma- tai polttoleikkauskoneilla. 

Työssä parannetaan prosessin kyvykkyyttä, kehitetään olemassa olevia toimintamalleja ja 
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parannetaan työn tehokkuutta. Diplomityön tavoitteena on lyhentää läpimenoaikaa plasma- 

ja polttoleikkauksessa. Tämä tavoite tukee strategian mukaisesti virtaustehokkuuden 

parantamista. Jos virtaus saadaan parantumaan, voidaan myös helpommin onnistua 

saavuttamaan tavoitteet toimitusvarmuudessa.   
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4 TUOTANNON TOIMINNAN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 

 

 

Kilpailun kasvaessa ja tuotannonohjausmenetelmien kehittyessä yritysten täytyy tarkastella 

strategioitaan jatkuvasti sekä kehittää ja parantaa toimintojaan. Terästeollisuus on paljon 

energiaa ja pääomaa kuluttava ala, minkä takia tuotannonsuunnittelun rooli on merkittävä. 

Terästeollisuus on monen muun teollisuuden alan selkäranka, ja terästä käytetään useissa 

eri tuotteissa jossain muodossa. Suurten investointien toteuttamisen jälkeen suurimpia 

ongelmia ovat uusimman teknologian kehittymisen omaksuminen sekä vastaaminen 

nopeasti kasvavaan tuotevalikoimaan. (As’ad & Demirli 2011, s. 3731–3732.) 

 

Yrityksen suorituskyvyn parantaminen on noussut keskeiseen rooliin 

toiminnanjohtamisessa. Suorituskykyä voidaan parantaa esimerkiksi lyhentämällä 

läpimenoaikaa ja vähentämällä prosessissa esiintyvää hukkaa. Tätä varten on kehitetty 

useita erilaisia tekniikoita, kuten esimerkiksi kokonaisvaltainen laatujohtaminen tai Lean-

ajattelu. (Capcun, Hameri & Weiss 2009, s. 790.) 

 

Tuotannon kehittäminen on tehokkaiden ja kilpailukykyisten prosessien luomista sekä 

tuotannon kyvykkyyden parantamista. Kilpailun kasvaessa tuotannon kehittäminen 

muodostuu yhä tärkeämmäksi tekijäksi, jotta tuotosta, laatua ja tehokkuutta saadaan 

parannettua. Teollisen tuotannon olosuhteet muuttuvat jatkuvasti ja vaatimukset kiristyvät, 

minkä takia tuotannon kehittämisen rooli on entistä tärkeämpi. Tuotannon kehittäminen on 

olennainen osa tuotteen valmistusprosessia, ja valmistavissa yrityksissä tulisi kiinnittää 

tuotekehityksen lisäksi huomiota myös tuotannon kehittämiseen. (Bellgran & Säfsten 

2010, s. 1–3.) Tuotannossa kehitettäviä osa-alueita voi olla useita ja niiden priorisointi on 

usein hankalaa. Päätösten vaikuttavuutta on vaikea arvioida, ja usein joudutaan tekemään 

myös kompromisseja ristiriitaisten tavoitteiden tai eriävien mielipiteiden takia. (Lehto & 

Murtonen 2004, s. 7.) 

 

Jos prosessia halutaan parantaa, tulee tuntea prosessin eri toiminnot sekä virtaukset 

tarkasti. Kehittämisessä on tarkoitus oppia ymmärtämään prosessia numeroiden avulla sekä 

kaivaa kaikki prosessin yksityiskohdat esille. Sen jälkeen prosessia voidaan vasta alkaa 

kehittää. Jatkuva paine tuottaa parempaa laatua alhaisemmilla kustannuksilla ajaa yritykset 
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kehittämään prosessejaan. Prosessin kehittämiseen on useita erilaisia keinoja, esimerkiksi 

työtehtävien yksinkertaistaminen, jonkun prosessin poistaminen kokonaan, kalliista 

materiaaleista tai palveluista luopuminen, työympäristön parantaminen tai töiden 

tekemisen helpottaminen.  (Krajewski & Malhotra 2007, s. 142.) 

 

4.1 Tuotantojärjestelmän ohjattavuus ja siihen vaikuttavat tekijät 

Toiminnan johtaminen koostuu strategisista kysymyksistä, tuotantojärjestelmien ja niitä 

tukevien systeemien kehittämisestä ja tuotannon päivittäisestä ohjauksesta. Strategiatasolla 

tehdyt päätökset ovat pitkävaikutteisia ja ne vaikuttavat yrityksen toiminnan linjauksiin. 

Tuotantojärjestelmiä ja niitä tukevia systeemejä koskevat kehitystoimenpiteet tehdään 

valittujen strategiatason linjausten perusteella. Toiminnanohjaustasolla tehdyt päätökset 

ovat välittömiä eri tehtävien toteutuksiin liittyviä ja ne koskevat esimerkiksi työjärjestystä, 

materiaalin hankintaa, toimitusaikoja ja resurssien käyttöä. (Haverila et al. 2009, s. 349–

350.) 

 

Ohjattavuudella tarkoitetaan tuotantojärjestelmän kykyä vastata erilaisiin muuttujiin. 

Ohjattavuuden parantaminen tukee tuotannon kehitystä, koska resurssien käyttö tehostuu ja 

esimerkiksi virheet ja välilliset kustannukset pienenevät. Tuotantojärjestelmän 

ominaisuuksilla on vaikutus muun muassa tuotannon tavoitteiden toteutumiseen, ohjauksen 

tehtävien määräytymiseen ja käytettävien ohjausperiaatteiden ja menetelmien valintaan. 

Ohjattavan tuotantojärjestelmän ominaisuuksien ja suorituskyvyn kehittäminen liittyvät 

aina toiminnanohjaukseen. Ohjauksen tavoitteet voidaan saavuttaa kehittämällä 

tuotantojärjestelmän ominaisuuksia, kuten esimerkiksi lyhentämällä läpimenoaikoja. 

(Haverila et al. s. 405.) 

 

Toiminnanohjauksen tavoitteet syntyvät tuotannon yleisten tavoitteiden perusteella, joita 

ovat esimerkiksi kustannusten minimoiminen, hyvä aikakilpailukyky, hyvä laatu ja 

joustavuus. Toiminnanohjauksen tehtävänä on organisoida ja ohjata resurssien käyttö 

mahdollisimman tehokkaasti. (Haverila et al. 2009, s. 402.) 

 

Materiaalitoiminnot ja valmistus suunnitellaan niin, että varastoihin ja keskeneräiseen 

työhön sitoutuu mahdollisimman vähäinen määrä pääomaa. Toimitusvarmuudesta on 

huolehdittava ja asiakkaille on toimitettava tuotteet heidän tarpeidensa mukaisesti. 
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Lyhyiden läpimenoaikojen tavoittelu on tärkeää, koska niiden avulla saadaan parannettua 

toimitusvarmuutta, pienennettyä keskeneräiseen tuotantoon sitoutunutta pääomaa, 

parannettua laatua sekä helpotettua kapasiteetin suunnittelua. Läpimenoajan lyhentäminen 

vaikuttaa suoraan toimitusvarmuuteen asiakasohjautuvassa tuotannossa. 

Toiminnanohjauksen tavoitteet ja niiden keskinäinen tärkeysjärjestys muodostuvat 

yrityksen valitsemien kilpailutekijöiden perusteella. (Haverila et al. 2009, s. 402–404.) 

 

Tuotannonohjauksen perustavoitteet ovat usein ristiriidassa toistensa kanssa. Jos halutaan 

saavuttaa hyvä toimitusvarmuus, vaaditaan usein puolivalmisteiden, materiaalien ja 

tuotteiden varastointia sekä pienien tuotantoerien jatkuvaa valmistusta eli joustavuutta. 

Pitkillä sarjoilla saadaan koneiden kuormitusaste korkeaksi, mutta niiden takia syntyy 

varastoja. Lyhyillä sarjoilla tehokasta tuotantoaikaa kuluu asetuksiin. Vaihto-omaisuuden 

minimointi vaatii varastojen minimointia, puolivalmisteiden vähentämistä ja pieniä 

valmistussarjoja. Tuotannonohjauksen ristiriitaisten tavoitteiden yhteensovittamisessa 

läpimenoaikojen lyhentäminen on merkittävässä roolissa. Lyhyiden läpimenoaikojen 

ansiosta pystytään ylläpitämään hyvää toimitusvarmuutta sekä pienentämään 

keskeneräiseen tuotantoon ja varastoihin sitoutunutta pääomaa. Tuotannonohjauksen 

ristiriistaisia tavoitteita havainnollistaa kuva 5. (Haverila et al. 2009, s. 402–404.) 

 

 

Kuva 5. Tuotannonohjauksen ristiriitaiset tavoitteet. Hyvää toimituskykyä, vaihto-

omaisuuden minimointia sekä korkeaa kapasiteetin kuormitusastetta on vaikea saavuttaa 

yhtäaikaisesti. (Muok. Haverila et al. 2009, s. 404.) 
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4.2 Tuotannon suunnittelun eri tasojen tehtävät 

Yleissuunnittelu perustuu asiakkaiden tilauksiin, ja tavoitteena on valmistaa tilaus 

mahdollisimman lähellä ennen luvattua toimitusajankohtaa. Yleissuunnittelun avulla 

varmistetaan oikea-aikaiset toimitukset. Huomioon otetaan myös tuotannon eri 

valmistusyksiköiden kuormitus, etenkin tuotannon pullonkaulojen resurssit on huomioitava 

suunnittelussa. Tuotannon tilanteen ruuhkautuessa suunnittelu tehdään niin, että tuotteet 

valmistetaan etuajassa, ei myöhässä. (Lapinleimu 1997, s. 194–196.) 

 

Suunnittelun tehtäviin kuuluu esimerkiksi hallita menekinvaihteluita, jotta yritys onnistuisi 

toimitusvarmuudessa. Kuormitussuunnittelu perustuu yrityksen valmistuskapasiteettiin. 

Kuormitussuunnittelua varten tilausten vaatiman valmistuskapasiteetin tietojen tulee olla 

ajan tasalla, koska niiden avulla voidaan ennustaa, miten ajateltu tuotanto tulee 

kuormittamaan valmistuskapasiteettia. Näiden tietojen perusteella voidaan tehdä päätökset 

koskien esimerkiksi tuotantoerien ajoitusta, kokoa sekä toimitusaikaa. 

Karkeasuunnittelussa usein riittää pelkkä tuotannon pullonkaulakuormitusryhmien 

suunnittelu, koska ne rajoittavat koko yrityksen tuotantomäärää ja toimituskykyä. 

(Haverila et al. 2009, s. 414–416.) 

 

Hienosuunnittelun onnistuminen edellyttää tuotannon todellisen tilanteen tuntemista, koska 

jättämät tuotantosuunnitelmissa, työjonot ja tuotantohäiriöt vaikuttavat merkittävästi 

käytettävissä olevaan kapasiteettiin. Pääperiaatteena on muodostaa ja ajoittaa tuotantoerät 

niin, että tuotannon eri tavoitteet, kuten toimitusvarmuus ja korkea tuottavuus, täyttyisivät 

optimaalisesti. Pullonkaulatyövaihe rajoittaa koko tehtaan tuotantoa, joten sen 

suunnitteluun tulee kiinnittää erityisesti huomiota. (Haverila et al. 2009, s. 418.) 

Pullonkaulatyövaiheen voi tunnistaa esimerkiksi tutkimalla välivarastoja. Jos välivarasto 

kahden prosessin välissä on erittäin suuri, pullonkaula on välivaraston jälkeinen 

prosessipiste. Jos taas välivarasto on tyhjä, niin pullonkaula on ennen välivarastoa oleva 

prosessipiste. (Deuse, Lorenzen & Roser 2016, s. 4–5.) Käyttöasteiden kasvattaminen 

pidentää läpimenoaikaa, joten usein on valittava korkeat käyttösuhteet tai lyhyt 

läpimenoaika. Pullonkaulatyöpisteissä on järkevää maksimoida tuottavuus, muutoin 

läpimenoaikojen lyhentäminen on usein järkevämpää. (Haverila et al. 2009, s. 418; Mådig 

& Åhlström 2013, s. 43–44.) 
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4.3 Näkökulmia puolivalmisteiden varastoinnista 

Tuotantolinjalla esiintyvän vaihtelun takia tuottavuus kärsii, minkä takia tuottavuuden 

parantamiseksi tarvitaan puskurivarastoja eri prosessipisteiden välillä. Suunnitellussa ja 

kontrolloidussa tuotantojärjestelmässä on tärkeää määrittää puskurivarastojen optimaalinen 

koko ja sijainti. Puskurivarastojen kokonaiskapasiteetti on useimmiten kiinteä johtuen 

rajallisesta tilasta ja siksi on tärkeää määritellä, kuinka paljon keskeneräistä työtä 

puskurivarastossa sallitaan olevan. (Kim & Lee 2001, s. 706–707.) 

 

Keskeneräisen työn varasto voidaan määritellä niin, että mikä tahansa varasto valmistuksen 

ensimmäisen ja viimeisen vaiheen välissä lasketaan keskeneräiseksi työksi (Wilson 2010, 

s. 1–2). Jos tuotteita olisi tarjolla juuri silloin, kuin asiakas ne haluaa, ei varastointia 

tarvittaisi. Kun tarjonta kasvaa suuremmaksi kuin kysyntä, syntyy varastoja ja kun taas 

kysyntä on suurempaa kuin tarjonta, varastot hupenevat. (Slack, Chambers, Johnston 2007, 

s. 342.) 

 

Keskeneräisen työn varasto on Lean-filosofian mukaan yksi kahdeksasta hukasta, varastoja 

kuitenkin tarvitaan eri syistä. (Wilson 2010, s. 1–2.) Varastoja tarvitaan esimerkiksi 

tasaamaan vaihtelua prosessin eri vaiheiden keston välillä. Ne hidastavat kuitenkin 

tuotteiden virtausta prosessissa, vaikka niiden ajatellaan olevan järkeviä investointeja 

menekinvaihtelun hallintaan tasaamaan eroa asiakkaan kysynnän ja yrityksen tarjonnan 

välillä. (Bellgran & Säfsten 2010, s. 197.) Voidaan kuitenkin ajatella niin, että 

välivarastoja ei ole liikaa, kun tuotteita on oikea määrä, oikeassa paikassa ja oikeaan 

aikaan (Wilson 2010, s. 1–2). 

 

Perinteisissä tuotantolaitoksissa keskeisenä ajatuksena on, että jokaisella prosessipisteellä 

tulisi olla puskurivarasto, jotta tekeminen ei loppuisi kesken ja esimerkiksi koneiden 

resurssit hyödynnettäisiin maksimaalisesti. Keskeneräisten tuotteiden varastointi kuitenkin 

hidastaa läpimenoaikaa merkittävästi. (Slack, Chambers, Johnston 2007, s. 431.) 

Läpimenoaikojen lyhentäminen sekä tuotannon joustavuuden kasvattaminen pienentää 

varastoinnin tarvetta. Keskeneräisten tuotteiden varastot pidentävät huomattavasti 

läpimenoaikaa, minkä lisäksi varastot sitovat pääomaa ja varastoinnista voi aiheutua myös 

laatuvirheitä. Edellä mainittujen seikkojen takia kaikki tarpeettomat välivarastot tulisi 

poistaa tuotannosta. (Haverila et al. 2009, s. 446–447.) 
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4.4 Tuotannon kilpailutekijät ja tavoitteet tuotannon kehittämisen tukena 

Kilpailutekijät voidaan ryhmitellä kustannuksiin, laatuun, aikaan ja joustavuuteen; niiden 

avulla asetetaan tuotannolle tavoitteet. Esimerkiksi alhaiset toimintojen kustannukset, 

erinomainen laatu, toimitusnopeus, toimitusvarmuus ja tuotteiden muokkaaminen 

asiakkaan tarpeita vastaavaksi voivat olla kilpailutekijöitä, joiden avulla yritys voi 

tavoitella saamaan asiakkaan ostamaan tuotteen tai palvelun. Kilpailutekijöitä on yleensä 

useita ja niiden merkitys voi vaihdella. (Krajewski, Malhotra & Ritzman 2007, s. 51.) 

 

Tuotteiden valmistaminen mahdollisimman alhaisilla kustannuksilla prosessin tai yrityksen 

asiakkaalle voi kasvattaa tuotteen menekkiä. Kustannusten vähentämiseksi prosesseja tulee 

suunnitella uudestaan ja muuttaa ne tehokkaaksi käyttämällä sopivia analysointikeinoja, 

joilla saadaan tunnistettua kaikki kustannuksiin vaikuttavat tekijät. Laadulla 

kilpailutekijänä voidaan tarkoittaa sellaista erinomaista laatua, jota kilpailijat eivät pysty 

tarjoamaan tai sitten tasaista luotettavaa laatua, joka täyttää asiakkaan vaatimukset 

luotettavasti.  Joustavuudella taas tarkoitetaan yrityksen kykyä reagoida asiakkaan 

tarpeisiin nopeasti ja tehokkaasti. Joustavuus voidaan jakaa tuotteiden kustomointiin 

asiakkaalle, suuren tuoteryhmän hallintaan tehokkaasti sekä volyymin vaihtelun hallintaan. 

(Krajewski, Malhotra & Ritzman 2007, s. 52–53.) 

 

Aika kilpailutekijänä voidaan jakaa toimitusnopeuteen, toimitusvarmuuteen ja 

kehitysnopeuteen. Toimitusnopeudella tarkoitetaan tilauksen toimittamista nopeasti. Ajan 

mittaus alkaa asiakkaan tilauksen saapumisesta ja päättyy tilauksen toimitukseen. Tätä 

aikaa kutsutaan usein tuotteen läpimenoajaksi. Toimitusnopeutta voidaan parantaa 

lyhentämällä läpimenoaikoja. Sopiva läpimenoaika riippuu täysin prosessista. 

Toimitusvarmuudella taas tarkoitetaan luvatussa toimitusajassa pysymistä. 

Toimitusvarmuutta voidaan mitata valmistavassa yrityksessä sillä, kuinka paljon 

prosentuaalisesti toimituksia on saatu lähtemään oikeaan aikaan asiakkaalle. 

Kehitysnopeudella tarkoitetaan nopeutta kehittää uusia tuotteita markkinoille. (Krajewski, 

Malhotra & Ritzman 2007, s. 52–53.) Toimitusvarmuudesta kerrotaan tarkemmin 

seuraavassa alaluvussa. 

 

Tuotannon tavoitteet ovat usein ristiriidassa toistensa kanssa. Esimerkiksi joustavuuden 

parantaminen voi kasvattaa kustannuksia ja kustannusten pienentäminen voi aiheuttaa 
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laatutason heikentymistä. Tavoitteiden optimaaliseksi toteuttamiseksi etsitään parhaat 

toimintamallit tuotannon kehittämisvaiheessa. (Haverila et al. 2009, s. 358.) 

 

4.5 Toimitusvarmuuden merkitys tuotannon kilpailutekijänä 

Toimitusketjuissa erilaisten aikojen lyhentäminen on kriittisessä roolissa. Toimitusketjun 

virtausta voi haitata useat erilaiset viivästykset, jotka johtavat lähetysten myöhästymiseen 

sekä asiakkaan palvelutason heikkenemiseen. (Zuting et al. 2014, s. 333.) Teräksen 

valmistamiseen kuuluu useita erilaisia prosesseja kuten raaka-aineiden sulattaminen, 

seostaminen, valaminen, valssaus ja viimeistely. Toimitusajankohdassa pysymiseksi 

teräksenvalmistajan tulee ottaa huomioon valmistukseen kuluva aika viiveineen aina 

tuotteen tilauksesta sen toimitukseen asti. Epävarmuus toimitusajassa aiheuttaa ongelmia. 

Jos luvattu toimitusaika on lyhyt, on vaarana toimituksen myöhästyminen. Toimituksen 

myöhästymisestä voi seurata sakkoja, hyvitysmaksuja ja pahimmassa tapauksessa 

asiakkaan menettäminen. Jos luvataan liian pitkä toimitusaika, asiakas saattaa perua 

tilauksen ja tehdä kaupat kilpailevan yrityksen kanssa. (Slotnick 2011, s. 527.) 

 

Sellaisissa yrityksissä, joissa valmistus tapahtuu asiakkaan tilauksen perusteella, on erittäin 

tärkeää saavuttaa korkea toimitusvarmuus. Tuotannonohjauksen tehtävä 

toimitusvarmuuden onnistumisessa on merkittävässä roolissa. Jos toimitusvarmuudessa 

epäonnistutaan, juurisyyt alhaiseen toimitusvarmuuteen on tutkittava, jotta 

epäonnistumisen aiheuttajat saadaan karsittua pois. (Soepenberg, Land & Gaalman 2012, s. 

5491.) 

 

Toimitusvarmuutta voidaan mitata eri tavoilla. Yleisimpiä mittareita on myöhästyneiden 

tilausten suhteellinen määrä. Myöhästyminen voidaan määritellä tuotteen luvatun 

toimituspäivän ja toteutuneen toimituspäivän erona. Epäonnistuminen 

toimitusvarmuudessa voidaan jakaa ennenaikaisiin toimituksiin ja myöhästyneisiin 

toimituksiin. Kumpikaan vaihtoehto ei ole hyvä, mutta etenkin myöhästyneet toimitukset 

vaativat toimenpiteitä parannuksen aikaansaamiseksi. (Soepenberg, Land & Gaalman 

2012, s. 5492.) 
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4.6 Läpimenoajan lyhentäminen ja sen vaikutus tuotannon toimitusvarmuuteen 

Tuotannon läpimeno on yksi tärkeimmistä mittareista tutkittaessa tuotantojärjestelmän 

tehokkuutta. Tuotteen nopea läpimeno voi olla avaintekijä kilpailussa ja se merkitsee 

yleensä suuria hyötyjä yritykselle. Läpimenoa hidastavat yleensä muutamat koneet 

järjestelmässä, joita kutsutaan pullonkauloiksi. Kone, jonka vaikutus koko järjestelmän 

läpimenoon on suurin, on pullonkaula. Järjestelmän läpimenoajan parantaminen on erittäin 

paljon riippuvainen pullonkaulasta ja pullonkaulan parantamisen pitäisi vaikuttaa myös 

koko järjestelmän läpimenon parantamiseen. (Matta & Yu 2016, s. 6317.) Pullonkaulojen 

ominaisuuksien parantaminen on tärkeää ja pullonkaulat tulee tunnistaa, jotta parantavat 

toimenpiteet voidaan kohdistaa niihin (Deuse, Lorenzen & Roser 2016, s. 2). 

 

Kokonaisläpimenoajalla tarkoitetaan aikaa asiakkaan tekemästä tilauksesta tuotteen 

toimitukseen asti. Läpimenoajalla voidaan tarkoittaa myös eri tuotannon vaiheisiin kuluvaa 

läpimenoaikaa. (Haverila et al. 2009, s. 401; Mådig & Åhlström 2013, s. 22.) Usein suuri 

osa tuotteen valmistamisen läpimenoajasta on erilaista odotusaikaa, itse tuotteen 

jalostamiseen kuluva aika on vain murto-osa koko läpimenoajasta. (Haverila et al. 2009, s. 

401; Mådig & Åhlström 2013, s. 8–9). 

 

Littlen lain mukaan läpimenoaika voidaan laskea kertomalla jaksoaika keskeneräisten 

virtausyksiköiden määrän kanssa. Keskeneräisillä virtausyksiköillä tarkoitetaan kaikkea 

sitä keskeneräistä työtä, joka on prosessin rajojen sisällä. Prosessin rajoilla tarkoitetaan 

prosessin alkamista ja päättymistä, joiden välissä kuluva aika on virtausyksikön 

läpimenoaika. Jaksoajalla taas tarkoitetaan sitä aikaa, mikä kuluu kahden virtausyksikön 

valmistumisen välissä. (Mådig & Åhlström 2013, s. 34–35.) 

 

𝐿ä𝑝𝑖𝑚𝑒𝑛𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 = 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟ä𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎𝑢𝑠𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘ö𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä × 𝑗𝑎𝑘𝑠𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 

 

Eli jos virtausyksiköitä on prosessissa 100 ja jaksoaika on 1 sekunti, läpimenoajaksi 

saadaan 100 sekuntia. Kun virtausyksiköiden määrä kasvaa kaksinkertaiseksi, kasvaa myös 

läpimenoajan pituus kaksinkertaiseksi. Littlen lain mukaan siis läpimenoaika kasvaa 

virtausyksiköiden määrän kasvaessa. (Mådig & Åhlström 2013, s. 34–35.) 
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Keskeneräisen työn määrällä varmistetaan resurssitehokkuus, mutta se laskee merkittävästi 

läpimenoaikaa. Prosessissa pullonkaulat kasvattavat läpimenoaikaa. Prosessin virtaus 

pysähtyy pullonkaulatyövaiheeseen, ja ennen pullonkaulaa syntyy jono. Pullonkaulojen 

lailla tarkoitetaan sitä, että pisimmän jaksoajan omaava prosessipiste vaikuttaa 

merkittävimmin prosessin läpimenoaikaan. Pullonkaulatyövaiheen parantaminen 

esimerkiksi resursseja lisäämällä voi siis parantaa koko prosessin läpimenoaikaa, mutta 

pullonkaula ilmestyy aina uuteen paikkaan prosessissa, kun edellisen pullonkaulan 

suorituskykyä saadaan parannettua riittävästi. (Mådig & Åhlström 2013, s. 37–38.) 

 

Pullonkaulojen syntymiseen on useita syitä. Prosessissa asiat pitää tehdä tietyssä 

järjestyksessä minkä lisäksi prosessissa oleva vaihtelu synnyttää pullonkauloja. Prosessiin 

tulisi saada jatkuvan virtauksen tila, joka on erittäin harvoin toteutettavissa koko 

tuotantojärjestelmän läpi. Silti prosessin eri prosessin osien virtauksen parantaminen 

parantaa koko prosessin virtausta. (Mådig & Åhlström 2013, s. 38.) 

 

Toiminnanohjauksen tavoitteiden yhtäaikainen täyttyminen voidaan saavuttaa 

läpimenoaikaa lyhentämällä. Keinoja lyhentämiseen ovat esimerkiksi välivarastojen 

poistaminen tai valmistuseräkoon pienentäminen. Valmistuserien pienentäminen vaatii 

asetusaikojen lyhentämistä, muutoin pienten erien valmistaminen ei ole kannattavaa, koska 

kapasiteetti kuluu asetuksiin ja kuormitusaste jää matalaksi. (Haverila et al. 2009, s. 406.) 

Lyhyt läpimenoaika on merkki joustavasta ja tehokkaasta tuotantojärjestelmästä ja sen 

ansiosta voidaan luvata asiakkaalle lyhyempiä toimitusaikoja. Tuotannon ohjattavuus on 

huomattavasti helpompaa tuotantojärjestelmässä, jossa läpäisyajat ovat lyhyet. (Lapinleimu 

1997, s. 55.) 

 

Läpimenoajan lyhentämisen myötä valmistuksessa erilaiset virheet ja häiriöt sekä niiden 

taustalla olevat syyt voidaan havaita nopeasti ja korjaavien toimenpiteiden tekeminen 

helpottuu. Tuotantolinja pysähtyy nopeasti lyhyen läpimenoajan takia, minkä takia 

henkilöstö motivoituu toimimaan ennakoivasti häiriöiden ehkäisemiseksi. Toiminnan 

laadun kehittämisen myötä tuottavuus paranee läpimenoajan lyhentyessä sekä virheistä ja 

ongelmista aiheutuvat kustannukset laskevat. Myös välillisten kustannusten määrä laskee, 

koska ohjaamiseen ja materiaalin käsittelyyn kuluu vähemmän resursseja. Töiden 
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organisoinnin tehostamisen ansiosta työntekijät pystyvät keskittymään paremmin töihinsä. 

(Haverila et al. s. 407.) 

 

4.7 Kokonaisvaltainen laatujohtaminen toimitusvarmuuden onnistumisen taustalla 

Kokonaisvaltaisella laatujohtamisella (total quality management, TQM) voidaan 

yrityksissä saavuttaa jatkuvan parantamisen kulttuuri. TQM:n avulla parannetaan tuotteita, 

palveluita ja prosesseja. Lähtökohtana on asiakkaan tarpeiden täyttäminen, ja kaikkien 

yrityksen resurssien tulee tehdä töitä edellä mainitun tavoitteen saavuttamiseksi. Se vaatii 

yrityksessä usein kulttuurin muuttamista, joka voidaan toteuttaa seuraavien peruspilarien 

avulla: 

- asiakastyytyväisyyden tavoittelu läpi yrityksen 

- menettelytapojen kehittäminen 

- koko henkilöstön sitouttaminen 

- jatkuva parantaminen 

- johtaminen tiedon avulla 

- johtaminen prosessien avulla. 

(Sorli & Stokic 2009, s. 8–9.) 

 

Jokaisen organisaation yksittäisen osan, henkilön, toiminnon kaikilla tasoilla tulee toimia 

yhteen, jotta pystytään tehokkaaseen toimintaan. On erittäin tärkeää ymmärtää, että 

yrityksessä on myös sisäisiä asiakkaita ja toimittajia, koska eri prosessin osista toimitetaan 

tuotteita toiseen. Kaikki yrityksen sisäiset laatupoikkeamat vaikuttavat lopulliselle 

asiakkaalle toimitettavaan laatuun. (Slack, Chambers, Johnston 2007, s. 509.) 

Asiakaslähtöisen laadun määrittelyä ei voidakaan sellaisenaan soveltaa yrityksen 

toiminnan kehittämiseen ja seurantaan, mikä on syy sisäisen laadun määrittämiselle. 

Yritysten toimintaprosessien laadusta rakentuu myös tuotteiden ja palvelujen laatu, minkä 

takia laatu tulee rakentaa sisälle yrityksen toimintaprosesseihin. (Haverila et al. 2009, s. 

371–373.) 

 

Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen perustana voidaan pitää asiakaslähtöisyyttä, 

henkilöstön osallistamista, tiimityöskentelyä, henkilöstön kehittämistä sekä jatkuvaa 

parantamista. Yrityksessä tuotteen suunnittelun lisäksi eri toimintaprosessit tulisi 
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suunnitella asiakkaiden tarpeiden perusteella, koska ei ole järkevää kehittää prosessia 

sellaiseen suuntaan, mikä ei lisää asiakkaan saamaa arvoa. (Haverila et al. s. 377–378.) 

 

Esimerkiksi Toyotan tuotantojärjestelmässä valmistusprosessia tutkitaan aina asiakkaan 

näkökulmasta ja aluksi selvitetään, mitä asiakas haluaa tietystä prosessista. Asiakas voi 

olla sisäinen tai ulkoinen asiakas. Prosessia havainnoidaan niin sanotusti asiakkaan silmin, 

ja kiinnitetään huomiota tuotteelle lisäarvoa tuottaviin ja tuottamattomiin toimintoihin. 

Arvo muodostuu asiakkaan perusteella. (Liker 2011, s. 27.) 

 

4.8 Henkilöstön sitouttamisen haasteet ja vaikutukset 

Tutkimusten mukaan yritykset, joissa työskentelee sitoutuneita työntekijöitä, ovat 

kilpailukykyisempiä verrattuna yrityksiin, joissa työntekijät eivät ole sitoutuneita. 

Sitouttaminen edellyttää vastavuoroisen sitoutumisen rakentamista työnantajan ja 

työntekijöiden välille. (Kelleher 2011, s. 52.) Kilpailu yritysmaailmassa kiristyy jatkuvasti 

ja sitoutuneet työntekijät ovat merkittävässä roolissa. Sitoutuneiden työntekijöiden avulla 

suurten muutosten toteuttaminen sekä tehtyjen muutosten ylläpitäminen onnistuu 

helpommin. Sitoutuneet työntekijät ovat tuotteliaampia ja heidän merkitys yrityksen 

kannattavuuteen ja kilpailukykyyn on suuri. (Lucey, Bateman & Hines 2005, s. 13.) 

 

Yrityksessä jokainen henkilö voi omalla panoksellaan vaikuttaa syntyvään laatuun, minkä 

takia on tärkeää saada henkilöstö sitoutumaan työskentelemään paremman laadun puolesta. 

Tämä vaatii yrityksissä asenteiden muutosta siihen suuntaan, että työntekijöitä opitaan 

arvostamaan tärkeimpinä älykkyyden ja luovuuden lähteinä. (Slack, Chambers, Johnston 

2007, s. 510.) Lean-filosofian mukaisessa johtamiskulttuurissa kunnioitetaan jokaista 

yrityksen työntekijää. Kunnioittavan johtamistyylin avulla voidaan esimerkiksi saada 

ihmiset ratkaisemaan ongelmia ryhmissä sekä kasvatettua monitaitoisuutta. Tavoitteena on 

saada työntekijät sitoutumaan työhönsä paremmin antamalla heille myös vastuuta omasta 

työstään. Työntekijöiden sitouttamiseen voidaan käyttää seuraavia menetelmiä: 

- kuri 

- joustavuus 

- samanarvoisuus 

- itsenäisyys 

- työntekijöiden kehittäminen 
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- työelämän laatu 

- luovuus 

- kokonaisvaltainen työntekijöiden sitouttaminen. 

(Slack, Chambers, Johnston 2007, s. 434.) 

 

Kurilla tarkoitetaan sitä, että kaikkien työntekijöiden tulee aina noudattaa yrityksen 

jäsenille ja ympäristölle sekä tuotteen laadulle kriittisiä standardeja ja ohjeita. Joustavuus 

merkitsee sitä, että ihmisten kapasiteetin rajoissa kasvatetaan työntekijöiden vastuuta. 

Organisaatioiden porrasmaiset rakenteet sekä rajoittavat käytännöt tulisi poistaa. 

Samanarvoisuus tarkoittaa sitä, että yrityksessä henkilöstöpolitiikan tulisi olla tasa-

arvoista. Itsenäisyys taas tarkoittaa vastuun antamista työntekijöille siellä, missä työ 

tehdään. Sen ansiosta johdon tehtäväksi jää ainoastaan tukea työntekijöitä päätöksissään. 

Työntekijöiden kehittäminen auttaa kasvattamaan yrityksen kilpailukykyä. Työelämän 

laatu käsittää esimerkiksi osallistumisen päätöksentekoon, olon turvatusta työpaikasta, 

viihtyvyyden sekä erilaiset mukavuudet. Luovuus taas on yksi tärkeimmistä motivaation 

edellytyksistä. Useimmat ihmiset eivät tyydy ainoastaan suorittamaan tiettyä tehtävää aina 

samalla tavalla, vaan on luontaista tavoitella parempaa suoritusta joka kerta. 

Kokonaisvaltainen työntekijöiden sitouttaminen voidaan ymmärtää niin, että henkilöstö 

ottaa enemmän vastuuta, kun se saa olla koko yritykselle hyödyksi. (Slack, Chambers, 

Johnston 2007, s. 434–435.) 

 

Henkilöstön asenteiden ja toiminnan laadun kehittäminen edellyttää henkilöstön 

kouluttamista. Henkilöstön tulee pystyä toimimaan varsinaisten työtehtävien lisäksi 

laadunkehityksessä sekä ongelmanratkaisutilanteissa. Tavoite on saada henkilöstön 

osaaminen sille tasolle, että se pystyy ottamaan vastuun toimintansa laadusta. 

Asennekasvatus ja motivointi ovat olennainen osa henkilöstön osaamisen kehittämistä ja 

usein muutosvastarinta on yleistä uusia toimintamalleja ja tekniikoita käyttöönottaessa. 

Tietämyksen lisääminen sekä henkilöstön osallistaminen auttaa usein vähentämään 

muutosvastarintaa. (Haverila et al. 2009, s. 379–380.) 

 

Usein luullaan, että muutoksen aikaansaamiseksi vaaditaan ainoastaan uusi prosessi tai 

jokin parannus vanhaan prosessiin. Tämän takia muutokset usein epäonnistuvat, koska 

koko organisaatiossa ei ymmärretä muutoksen merkitystä. Siksi tarvitaan työntekijöiden 
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panosta toimimaan muutosten puolesta. Työntekijöiden sitouttamisessa on kuitenkin useita 

eri haasteita, koska yritysten ja työntekijöiden tavoitteet eivät ole yleensä linjassa. 

Organisaation kulttuurin merkitys on suuressa roolissa muutosten läpiviennissä. 

(Ramakrishnan & Testani 2010, s. 1.) 

 

Muutoksissa työntekijöihin keskittyminen on eriarvoisen tärkeää siksi, että usein 

muutokset koetaan epämiellyttävinä ja ne aiheuttavat pelon sekä epävarmuuden tunteita. 

Ne taas johtavat yleensä muutosvastarintaan. Jokaisen työntekijän saaminen mukaan 

muutokseen on tärkeää, jotta muutoksessa onnistuttaisiin. Tämä vaatii työpaikan kulttuurin 

muuttamista vahvistamalla oikeita asenteita sekä kehittämällä työntekijöiden kykyjä. 

Jatkuvan parantamisen kulttuuriin tarvitaan sitoutumista koko organisaation laajuudella, 

työntekijöistä ylimpään johtoon asti. Yrityksessä johtajien vastuulla on varmistaa, että 

työntekijöiden ideoita ja parannusehdotuksia kuullaan, koska niiden avulla voidaan 

parantaa prosesseja poistamalla hukkaa ja epäkohtia. Työntekijöiden sitouttamiseksi 

tarvitaan työpaikalle kunnioittava, rehellinen, luotettava ja avoin ilmapiiri. (Hines 2010, s. 

58–59.) 

 

Muutosjohtaminen nousee esille erilaisten muutosten läpiviennistä puhuttaessa. Syitä 

muutosvastarintaan voi olla monenlaisia. Jos muutoksen merkitystä ei ymmärretä, voi olla 

vaikea hyväksyä muutosta. Muutos voi tuntua myös ikävältä, jos työntekijät kokevat, 

etteivät he eivät pysty vaikuttamaan muutoksiin. Usein työntekijät kokevat myös, että on 

olemassa järkevämpi keino parannukseen, minkä takia on luontaista vastustaa muutosta. 

(Albach et al. 2015, s. 109.) 

 

Keinoja onnistuneeseen muutosjohtamiseen on useita. Ensimmäinen askel on yrityksen 

ylimmältä tasolta selkeän strategian luominen. Kun strategia on saatu luotua yrityksen 

johdossa, se tulee saattaa myös organisaatiossa alaspäin. Toinen ja ehkä tehokkain askel 

muutosjohtamisessa on viestintä, jonka avulla saadaan levitettyä tieto muutoksesta. 

Viestinnän tulee olla avointa, aktiivista ja tärkeimpänä kaksisuuntaista. Jos ei ole olemassa 

kanavia esimerkiksi työntekijöiden parannusideoiden, ajatusten ja huolten eteenpäin 

viemiseen, on mahdotonta onnistua viestinnässä yrityksen johdon ja työntekijöiden välillä. 

(Albach et al. 2015, s. 109–111.) 
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Onnistunut muutosjohtaminen edellyttää myös työntekijöiden sitouttamista. 

Työntekijöiden ideat ja luovuus ovat usein erittäin arvokkaita prosessien parannuksessa tai 

ongelmien ratkaisussa. Tämä lisää myös työntekijöiden motivaatiota. Työpaikalle tulisi 

luoda avoin ilmapiiri, missä työntekijät kokevat tulevansa kuulluksi ja voivat helposti 

ilmaista huolensa. Avoimen ilmapiirin avulla sitoutuminen työpaikan yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi helpottuu. (Albach et al. 2015, s. 109–111.) Lähimmät esimiehet ovat 

merkittävässä roolissa sitoutuneiden työntekijöiden taustalla. Jos esimies ei ole sitoutunut 

työhönsä, on erittäin epätodennäköistä, että hänen alaisensa olisi sitoutunut omaan 

työhönsä. Yritysten tulisikin keskittyä esimiesten kouluttamiseen. (Kelleher 2011, s. 53.) 

 

Erittäin tärkeä osa muutosjohtamista on selkeiden tavoitteiden asettaminen. Kun tavoitteet 

ovat selkeät, ihmisten on helpompi saavuttaa tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamisesta 

voidaan palkita, mutta myös edellytetään seuraavan tavoitteen asettamista jatkuvan 

parantamisen ilmapiirin luomiseksi. Työntekijöiden kouluttaminen on tärkeää, jotta 

voidaan luoda halutunlainen työskentely-ympäristö. Kouluttamisen tavoitteena on 

kasvattaa ymmärrystä muutoksen merkityksestä sekä helpottaa muutosjohtamista. (Albach 

et al. 2015, s. 109–111.) 

 

4.9 Valmistuksen ohjaus itseohjautuvassa tuotannossa 

Funktionaalisessa layoutissa työt etenevät ja niiden annetaan edetä omalla painollaan, 

koska työpisteiden suuren määrän takia valmistuksen ohjaus on vaikeaa ja tietojen ylläpito 

tuo omat haasteensa. Usein töiden myöhästyminen antaa impulssin ohjata töitä 

aktiivisemmin oikeaan suuntaan. Tuotantolinjoissa ja soluissa työt ovat huomattavasti 

enemmän itseohjautuvia. Työnohjaus ja jakelu voivat tapahtua myös kokonaan yrityksen 

tietojärjestelmän avulla. Työntekijät näkevät suoraan työpisteidensä tietokoneilta tarjolla 

olevat työt tietoineen ja he voivat itse tehdä työjärjestykseen liittyvät valinnat ennalta 

sovittujen sääntöjen perusteella. (Haverila et al. 2009, s. 425–426.) 

 

Tuotannon ohjattavuuteen vaikuttavat merkittävästi tuotannon organisointiperiaatteet sekä 

tehtävänjako. Tuotannon organisoinnissa ja johtamisessa tavoitellaan nykyään matalampaa 

organisaatiota, ja vastuuta on siirretty suorittavalle portaalle. Toiminnan johtamista ja 

ohjausta helpottaa selkeä tehtävien organisointi ja vastuunjako. Yrityksessä eri osastot 

voidaan jakaa itseohjautuviksi valmistusyksiköiksi, joista muodostuu tuotantolaitos, jossa 
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sisäiset tuotetehtaat ja solut vastaavat omien tuotteidensa valmistuksesta. Tämä vaatii 

kuitenkin selkeyttä yrityksen toiminnalta ja tarkkoja pelisääntöjä sekä toiminnan hyvää 

laatua. Organisaation keventäminen onnistuu ohjauksen perustuessa toimintojen väliseen 

kommunikointiin. (Haverila et al. 2009, s. 408.) 

 

4.10 Lean-filosofia johtamismenetelmänä 

Lean on jo useita vuosikymmeniä vanha laatufilosofia, johon Toyota Production System on 

kehittänyt erilaisia menettelytapoja ja käytäntöjä. Leanin pääperiaatteita on poistaa hukkaa 

prosesseista sekä luoda jatkuva ja tasainen virtaus, jonka avulla saadaan esimerkiksi 

lyhennettyä tuotteiden läpimenoaikaa tilauksesta asiakkaalle. (Bhasin 2015, s. 1–2.) 

Päätavoitteena on toimittaa asiakkaalle oikea määrä, oikeaa tavaraa, oikeaan aikaan ja 

paikkaan, ja kaikki edellä mainittu mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Jos kaikessa 

tässä onnistutaan, tulokseksi saadaan prosesseissa ja toiminnoissa tehokas virtaus. Leanin 

organisaation tavoittelussa työntekijöiden sitouttaminen, jatkuvan parantamisen kulttuuri 

sekä hukan poistaminen ovat tärkeimpiä tekijöitä. (Slack, Chambers, Johnston 2007, s. 

431–434.) 

 

Lean-filosofiaan kuuluu keskeisesti arvoa tuottamattoman toiminnan poistaminen, jonka 

avulla saadaan lyhennettyä läpimenoaikoja. Läpimenoaikojen lyhentämisellä voidaan 

saada tuotettua enemmän pienemmällä määrällä resursseja, kuitenkin tyydyttämällä 

samanaikaisesti asiakkaan tarpeet. Tämä kuitenkin vaatii jokaisen tuotteen arvovirtaketjun 

todellista tuntemista, minkä takia yritysten tulee tunnistaa prosesseistaan arvoa tuottava ja 

arvoa tuottamaton toiminta. Hukan poistamisen lisäksi arvon parantaminen on keskeinen 

toiminta-ajatus Lean-filosofiassa. (Zuting et al. 2014, s. 334) 

 

4.10.1 Virtaus- ja resurssitehokkuuden näkökulmia 

Yrityksissä tavoitellaan usein resurssitehokkuutta, mikä mittaa resurssin hyödyntämistä 

tiettynä ajanjaksona. Resurssitehokkuudella voidaan saavuttaa pienemmät 

yksikkökustannukset tuotteelle, kun resursseja, kuten henkilöitä tai koneita, hyödynnetään 

mahdollisimman tehokkaasti. Resurssitehokkuudesta esimerkkinä on koneiden tai 

laitteiden käyttöasteiden kasvattaminen mahdollisimman korkeaksi, jotta yritykselle ei 

synny vaihtoehtoiskustannuksia. Vaihtoehtoiskustannuksilla tarkoitetaan sitä, että jos 
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resurssia ei hyödynnetä maksimaalisesti, olisi siihen käytetty pääoma voitu käyttää 

johonkin muuhun. (Modig & Åhlström 2013, s. 7–11.) 

 

Virtaustehokkuudessa keskitytään jalostettavaan virtausyksikköön, eli esimerkiksi 

teollisuudessa valmistettavaan tuotteeseen. Virtaustehokkuudella mitataan, kuinka paljon 

tietyssä ajassa virtausyksikkö jalostuu. Ajanlasku alkaa siitä, kun tarve tunnistetaan ja 

päättyy tarpeen tyydyttämiseen. Virtaustehokkuudessa keskitytään ainoastaan arvoa 

tuottavaan aikaan. Arvoa tuottavaksi ajaksi lasketaan sellainen aika, jolloin virtausyksikkö 

saa arvoa eli jalostuu asiakkaan vaatimusten mukaiseksi. (Modig & Åhlström 2013, s. 13–

14.) 

 

Valinta resurssi- ja virtaustehokkuuden välillä ei ole yksiselitteinen. Resurssitehokkuuteen 

perustuva ajattelu on yleisempää, mutta asiakastyytyväisyyden takaamiseksi tulisi 

tavoitella hyvää resurssi- ja virtaustehokkuuden yhdistelmää. (Modig & Åhlström 2013, s. 

15–16.) Jotta saavutettaisiin hyvä resurssitehokkuus, tulisi pitää huoli siitä, ettei 

resursseille synny odottamista. Silloin kuitenkin kertyy keskeneräisten tuotteiden varastoja, 

mikä vaikuttaa Littlen lain mukaan negatiivisesti läpimenoaikaan. (Modig & Åhlström 

2013, s. 36.) 

 

4.10.2 Hukan poistaminen 

Hukan poistamisen avulla organisaation tuottama laatu paranee ja asiakastyytyväisyys 

kasvaa, minkä takia organisaatiossa saadaan aikaiseksi kustannussäästöjä. Organisaatiossa 

kaikkien toimintojen tulee olla sitoutuneita työskentelemään hukan poistamiseksi, jotta sen 

avulla voidaan saada aikaiseksi haluttuja parannuksia laatuun. Hukan kahdeksan eri 

muotoa on lueteltu alla: 

- ylituotanto 

- varastot 

- virheet 

- odottaminen 

- kuljettaminen 

- liike 

- yliprosessointi 

- työntekijöiden kykyjen hyödyntämättömyys. 
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(Bhasin 2015, s. 3–5.) 

 

Ylituotanto tarkoittaa sitä, että yritys tuottaa enemmän kuin asiakas vaatii. Tuotteita 

valmistetaan ilman asiakastilauksia tai liikaa ennenaikaisesti. Ylituotantoa voidaan pitää 

pahimpana hukkana, koska se vaikuttaa muihin hukan muotoihin negatiivisesti esimerkiksi 

kasvattamalla virheiden määrää ja varastoon sidotun pääoman määrää. Lisäksi ylituotanto 

vaikuttaa prosessiketjun toimintaan ja odottamiseen turhan liikkeen ja kuljettamisen takia. 

(Bhasin 2015, s. 5.) 

 

Varastolla tarkoitetaan tuotteen valmistukseen tarvittavien osien varastoa tai valmiiden 

tuotteiden varastoa. Ellei varastossa olevia osia, raaka-aineita tai tuotteita voida hyödyntää, 

niiden voidaan ajatella olevan hukkaa, koska ne vievät tilaa turhaan varastosta. 

Ylimääräiset tuotteet voivat vahingoittua varastossa ja ne myös saattavat aiheuttaa haittaa 

muualla tuotannossa, jossa raaka-aineita tai osia oikeasti tarvittaisiin. Kilpailukykyisissä 

yrityksissä varmistetaan, ettei varastoissa ole sidottu pääomaa turhaan tarpeettomiin 

materiaaleihin, osiin tai tuotteisiin. (Bhasin 2015, s. 5.) 

 

Virheet johtavat hylkäyksiin ja ylimääräiseen prosessointiin tai hylkäämiseen. Molemmat 

vaihtoehdot ovat kalliita prosesseja. Virheet johtuvat valmistusprosessien heikkouksista, 

jotka johtuvat joko inhimillisistä virheistä, koneiden rikkoontumisista tai molemmista. 

Virheiden korjaaminen vie aikaa ja kasvattaa tuotteen valmistukseen kuluvia kustannuksia. 

Hylkääminen tai lisäkäsittely aiheuttaa lisäkustannuksia ja vaatii resursseja käytettäväksi, 

jonka seurauksena usein joku muu prosessin vaihe kärsii resurssipulasta. (Bhasin 2015, s. 

5.) 

 

Odottaminen on Lean-filosofian neljäs hukan muoto. Jokainen prosessin vaihe on 

riippuvainen prosessivaiheista ennen ja jälkeen. Aikaa haaskaantuu ja kustannukset 

kasvavat, jos henkilöitä, tietoa, välineitä tai materiaalia joudutaan odottamaan prosessissa. 

(Bhasin 2015, s. 5.) 

 

Tiedon, tuotteiden, materiaalien tai tavaroiden kuljettaminen turhaan paikasta toiseen 

kuluttaa aikaa, resursseja ja rahaa. Tarpeeton kuljettaminen voi johtaa tuotteen 

vahingoittumiseen ja pahimmassa tapauksessa sen romuttumiseen. Tarpeeton 
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kuljettaminen yhdistetään usein tarpeettomaan liikkeeseen ja kuljettaminen voi vaikuttaa 

liikkeeseen erittäin haitallisesti. (Bhasin 2015, s. 5.) 

 

Tarpeettomalla liikkeellä tarkoitetaan työntekijöiden liikkumista työpaikalla. Tarpeeton 

liikkuminen voi johtua esimerkiksi huonoista opituista työtavoista ja käytännöistä, 

huonosta tuotannon suunnittelusta tai työalueen epäkäytännöllisestä layoutista. Turhan 

liikkumisen takia aikaa haaskaantuu. (Bhasin 2015, s. 5.) 

 

Kun tuotannossa valmistetaan parempilaatuinen tuote kuin tarvitaan, puhutaan 

yliprosessoinnista. Jokainen ylimääräinen prosessivaihe aiheuttaa lisäkustannuksia. 

Yliprosessointi voi johtua toimintahäiriöstä laitteistossa, korjauksissa tapahtuvista 

virheistä, tehottomista prosesseista, huonosta kommunikaatiosta ja siitä, ettei sisäisten tai 

ulkoisten asiakkaiden tarpeita kuunnella riittävän hyvin. (Bhasin 2015, s. 5.) 

 

Hyvät ideat ja monipuoliset taidot menevät hukkaan, kun yrityksessä ei hyödynnetä 

työntekijöiden ideoita ja taitoja. Jos työntekijöitä ei kuunnella riittävästi, voi hyviä 

parannusehdotuksia jäädä pimentoon, mikä vaikuttaa negatiivisesti myös työntekijöiden 

työhön sitoutumiseen. Työntekijöiden tulisi olla täydellisesti sitoutuneita 

tuotantoprosessiin. Työntekijät voivat esittää parannusideoita ja ehdotuksia, joiden avulla 

voidaan saada vähennettyä muiden seitsemän hukan määrää. (Bhasin 2015, s. 5.) 

 

4.10.3 Standardisoitu työ 

Standardisoitu työ tarkoittaa tiivistettynä sitä, että valitaan paras tapa suorittaa tehtävä 

tietyllä hetkellä useiden eri tapojen joukosta ja käytetään sitä työn suorittamiseen siihen 

asti, kunnes uusi parempi tapa keksitään. Standardisoitu työ ei ole siis pysyvä tila, vaan 

standardisoituja työtapoja kehitetään jatkuvaksi paremmaksi. (Bicheno 2004, s. 54.) 

Standardoidun työn on huomattu olevan turvallinen ja tehokas keino saada lyhennettyä 

työhön kuluvaa aikaa hyödyntämällä koneita, ihmisiä ja materiaaleja mahdollisimman 

tehokkaasti. Standardisoidun työn avulla tuotannon tahtia saadaan parannettua.  (Balaji, 

SateeshKumar &, Sundar 2014, s. 1880–1881.) 

 

Standardisoitu työ on seitsemänvaiheinen prosessi. Vaiheet ovat seuraavat: 
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1. Suoritettavan työn nykytilan tunnistaminen ja dokumentointi. Tunnistaminen 

tehdään siellä, missä työ tehdään, ei ulkomuistista tai toimistossa. 

2. Prosessin arvoa lisäävien ja arvoa lisäämättömien toimintojen tunnistaminen. 

3. Vastatoimenpiteiden kehittäminen. Käytännössä mietitään keinot hukasta eroon 

pääsemiseksi ja prosessin tehostamiseksi. 

4. Muutosten käyttöönotto. Käyttöönotossa kommunikoidaan työntekijöiden kanssa 

muutosten toimivuudesta. 

5. Muutosten hyödyllisyydestä varmistuminen. 

6. Hyötyjen kvantifioiminen. Tässä vaiheessa esitetään numeerisesti saavutetut hyödyt 

esimerkiksi ajassa tai rahassa. 

7. Muutoksen standardointi. Varmistetaan, että kaikki ymmärtävät muutoksen. Ohjeen 

kirjoittaminen toteutetaan tässä vaiheessa. (Cortes-Robles, Garcia-Alcaraz & 

Maldonado-Macias 2014, s. 18–19.) 

 

Standardisoidussa työssä on kolme tärkeää perustetta, jotka tulee ymmärtää. 

Ensimmäiseksi on ymmärrettävä, että standardoitu työ ei ole staattinen tila, vaan 

paremman työtavan ilmetessä muutetaan standardi sen mukaiseksi. Toiseksi on 

ymmärrettävä, että standardoitu työ tukee vakautta ja vähentää vaihtelua, koska työ 

suoritetaan samalla tavalla joka kerta. Erilaiset virheet ja häiriöt voidaan helposti tunnistaa 

standardisoidun työn avulla. Kolmanneksi standardisoitu työ on myös erittäin tärkeää 

jatkuvan parantamisen kannalta, ja on tärkeää pystyä muuttamaan standardeja entistä 

paremmaksi lipsumatta takaisin. (Bicheno 2004, s. 54.) 

 

Leanin perusteita ei voida toteuttaa, jos työtä ei standardisoida ja kaikki työntekijät 

päättävät työtapansa ja -järjestyksen itse. Silloin myös tuotannon tulos on epävakaata ja 

virtaus mahdotonta. Tuotannossa läpimeno heikkenee ja tuotteiden lopputulos on myös 

vaihtelevaa. Ilman standardisointia jatkuva parantaminen on mahdotonta, koska 

parannukset ovat satunnaisia ja ne saatetaan jopa unohtaa. (Liker 2011, s. 142; Whitmore 

2008, s. 171.) 

 

Tuotannon vaihtelun juurisyiden selvittämiseksi tulee tehdä yksityiskohtainen ohjeistus 

työn suorittamiseen. Usein yrityksissä suurin este Leanin prosessin saavuttamiseksi ovat 

puutteet töiden standardisoinnissa. Standardisoitu tarkoittaa hyvin yksityiskohtaista, 
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dokumentoitua, visuaalista ja selkeää ohjetta työn tekemiseen. Työt tehdään ennalta 

määritettyjen tarkkojen prosessivaiheiden mukaisesti. Standardisointia on erityisen tärkeää 

käyttää silloin, kun työn suorittaminen vaatii useita eri tehtäviä. (Whitmore 2008, s. 172.) 

 

Työn suorittamiseen vaadittavat standardisoidut tehtävät tulee muodostaa ajankohtaisen 

parhaan työtavan mukaan. Vaihtelun vähentämiseksi standardisoinnilla saadaan 

vähennettyä liikettä, joka on Leanin yksi kahdeksasta hukasta. Vaihtelun ja liikkeen 

vähentäminen vähentää hukkaa, helpottaa ongelmien selvittämistä ja parantaa tuottavuutta. 

Standardisoidun työn avulla yksittäiset työntekijät saadaan toimimaan asiakkaan tarpeiden 

täyttämiseksi, ja standardisoitu työ keskittyykin työntekijän vaikutukseen tuotteen 

valmistuksessa. Työntekijät ovat vastuussa standardisoidun työn parannuksesta. (Whitmore 

2008, s. 174.) 

 

Standardisoitu työ on johtamisjärjestelmä tuotannon esimiehille, jotka ovat vastuussa oman 

alueensa tuotannosta. Johtamiseen on viisi tärkeää avainasiaa, joita esimiesten tulisi hallita 

standardisoidun työn avulla. Työpisteen todellinen kapasiteetti tulee tuntea. Lisäksi layout 

tulee olla sellainen, että työt voidaan suorittaa tehokkaasti ilman hukkaa. Tuotteet tulisi 

valmistaa yksi kerrallaan virtauksen varmistamiseksi. Työtehtävien selkeä jakaminen 

työntekijöiden kesken on tärkeää, jotta ei ole epäselvyyttä siitä, kenen tulee tehdä ja mitä 

tulee tehdä. On myös tärkeä huolehtia henkilöresurssien riittävyydestä, jotta tuotteet 

voidaan valmistaa sopivalla henkilömäärällä tahtiajan mukaisesti. (Whitmore 2008, s. 

174.) 

 

Työpisteen työnjohtajat ovat vastuussa tuotannon tehokkuudesta. Työpisteen työnjohtajan 

tulee huolehtia työjärjestyksestä ja seurata sen toteutumista. Tärkeintä ei ole ainoastaan 

saada tuotteita valmiiksi ja toimitukseen, vaan sen tulisi tapahtua tehokkaasti, laadukkaasti 

ja mahdollisimman pienellä määrällä hukkaa. Standardisoidun työn tukemaa jatkuvaa 

parantamista tarvitaan edellä mainitun saavuttamiseksi. (Whitmore 2008, s. 174–176.) 

 

Tahtiajalla tarkoitetaan sitä aikaa, minkä välein tuotannosta tulisi valmistua tuotteita 

asiakkaan tarpeen mukaan. Myös sisäinen asiakas, eli seuraava prosessipiste lasketaan 

asiakkaaksi. Prosessi tulisi mukauttaa tahtiajan mukaiseksi, jottei pullonkauloja tai 

odottamista synny. Jos joku osa prosessista on liian tehokas, voi seuraavissa 
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prosessipisteissä syntyä ongelmia liiallisen puolivalmistevaraston kanssa. (Liker 2011, s. 

94–95; Whitmore 2008, s. 175.) 

 

Standardisoitu keskeneräinen työ on erittäin tärkeä osa standardisoitua työtä, jotta prosessi 

saadaan virtaamaan tahtiajan mukaisesti. Ongelmista tulee näkyviä, kun keskeneräisen 

työn määrä standardisoidaan. Kun keskeneräinen työ standardisoidaan, vaihtelusta tulee 

näkyvää ja ongelmat pystytään huomaamaan nopealla silmäyksellä. (Whitmore 2008, s. 

176.) 

 

Standardisoitu työ vaikuttaa prosessin laaduntuottokykyyn merkittävästi. Jos prosessissa 

jotain menee vikaan, tulisi ensin tarkistaa, noudatettiinko työhön liittyviä standardeja. Jos 

standardeja noudatettiin, mutta ongelmia ilmeni siitä huolimatta, on se merkki siitä, että 

standardia tulee muuttaa. Laatuun voidaan vaikuttaa positiivisesti yhtenäistämällä työtavat 

standardisoidun työn avulla. Työntekijöiden osallistuminen standardisointiin on tärkeää, 

jotta parhaat käytännöt saadaan selville ja ohjeista tulee selkeät. (Liker 2008, s. 143.) 

  

4.10.4 Jatkuva parantaminen ja visuaalinen johtaminen 

Jatkuva parantaminen on nykyään erittäin merkittävässä roolissa kilpailukyvyn nostamista 

tavoittelevissa yrityksissä. Sen avulla voidaan sitouttaa työntekijät kaikilla organisaation 

tasoilla työskentelemään yrityksen eri osien parantamiseksi ja yksi sen päätehtävistä on 

hukan vähentäminen koko prosessissa (Gupta & Jain 2013, s. 245). Jatkuvan parantamisen 

avulla päästään pienin askelin kohti kehitystä. Yksi jatkuvan parantamisen pääajatuksista 

onkin, että pienen parannuksen jälkeen seuraa toinen parannus, jota seuraa taas kolmas 

parannus. Pienten askelten takia jatkuvan parantamisen muutokset ovat suhteellisen 

kivuttomia. Parannusten taajuus on paljon tärkeämpää kuin parannusten koko. Tärkeintä 

jatkuvassa parantamisessa on se, että parannusta jatketaan ja esimerkiksi kuukausittain, 

viikoittain tai jopa päivittäin voidaan tehdä parannuksia. (Slack, Chambers, Johnston 2007, 

s. 544.) 

 

Jatkuvalla parantamisella voidaan yksinkertaistaa monimutkaisia prosesseja sekä poistaa ja 

parantaa toisarvoisia prosesseja. Työntekijöitä kannustetaan tuomaan parannusehdotuksia 

esille sekä osallistumaan parannusten täytäntöönpanoon. Osallistaminen perustuu 

asiakkaiden vaatimusten täyttämiseen työntekijöiden luovuuden ja suunnittelun avulla. 
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Jatkuva parantaminen vaatii erilaisten standardien käyttöönottamista yrityksessä, 

esimerkiksi työpisteen siisteyteen sekä standardisoituun työtapaan liittyen. Jatkuvan 

parantamisen käyttöönottaminen ja ylläpito vaatii työntekijöiden kouluttamista.  (Cotîrlet 

& Paraschivescu 2015, s. 12–14.)  

 

Jatkuvassa parantamisessa on erittäin tärkeää kyseenalaistaa olemassa olevien prosessien 

toimintaa. Esimerkiksi Six Sigman DMAIC-ympyrä on hyvin havainnollistava työkalu 

jatkuvan parantamisen tueksi. DMAIC-lyhenne tulee englanninkielen sanoista define, 

measure, analyze, improve ja control. Suomeksi edellä mainitut järjestyksessä määritä, 

mittaa, analysoi, paranna ja kontrolloi. Määrittämisellä tarkoitetaan ongelman 

määrittämistä sekä tavoitetilan määrittämistä. Mittaamisella tarkoitetaan tiedon keräämistä 

tutkittavasta asiasta niin, että voidaan varmistua siitä, että ongelma todella on olemassa. 

Kun mittaukset on tehty, tulokset täytyy analysoida. Analysoinnin tulosten perusteella 

kehitetään parannusehdotukset. Erilaisia ideoita kehitetään ongelmien juurisyiden 

poistamiseksi, minkä jälkeen eri ratkaisuvaihtoehtoja voidaan kokeilla. Parhaaksi todetut 

vaihtoehdot tulee ottaa virallisesti käyttöön, minkä jälkeen parannusta tulee mitata 

säännöllisesti, jotta voidaan varmistua parannusten kestävyydestä. Kun kaikki viisi vaihetta 

DMAIC-ympyrästä on käyty läpi, prosessi alkaa alussa. Jatkuvan parantamisen filosofian 

mukaan parantaminen ei koskaan pääty, vaan ympyrässä palataan aina alkuun etsimään 

uusia parannuskohteita. (Slack, Chambers, Johnston 2007, s. 544–545.) 

 

Visuaalinen johtaminen on yksi Lean-filosofian keskeisimpiä tekijöitä. Visuaalinen 

johtaminen tulisi yhdistää standardoidun työn kanssa. Jos mennään mihin tahansa 

toimintoon ja huomataan, että aikataulut, standardoitu työ, ongelmanselvitysprosessi, laatu 

ja kunnossapito eivät ole välittömästi selviä ja ajan tasalla, on suuri todennäköisyys, että 

toiminto on kaukana Leanista. Visuaalisuus sopii hyvin monien Leanin eri teemojen 

kanssa, kuten nopeuden, parannuksen, ajantasaisuuden ja selvien aikataulujen, ongelmien 

näkyvyyden, sitouttamisen, tiimityöskentelyn, standardoinnin ja vastuuttamisen kanssa. 

(Bicheno 2004, s. 61.) 

 

4.11 Kehitystoimenpiteiden merkityksen arviointi sekä priorisointi 

Syntyvien kehitystoimenpide-ehdotusten määrä on joskus erittäin korkea, minkä takia 

toimenpiteet on hyvä luokitella jollain tapaa. Nelikenttäanalyysia voidaan käyttää tähän 
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tarkoitukseen. Nelikentässä x-akselille voidaan laittaa esimerkiksi toimenpiteen 

toteuttamisen helppous ja y-akselille toimenpiteen vaikuttavuus. Optimaalisimpia ovat 

sellaiset toimenpiteet, joiden vaikutus kehitettävään asiaan on suuri ja jotka ovat helppo 

toteuttaa. (Lehto & Murtonen 2004, s. 24–25.) Kuvassa 6 on malli nelikenttäanalyysista. 

 

 

Kuva 6. Nelikenttäanalyysin periaate. Kohdan A toimenpiteet tulee toteuttaa 

ensimmäisenä ja kohtaan D luokiteltuja toimenpiteitä ei tule toteuttaa. (Muok. Lehto & 

Murtonen 2004, s. 25.) 

 

Kohtaan A sijoittuvat toimenpiteet tulee toteuttaa heti, koska ne on helppo toteuttaa ja 

niiden vaikuttavuus on suuri. Kohtiin B ja C luokitellut toimenpiteet kannattaa toteuttaa 

kohdan A toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen. Toimenpiteitä kohdassa D ei toteuteta. 

(Lehto & Murtonen 2004, s. 25.) 

 

4.12 Kehittämistoimenpiteiden toteutuksen runko 

Teoriaosuudessa käytiin läpi sellaisia aiheita, jotka ovat katsottu keskeiseksi 

tutkimusongelman ratkaisua varten. Tuotannon kehittämiseen löydettiin useita erilaisia 

keinoja tieteellisistä teoksista sekä artikkeleista ja näitä keinoja sovelletaan työn käytännön 

osuudessa. Lisäksi teoriassa tutkittua tietoa hyödynnetään myös tulosten 

analysointivaiheessa. 
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Tutkimuksen runkona ja kehityksessä käytetään DMAIC-ympyrää. Ensin määritetään 

tutkittava ongelma kappaleessa 6, jossa kuvataan tutkimuksen kohteen nykytila. 

Kappaleessa 7 on kuvattu tavoitetila, joka muodostetaan työntekijöiden haastattelujen sekä 

tuotannon havainnoimisen perusteella. Kappaleessa 5 määritetään työssä käytettävät 

mittarit, joiden avulla tutkittavaa kohdetta mitataan. Nykytilan mittaustulosten 

analysoinnin ja haastattelujen perusteella muodostetaan parannusehdotukset sekä luodaan 

standardisoidut ohjeet. Parannusten käyttöönottamisen jälkeen tulosten verifiointijaksolla 

kappaleessa 8 tutkitaan onko parannus onnistunut. Lisäksi tulosten analysoinnissa 

kappaleessa 9 esitetään ajatukset parannusten kontrollointia varten. 
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5 TUNNUSLUVUT POLTTOLEIKKAUKSEN TEHOKKUUDEN 

SEURANNASSA KOHDEYRITYKSESSÄ 

 

 

Erilaisia mittareita ja tunnuslukuja käytetään yrityksen toiminnanohjauksen apuna. 

Mittareiden ja tunnuslukujen avulla seurataan toimintaa ja seurataan tuotannon tavoitteiden 

onnistumista. Yleisesti toiminnan johtamisen tueksi käytössä on esimerkiksi resurssien 

käyttöä ja toiminnan tuloksia kuvaavia tunnuslukuja, kuten esimerkiksi 

kustannustehokkuutta, tuotteiden laatua sekä toimitusvarmuutta kuvaavia tunnuslukuja. 

(Haverila et al. 2009, s. 398.) 

 

Tuotannon onnistumisen seurantaan on olemassa useita erilaisia mittareita 

kohdeyrityksessä. Levyvalssaamolla esimerkiksi levyvalssille on asetettu tavoite, kuinka 

paljon levyjä tulisi tonneissa valssata tiettynä ajanjaksona. Myös polttoleikkauskoneille on 

olemassa omat tavoitteet ja niiden onnistumista mitataan esimerkiksi leikatun tonni- tai 

metrimäärän perusteella. Leikattu määrä tonneissa ei kuitenkaan ole välttämättä kaikista 

järkevin mittari, koska se saattaa ohjata työntekijöitä toimimaan työohjeiden vastaisesti. 

 

Toimitusvarmuutta käytetään mittarina kuvaamaan sitä, onko tuotteet onnistuttu 

toimittamaan oikea-aikaisesti asiakkaille. Tässä työssä päämittariksi on valittu levyjen 

virtausta mittaava läpimenoaika levyn valssauksesta poltto- tai plasmaleikkaukseen, koska 

työn yksi tavoitteista oli saada parannettua levyjen virtausta poltto- ja plasmaleikkauksen 

odotusvarastoista lähetysvarastoon. Läpimenoaika valssauksesta poltto- tai 

plasmaleikkaukseen ei ole välttämättä täysin yksiselitteinen mittari kuvaamaan prosessin 

kyvykkyyttä, koska tuotannossa saattaa olla samalla hetkellä hyvin pitkälle aikavälille 

ajoitettua keskeneräistä tuotantoa. Optimaalisinta olisi, jos tuotteet valmistettaisiin siinä 

järjestyksessä, missä niiden tulisi lähteä asiakkaalle. Tuotannon ajoituksen oikea-

aikaisuutta tutkitaan vertaamalla toteutuneita leikkauspäiviä suunniteltuihin. 

 

Lisäksi työssä tutkitaan sitä, onko plasmaleikkauskoneiden kuormitukselle asetetut 

rajoitteet sopivat toimitusvarmuuden parantamiseksi. Rajoitettu plasmaleikattavien 

tuotteiden määrä on sovittu organisaation eri osastojen päälliköiden kesken syksyn 2017 

ruuhkatilanteen jälkeen. Syksyllä 2017 plasmaleikkauskoneiden kuormitukselle ei ollut 



50 

 

asetettu rajoitteita, jolloin plasmaleikkauskoneista muodostui tuotannossa pullonkaula. 

Tulosten analysoinnissa käydään tarkemmin läpi kuormitusrajoitteiden onnistumista. 

 

Näiden mittareiden avulla selvitetään, kuinka paljon vaihtelua poltto- ja plasmaleikattavien 

tuotteiden läpimenoajoissa valssauksesta leikkaukseen on sekä kuinka paljon toteutunut ja 

suunniteltu leikkauspäivä eroavat toisistaan. Taulukossa 1 on kuvattu poltto- ja 

plasmaleikkauksen tehokkuuden mittarit suureineen. Työssä on Minitab-ohjelman avulla 

tehtyjen graafisten kuvaajien avulla esitetty tilanne ennen kehitystoimenpiteitä sekä 

kehitystoimenpiteiden jälkeisen koejakson aikana saadut tulokset. 

 

Taulukko 1. Työssä käytetyt mittarit poltto- ja plasmaleikkauksen onnistumisen 

tutkimiseksi. 

Mittari Yksikkö 

1. Läpimenoaika valssauksesta plasma- 

tai polttoleikkaukseen 

Vuorokausi (vrk) 

2. Suunnitellun ja toteutuneen 

leikkauspäivän ero 

Vuorokausi (vrk) 

3. Odotusvaraston koko Tonni (t) 

4. Leikattu määrä Tonni (t) 
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6 POLTTOLEIKKAUSALUEEN TOIMINNAN NYKYTILAN KUVAUS 

 

 

 

Tämän työn tekemiseen ajava tekijä oli syksyllä 2017 levyjen poltto- ja 

plasmaleikkaukseen syntynyt ruuhkatilanne. Tässä kappaleessa kuvataan kohdeyrityksen 

levyvalssaamon polttoleikkausalueen nykyiset toimintatavat levyjen varastoinnissa ja 

leikkausjärjestyksen valinnassa. Nykytilan kuvaus on muodostettu tuotannon henkilöstöä 

haastattelemalla sekä havainnoimalla tuotannon toimintaa polttoleikkausalueella viidessä 

eri vuorossa. 

 

Haastatteluja on tehty kevään 2018 aikana siltanosturin kuljettajille, poltto- ja 

plasmaleikkauskoneen käyttäjille, kylmäoikaisukoneen käyttäjille sekä tuotannon 

toimihenkilöille. Haastattelujen avulla on koottu yhteen työntekijöiden parhaimmat ideat 

polttoleikkausalueen ja plasmaleikkauskone 8:n odotusvaraston hallintaan, minkä avulla 

levyjen virtausta saataisiin parannettua. 

 

Haastattelujen tueksi kappaleessa on tutkittu polttoleikkausjärjestyksen onnistumiseen 

liittyvää dataa. Haetun datan avulla on kuvattu tuotannon läpimenoaikoja valssauksesta 

polttoleikkaukseen, suunniteltujen ja toteutuneiden leikkauspäivien eroja sekä 

odotusvaraston koon muutosta. Nykytilan kuvauksessa dataa on haettu viime vuoden 

syyskuulta, jolloin ruuhkatilanne oli pahin. Sen lisäksi vertailukohtana on maaliskuu 2018, 

jolloin tuotannon tilanne oli tasaisempi ja vanhat toimintamallit ovat olleet käytössä. 

Tämän työn kappaleessa 8 on esitetty tutkimuksen avulla luotujen toimintamallien 

verifiointijakso, joka suoritettiin kesä-elokuun 2018 aikana. 

 

Lisäksi kesäkuussa 2018 järjestettiin jokaiselle vuorolle info-/koulutustilaisuus, johon 

kutsuttiin kaikki levyvalssaamon työntekijät ja työnjohtajat, joiden työhön tämän 

diplomityön aiheuttamat muutokset tulevat vaikuttamaan. Infotilaisuuksissa käytiin läpi 

haastattelujen perusteella kootut parhaat toimintamallit sekä ratkaistiin yhdessä 

työntekijöiden ja työnjohtajien kanssa ongelmat, joita siihen mennessä toimintamallien 

luonnissa oli ilmennyt. 
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6.1 Tuotannon ajoituksen muodostuminen 

Kohdeyrityksessä karkeakuormituksessa apuna on Factory Planner -ohjelma, joka tekee 

joka yö samaan aikaan tuotannolle uudet ajoituslaskelmat. Levyt suunnitellaan 

valssaukseen niin, että tilausposition kaikki levyt olisivat valssauksessa samanaikaisesti. 

Kuten teoriaosuudessa jo selvisikin, niin kuormituksen ollessa epätasaista kuormaa tulisi 

tasata niin, että tuotteet valmistuvat etuaikaisesti sen sijaan, että ne valmistuvat myöhässä. 

Hallikaisen (2018) mukaan FP-ohjelma tekee ajoituslaskelmat ottaen huomioon 

esimerkiksi eri odotusvarastojen koot ja kapasiteetin rajoitteet, jolloin tuotteiden tulisi 

valmistua oikea-aikaisesti. Hämeenkorven (2018) ja Hallikaisen (2018) mukaan etenkin 

korkean kuormituksen aikaan FP-ohjelmalla on ongelmia laskea ajoituksia oikein ja 

tuotannon ohjattavuus kärsii. Ajoituslaskelmat lukittuvat, kun aihiot sijoitetaan lopulliselle 

valssausjaksolle. Tätä lukittua päivämäärää käytetään esimerkiksi merkkauskoneen 

maalimerkinnöissä, kun jokaisen levyn päälle merkitään ajoituksen mukainen 

leikkauspäivä, joka ohjaa polttoleikkausalueen leikkausjärjestyksen toteutumista. 

  

6.2 Levyjen kulku poltto- ja plasmaleikkauksen odotusvarastoon 

Levyvalssaamon prosessissa levyt kulkevat rullaratoja sekä siirtotasoja pitkin aina 

läpityöntöuunilta mekaanisen leikkauslinjan loppuun asti. Rullaratojen sekä siirtotasojen 

lisäksi levyjä siirretään siltanostureiden avulla, joissa on 5–7 sähkömagneettia puomissa. 

Levyt saapuvat poltto- ja plasmaleikkauksen odotusvarastoon mekaaniselta leikkauslinjalta 

useimmiten päätyleikkurin jälkeen. Paksuimmat levyt, jotka eivät mahdu kulkemaan 

päätyleikkurin alta, nostetaan siltanosturilla merkkauskoneen ja päätyleikkurin väliseltä 

rullaradalta nosturilla ja kuljetetaan polttoleikkauksen odotusvaraston pohjoispäähän, jossa 

ne leikataan ja tarvittaessa normalisoidaan. Ohuemmat levyt kulkevat prosessissa 

päätyleikkurin kautta sivusiirtotaso 3:lle, josta ne etenevät prosessissa joko mekaaniselle 

leikkauslinjalle tai polttoleikkausalueelle. Päätyleikkurilla levyn päiden leikkaamisen 

lisäksi otetaan näyte levyistä, joihin mekaaninen leikkaus soveltuu. 

 

Päätyleikkaaja raportoi jokaisen levyn seuraavaan prosessipisteeseen, joka saadaan selville 

tuotekoodin eli levylle suunnitellun reitin mukaan. Jokaiseen levyyn merkataan 

maalimerkkauskoneella tai jäähdytystasolla reitti. Levyt voidaan raportoida 

päätyleikkurilta polttoleikkaukseen, plasmaleikkaukseen plasmaleikkauskone 7:lle tai 
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plasmaleikkauskone 8:lle, mekaaniselle leikkauslinjalle, ultraäänitarkastukseen, levyn 

suikalelinjalle, tai normalisoitavaksi normalisointiuuni 2:een. 

 

Nosturi hakee polttoleikkausalueelle reititetyt levyt ja tarkistaa levyn päältä sille 

suunnitellun reitin ja leikkauspäivänumeron, jonka perusteella varastopaikan valinta 

tehdään. Olemassa olevassa polttoleikkausalueen odotusvarastoa koskevassa työohjeessa 

ohjeistetaan levyt varastoimaan leikkauspäivänumeron perusteella päiväkasoihin. 

Leikkauspäivänumero maalataan levyn päälle jäähdytystason jälkeisellä 

maalimerkkauskoneella. Leikkauspäivänumero on kolminumeroinen luku, josta kaksi 

ensimmäistä numeroa kertovat suunnitellun leikkausviikon ja kolmas numero 

viikonpäivän. Esimerkiksi 123 tarkoittaisi siis, että suunniteltu leikkauspäivä on viikolla 12 

keskiviikkona. 

 

6.3 Nostureiden toiminta levyvalssaamon leikkaushallissa 

Levyvalssaamon leikkaushallissa on kolme siltanosturia, nosturit 217, 212 ja 208. 

Nostureille kuuluvat työt on karkeasti jaoteltu niin, että nosturi 217 palvelee hallin 

eteläpäässä plasmaleikkauskone 8:aa ja kylmäoikaisukonetta, nosturi 212 mekaanista linjaa 

ja plasmaleikkauskone 7:ää sekä nosturi 208 polttoleikkauskoneita sekä normalisointiuuni 

2:ta. Tässä kappaleessa on jo huomioitava se, että jokaisessa vuorossa nostureiden 

työnjako oli toisistaan poikkeava. Joissakin vuoroissa oli tiedossa tarkat alueet, mitkä 

kuuluivat millekin nosturille. Esimerkiksi eräässä vuorossa nosturi 212:n tehtävä kerrottiin 

olevan ainoastaan mekaanisesta linjasta huolehtiminen. Toisessa vuorossa saman nosturin 

tärkeimmäksi tehtäväksi kuvattiin plasmaleikkauskone 7:n palveleminen. 

 

Kuitenkin jokaisessa vuorossa pääsääntöisesti nosturi 212:n huolehtii levyjen siirtämisestä 

siirtotaso 3:lta poltto- ja plasmaleikkauksen odotusvarastoon. Nosturinkuljettaja voi seurata 

nosturin ohjaamosta Kvartto-järjestelmästä päätyleikkurin raportointisivua, josta nähdään 

mihin prosessipisteeseen päätyleikkurilta levyt on raportoitu. Nosturi 212 suorittaa levyjen 

siirrot myös ultraäänitarkastuspaikalla ja auttaa mekaanisella linjalla virtausta 

heikentävissä ongelmissa, kuten esimerkiksi siirrot mekaaniselta linjalta lattiakasoihin 

tarvittaessa. 
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Nosturi 208:n tehtäviin kuuluu polttoleikkauskoneiden levyjenvaihdon lisäksi myös 

romukippojen vaihto päätyleikkurille ja paloitteluleikkurille. Silloin nosturi 212 joutuu 

ajamaan aina jäähdytystason eteläpäähän saakka, eikä näin ollen polttoleikkausalueella 

tapahdu silloin levyjen, romujen tai näytteiden siirtoja. Joissain vuoroissa tällaisissa 

tilanteissa huomioidaan romukippojen vaihtoon kuluva aika, jolloin polttoleikkauspöydille 

nostetaan ennen romukipon vaihtoa enemmän aikaa vieviä levyjä leikattavaksi, jotta 

polttoleikkauskoneilla riittäisi töitä kiponvaihdon ajaksi. Kuitenkin esimerkiksi 

plasmaleikkauskone 7:llä suutinten kulumisen takia ei välttämättä ole järkevää nostaa 

paksua levyä polttoleikkauspöydälle romukiponvaihtotilanteessa. Ohuimmat levyt 

joudutaan leikkaamaan pienemmillä suuttimilla kuin paksut levyt, joten suutintenvaihdon 

sijaan on järkevämpää odottaa romukiponvaihtoon kuluva aika. Muille koneille on 

järkevää tehdä levyjen vaihto ennen romukiponvaihtoa. 

 

Suuresta osasta levyjä irrotetaan polttoleikkausalueella tuotantonäyte, joka joudutaan 

siirtämään siltanosturin magneetissa siirtotaso 3:n päässä oleviin näytekippoihin. Näytteen 

irrottaminen ja siirto näytekippoon saattaa heikentää virtausta ja pidentää läpimenoaikaa, 

koska nosturi ei aina ehdi palvelemaan esimerkiksi plasmaleikkauskone 7:ää riittävän 

nopeasti. Joissain vuoroissa näytekippo sijoitetaan polttoleikkausalueen lattialle, jotta 

näytteiden siirto olisi turvallisempaa ja nopeampaa. Tässä tapauksessa kuitenkin 

testauslaboratorion toiminta ruuhkautuu vuoronvaihdon jälkeen, kun yhden vuoron aikana 

leikatut näytteet tuodaan kerralla noudettavaksi testauslaboratorioon. Joissain vuoroissa 

näyte vietiin 208-nosturilla siirtotaso 3:n päässä oleviin näytekippoihin, jolloin 212-nosturi 

joutui väistämään pois edestä ja näin ollen kumpikin nosturi oli poissa palvelemasta 

polttoleikkauskoneita. Teoriaosuudessa selvisi, että muun muassa odotus ja liike ovat 

hukkaa ja niistä täytyisi päästä eroon. Joissain vuoroissa 208- ja 212-nostureiden kuljettajat 

pelasivat hyvin yhteen ja auttoivat toisiaan tarvittaessa. Levyjen vaihdossa sekä romujen ja 

näytteiden viennissä oli jokaisessa vuorossa vähän erilaiset käytännöt ja vuorojen sisälläkin 

toimintatavat vaihtelivat erilaisten tilanteiden vuoksi. 

 

Nosturi 217 toimii leikkaushallin eteläpäässä mekaanisen linjan lopussa. Sen tehtäviin 

kuuluu kylmäoikaisukoneen ja plasmaleikkauskone 8:n palveleminen. Mekaaniselta 

linjalta osa levyistä ajetaan leikkauspäivänumeron perusteella manipulaattorin alle 

varastokasaan. Varastokasoja manipulaattorin alla on neljä. Vastinkasaan ohjautuvat 
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linjalta tulevat levyt, joiden leikkauspäivä on ennen nykyhetkeä tai kylmäoikaisusta 

polttoleikkausalueelle tai uudelleen merkattavaksi raportoidut levyt. Nosturin 208 tehtävä 

on tehdä siirrot vastinkasasta seuraavaan prosessipisteeseen (jäähdytystaso, 

polttoleikkausalue, odotuskasa, Laser-levykasa). Nosturi suorittaa plasmaleikkauskone 

8:lle levyjen vaihdon, siirtää romut romukippoihin ja romualustoille sekä näytteen 

näytekippoon, joka sijaitsee koneen vieressä. Näytekippo viedään 217-nosturilla vuoron 

lopussa siirtotaso 3:n päähän sen täyttyessä. Lisäksi nosturi 217 nostaa jäähdytystasolta 

kylmäoikaistavien lattiakasaan sellaiset levyt, joita ei epätasomaisuuden vuoksi voida ajaa 

mekaanista linjaa pitkin. Kylmäoikaistavien levyjen siirto oikaisuun tapahtuu myös 

nosturin 217 toimesta. 

 

Levyjen varastoinnissa polttoleikkausalueen odotusvarastoon oli huomattavia eroja. 

Joissain vuoroissa levyt varastoidaan viikkokasoihin ja joissain päiväkasoihin. 

Odotusvaraston koon ollessa alhainen saatettiin ohjeistetut käytännöt sivuuttaa täysin. 

Syksyn 2017 ruuhkatilanteessa joissain vuoroissa levyjä järjesteltiin niin, etteivät 

vanhimmalla leikkauspäivällä merkatut levyt hautautuisi uusimpien levyjen alle. 

Järjestelyä tehdään esimerkiksi nostamalla matala kasa vanhemman leikkauspäivän levyjä 

uudemman kasan päälle, jolloin varastossa vapautuu tilaa uudelle kasalle ja vanhat levyt 

eivät jää uudempien alle. Kaikista kiireisimpinä aikoina levyjen varastoinnissa ei koettu 

olevan riittävästi aikaa keskittyä noudattamaan sovittuja sääntöjä, kun odotusvaraston koko 

oli päässyt kasvamaan merkittävän suureksi. 

 

6.4 Varastopaikan valinta levyvalssaamon polttoleikkausalueen odotusvarastossa 

Varastopaikkoja polttoleikkausalueen odotusvarastossa ei ole merkitty tai numeroitu, 

koska levyjen pituudet, leveydet, paksuudet ja reitit vaihtelevat merkittävän paljon. 

Plasmaleikkauskone 7:lle on luotu vuonna 2017 uusi toimintamalli plasmaleikattavien 

11(7)-reitillä olevien levyjen hallintaan, jotta vanhimmat levyt eivät hautautuisi 

viimeisimpänä valssattujen levyjen alle. Plasmaleikkauskone 7:n odotusvarastossa on 

paikat neljälle varastokasalle ja jokainen kasa tulisi polttoleikata pohjaan asti kerralla. 

Plasmaleikkauskoneen käyttäjä huolehtii seuraavan leikattavan kasan valinnasta ja vaihtaa 

valitun kasan numeron plasman edustalle nosturikuskin nähtäväksi. Tätä käytäntöä on 

opittu noudattamaan vuoroissa suhteellisen hyvin. Joskus varaston koon ollessa alhainen, 
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ei tätä ohjetta enää jaksettu noudattaa, vaan levyt siirrettiin satunnaisessa järjestyksessä 

polttoleikkauskoneen pöydälle. 

 

Happipropaanipolttoleikkauskoneilla polttoleikattavat, ultraäänitarkastettavat ja 

suikalelinjalle reititetyt levyt sijoitetaan nosturinkuljettajan käytännöistä riippuen pituuden, 

leveyden, paksuuden ja suunnitellun leikkauspäivän mukaan sopivaan varastokasaan tai 

lattialle tyhjälle varastopaikalle, jos sopivaa kasaa ei löydy. Paksuimmat normalisointiin 

reititetyt levyt haetaan nosturilla siirtotaso 3:lta tai merkkauskoneen ja päätyleikkurin 

välistä ja ne viedään polttoleikkauksen odotusvaraston pohjoispäähän, missä 

normalisointiuuni 2 sijaitsee. Myös pelkkään polttoleikkaukseen reititetyt paksut levyt 

varastoidaan alueen pohjoispäähän, koska niiden leikkaamiseen soveltuvat 

polttoleikkauskoneet sijaitsevat siellä. Ultraäänitarkastettaville levyille on usein varattuna 

kaksi varastopaikkaa ja ne sijaitsevat ultraäänitarkastuspaikan edustalla. 

Ultraäänitarkastuspaikka vie varastosta tilaa, koska ultraäänitarkastuspaikalla on varattu 

kahdelle tarkastettavalle levylle alue. Ultraäänitarkastuksen kuorman ollessa suuri 

joudutaan ultraäänitarkastettavia levyjä varastoimaan useampiin kasoihin. 

 

Lisäksi varastossa vie tilaa paksut karkaistut levyt, joita joudutaan leikkauksen jälkeen 

säilyttämään varastossa kahdeksasta kahteentoista vuorokautta. Sen jälkeen levyille 

tehdään ultraäänitarkastus, jotta nähdään mahdolliset leikkauksesta aiheutuneet halkeamat. 

Levyt valssataan ja lämmitetään normalisointiuuni 2:ssa potteina, joten ne eivät tarvitse 

useampia varastokasoja. 

 

Myös levyjen varastopaikan valinnassa on eri vuorojen ja eri nosturinkuljettajien välillä 

erittäin paljon vaihtelua. Joissain vuoroissa levyt varastoidaan viikkokasoihin, eli 

leikkauspäivänumero jätetään huomioimatta.  Osassa vuoroista noudatetaan 

mahdollisimman tarkasti leikkauspäivän mukaista varastointia ja tehdään siis 

huomattavasti useampia kasoja verrattuna viikkonumeroon perustuvaan varastointiin. 

Toisaalta ensiksi mainittu tapa on ainoa mahdollinen tapa toimia, kun poltto- ja 

plasmaleikkauksen kuorma kasvaa suureksi.  Silloin ei ole mahdollista enää noudattaa 

työohjeen mukaista päivänumeron perusteella varastointia, koska alueella varastopaikat 

loppuvat kesken. 
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Joissain vuoroissa tehdään lisätyötä ja järjestellään levyt niin, etteivät vanhimmat levyt 

hautautuisi kasojen alimmaiseksi. Varastossa järjestelyä tehdään esimerkiksi siirtämällä 

vanhimpia matalia kasoja uudempien päälle, minkä ansiosta varastossa vapautuu lisää tilaa. 

Kuitenkin samanaikaisesti tämä sitoo nosturikapasiteettia. Joissain vuoroissa taas 

viimeisenä tulleet levyt nostetaan vanhojen kasojen päälle, kun kaikki varastopaikat ovat 

täynnä, eikä leikkauspäivälle sopivaa kasaa löydy. 

 

Polttoleikkausjärjestys valitaan useimmiten levyyn merkatun leikkauspäivänumeron 

perusteella ja polttoleikkauspöydille nostetaan levyjä, joiden leikkauspäivä on vanhin. 

Joskus kuitenkin saatetaan nostaa suoraan mekaaniselta leikkauslinjaltakin tulevia levyjä 

polttoleikkauspöydälle, jos ne sopivat mittojen puolesta siihen hyvin. Polttoleikkauksen 

odotusvaraston kasojen sisältöä ei tunneta, vaan nähtävissä on ainoastaan kasan 

päällimmäisen levyn ajoituspäivä, mikä ohjaa nostureiden toimintaa leikattavaa levyä 

valittaessa. 

 

Joskus nosturinkuljettajat nostavat polttoleikkauskoneiden pöydälle mahdollisimman 

paksuja levyjä leikattavaksi, koska silloin levyn leikkaamiseen kuluu aikaa enemmän ja 

sen ansiosta työtahti nosturissa ja polttoleikkauskoneilla on hitaampi. Joskus myös plasma- 

tai polttoleikkauskoneiden työntekijät valikoivat leikattavia levyjä samankaltaisilla 

perusteilla – mitä paksumpi levy, niin sen kauemmin aikaa polttoleikkaamiseen kuluu ja 

koneella ei tarvitse olla tekemässä asetuksia. 

 

Kaikissa nostureissa jokaisessa vuorossa ei käy vuorottajaa, vaikka jokaisessa nosturissa 

tulisi olla vuorotus. Tämä aiheuttaa joskus odotusta polttoleikkausalueella ja mekaanisella 

linjallakin, pahimmassa tapauksessa molemmissa paikoissa. Pääsääntöisesti eri vuoroissa 

nostureihin oli huolehdittu vuorotus, mutta joissain vuoroissa kuitenkin on käytäntö, ettei 

polttoleikkausalueella nosturissa 208 käy vuorottajaa ollenkaan. Tämä perusteltiin sillä, 

että tauot jäävät turhan lyhyiksi. Polttoleikkauskoneet joutuvat kuitenkin odottamaan, jos 

esimerkiksi mekaanisella leikkauslinjalla ilmenee ongelmia ja nosturi 212 on sidottuna 

selvittämään niitä. Silloin 208-nosturin kuljettajan ollessa tauolla yksikään nosturi ei ole 

palvelemassa polttoleikkausaluetta ja pahimmassa tapauksessa kaikki polttoleikkauskoneet 

odottavat levynvaihtoa. 
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Plasmaleikkauskone 7:llä käy vuorottaja melkein kaikissa vuoroissa, jotta koneen 

käyttöaste saataisiin mahdollisimman suureksi ja plasmaleikkauskoneella virtaus pysyisi 

jatkuvana. Joissain vuoroissa ei vuorottajaa koettu tarvittavan, koska töitä tehtiin vuoron 

alusta loppuun asti ja vuoron aikana pidettiin ainoastaan yksi ruokatauko. Eri vuoroissa on 

erilaiset käytännöt töiden aloittamisen suhteen. Joissain vuoroissa töihin ryhdytään vasta 

puoli tuntia vuoronvaihdon jälkeen. 

 

Useissa haastatteluissa ilmeni, että kaikilla polttoleikkauskoneilla ei ollut hyödynnetty 

käytettävissä kapasiteettia mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi poissaolojen takia jotkut 

polttoleikkauskoneet saattoivat olla ilman käyttäjää kokonaisen vuoron, koska resursseja ei 

ollut hankittu korvaamaan sairasloman aiheuttamaa sijaisen tarvetta. Lisäksi levyjen 

reititystä ihmeteltiin useissa eri vuoroissa, koska esimerkiksi plasmaleikkauskone 7:lle oli 

ohjattu myös sellaisia levyjä, joita olisi voitu leikata tavallisella polttoleikkauskoneella. 

Myös EKT:n plasmaleikkauskoneen alhainen käyttöaste syksyn kiireisimpään aikaan nousi 

esiin monessa haastattelussa. 

 

6.5 Plasmaleikkauskone 8:n odotusvarastointi ja leikkausjärjestyksen valinta 

Plasmaleikkauskone 8 sijaitsee mekaanisen linjan loppupäässä kylmäoikaisukoneen 

jälkeen. Plasmaleikkauskone 8:n odotusvarastointi poikkeaa merkittävästi 

polttoleikkausalueen odotusvarastoinnista, minkä takia alueen toiminta on kuvattu 

erillisessä alaluvussa. Lisäksi kylmäoikaisukoneen ja plasmaleikkauskoneen alueella on 

oma CLC-tietojärjestelmä, jonka avulla levyjen sijainti odotusvarastossa tiedetään hyvin 

tarkasti ja levyjen tietojen siirrot voidaan tehdä. 

 

Plasmaleikkauskone 8 muodostui erityisesti syksyllä 2017 pullonkaulaksi tuotannossa. 

Plasmaleikkauskone 7:llä ei voida leikata esimerkiksi suhteellisen pieniä halkaistavia 

levyjä, jotka niputetaan automaattisella niputuslinjalla plasmaleikkauskoneen ja 

lähetysvaraston välissä. Tällaisia levyjä on hyvin vaikea käsitellä siltanosturilla, minkä 

takia automaattinen niputuslinja on sijoitettu plasmaleikkauskone 8:n viereen. 

Plasmaleikkauskone 8:lla leikataan myös VCI-suojattavat Laser-levyt. VCI-suojauksen 

prosessipiste sijaitsee plasmaleikkauskone 8:n yhteydessä. Lisäksi paketoitavat levyt 

leikataan plasmaleikkauskone 8:lla, koska levyjen käsipaketointipiste sijaitsee 

plasmaleikkauskoneen ja lähetysvaraston välissä. 
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Plasmaleikkauskone 8:n odotusvarasto sijaitsee kylmäoikaisukoneen jälkeen. Varastossa 

on paikka neljälle varastokasalle ja sinne mahtuu noin 200 levyä kerrallaan. Levyt ohjataan 

varastoon automaattisesti toimivalla manipulaattorilla, jonka toimintaa voidaan ohjata 

kylmäoikaisukoneen ohjaamosta. Odotusvarasto sijaitsee kylmäoikaisukoneen jälkeisen 

rullaradan 121 lähetysvaraston puolella. Rullaradan toisella puolella sijaitsevaan 

vastinkasaan siirretään esimerkiksi kylmäoikaistut levyt, jotka joudutaan viemään 

uudelleen merkkaukseen merkkauskoneelle tai leikattavaksi polttoleikkausalueen 

polttoleikkauskoneille. Vastinkasaan tyhjennetään manipulaattorin alla olevan 

odotusvaraston kasat yleensä yksi kerrallaan loppuun asti, josta ne siirretään 

plasmaleikkauskone 8:n edustalla oleviin odotus- ja Laser-levykasoihin nosturilla 217. 

 

Plasmaleikkauskone 8:n polttoleikkauspöydälle levyt nostetaan joko odotuskasasta, Laser-

levykasasta tai vastinkasasta, nosturinkuljettaja päättää leikkausjärjestyksen. 

Plasmaleikkauskone 8:n käyttäjät leikkaavat mielellään Laser-levyjä, koska niiden 

leikkaamiseen kuluu aikaa enemmän ja koneella leikattuja tonneja vuoron aikana kertyy 

myös enemmän. Myös nosturinkuljettajille Laser-levyjen leikkaaminen on siitä syystä 

mieluisampaa, että siirtoja ei tarvitse olla tekemässä niin tiheästi, kuin ohuempia levyjä 

leikatessa. Joskus on sovittu käytäntö, että Laser-levyjä leikataan ainoastaan 

vuorotyönjohtajan luvalla, käytäntöä ei kuitenkaan noudateta enää. 

 

Plasmaleikkauskone 8:lla voidaan leikata myös plasmaleikkauskone 7:lle reititettyjä 

levyjä, jotka on jouduttu oikaisemaan ennen leikkausta. Manipulaattori ajaa levyt 

vastinkasaan oikaisun jälkeen, minkä jälkeen ne kuitenkin usein viedään leikkaushallin 

pohjoispäähän plasmaleikkauskone 7:lle leikattavaksi, jos kuorma plasmaleikkauskone 

8:lla on suuri. 

 

Manipulaattori toimii automaattisesti ja valitsee varastopaikan ohjelmaan asetettujen 

ehtojen mukaan. Ensimmäinen prioriteetti on leikkauspäivä ja toinen prioriteetti kasan 

kaarevuus, jonka ohjelma laskee automaattisesti levyjen mittojen perusteella. 

Manipulaattorin alla olevien varastokasojen sisältö on jaoteltu niin, että jokaisessa kasassa 

pitäisi olla levyjä kahdeksi peräkkäiseksi leikkauspäiväksi. Kuvassa 7 on havainnollistettu 

tilanne. Kuvasta huomataan, että saman leikkausviikko- ja päivänumeron levyjä on 

kolmessa eri kasassa.  
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Kuva 7. Manipulaattorin kasojen ohjauskuva CLC-tietojärjestelmässä. Saman 

leikkauspäivän levyjä on useassa kasassa ja samoissa kasoissa on melkein kahden viikon 

vaihteluvälillä levyjä. 

 

Manipulaattorilla käytetään usein pakko-ohjausta, jolloin kaikki kylmäoikaisukoneelta 

tulevat levyt ajetaan tiettyyn kasaan. Työntekijöiden haastatteluissa ilmeni, ettei osa 

kylmäoikaisukoneen käyttäjistä luota automatiikan toimintaan ja heidän mielestään 

automatiikan toiminnassa ei ollut logiikkaa. Tämä perusteltiin sillä, että manipulaattori 

saattaa ajaa samaan varastokasaan täysin eri leikkauspäivänumeroilla merkittyjä levyjä ja 

saman leikkauspäivän levyjä eri kasaan. Osa kylmäoikaisukoneen käyttäjistä oli sitä 

mieltä, että manipulaattorin automatiikka toimii hitaasti ja että pakko-ohjauksen avulla 

levyjen varastointi sujuu paremmin. Manipulaattorin pakko-ohjaus jää päälle usein 

vahingossa, ja etenkin vuoronvaihdoissa pakko-ohjaus saattaa jäädä huomaamatta, jos 

tiedonkulku ei vuorojen välillä toimi. Silloin on suuri vaara, että täysin eri leikkauspäivien 

ja -viikkojen levyt ohjautuvat samaan kasaan. 

 

Plasmaleikkauskone 8:n toiminta käytännössä pysähtyy, jos manipulaattorilla ilmenee 

häiriöitä. Levyjen siirto varastohalliin tapahtuu vastinkasan kautta, johon nosturinkuljettaja 

nostaa sellaiset leikatut levyt, jotka eivät mene niputukseen tai paketointiin. Leikatuille 

levyille ei ole tilaa lattialla, koska kulkuneuvoille täytyy olla väylä avoinna romualustojen 

ja odotus- ja Laser-levykasan välissä. 

 

Manipulaattorille on suunniteltu CLC-tietojärjestelmän käyttöönottamisen aikana 

automaattista levyjen järjestelytoimintoa. Käytännössä manipulaattori siis järjestelisi 
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odotusvaraston varastokasoja leikkauspäivän mukaiseen järjestykseen aina silloin, kun sen 

ei tarvitse tehdä muita siirtoja. Ominaisuutta ei ole vielä ainakaan saatu otettua käyttöön. 

 

6.6 Työntekijöiden motivaation ja asenteiden nykytila 

Tuotannon työntekijöitä haastattelemalla kaikissa haastatelluissa prosessipisteissä kävi 

ilmi, että työntekijöiden motivaatio ei ole kovinkaan korkea. Osa työntekijöistä oli sitä 

mieltä, että vaikka parannusehdotuksia olisi tuotannossa moneenkin asiaan, niin niitä ei 

koettu hyödylliseksi tehdä. Yleinen käsitys oli, että asioiden muuttumiseen ei uskottu ja 

usein parannuksia ei kukaan ollut ottanut vastuulle, minkä takia asiat olivat jääneet 

hoitamatta ja parannukset tekemättä. 

 

Kaikilla vuoroilla on omat toimintamallit ja joissain vuoroissa hoidettiin vain juuri sen 

verran, mitä tuotanto vaatii jatkuakseen keskeytymättä. Joissakin vuoroissa taas 

noudatettiin orjallisesti eri ohjeita ja sääntöjä ja selviteltiin poikkeustapauksia. Kuorman 

jakaantuminen epätasaisesti ja tehtävien valikoiminen eri vuoroissa tuli esiin useassa 

haastattelussa, mikä tuntui painavan useiden työntekijöiden mieltä. Selkeiden sääntöjen 

puutteessa edellä mainittu on hyvin mahdollista. Toisaalta työntekijöiden pitäisi teorian 

mukaan motivoitua saadessaan vastuuta, mutta toisaalta taas itseohjautuva tuotantolinja 

vaatii toiminnan hyvää laatua, selkeyttä ja tarkkoja pelisääntöjä. 

 

6.7 Poltto- ja plasmaleikkauksen nykytilan kuvaus, syyskuu 2017 

Levyjen poltto- ja plasmaleikkauksen ruuhkatilanteen ja sen myötä heikentyneen 

toimitusvarmuuden aiheutti syksyllä 2017 osittain ongelmat kohdeyrityksen Oxelösundin 

yksikössä, jossa valmistetaan samoja tuotteita kuin levyvalssaamolla Raahessa. Tässä 

alaluvussa on esitetty graafisesti poltto- ja plasmaleikkauksen onnistumista viime syksynä. 

Kuva 8. kuvaa eroa toteutuneen ja suunnitellun leikkauspäivän välillä viime syksyn 

ruuhkatilanteessa. 
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Kuva 8. Ero suunnitellun ja toteutuneen lähetyspäivän välillä poltto- ja plasmaleikattavien 

tuotteiden osalta, levyt lähetettiin keskimäärin yli yhdeksän vuorokautta suunniteltua 

lähetyspäivää myöhemmin. 

 

Suuri osa myydyistä tilauksista syksyllä 2017 oli erikoistuotteita, jotka vaativat 

plasmaleikkauksen (Hallikainen 2018). Merkittävän suuri osa tuotteista lähetettiin 

suunnitellun lähetyspäivän jälkeen. Keskimääräinen myöhästyminen suunnitellusta 

toimituspäivästä oli yli yhdeksän vuorokautta ja keskihajonta oli jopa yli kahdeksantoista 

vuorokautta. 

 

Kuvassa 9 nähdään kaikkien plasma- ja polttoleikkauskoneiden toteutuneen leikkauspäivän 

ero suunniteltuun. Levyt leikattiin keskimäärin 18,5 vuorokautta suunniteltua myöhemmin, 

keskihajonta toteutuneen ja suunnitellun leikkauspäivän erossa oli noin 17 vuorokautta. 

Toteutuneen ja suunnitellun leikkauspäivän ero ei kuitenkaan ole välttämättä paras mittari 

kuvaamaan tuotannon onnistumista, koska suunniteltu kuormitus voi usein olla etuaikaista. 

Kuvassa 10 on esimerkiksi plasmaleikkauskone 7:n kuormituskuvaajat syyskuun kahdelta 

viimeiseltä viikolta, josta voidaan nähdä, että suurin osa plasmaleikkauskone 7:llä 

leikattavista tuotteista olivat jo valmiiksi myöhässä. 
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Kuva 9. Kaikkien poltto- ja plasmaleikkauskoneilla leikattujen levyjen toteutuneen 

leikkauspäivän ero suunniteltuun. Levyt leikattiin keskimäärin yli 18 vuorokautta 

suunnitellun leikkauspäivän jälkeen. 

 

 

Kuva 10. Plasmaleikkauskone 7:n kuormituskuvaaja syyskuun 2017 kahdelta viimeiseltä 

viikolta. Punainen väri tarkoittaa myöhässä olevaa, keltainen ennenaikaista ja vihreä oikea-

aikaista. 

 

Syksyllä 2017 levyjä valssattiin siitä huolimatta, että prosessin virtaus hidastui 

merkittävästi. Esimerkiksi plasmaleikkauskone 8:n odotusvarastoa ei ehditty purkaa, koska 

levyvalssaimella valmistettiin plasmaleikkauskone 8:lla leikattavia levyjä, jotka 

ohjautuivat suoraan linjalta vastinkasaan ja sieltä plasmaleikattavaksi manipulaattorin alla 

olevien odotuskasojen tilanpuutteen vuoksi. 

 

Polttoleikkausalueen odotusvaraston koon kasvu sekä leikattu levymäärä on nähtävissä 

kuvassa 11. Polttoleikkausalueen odotusvaraston kokoon liittyvää dataa ei ollut saatavissa 

pelkälle plasmaleikkauskone 7:lle, vaan datassa on kaikki polttoleikkaukseen reitillä 111 
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ohjatut levyt, eli kaikki muut poltto- ja plasmaleikkauskoneet paitsi plasmaleikkauskone 8. 

Odotusvaraston koko on haettu samalla ajanhetkellä syyskuun jokaisena päivänä. 

 

 

Kuva 11. Polttoleikkausalueen odotusvaraston koko sekä leikattu määrä syyskuussa 2017. 

Leikattu määrä tonneissa ei kasvanut merkittävästi odotusvaraston koon kasvaessa. 

 

Odotusvaraston koko sekä leikattu määrä korreloivat kohtalaisesti, Pearsonin korrelaatio 

leikatun tonnimäärän sekä odotusvaraston koon välillä on 0,52. Korrelaation selitysasteeksi 

tulee kuitenkin ainoastaan 0,27. 

 

Työntekijöiden haastatteluissa kävi ilmi, että varastokasojen hallinta vaikeutui 

huomattavasti odotusvaraston koon kasvaessa. Tämä voidaan nähdä selvästi kuvissa 12–

13, joissa on esitetty läpimenoaikajakaumat valssauksesta poltto- tai plasmaleikkaukseen 

sekä toteutuneiden ja suunniteltujen leikkauspäivien erot.  Kun levyjä tuli varastoon 

enemmän kuin valmiita levyjä saatiin lähetysvarastoon, ei tilaa ollut enää järjestellä levyjä 

päivä- tai leikkausviikkonumeronkaan perusteella. Kiireessä levyt laitettiin sellaiseen 

kasaan, johon korkeuden puolesta mahtui vielä turvallisesti varastoimaan. Ylikuormituksen 

takia odotusvarastossa yksi levykasa oli kaatunutkin aiheuttaen vakavan vaaratilanteen. 

 

Läpimenoaika levyjen valssauksesta leikkaukseen plasmaleikkauskone 7:llä on nähtävissä 

kuvassa 12. Keskimääräinen läpimenoaika oli yli 11 vuorokautta ja keskihajonta yli 

yhdeksän vuorokautta. Toinen huippu kuvaajassa on nähtävissä noin 44. vuorokauden 

kohdalla. Tämän voidaan ajatella johtuvan siitä, että keskeneräisen tuotannon määrän 

lisääntyessä odotusvarastossa vanhimmat levyt hautautuivat uusimpien alle, koska tilaa 
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uusille varastokasoille ei enää ollut. Vanhat levyt saatiin leikattua vasta sitten, kun varaston 

koko saatiin pienenemään. 

 

 

Kuva 12. Plasmaleikkauskone 7:n läpimenoaikajakauma syyskuussa 2017, keskimääräinen 

läpimenoaika oli noin 11 vuorokautta ja läpimenoajan keskihajonta noin yhdeksän 

vuorokautta. 

 

Polttoleikkausalueen muiden polttoleikkauskoneiden läpimenoajat valssauksesta 

polttoleikkaukseen on nähtävissä kuvassa 13. Kuvasta voidaan huomata, että muilla 

polttoleikkausalueen koneilla läpimenoajat ovat olleet huomattavasti lyhyemmät verrattuna 

plasmaleikkauskone 7:ään. Läpimenoajan keskiarvo polttoleikkauskoneilla oli kolme ja 

puoli vuorokautta. Läpimenoaikojen keskihajonta on keskimääräiseen läpimenoaikaan 

verrattuna suuri, jopa yli viisi vuorokautta. 

 

1st Quartile 2,377

Median 9,654
3rd Quartile 16,954

Maximum 65,172

10,826 11,475

9,365 10,086

9,118 9,577

A-Squared 55,76

P-Value <0,005

Mean 11,150

StDev 9,342
Variance 87,275

Skewness 1,11352

Kurtosis 2,08249

N 3190

Minimum 0,049

Anderson-Darling Normality Test

95% Confidence Interval for Mean
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95% Confidence Interval for StDev
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Kuva 13. Läpimenoaika valssauksesta leikkaukseen polttoleikkausalueiden 

polttoleikkauskoneilla. Läpimenoajat ovat huomattavasti lyhyemmät verrattuna 

esimerkiksi plasmaleikkauskone 7:n läpimenoaikoihin, koska erittäin suuri osa valssatuista 

levyistä oli plasmaleikattavia erikoistuotteita. 

 

Plasmaleikkauskone 8:lla on oma erillinen odotusvarasto, jonka toimintaa ohjataan 

kylmäoikaisukoneelta. Plasmaleikkauskone 8:n odotusvaraston koko jokaisen vuorokauden 

alussa syyskuussa 2017 on nähtävissä kuvassa 14. Samassa kuvassa on myös esitetty 

plasmaleikkauskone 8:lla leikattu määrä tonneissa. 

 

 

Kuva 14. Plasmaleikkauskone 8:n odotusvaraston koko sekä leikattu määrä tonneissa 

syyskuussa 2017. 

 

1st Quartile 0,7917

Median 1,7268
3rd Quartile 4,3613

Maximum 96,2884

3,2397 3,6184

1,6147 1,8420

5,2489 5,5168

A-Squared 332,72

P-Value <0,005

Mean 3,4291

StDev 5,3795
Variance 28,9393

Skewness 7,1625

Kurtosis 88,7041

N 3103

Minimum 0,0338

Anderson-Darling Normality Test

95% Confidence Interval for Mean

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for StDev
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Median
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Kuvasta nähdään, että etuvarasto on kasvanut heti syyskuun alussa ja vaihdellut 300 ja 500 

tonnin välillä lähes koko kuukauden ajan. Leikattu määrä vuorokaudessa on ollut kuitenkin 

maksimissaan vähän yli 200 tonnia. Pearsonin korrelaatioarvo plasmaleikkauskone 8:n 

odotusvaraston koon ja leikatun tonnimäärän välillä on 0,52, mikä merkitsee kohtalaista 

positiivista korrelaatiota. Korrelaation selitysaste on kuitenkin ainoastaan 0,27. 

 

Tuotannon työntekijöitä haastatellessa ilmeni, että syyskuussa manipulaattorin alla oleva 

odotusvarasto oli täynnä, kuten odotus- ja Laser-levyjen varastokasatkin. 

Plasmaleikkauskone 8:lle reititettyjä levyjä valssattiin koko ajan lisää, eikä 

odotusvarastossa ollut enää tilaa uusille levyille. Sen takia linjalta tulevat levyt täytyi 

ohjata manipulaattorin odotusvaraston sijaan vastinkasaan ja odotus- tai Laser-levykasan 

kautta leikattavaksi. Tilanpuutteen ja tuotannon tilanteen takia manipulaattorin 

odotusvarastoa ei pystytty tyhjentämään ja viimeiseksi valssatut levyt leikattiin 

ensimmäisenä. 

 

Läpimenoaikojen hajonta valssauksesta leikkaukseen plasmaleikkauskone 8:lla syyskuussa 

2017 on nähtävissä kuvassa 15. Keskimääräinen läpimenoaika on noin viisi vuorokautta ja 

läpimenoajan keskihajonta noin kuusi vuorokautta. Noin sadalla levyllä läpimenoaika on 

kasvanut noin kuukauden pituiseksi ja syyskuun datan mukaan vain yksittäisessä 

tapauksessa läpimenoaika kasvoi yli kuukauden pituiseksi. 
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Kuva 15. Läpimenoaika valssauksesta leikkaukseen plasmaleikkauskoneella 8 syyskuussa 

2017. Levyjä leikattiin yhteensä melkein 6500 kappaletta ja keskimääräinen läpimenoaika 

valssauksesta plasmaleikkaukseen oli viisi vuorokautta. 

 

Tässä tarkastelussa ei ole haettu dataa myöhemmältä ajalta syksyllä 2018, jolloin etenkin 

Laser-levyjä valssattiin niin paljon, että odotusvarastojen täyttyessä levyjä jouduttiin alkaa 

varastoimaan esimerkiksi mekaanisen leikkauslinjan sivukasoihin lattialle, ja jossain 

vaiheessa levyjä siirrettiin jopa ulos leikkaushallista. Tilanteen ollessa jo ennestäänkin 

hyvin vaikeasti hallittava, se muuttui entistä hallitsemattomammaksi. 

 

6.8 Poltto- ja plasmaleikkauksen nykytilan kuvaus, maaliskuu 2017 

Vertailukohteeksi syyskuulle 2017 valittiin maaliskuu 2018, jotta nykytilan kuvauksessa 

voitaisiin ymmärtää paremmin tuotannon tilanteiden vaihtelua eri aikoina. Maaliskuussa 

2018 levyvalssaamon polttoleikkausalueella tekemistä riitti, mutta poltto- ja 

plasmaleikkauskoneiden kuormitus oli maltillisempaa ja jakautui tasaisemmin eri koneiden 

välille verrattuna syyskuun 2017 ruuhkautuneeseen tilanteeseen. 

 

Polttoleikkausalueen odotusvaraston koko ja leikattu määrä tonneissa on nähtävissä 

kuvassa 16. Kuvasta voidaan nähdä, että odotusvaraston koko verrattuna syyskuun 2017 

tilanteeseen on huomattavasti pienempi, kuukauden alussa kuitenkin odotusvaraston koko 

on ollut melkein 2500 tonnia. Leikattu määrä tonneissa korreloi odotusvaraston koon 

kanssa kohtalaisesti, Pearsonin korrelaatiokerroin on 0,59, korrelaation selitysaste on 0,35. 

1st Quartile 0,6357

Median 2,8568
3rd Quartile 8,5107

Maximum 76,8883

4,9254 5,2227

2,6994 2,9238

5,9901 6,2003

A-Squared 411,78

P-Value <0,005

Mean 5,0740

StDev 6,0934
Variance 37,1291

Skewness 2,3146

Kurtosis 10,0291

N 6459

Minimum 0,0915

Anderson-Darling Normality Test

95% Confidence Interval for Mean

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for StDev

7260483624120

Median

Mean
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95% Confidence Intervals
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Kuva 16. Polttoleikkausalueen odotusvaraston koko ja leikattu levymäärä tonneissa 

maaliskuussa 2018. 

 

Kaikkien poltto- ja plasmaleikkauskoneiden toteutuneen leikkauspäivän ero suunniteltuun 

on esitetty kuvassa 17. Levyt leikattiin keskimäärin kolme vuorokautta ennen suunniteltua 

leikkauspäivää, noin neljän vuorokauden keskihajonnalla. On kuitenkin huomioitava, että 

tuotannon kuormitustilanne oli tasaisempi verrattuna syyskuun 2017 tilanteeseen ja suurin 

osa valssatuista plasma- ja polttoleikattavista levyistä olivat etuaikaista tai oikea-aikaista 

tuotantoa, kun syyskuussa 2017 levyt olivat myöhässä jo levyvalssaimelta tullessaan. 

 

 

Kuva 17. Kaikkien poltto- ja plasmaleikkauskoneiden toteutuneen leikkauspäivän ero 

suunniteltuun maaliskuussa 2018. Levyt leikattiin keskimäärin kolme vuorokautta ennen 

suunniteltua leikkauspäivää. 

 

Plasmaleikkauskone 7:n läpimenoaikajakauma valssauksesta plasmaleikkaukseen on 

esitetty kuvassa 18. Kuvasta voidaan nähdä, että keskimääräinen läpimenoaika oli alle 

kaksi vuorokautta, kun se syyskuussa 2017 oli lähes kymmenen vuorokautta pidempi. 
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Hajonta maaliskuun läpimenoajoissa oli noin kolme vuorokautta. Muutamien yksittäisten 

levyjen läpimenoajat venyivät myös maaliskuussa pisimmillään jopa yli 

seitsemäänkymmeneen vuorokauteen. 

 

 

Kuva 18. Läpimenoaikajakauma valssauksesta plasmaleikkauskone 7:llä leikkaamiseen 

maaliskuussa 2018. 

 

Kuvassa 19 on nähtävissä läpimenoaika valssauksesta polttoleikkaukseen 

polttoleikkausalueen muilla polttoleikkauskoneilla. Läpimenoajat ovat huomattavasti 

pidemmät kuin esimerkiksi plasmaleikkauskone 7:n läpimenoajat, mikä johtunee ainakin 

osittain siitä, että esimerkiksi paksuimmat levyt joudutaan normalisoimaan ennen 

leikkausta. Lisäksi paksujen levyjen leikkaamiseen kuluu merkittävän paljon enemmän 

aikaa kuin ohuiden levyjen leikkaamiseen. Syyskuun 2017 tilanteeseen verrattuna 

polttoleikkauskoneiden kuormitus oli korkeampaa, kun taas plasmaleikkauskone 7:llä 

tilanne oli päinvastainen. 

 

1st Quartile 0,3635

Median 0,8465
3rd Quartile 1,8215

Maximum 74,8895

1,6654 1,8978

0,7902 0,9009

3,0367 3,2010

A-Squared 368,03

P-Value <0,005

Mean 1,7816

StDev 3,1167
Variance 9,7137

Skewness 8,197

Kurtosis 134,425

N 2767

Minimum 0,0424

Anderson-Darling Normality Test

95% Confidence Interval for Mean
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Kuva 19. Läpimenoaika valssauksesta levyjen leikkaukseen polttoleikkauskoneilla. 

Keskimääräinen läpimenoaika on neljä vuorokautta noin viiden vuorokauden hajonnalla. 

 

Keskimääräinen läpimenoaika valssauksesta polttoleikkaukseen maaliskuussa oli noin 

neljä vuorokautta, hajonta läpimenoajoissa oli vajaa viisi vuorokautta. Yksittäisten levyjen 

läpimenoajat kasvoivat pahimmillaan yli kuuteenkymmeneen vuorokauteen. Hajonta on 

huomattavan suurta verrattuna keskimääräiseen läpimenoaikaan, mikä kuvastaa 

leikkausjärjestyksen valinnassa tapahtuvaa vaihtelua.  

 

Plasmaleikkauskone 8:n odotusvaraston koko ja leikattu levymäärä maaliskuussa 2018 on 

nähtävissä kuvassa 20. Pearsonin korrelaatiokerroin leikatun tonnimäärän ja 

odotusvaraston koon välillä on -0,17, eli korrelaatio on heikko. Tietokannasta haetusta 

datasta puuttui maaliskuusta neljä päivää, joten kuvassa nähtävillä oleva data on osittain 

puutteellista. 

 

1st Quartile 0,9741

Median 3,0970
3rd Quartile 6,0050

Maximum 63,3732

4,0110 4,3754

2,8728 3,3689

4,5517 4,8095

A-Squared 126,06

P-Value <0,005

Mean 4,1932

StDev 4,6770
Variance 21,8747

Skewness 4,6512

Kurtosis 44,2920

N 2533

Minimum 0,0843

Anderson-Darling Normality Test
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Kuva 20. Plasmaleikkauskone 8:n odotusvarasto ja leikattu levymäärä tonneissa 

maaliskuussa 2018. 

 

Kuvassa 21 on nähtävissä maaliskuun 2018 läpimenoajat levyjen valssauksesta 

leikkaukseen plasmaleikkauskoneella 8. Keskimääräinen läpimenoaika oli vähän päälle 

kaksi vuorokautta ja keskihajonta alle kolme vuorokautta. Hajonta läpimenoajoissa on 

suhteellisen suuri ottaen huomioon odotusvaraston maltillisen koon, ja etenkin joillain 

yksittäistapauksilla läpimenoaika on venynyt jopa kolmeen viikkoon. Tämä kertonee siitä, 

että joitain kasoja ei ole käsitelty kerralla pohjaan asti ja läpimenoajat osalla levyistä ovat 

viivästyneet sen takia. 

 

 

Kuva 21.  Plasmaleikkauskone 8:n läpimenoajat valssauksesta leikkaukseen maaliskuussa 

2018.  
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A-Squared 378,82
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Variance 7,4114
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Läpimenoaika, plasmaleikkauskone 8
Maaliskuu 2018
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6.9 Levyjen reitityksen vaikutus poltto- ja plasmaleikkauksen muodostumisessa 

pullonkaulaksi 

Haastatellessa levyvalssaamon ja EKT:n työntekijöitä kävi ilmi, että usein levyt olivat 

reititetty sellaisille koneille, jotka olivat muodostuneet pullonkauloiksi suuren 

kuormituksen takia. Syksyllä 2017 EKT:n plasmaleikkauskoneella ei ollut usein 

plasmaleikattavia levyjä, kun taas plasmaleikkauskoneet 7 ja 8 olivat ylikuormitettuja. 

Jossain vaiheessa plasmaleikkauskuormaa alettiin siirtää EKT:n plasmaleikkauskoneelle 

manuaalisesti, mikä vaikeutti levyjen hallintaa monella tapaa. Tiedot tuli siirtää ”pimeänä” 

EKT:n plasmaleikkauskoneelle, koska siellä käsiteltäviin tuotteisiin tarvitaan EKT-tilaus, 

jota ei voida tehdä enää siinä vaiheessa, kun levyt on valssattu ja polttoleikkauksen 

odotusvarastossa. Levyjen manuaalisen EKT-halliin siirron jälkeen levyjen sijaintia ei 

voitu enää tietää tarkasti, koska tietojärjestelmissä olevien aukkojen takia prosessipisteiden 

välistä raportointia ei voitu tehdä. 

 

6.10 Yhteenveto eri käytännöistä polttoleikkausjärjestyksen valinnassa ja niiden luokittelu 

Tässä kappaleessa ja alla olevassa taulukossa 2 on tehty yhteenveto nykytilanteen hyvistä 

ja huonoista käytännöistä polttoleikkausjärjestyksen hallintaa koskien. Taulukossa on 

lueteltuna haastattelujen perusteella kerätyt tiedot siitä, miten jotkut asiat koetaan hyvin 

hoidetuiksi ja jotkut huonosti. Seuraavassa pääluvussa kuvataan haastatteluista koottujen 

parhaiden toimintamallien perusteella muodostettu tavoitetila polttoleikkausalueen sekä 

plasmaleikkauskone 8:n odotusvaraston hallintaan. 

 

Taulukko 2. Hyvät ja huonot käytännöt polttoleikkausalueella sekä plasmaleikkauskone 8:n 

odotusvarastoinnissa. Alla olevien hyvien käytäntöjen perusteella luodaan työohjeet 

poltto- ja plasmaleikkauksen odotusvaraston hallintaan. Niiden helppoutta ja 

vaikuttavuutta on arvioitu nelikenttäanalyysissä tulosten analysoinnissa. 

Hyvät käytännöt Huonot käytännöt 

1a. Viikkonumeroperusteinen varastointi 

1b. Levyt varastoidaan satunnaiseen 

järjestykseen 

2a. Polttoleikkausalueen 

varastolevykasojen polttoleikkaaminen 

pohjaan asti yksi kerrallaan 

2b. Levyt varastoidaan ja nostetaan 

leikattavaksi satunnaisessa järjestyksessä, 

esimerkiksi paksuuden perusteella 

3a. Nostureiden yhteistyö 

polttoleikkausalueella esimerkiksi levyjen 

vaihtamistilanteessa 

3b.Tarkka työnjako 212- ja 217 nostureilla, 

ei auteta kiireellisempää nosturia 
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4a. Nosturinkuljettaja valitsee 

leikkausjärjestyksen viikkonumeron 

perusteella 

4b. Plasmaleikkaaja valitsee leikattavat 

levyt 

5a. Kiireellisten levyjen huolehtiminen 

polttoleikkauspöydille 

5b. Nostetaan kiireelliset levyt 

varastokasaan, jonka jälkeen nostetaan 

uudempia levyjä päälle 

6a. Samanpaksuisten levyjen 

polttoleikkaaminen plasmaleikkauskone 

7:llä kerrallaan 

6b. Vaihtaminen ohuiden levyjen 

polttoleikkaamisesta paksumpien levyjen 

polttoleikkaamiseen, vaikka suutinten 

optimaalisen käytön takia olisi järkevä 

polttoleikata ohuita levyjä 

7a. Annetaan manipulaattorin varastoida 

levyt automatiikan sääntöjen perusteella 

7b. Käytetään manipulaattorin pakko-

ohjausta 

8a. Toimitusvarmuudesta huolehtiminen 

polttoleikkaamalla vanhimpia levyjä 

sisältävä varastolevykasa kerrallaan 

loppuun asti 

8b. Levykasojen hajottaminen, jotta 

saataisiin muutamia kiireellisiä levyjä 

toimitettua ajoissa 

9a. Plasmaleikkauskoneella ainoastaan 

sinne reititettyjen levyjen leikkaus 

plasmaleikkauskone 7:n odotusvaraston 

koon ollessa korkea 

9b. Plasmaleikkauskoneella sellaisten 

levyjen leikkaus, jotka voitaisiin 

polttoleikata myös polttoleikkauskoneilla 

10a. Kiiretilanteessakin huomioidaan 

leikkausviikko ja varastoidaan levyt sen 

perusteella 

10b. Kiiretilanteessa unohdetaan 

viikkonumeroperusteiset 

varastointiperiaatteet 

11a. Vuoronvaihdossa tiedon siirtyminen 

kesken jääneestä levykasasta informoidaan 

jollain tapaa seuraavalle vuorolle 

11b. Työntekijät eivät näe toisiaan vuoron 

vaihtuessa eivätkä näin ollen voi tietää, 

minkä levykasan leikkaaminen on kesken 

töihin tullessaan 

 

Kuvassa 22 on hahmoteltu haastattelujen perusteella nelikenttäanalyysiin hyvien ja 

huonojen käytäntöjen helppoutta ja vaikuttavuutta. Tämän arvioinnin perusteella luodaan 

työohje poltto- ja plasmaleikkausjärjestyksen valinnan standardisoimiseksi. 
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Kuva 22. Poltto- ja plasmaleikkausjärjestyksen valintaa koskevien hyvien ja huonojen 

käytäntöjen helppouden ja vaikuttavuuden arviointi nelikenttäanalyysin avulla taulukossa 2 

koottujen tietojen perusteella. 
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7 POLTTOLEIKKAUSALUEEN TOIMINNAN TAVOITETILA JA 

KEHITYSTOIMENPITEET TAVOITETILAN SAAVUTTAMISEKSI 

 

 

Polttoleikkausalueen tavoitetila voidaan määritellä tämän diplomityön tavoitteiden 

perusteella. Päätavoitteena tässä diplomityössä on parantaa kohdeyrityksessä 

levyvalssattujen tuotteiden toimitusvarmuutta sekä levyjen virtausta valssauksesta 

leikkaukseen kehittämällä poltto- ja plasmaleikkausjärjestyksen valintaan vaikuttavia 

tehtäviä. Tavoitteiden saavuttamiseksi tässä työssä kehitetään polttoleikkausalueelle 

selkeät ohjeet ja standardisoidaan ne tuotannon työntekijöiden ja toimihenkilöiden 

käytettäväksi. Tässä kappaleessa tutkitaan polttoleikkausalueen toimintaa ja konkreettisia 

toiminnalle asetettavia tavoitteita, joilla voidaan saavuttaa tämän diplomityön tavoitteet. 

Ensimmäisissä alaluvuissa kuvataan polttoleikkausalueen toimintaa. Plasmaleikkauskone 

8:n alueen toiminnot kuvataan tämän luvun lopussa omassa alaluvussaan, koska sen 

odotusvaraston hallinta ja leikkausjärjestyksen valinta poikkeavat merkittävän paljon 

polttoleikkausalueen toiminnasta. 

 

Kuten teoriaosuudessa huomattiin, tulisi kaikki työ olla standardisoitua, jotta tuotannosta 

saataisiin vähennettyä vaihtelua. Vaihtelu aiheuttaa laatuongelmia, kuten esimerkiksi 

toimitusvarmuudessa epäonnistumista. Tässä kappaleessa kuvatuista uusista 

toimintamalleista on laadittu ohje tuotannon henkilöstölle nähtäväksi prosessipisteisiin, 

joita ohje koskee (liite I). 

 

7.1 Levyjen varastopaikan valinnan yhtenäistäminen 

Levyjen polttoleikkausjärjestyksen parantamisen kannalta levyjen varastointi 

polttoleikkausalueen odotusvarastoon on merkittävässä roolissa. Levyn päälle maalattu 

FP:n ajoittama leikkauspäivä on likimääräinen, joten Hämeenkorven (2018) mukaan 

päiväkasojen sijaan viikkokasoihin varastointi riittää odotusvarastossa. Etenkin korkean 

poltto- ja plasmaleikkauskuorman vallitessa on järkevämpää varastoida kasat 

viikkonumeron perusteella päivänumeron sijaan, jotta varastopaikat eivät täyttyisi liian 

nopeasti ja aiheuttaisi vanhojen levyjen hautautumista uusien alle. Kasojen 

muodostamisessa tulee muistaa noudattaa kasojen korkeuteen liittyviä turvallisuusohjeita. 

Kasoja syntyy viikkonumeroperusteisessa varastoinnissa vähemmän kuin leikkauspäivän 
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mukaan varastoitaessa, minkä myötä polttoleikkausalueen kuormituksen kasvaessa 

varastopaikkoja uusille viikkokasoille on enemmän. 

 

On otettava huomioon, että joskus linjalta tulee sellaisia levyjä, joiden leikkauspäivä voi 

olla menneisyydessä tai ajoitettu samalle päivälle, kun ne saapuvat polttoleikkausalueen 

odotusvarastoon. Tällaiset levyt on huolehdittava leikattavaksi ensisijaisesti. Jos 

polttoleikkauspöydällä on tilaa, nostetaan levyt suoraan siirtotaso 3:lta leikattavaksi. 

Ruuhkatilanteessa kuitenkin on otettava huomioon, että varastossa voi olla jo valmiiksi 

myöhässä olevia levyjä. Jos myöhässä olevia levyjä on paljon, nostetaan ne tyhjennyksessä 

olevan kasan päälle. Kuten Whitmore (2008) artikkelissaan kirjoitti, alueen työnjohtajan 

tulee olla tietoinen tuotannon tilanteesta ja vastata toteutuneesta tuotannosta. EKT:n 

työnjohtaja priorisoi tällaisissa tilanteissa polttoleikkausalueen leikkausjärjestyksen ja 

levyvalssaamon vuorotyönjohtaja plasmaleikkauskone 8:n leikkausjärjestyksen. 

 

Kun varastossa ei ole lattialla tilaa ja odotusvaraston koko on suuri, tulee huolehtia siitä, 

etteivät vanhimmat ja myöhässä olevat levyt hautaudu uusimpien linjalta tulleiden levyjen 

alle. Matalat levykasat, joissa on ajoituksen puolesta myöhäisimpiä levyjä, tulee nostaa 

jonkun toisen levykasan päälle, jos uusi varastopaikka tarvitaan linjalta tuleville levyille. 

Nykyään kummallekin plasmaleikkauskoneelle on asetettu kapasiteetin kuormitukselle 

rajoitus, jolloin ruuhkaa ei pitäisi pystyä syntymään. Useissa tämän työn teoriaosuudessa 

käytetyissä lähteissä myös todettiin, että suuret varastot kätkevät olemassa olevat ongelmat 

sekä kasvattavat sitoutunutta pääomaa. Keskeneräisten virtausyksiköiden määrän 

kasvaminen korreloi suoraan tuotteiden läpimenoajan kanssa, kuten Mådig & Åhlström 

(2013) kirjoittivat. 

 

7.2 Polttoleikkausjärjestyksen valinta 

Nosturinkuljettajan tulee valita leikattava viikkokasa aiemmasta ohjeesta poiketen, jossa 

polttoleikkaajan tehtävä oli valita leikkausjärjestys. Jokainen kasa polttoleikkausalueella 

leikataan kerralla loppuun, jotta varaston kierto pysyisi tasaisena. Vaikka joissain 

vuoroissa on totuttu hajottamaan levykasat esimerkiksi muutamien toimitukseen 

kiirehdittävien levyjen takia, on tällainen toiminta lopetettava kahdesta syystä. Levyjen 

siirtely yksi kerrallaan kasasta toiseen sitoo arvokasta nosturikapasiteettia, jolloin nosturi ei 

ole palvelemassa polttoleikkauskoneita eikä mekaanista linjaa. Tästä aiheutuu myös turhaa 
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liikettä, joka on usean teoriaosuudessa läpikäydyn lähteen mukaisesti hukkaa eli arvoa 

tuottamatonta toimintaa. Polttoleikkauskoneiden käyttöaste laskee sekä tuotteiden virtaus 

odotusvarastosta lähetysvarastoon kärsii, kun joudutaan odottamaan nosturia. Tämän takia 

syntyy toista hukan muotoa, odotusta. Lisäksi levyjen yksinkertaisen 

polttoleikkausjärjestyksen leikkauspäivänumeroperusteisen ohjauksen takia on 

vahingollista hajottaa levypinot eri kasaan tai kasoihin. Levyjen valikoimisen takia levyt 

ovat käänteisessä järjestyksessä tehdyssä kasassa, minkä takia on vaikea enää päätellä, 

missä kasassa mahdollisesti voisi olla mitäkin levyjä. 

 

Polttoleikkauskoneille tulee nostaa aina vanhimmasta viikkokasasta levyjä. Myöhässä 

olevat levyt tulee kuitenkin leikata ensimmäisenä. Jos valssauksesta saapuva tuotanto on 

myöhässä ja varastossa on myöhässä olevia levyjä, valitaan leikattavaksi vanhimman 

viikkonumeron levyt. Jos saman viikkonumeron kasoja on useita, valitaan niistä yksi ja 

poltetaan se kerralla pohjaan asti. 

 

Vuoronvaihtotilanteissa työntekijät eivät usein näe toisiaan, joten kesken jäänyt kasa tulee 

merkitä selkeästi. Merkkaamisen avulla seuraavan vuoron ei tarvitse miettiä, mistä aloittaa 

työt. Keskeneräisen leikattavan kasan tulee olla nähtävissä nopealla silmäyksellä 

nosturista. Visuaalisesti selkeä merkintä teorian mukaan nopeuttaa läpimenoaikaa, koska 

aikaa ei haaskaannu tässä tapauksessa esimerkiksi oikean kasan selvittämiseen. 

Keskeneräisen kasan merkitsemiseksi polttoleikkauskoneilla teetetään nosturin magneetilla 

siirrettävä selkeä merkki, joka nostetaan aina ennen vuoronvaihtoa kesken jääneen kasan 

päälle ja vuoron alussa sovittuun paikkaan varastossa. 

 

Plasmaleikkauskone 7:n varastoinnissa ja leikkausjärjestyksen valinnassa noudatetaan 

syksyllä 2017 annettuja ohjeita niin, että kasat leikataan järjestyksessä pohjaan saakka. 

Plasmaleikkaaja huolehtii poltettavan kasan numeron vaihdon ohjaustauluun, jotta 

nosturinkuljettaja näkee nopealla silmäyksellä, mikä kasa on kesken. Edelliseen ohjeeseen 

verrattuna muutosta uudessa ohjeistuksessa on se, että yli 35 millimetriä paksut levyt 

varastoidaan kasaan numero 4, koska niiden leikkaamiseen vaaditaan erilaiset 

plasmaleikkaussuuttimet. Plasmaleikkaussuutinten vaihtoon kuluu aikaa, joten tällä tapaa 

saadaan asetusaikoja lyhennettyä ja arvoa tuottava aika plasmaleikkauskoneella lisääntyy. 
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Paksujen plasmaleikattavien levyjen kasa leikataan omalla paikallaan kasan 3 jälkeen. 

Ohjeista poiketaan ainoastaan EKT:n vuorotyönjohtajan ohjeistamana. 

 

Nosturien karkea työnjako tulee unohtaa ja kummankin polttoleikkausalueen nosturin tulee 

auttaa toistansa tarvittaessa. Esimerkiksi silloin, jos plasmaleikkauskone 7:llä on paljon 

nopeasti leikattavia levyjä, tulisi 208-nosturin ehtiessään auttaa 212-nosturia plasman 

palvelun parantamiseksi. Sama pätee toisinpäin, kun 208-nosturilla on paljon töitä, voi 

212-nosturi käydä ehtiessään auttamassa polttoleikkauskoneiden palvelemisessa. 

 

Polttoleikkausalueen toiminnassa on olemassa erittäin paljon vaihtelua, joten yksi 

tärkeimmistä tavoitteista on saada eri vuorojen ja työntekijöiden väliset erot minimoitua. 

Teoriaosuudessa ilmeni, että jatkuvan parantamisen edellytyksenä on työn standardisointi, 

jonka avulla vaihtelua saadaan vähennettyä. Yksi tavoite tässä työssä on se, että kaikissa 

vuoroissa toimittaisiin samalla tavalla levyjen varastoinnissa ja polttoleikkausjärjestyksen 

valinnassa, minkä avulla läpimenoaikaa ja suurta hajontaa läpimenoajoissa saataisiin 

parannettua. 

 

7.3 Resurssien hyödyntämiseen liittyviä huomioita 

Nostureiden on huolehdittava polttoleikkauskoneiden palvelusta niin, että kaikkien 

koneiden käyttöasteet olisivat mahdollisimman korkeat ja levyt saataisiin virtaamaan 

nopeammin varastoon. Kuten teoriaosuudessakin huomattiin, tulisi sekä virtaus- että 

resurssitehokkuus saada yhdistettyä optimaalisesti. Esimerkiksi ennen romukipon vaihtoa 

huolehditaan kaikille polttoleikkauspöydille levyt leikattavaksi. Mahdollisuuksien mukaan 

voidaan nostaa polttoleikkauspöydille paksumpia levyjä, joiden polttoleikkaamisessa kuluu 

enemmän aikaa kuin ohuiden levyjen polttoleikkaamisessa. On kuitenkin huomioitava, että 

esimerkiksi plasmaleikkauskone 7:lle ei kannata nostaa paksumpia levyjä, jos suuttimet on 

juuri vaihdettu. Plasmaleikkauskone 7:llä ei kannata myöskään leikata liian paksuja levyjä 

sen takia, koska niihin jää polttoleikkausraatia huomattavan paljon. Raadinpoisto vaatii 

ylimääräisiä resursseja ja yleensä plasmaleikkauskoneen käyttäjä joutuu käymään 

poistamassa raadit, joten silloin menetetään plasmaleikkauskoneen tuotantoa. 

 

Kaikissa nostureissa tulee olla jokaisessa vuorossa vuorotus, jotta odottamista 

polttoleikkauskoneilla ei pääsisi syntymään. Kuormituksen kasvaessa tulee huolehtia siitä, 
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että plasmaleikkauskoneella käy vuorottaja joka vuorossa, jotta käyttöaste saataisiin 

mahdollisimman korkeaksi ja virtaus odotusvarastosta lähetysvarastoon paranisi. 

 

On erittäin tärkeää saada käytössä oleva kapasiteetti hyödynnettyä tehokkaasti. Poltto- ja 

plasmaleikkauskoneilla maksimikapasiteetti on huomattavasti korkeampi, kuin toteutunut 

kapasiteetti. Hajontaa eri vuorojen välillä on merkittävästi. On erittäin tärkeää pitää kaikki 

koneet miehitettyinä polttoleikkauksen kuorman ollessa korkea. Vuorotyönjohtajien 

tehtävä on huolehtia resurssien tehokkaasta hyödyntämisestä esimerkiksi hankkimalla 

ylityöntekijä polttoleikkauskoneelle tarvittaessa tai järjestämällä vuorotus nostureihin ja 

plasmaleikkauskone 7:lle. 

 

7.4 Plasmaleikkauskone 8:n odotusvaraston hallinta ja leikkausjärjestyksen valinta 

Manipulaattorin annetaan viedä levyt varastoon automatiikkaan asetettujen ehtojen 

perusteella ja pakko-ohjausta käytetään vain siinä tapauksessa, että automatiikka ei ohjaa 

levyjä odotusvarastoon. Syy pakko-ohjauksen käyttöön kirjataan ylös kansioon, johon 

laitetaan levynumero syyn selvittämisen helpottamiseksi. Laser-levykasa siirretään 

manipulaattorin alle 4-kasaan ja plasmaleikkauskone 8:n edustalla oleva Laser-levykasa 

muutetaan toiseksi odotuskasaksi. Manipulaattorin alta tyhjennetään aina se kasa ensin 

pohjaan saakka, jossa on vanhimman viikkonumeron levyjä. Vuorotyönjohtaja seuraa 

Laser-levykasan tilannetta ja antaa luvan kasan polttoleikkaamiseen. Laser-levykasa 

tyhjennetään myös pohjaan saakka kerralla. 

 

Manipulaattorin kasoja muutetaan niin, että 1-, 2-, ja 3-kasaan ajetaan 

automaattiohjauksella kolmen peräkkäisen leikkauspäivän levyjä, koska Laser-levyille 

varattu 4-kasa vie muilta plasmaleikattavilta tuotteilta tilaa. Aiemmin neljän kasan ollessa 

käytössä muille kuin Laser-levyille, kasoihin ajettiin kahden perättäisen 

leikkauspäivänumeron levyjä. 

 

Plasmaleikkauskone 8:n edustalla olevat odotuskasat leikataan kerralla pohjaan asti, ennen 

kuin niihin nostetaan manipulaattorin odotusvarastosta uusia levyjä. Myöhässä olevat levyt 

nostetaan sen kasan päälle, jonka polttoleikkaaminen on kesken. Toiseen odotuskasaan 

tuodaan levyt manipulaattorin odotusvarastosta ja vastinkasasta. Vuoronvaihdossa on 

huolehdittava siitä, että seuraava vuoro jatkaa saman kasan tyhjentämistä, mitä edellinen 
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vuoro on tyhjentänyt. Ohjeista poiketaan ainoastaan levyvalssaamon vuorotyönjohtajan 

luvalla. Jokaisessa vuorossa tulee selvittää myös vastinkasan sisältö, jottei sinne pääse 

kertymään suurta määrää eri prosessipisteisiin reititettyjä levyjä. Levyt tulee toimittaa 

seuraaviin prosessipisteisiin mahdollisimman nopeasti niiden vastinkasaan siirtämisen 

jälkeen. 
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8 UUSIEN TOIMINTAMALLIEN VERIFIOINTIJAKSO 

 

 

Edellisessä kappaleessa on esitetty erilaisia kehitystoimenpiteitä polttoleikkausjärjestyksen 

parantamiseksi. Toimintamallien toimivuuden testaamiseksi järjestettiin tulosten 

verifiointijakso 20.6.-31.7.2018. Verifiointijakson aikana seurattiin, miten uudet ohjeet 

otettiin vastaan ja jakson päätyttyä tutkittiin, miten uusien toimintamallien käyttöönotto 

vaikutti levyjen läpimenoaikoihin valssauksesta poltto- tai plasmaleikkaukseen. Liitteessä 

II on taulukko verifiointijakson aikana saavutetuista tuloksista. 

 

Ennen verifiointijaksoa uudet toimintamallit käytiin läpi jokaisessa työvuorossa 

avainhenkilöiden kanssa infotilaisuuksissa. Tilaisuuksissa keskusteltiin yhdessä alueen 

työntekijöiden ja vuorotyönjohtajien kanssa käytännön järjestelyistä ja kerättiin viimeiset 

ideat uusien ohjeiden luomiseksi polttoleikkausalueen ja plasmaleikkauskone 8:n 

odotusvarastojen hallintaan sekä leikkausjärjestyksen valintaan. Infotilaisuuksiin ei 

kuitenkaan osallistunut kuin murto-osa alueella työskentelevistä henkilöistä, vaikka 

tarkoituksena oli tarvittaessa keskeyttää tuotanto tilaisuuksien järjestämisen ajaksi. 

 

Infotilaisuuksien perusteella koottiin polttoleikkausalueelle ja plasmaleikkauskone 8:n 

alueelle ohjeistus uusista toimintamalleista. Tämä ohjeistus toimitettiin levyvalssaamon ja 

esikäsiteltyjen levytuotteiden vuorotyönjohtajille, jotka vastuutettiin käymään ohjeistus 

läpi nosturinkuljettajien, poltto- ja plasmaleikkaajien sekä kylmäoikaisukoneen käyttäjien 

kanssa. 

 

Levyvalssaamolla poltto- ja plasmaleikkauskoneilla tuotannon kuormitus oli miltei koko 

verifiointijakson ajan erittäin korkea. Ero suunnitellun ja toteutuneen lähetyspäivän välillä 

kaikkien poltto- ja plasmaleikattavien tuotteiden osalta on nähtävissä alla olevassa kuvassa 

23, josta voidaan nähdä että keskimääräinen myöhästyminen on noin 1,7 vuorokautta. 

Toteutuneen ja suunnitellun lähetyspäivän eron keskihajonta on noin 9 vuorokautta.  
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Kuva 23. Toteutuneen lähetyspäivän ero suunniteltuun tulosten verifiointijaksolla kesä-

elokuussa 2018. Levyt lähetettiin keskimäärin 1,7 vuorokautta myöhemmin, kuin niiden 

suunniteltu lähetyspäivä oli. 

 

Kaikkien poltto- ja plasmaleikattujen tuotteiden osalta toteutuneen leikkauspäivän ero 

suunniteltuun on nähtävissä kuvassa 24. Levyjen leikattiin keskimäärin neljä ja puoli 

vuorokautta myöhemmin, kuin oli suunniteltu. Keskihajonta toteutuneen ja suunnitellun 

leikkauspäivän erossa oli noin kuusi vuorokautta. On huomioitava, että 

polttoleikkauskoneille sekä plasmaleikkauskone 7:lle valssatut levyt olivat 

kuormituspiirrosten perusteella jo valmiiksi myöhässä, mikä vaikuttaa toteutuneen ja 

suunnitellun leikkauspäivän eroon. 

 

 

Kuva 24. Toteutuneen leikkauspäivän ero suunniteltuun tulosten verifiointijaksolla, jolloin 

levyt leikattiin keskimäärin viisi vuorokautta suunniteltua myöhemmin. 

 

Polttoleikkausalueen odotusvaraston koko ja leikattu määrä tonneissa on nähtävissä 

kuvassa 25. Polttoleikkauskoneiden sekä plasmaleikkauskone 7:n kuormitus on kasvanut 

merkittävästi tulosten verifiointijakson alussa. Kuitenkaan leikattu levymäärä tonneissa ei 

ole kasvanut odotusvaraston koon kasvaessa, Pearsonin korrelaatiokertoin odotusvaraston 



84 

 

koon ja leikatun levymäärän välillä on 0,28, jolloin korrelaation selitysasteeksi saadaan 

ainoastaan 0,078. Odotusvaraston koon kasvu ei siis vaikuttanut merkittävästi leikattuun 

levymäärään polttoleikkausalueella. 

 

 

Kuva 25. Polttoleikkausalueen odotusvarasto ja leikattu määrä tonneissa tulosten 

verifiointijaksolla, korrelaatio on 0,28. 

 

Kuvassa 26 voidaan nähdä odotusvaraston koon kasvu x-akselilla ja läpimenoajan muutos 

y-akselilla. Läpimenoaika on pysynyt alle kolmessa vuorokaudessa siihen saakka, kun 

odotusvaraston koko on kasvanut noin 1700:n tonniin. Data on haettu niin, että tietyn 

päivän odotusvaraston koko sekä samana päivänä leikattujen levyjen keskimääräistä 

läpimenoaikaa on verrattu. Mukana ovat polttoleikkausalueen polttoleikkauskoneet sekä 

plasmaleikkauskone 7, koska niiden odotusvarasto on yhteinen. 
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Kuva 26. Odotusvaraston koon kasvaessa yli 1700:n tonniin läpimenoajat ovat lähteneet 

merkittävään nousuun. 

 

8.1 Läpimenoajat tulosten verifiointijaksolla 

Plasmaleikkauskone 7:n läpimenoaikajakauma valssauksesta leikkaukseen on nähtävissä 

kuvassa 27. Keskimääräinen läpimenoaika oli noin neljä ja puoli vuorokautta ja 

keskihajonta noin viisi ja puoli vuorokautta. Verrattuna esimerkiksi syyskuun 2017 

tilanteeseen läpimenoajat ovat lyhentyneet merkittävän paljon ja näytemäärä koejaksolla 

on miltei kolminkertainen verrattuna syyskuun 2017 näytemäärään plasmaleikkauskone 

7:lla. Tämä kertoo, että plasmaleikkauskoneen odotusvaraston hallintaa ja 

leikkausjärjestyksen valintaa koskevat ohjeet on omaksuttu suhteellisen hyvin. Liitteessä II 

on taulukko läpimenoaikojen muutoksesta uusien toimintamallien käyttöönottamisen 

jälkeen verrattuna syyskuun 2017 sekä maaliskuun 2018 tilanteisiin.  
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Kuva 27. Plasmaleikkauskone 7:n läpimenoaika valssauksesta polttoleikkaukseen tulosten 

verifiointijaksolla kesä-elokuussa 2018. 

 

Muiden polttoleikkausalueen polttoleikkauskoneiden läpimenoaikajakauma on esitetty alla 

olevassa kuvassa 28. Keskimääräinen läpimenoaika ja sen hajonta olivat suurempia 

verrattuna esimerkiksi syyskuun 2017 tilanteeseen. Näytemäärä verifiointijaksolla on 

kuitenkin noin 30 % suurempi kuin syyskuussa 2017. Haastatellessa tuotannon 

työntekijöitä ilmeni, ettei uusia ohjeita noudatettu kuin verifiointijakson alussa, jonka 

jälkeen palattiin pitkälti vanhoihin toimintamalleihin. Ohjeiden noudattamisen ongelmat 

saattoivat aiheutua myös siitä, että kesälomakausi oli menossa ja tieto uudesta 

toimintaohjeesta ei kulkeutunut kaikille niille työntekijöille, joita uudet ohjeet koskettivat. 
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Kuva 28. Muiden polttoleikkauskoneiden läpimenoaikajakauma tulosten verifiointijaksolla 

kesällä 2018. Keskimääräinen läpimenoaika oli noin viisi vuorokautta. 

 

Plasmaleikkauskone 8:lla muutettiin automatiikka toimimaan niin, että Laser-levyt 

varastoidaan manipulaattorin alle kasaan numero 4. Verifiointijakson alkaessa 

manipulaattorin odotusvarasto oli kuitenkin tyhjä ja seuraavana valssauksesta tulevat levyt 

olivat suurin osa Laser-levyjä. Manipulaattorin ohjelmassa ilmeni ensimmäiseksi sellainen 

virhe, että Laser-levyt siirtyivät automaattisesti manipulaattorin alle odotusvarastoon, 

vaikka ne olisi pitänyt ohjata suoraan vastinkasan kautta plasmaleikattavaksi. Alle kahden 

viikon päästä verifiointijakson aloittamisesta ilmeni, että uudesta ohjelmasta löytyi 

virheitä, mitkä vaikeuttivat levyjen virtausta. Kokeilu jouduttiin lopettamaan ja vanha 

ohjelma palautettiin käyttöön. Ohjeistusta ei muutettu muilta osin. Diplomityön 

valmistumisen takia ohjelman korjaaminen ja sen testaus suoritetaan tämän diplomityön 

valmistumisen jälkeen, jos se katsotaan hyödylliseksi. Plasmaleikkauskone 8:n 

odotusvaraston koko ja leikattu määrä tonneissa on nähtävissä kuvassa 29. Odotusvaraston 

koon ja leikatun määrän välillä korrelaatio on erittäin heikko, Pearsonin 

korrelaatiokertoimeksi saatiin 0,006 ja korrelaation selitysaste on silloin mitätön. 
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Kuva 29. Plasmaleikkauskone 8:n odotusvaraston koko ja leikattu määrä tonneissa 

tulosten verifiontijaksolla. Leikattu määrä korreloi hyvin heikosti odotusvaraston koon 

kanssa. 

 

Plasmaleikkauskone 8:n läpimenoaikajakauma verifiointijaksolla on nähtävissä kuvassa 

30. Keskimääräinen läpimenoaika ja läpimenoajan hajonta plasmaleikkauskone 8:lla 

leikattujen tuotteiden osalta on pienentynyt merkittävästi verrattuna nykytilan 

määrityksessä tutkittuihin jaksoihin. Koejakson näytemäärä verrattuna syyskuun 2017 

tilanteeseen on noin 32 % suurempi. 

 

 

Kuva 30. Plasmaleikkauskone 8:n läpimenoaikajakauma tulosten verifiointijaksolla kesällä 

2018. Läpimenoaika oli keskimäärin 2,5 vuorokautta.  
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9 TULOSTEN ANALYSOINTI 

 

 

Tässä kappaleessa analysoidaan diplomityössä luotujen uusien toimintamallien 

käyttöönottamisen onnistumista levyvalssaamon poltto- ja plasmaleikkausjärjestyksen 

parantamiseksi. Kappaleessa analysoidaan edellisessä kappaleessa esiteltyjen tulosten sekä 

teoriaosuudessa läpikäydyn kirjallisuuden avulla syitä siihen, miksi kuumavalssattujen 

kvarttolevyjen läpimenoajat ovat muuttuneet suuntaan tai toiseen. Lisäksi analysoidaan 

syitä siihen, miksi tulokset eivät olleet kaikkien levyvalssaamon poltto- ja 

plasmaleikkauskoneiden osalta toivotunlaisia. 

 

9.1 Kehitys DMAIC-ympyrän mukaisesti 

Slack, Chambers & Johnston (2007) esittivät teoksessaan, että DMAIC-ympyrä on hyvä 

työkalu jatkuvan parantamisen tueksi, ja se valittiin tässä työssä kehitystyön rungoksi.  

Ongelmaksi määritettiin levytuotteiden toimitusvarmuuden heikkous. Ilmiötä mitattiin 

tutkimalla läpimenoaikoja valssauksesta polttoleikkaukseen, sekä tutkimalla 

odotusvaraston kokoa ja leikattua levymäärää sekä niiden keskinäistä suhdetta. Lisäksi 

tutkittiin levyjen oikea-aikaista leikkaamista vertaamalla toteutuneita ja suunniteltuja 

leikkauspäiviä. Analysointivaiheessa huomattiin läpimenoaikojen olevan merkittävän 

pitkiä ja parannusvaiheessa lyhyempiä läpimenoaikoja tavoiteltiin luomalla uudet ohjeet 

polttoleikkausalueen odotusvaraston hallintaan sekä leikkausjärjestyksen valintaan. 

Kontrollointi jää tämän työn ulkopuolelle ja levyvalssaamolla voidaan työn tuloksia apuna 

käyttäen tehdä päätös jatketaanko uusien ohjeiden noudattamista. 

 

9.2 Töiden standardisointi poltto- ja plasmaleikkausjärjestyksen parantamisen apuna 

Lean-filosofian mukaan kaiken työn pitäisi olla standardisoitua, jotta prosessin vaihtelua 

saataisiin vähennettyä. Töiden standardisointi on edellytys myös jatkuvalle parantamiselle. 

Virtauksen aikaansaaminen on mahdotonta ja tuotannon tulos epävakaata, jos kaikki 

työntekijät tekevät saman työn eri tavalla. (Liker 2009; Whitmore 2011.) Tässä 

diplomityössä standardisoitiin uudet ohjeet polttoleikkausalueen sekä plasmaleikkauskone 

8:n alueen odotusvaraston hallintaan ja leikkausjärjestyksen valintaan. Läpimenoaikojen 

lyhenemiset verifiointijakson alussa viittaavat siihen, että virtaus valssauksesta poltto- tai 

plasmaleikkaukseen parani, kun työt tehtiin uusien ohjeiden mukaan, minkä myötä 
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leikkausjärjestyksen valintaan liittyvää vaihtelua oli vähemmän. Työntekijöille tehtyjen 

haastatteluiden sekä läpimenoaikojen muutosten (liite II) perusteella on kuitenkin 

pääteltävissä, että ohjeiden noudattamisesta alettiin lipsua jo verifiointijakson alkupuolella. 

Tämän kappaleen alaluvussa 9.4 on analysoitu tarkemmin läpimenoaikoja tulosten 

verifiointijaksolla. 

 

9.3 Työntekijöiden sitouttaminen uusien toimintamallien toteuttamiseen 

Teoriaosuudessa Haverila et al. (2009) esittivät, että prosessin virtauksen parantamisella 

voidaan saavuttaa lyhyemmät läpimenoajat, minkä myötä myös laatuongelmat vähenevät 

ja ohjattavuus helpottuu. Tässä diplomityössä tavoitteena olivat lyhyemmät läpimenoajat 

valssauksesta poltto- tai plasmaleikkaukseen ja virtauksen parantumista tavoiteltiin 

luomalla polttoleikkausalueelle ja plasmaleikkauskone 8:n alueelle selkeät työohjeet 

työjärjestyksen valintaa koskien vaihtelun vähentämiseksi eri vuorojen ja yksittäisten 

työntekijöiden välillä. 

 

Albach et al. (2015) esittivät, että työntekijöiden sitoutuminen työhönsä on kehityksen 

edellytys ja että työntekijöiden luovuus ja ideat on tärkeää ottaa huomioon esimerkiksi 

prosessien parannuksessa tai ongelmien ratkaisussa, jotta muutoksessa onnistuttaisiin. 

Uusien työohjeiden kehitysvaiheessa työntekijät otettiin mukaan päätöksentekoon, minkä 

avulla tavoiteltiin sitoutumista työskentelemään muutoksen puolesta. Työntekijöille 

tehtyjen haastattelujen sekä jokaiselle vuorolle järjestettyjen infotilaisuuksien perusteella 

koottiin lopullinen työohje koskien poltto- ja plasmaleikkauksen odotusvarastointia sekä 

työjärjestyksen parantamista. Tämän diplomityön yksi suurimmista haasteista oli saada 

henkilöstö sitoutumaan ja toimimaan muutoksen eteen. Infotilaisuuksiin osallistui 

suhteessa pieni määrä alueen avaintyöntekijöitä, mikä lienee yksi suurimmista syistä työn 

standardisoinnin ongelmiin. Työntekijöiden motivoiminen ja kouluttaminen on tärkeää, 

jotta voidaan saavuttaa jatkuvan parantamisen kulttuuri. 

 

Uusista ohjeista tehtiin mahdollisimman yksiselitteiset ja yksinkertaiset, jotta ne olisi 

helposti kaikkien ymmärrettävissä. Haastattelujen perusteella ohjeita ei kuitenkaan 

noudatettu kaikkien työntekijöiden toimesta, syynä tähän oli joko työntekijöiden asenteet 

muutosta kohtaan tai tiedonkulun ongelmat. Haverila et al. (2009) esittivät teoksessaan, 

että henkilöstön asenteiden kehittäminen vaatii henkilöstön kouluttamista ja on yleistä, että 
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kehitystä kohtaan syntyy muutosvastarintaa. Tämä pitää paikkansa tämän diplomityön 

kohdalla. Koulutustilaisuudet järjestettiin juuri ennen verifiointijaksoa. Näiden koulutusten 

perusteella koottiin lopulliset uudet työohjeet koskien poltto- ja plasmaleikkausjärjestyksen 

parantamista. Tulevaisuudessa tulee panostaa henkilöstön kouluttamiseen, jotta 

työntekijöiden asenteet saataisiin muutettua positiivisemmaksi muutoksia kohtaan ja jotta 

kaikki saadaan ymmärtämään muutoksen merkitys ja toimimaan muutoksen puolesta. On 

tärkeää saada koulutukseen kaikki sellaiset työntekijät, joita uudet ohjeet koskevat. 

 

Ohjeiden noudattamatta jättämiseen vaikuttaa ainakin se, että infotilaisuuksiin osallistuvien 

henkilöiden määrä oli hyvin vähäinen, vaikka tilaisuuksiin olisi pitänyt osallistua kaikkien 

nosturinkuljettajien, kylmäoikaisukoneen käyttäjien, poltto- ja plasmaleikkaajien sekä 

vuorotyönjohtajien. Osassa vuoroista paikalla saattoi olla sellaisiakin työntekijöitä, jotka 

eivät työskentele tämän diplomityön piiriin kuuluvilla prosessipisteillä. Myös 

kesälomakausi oli alkanut, jolloin osa vakituisesta henkilöstöstä ei päässyt osallistumaan 

koulutuksiin. Etenkin vanhemmalla henkilöstöllä turhautuminen kaikenlaisiin muutoksiin 

oli merkittävää ja diplomityön aikana tehtyjen haastattelujen perusteella ilmeni, ettei 

muutosten onnistumiseen uskottu eikä oman työn merkitystä toimitusketjussa välttämättä 

täysin ymmärretty. Läpinäkyvyyden lisääminen muutoksen läpiviennissä on suuressa 

roolissa. 

 

Hinesin (2010) mukaan muutos koetaan usein epämiellyttävänä ja muutokset aiheuttavat 

epävarmuuden sekä pelon tunteita. Tässä diplomityössä tehtyjen haastattelujen perusteella 

osa henkilöstöstä koki muutoksen epämiellyttävänä, eivätkä kaikki ymmärtäneet 

muutoksen merkitystä. Albach et al. (2015) artikkelissaan kirjoittivat, että muutoksessa 

tärkeintä roolia esittää tehokas viestintä. Tämän huomattiin myös pitävän paikkansa tässä 

diplomityössä, koska verifiointijakson aikana kesälomakausi aiheutti ongelmia 

tiedonkulussa sellaisille henkilöille, jotka eivät olleet töissä infotilaisuuksien järjestämisen 

aikaan. Työnjohtajat ohjeistettiin käymään uudet standardisoidut työtavat läpi niiden 

työntekijöiden kanssa, joiden töitä ohje kosketti. Kuitenkaan tämä ei toteutunut 

täydellisesti eikä osa työntekijöistä ollut tietoisia uusien ohjeiden voimaantulosta 

viestinnän puutteiden takia. Tiedonkulun tehostamiseksi tulee kehittää toimenpiteitä, jotta 

kukaan ei jää epätietoiseksi esimerkiksi uusien ohjeiden sisällöstä. 
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Teoriaosuudessa selvisi, että lähimpien esimiesten vaikutus työntekijöiden sitoutumiseen 

on merkittävä: Kun työnjohtaja on sitoutunut toimimaan muutoksen eteen, on helpompi 

saada työntekijätkin sitoutumaan omiin töihinsä paremmin. (Kelleher 2011). Whitmoren 

(2008) mukaan työnjohtajan vastuulla on huolehtia työjärjestyksestä ja seurata sen 

toteutumista. Työpaikalle avoimen ilmapiirin luominen auttaa tavoitteiden 

saavuttamisessa, koska työntekijät voivat kokea tulevansa kuulluksi helpommin ja ilmaista 

huolensa. Muutokset koetaan epämiellyttävinä, jos työntekijöille tulee sellainen tunne, 

etteivät he pääse itse vaikuttamaan muutoksiin tai että on olemassa järkevämpi tapa tehdä 

haluttu muutos. (Albach et al. 2015.) Edellä mainitut pitivät paikkansa myös tässä 

diplomityössä tehtyjen haastattelujen perusteella. Työnjohtajien ja työntekijöiden asenteet 

muutosta kohtaan olivat hyvin samankaltaisia. Henkilöstö koki muutokset vaikeaksi 

esimerkiksi sen takia, että usein menneisyydessä muutosten läpivieminen oli 

epäonnistunut. Haastatteluissa ilmeni myös, että sekä työntekijät että työnjohtajat kokivat, 

etteivät he voi vaikuttaa muutoksiin. Työntekijöiden asenteet muutosta kohtaan kulkivat 

käsi kädessä työnjohtajien asenteiden kanssa. Myös työnjohtajia tulisi kouluttaa 

seuraamaan työjärjestyksen toteutumista oikea-aikaisesti, jotta standardisoidun työn hyödyt 

saataisiin maksimoitua. 

 

9.4 Läpimenoaikojen muutokset tulosten verifiointijaksolla 

Littlen lain mukaan virtausyksiköiden määrän vähentyessä myös läpimenoajat lyhenevät. 

(Mådig & Åhlström 2013). Tämän diplomityön verifiointijaksolla plasmaleikkauskoneiden 

7 ja 8 läpimenoajat sekä niiden keskihajonnat valssauksesta leikkaukseen pienenivät 

merkittävästi verrattuna syyskuun 2017 ruuhkatilanteeseen, minkä voidaan ajatella 

johtuvan plasmaleikattavien levyjen odotusvaraston koon rajoittamisesta 

plasmaleikkauskone 7:n osalta ja plasmaleikkauskone 8:n kohdalla suhteellisen pienestä 

kuormituksesta. 

 

Kuuden viikon verifiointijakson data jaettiin kolmeen kahden viikon jaksoon, jotta 

pystyttiin näkemään läpimenoaikojen muutokset verifiointijakson eri vaiheissa. Tämän 

datan (liite II) sekä työntekijöille tehtyjen haastattelujen perusteella voidaan päätellä, että 

verifiointijakson alussa ohjeita on noudatettu paremmin. Lisäksi odotusvarastojen koot 

olivat maltillisemmat verifiointijakson ensimmäisellä kolmanneksella. Kolmannen ja 

neljännen viikon aikana läpimenoajat kasvoivat verrattuna nykytilan kuvauksessa 
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esiteltyihin tilanteisiin syyskuussa 2017 sekä maaliskuussa 2018. Ainoastaan 

plasmaleikkauskone 7:n ja 8:n läpimenoajat lyhenivät verrattuna syyskuun 2017 

läpimenoaikoihin. Syitä läpimenoaikojen kasvuun on useita. Merkittävin syy lienee uusien 

ohjeiden noudattamatta jättäminen pian verifiointijakson alkamisen jälkeen. Lisäksi 

odotusvaraston koko polttoleikkausalueella kasvoi merkittävästi kolmannen ja neljännen 

viikon aikana, minkä takia varastopaikoista tuli pulaa ja uusien ohjeiden mukainen 

varastointi hankaloitui. 

 

Slack et al. (2007) teoksessaan kirjoittivat, että DMAIC-ympyrän mukaisessa 

kehittämisessä kontrollointivaiheessa parannusta tulee mitata säännöllisesti, jotta pystytään 

varmistumaan siitä, että parannus kestää. Verifiointijakson tuloksia olisi ollut järkevää 

mitata lyhyemmissä jaksoissa verifiointijakson alusta lähtien, jotta vastatoimenpiteisiin 

olisi voitu ryhtyä välittömästi ongelmien ilmetessä. Läpimenoaikoja mittaamalla 

esimerkiksi viikoittain voisi olla hyvä keino tulevaisuudessa onnistumisen seurantaan 

poltto- ja plasmaleikkausjärjestyksen toteuttamisessa. Syyt pitkiin läpimenoaikoihin tulee 

selvittää ja ohjeet kerrata työntekijöiden kanssa, jotta kaikki toimisivat alueella samalla 

tavalla. 

 

Tulosten verifiointijaksolla plasmaleikkauskone 7:llä levyjen läpimenoajat valssauksesta 

poltto- tai plasmaleikkaukseen sekä läpimenoaikojen keskihajonnat pienenivät merkittävän 

paljon (liite II). Läpimenoaikojen lyhentyminen kertoo siitä, että uusi toimintamalli on 

omaksuttu hyvin plasmaleikkauskone 7:n leikkausjärjestyksen valinnassa sekä 

odotusvarastoinnissa. Ohje plasmaleikkauskone 7:n osalta oli selkeä ja aiempaan syksyllä 

2017 tehtyyn ohjeistukseen verrattuna uudessa toimintamallissa ei ollut kovin suuria 

muutoksia. Läpimenoaikojen keskihajonta oli kuitenkin huomattavan suurta verrattuna 

keskimääräiseen läpimenoaikaan. Suurehkon keskihajonnan sekä työntekijöille tehtyjen 

haastattelujen perusteella voidaan päätellä, että koko henkilöstöä ei saatu noudattamaan 

uutta ohjetta. 

 

Plasmaleikkauskone 8:n osalta ohjelmamuutoksen ongelmista huolimatta päästiin 

suhteellisen hyviin tuloksiin. Pakko-ohjauksen käyttökieltoa sekä Laser-levykasan siirtoa 

kohtaan oli tuotannon henkilöstön keskuudessa huomattavan paljon muutosvastarintaa. 

Ohjelmassa ilmenneen virheen muutoksen korjaus suoritetaan tämän diplomityön 
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ulkopuolella, jos se koetaan hyödylliseksi. Plasmaleikkauskone 8:n ohjelman edellisen 

version palauttaminen saattoi vaikuttaa negatiivisesti läpimenoaikoihin ja haastattelujen 

perusteella ilmeni, että työntekijät palasivat muihinkin vanhoihin toimintatapoihin 

ohjelmamuutoksen myötä. Lyhentyneet läpimenoajat plasmaleikkauskone 8:lla johtunee 

kuitenkin siitä, että manipulaattorin annettiin toimia automaattiohjauksella ja sen lisäksi 

plasmaleikkauskone 8:n kuormitus oli alhaista. Manipulaattorin alla oleva odotusvarasto ei 

ruuhkautunut ja levyt saatiin tyhjennettyä sieltä leikkaukseen sujuvasti. Syksyllä 2017 

plasmaleikkauskone 8:n ylikuormitustilanteessa manipulaattorin odotusvarastoa ei saatu 

tyhjennettyä, koska plasmaleikkauskone 8:lle valssattiin koko ajan lisää levyjä ja 

tilanpuutteen takia viimeisimpänä tulleet levyt jouduttiin leikkaamaan ensimmäisenä. 

 

9.5 Odotusvarastojen maksimikoon määrittäminen 

Kim & Lee (2001) artikkelissaan kirjoittivat, että puskurivarastojen optimaalinen koko on 

tärkeää määrittää, jotta ohjattavuus säilyy. Tilanpuutteen takia puskurivarastojen 

kokonaiskapasiteetti on usein kiinteä, minkä takia keskeneräisen työn määrä varastossa 

tulee määrittää. Bhasinin (2015) mukaan taas varastot ovat hukkaa, joka tulee poistaa 

prosessista. Kuitenkin varastoja tarvitaan tasaamaan vaihtelua eri prosessivaiheiden 

ajallisen keston välillä (Slack, Chambers & Johnston 2007). Tulosten verifiointijaksolla 

etenkin keskimmäisellä kolmanneksella polttoleikkauskoneiden kuormitus oli erittäin 

suurta ja tuloksista nähdään läpimenoaikojen sekä niiden keskihajontojen pidentyneen 

verrattuna syykuun 2017 läpimenoaikoihin polttoleikkauskoneilla ja maaliskuun 2018 

läpimenoaikoihin kaikilla poltto- ja plasmaleikkauskoneilla (liite II). On huomioitava 

myös, että levyjä leikattiin tulosten verifiointijaksolla suurempi määrä, noin 12% enemmän 

kuin syyskuussa ja noin 37 % enemmän kuin maaliskuussa. 

 

Polttoleikkauksen odotusvaraston koolle ei ole asetettu rajoitteita, minkä takia varaston 

koko kasvoi suureksi ja virtaus valssauksesta polttoleikkaukseen heikkeni. 

Teoriaosuudessakin huomattiin, että Littlen lain mukaan keskeneräisen työn määrä 

kasvattaa läpimenoaikaa (Mådig & Åhlström 2013). Odotusvaraston tilanpuutteen vuoksi 

viikkonumeroperusteisestakin varastoinnista jouduttiin luopumaan. On aiheellista teorian 

sekä tutkimuksen tulosten perusteella asettaa polttoleikattavien levytuotteiden 

odotusvarastolle maksimikoko, jotta levyjen virtaus ei pysähtyisi. Levyvalssaamon 

tietokannasta haetun datan perusteella ei ole kovin helposti pääteltävissä, mikä olisi 
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polttoleikkauskoneiden odotusvaraston maksimikoko, jotta levyt virtaisivat valssauksesta 

leikkaukseen paremmin. Kuitenkin kuvassa 26 on nähtävissä, että poltto- ja 

plasmaleikkauskone 7:llä leikattavien tuotteiden odotusvaraston koon kasvaessa yli 1700:n 

tonniin, levyjen keskimääräinen läpimenoaika nousi merkittävästi. 

 

Plasmaleikkauskone 7:n odotusvaraston koon rajoittamisen vaikutusta on vaikea arvioida, 

koska polttoleikkauskoneiden sekä plasmaleikkauskone 7:n odotusvaraston dataa ei saanut 

eriteltyä toisistaan. Plasmaleikkauskone 7:llä kuitenkin odotusvaraston koolle asetetut 

rajoitteet vaikuttavat osaltaan plasmaleikkauskone 7:n lyhentyneisiin läpimenoaikoihin, 

koska kaikki koneella leikattavat levyt saatiin mahtumaan neljään odotusvarastokasaan, 

eikä niitä tarvinnut sijoittaa varastossa muualle kuin niille tarkoitetuille varastopaikoille.  

 

Plasmaleikkauskone 8:n odotusvaraston koko oli tulosten verifiointijaksolla maksimissaan 

noin 500 tonnia, joten on vaikea arvioida, onko odotusvarastolle asetettu maksimikoko 

sopiva. Ainakin tulosten verifiointijaksolla virtaus valssauksesta plasmaleikkauskone 8:lla 

leikkaukseen parani verrattuna syyskuun 2017 ja maaliskuun 2018 tilanteisiin, joten 

voidaan päätellä, että odotusvaraston koon ollessa maksimissaan 500 tonnia virtaus pysyy 

tasaisena.  

 

9.6 Keinot poltto- ja plasmaleikkausjärjestyksen parantamiseen sekä onnistumisen 

mittaamiseen 

Toimitusvarmuudessa ilmenevät ongelmat voivat johtaa pahimmillaan jopa asiakkaan 

menetykseen (Slotnick 2011). Herää kysymys, onko valssatut tonnit järkevä mittari 

levyvalssaamon tuotannon onnistumisessa, vai olisiko esimerkiksi oikea-aikaiset 

toimitukset tai vaikka tässäkin työssä käytetty levyjen läpimenoaika järkevämpi mittari 

edellä mainittuun. Bhasinin (2015) mukaan prosessista tulee poistaa hukka eli arvoa 

tuottamaton toiminta, jota on olemassa kahdeksaa eri muotoa. Polttoleikkausalueella sekä 

nostureiden että poltto- ja plasmaleikkauskoneiden toiminnassa esiintyy useita eri hukan 

muotoja, kuten liike, odottaminen ja kuljettaminen, minkä takia tulisi miettiä keinot näiden 

hukkien poistamiseksi. Työntekijöiden motivoimisen ja sitouttamisen avulla voitaisiin 

saada esimerkiksi käytössä olevasta kapasiteetista mahdollisimman paljon irti. Työpaikan 

kulttuurin muutos vaatii jokaisen tason työntekijöiden sitoutumista työntekijästä ylimpään 

johtoon saakka, kuten useassa teoriaosuudessa läpikäydyssä lähteessä huomattiin. Kuten 
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Bicheno (2004) esitti, visuaalinen johtaminen tulisi yhdistää standardisoidun työn kanssa. 

Onnistumisen mittaamisen jälkeen poltto- ja plasmaleikkausjärjestyksen toteutuminen 

tulisi tuoda visuaalisesti kaikkien nähtäville, jotta nopealla silmäyksellä kuka tahansa voi 

nähdä, miten leikkausjärjestyksessä ja levyjen virtauksessa valssauksesta leikkaukseen on 

onnistuttu. 

 

9.7 Tuotannon ajoitusmallien sekä dynaaminen reitityksen muuttaminen 

Jos levyt valmistettaisiin oikea-aikaisesti, niin toimitusvarmuudessa voitaisiin onnistua 

huomattavasti paremmin. Haastattelujen perusteella selvisi, että valssauksesta saattaa tulla 

jopa kuuden viikon vaihteluvälillä levyjä poltto- ja plasmaleikkaukseen, mikä aiheuttaa 

ongelmia levyjen varastoinnissa varastopaikkojen määrän vähyyden takia. 

Tuotannonsuunnittelun rooli sekä valssaamoa ennen olevien prosessipisteiden oikea-

aikainen tekeminen korostuu tässä. Myös levyjen reitityksen muuttaminen dynaamiseksi 

eri poltto- ja plasmaleikkauskoneiden kuormituksen mukaan olisi erittäin tärkeää saada 

kuntoon. Seuraavassa pääluvussa käydään tarkemmin läpi jatkokehitystarpeet, joita ilmeni 

tämän diplomityön tekemisen aikana. 

 

9.8 Yhteenveto tulosten analysoinnista 

On erittäin tärkeää järjestää lisäkoulutusta henkilöstölle, jotta uudet toimintamallit 

polttoleikkausalueella sekä plasmaleikkauskone 8:n alueella saadaan vakioitua ja 

työntekijät sitoutettua työskentelemään muutoksen eteen. Vasta tämän jälkeen voidaan 

nähdä tässä työssä luotujen toimintamallien todelliset tulokset, vaikka nyt verifiointijakson 

aikana kerätyt tulokset antavatkin osviittaa uusien toimintamallien vaikutuksesta. 

Tulevaisuudessa tulee keskittyä henkilöstön johtamiseen kannustavalla tavalla ja saada 

kaikki sitoutumaan työhönsä ja ymmärtämään oman työnsä merkitys tehtaan 

toimitusketjussa. Henkilöstön motivoiminen lähtee ylhäältä alaspäin ja esimiesten rooli 

muutoksien läpiviennissä on merkittävässä roolissa, koska työntekijöiden asenteet olivat 

samankaltaisia esimiesten asenteiden kanssa. Työntekijöiden sitouttamisessa, työpaikan 

kulttuurinmuutoksessa sekä työn standardisoinnissa olivat suurimmat haasteet tämän työn 

perusteella. Työpaikan avoin ilmapiiri, läpinäkyvyys ja työntekijöiden kykyjen 

kehittäminen olisivat järkeviä keinoja viedä muutoksia onnistuneesti läpi.  
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9.9 Tutkimustulosten luotettavuuden arviointi 

Tulosten analysointi tehtiin tietokannoista haetun datan, kirjallisuudesta etsityn 

teoriatiedon sekä henkilöstölle tehtyjen haastattelujen perusteella. Tutkimuksen 

luotettavuuteen vaikuttaa ainakin seuraavat asiat:  

- Tutkituilla jaksoilla syyskuussa 2017, maaliskuussa 2018 sekä tulosten 

verifiointijaksolla otos oli kattava, minkä takia saatiin hyvä kuva esimerkiksi 

levyjen läpimenoaikojen keskiarvosta. 

- Tietokannasta haetussa datassa oli joitain puutteita: esimerkiksi se, että 

plasmaleikkauskone 7:n ja polttoleikkauskoneiden odotusvarastot sisältyivät 

samaan dataan, minkä vuoksi tarkkojen odotusvarastojen maksimikokojen 

määrittäminen oli haasteellista. 

- Plasmaleikkauskone 8:lla voidaan nähdä todelliset tulokset vasta kuormituksen 

kasvaessa sekä mahdollisen ohjelmamuutoksen toteuttamisen myötä. Uusi ohjelma 

oli käytössä ainoastaan kaksi ensimmäistä viikkoa verifiointijaksolla. 

- Tiedonkulkuongelmat uusien toimintamallien käyttöönotossa vaikuttivat 

standardisoidun työn toteuttamiseen, minkä takia vaihtelu toimintatavoissa oli 

merkittävää ja tutkimuksen tuloksia ei voida tarkkailla täysin mustavalkoisesti. 
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10 JATKOKEHITYSEHDOTUKSET 

 

 

Tätä diplomityötä tehdessä ilmenneet jatkokehitystarpeet on kuvattu tässä pääluvussa. 

Levyjen reititys tulisi optimoida niin, että myös EKT:n plasmaleikkauskonetta voitaisiin 

hyödyntää plasmaleikattavien levyjen kuorman ollessa korkea. Levyjen reittien 

muuttaminen olisi tärkeää saada dynaamiseksi, jolloin voitaisiin hyödyntää vaihtoehtoisia 

koneita jonkun prosessipisteen muodostuessa pullonkaulaksi. Tällä hetkellä sisäinen 

yhteistyö myynnistä tuotteiden toimitukseen saakka on avainroolissa tuotannon eri 

prosessipisteiden kuormituksessa. Koko toimitusketjun läpinäkyvyyttä tulisi lisätä, erittäin 

tärkeää olisi toimitusketjun alkupään ymmärryksen lisääminen tuotannon kapasiteetin 

rajallisuutta koskien. Esimerkiksi plasmaleikattavien levyjen kuorman kasvaessa sellaiset 

levyt, jotka voidaan prosessoida joko polttoleikkauskoneilla tai EKT-hallin 

plasmaleikkauskoneella, tulisi ohjata korkean plasmaleikkauskuorman aikana edellä 

mainituille koneille. 

 

Polttoleikkausalueen odotusvaraston hallintaan tulisi saada helppokäyttöinen ja selkeä 

tietojärjestelmä avuksi, kuten esimerkiksi plasmaleikkauskone 8:n odotusvaraston CLC-

tietojärjestelmä, jonka avulla tiedetään tarkalleen levyjen sijainti varastossa. Levyjen 

sijoitteluun varastossa ja sen myötä polttoleikkausjärjestyksen onnistumiseen vaikuttaa 

huomattavan paljon eri henkilöiden vaihtelevat työskentelytavat ja työntekijöiden 

motivaatio. Jos levyjen sijainti olisi nähtävissä visuaalisesti polttoleikkausalueen 

nostureissa, olisi helpompi valita oikea-aikaiset levyt leikattavaksi. 

 

Plasmaleikkauskone 8:lla kehitettävää olisi manipulaattorin automatiikan toiminnassa. 

Koejakso jouduttiin lopettamaan plasmaleikkauskone 8:n osalta, mutta olisi järkevää tutkia 

automatiikan toiminta perusteellisesti ja kehittää sitä työntekijöiden avulla parempaan 

suuntaan. Tällä hetkellä esimerkiksi manipulaattori ei järjestele levyjä varastoon tai tuo 

niitä vastinkasaan automaattisesti optimaalisessa järjestyksessä. 

 

Johtamiseen tulee kiinnittää erityisesti huomiota tulevaisuudessa. Henkilöstön 

sitouttamiseen on eriarvoisen tärkeää panostaa, jotta jokainen alueella työskentelevä 

henkilö kokisi oman työnsä tärkeäksi ja ymmärtäisi sen merkityksen koko tehtaan 
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toiminnan onnistumisessa. Henkilöstön sitouttamiseen liittyvät haasteet ovatkin tämän 

diplomityön perusteella avainroolissa muutoksien läpiviennissä, minkä takia tämä on ehkä 

tärkein kehitystoimenpide. Työntekijät sitouttamalla heiltä saadaan myös prosessin 

kehitykseen liittyviä ajatuksia ja ideoita, joiden avulla voidaan saavuttaa esimerkiksi 

poltto- ja plasmaleikattavien levytuotteiden läpimenoaikojen lyheneminen valssauksesta 

leikkaukseen. 

 

Tuotteiden leikkauspäivien ajoituksen vaihteluvälin pienentämiseen tulisi panostaa, jotta 

varastossa säästettäisiin tilaa ja tämänhetkisessä viikkonumeroperusteisessa ohjauksessa 

voitaisiin onnistua paremmin. Vaihtelun pienentämiseksi levyjen odotusvarastoinnissa 

polttoleikkausalueella tulisi levyjen leikkauspäivänumerosta poistaa kokonaan viimeinen 

merkki, eli levyissä olisi pelkkä leikkausviikon merkintä. Plasmaleikkauskone 8:lla voisi 

pakko-ohjauksen käyttöä kehittää siihen suuntaan, että ohjelmassa pyydetään antamaan 

selitys (tai esimerkiksi jokin koodi) pakko-ohjauksen käytölle jokaisen levyn kohdalla. 

Tällöin ei jäisi ainakaan huomaamatta se, jos pakko-ohjaus jää vahingossa päälle 

esimerkiksi vuoronvaihtotilanteissa.  
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

 

Tässä diplomityössä tutkimusongelmana oli heikentynyt toimitusvarmuus 

kuumavalssattujen kvarttolevyjen osalta viime vuosien aikana. Työn tavoitteiden 

saavuttamiseksi luotiin standardisoidut ohjeet poltto- ja plasmaleikattavien levyjen 

leikkausjärjestyksen toteuttamiseksi. Standardisoitujen ohjeiden avulla tavoiteltiin 

läpimenoaikojen lyhenemistä valssauksesta leikkaukseen ja sen myötä parannukseen 

toimitusvarmuudessa. 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, että mikä on levyvalssaamon polttoleikkausalueen 

odotusvaraston maksimikoko, jotta leikkausjärjestyksen hallinta vielä onnistuu. Tässä 

diplomityössä tutkitussa datassa polttoleikkausalueen sekä plasmaleikkauskone 7:n 

odotusvarastojen dataa ei pystytty erottelemaan, mutta edellä mainittujen alueiden 

odotusvarastojen koon kasvaessa yli 1700:n tonniin läpimenoajat lähtivät merkittävään 

nousuun. 

 

Toinen tutkimuskysymys oli, että onko plasmaleikkauskoneiden odotusvaraston koolle 

asetetut rajoitteet määritetty oikein, jotta virtaus valssauksesta polttoleikkaukseen ei 

pysähtyisi. Tutkimuksen verifiointijakson aikana plasmaleikkauskone 8:n kuormitus oli 

alhaista, jolloin odotusvaraston rajoitetun koon toimivuutta ei päästy arvioimaan. 

Diplomityössä tutkituilla jaksoilla odotusvaraston koko ei kasvanut yli 500 tonniin.  

Plasmaleikkauskone 7:n kohdalla odotusvaraston kokoa ei pystytty erittelemään 

tietokannasta haetun datan perusteella polttoleikkausalueen odotusvarastosta. Kuitenkin 

läpimenoajoissa saatiin parannusta verrattuna syyskuun 2017 läpimenoaikoihin koko 

verifiointijakson suorittamisen jälkeen. Toisaalta läpimenoajat kasvoivat verrattuna 

maaliskuun dataan, mutta haastattelut ja verifiointijakson jakaminen kolmeen osaan osoitti, 

että uusien ohjeiden noudattaminen jakson alussa toteutui paremmin kuin verifiointijakson 

lopussa. 

 

Kolmas tutkimuskysymys oli, että minkälaisilla toimenpiteillä virtausta saadaan 

parannettua poltto- ja plasmaleikkauksen odotusvarastossa. Teorian avulla haettiin tietoa 

työn standardisoimiseksi, ja parhaiden toimintamallien kokoamiseksi suoritettiin 
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haastatteluja kevään 2018 aikana, jotta työntekijöiden kehitysideat saataisiin hyödynnettyä. 

Lisäksi järjestettiin jokaisen vuoron avainhenkilöille infotilaisuus, jossa viimeisteltiin 

työntekijöiden ja työnjohtajien kanssa yhdessä lopulliset ohjeet poltto- ja 

plasmaleikkausjärjestyksen toteuttamiseen sekä odotusvaraston hallintaan. Toimenpiteitä, 

joilla parempaa virtausta tavoiteltiin, on lueteltu alla: 

- viikkonumeroperusteinen varastointi 

- polttoleikkausalueen varastokasojen leikkaaminen yksi kerrallaan loppuun asti 

- kesken jääneen kasan merkitseminen nosturin magneetilla siirrettävällä merkillä 

- plasmaleikkauskone 7:llä leikattavien varastokasojen leikkaaminen pohjaan asti 

kerrallaan 

- paksujen levyjen varastoiminen plasmaleikkauskone 7:n odotusvarastossa yhteen 

varastokasaan 

- plasmaleikkauskone 8:n alueella manipulaattorin ohjauksen ja varastokasojen 

paikkojen muuttaminen sekä pakko-ohjauksen käytön lopettaminen 

 

Neljäntenä tutkimuskysymyksenä oli, että millä tavalla polttoleikkausjärjestyksen hallinta 

saadaan vakioitua. Vakioinnissa työntekijät otettiin mukaan kehitykseen ja haastattelujen 

sekä infotilaisuuksien perusteella koottiin yhteinen ja mahdollisimman yksiselitteinen 

toimintaohje alueen työntekijöille koskien leikkausjärjestyksen toteutusta sekä 

odotusvarastointia poltto- ja plasmaleikkauskoneilla. 

 

Viides tutkimuskysymys oli, että voidaanko levyjen virtausta odotusvarastosta 

lähetysvarastoon kasvattaa polttoleikkausalueen odotusvaraston hallinnan parantamisella. 

Virtausta pystyttiin parantamaan etenkin tulosten verifiointijakson alun läpimenoaikojen 

perusteella. Kuitenkin huomattiin, että kasojen hallinta vaikeutui merkittävästi 

odotusvaraston koon kasvaessa yli 1700 tonniin, minkä myötä keskimääräiset läpimenoajat 

kasvoivat huomattavasti. Lisäksi on otettava huomioon, että ohjeita noudatettiin yhä 

heikommin mentäessä kohti verifiointijakson loppua, minkä perusteella ei esimerkiksi 

voida tehdä vielä päätöksiä koskien odotusvaraston maksimikokoa. 

 

Kuudentena tutkimuskysymyksenä oli, miten voidaan mitata polttoleikkausjärjestyksen 

oikea-aikaisuuden onnistumista. Yksiselitteistä mittaria oikea-aikaisuuteen ei ole, koska 

usein kaikki valssattava tuotanto saattaa olla myöhässä. Siksi esimerkiksi toteutuneen ja 
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suunnitellun leikkauspäivän ero ei ole sopiva mittari ainakaan tällä hetkellä mittaamaan 

polttoleikkauksen oikea-aikaisuutta. Kuitenkin läpimenoaikojen lyhentämisellä voidaan 

saada aikaan nopea virtaus valssauksesta polttoleikkaukseen, jolloin korjaavien 

toimenpiteiden teko tuotannonohjauksessa nouseekin merkittävään rooliin. 

 

Yhteenvetona tutkimuksen tuloksista voidaan sanoa, että läpimenoaikoja saatiin 

lyhennettyä kaikkien poltto- ja plasmaleikkauskoneiden osalta verrattuna syyskuun 2017 

tuotannon ruuhkatilanteeseen. Maaliskuun 2018 tuotannon tilanteeseen verrattuna 

läpimenoajat ja keskihajonnat kasvoivat tulosten verifiointijaksolla, mutta jakson ositus 

kolmeen kahden viikon pituiseen jaksoon osoitti, että läpimenoajat ja niiden keskihajonnat 

ensimmäisen kahden viikon aikana lyhenivät. Verifiointijakson kolmannen ja neljännen 

viikon aikana odotusvaraston koko etenkin polttoleikkausalueella kasvoi merkittävän 

suureksi, mikä vaikutti myös osaltaan negatiivisesti läpimenoaikaan. Tuotannon 

henkilöstölle tehtyjen haastattelujen perusteella selvisi, että uusia ohjeita noudatettiin 

paremmin verifiointijakson alussa. Ohjeiden noudattamisesta alettiin kuitenkin poiketa 

pian verifiointijakson alkamisen jälkeen. Syitä ohjeiden noudattamatta jättämiseen olivat 

esimerkiksi menneillä ollut kesälomakausi ja sen aiheuttamat haasteet tiedonkulussa. 

Ohjeiden noudattamista olisi ollut tärkeää seurata ja kontrolloida verifiointijakson aikana, 

jotta muutoksen vaikutuksesta olisi voitu tehdä luotettavampia johtopäätöksiä. 

 

Suurimmat haasteet diplomityön tekemisen aikana liittyivät henkilöstön motivointiin sekä 

sitouttamiseen toimimaan muutoksen onnistumiseksi, mihin tulisi panostaa tulevaisuudessa 

levyvalssaamolla. Työnjohtajien ja työntekijöiden kouluttaminen auttaisi lisäämään 

ymmärrystä muutoksia kohtaan, ja myös läpinäkyvyys koko yrityksessä voisi auttaa 

henkilöstöä sitoutumaan paremmin toimimaan muutosten puolesta. Lisäksi tulee miettiä, 

onko levyvalssaimelle asetetut tuotantotavoitteet tärkeämpiä kuin virtaustehokkuus 

valssauksesta poltto- tai plasmaleikkaukseen, koska odotusvaraston koon kasvaessa 

läpimenoajat kasvoivat merkittävästi, mikä vaikuttaa negatiivisesti levytuotteiden 

toimitusvarmuuteen. 
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Liite I 

 

Työohje. 

 

Poltto- ja plasmaleikkauksen odotusvarastointi ja leikkausjärjestyksen valinta 

 

Plasmaleikkauskone 7 

Plasmaleikkauskone 7:llä levyt varastoidaan neljään kasaan: 

o Kasat 1, 2 ja 3 ovat tarkoitettu 35 mm ja sitä ohuemmille levyille. Levyt 

varastoidaan kasoihin saapumisjärjestyksessä (1, 2, 3, 1, 2, 3…). 

o Kasa 4 on varattu yli 35 mm paksuille levyille, jotka on reititetty 7-plasmalle. 

o Kasat tyhjennetään järjestyksessä 1, 2, 3, 4, 1, 2… niin, että jokainen kasa poltetaan 

lattiaan asti kerralla. 

o Plasmaleikkaaja vaihtaa ohjaustauluun poltettavan kasan numeron. 

  

Muut polttoleikkausalueen polttokoneet 

o Levyt varastoidaan viikkonumeron mukaan, leikkauspäivänumeroa ei huomioida 

kasoituksessa. Levyjen kasoittamisessa on otettava viikkonumeron lisäksi 

huomioon levyjen mitat. 

o Jos saman viikkonumeron levyjä tulee paljon, tehdään useampia kasoja.  

o Poltetaan vanhimman viikkonumeron kasat yksi kerrallaan pohjaan saakka. 

Nosturinkuljettajat valitsevat seuraavan poltettavan kasan. 

o Jotta tieto siirtyy esimerkiksi vuoronvaihdossa, viedään keltaisella maalattu 

ympyrän muotoon leikattu merkki keskeneräisen kasan päälle. Vuoron alkaessa 

siirretään merkki pois ja jatketaan keskeneräisen kasan polttamista pohjaan saakka. 

Säilytetään merkkiä Finoxin lähistöllä nostoapuvälineiden vieressä. 

o Paksut polttoleikattavat levyt varastoidaan polttoleikkausalueen pohjoispäähän 

viikkonumeron perusteella. Vanhimman viikkonumeron levyt leikataan 

ensimmäisenä. 

 

Normalisointiuuni 2 

o Varastoidaan normalisointiuuni 2:lle reititetyt levyt viikkonumeron mukaan 

polttoleikkausalueen pohjoispäähän.  
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o Ohjataan uuniin levyjä aina vanhimmasta viikkokasasta. 

o Voidaan kuitenkin normalisoida myös uudempia levyjä siinä tapauksessa, jos 

vanhimmista kasoista ei löydy sopivaa paria uunitettavalle levylle. 

 

Suikalelinja ja kuvioleikkaus 

Varastoidaan suikalelinjalle menevät levyt viikkonumeroperusteisesti kolmeen kasaan: 

o Vastinkasaan varastoidaan menneillä olevaa viikkoa vanhemmat levyt sekä kaikki 

hiekkapuhalletut ja maalatut levyt. 

o Kasaan 1 varastoidaan menneillä olevan viikon levyt 

o Kasaan 2 seuraavien viikkojen levyt. 

Kuvioleikkaukseen reititetyt levyt (reitti 13) varastoidaan polttokone 3:n viereen yhteen tai 

kahteen kasaan. 

 

Edellä kuvatuista varastointi- ja leikkausjärjestyksestä polttoleikkausalueella 

poiketaan ainoastaan EKT:n vuorotyönjohtajan ohjeistamana. 

 

Plasmaleikkauskone 8 

o Manipulaattori ohjaa automaatilla levyt viikkonumeron ja mittojen perusteella 

sopivaan välikasaan. 

o Ei käytetä manipulaattorin pakko-ohjausta. Jos levyä ei saada ilman pakko-ohjausta 

varastoitua, kirjoitetaan levynumero ja syy ylös 8-plasmalla olevaan vihkoon. 

o Laserkasa siirretään manipulaattorin alle 4-kasaan ja plasmaleikkauskoneen eteen 

tehdään kaksi odotuskasaa. Poltetaan yksi odotuskasa kerralla pohjaan saakka, 

jonka jälkeen tehdään tilalle uusi kasa, kun poltetaan toista odotuskasaa.  

o Tyhjennetään manipulaattorin alta välikasat yksi kerrallaan pohjaan asti. 

Kylmäoikaisukoneen käyttäjä vastaa järjestyksestä. Valitaan aina ensimmäisenä 

tyhjennettäväksi kasa, jossa on vanhimman viikonumeron levyjä. 

o Levyvalssaamon vuorotyönjohtaja seuraa laserkasan tilannetta ja ohjeistaa, milloin 

kasa tulee tyhjentää. 

 

Edellä kuvatuista ohjeista poiketaan ainoastaan levyvalssaamon vuorotyönjohtajan 

ohjeistamana. 
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Liite II 

 

Läpimenoaikojen muutokset. 

 

Taulukko 3. Tulosten verifiointijakson (TVJ) läpimenoaikojen muutokset verrattuna 

syyskuun 2017 ja maaliskuun 2018 läpimenoaikoihin plasma- ja polttoleikattujen 

levytuotteiden osalta. 

Plasmaleikkauskone 

8 9/2017 TVJ 

Muutos 

% 

Viikot 

1-2 

Muutos 

% 

Viikot 

3-4 

Muutos 

% 

Viikot 

5-6 

Muutos 

% 

Läpimenoaika (vrk) 5,1 2,5 -50 2,0 -59,8 3,5 -31,8 1,8 -64,5 

Läpimenoajan 

keskihajonta (vrk) 6,1 3,0 -51 1,8 -69,8 3,5 -42,9 2,4 -60,3 

Näytemäärä 6459 6352 -2 1879 -71 2342 -64 3666 -43 

Plasmaleikkauskone 

7 9/2017 TVJ               

Läpimenoaika (vrk) 11,2 3,5 -68 1,8 -83,7 5,6 -50,1 2,0 -81,8 

Läpimenoajan 

keskihajonta (vrk) 9,3 4,4 -52 2,9 -68,8 5,4 -42,6 2,9 -69,0 

Näytemäärä 3190 6053 90 646 -80 1221 -62 1709 -46 

Polttoleikkauskoneet 9/2017 TVJ               

Läpimenoaika (vrk) 3,4 5,2 50 2,4 -30,9 6,6 93,6 4,5 31,5 

Läpimenoajan 

keskihajonta (vrk) 5,4 5,6 4 2,4 -55,9 5,9 9,8 5,4 0,7 

Näytemäärä 3103 3463 12 1086,0 -65 1217,0 -61 2003 -35 

                    

Plasmaleikkauskone 

8 3/2018 TVJ               

Läpimenoaika (vrk) 2,3 2,5 10 2,0 -11,3 3,5 50,2 1,8 -21,8 

Läpimenoajan 

keskihajonta (vrk) 2,7 3,0 10 1,8 -32,4 3,5 27,8 2,4 -11,2 

Näytemäärä 5507 6352 15 1879 -66 2342 -57 3666 -33 

Plasmaleikkauskone 

7 3/2018 TVJ               

Läpimenoaika (vrk) 1,8 3,5 97 1,8 2,1 5,6 212,1 2,0 13,7 

Läpimenoajan 

keskihajonta (vrk) 3,1 4,4 43 2,9 -6,4 5,4 72,1 2,9 -7,0 

Näytemäärä 2767 6053 119 646 -77 1221 -56 1709 -38 

Polttoleikkauskoneet 3/2018 TVJ               

Läpimenoaika (vrk) 4,2 5,2 23 2,4 -43,5 6,6 58,4 4,5 7,5 

Läpimenoajan 

keskihajonta (vrk) 4,7 5,6 20 2,4 -49,3 5,9 26,3 5,4 15,9 

Näytemäärä 2533 3463 37 1086 -57 1217 -52 2003 -21 

 


