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This master’s thesis discusses the batch production and the simulation of the production 

queue relating to it. This thesis also discusses the material requirements planning 

development. Target is to find a solution to produce car bodies in batch production and 

improve the material requirements planning´s precision in the body shop. 

 

This master’s thesis started with very comprehensive present state analyses of the production 

planning, material management and body shop production. Present state analysis focused on 

current procedures. Based on this analysis’s simulation of the batch production’s impact on 

the production queue was carried out and then possible solutions of the batch production were 

studied. Material requirements planning’s functionality and precision was studied in the 

present state analyses and with that information a new solution was developed.  

 

In the end of this master’s thesis a new enhanced version of the current material requirements 

planning is introduced which focuses on certain challenges of the material requirements 

planning and those issues were eliminated in the new version. Solution for the batch 

production and its benefits is also introduced in the end of this thesis.  
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Lyhenteet/ 

 

Hunter = tuotannonohjausjärjestelmä 

Lean System = ERP-järjestelmä 

MPS = Master Production Schedule eli tuotannon pääaikataulu 

MRP = Material requirements planning eli materiaalitarvelaskenta 

ERP = Enterprise Resource planning eli toiminnanohjausjärjestelmä 

SAP = materiaalihallinnan järjestelmä 

BOM = Bill of materials, osaluettelo 

JIT = Just-in-time 

VA= Valmet Automotive 

Koritehdas = korihitsaamo ja maalaamo 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 

Tutkimuksen kohdeyritys on Valmet Automotive, joka valmistaa autoja ja akkuja ja tarjoaa 

suunnittelupalveluja autoteollisuuden yrityksille. Tässä tutkimuksessa keskitytään Valmet 

Automotiven Uudenkaupungin autotehtaaseen, jossa valmistetaan kahta Mercedes-Benz 

merkkistä henkilöautoa rinnakkaistuotantona. 

Autotehtaan tuotanto jakautuu kolmeen tuotanto-osastoon eli korihitsaamoon, maalaamoon ja 

kokoonpanoon. Tuotannon tukena ovat materiaalisuunnittelu ja tuotannonohjaus, jotka 

ohjaavat materiaalivirtaa ja tuotantoa ja niihin tässä työssä enimmäkseen keskitytäänkin.  

Tuotannonohjaus toimii tällä hetkellä JIS-periaatteella eli muodostettu työjono on saavuttava 

kokoonpanoon juuri siinä järjestyksessä. JIS eli just-in-sequence on just-in-time metodin 

kehittyneempi versio, joka tarkoittaa sitä, että tuotteiden pitää valmistua juuri oikeaan aikaan 

kuten JIT:ssä, mutta vielä tietyssä järjestyksessä. Auto voidaan koota yli tuhannella eri osien 

yhdistelmällä riippuen esimerkiksi siitä millaisen sisustan, minkä moottorin tai minkä värin 

ostaja on siihen valinnut. Kaikki osat toimitetaan tilausta vastaan eikä varastoissa ole mitään 

ylimääräistä, jota ei olisi kohdistettu johonkin tilaukseen. Kaikki autot tehdään vain tilauksesta, 

joten ne ovat hyvin pitkälle kustomoituja yksilöitä. Tuotannon alkuvaiheessa eli 

korihitsaamossa erilaisia kombinaatioita on vain muutamia per malli, mutta jo maalaamossa eri 

kombinaatioita on yli 100 ja kun mennään kokoonpanoon eri kombinaatioita, on jo tuhansia. 

Tämä korostaa sitä, että JIS periaatteella toimiva tuotanto on ainoa tapa toimia kokoonpanossa, 

koska ei ole tilaa laittaa jokaista eri osa vaihtoehtoa tuotantolinjan viereen vaan ne täytyy kerätä 

logistiikan toimesta tilausjonon mukaisesti. 

Kuva 1: Tuotantoprosessi kuvattu pelkistetysti 

Korihitsaamossa on kaksi erillistä tuotantolinjaa, joiden jälkeen tuotantolinjat yhdistyvät kuten 

kuvasta 1 nähdään. Tuotantojono muodostuu korihitsaamon jälkeen ja sitä on mahdollista 

uudelleen järjestää fyysisesti korivarastossa korihitsaamon jälkeen ja vielä toisen kerran 
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maalaamon jälkeen. Tuotannossa on myös useita pisteitä, joissa tuotannonohjausjärjestelmä 

vaihtaa tilauksia korista toiseen tietojärjestelmässä. Tätä tapahtuu jokaisen tilauksen kohdalla 

yleisesti ottaen monta kertaa ja käytännössä aina, kun kori käy esimerkiksi laadunmittauksessa 

 

Korit eivät saisi vaihtaa järjestystään matkan aikana, koska tuotantojono on tehty 

kokoonpanolle heidän vaatimusten mukaan, mutta näin kuitenkin käy, kun korihitsaamo ja 

maalaamo tuottaa satunnaisesti virheellisiä koreja ja niitä joudutaan korjaamaan tuotannon eri 

vaiheissa. Laadunmittaukset sekoittavat myös jonoa, kun koreja otetaan mittauksiin tuotannon 

eri vaiheissa. Nämä mittaukset voivat kestää joitain minuutteja tai jopa tunteja. Tuotantojonoa 

voidaan oikaista tuotannonohjausjärjestelmän tilauksenvaihdon avulla, joka vaihtaa tilauksia 

korista toiseen. Tilauksenvaihto tehdään, mikäli tuotantojonossa on prosessin aikaisemmassa 

vaiheessa jokin vastaavaan korimallin kori, jossa on pienempi jononumero. Jononumero 

annetaan jokaiselle aloitettavalle korille nousevasti ja sen mukaisessa järjestyksessä tilausten 

tulisi saapua kokoonpanoon.  

Tuotantojonoa oikaisee myös osastojen välissä olevat korivarastot, joihin mahtuu yhteensä yli 

500 koria. Varastoja ohjataan jononumeron avulla eli pienin jononumero pääsee varastosta aina 

ensimmäisenä ulos, joka mahdollistaa sen, että kori voi käytännössä kulkea varaston läpi 

suoraan ilman, että se viipyy siellä ollenkaan.  

Korihitsaamon jälkeen järjestelmän on vielä helppo löytää tilaukselle uusi kori, kun erilaisia 

korivariaatiota ei ole kuin 4 GLC:llä ja 6 A:lla. Kun korien maalaaminen aloitetaan, on 

mahdollisten vaihdokkien määrä jo huomattavasti pienempi. Järjestelmä toimii erittäin hyvin 

korihitsaamossa ja aika hyvin vielä maalaamon alkupäässä, mutta sen jälkeen, kun korit ovat 

maalattu pintamaalilla, on erilaisia vaihtoehtoja A:lla 66 ja GLC:llä 44. Tuotantojono 

jäädytetään maalaamon korivaraston jälkeen, ja tilausten vaihtoja ei enää saa tehdä, koska 

logistiikka kerää kaikki autokohtaiset osat vain sitä yhtä tiettyä autoa varten ja he tarvitsevat 

keräyksiin tietyn ajan. 

A-sarjaan on tulossa sellainen muutos, joka lisää A-sarjan korihitsaamon sisällä variaatioiden 

määrää, mutta ei lisää koriversioiden määrää. A-sarjaan tulee uusi keula variantti, jota käytetään 

hybridissä nykyisen keulan sijasta ja muut variantit pysyvät sellaisinaan eli variantteja on 

edelleen 6. Tämä muutos tuo siis A-sarjaan täysin uuden keulan jo olemassa olevan rinnalle ja 
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tuotantoprosessi ei nykyisellään pysty tuottamaan kahta eri keulaa samasta tuotantosolusta 

ilman tuotantosolun teknisiä muutoksia. Tuotannonohjauskaan ei kykene nykymallilla 

ohjaamaan tuotantoa siten, että muodostettu JIS-jono saataisiin korihitsaamosta seuraavaan 

prosessivaiheeseen eli maalaamoon. Erätuotannolla olisi mahdollista tuottaa koreja myös 

muutoksen jälkeen, mutta se ei vielä ole järjestelmien puolesta mahdollista. 

Materiaalisuunnittelu korihitsaamossa toimii tällä hetkellä materiaalitarvelaskennan avulla. 

Tarve lasketaan järjestelmästä kokoonpanon aloituksesta aikaisemmaksi käyttäen jotain tiettyä 

kokonaislukua, joka kuvaa päiviä. Haasteena tässä vaan on se, että aikaistuksessa käytettävä 

luku ei kuvaa todellista eroa.  Tarpeen aikaistus johtuu siitä, että korihitsaamon ja kokoonpanon 

välissä on suuri määrä koreja. Nämä korit on tarvinnut aloittaa aikaisemmin kuin niiden 

kokoonpanon aloitus on ja jos tarvetta ei aikaistettaisi ei korihitsaamolla olisi osia aloittaa näitä 

koreja ja sitä myötä korit eivät saapuisi kokoonpanoonkaan ajallaan. Lisäongelmia 

materiaalitarpeiden laskentaa tuo vielä se, kun tuotantosuunnitelmassa olevista määristä 

poiketaan ja sen takia materiaalien tilauksia joudutaan manuaalisesta säätämään, koska 

nykyinen järjestelmä ei siihen itse kykene. Korihitsaamon tuotannon mennessä suunnitelmassa 

eteen materiaalin puutteen riski kasvaa ja vastaavasti, jos jäädään jälkeen niin ylisuuren 

varaston riski kasvaa. Manuaalisilla toimilla pystytään tällä hetkellä tilanteet korjaamaan, mutta 

työmäärä on suuri ja sitä joudutaan tekemään päivittäin.  

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

Työn tavoitteena luoda uusi tapa hallita korihitsaamon materiaalitarvetta ja mahdollistaa 

erätuotanto A-sarjan korihitsaamossa. Tavoitteeseen pääsemiseksi täytyy aluksi selvittää 

materiaalisuunnittelun ja tuotannonohjauksen nykytila ja mahdolliset ongelmakohdat, jotta 

pystytään etsimään ratkaisuja, joiden avulla voidaan ajaa erätuotantoa A-sarjan korihitsaamossa 

sekä kyetään hallitsemaan molempien tuotteiden materiaalivirtaa paremmin kuitenkaan 

vaarantamatta tulevien osastojen työjonoa. Tuotantojärjestelmien kyvykkyyttä muutoksiin on 

myös tutkittava sillä, niiden avulla tuotanto toimii eli rajaavina tekijöinä uusissa vaihtoehdoissa 

on sekä eri osastot että järjestelmät. Kaikki pitää toimia yhdessä, jotta uusi tapa voidaan ottaa 

käyttöön. 
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Tutkimuskysymys 

• Miten mahdollistetaan erätuotanto A-sarjan korihitsaamolle tietojärjestelmien avulla 

ilman valmistusprosessin layoutin teknisiä muutoksia? 

• Miten parannetaan korihitsaamoiden osien riittoa ja tarpeen tarkkuutta, jotta ne 

vastaisivat tuotantosuunnitelmaa? 

• Miten parantaa tuotantojonon säilymistä maalaamoa varten ja erityisesti kokoonpanoa 

varten? 

Tutkimuksen tuloksissa ei oteta huomioon vaihtoehtoa, jossa jokaiselle kolmelle osastolle 

muodostettaisiin oma tuotantojono, koska se vaihtoehto on jo tutkittu ja todettu haastavaksi 

toteuttaa. Tutkimuksessa ei myöskään huomioida maalaamoa tai kokoonpanoa muussa kuin 

siinä mielessä, ettei niille tuoteta uudella ratkaisulla ongelmia. Tutkimuksen tuloksen 

perusteella on tarkoitus tehdä päätös tulevien investointien suuruudesta ja niiden 

tarpeellisuudesta sekä samalla helpottaa materiaalisuunnittelun työtä ja sen kautta parantaa 

materiaalien hallintaa. 

1.3 Tutkimuksen toteutus ja tekijän tausta 

Tutkimus toteutetaan siten, että ensin tehdään nykytila-analyysi materiaalisuunnittelu, 

tuotannonohjauksen ja tuotannon toimintatavoista. Nykytila-analyysin teossa käytetään 

hyväksi sekä tekijän omaa että asiantuntijoiden tietämystä tietojärjestelmien datan lisäksi. 

Nykytila-analyysin perusteella lähdetään etsimään ratkaisuja siinä ilmenneisiin ongelmiin 

käyttäen apuna teoriasta löydettyjä toimintamalleja, ongelmakohtia tai työkaluja. Ratkaisuja 

lähdetään hakemaan kahteen ongelmaan eli materiaalitarvelaskennan epätarkkuuteen ja 

erätuotannon mahdollistamiseen.  

 

Tekijä on työskennellyt Valmet Automotiven korihitsaamossa prosessisuunnittelijana 2,5 

vuotta ja on hyvin perehtynyt sen tuotantoprosessiin. Sitä ennen tekijä teki AMK:n lopputyön 

kahden rinnakkaistuotteen ohjaamisesta Valmet Automotiven korihitsaamossa, joten 

tuotannonohjaus ja sen periaatteet ovat tuttuja. Yleisesti tekijä on hyvin perehtynyt autotehtaan 

toimintaan ja pystyy sitä hyödyntämään tämän työn tekemiseen. Lisätietoja kysytään eri 

osastojen avainhenkilöiltä, jotta saadaan kokonaiskuva, miten tilausprosessi, 

materiaalinhankinta sekä tuotannonohjaus toimivat tarkalleen.  
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1.4 Raportin rakenne 

Tämän raportin toisessa kappaleessa käydään läpi materiaalisuunnittelun ja varastonohjauksen 

perustermejä. Kolmas kappale keskittyy pelkästään materiaalitarvelaskentaan eli mitä se on, 

mitä se vaatii ja mitä mahdollisia haasteita materiaalitarvelaskentaan voi sisältyä. Neljäs 

kappale kertoo Lean-filosofiasta ja siihen liittyvästä Toyota Production Systemistä sekä 

heijunkasta, joka on tuotannon tasapainottamista. Viidennessä kappaleessa käydään läpi 

yrityksen materiaalisuunnittelun, tuotannonohjauksen sekä korihitsaamon tuotannon 

nykytoimintatapoja ja niihin liittyviä ongelmia sekä prosessien että järjestelmien avulla. 

Kuudennessa kappaleessa esitellään uusi toimintamalli materiaalitarvelaskentaan. Seitsemäs 

kappale keskittyy erätuotannon mahdollistamiseen korihitsaamossa ja siihen liittyvään 

simulointiin. Kahdeksannesta kappaleesta löytyy raportin johtopäätökset ja yhteenveto. 
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2 MATERIAALITARVELASKENTA JA VARASTONOHJAUS 

Tämän kappaleen tarkoituksena on selventää mikä on materiaalisuunnittelun tarkoitus, tehtävä 

ja selventää mitä asioita siihen liittyy. Kappale keskittyy enimmäkseen 

materiaalitarvelaskentaan, koska se on yrityksen tapa hallita materiaalivirtaa. Kappaleessa käy 

ilmi mitä materiaalitarvelaskenta vaatii toimiakseen ja mitä yleisiä ongelmia on havaittu sen 

tuottavan yrityksille ja mistä ne johtuvat. Kappaleessa kerrotaan myös, millainen on 

materiaalitarvelaskennan systeemi ja mitä syötteitä se tarvitsee toimiakseen oikein. 

2.1 Materiaalisuunnittelu ja varastonohjaus 

Varastot ja niiden ylläpito ovat keskeisimpiä asioita materiaalisuunnittelussa. Yleensä varastoa 

ajatellaan vain fyysisenä varastona, missä osat ovat fyysisesti jossain paikassa, mutta 

materiaalihallinnan näkökulmasta asiaa täytyy katsoa vähän eri tavalla. Materiaalinhallinnan 

näkökulmasta varastoa on myös tilatut tai kuljetuksessa olevat osat, jotka eivät ole vielä 

saapuneet fyysiseen varastoon, mutta laskennallisesti ne jo huomioidaan siinä. (Vrat 2014, 21.) 

Nykypäivänä materiaalisuunnittelu on yksi tärkeimmistä osista yritysten liiketoiminnan 

toimivuudessa ja tuottavuudessa. Sen ydin on hallita tuotannon komponentteja ja varmistaa, 

että osat ovat saatavilla silloin, kun tuotanto niitä tarvitsee (Sheldon 2008, xiii). Seuraavissa 

kappaleissa on perustermejä, mitkä liittyvät materiaalisuunnitteluun ja tuotantoon. 

2.1.1 Imuohjaus 

Imuohjaus on työntöohjauksen vasta kohta eli tuotteet valmistetaan vain tilauksia vastaan. 

Mitään tuotteita ei valmisteta varastoon ja myytäisiin sitten myöhemmässä vaiheessa. 

Asiakkaan tilaukset ovat tässä tapauksessa valmistamisen aloittamisen impulssi. Tilaus siis 

tavallaan imee materiaalia oikea-aikaisesti koko valmistusprosessin läpi ja se kulminoituu 

siihen, kun tuote valmistuu. Just-in-time on imuohjausta. (Rushton et al. 2010, 160.) 

2.1.2 Riippuvainen kysyntä 

Riippuvainen kysyntä tarkoittaa sitä, että kysyntä muodostuu valmiin tuotteen valmistamiseen 

tarvittavista osista eli kysyntä tulee BOM:sta. Kun suunnittelijat tietävät montako tuotetta on 

suunnitelmissa tehdä, on heidän mahdollista tilata tarvittava määrä osia niiden tekemiseen. 



9 

 

 

 

Tässä tilanteessa ei ole mitään epäselvyyttä ja kaikki toiminnot voidaan suunnitella sen 

mukaisesti. (Rushton et al. 2010, 160.) 

2.1.3 Just-in-time 

Just-in-time eli JIT on filosofia, jonka tarkoitus on vastata kysyntään heti, täydellisellä laadulla 

ja siten, ettei hävikkiä synny lainkaan. Tämä ei ole mikään tarkasti määritelty systeemi vaan 

lähinnä juuri filosofia, joka tuo halutun efektin materiaalisuunnitteluun. 

Tämä lähestymistapa kehitettiin alun perin Japanissa Toyotalla 1970-luvulla. Yksi JIT:in 

keskeisistä ideoista on minimoida hukkaa tai poistaa se jopa kokonaan. Hukka ei tarkoita vain 

osien romuttamista tai korjaamista vaan sillä on JIT:ssä isompi merkitys. Tarkoitus on 

minimoida tai hävittää hukkaa kaikissa seitsemässä eri JIT:in osassa. (Rushton et al. 2010, 161.) 

JIT:in seitsemän hukkaa ovat: 

1. Ylituotanto 

a. Ylituotannolla tarkoitetaan, että tuotetaan enemmän kuin kysyntä on. Kysyntä 

ei välttämättä ole suoraan asiakkaalta peräisin vaan se voi myös olla tuotannon 

seuraavan osaston muodostamaa. 

2. Odotus 

a. Odotus voi olla esimerkiksi työntekijöiden aikaa, jolloin he eivät tuota mitään 

vaan odottavat laitetta, osia tai vaikka toista työntekijää. 

3. Kuljettaminen 

a. Kaikki kuljettaminen on hukkaa, vaikka osa siitä onkin tarpeellista, jotta osat tai 

tuotteet saadaan seuraavaan pisteeseen. Mikään kuljetus ei tuota arvoa tuotteelle, 

joten siksi kaikki on hukkaa. 

4. Prosessi 

a. Prosessi voi itsessään olla hukkaa, jos sillä esimerkiksi korjataan, vaikka huonoa 

tuotteen suunnittelua tai jos prosessin toiminta on niin epävarmaa, että on 

tarvinnut lisätä toimintoja vain sen takia. 

5. Ylimääräinen varasto 

a. Kaikki varastot ovat hukkaa, koska ne tuotteet/osat odottavat pääsyä seuraavaan 

vaiheeseen. Varastoja pitää pyrkiä siis minimoimaan, mutta se onnistuu vain 

silloin, kun tiedetään mikä varastoinnin aiheuttaa. 
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6. Ylimääräinen liike 

a. Kaikki liike mikä ei tuota arvoa tuotteelle on hukkaa. Työntekijä voi näyttää 

erittäin kiireelliseltä, vaikka tosiasiassa hänen työpisteensä on huonosti 

suunniteltu ja työntekijä joutuu sen takia liikkumaan nopeasti ja laajalla alueella 

ehtiäkseen tehdä työnsä. 

7. Vialliset tuotteet 

a. Vialliset tuotteet ovat hukkaa, koska tehty työ ei tuo valmista tuotetta vaan sen 

tilalle joudutaan tekemään uusi. 

(Slack et al. 2010, 435-436.) 

2.2 Materiaalitarvelaskenta 

Materiaalitarvelaskenta ei ole mikään uusi keksintö vaan se on ollut olemassa lähes yhtä kauan 

kuin on ollut valmistusta ja tuotantoakin. Materiaalisuunnittelijoille ei ole missään vaiheessa 

käynyt järkeen se, että pidetään suurta varastoa ja tilataan lisää optimaalisen eräkoon verran. 

He kun ovat voineet kertoa tasan tarkkaan, kuinka monta osaa tarvitaan ja milloin, vain 

katsomalla tuotannon pääaikataulua (MPS= Master production schedule). (Ptak & Smith 2011, 

87-88.) 

Materiaalitarvelaskenta on sopiva tapa yrityksille, joiden varastonhallinta on riippuvainen 

tulevasta kysynnästä, koska materiaalitarvelaskenta ei ota huomioon kysynnän tai varaston 

vaihtelun historiaa. MRP eli materiaalitarvelaskenta taas ottaa huomioon tiettyjä asioita 

valmiista tuotteesta ja sen valmistusprosessista, joista kerrotaan tässä kappaleessa myöhemmin. 

(Ptak & Smith 2011, 83) 

2.3 Materiaalitarvelaskennan vaatimukset 

Materiaalitarvelaskenta vaatii tuotannolta ja järjestelmiltä asioita toimiakseen. Tässä 

kappaleessa käydään ne asiat läpi. 

2.3.1 Osien status 

Materiaalitarvelaskennassa täytyy huomioida varaston osien status. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että tiedetään, mikä on varaston saldo, paljonko on tilattu ja mikä on tämän 



11 

 

 

 

hetken tarve. Näiden perusteella voidaan laskea, kuinka paljon varastossa on tavaraa, johon ei 

ole määritetty vielä tarvetta. (Ptak & Smith 2011, 84.) 

Tässä klassisin esimerkki varaston statuksesta: 

A+B-C=X 

A = Varastosaldo 

B = Tilattu 

C = Tarve 

X = Vapaa saldo 

Varastossa 30 

Tilattu 50 

Tarve 65 

Vapaana 15 

Taulukko 1: Varaston statusesimerkki (Ptak & Smith 2011, 84). 

Ajan lisääminen osan varasto statukseen mahdollistaa sen, että materiaalisuunnittelijat tietävät 

täsmälleen oikean tilanteen varaston suhteen ja pystyvät tarpeen vaatiessa muuttamaan 

toimitusohjelmaa ajoissa ennen kuin puute ehtii tuotantoon tai asiakkaalle asti. (Ptak & Smith 

2011, 84-85.) 

2.3.2 Osien yksilöiminen 

Kaikki osat, joita tarvelaskennassa käytetään, täytyy olla yksilöllisesti tunnistettavissa. Yleisin 

käytettävä tapa on määrittää jokaiselle osalle osanumero. Osanumeron avulla pystytään sitten 

ERP-järjestelmässä tutkia osien varastotasoja ja määrittää tilauskoot. (Ptak & Smith 2011, 88) 

 

2.3.3 BOM eli osaluettelo/ tuoterakenne 

Kaikilla tuotteilla, jotka ovat tuotannon pääaikataulussa täytyy olla osaluettelo tai toisin sanoen 

tuoterakenne. Osaluettelo kertoo mitä osia menee ja kuinka monta tähän yhteen tuotteeseen tai 

osakomplettiin. Se määrittää sen, mitä osia tarvitaan johonkin tiettyyn tuotteeseen. (Ptak & 

Smith 2011, 89.) 
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2.3.4 Tuotannon pääaikataulu eli MPS 

Tarvelaskenta vaatii toimiakseen tuotannon pääaikataulun. Tarvelaskenta saa aikataulusta 

lopputuotteiden tuotantomäärät ja sen jälkeen osaluetteloiden ja tuoterakenteen avulla se 

kykenee määrittämään materiaalitarpeet niille tuotteille. Tuotannon pääaikataulu muodostetaan 

yrityksen tilauksien perusteella, mutta hyvin usein siinä joudutaan myös käyttämään ainakin 

jossain määrin ennusteita. (Ptak & Smith 2011, 88.) 

MPS:n päätarkoitus on tasapainottaa tarve ja kysyntä. Se ei ole missään tapauksessa tuotannon 

oikea aikataulu vaan sen tarkoitus on vain pystyä luomaan tarpeet, joiden avulla MRP-ajo 

voidaan suorittaan. Sen pohjalta tehdään sitten lattiatason tuotannon suunnittelu ja 

ajosuunnitelma. (Kerber & Dreckshage 2011, 58.) 

2.3.5 Läpimenoaika / Toimitusaika 

Tarvelaskenta myös vaatii, että tuotannon läpimenoajat tiedetään ja ne pystytään ottamaan 

huomioon laskennassa. Käytännössä läpimenoajat täytyy määrittää ERP:iin eli 

toiminnanohjausjärjestelmään vähintään arvioina. Läpimenoajat tarvitaan käytännössä koko 

prosessin ajalle tilauksesta valmistumiseen asti. Jos joku tietty osa tuotantoa täytyy olla tehtynä 

ennen kuin toinen, niin sen osan tarve on aikaisemmin kuin toisen.  (Ptak & Smith 2011, 91, 

107.) 

2.3.6 Muita vaatimuksia 

Kaikkien varastossa olevien osien pitää käydä varaston kautta eli ne pitää kirjata varastoon ja 

poistaa varastosta, jotta saldot pysyvät kunnossa. Osat täytyy olla laskettavassa muodossa tai 

niistä pitää tehdä laskettavia. Esimerkiksi metallirullan varastoa voi olla vaikea laskea, koska 

niitä on vain yksi, mutta rullassa on monta metriä tavaraa. Tämäkään ei estä tarvelaskentaa, 

mutta se täytyy jollain tavalla muuttaa laskettavaksi, jotta se onnistuu. (Ptak & Smith 2011, 92.) 

2.4 Materiaalitarvelaskentasysteemi 

MRP-systeemi tarvitsee syötteitä, joista jo yllä puhuin tarvelaskennan vaatimuksina. Syötteet 

ovat alla kuvattuna kuvassa 2. 
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Kuva 2: MRP systeemin syötteet ja tulosteet 

Tuotannon pääaikataulu on tärkein syöte, kun systeemin perimmäinen tarkoitus on muuttaa se 

yksittäisten osien tarpeeksi. MRP systeemi ei kuitenkaan pysty tekemään tätä aikataulun 

tuotteille niiden tuoterakennetta ja osaluetteloa. On myös mahdollista, että kaikki osien tarpeet 

eivät tule suoraan pääaikataulusta vaan jostain muualta kuten testaukseen tai rikkovaan 

testaukseen liittyen ja sitä varten systeemiin täytyy pystyä syöttämään myös täysin ulkopuolisia 

tilauksia. Jotta MRP systeemi pystyy määrittämään tarpeet ja tilaus voidaan lähettää 

toimittajalla, on jokaisen osan varaston tila olla selvillä. Järjestelmän täytyy tietää mitkä osat 

ovat tuotannossa ja mitkä esimerkiksi kuljetuksessa. (Ptak & Smith 2011, 100-101.) 

Tarvetta on myös mahdollista siirtää, kun tuotannon ja materiaalitoimittajien läpimenoajat ovat 

MRP-systeemissä. Siirto tapahtuu siirtämällä suunniteltuja tilauksia eteenpäin netto tarpeen 

verran ja tätä toimintaa kutsutaan tarpeen siirroksi. (Ptak & Smith 2011, 109) 

2.5 Materiaalitarvelaskennan haasteet, syyt ja puutteet 

Materiaalitarvelaskenta on edelleen tärkeä ja käytetty väline materiaalisuunnittelussa 

huolimatta siitä, että se on jo ollut olemassa todella kauan teollisuudessa. MRP:n käyttö ei 

kuitenkaan ole täysin ongelmatonta ja tässä kappaleessa käydään läpi yleisimpiä ongelmia ja 

syitä mistä ne johtuvat. (Ptak & Smith 2011, 25.) 

Materiaalitarvelaskennan voidaan sanoa olevan puutteellinen lähestymistapa, mutta hyvin 

useasti sitä ei ole myöskään kunnolla otettu käyttöön. Oli syy sitten itse systeemissä tai 

käytössä, niin seuraavat kolme suurinta vaikutusta on tunnistettu. (Ptak & Smith 2011, 26.) 
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1. Huono varaston toiminta 

a. Huono varaston toiminta ilmenee jollain tai jopa kaikilla seuraavilla tavoilla: 

Varastossa on liikaa vääriä osia, liian vähän sitä mitä pitäisi, korkea 

vanhentuneisuus sekä huono varaston kierto.  

2. Palveluaste ei ole hyväksyttävä 

a. Toimitukset ovat myöhässä sekä varaston täyttöaste on liian pieni. 

3. Kiirehtimisestä johtuvat kulut sekä hukka ovat suuria 

a. Kun on yritetty korjata kahden edellisen kohdan ongelmia, ovat ne aiheuttaneet 

lisäkustannuksia yrityksille ja ylimääräisejä rahteja on jouduttu tilaamaan, jotta 

tavarat ovat saapuneet ajoissa paikalle. Ylitöillä on yritetty korjata 

tuotantovajetta. Tämän vaikutuksen suuruus on yleensä alimitoitettu eli se 

nähdään selvästi pienempänä haasteena kuin se oikeasti on. (Ptak & Smith 2011, 

26.) 

 

 

Kuva 3: Materiaalitarvelaskennan puutteet ja niiden ei-toivotut vaikutukset organisaatioon. (Ptak & Smith 

2011, 29.) 
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Kuvassa 3 on selitetty tyypillisiä MRP:n puutteita tai ominaisuuksia ja niiden negatiivisia 

vaikutuksia yritykseen, jos niitä ei oteta huomioon ja pyritä niitä jollain tavalla korjaamaan tai 

hallitsemaan. (Ptak & Smith 2011, 30.) 

Materiaalisuunnittelijoilla on kuitenkin mahdollisuuksia korjata näitä puutteita tekemällä 

erinäisiä ratkaisuja tai lisätöitä. Yksi yleisimmistä tavoista kiertää MRP:n puutteita on luoda 

erillinen kustomoitu työkalu datan hallintaan, joka ei ole millään tavalla suoraan yhteydessä 

MRP:hen. Exceliin tehtävät data taulukot ovat yksi hyvä esimerkki tällaisesta manuaalisesta 

kiertämisestä. Nämä erilliset taulukot eivät ole ratkaisu vaan lähinnä tapa yrittää pienentää 

ongelmia, mutta samalla ne itse myös saattavat pahentaa sitä. Monet yritykset ovat myös 

lähteneet parantamaan ennustamista palkkaamalla lisää suunnittelijoita toiveena parantaa 

ennustamisen tarkkuutta tai investoimalla parempiin ennustus algoritmeihin. Todellisuus on 

kuitenkin se, että ennusteet ovat aina väärässä ja mitä yksityiskohtaisemmaksi ennuste menee, 

niin sen epätarkemmaksi se tulee. (Ptak & Smith 2011, 31-32.) 

 

Muita tapoja, joilla yritykset pyrkineet parantamaan MRP:tä ovat manuaaliset tilauspisteet eli 

Kanban, BOM:in yksinkertaistaminen, strategian muuttaminen MTO:hon eli make-to-orderiin 

sekä poistamalla joitain MRP:n osia käytöstä. (Ptak & Smith 2011, 37.) 
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3 LEAN 

Tämän kappaleen tarkoitus on perehtyä Lean filosofiaan ja etenkin Toyota Production 

Systemiin sekä heijunkaan. Lean filosofia on isossa osassa yrityksessä käytössä ja tämän työn 

ongelmiin liittyy aikataulujen ja kuormituksen hallintaa sekä tuotteiden volyymien 

tasapainotus. Aikataulutus on elintärkeä yritykselle ja tuotannonohjaus käyttää teorian mukaista 

kolmitasoista aikataulua tuotannon ohjaamiseen sekä hyödyntää heijunkaa päivittäisten 

tuotantojonojen muodostamiseen. Heijunkaa käytetään myös sekä kahden tuotteen keskinäisten 

volyymien tasapainottamiseen että molempien tuotteiden omien volyymien tasapainottamiseen 

ja molempia tehdään viikoittain, joten on hyvä ymmärtää mihin se perustuu ja mikä sen 

tarkoitus on. 

3.1 Toyota Production System 

Prosessi pitää sisällään prosessoinnin, tarkastuksen, kuljetuksen ja varasto-operaatiot, mutta 

vain prosessointi lisää arvoa. Tämä on erittäin hyvin ymmärretty Toyotalla. Tarkastukset, 

kuljetukset ja erityisesti varasto tai sen ylläpitäminen nähdään jätteenä ja se täytyy eliminoida 

kaikkialla missä se on mahdollista. (Shingo 1989, 97.) 

Monet näkevät just-in-time ajattelun tärkeimpänä Toyota Production Systemin eli TMS:n 

ominaisuutena, mutta oikeasti se on strategia, jolla pyritään pitämään varasto nollassa. 

Tärkeämpänä asiana on varastottoman tuotannon käsitteellinen viitekehys. (Shingo 1989, 97.) 

Aikataulutus ja kuorman hallinta ovat kaksi tärkeää konseptia TMS:ssä. Aikataulun hallinta 

varmistaa, että tuotteet tehdään ajallaan ja kuorman hallinta varmistaa, että tuote voidaan 

oikeasti tehdä eli kapasiteetti ja kuorma on tasapainossa. Tässä esimerkki asiasta: Jos et tule 

ajoissa paikalle, myöhästyt junasta (aikataulun hallinta); mutta vaikka olet ajoissa paikalla, et 

voi päästä junaan, jos se on jo täynnä (kuorman hallinta). (Shingo 1989, 97.) 
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3.1.1 Aikataulun ja kuorman hallinta sekä just-in-time 

Tuotannonohjaus tapahtuu yleisesti kolmessa eri tasossa:  

• Pääaikataulu on pitkän aikavälin suunnitelma yleensä vuositason, puolivuositason tai 

vuosineljänneksen tasolla. 

• Välitason aikataulu on kuukausittainen. 

• Yksityiskohtainen aikataulu tarkoittaa tuotantojonoa, joka yleensä on päivän, 

muutaman päivän tai viikon pituinen. 

 

Toyotan pääaikataulu perustuu laajaan markkinatutkimukseen ja antaa karkeat arviot 

tuotantomääristä. Epäviralliset kuukausittaiset tuotantomäärät annetaan tehtaalle ja toimittajille 

kaksi kuukautta etukäteen ja niitä tarkennetaan kuukauden päästä. Tarkennettuja määriä 

käytetään tuotannon päivä ja viikkotason aikataulujen tekemiseen ja tuotantojonon 

muodostamiseen. Noin kaksi viikkoa ennen tuotannon aloitusta jokaiselle tuotantolinjalle 

annetaan päivittäiset määrät joka mallille. Tasapainotettu aikataulu ja kaikki päivittäiset 

muutokset lähetetään kokoonpanon linjan loppuun, jotta tilaukset voidaan kohdentaa 

aikatauluun. Kuvassa 4 nähdään Toyotan tuotantosuunnitelma. (Shingo 1989, 97-98.) 
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Kuva 4: Toyota Production Systemin tuotantosuunnitelma (Shingo 1989, 89.) 

JIT:in käyttäminen vain tuotteen toimittamisen varmistamiseksi tietyn periodin sisällä johtaa 

yleensä ylituotantoon ja liian aikaiseen tuotantoon. Toyotalla kuitenkin JIT tarkoittaa myös, 

että osia tai tuotteita valmistetaan juuri oikea määrä ja juuri silloin, kun tarvitaan eikä yhtään 

ennen. (Shingo 1989, 98.) 

Toyotalla varastoton tuotanto tarkoittaa, että valmiiden autojen varasto on nolla eli 

tuotantomäärä täytyy vastata tilauksien määrää, mutta ei ylittää niitä. Jotta Toyota kykeni tähän, 

he alkoivat käyttämään tilauksiin perustuvaa tuotantoa eli make-to-order tuotantoa MTO. Aina 

Pitkän aikavälin suunnittelu 

Keskitason suunnittelu 

(kuukausitason) 

Päivä tason suunnittelu 
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ei kuitenkaan ole mahdollista saavuttaa tuotantosykliä, joka on pienempi kuin tilauksesta 

toimitukseen oleva sykli, joten ”supermarket” lähestyminen suunnitteluun ja tuotantoon otettiin 

myös käyttöön. (Shingo 1989, 98.) 

3.1.2 Toyotan ”Supermarket” systeemi 

TMS:ää verrataan joskus supermarkettiin. Sillä on seuraavat hyödyt: Supermarketin asiakkaat 

ostavat sen, mitä tarvitseva, milloin tarvitsevat. Koska he voivat mennä hyllylle ja ottaa mitä 

tarvitsevat, myyjien työtunnit vähenevät. Lopulta hyllyjä täydennetään, kun tuotteita on myyty, 

mikä tekee menekin tarkastelun helpoksi. (Shingo 1989, 90.) 

Supermarketissa ei ole takuuta sille, että mikä on myynyt tänään myy myös huomenna, joten 

jotkut tuotteet ovat hyllyssä pidempiä aikoja. Tämä ei kuitenkaan ole ongelmana Toyotalla. 

Kun kokoonpano ottaa osan, jonka on tuottanut osasto Z, Z osaston työntekijät tekevät vain sen 

verran osia lisää kuin sieltä on otettu pois ja sitä edellinen prosessi työstää vain sen määrän mitä 

Z osasto työstänyt ja niin edelleen. Täten ”Supermarket” systeemin tärkein piirre on se, että 

varastoinnin triggerinä toimii oikea kysyntä. Eli myöhempi prosessi ottaa edellisestä prosessista 

kuten asiakkaat ottavat supermarketin hyllyistä. (Shingo 1989, 90-91.) 

3.2 Lean tuotanto 

TPS:n käyttäminen vaatii, että tuotanto on tasapainossa. Tasapainolla tarkoitetaan, että 

tuotantovolyymi on suurin piirtein samanlaista kuukauden verran, jolloin voidaan käyttää 

imuohjausta. Jos tuotanto vaihtelee päivittäin, ei ole mitään järkeä yrittää imuohjausta, koska 

ei ole mahdollista standardoida töitä. (Kerber & Dreckshage 2011, 41.) 

On tärkeää ymmärtää, että vaikka yleisesti Lean yhdistetään hukan poistamiseen, on se vain 

yksi Leanin elementti. Leanin on tarkoitus olla kokonainen systeemi ja filosofia, jolla yritystä 

ohjataan. Monille yrityksille Lean on vain joukko TPS:n työkaluja, joiden avulla voidaan 

eliminoida hukkaa, mikä parantaa laatua, lyhentää läpimenoaikaa ja vähentää kustannuksia. 

Vaikka tämä ei ole huono lopputulos, muda eli hukka on vain yksi kolmesta Leanin jätteestä, 

joihin pitää puuttua. Kun tutkitaan vain ”mudaa”, niin kaikki Leanin työkalut kuten kaizen, 

poka-yoke, 5 kertaa miksi ja 5s keskittyvät pelkästään hukan vähentämiseen ja antavat vain 

yksittäisiä ratkaisuja eivät kokonaisuutta. Kun Leania käytetään näin, voidaan sitä verrata mihin 
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tahansa kehittämismetodeihin. Näille yrityksille Lean ei ole systeemi vaan työkalu tiettyjen 

ongelmien poistamiseen tuotannossa. (Kerber & Dreckshage 2011, 41-42.) 

Vaihtoehtoinen lähestymistapa Lean tuotantoon on keskittyä työn virtaukseen (”Muran” 

eliminoitiin) koko systeemin läpi eikä pelkästään jätteen eliminointiin.  Työkaluja, joiden avulla 

virtaus voidaan saavuttaa, ovat heijunka (tuotannon tasapainotus), takt aika eli tuotannon 

läpimenoaika yhdelle tuotteelle, standardit työ ja työntekijöiden tasapainotuskaaviot, joiden 

avulla voidaan luoda yhden kappaleen virtaus, FIFO (ensimmäisenä sisään, ensimmäisenä ulos) 

ja imuohjaus. Systeemiin kuuluvat tietenkin myös muut työkalut, jotka kuvattiin jätteen 

eliminoinnin yhteydessä. Kaikki nämä työkalut yhdessä ratkaisevat ongelmia, jotka nousevat 

esiin, kun virtausta ja imuohjausta yritetään saada toimitusketjuun. (Kerber & Dreckshage 

2011, 42.) 

Näiden kahden lähestymistavan ero on hyvin selkeä. Jälkimmäinen pyrkii koko systeemin 

laajuiseen näkymään ja ratkaisuihin, jotka hyödyntävät koko systeemiä. Ensimmäinen 

lähestymistapa keskittyy kapeammin vain tiettyihin kohtiin ja sen toivomuksena on, että 

pienistä paikallisista muutoksista hyötyy koko systeemi. Kerberin ja Dreckshage kehottavat 

vahvasti keskittymään jälkimmäiseen tapaan, koska sillä pystytään kehittämään koko yritystä 

eikä vain yksittäisiä kohteita yrityksen sisällä. (Kerber & Dreckshage 2011, 42.) 

3.3 Heijunka eli tuotannon tuotevariaatioiden tasapainottaminen ajan kuluessa 

Heijunka tarkoittaa sitä, että tuotantovolyymi ja tuotevariaatiot jaetaan tasaiseksi tuotannoksi 

tietyn ajan sisällä. Se siis muokkaa epätasaisista asiakastilauksista ennustettavan tuotanto 

prosessin. Heijunka kuvaa siis yhtä pistettä suunnittelussa ja se on tiukasti yhteydessä 

materiaalisuunnitteluun, mutta ei välttämättä toimi sen ajurina. Ajurina yleensä toimii osien 

käyttö eli silloin, kun osia käytetään, niin niitä tehdään lisää. (Kerber & Dreckshage 2011, 59-

60.)  
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Tuotantomixin ja myyntimixin tasapainotus on heijunkaa. Alla esimerkki tasapainotuksesta. 

• Ennuste = 100 A, 50 B ja 50C tässä kuussa. 

• Kuukaudessa on 20 päivää eli tämä tarkoittaa sitä, että 10 täytyy tehdä per päivä 

• Tuotantojono = A B A C A B A C A B A C jne. 

• Oikeat myynti luvut eivät täsmää ennusteeseen. 

• Valmiiden tuotteiden varasto käsittelee tämän. 

Tuotanto tekee keskiarvon verran tilauksia ilman, että sillä on suoraa linkkiä myyntiin. Jos 

tilanne muuttuu, niin seuraavassa kuussa mixiä muutetaan. Yleisesti variantteja ja optioita on 

huomattavasti enemmän, mutta tämä on hyvä pelkistetty esimerkki. (Kerber & Dreckshage 

2011, 46.) Kuvassa 5 nähdään esimerkki heijunka boksista, jossa A, B, C ja D tuotteet ovat 

aikataulutettu tiettyyn tuotantosykliin.  

 

Kuva 5: Heijunka boksi (Kerber & Dreckshage 2011, 47.) 
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Kuva 6: Tasapainotus strategia (Kerber & Dreckshage 2011, 46.) 

Kuvasta 6 nähdään, että tuotanto pysyy tasaisena syklin aikana, vaikka myyntiluvut hieman 

heittelevätkin eli tuotantovolyymi on tasapainotettu myynnin mukaan. 
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4 NYKYTILA-ANALYYSI 

Nykytila-analyysissa tarkoituksena on selvittää yrityksen tuotannonohjauksen, 

materiaalisuunnittelun ja tuotannon nykytila. Luvussa käydään ensin läpi eri tietojärjestelmien 

roolit ja tehtävät, koska niiden avulla nykypäivänä kaikki pyörii ja ne myös toimivat useasti 

rajoittavana tekijänä toiminnan kehittämisessä. Järjestelmä läpikäynnin jälkeen 

tuotannonohjauksen, materiaalisuunnittelun ja toimitusketjun ohjausperiaatteiden nykytila 

määritetään prosessikuvausten avulla tässä luvussa.  

4.1 Järjestelmien toiminta ja roolit 

Seuraavissa kappaleissa on selitetty eri järjestelmien toiminta ja roolit ja miten ne keskenään 

toimivat yhteen. 

4.1.1 Lean System 

Lean System toimii yrityksessä toiminnanohjausjärjestelmänä, jonka tehtävänä on hallita muun 

muassa tuotteiden rakenteita, elementtejä, tasapainotuksia, autotilauksia, ennusteita, osalistoja 

ja tuotteisiin tulevia muutoksia. Ennuste tulee TBE periodicista Lean Systemiin, jossa sitä 

siirretään aikaisemmaksi siirtoluvun verran (2-4 pv), josta saadaan korihitsaamon ennusteen 

tarve. Lean Systemistä ennusteen mukaiset osien tarpeet siirretään SAP:iin, jossa se yhdistetään 

tilausjakson tarpeisiin. ASF:ssä muodostettu tuotantojono viedään Lean Systemiin, jossa 

muodostetaan tilausrivit, työt ja työn vaiheet, jotka sen jälkeen siirretään SAP:iin. 

4.1.2 SAP 

SAP:in tehtävä on ylläpitää osien saldoja ja laskea sekä määrittää tarpeet oikein 

korihitsaamolle, kokoonpanolle ja maalaamolle. SAP saa ennusteen ja tilausjakson autojen 

osalistat Lean Systemistä, jonka jälkeen SAP suorittaa MRP ajon osille päivittäin, jonka 

perusteella materiaalisuunnittelija määrittää noutotilauksen suuruuden ja lähettää 

toimitusohjelman osan toimittajalle.  
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Kuva 7: SAP:in tilauksen muodostus 

 

Kuten järjestelmäkuvasta (kuva 7) nähdään TBE dailysta osaluettelo saapuu Lean Systemiin, 

joka lähettää osaluettelon EAI:n (Enterprise application integration) eli integraation avulla 

SAP:iin. SAP kykenee tämän jälkeen muodostamaan suunnitellun tilauksen kokoonpanolle. 

Tuotantotilaus avataan noin 7 päivää ennen kokoonpanon suunniteltua aloitusta, jolloin myös 

tilaus jäädytetään eli siihen ei enää voi tehdä mitään merkittäviä muutoksia.  

SAP:ssa on muutamia parametrejä, joilla vaikutetaan tarpeisiin. GR-aika tarkoittaa sitä, että 

kuinka kauan osien käsittely kestää ennen kuin ne voidaan viedä käyttöön eli jos se on 1, niin 

osat puretaan yhden päivän aikana. Purku voi tapahtua esimerkiksi joko aamu neljältä tai illalla 
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hiukan ennen 12, joten tämän takia melkein kaikilla osilla GR-aika parametri on vähintään 1. 

Nykytilassa käytössä on siirtoluku, GR-aika ja varmuusvarasto, jotka vaikuttavat 

varastonmäärään ja arvoon omilla tavoillaan. Siirtoluku tuo lisätarvetta, koska todellinen 

siirtoluku olisi noin 2,2 päivää keskimäärin ja käytössä on 3 päivää eli väliin jäävä 0,8 päivää 

on sitä ylimääräistä tarvetta. Siirtoluvun tuomaa lisätarvetta ei tällä hetkellä näe mistään ja se 

jo itsessään toimii kuin varmuusvarasto. 

4.1.3 Hunter 

Hunter on tuotannonohjausjärjestelmä ja sen päätehtävä on ohjata tuotantoa ja ylläpitää 

muodostettua jonoa ja sieltä nähdään myös reaaliaikainen tuotantotilanne koko ajan. Hunter 

kykenee vaihtamaan tilauksia korista toiseen ja sen avulla pystytään oikaisemaan tuotannon 

korjauksista, häiriöistä tai muista syistä johtuvia myöhästymisiä. Käytännössä jononoikaisussa 

myöhästyneen korin tilaus voidaan siirtää johonkin samanlaiseen koriin, jonka tilaus on 

aikataulutettu myöhemmäksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotantoprosessin myöhemmässä 

vaiheessa olevan korin tilaus siirretään sinne missä myöhästynyt tilaus nyt on ja myöhästynyttä 

siirretään tuotantoprosessissa eteenpäin eli tilaukset vaihtavat keskenään paikkojaan. Lean 

Systemistä siirretään muodostettu tuotantojono Hunteriin, jonka perusteella korihitsaamossa 

aloitetaan korit. 

4.1.4 ASF 

ASF on Daimlerin tilausjärjestelmä, jossa on kaikki vahvistetut autotilaukset järjestettynä 

tuotantopäivittäin. Tuotannonsuunnittelijat muodostavat siellä tuotantojonon kokoonpanon 

kriteerien mukaisesti ennen kuin he siirtävät sen VA:n omiin järjestelmiin SAP:iin ja Lean 

Systemiin. 

4.1.5 TBE Periodic, TBE Daily ja VATRP 

TBE Periodic on järjestelmä, josta saadaan osien päivitetyt ennusteet kaksi kertaa kuukaudessa. 

Ennuste pitää sisällään päiväkohtaset ennusteet seuraavalle 3 kuukaudelle ja kuukausikohtaisen 

ennusteen siitä seuraavalle 6 kuukaudelle. 

TBE Daily:stä saadaan joka päivä uusien vapautettujen autotilausten osalistat, jotka viedään 

sieltä suoraan Lean Systemin kautta SAP:iin. 
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VATRP on kuljetustenvarausjärjestelmä, jossa toimittaja varaa VA:lta kuljetuksen seuraavalle 

tilaukselle. 

4.2 Prosessikuvaus 

Ensimmäisenä tarkastellaan materiaalisuunnittelua ja tuotannonohjausta prosessikuvausten 

avulla. Nykytilaa on verrattu kirjallisuudesta löydettyihin vertailukohtiin ja niitä on pohdittu 

luvussa. Analyysin teossa on myös haastateltu muutamia henkilöitä: Timo Kukkosta, joka 

toimii logistiikka insinöörinä kuljetusosastolla, Jonne Alannetta, joka on tuotannonohjauksen 

päällikkö,  Sanna Nurmea, joka on materiaalisuunnittelun kehityspäällikkö sekä diplomityön 

ohjaajaa yrityksessä eli Ritva Gregoriota, joka on materiaalisuunnittelun johtaja.  

4.2.1 Tuotanto-ohjelma, tilausten vapautus ja tuotantojono 

Tuotannonohjauksen tehtävänä on luoda tuotanto-ohjelma, joka muodostetaan Daimlerilta 

saadun seuraavan vuosikvartaalin tuotantomäärän mukaisesti. Daimler hyväksyttää tuotanto-

ohjelman, jonka jälkeen tuotannonohjaus voi tehdä päiväkohtaisen tuotantosuunnitelman 

kokoonpanoon ja autojen hyväksyntään, joka tarkoittaa siis sitä, että auto on täysin valmis. 

Tämän jälkeen automääriä siirretään maalaamoon ja viimeiseksi korihitsaamon aloitukseen 

riippuen suunnitellusta prosessin täytöksestä ja korihitsaamon ajomalleista eli työaikamalleista. 

Tilaukset vapautetaan ASF:stä Lean Systemiin ja ennen kuin se tehdään, muodostetaan ASF:ssä 

JIS-tuotantojono kokoonpanon kriteerien mukaisesti. Tuotannonohjaus laskee viikon 

keskiarvot (kokoonpanon kriteerien vaatimille autoversioille) vapaana olevista autotilauksista, 
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jotka on suunniteltu seuraavan viikon ajalle ja niiden perusteella sitten muodostetaan autojonot 

jokaisena päivänä.  

 

Kuva 8: Tuotantojonon kokoonpanon kriteerien parametrit 

Kuvassa 8 nähdään jononmuodostuksen parametrit viikolle 38/2020. Tarve rivillä on laskettu 

koko viikon tarpeet ja siitä muodostetaan keskiarvot jokaiselle kriteerille. Keltaiselta alueelta 

haetaan autotilaukset, joista nämä keskiarvot ja tarpeet lasketaan. Keltainen alue määritetään 

joka viikolle erikseen ja perusteena sille on se, että se kattaa vähintään viikon tuotantomäärän 

ja yleensä se on jopa reilusti suurempi, jotta kaikki kriteerien vaatimat autot saadaan tasaisesti 

jokaiselle päivälle. Tämä pohjatieto on saatu ASF:stä, jossa jononmuodostus tehdään, mutta 

ennen sitä pitää nämä parametrit lisätä sinne. Tämä koko prosessi on heijunkaa eli tasataan 

tuotantomixiä ja tuotantovolyymia kuten Dreckshage ja Kerber kirjassaan kertoivat. Erona vain 

on se, että tasaus tehdään hyvin tiheällä aikavälillä eli viikoittain, kun heidän kirjassaan 

puhuttiin yleisesti kuukauden välein tehtävästä muutoksesta.  

 

Tilauksille annetaan kokoonpanon aloitusaika kuten edellisessä kappaleessa jo mainittiinkin. 

Korihitsaamoissa korit vain aloitetaan tämän jonon mukaisessa järjestyksessä. Hunter, eli 
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tuotannonohjausjärjestelmä, varmistaa, että suunniteltu tuotantojono pysyy mahdollisimman 

lähellä suunniteltua vaihtamalla tilauksia koreista toisiin.  

 

Kuva 9: Valmet Automotiven ”Heijunka” boksi 

Kuvassa 9 nähdään osa tuotannonohjauksen tekemästä jonosta ja sarakkeissa nähdään jonon 

kriteerit. Tietyt optiot tai mallit voivat toistua vain tietyssä syklissä esimerkiksi GLC hybrid voi 

olla vain joka 17. auto jonossa. Tämä sykli on sama aina yhden tuotantoviikon ajan ja sen 

jälkeen se arvioidaan taas uudelleen seuraavalle viikolle. 

4.2.2 Tilaukset, ennuste ja korihitsaamon materiaalitarpeen siirto 

Daimler lähettää 2 kertaa kuussa ennusteen seuraavan 9 kuukauden automääristä. Ennusteen 

ensimmäiset 3 kuukautta on tarkka ennuste, josta selviää mitä autoja tehdään minäkin päivänä 

ja seuraavat 6 kuukautta on karkea ennuste kuukausitasolla. Ennuste tulee kokoonpanon 

aloituksen ohjauspisteeseen, josta se täytyy järjestelmässä siirtää maalaamoon ja 

korihitsaamoon. Tuotannonohjaus vapauttaa tilauksia päivittäin Daimlerin ASF-järjestelmästä, 

niin että koko ajan on 15 tuotantopäivän verran tilauksia kiinteässä tilausjonosssa. Daimlerin 

tuotantosuunnitelma noudattaa hyvin tarkkaan Shingon oppeja, joita hän kirjassaan oli 

kirjoittanut jo vuonna 1989. Shingon opit ovat ainakin Daimlerilla vielä käytössä yli 30 vuotta 

kirjan kirjoittamisen jälkeen.  Ensin on karkea tason suunnitelma eli seuraavat 9 kuukautta ja 

sen sisällä 3 kuukautta tarkempaa ennustetta, josta nähdään paljonko osia kuluu päivittäin ja 

viimeiset 15 päivää on sitten tilauksia, joissa on kaikki yksityiskohdat jo mukana, mukaan 

lukien tilausten valmistusjärjestys. 
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Seuraavassa kuvataan korihitsaamon materiaalitarvelaskentaa. Materiaalisuunnittelija 

määrittää ns. ”siirtoluvun”, joka on korihitsaamossa yleensä 2-4 päivää eli tarvetta aikaistetaan 

kyseisen päivän verran. Aikaistus johtuu siitä, että tuotantoprosessi on pitkä ja osastojen väliin 

mahtuu nykypäivänä noin 1000 auton koria, kun prosessi on täynnä eli esimerkiksi jos kori 

pitäisi aloittaa kokoonpanossa 3 päivän päästä, pitää se aloittaa korihitsaamossa jo nyt. Kuvassa 

10 nähdään, että A-sarjan korihitsaamossa aloitetaan jo 3.12.2020 tekemään suurempaa 

volyymia, kun kokoonpanossa se aloitetaan vasta 7.12.2020.  

Kuva 10: Korihitsaamon siirtoluvun tarkoitus 

 

Kuva 11: Korihitsaamon materiaalitarpeen määritys 
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Kuvassa 11 on kuvattu, miten paljon pidemmällä tilausjonoa korihitsaamo todellisuudessa 

menee verrattuna kokoonpanoon. 

4.2.3 Ennuste materiaalitarvelaskennan osana 

Ennuste päivitetään tilausjakson perään muutaman viikon välein, koska niin usein Daimler sitä 

päivittää, jotta materiaalitarpeita saadaan tilausjaksoa pidemmälle näkyviin. Ennuste tulee 

SAP:iin Lean Systemin kautta ja SAP:iin on määritetty piste, josta ennuste alkaa ja tilausjakso 

loppuu. Tämä piste on yleisesti ottaen 15 tuotantopäivän päässä eli siinä kohtaa, kun tilaukset 

loppuvat. SAP:iin on myös määritetty, että mikäli tietyn päivän ennusteen materiaalitarve on 

suurempi kuin tilausten materiaalitarve, käyttää SAP suurempaa lukua materiaalitarpeena. 

Tämän tarkoituksen on välttää tilanne, jossa tarve on vähemmän kuin valmistettava määrä. 

4.2.4 Materiaalitarpeen siirto 

Ptak ja Smith kertoivat kirjassaan, että MRP:n tarvetta on mahdollista siirtää ajassa sekä eteen 

että taaksepäin ja sen avulla pystytään vähentämään MRP:n puutteita ja ongelmia. Tarvetta 

siirretään itseasiassa tässä tuotantoprosessi kaksikin kertaa eli ensin kokoonpanon tarve 

siirretään korihitsaamolle käyttämällä jotain tiettyä päivämäärää (2-4 päivää), joka käytännössä 

vasta muodostaa korihitsaamon tarpeen järjestelmään. Lean System siirtää tarvetta sen 

tuotantotilanteen mukaan eli hienosäätää päivätason tarvetta. Jos ollaan tuotantojättämässä, 

siirtää se tekemättömät tämän päivän tilaukset seuraavalle päivällä ja jos ollaan edellä siirtää se 

tilauksia eteenpäin, jolloin tilausjakson ja ennusteen väliin muodostuu tarpeeseen aukko. 
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Kuva 12: Vapautetut autotilaukset Lean Systemissä 

Kuvassa 12 nähdään ASF:stä vapautettujen autotilausten kokonaismäärät päivittäin. 

Kokonaismäärä jakautuu A-sarjaan ja osa GLC:hen ja niiden suhde määrittyy 

tuotantosuunnitelman mukaisesti.  Tästä nähdään myös se, miten Lean System on siirtänyt 

autotilauksia seuraavalle päivälle, kun ollaan jättämässä. 21.10.2020 ollaan tuotannossa jäljessä 

ja Lean System on siirtänyt tilauksia seuraaville päiville. Ilman tätä siirtoa tuotantojättämä ei 

näkyisi suunnitelmassa ja samalla materiaalitarpeet myöhässä olevilta tilauksilta häviäisivät. 

Siirto näkyy 7.11.2020, joka on ylimääräinen tuotantopäivä, johon on laitettu 104 autoa. 

Tuotanto on 100 autoa suunnitelmaa jäljessä kuten kuvasta 13 nähdään (keltainen ruutu). 

Näiden automäärien mukaan myös tilausten osien tarpeita on siirretty saman verran taaksepäin.  
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Kuva 13: Tuotantosuunnitelma 

Korihitsaamon tarvetta tämä siirto ei suoraan palvele vaan se kohdistuu kokoonpanon 

aloituksiin ja pyrkii palvelemaan sitä pistettä tuotannossa. Korihitsaamon materiaalitarpeet 

siirtyvät tämän siirron mukana, mutta siellä on edelleen siirtoluku välissä, joten se ei kuvasta 

todellista tuotantotilannetta vaan laskennallista tietyllä prosessin täytöksellä. 

4.2.5 Tilausten aloitusajan siirtotyökalu 

Näiden alla olevien kalenterien avulla (kuva 14 ja 15) siirtotyökalu kykenee muuttamaan 

jokaiselle autolle suunniteltua aloitusaikaa kokoonpanossa. Siirtotyökalua ei käytetä 

lähtökohtaisesti joka päivä vaan tarvittaessa tuotantotilanteen niin vaatiessa. Siirtotyökalu on 

siis tausta-ajo, joka päivittää jo olemassa olevan tuotantojonon kokoonpanon aloitusaikoja 

näiden kalentereiden avulla. Aloitusaikaa siirtämällä siirtyy myös materiaalitarpeet ja sitä 

varten tämä työkalu on luotukin. 
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Kuva 14: Tuotantomäärä kalenteri siirtotyökalua varten 

Tuotannonsuunnittelija laittaa kalenteriin (kuva 14) jokaiselle päivälle tuotantosuunnitelmassa 

olevan tuotantomäärin manuaalisesti ja tarvittaessa määriä päivitetään yleensä tilausjakson 

loppuun, joka tässä tapauksessa on 1.12.2020, jos ollaan tuotantoa edessä. Jos taas ollaan 

jäljessä automäärät kasvavat tilausjakson lopussa tai sitten tehdään ylimääräisiä tunteja, vuoroja 

tai tuotantopäiviä tuotantojättämän kiinnisaamiseksi. 21.11.2020 tehdään ylimääräinen 

tuotantopäivä, mutta tässä tapauksessa se on suunniteltu eikä johdu jättämästä. 
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Kuva 15: Tuotantoaika siirtotyökalua varten 

Kuvassa 15 nähdään kokoonpanon tuotannon vuorokalenteri, jonka perusteella tilausten 

siirtotyökalu ajoittaa kuvassa 11 olevien tuotantomäärien mukaisesti autot jokaiselle päivälle.  

4.2.6 MRP-ajo 

 

Siirtoluvun määrityksen jälkeen SAP ajaa MRP ajon eli materiaalitarveajon, joka ottaa 

huomioon nykyiset saldot, kuljetuksessa olevat, varmuusvaraston, kuljetusajan, EOQ.n eli 

taloudellisesti optimaalisen tilauskoon sekä osan pakkauskoon. MRP ajon jälkeen toimittajille 

lähetetään noutotilaus ja sen yhteydessä toimitusohjelma seuraavalle yhdeksälle kuukaudelle, 

joten he pysyvät ajan tasalla kaikista muutoksista.  
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Edellisessä kappaleessa mainitun MRP ajon materiaalitarve perustuu seuraavan 15 

tuotantopäivän verran tilauksiin ja sen jälkeen Daimlerin ennusteeseen. Ohjausperiaatteet on 

sovittu toimittajien kanssa sellaisiksi, että seuraavan 5,6 tai 7 päivän kotiinkutsutilauksiin ei voi 

enää vaikuttaa. Tämä periaate aiheuttaa sen, että joudumme käyttämään ennustetta osana 

tuotantoaikataulua. Tilauksia vapautetaan tilausjonon jatkoksi Daimlerin ASF-järjestelmästä 

jokaisena työpäivänä ja niistä tuotannonohjaus muodostaa kokoonpanon jonon, heidän 

kriteerien mukaisesti. Tilauksille annetaan tuotantojonon muodostuksen yhteydessä suunniteltu 

kokoonpanon aloitusaika, jota voidaan kuten jo tässä kappaleessa on mainittu, tarpeen vaatiessa 

siirtää seuraavalle päivälle järjestelmän toimesta. Kokoonpanon aloitusaikaa siirtämällä siirtyy 

myös tilaukseen kohdistuva materiaalitarve seuraavalle päivälle ja täten vältetään tilanteita, 

jossa varastoon kertyy eritoten ylimääräisiä osia.  

4.2.7 Materiaalisuunnittelun tunnistettuja haasteita 

Materiaalisuunnittelun haasteena tässä koko prosessissa on se, että oikea siirtoluku ei ole 

koskaan 3 tai 4 päivää vaan jotain niiden väliltä tai jossain tapauksessa jopa alle 3. SAP:iin ei 

voi laittaa määritykseksi mitään muuta kuin kokonaislukuja ja siitä syystä materiaalitarve 

korihitsaamolle ei ole koskaan oikea. Materiaalitarpeen vääryys aiheuttaa VA:lla muun muassa 

sen, että logistiikan varastoissa on aina joko liikaa tai liian vähän osia, trailerit odottavat purkua 

ja joudutaan tilaamaan charter-lentoja paikkamaan miinussaldoja. Edellä mainitut ongelmat 

eivät suoraan johdu siirtoluvusta vaan myös siitä, ettei osata kompensoida siirtoluvusta johtuvia 

ongelmia muilla ratkaisuilla. Tämä johtuu osittain kyllä siitä, että siirtoluku peittää näkyvyyden 

tarpeeseen, koska lisätarve, jonka se tuo ei näy järjestelmässä. Kaikista näistä asioista tulee 

lisäkustannuksia, joita ei tulisi, mikäli korihitsaamon tarpeet määrittyisi oikein ja tuotanto 

toteutuisi aina suunnitellusti. Korihitsaamon jatkuva edessä olo aiheuttaa myös suuria 

ongelmia, koska materiaalisuunnittelu tilaa osia perustuen tuotantosuunnitelman lukuihin ja 

koska jo lähtökohtaisesti materiaalitarve korihitsaamolle ei ole tarkka johtuen siirtoluvusta, niin 

osia on hyvin useasti liikaa tai liian vähän. On todella vaikea pitää varaston arvo kurissa tai 

edes yrittää optimoida varastoja ja kuljetuksia, koska tilausten koon perusta eli tarve on jo 

väärin. 
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Ptak ja Smith olivat listanneet MRP:hen liittyviä haasteita kirjassaan  ja kuten huomataan niin 

ne täsmäävät niihin ongelmiin mitä VA:lla on.  

Kuva 16: Materiaalitarvelaskennan puutteet ja niiden ei-toivotukset organisaatioon. (Ptak & Smith 2011, 

29.) 

Ptak ja Smith myös mainitsevat kirjassaan yhden tavan, jolla puutteita voidaan korjata eli 

luomalla erillisen työkalun tarpeen tarkastelua varten. VA:lla on nimenomaan tehty erillinen 

Excel-taulukko johtuen juuri kuvassa 16 olevista ongelmista, jota materiaalisuunnittelu 

päivittää ja pyrkii sen avulla ennakoimaan mahdollisia ongelmia materiaalin riitossa. Excelin 

tarkoituksena on laskea korihitsaamon tarvetta eteenpäin verrattuna tuotantosuunnitelmaan. 

Kumulatiivisesti seurataan, miten paljon tarpeita on verrattuna tuotantosuunnitelmaan ja kuten 

kuvasta 17 nähdään 2.9.2020 on tarpeita 108 autoon enemmän kuin tuotantosuunnitelmassa on 

tarkoitus tehdä 18.8.2020-2.9.2020 välisenä aikana. 
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Kuva 17: Korihitsaamon materiaalitarvelaskennan manuaalinen tarpeen seuranta Excel 

Materiaalisuunnittelun tarve määrittyy tilausjakson osalta kokoonpanon jonosta, mutta ennuste 

on tällä hetkellä se, missä tarve eniten vääristyy. Tuotantojono, jonka tuotannonohjaus 

muodostaa ei ole kuitenkaan täysin se, mikä on Daimlerin tilausjonossa vaan se kootaan 

kokoonpanon kriteerien mukaisesti seuraavien päivien tilauksista ASF:ssä eli Daimlerin 

tilausjärjestelmässä. Ennuste perustuu Daimlerin myyntiosaston lukuihin ja niille annettuihin 

tuotantopäiviin, joiden järjestystä tuotannonohjaus siis muokkaa tilausjonoa tehdessä ja se 

vääristää tarvetta, kun ennusteessa olevat määrät ja todellinen tuotantojono eivät täsmää 

keskenään. Korihitsaamo joutuu tilaamaan osia myös perustuen ennusteeseen, koska 

toimittajan seuraavan 5-7 päivän kotiinkutsutilauksia ei enää voi muuttaa ja toimitusajat voivat 

olla jopa 6 päivää. 

4.2.8 Kuljetusten vaikutus materiaalitarvelaskentaan 

Kuljetusosaston tehtävä on täyttää kaikki trailerit mahdollisimman täyteen sekä määrittää 

yhteistyössä materiaalisuunnittelun kanssa noutoaikataulut. Tärkeimpiä keskeisiä tekijöitä ovat 
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toimittajan osien nettokuutiomäärä, varastotilat, varaston kierto sekä ETA eli arvioitu 

saapumisaika. Eli jos toimittajan viikkovolyymi on esimerkiksi 250 m3, niin ei ole järkeä hakea 

näitä kerralla, koska se sitoisi 2,5 traileria ja ne kaikki tulisivat tehtaalle purkuun samaan aikaan 

ja täten kuormittaisi sisäistä logistiikkaa ja pakkausosastoa liikaa. Järkevämpi vaihtoehto on 

tässä kohtaa noutaa osia 3 kertaa viikossa, jolloin jokainen traileri on hieman vajaa, mutta se 

mahdollistaa paremman varastonkierron pakkauksille sekä varastolle. EOQ eli taloudellisesti 

optimaalinen tilauskoko vaikuttaa myös kuljetuksiin, koska se määrittää sen koon mikä on 

järkevää kerralla tuoda.  

4.2.9 Korihitsaamon tuotanto 

Korihitsaamon tuotanto muodostuu käytännössä lähes kokonaan roboteista ja niiden toimintaa 

ohjaa tuotantologiikka, joka myös toimii tilausten aloittajana. 

 

Molempien korihitsaamoiden aloitusten tuotantoprosessi toimii näin:  

Logiikka kysyy Hunterilta: ”Mikä on seuraava mahdollinen tilaus?” 

Hunter vastaa: ” Seuraava tilausjonossa oleva GLC on oikealta ohjattava umpikattoinen” 

Logiikka kertoo tuotantosolulle: ”Aloita oikealta ohjattava umpikattoinen kori” 

 

Ensimmäisen tuotantoaseman robotit saa käskyn ja aloittavat sen ohjelman, jonka 

lopputuloksena on oikealta ohjattavan umpikattoisen korin osa. Asemalla luetaan myös RFID-

tagiin kyseisen tilauksen tiedot, jotta tiedetään millainen auto korista pitäisi tehdä. 

Korihitsaamoiden tuotantoa ei voi tällä hetkellä ohjata muulla kuin yllä mainitulla tavalla eli ne 

tuottavat koreja tilausjonon mukaan. Erätuotantoa ei voida tällä systeemillä tehdä. A-sarjan 

korihitsaamo kykenee tekemään erätuotantoa prosessin puolesta, mutta järjestelmä ei tällä 

hetkellä anna siihen mahdollisuutta. 

 

Korihitsaamoiden lattiatason tuotantosuunnitelmat eivät täsmää aina tuotannonohjauksen 

tuotantosuunnitelmaan. Jos päivälle x on merkitty suunnitelmaan, että korihitsaamoissa tehdään 

100 A:ta ja 100 GLC:tä, niin tuotannon pitäisi tehdä silloin 100 A:ta ja 100 GLC:tä. Tuotanto 

tekee hyvin usein myös enemmän koreja kuin on tarkoitus ja sen tarkoituksena on varmistaa, 

että viikkotuotanto saavutetaan. Korihitsaamoissa tulee tuotantokatkoksia erinäisistä teknisistä 

syistä, toimittajien virheistä, laadun tarkastelusta tai työntekijöiden virheistä johtuen ja niistä 
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johtuen tuotanto pyrkii  aina maksimoimaan päivän tuotannon siltä varalta, että seuraavana 

päivänä on enemmän haasteita. Käytettävyys korihitsaamolla on kuitenkin noin 85-90 prosentin 

luokkaa ottaen huomioon kaikki mahdolliset häiriötilanteet tai pysähdykset. Jos kuitenkin on 

suunnitelmasta jääty jälkeen pitää ero kiriä kiinni normityöajalla tai sitten ylitöillä, mutta tämä 

on poikkeustapaus. 
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4.3 Järjestelmien näkökulmasta prosessikuvaus 

Noutotilauksen 
suuruuden määritys 

SAP:ssa

MRP-ajossa SAP vertaa 
materiaalitarvetta saldoihin, 

kuljetuksessa oleviin, 
varmuusvarastoon ja 

kuljetusaikaan. Tämän lisäksi 
huomioidaan EOQ ja pakkauskoko. 

Tilausjaksoa päivitetään 
joka päivä eli ASF:stä ja TBE 
Dailystä haetaan tiedot joka 

päivä.

Tuotannonohjaus 
muodostaa 

tuotantojonon 
tilauksista

ASF

Autotilaukset 
Lean Systemiin

Lean System
Lean System:

Materiaalitarpeen ennuste 
saadaan täältä

Kokoonpanon 
aloitusaikojen 

uudelleen ajoitus. 

Autotilaukset 
SAP:iin

SAP
Lean tekee 

tilausrivit, työt ja 
työn vaiheet

Leanista siirretään 
Hunteriin tilaukset 

vasta x päivää 
ennen. (Uudelleen 
ajoitetut työt). Se 
tilanne mikä on 
siirtopäivänä.

Tuotantojono 
Hunteriin

 Tilausten uudet 
ajoitukset viedään 

SAP:iin myyntitilauksen 
tietoihin. (aikaleimat)

MRP ajo suoritetaan 
tilausjaksolle ja 

ennusteelle.

TBE Daily

Lean System

Autotilausten 
osalistat

Autotilausten 
osalistat Lean 

Systemiin

SAP

Autotilausten 
osalistat 
SAP:iin

Materiaalisuunnittelija 
lähettää 

toimitusohjelman 
toimittajalle

Toimittaja varaa 
noudon VATRP:stä

VATRP

Osat saapuu VA:lle

SAP

Lean System

Tuotanto alkaa 
hitsaamossa 

tuotantojonon 
mukaisessa 

järjestyksessä

Järjestelmät Prosessi TehtävätJärjestelmät

Hunter

Lean System

Toimitusohjelma pitää sisällään 
aina seuraavat 9 kuukautta. 

Ensimmäiset 3 kuukautta nähdään 
päiväkohtaisesti ja sen jälkeen 

kuukausittain.

SAP

SAP

SAP

EAI

Autotilausten 
osalistat EAI:n 
kautta SAP:iin

Uudelleenajoituksessa ajoitetaan 
tuotantotilauksen kokoonpanon 
aloitusaikoja tuotantotilanteen 

mukaan.

 

Kuva 18: Materiaalivirran, tuotannonohjauksen ja tuotannon järjestelmäprosessikuvaus 
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Kuvassa 18 on kuvattu koko prosessi tilausten sisäänviennistä tuotannon aloitukseen.  

Ensimmäinen ja kolmas sarake vasemmalta päin katsottuna kuvaavat järjestelmiä ja toinen 

sarake prosessin etenemistä järjestelmissä.  Tehtävät sarake kuvaa prosessien tehtäviä vielä 

hieman tarkemmin. 

Ennusteen mukana 
kulkeutuu autojen osalistat. 
Ennuste offsetti hitsaamon 

osille.

Ennuste 
viedään Lean 

Systemiin

Pitkän ajan 
ennuste 

Daimlerilta

Toimitusohjelma 
lähetetään 
toimittajille

TBE periodic

Lean System SAP

Seuraavan 9 kk ennuste.

Ennusteen 
mukaiset 
autojen 
osalistat 

viedään SAP:iin

Ennusteen offsetti 
määritetään Leanissä ja 
autotilausten osalistojen 

offsetti SAP:ssa

Järjestelmät Prosessi Tehtävät

MRP AJO

 

Kuva 19: Ennusteen sisäänviennin prosessikuvaus 

Kuvassa 19 on kuvattu ennusteen sisäänvienti erikseen, koska se on täysin erillinen prosessi.  

4.4 Nykytila-analyysin johtopäätökset ja yhteenveto 

Nykyisellä toimintatavalla eli tilausjonoon perustuvalla tuotannolla ei siis kyetä ajamaan 

erätuotantoa A-sarjan korihitsaamossa. Nykyinen materiaalisuunnittelun toimintatapa eli 

siirtoluvun käyttäminen tarpeen siirrossa aiheuttaa useasti lisätöitä ja -kustannuksia 

materiaalisuunnitteluun. Mikään ei estä toimimasta samalla tavalla materiaalisuunnittelun 

suhteen jatkossakin, mutta tuotannon kannalta erätuotanto on ainakin järkevä toteuttaa, koska 

se pienentää tuotemuutoksesta johtuvia prosessiin tehtävien muutosten kustannuksia sekä 

parantaa korihitsaamon tuotantolinjan tehokkuutta vähentämällä mallin vaihdosta johtuvia 

taukoaikoja. Erätuotantoa suunnitellessa on tärkeä varmistaa, että korivaraston 

varastointikapasiteetti on riittävä oikaisemaan vinoutettu jono. 
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Erätuotanto vaatii joko uuden jonon, joka voidaan syöttää Hunteriin tai jonkin manuaalisen 

tavan erän muodostamiseen esimerkiksi logiikan avulla. Jokainen auto/kori täytyy olla 

seurattavissa ja identifioitu heti prosessin alusta, joten Hunterin täytyy jokainen 

korihitsaamossa aloitettava kori lukea ja identifioida. Erätuotanto ei myöskään saa aiheuttaa 

ongelmia maalaamossa, joka on seuraava tuotanto-osasto. Tuotantojono täytyy olla maalaamon 

alussa vähintään samalla tasolla kuin se on tällä hetkellä ollut, joten se täytyy ottaa huomioon 

erätuotantoa suunniteltaessa. Erän koko, eli kuinka monen päivän/tunnin osalta tilausjonoa 

uudelleen järjestellään, täytyy ottaa huomioon materiaalitarpeen määrityksessä. Jos tilauspotti 

on yli päivän tuotantomäärä, niin osia ei välttämättä vielä ole saatavilla, eli tässä tapauksessa 

täytyy materiaalisuunnittelun tarvelaskentaa tehdä sitten myös muutoksia. 

 

Materiaalitarpeen määrittäminen käyttämällä siirtolukua ei tule koskaan tuottamaan oikeaa 

tulosta, koska järjestelmä ei kykene vastaanottamaan sitä siirtolukua, joka olisi oikein. SAP:iin 

ei voi laittaa luvuksi esimerkiksi 2,2 päivää vaan sinne joudutaan laittamaan joko 2 tai 3 päivää. 

Ratkaisu, jota seuraavaksi lähdetään tutkimaan, täytyy olla sellainen, että se poistaa siirtoluvun 

käytöstä kokonaan. Tarve määrittyy kokoonpanoon jatkossakin samalla tavalla eli ratkaisun 

täytyisi olla myös sellainen, ettei tähän prosessiin tarvitse tehdä muutoksia. Kun korihitsaamon 

tarve saadaan laskettua suoraan ilman, että se määritetään kokoonpanon tarpeesta siirtoluvulla, 

saadaan kotiinkutsutilausten määrät täsmäämään paremmin tuotantotilanteeseen. Samalla 

pystytään pienentämään riskiä ylimääräisten rahtien, osien loppumiseen ja ylisuureen 

varastoon. 
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5 KORIHITSAAMON MATERIAALITARVELASKENNAN 

KEHITTÄMINEN 

Tämän kappaleen tarkoituksena on kuvata, miten hitsaamon materiaalitarvelaskennassa oleva 

ongelma saadaan poistettua. Kappaleessa kerrotaan tarkasti mitä asioita täytyy eri järjestelmissä 

muuttaa, jotta muutos on mahdollinen. Ratkaisun hyödyt esitellään lopuksi, jotta ymmärretään, 

miksi tämä muutos kannattaa ja pitää tehdä. 

Korihitsaamon materiaalitarvelaskennan suurin haaste on siirtoluku, jolla tarvetta yritetään 

siirtää kokoonpanolta korihitsaamoon. Kun siirtoluvusta päästään eroon, niin korihitsaamon 

materiaalitarve määrittyy suoraan ilman kokoonpanoon vertaamista. Siirtoluvusta eroon 

pääseminen vaatii oman tuotantotilauksen SAP:iin ja kun maalaamolla ei ole montaakaan osaa, 

niin korihitsaamon tilaukseen yhdistetään myös maalaamon osat. Tällä yhdistymisellä on 

muitakin hyötyjä, mutta niistä kappaleen lopussa. 

 

Siirtoluku on mainittu yhtenä suurimmista materiaalitarvelaskennan ongelmista, joten teoria 

tukee sen poistamista. Siirtoluvun poistaminen myös vähentää, ellei jopa poista kokonaan 

erillisen Excel-taulukon käyttämisen. 

 

SAP määrittää tällä hetkellä kokoonpanon tarpeen kokoonpanon aloitusajan mukaan eli se 

laskee montako autoa, on aikataulutettu tietylle päivälle ja laskee niiden autojen osaluetteloiden 

perusteella jokaisen osan tarpeet tilausjaksolle. Tämä sama tapa voidaan toteuttaa myös 

koritehtaalle pienillä muutoksilla SAP:iin. Suuremmat muutokset vaaditaan Lean Systemissä, 

jossa täytyy tehdä oma tilausten siirto työkalu koritehtaalle sekä mahdollistaa osaluetteloiden 

lähettäminen SAP:iin siten, että koritehtaan ja kokoonpanon luettelot lähetetään erikseen. 

Materiaalitarvelaskennan siirtoluku saadaan poistettua käytöstä, kun koritehtaalle saadaan 

muodostettua oma tuotantotilaus SAP:iin. Omalle tuotantotilaukselle saadaan muodostettua 

oma tarve ja sitä kautta tarvelaskennassa ei tarvita enää siirtolukua. Jotta tämä saadaan tehtyä, 

vaaditaan muutoksia eri systeemeihin, jotka selitetään seuraavaksi. 
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5.1 Osaluettelot 

Koritehtaan esivalmiste täytyy luoda SAP:iin ja Lean Systemiin ennen kuin osaluettelon 

jakaminen on mahdollista. Kuten nykytila-analyysista kävi ilmi, lähettää Lean System 

osaluettelon SAP:iin. Osaluettelo on koko auton eikä sitä ole eritelty korihitsaamolle, 

maalaamolle ja kokoonpanolle. Jotta SAP saa muodostettua kaksi tuotantotilausta tarvitsee sen 

saada sekä koritehtaan että kokoonpanon osaluettelot erikseen.  Kun SAP saa osaluettelot 

erikseen, pystyy se muodostamaan kaksi eri tuotantotilausta, joihin se hakee osat omista 

osaluetteloistaan.  

 

Osaluettelot siirretään Lean Systemistä SAP:iin EAI:n kautta, joten osaluettelot jaetaan 

EAI:ssa. Osaluetteloiden jakaminen suoraan Lean Systemissä onnistuisi myös, mutta 

järjestelmän kuormitusta minimoidakseen jakaminen tehdään EAI:ssa. Kuvassa 20 on kuvattu 

koko tilauksen eteneminen eri järjestelmien välillä. 
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Kuva 20: Kuvaus osaluetteloiden jakamisesta ja uusista tilauksista 

 

Osaluetteloiden viennin yhteydessä koritehtaan osaluetteloon lisätään parametri, joka kertoo, 

että se kuuluu kokoonpanon osaluetteloon ja koritehtaan osaluettelon tunnus sisällytetään 

kokoonpanon osaluetteloon. Näin osaluettelot on keskenään linkitetyt.  Molemmille 

automalleille tulee luonnollisesti omat osaluettelot. 
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5.2 MRP-ajo 

Kun SAP:ssa on omat tuotantotilaukset koritehtaalle ja kokoonpanolle, voidaan MRP-ajossa 

tarpeet määrittää erikseen koritehtaalle ja kokoonpanolle. Koritehtaan osien kohdalla käytetään 

korihitsaamon aloitusaikaa ja kokoonpanon kohdalla kokoonpanon aloitusaikaa. Kuvasta 21 

nähdään, että niillä on jo tällä hetkellä eri aloitusajat, mutta MRP-ajo käyttää vain kokoonpanon 

aloitusaikaa tarvelaskennassa. 

 

Kuva 21: Korihitsaamon ja kokoonpanon aloitusajat 

5.3 Tilausten aloitusajan ja materiaalitarpeen siirto 

Kuvassa 21 nähtävää kokoonpanon aloitusaikaa siirretään nykytilassa tilausten siirtotyökalulla 

tuotantotilanteen mukaan. Jotta SAP kykenee määrittämään materiaalitarpeet koritehtaan 

nykytilanteen mukaan, tarvitsee myös korihitsaamon aloitusaikaa siirtää tuotantotilanteen 

mukaan. Tätä varten täytyy luoda uusi tilaustensiirtotyökalu korihitsaamon aloitusajalle, jolle 

pystytään antamaan omat arvot.  

 

Kappaleessa 4.2.5 esitelty tilaustensiirtotyökalu pystytään kopioimaan koritehtaalle 

sellaisenaan, jonka jälkeen on mahdollista suorittaa uudelleenajoitus koritehtaalle erikseen. 

Tilaustensiirtotyökalu tarvitsee omat työaika- ja tuotantomääräkalenterit hitsaamoille kuvat 22 
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ja 23, jotta se pystyy ajoittamaan tilausten aloitukset tuotantopäiville. 

 

Kuva 22: Korihitsaamon tuotantomäärä kalenteri 
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Kuva 23: Korihitsaamon työaikakalenteri 

Näiden avulla tuotannonsuunnittelija pystyy siirtämään korihitsaamon materiaalitarpeita 

tuotantotilanteen mukaan ja SAP pystyy sitten hyödyntämään korihitsaamon aloitusaikoja 

MRP-ajossa. Kuvat 22 ja 23 eivät ole oikeasti korihitsaamon vaan kokoonpanon kalentereita, 

koska korihitsaamon kalentereita ei ole vielä ehditty luomaan, mutta toiminta ja ulkonäkö tulee 

olemaan täysin samanlainen kuin näissä. 
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5.4 Ennuste 

Ennuste täytyy lisätä materiaalitarpeeksi tilausjakson perään kuten se nykytilassakin tehdään, 

mutta koritehtaalle täytyy se määrittää uusiksi eli ennuste tarvitsee eri käyttöönottopäivän kuin 

kokoonpanon ennuste. SAP:iin tarvitsee lisätä oma ennusteen käyttöönottopäivä koritehtaalle, 

jos muutosta ei tehdä muodostuu tilausjakson pään ja ennusteen väliin muutaman päivän tyhjä 

aukko, jossa ei ole tarpeita lainkaan. Aukko johtuu siitä, että korihitsaamo on tilauksissa 

kokoonpanoa edellä kuten jo nykytila-analyysissa on mainittu. 

5.5 Tilauksen edistymä ja kulutuspoisto 

Kun tuotantotilauksia tulee kaksi yhden sijaan, täytyy tilauksen edistymä pystyä kuittaamaan 

molemmille tilauksille erikseen. Lean Systemiin tarvitsee jollain tapaa erottaa nämä SAP:ssa 

olevat tilaukset, jotta se kykenee tilauksen edistymän kuittaamaan SAP:lle. Tilauksen edistymä 

saadaan kuitattua SAP-vaiheen avulla eli koritehtaan esivalmisteen nimikkeen tietoihin lisätään 

tieto, minkä operaation jälkeen tilaus kuitataan. Operaatio on tässä kohtaa korihitsaamon 

aloitus, jota käytetään tietona sekä aloituksesta että kulutuspoiston pisteenä. Tämän jälkeen 

SAP pystyy aloittamaan kokoonpanon tilauksen ja prosessi etenee. 
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5.6 Uusi prosessikuvaus 

Noutotilauksen 
suuruuden määritys 

SAP:ssa

SAP vertaa materiaalitarvetta 
saldoihin, kuljetuksessa oleviin, 

varmuusvarastoon ja 
kuljetusaikaan. Tämän lisäksi 

huomioidaan EOQ ja 
pakkauskoko. 

Tilausjaksoa päivitetään 
joka päivä eli ASF:stä ja 

TBE Dailystä haetaan 
tiedot joka päivä.

Tuotannonohjaus 
muodostaa 

tuotantojonon 
tilauksista

ASF

Autotilaukset 
Lean Systemiin

Lean 
System

Lean System:
Materiaalitarpeen 

ennuste saadaan täältä

Töiden aloitusaikojen 
uudelleenajoitus 
koritehtaalle ja 
kokoonpanolle 

erikseen

Autotilaukset 
SAP:iin

SAP
Lean tekee 

tilausrivit, työt 
ja työn vaiheet

Leanista siirretään 
Hunteriin tilaukset vasta x 
päivää ennen. (Uudelleen 
ajoitetut työt). Se tilanne 

mikä on siirtopäivänä.

Tuotantojono 
Hunteriin

 Töiden ajoitukset 
viedään SAP:iin Sales 
orderille (aikaleimat)

MRP ajo suoritetaan 
koritehtaan 
tilauksille ja 

kokoonpanon 
tilauksille erikseen

TBE Daily

Lean 
System

Autotilausten 
osalistat

Autotilausten 
osalistat Lean 

Systemiin

SAP
Autotilausten 

osalistat 
SAP:iin

Materiaalisuunnitteli
ja lähettää 

toimitusohjelman 
toimittajalle

Toimittaja varaa 
noudon VATRP:stä

VATRP

Osat saapuu VA:lle

SAP

Lean 
System

Hitsaamon 
logiikka pyytää 

Hunterilta 
tuotantomäärän 

mukaiset erät 
korivariantteja

Järjestelmät Prosessi TehtävätJärjestelmät

Hunter

Lean 
System

Toimitusohjelma pitää sisällään 
aina seuraavat 9 kuukautta. 

Ensimmäiset 3 kuukautta 
nähdään päiväkohtaisesti ja sen 

jälkeen kuukausittain.

SAP

SAP

SAP

EAI jakaa 
osalistat 

koritehtaalle ja 
kokoonpanolle

EAI = Enterprise Application IntegrationKoritehdas = hitsaamo ja maalaamo

Logiikka 
muodostaa erät 

pienimmästä 
suurimpaan

Logiikka aloittaa 
korin

Logiikka

Logiikka

Logiikka

Erätuotanto koskee vain A-
sarjaa. GLC:n tuotanto 

toimii edelleen Hunterin 
tuotantojonon mukaisesti

EAI

Hitsaamon 
tuotanto 
aloittaa 

Hunterin jonon 
mukaisesti

Hunter

 

Kuva 24: Uusi prosessikuvaus materiaalisuunnittelusta tuotannon aloitukseen 
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Kuvassa 24 on kuvattu uusi prosessikuvaus. Vihreällä on kuvattu ne kohdat, jotka ovat 

muuttuneet kehitystyön aikana ja jotka on tämän kappaleen aiemmissa luvuissa selitetty.  

 

5.7 Hyödyt  

Korihitsaamon materiaalitarvelaskennan siirtoluvun poistamisella ja yhdistämällä korihitsaamo 

ja maalaamo eli koritehdas yhdeksi tilaukseksi saadaan monia hyötyjä. Ensimmäinen hyöty on 

tietenkin se mihin tässä pyrittiin eli parantamaan korihitsaamon materiaalitarvelaskennan 

prosessia ja sen tarkkuutta. Todellinen realisoitu rahallinen hyöty saadaan selville vasta, kun 

prosessi on rakennettu ja viety järjestelmiin, joka tapahtuu vuoden 2021 aikana.  

 

Muutosten jälkeen lisärahtien ja ylipursuavan varaston vaara pienenee ja sitä kautta pääomaa 

sitoutuu varastoon vähemmän kuin ennen. Varmuusvarastoja pystytään myös pienentämään, 

koska materiaalitarpeet ovat oikein eikä tarvitse varautua ylimääräisiin ongelmatilanteisiin. 

SAP:ssa olevia varastoparametrejä pystytään jatkossa optimoimaan paremmin, kun tiedetään 

tarpeet, miten pitkä GR-aika tarvitsee olla ja miten iso varmuusvarasto halutaan osalle. 

Nykytilassa käytössä on siirtoluku, GR-aika ja varmuusvarasto, jotka kaikki kasvattavat 

varastoa omilla tavoillaan, mutta jatkossa siirtoluku poistuu ja sen myötä koko tarve on täysin 

nähtävissä, joka mahdollistaa GR-ajan ja varmuusvaraston optimoinnin. 

 

Osamuutosten kohdalla on myös helpompi määrittää milloin osat loppuvat ja milloin uusi osa 

tulee käyttöön, kun tarpeet on kohdallaan. Teknisten muutosten kohdalla tärkeintä on tietää 

mihin asti osat riittävät ja tarpeiden oikeellisuus helpottaa tätä valtavasti. 

 

Yksi aika merkittäväkin hyöty on se, että kokoonpanon tilauksia ei tarvitse avata SAP:ssa 7 

päivää ennen tuotannon aloitusta vaan se tapahtuu vasta muutama päivä ennen kuin tuotanto 

alkaa kokoonpanossa. Tästä syystä tilausten jäädytetty aika kokoonpanossa pienenenee 

huomattavasti ja muutoksia on mahdollista tehdä tilauksiin vielä myöhemmässä vaiheessa. 

Parantaa huomattavasti tuotannon joustavuutta verrattuna nykytilaan ja mahdollistaa siis 

tilausten järjestelyn vielä hyvin lähellä kokoonpanon aloitusta. 
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6 ERÄTUOTANNON SIMULOINTI JA TOTEUTUS 

Tämän kappaleen tarkoitus on kuvata, miten varmistetaan erätuotannon aloittamisen jälkeen 

tuotantojonon säilyminen suunnittelussa korihitsaamon jälkeen sekä miten itse erätuotanto on 

mahdollista toteuttaa. Varmistus saadaan simuloimalla erätuotantoa valmiilla korihitsaamon 

simulaatiomallilla erilaisilla tuotantovolyymeilla, tuotantomixeillä ja työaikamalleilla. 

Kappaleessa kerrotaan lopuksi, miten erätuotanto on mahdollista korihitsaamossa toteuttaa ja 

mitä hyötyjä siitä saadaan. 

6.1 Alustus 

Erätuotantoa on mahdollista tehdä tuotantoprosessin näkökulmasta A-sarjan korihitsaamossa 

kuten nykytila-analyysissa jo selvisi, mutta se vaatii sen, että tilauksia täytyy pystyä 

järjestelemään uudelleen siten, että se ei vaikuta seuraavalle osastolle lähtevään tuotantojonoon. 

 

Erätuotanto voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla: 

1. Logiikan avulla 

a. Hunterista annetaan päivän tai puolen päivän tuotantomäärän verran korimalleja 

logiikalle, joka siitä sitten muodostaa erät. 

2. Lean Systemin avulla 

a. Lean Systemissä muodostetaan korihitsaamolle täysin oma erätuotantojono, 

joka sitten viedään Hunteriin ja korihitsaamo aloittaa sen jonon mukaisesti. 

Erätuotannon vaikutus tuotantojonoon sekä korivaraston täytökseen täytyy simuloida ennen 

kuin varsinaista erätuotannon muodostamista voidaan lähteä tarkemmin suunnittelemaan. 

Jos erätuotanto toteutetaan logiikan avulla, täytyy ottaa huomioon muutamia seikkoja. 

Tuotantojono täytyy pystyä uudelleen järjestelemään ennen kuin korit lähtevät maalaamoon eli 

jono täytyy saada samaksi kuin se olisi ilman erätuotantoa. Tämä pystytään tekemään Hunterin 

tilauksenoikaisun ja oikeastaan jo pelkästään korivaraston täytöksen avulla kuten simulaatio 

osoitti.  
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Kuva 25: Tuotantoprosessi kuvattu pelkistetysti 

Jotta erätuotantoa voi suunnitella on ymmärrettävä, miten tuotantoprosessi kulkee 

korihitsaamosta maalaamoon ja mitä jonolle voi tässä välissä tehdä. 

 

Korihitsaamossa on kaksi erillistä tuotantolinjaa, joiden jälkeen tuotantolinjat yhdistyvät kuten 

kuvasta 25 nähdään. Tuotantojono muodostuu korihitsaamon jälkeen ja sitä on mahdollista 

uudelleen järjestää korivarastossa korihitsaamon jälkeen ja vielä toisen kerran maalaamon 

jälkeen. Korivarastossa on yhteensä 480 paikkaa, joista korihitsaamon käytössä on 320 paikkaa 

ja 160 paikkaa on maalaamon käytössä. Korivarastoon korit menevät siinä järjestyksessä kuin 

ne sinne saapuvat, mutta ne lähtevät sieltä korin tilauksen jononumeron mukaisessa 

järjestyksessä. Korivaraston avulla pystytään siis oikaisemaan jonoa, kunhan korivarastossa 

vain on tarpeeksi eri korimallin koreja. Hunterin tilauksenoikaisu auttaa vielä entisestään jonon 

oikaisussa korivarastossa. Se kykenee siis vaihtamaan tilauksia saman korimallin korista 

toiseen. Jos korivarastossa on vain tarpeeksi korimalleja, Hunter hoitaa loput ja jono 

maalaamon säilyy sellaisena kuin tuotannonohjaus on sen suunnitellut. 

6.2  Erätuotannon simulointi 

Simuloinnilla on tarkoitus saada selville, miten suuria tilauspotteja on mahdollista järjestellä 

eriksi ilman, että se vaikeuttaa just-in-sequence jonon muodostamiseen ennen kokoonpanoa. 

Just-in-sequence tarkoittaa tässä tapauksessa, sitä että korien täytyy tulla oikeaan aikaan ja vielä 

oikeassa järjestyksessä kokoonpanoon. Tavoitteena on, että erätuotanto ei heikennä jonoa 

lainkaan vaan se lähtisi erätuotannosta huolimatta täysin tai ainakin melkein samana kuin sen 

tuotannonohjaus on suunnitellut. 

 

Simulointi suoritetaan PPI-informatik yrityksen kanssa yhteistyössä, jossa ajetaan erilaisia 

skenaarioita simulointimallilla, joka vastaa VA:n tuotantoprosessia. Simulointia varten 

annetaan parametrejä, joista käy ilmi tuotantovolyymit, tuotteiden keskinäinen tuotantoero, 
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varianttien keskinäiset määrät, työaikamallit, tuotantolinjojen käytettävyys, korjattavien 

tuotteiden osuus, laadunmittausaikataulut ja tuotantobufferit. Näiden parametrien avulla 

simulaatio vastaa hyvin pitkälti todellisuutta ja simuloinnin tarkkuus on hyvä. Simulointi ei 

kuitenkaan ota huomioon tilaustenvaihdon tuomaa hyötyä, joten se täytyy ottaa huomioon, kun 

tuloksia arvioidaan. 

 

Simulaation tulosten avulla tehdään logiikkaan erämuodostus parametrit, joiden avulla erät 

muodostetaan Hunterin toimittamista varianttimääristä. Simulaatiota ajetaan kolmella eri 

skenaariolla, jotka perustuvat tulevaisuuden tuotantolukuihin. 

6.2.1 Simulaation perustietoja 

Simulaatiossa korihitsaamot (A ja GLC) toimivat eri työaikamalleissa riippuen 

tuotantovolyymista ja maalaamo ja kokoonpano toimivat aina TAM35 työaikamallissa eli 

kolme vuoroa viitenä päivänä viikossa. Erätuotanto on tarkoitus toteuttaa vain A-sarjan osalta, 

mutta siitä huolimatta simulaatiossa täytyy ottaa myös huomioon GLC, koska ne muodostavat 

yhdessä tuotantojonon korihitsaamon jälkeen. A-sarjan eri variantit ja niiden keskinäiset suhteet 

toimivat parametreinä tuotantojonon muodostuksessa ja erien muodostamisessa. GLC:n 

variantteja käytetään vain tuotantojonon muodostamisessa sekä jonon oikeellisuutta 

tarkasteltaessa. 

A-sarjan variantit: 

C10 = Jäykkä akseli ja umpikatto 

C11 = Jäykkä akseli ja panoraamakatto 

M10 = Multilink jousitus ja umpikatto 

M11 = Multilink jousitus ja panoraamakatto 

H10 = Hybridi ja umpikatto 

H11 = Hybridi ja panoraamakatto 

 

A-sarjan korista voidaan tehdä vasemmalta tai oikealta ohjattava auto ja se lyödään lukkoon 

vasta siinä vaiheessa, kun kori lähtee maalaamosta kokoonpanoon. Tuotantojonossa 
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ohjattavuus näkyy, mutta todellisuudessa sillä ei ole A-sarjan osalta merkitystä ennen kuin kori 

nostetaan kokoonpanoon. Korihitsaamon kannalta vain yllä olevilla varianteilla on merkitystä. 

GLC:n variantit: 

L12 = Vasemmalta ohjattava ja umpikatto 

L13 = Vasemmalta ohjattava ja panoraamakatto 

R12 = Oikealta ohjattava ja umpikatto 

R13 = Oikealta ohjattava ja panoraamakatto 

Ensimmäinen kirjain kuvaa onko auto jäykkä, multilink vai hybridi ja numerot kertovat onko 

autossa umpi vai panoraama katto. Erät muodostetaan C:n, M:n ja H:n mukaan eli niissä ei oteta 

huomioon mikä katto autoon on tulossa. Kun korit on aloitettu ja Hunter lukee niihin, jonkun 

tietyn tilauksen tiedot, tiedetään myös mikä katto autoon tuleen. Kokoonpanon tuotantojono on 

simulaatiossa jono, joka on muodostettu käyttämällä jokaisen variantin (A ja GLC) 

prosenttiosuutta koko tuotannosta. 
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Tuotantojono muodostetaan siten, että kokonaismäärästä 450 24,52% on C10 variantteja 

tasaisin välein ja sama toistetaan kaikille muille. Kuvassa 24 on esimerkki tuotantojonosta.

 

Kuva 26: Simulaatiota varten luotu tuotantojono Siemensin simulaatio-ohjelmassa 
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Tuotantojono todellisuudessa muodostetaan tiettyjen kokoonpanon kriteerien perusteella, mutta 

simulaatiossa näin tarkkaa jononmuodostusta ei tarvita, sillä tarkoituksena on vaan selvittää, 

miten paljon erätuotanto jonoa sotkee ja miten suuri välivarasto korihitsaamon ja maalaamon 

välillä kykenee tämän sekaantumisen korjaamaan.  

6.2.2 Skenaario 1 (GLC 245 ja A 220) 

Tässä skenaariossa korihitsaamon kokonaisvolyymi on 465, joista GLC:tä on 245 ja A:ta 220 

kappaletta. Molemmat korihitsaamot toimivat TAM25 työaikamallissa eli kaksi vuoroa viitenä 

päivänä viikossa. Maalaamo ja kokoonpano toimivat TAM35 työaikamallissa kuten edellisessä 

kappaleessa jo mainittiin. 

 

Taulukko 2: Skenaario 1 varianttien jakaumat 

Taulukon 2 prosenttien perusteella saadaan muodostettua tuotantojono kokoonpanolle. 

Kuvassa 26 on esimerkki jonosta. Taulukosta 3 nähdään A-sarjan varianttien keskinäisen 

jakauman, jota voidaan hyödyntää erien tuotantojärjestystä miettiessä. 

 

C10_L 15,69 %

C10_R 8,83 %

C11_L 3,17 %

C11_R 1,78 %

M10_L 4,13 %

M10_R 2,32 %

M11_L 1,24 %

M11_R 0,70 %

H10_L 4,95 %

H10_R 2,79 %

H11_L 1,10 %

H11_R 0,62 %

L12 15,67 % L12 15,67 %

L13 29,11 % L13 29,11 %

R12 2,77 % R12 2,77 %

R13 5,14 % R13 5,14 %

Total 100 % 100 %

1,72 %

GLC

A-sarja

C10 24,52 %

C11 4,95 %

M10 6,45 %

M11 1,94 %

H10 7,74 %

H11
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Taulukko 3: Skenaario 1: A-sarjan varianttien keskinäinen jakauma 

Simulaation aluksi ajettiin tuotantoa ilman erätuotantoa, jotta oltiin varmoja, että 

simulaatiomalli toimii oikein ja jotta saatiin vertailuarvot tuotantojonosta ja korivaraston 

varastotasojen toiminnasta. Kuvassa 27 on vertailupohja korivaraston kiertoajoista ilman 

erätuotantoa.  

 

Kuva 27 : Skenaario 1: Korivaraston kiertoajat ilman erätuotantoa 

Volyymi Variantti %-osuus Kpl

C 62,27 % 137

M 17,73 % 39

H 20,00 % 44

A-sarja 220
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Erät valmistettiin simulaatiossa aluksi C, H ja M järjestyksessä. Ensimmäisessä simuloinnissa 

kokeiltiin, onko mahdollista ajaa erät kokonaisuudessaan ilman niiden jakamista ja sen jälkeen 

ajettiin simulaatio, niin että jokainen variantti jaettiin kahteen yhtä suureen erään.  
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Kuva 28: Skenaario 1: Korivaraston kiertoaika yhden erän tuotannolla 
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Kuva 29: Skenaario 1: Korivaraston kiertoaika kahden erän tuotannolla 

  Skenaario 1 Järjestys C-H-M 

  

Ilman erätuotantoa 
A-sarja  

1 erä/pv 
A-sarja 

2 erää/pv   

Korivarasto → Maalaamo 99,72 96,38 98,83 

Taulukko 4: Skenaario 1 jononpito C-H-M järjestyksellä 

Ensimmäisten simulaatioiden perusteella todettiin, että jononpito ja korivaraston varastotasot 

eivät olleet halutulla tasolla kuten taulukosta 4 nähdään. Kuvasta 28 käy ilmi, että yhden erän 

tuotannolla yli 600 koria lähtee korivarastosta alle tunnin sisällä sinne menemisestä, joka 

tarkoittaa käytännössä sitä, että korit ovat myöhässä, joka myös näkyy maalaamoon menevässä 

jononpidossa 96,38% (taulukko 4). Kahden erän tuotannolla (kuva 29) tätä efektiä ei näy vaan 

korit ovat keksimäärin pidempään korivarastossa kuin yhden erän tuotannolla ja myös 

jononpito on parempi 98,83% (taulukko 4). Molemmissa vaihtoehdoissa monet korit ovat yli 

24 tuntia korivarastossa, mutta se johtuu viikonlopuista, jolloin ei tuotantoa ole.  
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Skenaario 1 - A-Sarja 1 erä/pv, järjestys C-H-M   

Malli / Variantti 

Kiertoaika [h] korivarastossa 

Keskiarvo Minimi Maksimi* 

A_C 28,0 4,9 77,6 

A_H 12,3 0,0 65,6 

A_M 4,1 0,0 63,3 

GLC 19,5 0,0 66,4 

*Maksimi pitää sisällään viikonloput (Korit ei liiku 48 tuntiin) 

Taulukko 5: Skenaario 1: Kiertoajat C-H-M järjestyksellä 

Skenaario 1 - A-Sarja 2 erää/pv, järjestys C-H-M 

Malli / Variantti 

Kiertoaika [h] korivarastossa 

Keskiarvo Minimi Maksimi 

A_C 23,2 1,7 70,5 

A_H 15,1 0,0 66,6 

A_M 13,1 0,0 65,3 

GLC 19,8 0,2 66,9 

*Maksimi pitää sisällään viikonloput (Korit ei liiku 48 tuntiin) 

Taulukko 6: Skenaario 1: Kiertoajat C-H-M järjestyksellä 

H ja M variantit loppuivat useasti korivarastosta ja siten jononpito huononi etenkin maalaamon 

sisäänmeno kohdassa verrattuna normaalin tuotantoon ilman erätuotantoa. Taulukoista 5 ja 6 

nähdään, että H ja M varianttien minimikiertoaika on 0 eli kori saapuu korivarastoon ja lähtee 

saman tien maalaamoon. Tämän perusteella päätettiin ajaa uudestaan simulaatiot, mutta 

käänteisellä varianttijärjestyksellä eli ensin pieni volyyminen variantti M ja sitten H ja 

viimeiseksi C.  
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Kuva 30: Skenaario 1: Korivaraston kiertoajat yhden erän tuotannolla ja M-H-C järjestyksellä 

Skenaario 1 - A-Sarja 1 erä/pv, järjestys M-H-C 

Malli / Variantti 

Kiertoaika [h] korivarastossa 

Keskiarvo Minimi Maksimi 

A_C 13,6 0,0 63,6 

A_H 27,2 3,7 80,5 

A_M 30,3 1,7 83,1 

GLC 18,9 0,0 66,7 

*Maksimi pitää sisällään viikonloput (Korit ei liiku 48 tuntiin) 

Taulukko 7: Skenaario 1: Kiertoajat M-H-C järjestyksellä 

 

Kuvasta 30 nähdään, että kiertoajat jakautuvat selvästi paremmin kuin CHM-järjestyksellä 

(vertaa kuva 28), joka viittaa myös siihen, ettei koreja ole paljoa myöhässä, kun vain muutamia 

kymmeniä koreja on lähtenyt korivarastosta alle tunnissa.   
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Kuva 31: Skenaario 1: Korivaraston kiertoajat kahden erän tuotannolla ja M-H-C järjestyksellä 

Skenaario 1 - A-Sarja 2 erää/pv, järjestys M-H-C 

Malli / Variantti 

Kiertoaika [h] korivarastossa 

Keskiarvo Minimi Maksimi 

A_C 14,30 0,01 64,26 

A_H 23,47 0,04 71,91 

A_M 25,27 3,32 73,76 

G 17,84 0,01 66,64 

*Maksimi pitää sisällään viikonloput (Korit ei liiku 48 tuntiin) 

Taulukko 8: Skenaario 1: Kiertoajat M-H-C järjestyksellä 

   Järjestys M-H-C 

  

Ilman erätuotantoa 
A-sarja  

1 erä/pv 
A-sarja 

2 erää/pv   

Korivarasto → Maalaamo 99,72 99,25 99,62 

 

Taulukko 9: Skenaario 1: Jononpito M-H-C järjestyksellä prosentteina 
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Korivaraston kiertoajat olivat selkeästi paremmat sekä yhden erän että kahden erän tuotannolla 

kuin CHM-järjestyksellä kuten kuvista 30 ja 31 ja taulukoista 7 ja 8 nähdään. Taulukosta 9 

nähdään, että maalaamon menevä jononpito on yhden sekä kahden erän tuotannolla melkein 

sama kuin ilman erätuotantoa. Ilman erätuotantoa korivaraston kiertoaikojen kuvaaja on hyvin 

lähellä CHM-järjestyksen molempien vaihtoehtojen kuvaajia ja samalla myös jononpito pääsee 

hyvin lähelle sen jononpitoa. Päätettiin tulosten perusteella, että loput skenaariot ajetaan vain 

tällä MHC-järjestyksellä, koska se osoittautui huomattavasti paremmaksi. 

 

6.2.3 Skenaario 2 (GLC 258 ja A 192) 

Tässä skenaariossa korihitsaamon kokonaisvolyymi on 450, joista GLC:tä on 258 ja A:ta 192 

kappaletta. Molemmat korihitsaamot toimivat TAM25 työaikamallissa eli kaksi vuoroa viitenä 

päivänä viikossa. Maalaamo ja kokoonpano toimivat TAM35 työaikamallissa kuten edellisessä 

kappaleessa jo mainittiin. 

 

Taulukko 10: Skenaario 2: Varianttien jakaumat 

C10_L 10,23 %

C10_R 7,11 %

C11_L 6,16 %
C11_R 4,28 %

M10_L 1,97 %

M10_R 1,37 %

M11_L 1,05 %

M11_R 0,73 %

H10_L 4,20 %

H10_R 2,92 %

H11_L 1,57 %

H11_R 1,09 %

L12 16,86 % L12 16,86 %

L13 31,30 % L13 31,30 %

R12 3,21 % R12 3,21 %

R13 5,96 % R13 5,96 %

Total 100 % 100 %

2,67 %

GLC

A-sarja

C10 17,33 %

C11 10,44 %

M10 3,33 %

M11 1,78 %

H10 7,11 %

H11
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Taulukko 11: Skenaario 2: A-sarjan varianttien keskinäinen jakauma 

 

Kuva 32: Skenaario 2: Korivaraston kiertoajat ilman erätuotantoa 

 

Yllä olevissa taulukoissa 10 ja 11 on skenaarion perustiedot, jotka on annettu simulaatiomalliin 

ja sieltä on saatu seuraavien sivujen tuloskuvaajat. Kuvassa 32 on vertailupohjaksi annettu taas 

ilman erätuotantoa oleva korivaraston kiertoaikojen kuvaaja, jonka avulla pystyy vertailemaan 

varaston käyttäytymistä. 

Volyymi Variantti %-osuus Kpl

C 65,10 % 125

M 11,98 % 23

H 22,92 % 44

A-sarja 192
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Kuva 33: Skenaario 2: Korivaraston kiertoajat yhden erän tuotannolla 

 

Skenaario 2 - A-Sarja 1 erä/pv, järjestys M-H-C 

Malli / Variantti 

Kiertoaika [h] korivarastossa 

Keskiarvo Minimi Maksimi 

A_C 14,2 0,0 64,8 

A_H 26,8 1,5 77,6 

A_M 29,3 2,0 81,2 

GLC 19,3 0,8 67,2 

*Maksimi pitää sisällään viikonloput (Korit ei liiku 48 tuntiin) 

Taulukko 12: Skenaario 2: Kiertoajat M-H-C järjestyksellä 
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Kuva 34: Skenaario 2: Korivaraston kiertoajat kahden erän tuotannolla 

Skenaario 2 - A-Sarja 2 erää/pv, järjestys M-H-C 

Malli / 
Variantti 

Kiertoaika [h] korivarastossa 

Keskiarvo Minimi Maksimi 

A_C 15,7 0,0 64,5 

A_H 24,2 1,3 72,0 

A_M 25,7 5,3 74,2 

GLC 19,3 0,0 67,4 

*Maksimi pitää sisällään viikonloput (Korit ei liiku 48 tuntiin) 

Taulukko 13: Skenaario 2: Kiertoajat M-H-C järjestyksellä 

Korivaraston kiertoajat ovat hyvin samankaltaiset sekä yhden erän että kahden erän 

tuotannossa, joten suurta ei eroa ei ole kumman kanssa kannattaisi tältä osin toimia (kts. Kuva 

33 ja 34 sekä taulukot 12 ja 13). Tuotannon kannalta yhden erän tuotanto on parempi, koska se 

vähentää esikokoonpano-osien mallin vaihtoon kuluvaa aikaa. Tuleva tuotemuutos, joka tuo 

lisävariantin keulille puoltaa myös tätä yhden erän tuotantoa, koska silloin myös etuosa solu 

pyörii erätuotannossa. Ilman erätuotantoa tai erätuotannolla korien kiertoaika korivarastossa on 

hyvin samantyyppinen, mutta erätuotannossa korit pysyvät siellä lyhyemmän aikaa johtuen 

siitä, että erätuotanto sotkee jonoa ennen kuin se oikaistaan korivarastossa.  
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   Järjestys M-H-C 

  

Ilman erätuotantoa 
A-sarja  

1 erä/pv 
A-sarja 

2 erää/pv   

Korivarasto → Maalaamo 99,99 99,80 99,97 

Taulukko 14: Skenaario 2: Jononpito M-H-C järjestyksellä prosentteina 

Kuten taulukosta 14 nähdään, ei tässä skenaariossa ole suurta eroa yhden erän ja kahden erän 

tuotannolla järjestyksen ollessa M-H-C.  Molempien vaihtoehtojen jononpito maalaamoon 

sisään mennessä on erittäin hyvä, joten erätuotanto on mahdollista tälläkin skenaariolla sekä 

yhden että kahden erän tuotannolla. 

6.2.4 Skenaario 3 (GLC 326 ja A 124) 

Tässä skenaariossa korihitsaamon kokonaisvolyymi on 450, joista GLC:tä on 326 ja A:ta 124 

kappaletta. A-sarjan korihitsaamo tuottaa koreja yhdessä vuorossa viitenä päivänä viikossa eli 

työaikamalli on TAM15 ja GLC-korihitsaamo tuottaa koreja kolmessa vuorossa viitenä päivänä 

viikossa eli työaikamalli on TAM35. Maalaamo ja kokoonpano toimivat TAM35 

työaikamallissa kuten edellisessä kappaleessa jo mainittiin. Taulukoissa 15 ja 16 on simulaation 

perustiedot ja kuvassa 35 löytyy vertailupohja korivaraston kiertoajoista ilman erätuotantoa. 

 

Taulukko 15: Skenaario 3: varianttien jakaumat 

C10_L 2,92 %

C10_R 4,20 %

C11_L 3,19 %

C11_R 4,59 %

M10_L 0,55 %

M10_R 0,79 %

M11_L 0,64 %

M11_R 0,92 %

H10_L 1,91 %

H10_R 2,75 %

H11_L 2,10 %

H11_R 3,02 %

L12 21,55 % L12 21,55 %

L13 40,03 % L13 40,03 %

R12 3,80 % R12 3,80 %

R13 7,06 % R13 7,06 %

Total 100 % 100 %

GLC

A-sarja

C11 7,78 %

C10 7,11 %

M10 1,33 %

M11 1,55 %

H10 4,67 %

H11 5,11 %
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Taulukko 16: Skenaario 3 varianttien jakauma 

 

Kuva 35: Skenaario 3: Korivaraston kiertoajat ilman erätuotantoa 

  

Volyymi Variantti %-osuus Kpl

C 54,03 % 67

M 10,48 % 13

H 35,49 % 44

A-sarja 124
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Skenaario 3 - A-Sarja 1 erä/pv, järjestys M-H-C   

Malli / Variantti 

Kiertoaika [h] korivarastossa 

Keskiarvo Minimi Maksimi 

A_C 15,8 0,0 74,7 

A_H 34,6 0,0 85,9 

A_M 37,0 0,0 89,2 

GLC 20,3 3,7 65,6 

*Maksimi pitää sisällään viikonloput (Korit ei liiku 48 tuntiin) 

Taulukko 17: Skenaario 3: Korivaraston kiertoajat M-H-C järjestyksellä yhden erän tuotannolla 

 

Kuva 36: Korivaraston kiertoajat yhden erän tuotannolla M-H-C järjestyksellä 
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Skenaario 3 - A-Sarja 2 erää/pv, järjestys M-H-C 

Malli / Variantti 

Kiertoaika [h] korivarastossa 

Keskiarvo Minimi Maksimi 

A_C 20,9 0,0 74,5 

A_H 26,9 0,0 82,7 

A_M 31,9 1,1 84,6 

GLC 20,5 4,6 66,0 

*Maksimi pitää sisällään viikonloput (Korit ei liiku 48 tuntiin) 

Taulukko 18: Skenaario 3: Korivaraston kiertoajat M-H-C järjestyksellä kahden erän tuotannolla 

 

Kuva 37: Korivaraston kiertoajat kahden erän tuotannolla M-H-C järjestyksellä 

Skenaariossa 3 korivarastojen kiertoajat vaihtelevat hieman, mutta suurta eroa ei ole 

havaittavissa kuten kuvista 35, 36 ja 37 nähdään. Yhden erän tuotannossa jokainen variantti 

loppuu jossain kohtaa korivarastosta, mutta kahden erän tuotannossa M variantti ei. 

Jononpitoon ei tällä ole suurtakaan vaikutusta kuten taulukosta 19 nähdään eli ilman 

erätuotantoa jononpito on 99,78 prosenttia ja yhden erän tuotanto pääsee hyvin lähelle sitä ja 

kahden erän tuotanto jopa paremmaksi maalaamoon mentäessä.  Kumpikaan vaihtoehto ei 

kovin hirveästi eroa ilman erätuotantoa mallista korivaraston kiertoaikojen mukaan eikä 

myöskään jononpidon perusteella, joten molemmat vaihtoehdot ovat päteviä ja mahdollisia. 
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Tässä kohdassa työaikamalli tekee sen suurimman eron, kun A-sarjan korihitsaamo on yhdessä 

vuorossa ja maalaamo kolmessa vuorossa, niin korihitsaamo voi toimia oikeastaan melkein 

millä tavalla vaan, koska maalaamo ottaa vain 41-42 koria vuorossa, kun taas korihitsaamo 

tuottaa 124. 

  Järjestys M-H-C 

 
Ilman erätuotantoa 

A-sarja  
1 erä/pv 

A-sarja 
2 erää/pv   

Korivarasto → Maalaamo 99,78 99,24 99,79 

Taulukko 19: Skenaario 3 jononpito prosentteina M-H-C järjestyksellä 

6.2.5 Simulaation yhteenveto 

Jokainen skenaario saatiin simulaatiomallilla mallinnettua ja sekä yhden että kahden erän 

tuotanto antoi jononpidoksi yli 99%, joka on erittäin hyvä. Erätuotanto antaa korjauksille myös 

enemmän aikaa korihitsaamossa, koska kun mallit laitetaan peräkkäin linjalle, valmistuu suurin 

osa niistä etuajassa verrattuna tuotantojonon valmistumisaikaan. Syynä tähän on se, että 

pienemmän volyymin mallit aloitetaan niiden suunniteltua aloitusaikaa aikaisemmin ja täten ne 

myös valmistuvat ajoissa. Jos ne joutuisivat korjaukseen tai laadunmittaukseen, niin niillä on 

enemmän aikaa ehtiä korivarastoon kuin normaalissa tilausjonoon perustuvalla tuotannolla. M-

H-C järjestyksellä kaikki M ja H mallit valmistuvat etuajassa ja vain osa C varianteista on 

myöhässä. Simulaation alussa, kun järjestys oli käänteinen, olivat kaikki M ja H mallit 

myöhässä.  

 

Skenaarioissa 1 ja 2 myös työaikamalli auttaa jononpidossa, kun kaikki maalaamon kolmen 

vuoron aikana valmistamat korit tuotetaan korihitsaamossa jo ensimmäisen kahden vuoron 

aikana. Skenaariossa 3 tilanne on vielä parempi, kun kaikki A-sarjalaiset valmistetaan yhdessä 

vuorossa ja maalaamo ottaa ne kolmen vuoron aikana sisään. 

 

Tämän simulaation perusteella voidaan lähteä erätuotannon teknistä ratkaisua suunnittelemaan 

ja toteuttamaan. 
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6.3 Erätuotannon toteutus A-sarjan korihitsaamossa logiikan avulla 

Seuraavassa kerrotaan, miten erätuotanto toteutetaan logiikan avulla A-sarjan korihitsaamossa 

ja mitä poikkeustilanteita siinä voi eteen tulla. 

6.3.1 Erien muodostus 

Tuotannon aloitus muuttuu nykyisestä Hunter-ohjauksesta logiikan ohjaukseen. Tällä hetkellä 

Hunter kertoo logiikalle mitä mallia tuotantosolu aloittaa, mutta jatkossa logiikka kertoo itse 

tuotantosolulle mitä mallia aloitetaan Hunterin antamien tietojen perusteella. 

 

 

Kuva 38: Erien muodostus prosessi 

Kuvassa 38 on esimerkkitapaus, miten erät muodostetaan. Logiikka pyytää Hunterilta seuraavat 

140 koria, jonka jälkeen Hunter lähettää seuraavien 140 tilausjonossa olevien tilausten 

korimallien määrät eli tässä tapauksessa 80 VL, 50 Hybridiä ja 10 ML. Logiikka muodostaa 

erät näistä määristä. Erän maksimi koot määrittyvät simuloinnin perusteella. 

 

Erät voidaan muodostaa esimerkiksi seuraavalla tavalla: 

1. 10 ML, 50 Hyb, 80 VL 

2. 5 ML, 25 Hyb, 40 VL, 5 ML, 25 Hyb, 40 VL 
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Kun logiikka on aloittanut korimallin valmistamisen, niin se saapuu Hunterin tagin 

luentapisteeseen, jossa siihen luetaan kaikki tilauksen tiedot. Hunter lukee asemalla olevan 

korimallin tagiin seuraavan tilausjonossa olevan sopivan tilauksen.  

 

Luentaprosessi: 

Logiikka: Asemalla ML kori 

Hunter: Lukee RFID-tägiin seuraavan aloittamattoman ML korin tilauksen tiedot 

6.3.2 Romutus 

Tagillisen korin tai korinosan romutus tapahtuu normaalisti siten, että esimiehet romuttavat 

osan Canon Therefore ohjelmassa, jonka jälkeen tuotannonohjaus manuaalisesti romuttaa 

tilauksen Hunterissa, jonka jälkeen se tulee uudelleen tilausjonon kärkeen uutena tilauksena. 

Hunter aloittaa sen korin sitten korihitsaamossa heti, kun se on jonon kärkeen saatu. 

 

Erätuotannossa tämä romutusprosessi on täysin sama, mutta jotta korihitsaamon tuotanto 

tuottaa tarpeeksi paljon jokaista korimallia, lisätään logiikan erä jonoon manuaalisesti 

samanlainen korimalli kuin oli romutettu. Mikäli sen korimallin erä on jo tehty, lisäys tulee 

automaattisesti seuraavana päivänä, kun seuraava tilauspotti pyydetään Hunterista. 

Romutustilanteessa Hunterin tilauksenoikaisu nopeuttaa korin läpimenoa vaihtamalla tilausta 

aina eteenpäin sopivaan koriin eli parhaimmassa tapauksessa tilaus siirtyy korihitsaamon 

aloituksen jälkeen suoraan oikealle paikalleen, jos edestäpäin vain löytyy sopiva kori 

tilaukselle. 

6.3.3 Ylituotanto ja alituotanto 

Jos koreja tuotetaan päivässä enemmän kuin pyydetty määrä, niin logiikka yksinkertaisesti 

pyytää vain seuraavan tilauspotin jo samana päivänä. Tässä tulee huomioida kuitenkin, ettei 

tuoteta enempää kuin on tarve, mutta tämä on kuitenkin tarpeellista esimerkiksi tilanteessa, 

jossa on jääty tuotanto-ohjelmasta jälkeen. 

 

Jos taas jäädään jälkeen, niin seuraavana päivänä tehdään ensin jäljelle jääneet korit ja sen 

jälkeen logiikka vasta pyytää lisää koreja. 
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6.3.4 Aloituskielto 

Tuotannonohjaus laittaa joskus tiettyjä korimalleja aloituskieltoon, jos esimerkiksi siihen 

kuuluvia osia ei ole tai jos Daimler on kieltänyt niiden tekemisen jostain syystä. Tässä 

tapauksessa logiikan ohjaamassa aloituksessa täytyy Hunterilta pyytää uusi tilauspotti, jossa on 

jo huomioitu tuotannonohjauksen aloituskielto. Tuotannonohjauksen pitää kertoa 

korihitsaamolle ennen aloituskiellon laittamista, että sellainen on tulossa, jotta tagiluenta 

pisteen ja korihitsaamon aloituksen väliset korit keretään aloittamaan Hunterissa. 

Korihitsaamon aloituspisteen ja tagiluenta pisteen välissä on 4 koripaikkaa, jotka muodostavat 

alueen, jota Hunter eikä tuotannonohjaus näe. Jos ilmoitusta tuotannolle ei tehdä, seuraa siitä 

tuotannon pysähtyminen, koska Hunterin lukupisteessä on korimalli, jota ei saa aloittaa ja se 

täytyy manuaalisesti poistaa solusta ennen kuin tuotantoa voidaan taas jatkaa. 

6.4 Lean Systemin avulla erätuotannon tekeminen 

Lean Systemiin voitaisiin rakentaa korihitsaamon tuotantojono samalla tavalla kuin 

kokoonpanolla on nyt. Tämän tekeminen vaatii useamman muutoksen Lean Systemiin, SAP:iin 

sekä Hunteriin ja tätä on jo yritetty yrityksessä toteuttaa, mutta jäi kesken liian suurten 

kustannusten ja resurssipulan takia. Projekti sai aikaiseksi tilaustensiirtotyökalun, mutta mitään 

uutta jonojärjestelmää ei saatu valmiiksi. 

 

Lean Systemissä muodostettaisiin oma tuotantojono korihitsaamolle kuten nyt muodostetaan 

kokoonpanolle. Tuotantojonot siirrettäisiin Lean Systemistä Hunteriin noin 7 päivää ennen kuin 

sen päivän tilaukset on tarkoitus aloittaa.  

 

Oman jonon tekeminen parantaisi korihitsaamon mahdollisuuksia optimoida tuotantoa 

entisestään ja samalla parantaisi materiaalitarpeen määritystä, mutta koronaviruksen 

aiheuttaman taloudellisen epävakauden takia näin suurta muutosta ei ole varaa tässä kohtaa 

lähteä tekemään, kun logiikan ja materiaalitarvelaskennan muutosten avulla saadaan lähes sama 

lopputulos murto-osalla tämän muutoksen kustannuksesta. 
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6.5 Erätuotannon hyödyt ja haitat 

Erätuotanto mahdollistaa A-sarjan korihitsaamossa tiettyjen esikokoonpanojen tuotannon 

optimoimisen, kun tiettyä osavarianttia voidaan valmistaa putkeen ilman mallinvaihdosta 

johtuvaa taukoaikaa. Toki malli joudutaan jatkossakin vaihtamaan, mutta vaihtojen määrä 

tippuu huomattavasti. Työaikaa säästyy, joka voi mahdollisesti pienentää 

henkilöstökustannuksia ja tuotanto nopeutuu, mikä taas parantaa tuotantolinjan tuottavuutta. 

 

A-sarjaan tuleva muutos, jossa tuotteeseen tulee toinen keulavariantti olemassa olevan rinnalle, 

on mahdollista toteuttaa huomattavasti halvemmalla käyttämällä erätuotantoa. Ilman 

erätuotantoa tuotantosoluja täytyisi uudelleen järjestellä ja kuljettimia pitäisi rakentaa lisää, 

jotta toisen keulavariantin osille saataisiin omat paikat tuotantoon. Kustannussäästö on noin 

300 000 €. Erätuotantoa on myös mahdollista jatkojalostaa tulevissa projekteissa ja sen avulla 

on mahdollista säästää rakennuskustannuksissa suuriakin summia.  

 

Erätuotannon takia tuotannonohjaus tai materiaalisuunnittelu ei enää näe etukäteen, mitä 

malleja tuotanto tekee ja missä järjestyksessä.  Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia, jos joudutaan 

laittamaan korivariantteja kieltoon tai jos osat loppuvat jostain tietystä variantista. Nämäkin 

molemmat asiat on otettu huomioon erätuotantoa suunnitellessa, mutta ne ovat edelleen silti 

tietynlainen riski vaikkakin aika pieni.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Tässä luvussa käsitellään ensin diplomityön lähtökohtia, tavoitteita ja toteutusta, jonka jälkeen 

käydään läpi materiaalitarvelaskennan ongelmat ja ratkaisut ja sen jälkeen erätuotannon 

mahdollistaminen. 

 

Diplomityön lähtökohtana oli selvittää, miten materiaalitarvelaskentaa on mahdollista kehittää 

ja mitä erätuotannon tekeminen edellyttää korihitsaamossa. Nykyisellään korihitsaamon 

materiaalitarvelaskenta vaatii manuaalista tarkastelua järjestelmän antamiin arvoihin käyttäen 

apuna Excel-taulukoita. Tarpeen siirto kokoonpanosta ei myöskään kuvasta todellista tilannetta 

korihitsaamossa, joka itsessään aiheuttaa järjestelmään sokean pisteen, kun ei pystytä 

määrittämään mistä tarve tarkalleen tulee. Lisäongelmia tarpeen määrittämiseen luo 

järjestelmä, joka ei kykene vastaanottamaan muita kuin kokonaisia lukuja siirron suuruuteen 

päivissä. Nykyinen toimintatapa aiheuttaa lisäkustannuksia ylimääräisten rahtien, ylisuuren 

varaston ja mahdollisten osapuutteiden muodossa. Erätuotanto ei ollut mahdollista toteuttaa 

järjestelmistä johtuvista syistä, vaikka prosessi siihen kykenisi. Erätuotanto ei myöskään saanut 

vaikuttaa kokoonpanon JIS-jonoon, joten oli tärkeää varmistaa, että jono ei vinoudu hitsaamon 

jälkeen vaan se täytyy saada samanlaiseksi ennen kuin korit saapuvat kokoonpanoon. 

 

Diplomityön tavoitteena oli kehittää materiaalitarvelaskentaa siten, että korihitsaamon 

materiaalitarve muodostuu suoraan korihitsaamolle ilman, että sitä tarvitsee kokoonpanon 

tarpeesta laskea. Toinen tavoite oli mahdollistaa erätuotanto A-sarjan korihitsaamossa, jotta 

tuleva tuotemuutos voidaan toteuttaa halvemmalla sekä samalla parantaa korihitsaamon 

tuottavuutta jo nykyisellään. Nykyiset tuotantomäärien vaihtelut vaikeuttavat etenkin 

materiaalisuunnittelua, kun tuotantomäärät voivat vaihdella hyvin suurista volyymeista 

pienempiin lyhyelläkin aikavälillä. 

 

Diplomityö toteutettiin siten, että ensin tehtiin nykytila-analyysi materiaalisuunnittelun, 

tuotannonohjauksen ja korihitsaamon tuotannon nykytoimintatavoista. Tarkoituksena oli löytää 

syitä, sille miksi nykytoimintatapa ei toimi ja mikä sen aiheuttaa. Tämän jälkeen tutkittiin 

teoriaa ja pyrittiin sen avulla etsimään vastauksia analyysissa esiin tulleisiin ongelmiin ja niiden 

avulla etsimään ratkaisuja, joilla ongelmista päästään eroon.  



78 

 

 

 

 

Materiaalitarvelaskennan suurimmaksi ongelmaksi nousi tarpeen siirto kokoonpanosta, jonka 

jälkeen korihitsaamon tarve ei vastaa tuotantosuunnitelmaa. Tarpeen siirto toteutettiin 

kokonaisilla päivillä johtuen käytettävästä järjestelmästä, vaikka todellinen siirtoluku olisi 

pitänyt olla esimerkiksi 2,2. Tarve oli aina joko liian suuri tai liian pieni riippuen siirtoluvusta 

ja yleisin vaihtoehto oli aina pyöristää luku ylöspäin turvatakseen osien riittävyys. Tämä toki 

turvaa tuotannon jatkumista, kun osia on liikaa, mutta se nostaa varaston arvoa ja kun varastoja 

on rajallisesti, aiheutti se myös kustannuksia trailereiden ”maatessa” pihalla odottamassa 

purkua pahimmassa tapauksessa jopa päiviä. Tuotantomixin muuttuessa materiaalisuunnittelun 

oli myös vaikea reagoida, kun tarpeessa ei ole läpinäkyvyyttä siirron takia. Tämä johtikin 

siihen, että ratkaisussa pyrittiin pääsemään eroon siirrosta ja kohdistamaan tarve suoraan 

korihitsaamon.  

 

Materiaalitarvelaskennan siirtoluvun poistaminen vaatii järjestelmämuutoksia, mutta niiden 

avulla pystytään muodostamaan korihitsaamon tarve suoraan ilman, että se vaikuttaa 

kokoonpanon tarpeeseen. Tarpeen siirtoluvun lisäksi oli tarve rakentaa tilaustensiirtotyökalu 

myös molemmille korihitsaamoille, jotta materiaalitarpeita pystytään siirtämään sen hetkisen 

tuotantotilanteen mukaan joko ajassa eteenpäin tai taaksepäin. Siirtoluvun poistaminen vaatii 

SAP:iin korihitsaamolle oman tilauksen, joka mahdollistaa sen, että kokoonpanon tilausta ei 

tarvitse avata niin aikaisin kuin nyt ja se mahdollistaa tilausten osaluetteloiden muokkauksen 

lähempänä kokoonpanon aloitusaikaa. Järjestelmämuutoksia ei diplomityön aikana vielä 

ehditty tekemään ja niiden oletetaan olevan valmiita vuoden 2021 aikana, joten varsinaisia työn 

vaikutuksia ei ole vielä mahdollista arvioida. Todennäköisesti muutokset pienentävät varaston 

arvoa, vähentävät lisärahteja, parantavat reaktiokykyä tuotantomixin muutoksiin sekä pienentää 

riskiä osapuutteisiin.  

 

Erätuotanto muuttaa jonoa, joten päätettiin simuloida erätuotannon vaikutukset JIS-jonoon 

ennen kuin mahdollista toteutusta lähdettiin suunnittelemaan. Simulointi vahvisti jo olemassa 

olevan ajatuksen siitä, että erätuotannolla ei ole vaikutusta kokoonpanon JIS-jonoon, koska 

osastojen välissä on suuria välivarastoja, joiden avulla jonoa voidaan oikoa. Välivarastojen 

lisäksi tuotannonohjausjärjestelmä Hunter pystyy vaihtamaan tilauksia samanlaisesta korista 

toiseen ja sitä kautta vielä edes auttaa jonon oikeellisuutta.  
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Erätuotanto toteutetaan tuotantologiikan avulla, jolloin koko muu systeemi pysyy nykyisellään 

eikä se vaaranna muun tuotannon toimivuutta. Sen avulla A-sarjan korihitsaamo kykenee 

tekemään koreja haluamallaan järjestyksellä ilman, että se vaikuttaa kokoonpanon jonon 

oikeellisuuteen tai materiaalitarpeeseen korihitsaamossa. Erätuotanto mahdollistaa tuotannon 

optimoinnin ja säästää rahaa tulevassa tuotemuutoksessa. Sitä on myös mahdollista hyödyntää 

tulevissa valmistusprojekteissa ja säästää mahdollisesti suuria summia jo korihitsaamon 

rakennusvaiheessa. 
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