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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli parantaa kohdeyrityksen toimitusvarmuutta tietyn 

laiteryhmän laitteiden toimituksissa. Tässä tutkimuksessa toimitusvarmuutta pyrittiin 

parantamaan kehittämällä laiteryhmän valmistusta uudella alihankintakonepajalla. 

 

Tarve tälle tutkimukselle syntyi, kun kohdeyritys päätti aloittaa laiteryhmän valmistuksen 

uudella alihankintakonepajalla, tavoitteena saada laiteryhmän toimitusvarmuutta 

kasvatettua. Uudella alihankintakonepajalla ei ole aiempaa kokemusta kyseisen laiteryhmän 

kaltaisista mittatarkkuutta vaativista laitteista ja niiden valmistuksesta, vaan aiempi 

valmistus on ollut pääosin alemman jalostusasteen laitteet. Valmistuksen aloittamisen 

jälkeen huomattiin, että kyseisen laiteryhmän vaatimusten ja tavoitteiden mukainen 

valmistaminen vaatii valmistuksen kehittämistä. 

 

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa käsiteltiin jatkuvan kehittämisen PDCA-menetelmää, 

poka-yoke -menetelmää sekä standardointia. Kirjallisuuskatsauksessa käsiteltiin myös 

laatuajattelua, toimitusvarmuutta ja kohdeyrityksen valmistukselle asettamia standardeja ja 

ohjeita. Tutkimuksen empiirinen osuus piti sisällään alihankintakonepajan nykytilanteen 

selvityksen, jossa havainnoitiin valmistuksen haasteet ja kehitettävät kohteet. Nykytilanteen 

selvityksen jälkeen suunniteltiin valmistusta helpottavia jigejä, aputyökaluja ja 

työmenetelmiä, joiden mukaisesti valmistus aloitettiin. 

 

Tutkimuksen tuloksina todettiin, että suunnitellut jigit, aputyökalut ja työmenetelmät 

helpottivat eri valmistusvaiheita ja paransivat valmistuksen laatua, joten ne voitiin 

suurimmilta osin standardoida alihankintakonepajan käyttöön. Tuloksien perusteella 

todettiin, että työn tavoite täytettiin suurimmilta osin.  
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The aim of the study was to improve the delivery reliability of the target company in the 

supply of certain device group. In this research, the aim was to improve delivery reliability 

by developing the manufacturing of the device group in a new subcontracting workshop. 

 

The need for this study arose when the target company decided to start manufacturing of the 

device group with a new subcontracting workshop, intending to increase the delivery 

reliability of the device group. The new subcontractor workshop does not have previous 

experience in manufacturing of the devices that require so precise dimensional accuracy such 

as this device group. Previous experience of the new subcontractor workshop has been 

manufacturing with lower manufacturing accuracy requirements. After the start of 

production, it was found out that achieving manufacturing by requirements and objectives 

requires the development of manufacturing. 

 

The literature review of the study dealt with the PDCA-method for continuous improvement, 

the poka-yoke -method, and standardization. The literature review also dealt with quality 

thinking, delivery reliability, and the standards and guides for manufacturing. The empirical 

part of the study included determining the current state of manufacturing in the 

subcontractor’s workshop, where the challenges of manufacturing and the objects to be 

developed were observed. Following the determination of current state of manufacturing, 

jigs, tools, and methods to develop manufacture were designed. 

 

Conclusions for the study were that the designed development measures did help the various 

manufacturing steps and improved the manufacturing quality so that many measures could 

be standardized for use. Based on the results, it was concluded that the aim of the study was 

mostly met.   
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

a Ainepaksuus [mm] 

hmax Korkeuden maksimi [mm] 

hmin Korkeuden minimi [mm] 

ln Mittauspituus [mm] 

lr Yksittäinen mittausjakso [mm] 

Ra Pinnankarheus [μm] 

Rz5 Profiilisyvyyden keskiarvo [µm] 

u Kohtisuoruus- tai kaltevuustoleranssi [mm] 

Zt Profiilielementin korkeus [mm] 

Jigi Laitteen kokoonpanoa tai kappaleen asetusta helpottava apuväline 

MTO Make to order, tilauksesta valmistettaessa 

PDCA Plan-do-check-act; suunnittele-toteuta-tarkista-paranna, jatkuvan kehittämisen 

menetelmä 
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1 JOHDANTO 

 

Tämä tutkimus toteutetaan työsuhteessa kuljetinlaitteita ja -järjestelmiä valmistavalle Länsi-

Suomessa sijaitsevalle yritykselle. Kohdeyritys toimittaa kuljetinlaitteita ja -järjestelmiä 

maailmanlaajuisesti ja on alallaan markkinajohtajan asemassa. Kohdeyritys työllistää noin 

300 henkilöä ja liikevaihto on noin 150 miljoonaa euroa vuodessa. Kohdeyrityksellä on 

laitteidensa valmistuksessa käytössä oma konepaja ja laaja alihankkijaverkosto.   

 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on parantaa kohdeyrityksen toimitusvarmuutta tietyn 

laiteryhmän toimituksissa. Tutkimus on kohdeyritykselle ajankohtainen ja tarpeellinen, 

koska tutkimuksen aloitushetkellä kohdeyritys valmistaa laiteryhmää alihankintana pääosin 

yhdellä konepajalla, jonka valmistuskapasiteetti ei riitä ruuhkahuippuina, mikä on johtanut 

ajoittain toimituksien viivästymisiin ja epävarmuuksiin. Kohdeyrityksessä päätettiin, että 

laiteryhmän toimitusvarmuutta pyritään parantamaan aloittamalla valmistus 

alihankintakonepajalla, jossa laiteryhmää ei ole ennen valmistettu. 

 

Laiteryhmää, jonka toimitusvarmuutta tutkimuksessa pyritään parantamaan, käytetään muun 

muassa voimalaitoksen kattilan polttoaineen syötössä. Laiteryhmän eri laitteita käytetään 

myös muissa kohteissa voimalaitoksella, esimerkiksi voimalaitoksen kattilan prosessista 

syntyvän tuhkan käsittelyssä. Laitteen konstruktio koostuu useasta eri osasta, joiden 

valmistus vaatii mittatarkkuutta. Laitteen osat valmistetaan eri materiaaleista, ja käytettäviä 

materiaaliryhmiä ovat rakenneteräkset, ruostumattomat teräkset, haponkestävät teräkset ja 

kulutuksenkestävät teräkset. Laitteen valmistuksessa käytetään pääsääntöisesti perinteisiä 

konepajamenetelmiä levyntyöstössä, hitsauksessa ja koneistuksessa. 

 

Tutkimuksen suoritusaika on hyvin poikkeuksellinen, johtuen koko maailmaa koettelevasta 

koronaviruspandemiasta (COVID-19). Pandemia alkoi vuoden 2019 joulukuussa ja vieläkin, 

vuoden 2021 keväällä pandemia vaikuttaa merkittävästi ihmisten elämiseen ja liikkumiseen. 

Koronavirus ja siitä mahdollisesti aiheutuvat rajoitustoimet voivat vaikuttaa myös tämän 

tutkimuksen suorittamiseen, koska tutkimus suoritetaan osittain Virossa. Tutkimuksen 

suorittaminen sisältää lukuisia kokouksia, konepajakäyntejä ja vierailuja, mitkä pyritään 

tilanteen niin vaatiessa toteuttamaan etäyhteyksiä hyödyntäen.   
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1.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset 

Tämän tutkimuksen tutkimusongelmana on alihankintakonepajan tämänhetkinen 

kyvyttömyys valmistaa laatuvaatimukset täyttäviä laiteryhmän laitteita ja niiden osia. 

Alihankintakonepaja ei ole ennen valmistanut tutkimuksessa käsiteltävän laiteryhmän 

kaltaisia mittatarkkuusvaatimuksiltaan haastavia laitteita. Vähäinen kokemus mittatarkkojen 

laitteiden valmistuksesta on tullut esiin laatupoikkeamina, joiden ehkäisyä ja ratkaisuja 

tutkimuksessa pyritään edistämään. Laiteryhmän eri osien valmistus sisältää monta 

valmistusvaihetta, joissa vaaditaan tarkkaa mittatarkkuutta. Jotta mittatarkkuusvaatimuksiin 

päästään, valmistusvaiheet edellyttävät tiettyjä valmistusmenetelmiä, joiden käytöstä 

valmistusta aloittavalla alihankintakonepajalla ei ole pitkää kokemusta. Tutkimukselle 

määritetyt päätutkimuskysymys ja alakysymykset asettuvat muotoon: 

 

Päätutkimuskysymys: Millä toimenpiteillä saavutetaan konepajalle tuotantoprosessi, josta 

syntyy laatukriteerit täyttäviä laitteita? 

 

Alakysymys: Millä toimenpiteillä saadaan laiteryhmän toimitusvarmuutta kasvatettua? 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaukset 

Tutkimuksen päätavoitteena on parantaa kohdeyrityksen toimitusvarmuutta tietyn 

laiteryhmän toimituksissa. Jotta tutkimuksen päätavoite saavutetaan, tutkimuksen 

osatavoitteena on saavuttaa alihankintakonepajalle valmius valmistaa laiteryhmän laitteita 

laatuvaatimukset täyttäen. Osatavoitteeseen pääseminen vaatii laitteen konstruktiolle sopivat 

valmistusmenetelmät ja -tyylit, jotka tämän tutkimuksen aikana pyritään löytämään. 

 

Alihankintakonepaja on ennen tutkimuksessa käsiteltävän laiteryhmän valmistuksen 

aloittamista valmistanut kohdeyrityksen alemman jalostusasteen kuljetinlaitteita, joissa 

mittatarkkuusvaatimukset eivät ole kyseisen laiteryhmän vaatimuksien tasolla. 

Valmistuksen laadun katsotaan olevan riittävällä tasolla, kun kohdeyrityksen 

valmistusohjeiden, valmistuspiirustusten ja laatujärjestelmän standardien asettamat 

vaatimukset täytetään. 

 

Tutkimus rajattiin siten, että tutkimus kattaa vain laiteryhmän valmistuksen käynnistämisen 

laatuvaatimuksien mukaisesti. Alihankintakonepajan henkilöstö ja valmistusvaiheet 
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pyritään saamaan oikeaan suuntaan ja siihen vaiheeseen, että valmistuksesta syntyy 

laatukriteerit täyttäviä laitteita, jonka jälkeen alihankintakonepaja pystyy itse jatkamaan 

valmistuksen kehittämistä. Valmistuksen pienimmätkin yksityiskohdat ja todellinen 

kustannustaso saavutetaan pidemmän ajan saatossa, johon vaaditaan pitkäjänteistä jatkuvaa 

kehittämistä. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus sisältää kirjallisuuskatsauksen, jossa ratkaisuja toimitusvarmuus- ja 

laatuongelmiin etsitään kirjallisuudesta, artikkeleista, www-lähteistä ja voimassa olevista 

standardeista. Kirjallisuuskatsauksessa tullaan käsittelemään laatuajattelua, 

toimitusvarmuutta sekä kohdeyrityksen valmistukselle asettamia standardeja ja ohjeita. 

Itse laiteryhmän valmistuksen laatuongelmiin haetaan ratkaisuja soveltamalla 

kirjallisuuskatsauksessa löydettyä teoriatietoa, kohdeyrityksen kokemusperäistä tietoa ja 

tekniikan asiantuntijoiden haastatteluja. 

 

Tutkimuksen empiirinen osuus aloitetaan jalkautumalla alihankintakonepajalle, jossa 

kartoitetaan valmistuksen nykytilanne ja sen haasteet. Valmistuksen nykytilanteen 

kartoituksen jälkeen mietitään tutkimuksessa käsiteltävät kehitettävät kohteet, 

valmistusvaiheet ja -menetelmät. Konepajan valmistusmenetelmien ja laitteiden 

valmistusvaiheiden kehittämisessä tullaan hyödyntämään jatkuvan kehittämisen PDCA-

menetelmää. Valmistusvaiheiden kehittämisessä tullaan myös osittain hyödyntämään lean 

menetelmistä tuttua poka-yoke -menetelmää ja sen ideologiaa.   

 

Tutkimuksen osatavoitteen, eli alihankintakonepajan kyvykkyyden valmistaa 

laatuvaatimukset täyttäviä laitteita, toteutuessa, tutkimuksessa hyväksi todetut 

valmistusmenetelmät ja valmistusvaiheet tullaan standardoimaan koko 

alihankintakonepajan käyttöön. Tutkimuksessa kehitettyjen valmistusmenetelmien ja 

valmistusvaiheiden standardoinnissa tullaan tekemään valmistusohjeita, joiden mukaan 

konepajan henkilöstö valmistaa laitteita.   
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2 LAATU JA TOIMITUSVARMUUS 

 

Tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsaus aloitettiin perehtymällä teollisuuden laatuajatteluun 

ja laadun kehittämismenetelmiin, joita tässä tutkimuksessa hyödynnettiin. 

Kirjallisuuskatsauksessa käsiteltiin myös standardointia ja kohdeyrityksen valmistukselle 

asettamia laatuvaatimuksia.   

 

2.1 Laadun määritelmä 

Standardin SFS-EN ISO 9000 (2015, s. 6) mukaan organisaatiot, joiden toiminta ja ideologia 

painottuu laatuun, ajavat eteenpäin kulttuuria, jossa asiakkaiden tarpeet täytetään omalla 

laadukkaalla toiminnalla. Laadukkaan toiminnan perustana voidaan pitää oikeanlaista 

asennetta toimintoja, käytöstä ja prosesseja kohtaan. 

 

Tänä päivänä tuotteiden ja palveluiden laatu korostuvat merkittävästi yrityksen 

liiketoiminnassa. Digitalisaatio ja teknologian kehitys ovat johtaneet nopeaan tiedon 

saavuttamiseen ja tuotteiden vertailuun. Ne ovat muuttaneet asiakkaiden käytöksen 

vaativammaksi. Asiakkaiden vaatimusten kiristyminen johtaa suoraan kilpailun 

kiristymiseen ja hyvää laatua voidaankin pitää yhtenä yrityksen avaintekijänä sen 

kilpailukyvyssä ja menestymisessä. Yrityksen tuotteiden laatu kulkee käsi kädessä yrityksen 

maineen kanssa: mitä laadukkaammat tuotteet ovat, sen parempi maine ja mitä enemmän 

puutteita laadussa, sen huonompi maine. Jos yrityksellä on tuotteidensa laadun puolesta 

huono maine, maineen korjaaminen on erittäin pitkä ja vaikea tie, mutta yrityksen hyvän 

maineen muuttuminen huonoksi voi käydä todella nopeasti. Voidaan siis todeta, että 

yrityksen on erittäin kannattavaa huolehtia maineestaan myös laatuajattelussa. (Oakland 

2014, s. 3.) 

 

Laadusta puhuttaessa ihmiset yleensä yhdistävät sen jonkin tuotteet tai palvelun 

erinomaisuuteen. Esimerkkinä voidaan pitää luksusbrändejä, joita ihmiset usein mieltävät 

huippulaatua edustaviksi tuotteiksi. Valmistavassa teollisuudessa laatu mielletään yleensä 

valmistettavalle tuotteelle asetettujen vaatimusten täyttämisellä. Esimerkkinä voidaan pitää 

tuotteen mittatarkkuutta tai muotoa. Valmistavan teollisuuden laatu ja laadunhallinta 

vaativat asiakkaan tarpeiden ja odotuksien selvittämistä valmistettavalta tuotteelta. Ilman 

tarpeiden ja odotuksien tarkkaa selvittämistä, laadunhallinta on lähes mahdotonta. Laatu 
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voidaankin todeta olevan asiakkaan tarpeiden ja odotuksien täyttämistä. (Oakland 2014, s. 

4.) 

 

Juran & Defeo (2010, s. 20–21) mukaan laadun määritelmiä on monia, mutta kahtena 

tärkeänä määritelmänä laadunhallinnassa voidaan pitää tuotteen ominaisuuksia, jotka 

täyttävät asiakkaan tarpeet ja tuotteiden vapautta virheistä. Taulukosta 1 nähdään, miten 

nämä määritelmät vaikuttavat yrityksen toimintaan. 

 

Taulukko 1. Laadun kaksi määritelmää Juran & Defeon (2010, s. 21) mukaan. 

Ominaisuudet, jotka täyttävät 

asiakkaan tarpeet 

Vapaus virheistä 

Korkeampi laatu mahdollistaa yrityksille 

- lisää asiakastyytyväisyyttä 

- tekee tuotteista halutumpia 

- kyvyn pärjätä kilpailussa 

- lisää markkinaosuutta 

- lisää myyntituloja 

- turvaa myyntikatteen 

- vähentää riskejä 

 

 

 

 

Suurin vaikutus on myynnissä 

Korkeampi laatu maksaa enemmän 

Korkeampi laatu mahdollistaa yrityksille 

- vähentää virheitä 

- vähentää korjauksia 

- vähentää rikkoutumisia ja 

takuukustannuksia 

- vähentää asiakkaan tyytymättömyyttä 

- vähentää tarkastuksia ja testejä 

- lyhentää uusien tuotteiden julkaisua 

markkinoille 

- lisää tuottoja ja kapasiteettia 

- lisää toimitusten tehokkuutta 

 

Suurin vaikutus on kustannuksissa 

Korkeampi laatu maksaa vähemmän 

 

 

Liiketoiminnallisesti ajateltuna kannattavan yritystoiminnan edellytys on yrityksen kyky 

saavuttaa palvelullaan tai tuotteellaan asiakkaan tyytyväisyyden. Asiakastyytyväisyyden 

lähtökohtana ovat tarpeet ja odotukset täyttävä palvelu tai tuote. Asiakastyytyväisyyden 

tärkeys korostuu, kun yritys hakee pitkäaikaisia asiakkuuksia. Puhuttaessa tuotteen laadusta, 

ominaisuuksina pidetään yleisesti kestävyyttä, ulkonäköä, turvallisuutta, soveltuvuutta ja 

ympäristöystävällisyyttä. Laadukkailla tuotteilla saavutettu asiakastyytyväisyys johtaa 
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suoraan yrityksen kannattavuuteen, koska tuotteiden myynti kulkee käsi kädessä 

asiakastyytyväisyyden kanssa. (Laatu yrityksissä 2020) 

 

Laatua korostavan yrityksen perusominaisuuksia (Laatu yrityksissä 2020): 

- on asiakaslähtöinen 

- on sitoutunut laatutyöhön 

- on ennakoiva 

- arvostaa henkilöstöään 

- panostaa tuotekehitykseen 

- asettaa selkeät mittarit ja seuraa niitä 

- on verkostoitumishaluinen ja -kykyinen sekä kantaa yhteiskunnallisen vastuunsa 

 

Yrityksen painottaessa johdonmukaisesti laatua ja asiakkaiden odotusten täyttämistä 

tuotteidensa valmistuksessa, asiakas tottuu yrityksen kykyyn valmistaa laadukkaita tuotteita. 

Kun yritys on ansainnut asiakkaan luottamuksen, yrityksen maine laadukkaiden tuotteiden 

toimittajana kasvaa ja voidaan siirtyä tyytyväisyyden toiselle tasolle – odotuksien 

ylittämiseen. Odotuksien ylittämisellä saavutetaan vielä tyytyväisemmät asiakkaat, ja tätä 

voidaankin kutsua asiakaslojaalisuudeksi. Asiakaslojaalisuuden katsotaan olevan tärkeä osa 

yrityksen menestymistä ja sillä voidaan saavuttaa monia hyötyjä. (Oakland 2014, s. 5.) 

Hyödyiksi katsotaan esimerkiksi: 

 

- asiakkaiden säilyttäminen maksaa vähemmän kuin niiden hankkiminen 

- mitä pidempi asiakassuhde, sen tuottoisampaa on yhteistyö 

- lojaali asiakas käyttää enemmän resursseja valittuun toimittajaan 

- noin puolet uusista asiakkaista tulee nykyisten asiakkaiden suositusten ansioista  

  

2.2 Laatukustannukset 

Laatukustannuksien syntymistä yrityksille on lähes mahdoton välttää. Ei toivottuja 

laatukustannuksia syntyy yleensä, kun tuote tai palvelu ei vastaa asiakkaan vaatimuksia ja 

odotuksia. Laatukustannuksia syntyy huonon laadun lisäksi siitä, että pyritään ehkäisemään 

niiden syntymistä. Yleisesti yrityksissä asetetaan tuotteille tietyt vaatimukset, joiden 

pohjalta niiden laatua mitataan ja valvotaan. Laatukustannuksien suuruutta lasketaan 

yleisesti prosenttisuhteessa liikevaihtoon. Eli kuinka suuri määrä laatukustannuksiin on 
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mennyt rahaa verrattaessa liikevaihdon suuruuteen. Yrityksissä, joissa laatukustannuksia 

lasketaan ja seurataan tarkasti, huomataan yleensä, että laatukustannuksia syntyy myös 

piilevillä tasoilla. Täten yritykset, jotka laskevat ja seuraavat laatukustannuksia 

yksityiskohtaisesti ja tarkasti, päätyvät yleensä korkeimpiin laatukustannustasoihin. 

Laatukustannusten piileviä tasoja voidaan esittää kuvan 1 mukaisesti laatukustannusten 

jäävuorimallina. (Anderson et al. 2004, s. 55-56.) 

 

 

Kuva 1. Laatukustannusten jäävuorimalli (Anderson et al. 2004, s. 56). 

 

Laatu ja sen saavuttaminen on yritykselle suuri kustannuserä. Tuotteen hyvä tekninen laatu 

vähentää valmistusvirheistä syntyviä laatukustannuksia ja nostaa asiakkaan luottamusta 

valmistajan tuotteita kohtaan. Tuotteen huono tekninen laatu syntyy kaikista tuotteen 

ominaisuuksista, joita ei ole tehty ensimmäisellä kerralla sovitun mukaisesti, mikä johtaa 

reklamaatioihin, korjauksiin ja muihin takuukustannuksiin. Huono laatu heijastuu myös 

suoraan yrityksen maineeseen. (Laatuakatemia 2010; Lehtonen 2004, s. 154.) 

 

Crosby (1986, s. 127-130) on todennut, että laatukustannukset voidaan luokitella kuvan 2 

mukaisesti eri osiin. Kuvasta 2 nähdään, että laatukustannuksia syntyy virhekustannuksista 

ja ennalta ehkäisevän toiminnan kustannuksista, mitkä jakautuvat moniin eri kohteisiin.  
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Kuva 2. Laatukustannusten eri tasot (Crosby 1986, s. 127-130). 

 

Anderson et al. (2004, s. 56-57) on todennut, että yritysten laatukustannuksia pystytään 

tehokkaasti vähentämään, kun panostetaan resursseja ennalta ehkäisevään toimintaan. 

Kuvasta 3 nähdään, että lisäämällä resursseja ennalta ehkäisevään toimintaan, saavutetaan 

kustannusten laskua valvonnassa sekä sisäisissä ja ulkoisissa virheissä. Kustannusten lasku 

on suurempi kuin lisäpanostus ennalta ehkäisevään toimintaan, joten 

kokonaislaatukustannukset laskevat.  
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Kuva 3. Ennalta ehkäisevään toimintaan panostamisen vaikutus laatukustannuksiin 

(Anderson et al. 2004, s. 57). 

 

2.3 Laadun kehittäminen 

Tutkimukselle asetetun osatavoitteen saavuttaminen vaati laiteryhmän valmistuksen 

kehittämistä.  Valmistuksen kehittämisellä pyrittiin saavuttamaan alihankintakonepajalle 

tuotantoprosessi, jonka laatutaso täyttää kohdeyrityksen vaatimukset. Laatua haluttiin 

parantaa, jotta tutkimuksen kohdeyrityksen ja asiakkaiden laatuvaatimukset täytetään. 

Tutkimuksen aloitushetkellä alihankintakonepaja ei pystynyt valmistamaan 

laatuvaatimusten mukaisia laitteita. Laiteryhmän valmistusvaiheita pyrittiin kehittämään 

erilaisilla jigeillä, aputyökaluilla, valmistusmenetelmiin perehtymällä ja standardoimalla eri 

työvaiheet.  

 

Valmistusvaiheiden ja -menetelmien kehittämisessä käytettiin apuna jatkuvan kehittämisen 

menetelmänä tunnettua PDCA-menetelmää. Valmistusvaiheiden kehittämisessä 

hyödynnettiin myös poka-yoke -menetelmää. Hyväksi todetut valmistustyylit- ja 

menetelmät pyrittiin standardoimaan koko konepajan henkilöstön käyttöön.  

Valmistusvaiheiden ja -menetelmien kehittämisessä käytetyt menetelmät käsitellään 

tutkimuksen seuraavassa osiossa. 
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2.3.1  PDCA-menetelmä 

PDCA on lyhenne sanoista plan, do, check ja act eli suomennettuna suunnittele, toteuta, 

tarkista ja paranna. PDCA-menetelmä tunnetaan myös jatkuvan kehittämisen kehänä ja 

Demingin ympyränä. PDCA-menetelmä on yleisesti käytetty menetelmä jatkuvaan 

kehittämiseen ja ongelmien ratkomiseen. PDCA-menetelmän ydinajatuksena on etsiä 

jatkuvasti parempia tapoja kehittymiselle. (Sharma 2020, s. 44; Lehtonen 2004, s. 156; Jaqin 

et al. 2020, s. 2246.) PDCA-menetelmä sisältää neljä eri vaihetta kuvan 4 mukaisesti. 

 

 

Kuva 4. PDCA:n eri vaiheet: plan, do, check ja act (Sharma 2020, s. 45). 

 

 

Suunnittele (plan) 

Suunnitteluvaiheessa määritellään ratkaistava ongelma mahdollisimman selvästi ja asetetaan 

halutut tavoitteet. Kun ongelma ja tavoitteet ovat selvillä, suunnitellaan mahdollisia 

ratkaisuvaihtoehtoja ongelmaan (Sharma 2020, s. 44; Jaqin et al. 2020, s. 2246). 

Suunnitteluvaiheessa tulee etsiä vastaukset kysymyksiin (What is Plan-Do-Check-Act 

(PDCA) Cycle 2020): 

- mikä on ydinongelma, johon haetaan ratkaisua? 

- mitä resursseja on käytettävissä ja mitä pitää hankkia? 

- mikä on paras ratkaisu ongelman korjaamiseksi käytettävillä resursseilla? 

- mitkä tulokset ovat hyväksyttäviä? mitkä ovat päätavoitteet? 
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Toteuta (do) 

Toteutusvaiheessa testataan suunniteltuja ratkaisuvaihtoehtoja ongelmaan. Toteutusvaiheen 

aikana kerätään mittaustietoja ja muistiinpanoja havainnoista. (Sharma 2020, s. 44; Jaqin et 

al. 2020, s. 2246.) 

 

Tarkista (check) 

Tarkistusvaiheessa analysoidaan toteutusvaiheesta saavutetut tulokset ja tehdään 

johtopäätökset. Tarkistusvaiheessa tulee etsiä vastaukset kysymyksiin (PDCA malli ja 

jatkuva parantaminen 2020): 

- saavutettiinko halutut tulokset? 

- mitkä toimivat ja mitkä eivät toimi? 

- voidaanko tuloksista päätellä, että muutos alkuperäiseen ratkaisuun on parempi? 

- jatketaanko eri ratkaisuvaihtoehtojen testaamista? 

 

Paranna (act)  

Parannusvaiheessa standardoidaan hyväksi todetut menetelmät, jos on päädytty parempaan 

lopputulokseen kuin alussa oltiin. Jos päädytään lopputulokseen, jossa menetelmällä ei 

saavutettu haluttuja tuloksia, tulee menetelmä toistaa toisella suunnitelmalla. (Sharma 2020, 

s. 44; Lehtonen 2004, s. 156; Jaqin et al. 2020, s. 2246.)  

 

Yksi PDCA-menetelmän pääideoista on, että etsittäessä ratkaisua ongelmaan, ongelmaa ei 

välttämättä ratkaista yhden kierron aikana. Menetelmää voidaan toistaa niin monta kertaa 

kuin tarve vaatii. Menetelmän käynnistyessä haetaan ratkaisua tiettyyn ongelmaan, ja yhden 

kierron aikana löydetään joitakin laatua kehittäviä ratkaisuja, muttei ratkaisua 

pääongelmaan. Hyväksi todetut ratkaisut standardoidaan ja jatkuvaa kehittämistä jatketaan, 

kunnes haluttu lopputulos on saavutettu. Kuvassa 5 on esitetty PDCA-menetelmän jatkuvan 

kehittämisen kiertokulku. Kiertokulussa on ryhdytty etsimään ratkaisua ongelmaan, ja yhden 

syklin aikana on löydetty joitain laatua edistäviä ratkaisuja, jotka ovat standardoitu käyttöön 

ja kehittämistä on jatkettu. Kuvasta nähdään, miten laatu nousee ajan kuluessa, kun otetaan 

askel kerrallaan hyväksi todettuja ratkaisuja käyttöön. (Park 2018, s. 3.) 
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Kuva 5.  Plan-do-check-act sykli: jatkuvan kehittämisen kehä (Park 2018, s. 3). 

 

2.3.2  Poka-yoke 

Poka-yoke -menetelmä tunnetaan myös nimellä mistake proofing, jota kuvaa parhaiten 

suomen kielellä sanat ”virheen estin”. Menetelmän ideana on vähentää ja estää virheiden 

syntyminen suunnittelemalla työvaiheet ja menetelmät siten, että virheitä ei ole mahdollista 

syntyä (Tommelein 2019, s. 1403).  Juran (2010, s. 517-518) on todennut, että menetelmä 

on laajasti käytetty, kun pyritään estämään inhimilliset virheet. Inhimilliset virheet pyritään 

estämään esimerkiksi suunnittelemalla työkalut ja -kappaleet siten, että työkappaleessa oleva 

olake tai tappi pitää sovittaa työkalun loveen tai reikään, jolloin työkappaleen virheellinen 

asentaminen on mahdotonta.  

 

Poka-yoke -menetelmä voi sisältää myös erilaisia sensoreita ja tunnistimia. Sensoreiden ja 

tunnistimien tehtävänä on havaita väärin asennettu työkappale. Jos työkappale on asennettu 

väärin, sensorit ja tunnistimet eivät anna laitteen suorittaa tehtävää. Esimerkkinä voidaan 

pitää särmäyspuristinta, jolla valmistetaan tuotetta, joka tulee asentaa tietyssä asennossa 

puristimeen ennen särmäystä. Sensori tunnistaa, jos työkappale on asennettu väärinpäin 

puristimeen, eikä särmäyspuristin toimi. (Just-in-time for operators 1998, s. 55.) Kuvassa 6 

on esitetty esimerkki poka-yoke -menetelmästä, jossa on puristin, työkappale ja jigi. Jigi on 

ammattikielen ilmaus, jolla tarkoitetaan joko laitteen kokoonpanoa tai kappaleen asetusta 

helpottavaa apuvälinettä, jonka avulla käsiteltävä kappale pysyy oikeassa asennossa koko 
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suoritettavan työtehtävän ajan. Puristin toimii vain, jos työkappale on asennettu oikein päin 

jigiin, jolloin työkappale painaa rajakytkimen alas.  

 

 

Kuva 6. Esimerkki poka-yoke -menetelmän käytöstä (Just-in-time for operators 1998, s. 55). 

 

Arkielämän esimerkki poka-yoke -menetelmästä on auton käynnistäminen: 

manuaalivaihteinen auto ei käynnisty ennen kuin kytkinpoljin painetaan pohjaan ja 

automaattivaihteinen auto ei käynnisty ennen kuin jarrupoljin painetaan pohjaan. 

Esimerkeiksi käyvät myös astian- ja pyykinpesukoneet: pesukoneita ei saa käynnistettyä 

ennen kuin niiden ovet on suljettu. (Sharma 2020, s. 50.) 

 

Sharma (2020. s. 50) on tutkimuksessaan todennut, että poka-yoke -menetelmää voidaan 

käyttää lähes millä tahansa alalla vähentämään erilaisia virheitä: 

- menetelmää käytetään ehkäisemään virheitä, joita syntyy virheellisen toiminnan 

vuoksi 

- menetelmää käytetään minimoimaan asetusvirheet, jotka syntyvät vääristä 

työkaluista ja koneasetuksista 

- menetelmää käytetään puuttuvien osien tunnistamiseen 

- menetelmää käytetään tunnistamaan sopimattomat osat, kuten esimerkiksi 

virheelliset tai vääränlaiset osat 

- menetelmää käytetään tunnistamaan väärät työtavat 
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2.3.3 Standardointi 

Jatkuvan kehittämisen perusideana on löytää aktiivisesti parempia tapoja tehdä esimerkiksi 

tietyn laitteen kokoonpanotyö. Kun laitteen kokoonpanotyölle löydetään parempia tapoja, 

tavat standardoidaan. Käytännössä standardoinnilla tarkoitetaan parempien tapojen 

kirjaamista työohjeeksi, protokollaksi tai laatukäsikirjaksi. Standardoinnin perustana 

voidaan pitää syyn ja seurauksien tuntemista, eli pystytään tunnistamaan syyn ja seurauksen 

kausaalinen suhde tai vähintään riittävän vahva todennäköisyyteen perustuva suhde. 

(Lillrank 1998, s. 128.) 

 

Standardoinnin perusideana on saada esimerkiksi koko konepajan henkilöstö tekemään tietty 

työvaihe samanlaisesti hyväksi todetun menetelmän mukaisesti. Standardoimalla tuotannon 

eri työvaiheita pystytään ennustamaan sen tehokkuutta ja samalla sen ohjattavuus kasvaa.  

Kuvasta 7 nähdään, miten standardointi vaikuttaa ohjattavuuteen. Kuvasta nähdään myös, 

että alussa standardoinnin määrän kasvaessa, ohjattavuus kasvaa, mutta standardointien 

määrän lisääntyessä niiden noudattaminen vaikeutuu ja systeemin sisäisten tuntemattomien 

tekijöiden yhteisvaikutus kasvaa. Standardointien lisääminen tietyn pisteen jälkeen tekee 

ohjattavuudesta hankalampaa. (Lillrank 1998, s. 128-129.) 

 

 

Kuva 7. Standardoinnin ja ohjattavuuden suhde (Lillrank 1998, s. 129). 

 

Standardointi toimii hyvänä apuvälineenä jatkuvassa kehittämisessä. Standardoitaessa 

hyväksi todetut menetelmät, kyseisestä standardista syntyy lähtökohta tuleville 
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parannuksille. Jatkuvassa kehittämisessä standardoinnin voidaan sanoa olevan loputon 

prosessi. Jatkuvassa kehittämisessä standardoinnilla on hyvin suuri merkitys, koska 

standardointi pitää huolen, että saavutetut parannuskohteet säilyvät. Ilman standardointia 

löydetyt parannuskohteet unohdetaan helposti ja palataan totuttuihin tapoihin ja niiden 

ongelmiin. Standardoinnilla on monia hyötyjä: standardoimalla tuotannon eri vaiheet 

saavutetaan selvä käsitys tuotannon nykytilanteesta, vaihtelut vähenevät, uusien 

työntekijöiden koulutus on helpompaa, työtapaturmat ja rasitukset vähenevät sekä 

työskentelykulttuuriin saavutetaan kurinalaisuutta, kun on selvät ohjeet, miten työvaiheet 

tulee suorittaa. Standardoinnilla helpotetaan myös tarkastustyötä ja ongelmanratkaisua. 

(Standardized Work: The Foundation for Kaizen 2000) 

 

2.4 Toimitusvarmuus 

Tutkimuksen kohdeyrityksen tuotantomuotona on tilauksesta valmistettaessa, eli yritys ei 

valmista kokonaisia laitteita varastoon, vaan valmistus lähtee liikkeelle asiakkaan 

tilauksesta. Syitä kohdeyrityksen tuotantomuotoon on monia, mutta pääsyinä voidaan pitää 

suurta tuotevalikoimaa ja suhteellisen pieniä tuotantomääriä. Kohdeyritys valmistaa 

varastoon vain yleiskomponentteja ja osia, joita voidaan käyttää monissa eri laitteissa tai 

niiden tarve on suuri. Kohdeyritys omaa myös hyvin laajat raaka-ainevarastot, joista 

yleisimmin käytettävät raaka-aineet saadaan nopeasti käyttöön. Tilauksesta valmistettaessa 

tuotantomuoto on esitetty kuvassa 8.  

 

 

Kuva 8. Tilauksesta valmistuksen kulkukaavio (Tilauksesta valmistus 2020). 

 

Pinto et al. (2013, s. 1077) ovat todenneet, että varsinkin tilauksesta valmistettaessa 

tuotantomuotoa käyttävät yritykset ovat erityisen herkkiä ongelmille, jotka voivat heijastua 

suoraan yrityksen toimitusvarmuuteen. Ongelmia voivat olla esimerkiksi yrityksen sisäiset 

haasteet.  Laitteiden rikkoutuminen, henkilöstövaje, raaka-aine tai komponenttipuutteet, 
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sairaslomat, ammattitaidon puute, suunnitteluvirheet tai aikataulujen venymiset voivat 

aiheuttaa toteutuessaan ongelmia tuotteen aikatauluihin ja/tai laatuvaatimuksiin, mitkä 

vaikuttavat negatiivisesti yrityksen toimitusvarmuuteen. Ongelmat voivat syntyä myös 

esimerkiksi yrityksen alihankkijoiden vastaavista ongelmista.  

 

Tilauksesta valmistettaessa tuotantomuoto tunnetaan kansainvälisesti lyhenteellä MTO, joka 

on lyhenne sanoista make to order. Tilauksesta valmistus on tuotantomuotona hyvin yleinen, 

kun kyseessä ovat pienet tuotantomäärät. Pienien tuotantomäärien yrityksillä ei ole 

logistisesti järkevää valmistaa tuotteita varastoon, koska ne sitovat paljon säilytystilaa ja 

pääomaa. Tilauksesta valmistus tuotantomuodolla ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, että 

yrityksellä ei olisi minkäänlaisia varastoja, vaan varastoituna on yleensä raaka-

ainemateriaaleja, yleiskomponentteja ja -osia. (Tilauksesta valmistus 2020.) 

 

Toimitusvarmuutta voidaan pitää yhtenä yrityksen menestymisen kulmakivistä. 

Toimitusvarmuus kuvaa yrityksen kykyä toimittaa asiakkaan tilaamat tuotteet sovittuna 

ajankohtana, sovitulla sisällöllä, sovittujen vaatimusten mukaisena ja sovitun hintaisena. 

Yrityksen toimitusvarmuuden puute voi johtaa taloudellisiin- ja mainemenetyksiin. 

Toimitusvarmuutta voidaan pitää yhtenä yrityksen laadun ja asiakastyytyväisyyden 

mittareista. (Sakki 2014. s. 57.)  

 

Toimitusvarmuutta voidaan seurata laskennallisesti. Toimitusvarmuuden suuruus 

ilmoitetaan yleisesti prosentteina. Prosenttiluku kertoo, kuinka suuri osuus yrityksen 

lupaamista tilauksista on toimitettu sovittuna ajankohtana. (Lehtonen 2004, s.56.) 

Toimitusvarmuuden suuruus prosentteina voidaan laskea seuraavasti: 

 

𝑇𝑜𝑖𝑚𝑖𝑡𝑢𝑠𝑣𝑎𝑟𝑚𝑢𝑢𝑠 % =
𝐴𝑗𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑡𝑢𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑎𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡

𝐾𝑎𝑖𝑘𝑘𝑖 𝑡𝑖𝑙𝑎𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡
∗ 100%          (1) 

 

Esimerkki: 

Yritys oli saanut vuoden aikana 150 tilausta, jotka oli luvattu toimittaa tiettyyn ajankohtaan 

mennessä. Yrityksen sisäisistä ja ulkoisista ongelmista johtuen yritys sai toimitettua vain 

130 tilausta luvattuun ajankohtaan mennessä. Kyseisillä arvoilla yrityksen 

toimitusvarmuudeksi saatiin kaavan 1 mukaan noin 87 %. 
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Toimituksien myöhästyminen voi johtaa asiakkaan luottamuksen laskuun toimittajan 

toimitusvarmuudesta. Toimitusvarmuuden puutteilla voi olla pitkäaikaiset negatiiviset 

vaikutukset asiakkaan luottoon toimittajaa kohtaan. (Xiao et al. 2012, s. 476.)  

 

Sarmienton (2006, s. 369) mukaan yrityksen hyvää toimitusvarmuutta voidaan pitää 

strategisena etuna, koska se antaa yritykselle etulyöntiaseman verrattuna alemman 

toimitusvarmuuden omaaviin yrityksiin. Pinto et al. (2013, s. 1076) on todennut, että hyvää 

toimitusvarmuutta voidaan pitää nykyisin jopa tilauksen määrittelijänä, joten näissä 

tapauksissa alemman toimitusvarmuuden omaavat yritykset ovat tarjouskilpailussa 

automaattisesti huonommassa asemassa.  
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3 VALMISTUKSELLE ASETETUT LAATUVAATIMUKSET 

 

Tutkimuksen tässä kappaleessa tullaan esittämään kohdeyrityksen asettamat 

yleislaatuvaatimukset tuotteidensa laadulle ja niiden valmistukselle. Kohdeyrityksellä on 

käytössä laadunhallintajärjestelmä SFS-EN ISO 9001:2015. Kyseistä 

laadunhallintajärjestelmän standardia ei tässä tutkimuksessa tulla syvästi käsittelemään, 

vaan laatuvaatimuksia käsitellään yksityiskohtaisemmilla standardeilla ja ohjeistuksilla. 

Yksityiskohtaisimmista standardeista käsitellään myös vain kohdeyritykselle oleelliset asiat.  

Laiteryhmän valmistukselle on asetettu myös standardien lisäksi tietyt laatuvaatimukset 

valmistuskuviin ja tarkastuspöytäkirjoihin, joissa laadun mittareina ovat eri toleranssit ja 

ohjeet.  

 

Kohdeyritys toimittaa alihankkijoilleen tilauksien mukana laitteiden valmistusohjeen, jossa 

kaikki vaaditut laatuvaatimukset luetellaan. Kohdeyrityksen laitteiden valmistusohjeen 

mukaan, jos ostotilauksen yhteydessä toimitettujen teknisten asiakirjojen välille muodostuu 

ristiriitaa, asiakirjoja sovelletaan seuraavassa järjestyksessä: 

 

- rakenteiden valmistuspiirustukset 

- rakenteiden valmistuspiirustusten mukana toimitetut erikoisvaatimukset 

- standardit 

- yrityksen laatima laitteiden valmistusohje 

 

Kohdeyritys vaatii alihankkijoiltaan erinäisten tarkastuspöytäkirjojen täyttöä 

valmistettavista laitteista. Laitteiden toimitusten voidaan katsoa olevan puutteellinen, jos 

vaadittuja tarkastuspöytäkirjoja ei toimiteta. Puutteellinen toimitus taas johtaa siihen, että 

toimitus ei ole laskutuskelpoinen.  

 

3.1 Hitsaus 

Kohdeyrityksellä on käytössä hitsauksen laatuvaatimuksien määrittelyssä standardi SFS-EN 

ISO 3834-2. Standardi määrittelee metallin sulahitsaukselle asetetut kattavat 

laatuvaatimukset. Standardi määrittelee vaatimukset, jotka liittyvät yrityksen 

hitsaustoimintaan. Standardi määrittelee vaatimukset seuraaviin asioihin (SFS-EN ISO 

3834-2 2006, s.4-6.): 
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- vaatimusten ja tekninen katselmus 

- alihankinta 

- hitsaushenkilöstö 

- tarkastus- ja testaushenkilöstö 

- laitteet 

- hitsaustoiminnot 

- hitsausaineet 

- perusaineen varastointi 

- hitsien jälkilämpökäsittely 

- tarkastus ja testaus 

- poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet 

- mittaus- tarkastus- ja testauslaitteiden kalibrointi ja kelpuutus 

- tunnistettavuus ja jäljitettävyys 

- laatuasiakirjat 

 

Standardi SFS-EN ISO 3834-2 on osa standardisarjaa SFS-EN ISO 3834, jossa on neljä eri 

tasoa. SFS-EN ISO 3834 Metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset standardi esittää 

vaatimukset metallin sulahitsaukselle. Standardisarjaa voidaan pitää yrityksen 

aputyökaluna, kun esimerkiksi alihankkijat osoittavat kykynsä valmistaa tilattua tuotetta 

vaatimusten mukaisesti. Standardi on soveltamiskelpoinen myös muille hitsausprosesseille 

kuin metallin sulahitsaukselle. Standardi on monikäyttöinen, koska se on sovellettavissa 

mille rakennetyypille tahansa, se määrittää laatuvaatimukset sekä hitsattaessa konepajalla 

ja/tai asennuspaikalla, toimii mittarina valmistajan kyvylle valmistaa tuotteet 

laatuvaatimusten mukaisesti ja antaa ohjeet valmistajan hitsauskyvyn arvioimiseen. (SFS-

EN ISO 3834-1 2006, s. 10.) 

 

Kohdeyrityksen hitsauksen hyväksymisrajoina käytetään standardia SFS-EN ISO 5817 ja 

sen hyväksymisluokkaa C. Kyseistä standardia käytetään, jos valmistuspiirustuksiin ei ole 

merkitty erillisiä ohjeita ja vaatimuksia hitsaukseen liittyen.  Standardi määrittää 

hyväksymisrajat yleisille tuotannossa syntyville hitsauksen virheille. Standardi määrittää 

hitsausvirheet mitoituksellisten arvojen perusteella kolmeen eri hitsiluokkaan B, C ja D, 

joista B on vaativin. Standardi käsittelee hitsausvirheiden hitsiluokat sulahitsaukselle, kun 

materiaaleina on teräs, nikkeli, titaani tai niiden seokset. Standardi on käyttökelpoinen yli 



27 

 

 

0,5 mm ainepaksuuksille kattaen kaikki eri hitsilajit ja hitsausasennot. Standardi on 

käytettävissä metallikaarihitsaukselle suojakaasulla ja ilman, jauhekaarihitsaukselle, 

kaasukaarihitsaukselle sulamattomalla elektrodilla, plasmahitsaukselle ja happi-

kaasuhitsaukselle, kun materiaalina on teräs. (SFS-EN ISO 5817 2006, s. 10.) 

 

Kohdeyritys vaatii alihankkijoiltaan hitsien silmämääräistä tarkastusta standardin SFS-EN 

ISO 17637 mukaisesti. Standardi käsittelee hitsien rikkomatonta aineenkoetusta. Standardi 

määrittelee vaatimukset metallisten materiaalien sulahitsausliitosten silmämääräiseen 

tarkastukseen. Standardi on sovellettavissa railon silmämääräiseen tarkastukseen ennen 

hitsausta, hitsauksen aikaiseen silmämääräiseen tarkastukseen ja valmiin hitsin 

silmämääräiseen tarkastukseen. Hitsien silmämääräisen tarkastuksen voi tehdä vain 

pätevöidyt ja osaavat henkilöt. Standardissa suositellaan, että tarkastushenkilöstö on 

pätevöitetty standardin SFS-EN ISO 9712 ”Rikkomaton aineenkoetus” vaatimusten 

mukaisesti. (SFS-EN ISO 17637 2011, s. 8-12.) 

 

Kohdeyrityksen laitteiden valmistusohjeessa on myös lisämainintoja hitsaukseen liittyvistä 

vaatimuksista. Hitsauslisäaineiden varastoinnille on vaatimuksena, että ne ovat varastoituna 

suojassa epäpuhtauksilta ja hitsauslisäainevalmistajien ohjeiden mukaisesti erillisessä 

lisäainevarastossa vaaditussa lämpötilassa ja kosteuspitoisuudessa. Hitsattaessa 

ruostumattomia teräksiä hitsauslisäaineen korroosionkestävyys on oltava vähintään samalla 

tasolla kuin mitä hitsattavan materiaalin. 

 

3.2 Hitsattujen rakenteiden mitat 

Kohdeyrityksen valmistusohjeen mukaan valmistuspiirustusten mukaisia hitsattujen 

rakenteiden suoruuksia, mittoja, muotoja, kokoja ja sijainteja tulee aina noudattaa. Jos 

valmistuspiirustuksiin ei ole mittoihin merkitty erillisiä toleransseja, tulee noudattaa 

valmistuspiirustuksiin merkittyä yleistoleranssia SFS-EN ISO 13920 ja sen 

toleranssiluokkaa BG.  

 

Standardi SFS-EN ISO 13920 käsittelee hitsattujen rakenteiden yleistoleransseja ottaen 

kantaa pituus- ja kulmamittoihin, muotoon ja sijaintiin. Standardin vaatimukset kyseisille 

muuttujille on jaettu neljään tarkkuusluokkaan. Kyseinen standardi on soveltamiskelpoinen 

hitsatuille osille, kokoonpanoille ja rakenteille. Kohdeyrityksen valmistuspiirustuksiin on 
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merkitty hitsattujen rakenteiden yleistoleranssiksi ISO 19320 BG, mikä tarkoittaa, että 

hitsatut rakenteet noudattavat yleistoleranssin SFS-EN ISO 13920 mukaisia vaatimuksia, 

tarkkuusluokassa B pituus- ja kulmamitoissa ja tarkkuusluokassa G suoruus-, tasomaisuus- 

ja yhdensuuntaisuusmitoissa. Standardi määrittelee toleranssien hyväksymisrajat 

tarkkuusluokassa B taulukkojen 2 ja 3 mukaisesti. Taulukossa 2 on esitettynä pituusmittojen 

ja taulukossa 3 kulmamittojen toleranssit tarkkuusluokassa B.  (SFS-EN ISO 13920 1996, s. 

1-7.) 

 

Taulukko 2. Standardin SFS-EN ISO 13920 tarkkuusluokan B mukaisia pituusmittojen 

toleransseja (SFS-EN ISO 13920 1996, s. 5). 

Nimellismitta-

alueet l [mm] 

> 2     

≤ 30 

> 30 

≤ 120 

> 120 

≤ 400 

> 400  

≤ 1000 

> 1000 

≤ 2000 

> 2000 

≤ 4000 

> 4000 

≤ 8000 

> 8000   

≤ 12000 

> 12000 

≤ 16000 

> 16000 

≤ 20000 

> 20000 

Toleranssi [mm] ± 1 ± 2 ± 2 ± 3 ± 4 ± 6 ± 8 ± 10 ± 12 ± 14 ± 16 

 

Taulukon 3 toleranssin t arvo on laskennallinen, ja sen suuruus vastaa yleistoleranssin 

tangentin arvoa (mm/m). Haettaessa suurinta sallittua poikkeamaa ilmoitetusta mitasta, 

toleranssin t arvo on kerrottava kulman lyhyemmän kyljen pituudella metreissä. (SFS-EN 

ISO 13920 1996, s. 6.) 

 

Taulukko 3. Standardin SFS-EN ISO 13920 tarkkuusluokan B mukaisia kulmamittojen 

toleransseja (SFS-EN ISO 13920 1996, s. 5). 

Nimellismitta-alueet l [mm] (pituus 

tai kulman lyhyempi kylki) 

≤ 400 > 400 ≤ 1000 > 1000 

Toleranssi t [mm/m] ± 13 ± 9 ± 6 

 

Kuvassa 9 on esitetty miten kulman lyhyempi kylki l ja toleranssi t merkitään. Kuvaan on 

merkitty myös peruspiste, josta mittaus aloitetaan. Peruspiste voidaan valita myös rakenteen 

ulkopuolelta mutta se tulee merkitä valmistuspiirustuksiin erikseen. (SFS-EN ISO 13920 

1996, s. 5.) 
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Kuva 9. Esimerkki lyhyemmän kyljen l, toleranssin t ja peruspisteen sijainneista (SFS-EN 

ISO 13920 1996, s. 6). 

 

Standardin merkinnällä G tarkoitetaan suoruus-, tasomaisuus- ja 

yhdensuuntaisuustoleranssin luokkaa. Taulukossa 4 on esitetty tarkkuusluokan G 

hyväksymisrajat eri nimellismitta-pituuksille.  

 

Taulukko 4. Suoruus-, tasomaisuus ja yhdensuuntaisuustoleranssit hyväksymisluokan G 

mukaan (SFS-EN ISO 13920 1996, s. 7). Nimellismitta koskee pinnan pitempää sivua. 

Nimellismitta-

alueet l [mm]  

> 30    

≤ 120 

> 120    

≤ 400 

> 400  

≤ 1000 

> 1000  

≤ 2000 

> 2000  

≤ 4000 

> 4000  

≤ 8000 

> 8000  

≤ 12000 

> 12000 

≤ 16000 

> 16000 

≤ 20000 

> 20000 

Toleranssi t 

[mm] 

1,5 3 5,5 9 11 16 20 22 25 25 

 

Kuvassa 10 on esitetty miten suoruus-, tasomaisuus- ja yhdensuuntaisuustoleranssia 

tulkitaan eri tapauksissa. Suurimman korkeuden hmax ja pienimmän korkeuden hmin 

erotuksella suhteessa mittatasoon saadaan laskettua saavutettu toleranssi t, jonka arvoa 

verrataan taulukon 4 arvoihin.  

 



30 

 

 

 

Kuva 10. Esimerkkikuvat suoruus-, tasomaisuus- ja yhdensuuntaisuustoleranssien 

tulkinnasta (SFS-EN ISO 13920 1996, s. 8-9). 

 

3.3 Termisesti leikatut pinnat 

Laiteryhmän valmistuskuviin on merkitty termisesti leikattujen eli polttoleikattujen pintojen 

toleranssivaatimukset. Polttoleikattujen pintojen tulee olla SFS-EN ISO 9013:2017 

standardin mukaisesti valmistettu. Standardi soveltuu polttoleikatuille pinnoille 

ainepaksuuksilla 3-300 mm, plasmaleikkauksella ainepaksuuksilla 0,5-150 mm ja 

laserleikkauksella ainepaksuuksilla 0,5-32 mm. Standardissa määritellään toleranssialueet 

polttoleikatuille tuotteille kohtisuoruus- tai kaltevuustoleranssille u ja profiilisyvyyden 

keskiarvolle Rz5. Standardi määrittelee myös kappaleen nimellismitan toleranssialueet 

luokittain. (SFS-EN ISO 9013 2017, s. 5-23.) 

 

Valmistuskuviin on merkitty polttoleikkaukselle toleranssivaatimukseksi EN ISO 9013-442. 

Merkinnän viimeiset kolme numeroa 442 tarkoittavat tiettyjä luokkia. Kyseinen merkintä 

tarkoittaa, että kappale on standardin EN ISO 9013 mukaisesti termisesti leikattu, mikä 
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noudattaa kohtisuoruus- tai kaltevuustoleranssin aluetta 4, profiilisyvyyden aluetta 4 ja 

nimellismittojen toleranssiluokkaa 2. Nimellismittojen sallitut eromitat ovat esitetty 

liitteessä I. 

 

Kohtisuoruus- tai kaltevuustoleranssin suuruus on määritelty standardissa, jonka arvoksi 

saadaan alueella 4 (SFS-EN ISO 9013 2017, s. 17): 

 

𝑢 [𝑚𝑚] = 0,8 + 0,02 𝑎                                    (2) 

 

Yhtälössä 2 a on työkappaleen ainepaksuus. Yksiköt ovat millimetrejä. Kuvassa 11 on 

visualisoitu kaavan 2 muuttujia.   

 

 

Kuva 11. Kohtisuoruus- tai kaltevuustoleranssi u ja ainepaksuus a (SFS-EN ISO 9013 2017, 

s. 10). 

 

Profiilisyvyyden keskiarvon suuruus on määritelty standardissa, jonka arvoksi saadaan 

alueella 4 (SFS-EN ISO 9013 2017, s. 18): 

 

  𝑅𝑧5 [𝜇𝑚] = 110 + (1,8 𝑎 )             (3) 

 

Profiilisyvyyden keskiarvolla Rz5 tarkoitetaan viiden peräkkäisen profiilielementin 

aritmeettista keskiarvoa. Kuvassa 12 on visualisoitu profiilisyvyyden keskiarvo. Kuvassa 12 

𝑍𝑡1 − 𝑍𝑡5 tarkoittaa yksittäisiä profiilielementtien korkeuksia, ln mittauspituutta ja lr 

yksittäistä mittausjaksoa, joka on suuruudeltaan 1/5 * ln. (SFS-EN ISO 9013 2017, s. 11.) 
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Kuva 12. Profiilisyvyyden keskiarvo (SFS-EN ISO 9013 2017, s. 11). 

 

3.4 Koneistus 

Kohdeyrityksen laitevalmistusohjeen mukaan koneistettujen rakenteiden pituus- ja 

kulmamittoja sekä muotoa ja sijaintia koskevien vaatimusten tulee olla valmistuspiirustusten 

mukaisia. Jos valmistuspiirustuksiin ei ole merkitty erityisvaatimuksia tai toleransseja, tulee 

koneistetut rakenteet valmistaa standardin SFS-EN 22768-mK vaatimusten mukaisesti. 

 

Standardi käsittelee koneistettujen pintojen yleistoleransseja. Standardin käyttö soveltuu 

ilman toleranssimerkintää oleville yksittäisten osien pituus- ja kulmamitoille sekä toisiinsa 

liitettyjen osien pituus- ja kulmamitoille. Standardia ei voi soveltaa mitoille, joihin on 

merkitty toleranssimerkintä sekä tapauksissa, joissa mitta on suluissa tai kehyksissä. 

Standardin merkinnällä m tarkoitetaan keskikarkeaa toleranssiluokkaa pituus- ja 

kulmamitoille. (SFS-EN 22768-1 1993, s. 3.) Taulukoissa 5, 6 ja 7 on esitetty 

toleranssiluokan m sallimat poikkeamat eri mitoille ja nimellismitta-alueille.  

 

Taulukko 5. Pituusmittojen sallitut poikkeamat. Taulukko ei sovellu viistettyihin kulmiin 

(SFS-EN 22768-1 1993, s. 5). 

Nimellismitta-

alueet [mm]  

> 0,5 

≤ 3 

> 3    

≤ 6 

> 6    

≤ 30 

> 30     

≤ 120 

> 120 

≤ 400 

> 400  

≤ 1000 

> 1000 

≤ 2000 

> 2000 

≤ 4000 

Sallittu 

poikkeama [mm] 

± 0,1 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,8 ± 1,2 ± 2 
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Taulukko 6. Viistettyjen kulmien sallitut poikkeamat (SFS-EN 22768-1 1993, s. 6). 

Nimellismitta-alueet [mm]  > 0,5 ≤ 3 > 3 ≤ 6 > 6 ≤ 30 

Sallittu poikkeama [mm] ± 0,2 ± 0,5 ± 1 

 

Taulukko 7. Kulmamittojen sallitut poikkeamat (SFS-EN 22768-1 1993, s. 6). 

Nimellismitta-alueet [mm]  > 10 > 10 ≤ 50 > 50 ≤ 120 > 120 ≤ 400 > 400  

Sallittu poikkeama [°] ± 1° ± 30′ ± 20′ ± 10′ ± 5′ 

 

Standardin merkinnällä K tarkoitetaan toleranssiluokkaa geometrisille yleistoleransseille. 

Standardi ottaa kantaa geometrisista ominaisuuksista yksittäisen elementin suoruuteen ja 

tasomaisuuteen ja toisiinsa liitettyjen elementtien yhdensuuntaisuuteen, kohtisuoruuteen, 

symmetrisyyteen ja heittoon. Taulukossa 8 on esitettynä yksittäisen elementin suoruuden ja 

tasomaisuuden toleranssit eri nimellismitta-alueilla. Kun kyseessä on suoruus, nimellismitan 

arvo otetaan vastaavan viivan pituuden mukaan ja tasomaisuuden tapauksessa pinnan 

pidemmän vaakasuoran sivun pituuden tai pyöreän pinnan halkaisijan perusteella. (SFS-EN 

22768-2 1993, s. 3-5.) 

 

Taulukko 8. Suoruuden ja tasomaisuuden toleranssit toleranssiluokalle K (SFS-EN 22768-

2 1993, s. 5). 

Nimellismitta-

alueet [mm]  

< 10 > 10 ≤ 30 > 30 ≤ 100 > 100 ≤ 300 > 300 ≤ 1000 > 1000 ≤ 3000 

Toleranssi [mm] 0,05 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 

 

Toisiinsa liitettyjen elementtien tapauksessa yhdensuuntaisuuden toleranssialueet ovat 

samat kuin mittatoleranssin tai suoruus ja tasomaisuustoleranssin arvot. Taulukoissa 9 ja 10 

on esitettynä toisiinsa liitettyjen elementtien toleranssit eri nimellismitta-alueilla 

kohtisuoruuden ja symmetrisyyden tapauksissa. (SFS-EN 22768-2 1993, s. 5-6.) 

 

Taulukossa 9 esitetään kohtisuoruuden yleistoleranssin toleranssiluokan K toleranssit eri 

nimellismitta-alueilla. Kun tarkastellaan kohtisuoruutta, tulee valita peruselementti, jonka 

pituutta verrataan toleranssiin. Peruselementiksi valitaan pidempi kahdesta sivusta, jotka 

muodostavat suoran kulman. (SFS-EN 22768-2 1993, s. 6.) 
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Taulukko 9. Kohtisuoruuden toleranssit toleranssiluokalle K (SFS-EN 22768-2 1993, s. 6). 

Nimellismitta-alueet [mm]  ≤ 100 > 100 ≤ 300 > 300 ≤ 1000 > 1000 ≤ 3000 

Toleranssi [mm] 0,4 0,6 0,8 1 

 

Taulukossa 10 esitetään symmetrisyyden yleistoleranssin toleranssiluokan K toleranssit eri 

nimellismitta-alueilla. Tarkasteltaessa symmetrisyyttä, peruselementiksi tulee valita 

pidempi kahdesta elementistä. Symmetrisyyden yleistoleranssi on voimassa vain, jos toisella 

elementeistä on symmetriataso tai elementtien akselit ovat kohtisuorassa toisiinsa nähden. 

(SFS-EN 22768-2 1993, s. 6.) 

 

Taulukko 10. Symmetrisyyden toleranssit toleranssiluokalle K (SFS-EN 22768-2 1993, s. 

6). 

Nimellismitta-alueet [mm]  ≤ 100 > 100 ≤ 300 > 300 ≤ 1000 > 1000 ≤ 3000 

Toleranssi [mm] 0,6 0,6 0,8 1 

 

 

Standardi ottaa kantaa myös heittoon. Heitolla tarkoitetaan säteis-, aksiaalis- tai minkä 

tahansa pyörähdyskappaleen heittoa. Jos valmistuskuviin on merkitty tukipinnat, niitä 

pidetään peruselementteinä. Jos tukipintoja ei ole merkitty, peruselementiksi valitaan 

pidempi sivu kahdesta elementistä. Toleranssiluokalle K heiton yleistoleranssin suuruus on 

0,2 mm. (SFS-EN 22768-2 1993, s. 6-7.) 

 

Kohdeyrityksen valmistuspiirustuksissa on myös asetettu erillisiä vaatimuksia koneistetun 

pinnan lopputulokselle. Laiteryhmän eri osien pinnanlaadulle on asetettu pinnankarheuden 

vaatimustasot. Pinnankarheuden Ra vaatimustasoiksi on asetettu kohteen mukaan 1,6, 3,2, 

6,3 tai 12,5 μm. 

 

3.5 Esikäsittely ennen maalausta 

Kohdeyrityksen valmistusohjeen mukaan valmistettavat laitteet ja hitsatut rakenteet tulee 

viimeistellä standardin SFS-EN ISO 8501-3 mukaisesti ennen maalausta tai muuta 

pinnoitusta. Standardissa esitetään vaatimukset hitsien, leikkaussärmien ja muiden 

pintavirheellisten teräspintojen virheille. Standardi jakaa eri hyväksymisrajat 

esikäsittelyasteisiin, jotka merkitään tunnuksilla P1, P2 ja P3. Esikäsittelyaste P1 on kevyin 

ja P3 vaativin aste. Kohdeyrityksellä on käytössä kaksi eri esikäsittelyastetta. 

Esikäsittelyastetta P2 käytetään kaikissa laitteiden ja hitsattujen rakenteiden pinnoilla paitsi 
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sisäpuolisilla pinnoilla. Esikäsittelyastetta P1 käytetään laitteiden ja hitsattujen rakenteiden 

sisäpuolisissa osissa, eli alueilla, joita ei näe ulospäin, kun laite on kokoonpantu. Liitteessä 

II on esitetty esikäsittelyasteiden P1 ja P2 hyväksymisrajat. (SFS-EN ISO 8501-3, s. 8.) 

 

3.6 Kokoonpano 

Kohdeyrityksen valmistusohjeessa asetetaan vaatimuksia laitteiden kokoonpanolle. 

Valmistusohjeen mukaan kokoonpanotyön saa suorittaa vain ammattitaitoiset henkilöt, joilla 

on selvästi tiedossa, mitä ovat tekemässä. Ennen kokoonpanon aloitusta osien laatu, määrä 

ja tyyppi tulee tarkistaa silmämääräisesti, jotta havaitaan mahdolliset logistiikasta ja/tai 

valmistuksesta johtuvat puutteet ja/tai virheet. Ennen kokoonpanon aloitusta tulee tarkistaa 

käytettävien työkalujen kunto ja oikeanlaisuus. Rikkinäisiä ja kuluneita työkaluja ei tule 

käyttää kokoonpanossa. Tarkkuustyökalujen kalibrointien voimassaoloajat tulee olla 

tiedossa sekä voimassa ja niiden dokumentaatiot löydettävissä. Kokoonpanotilan tulee olla 

puhdas, eikä tilassa saa olla metallihiomapölyä tai muita konepajan epäpuhtauksia. 

Kokoonpantava laite on pidettävä puhtaana koko kokoonpanotyön ajan, ja laite tulee 

säilyttää pinnoilla, joissa maalipinta ei vaurioidu.   
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4 VALMISTUKSEN NYKYTILANNE JA KEHITYS 

 

Tutkimuksen empiirinen osuus aloitettiin tekemällä vierailu kohdeyrityksen 

alihankintakonepajalla Virossa. Vierailun tarkoituksena oli saada selville valmistuksen 

nykytilanne ja haastatella konepajan henkilöstöä ja johtoa. Nykytilanteen kartoituksessa 

konepajalla käytettiin aikaa noin kolme työpäivää ja selviä ongelma- ja kehityskohtia 

löydettiin. Konepajavierailulla selvitettiin myös valmistuksessa käytettävä konekanta, 

nykyiset valmistusmenetelmät, tilat ja henkilöstö. 

 

Valmistuksen nykytilanteen kartoittamisen jälkeen aloitettiin valmistuksen kehittäminen. 

Kehittäminen aloitettiin ideoimalla ja pohtimalla eri vaihtoehtoja valmistuksen 

kehittämiselle yhdessä tutkimukseen osallistuvien tahojen kanssa. Ideoimisvaiheesta 

siirryttiin suunnitteluvaiheeseen, jossa konkreettiset ratkaisut valmistuksen kehittämiselle 

määriteltiin. Suunnitteluvaiheesta edettiin toteutusvaiheeseen, jossa suunnitellut 

valmistuksen kehittämisen toimet toteutettiin ja testattiin.  

 

Tämä kappale pitää sisällään valitun tutkimusmenetelmän, PDCA-menetelmän, kaksi 

ensimmäistä osioita. PDCA-menetelmän kulku alkaa suunnitteluvaiheella (Plan), johon 

tässä tutkimuksessa kuuluivat valmistuksen nykytilan selvittäminen ja valmistuksen 

kehityksen suunnittelu. Suunnitteluvaiheen jälkeen siirryttiin toteutusvaiheeseen (Do), 

johon tässä tutkimuksessa kuuluu suunniteltujen kehitystoimenpiteiden toteutus. PDCA-

menetelmän kaksi muuta osioita, tarkistus (Check) ja parannus (Act) käsiteltiin tutkimuksen 

tulosten analysointi kappaleessa.  

 

4.1 Valmistuksen nykytilanne 

Tutkimuksen aloitusvaiheessa kohdeyrityksen alihankintakonepaja oli tehnyt tutkimuksessa 

käsiteltävää laiteryhmää vasta noin 10 kappaletta, mutta pienestä kappalemäärästä 

huolimatta laitteista oli pystytty havainnoimaan valmistuksen haasteet ja ongelmakohdat. 

Suurimpana ongelmakohtana laitteen valmistuksessa voidaan pitää osavalmistuksessa 

ilmenneitä virheellisiä kokoonpanoja. Alihankintakonepajalla laitteiden osien 

kokoonpanotyöt oli tehty pitkälti ilman varsinaisia aputyökaluja ja jigejä, mikä oli johtanut 

virheellisiin kokoonpanoihin. Virheelliset kokoonpanot ovat mittatarkassa, koneistusta 

vaativassa laitteessa suuri ongelma. Laitteiden osien virheelliset kokoonpanot olivat tulleet 
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esiin, kun koneistus oli pyritty aloittamaan. Laiteryhmän eri laitteet eroavat toisistaan 

mittojen, materiaalien, käyttökohteiden ja yksityiskohtiensa puolesta, mutta laitteiden 

pääosat ovat perusperiaatteeltaan samanlaisia, mittojen skaalautuessa laitteen koon mukaan. 

 

Tutkimuksessa käsiteltävän laitteen konstruktio pitää sisällään useita eri osia, jotka vaativat 

mittatarkkaa valmistusta. Tässä tutkimuksessa ei perehdytty kuitenkaan kuin kyseisen 

laitteen rungon ja roottorin valmistukseen. Kyseiseen rajaukseen päädyttiin, koska nämä osat 

ovat kyseisen laitteen niin sanottuja pääkomponentteja, joiden vaatimusten mukainen 

valmistus on tärkeintä laitteen toimivuuden kannalta. Kyseisien osien valmistuksessa oli 

myös ollut suurimmat ja selvimmät haasteet ja kehitettävät kohteet. Rungon ja roottorin 

osavalmistuksessa koneistusta vaativien kohtien mittatarkkuusvaatimuksena on yleisesti ± 

0,3 mm toleranssialue. Laitteen kokoonpanovaiheessa roottori asennetaan rungon sisälle ja 

valmiin laitteen mittatarkkuusvaatimuksena pidetään noin 1,0 mm radiaalivälystä roottorin 

ja rungon välillä. 

 

4.1.1 Runko 

Laitteen runko on yksi laiteen osista, jonka konstruktio pysyy periaatteeltaan samanlaisena 

kaikissa laiteryhmän laitteissa, mutta mitat skaalautuvat eri kokoisten laitteiden välillä. 

Rungoissa on kaksi eri pintaa, jotka tulee koneistaa. Rungon pintojen koneistetulle 

lopputulokselle määritellään valmistuspiirustuksissa tietyt vaatimukset. Valmistuksen 

nykytilanteessa rungon valmistuksessa ei ollut käytössä aputyökaluja tai jigejä, ja rungon 

konstruktion takia osien kokoonpanovaiheessa rungon eri osat menivät helposti väärään 

kohtaan ja/tai vinoon toisiinsa nähden. 

 

Kuvassa 13 on nähtävissä tutkimuksessa käsiteltävän laitteen rungon 

poikkileikkauskuvanto. Kuvaan on merkitty rungon koneistettavat pinnat 1 ja 2. Pinta 1 

ulottuu koko kappaleen lävitse ja molemmin puolin runkoa sijaitsee pinta 2. Koneistettavien 

pintojen vaatimuksina oli valmistuspiirustuksiin määritetyt mittatoleranssit, 

pinnankarheudet, ja kohtisuoruus toisiinsa nähden. Valmistuksessa rungon koneistus 

aloitetaan asettamalla runko tapauksen mukaan joko karusellisorviin tai avarruskoneeseen. 

Varsinainen koneistaminen aloitetaan koneistamalla pinta 1. Pinta 1:ssä on 

valmistuspiirustuksien mukaan noin 3-4 mm työstövaraa. Pinta 1 saadaan yleensä 

koneistettua vaadittuihin mittoihin kahdella rouhintalastulla ja yhdellä viimeistelylastulla. 
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Rouhintalastuilla pinnasta koneistetaan materiaalia mahdollisimman paljon pois, ja 

viimeistelylastulla saavutetaan toleranssien mukainen mittatarkkuus ja vaadittu 

pinnankarheus. Rungon pinnan 1 koneistuksen mittatoleranssialueena on yleisesti + 0,1-0,3 

mm vaaditusta mitasta ja pinnankarheusvaatimuksena on 6,3 μm. Kun pinta 1 on saatu 

koneistettua vaatimusten mukaisesti, aloitetaan koneistamaan pintaa 2. Koneistettaessa 

pintaa 2, vaatimuksena on koneistaa 3 mm syvä olake. Pinnalle 2 ei ole asetettu erillistä 

mittatoleranssia, mutta pintoja 2 sijaitsee molemmin puolin kappaletta, ja niiden väliselle 

etäisyydelle on asetettu mittatoleranssi ± 0,2 mm vaaditusta mitasta ja pintojen 

pinnankarheusvaatimuksena on 12,5 μm.  

 

 

Kuva 13. Rungon poikkileikkaus kuvanto, jossa koneistettavien pintojen vaatimukset.  

 

Kun pinta 1 on koneistettu, se muodostuu yhdensuuntaiseksi suhteessa työstökoneen terän 

linjaan. Valmistuksen nykytilanteessa pinnan 1 koneistuksen jälkeen pinta 2 oli usein 

vinossa suhteessa pintaan 1 osien epätarkan kokoonpanon takia. Rungon pintojen ollessa 

koneistetut kohtisuoruus- ja mittavaatimusten mukaisesti, rungon osien epätarkan 

kokoonpanon takia pinnan 2 syvyysmitta muodostuu hyvin epätasaiseksi. Kuvassa 14 on 

esitettynä valmistuksen nykytilanteessa koneistettu runko. Kuvaan on merkitty myös pinnan 

2 kohdat X ja Y, joista on myös lisätty suurennetut erilliset kuvat 15 ja 16. 
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Kuva 14. Rungon koneistettavat pinnat 1 ja 2 sekä pinnan 2 kohdat X ja Y. 

 

Kuvassa 15 nähdään suurennettuna pinnan 2 kohta X. Koneistettu olake oli noin 6 mm syvä, 

ja kuvassa oranssin nuolen kohdalla huomattiin myös vajaan hitsautumissyvyyden virhe 

juuressa.  

X 

Y 

Pinta 1 
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Kuva 15. Rungon koneistetun pinnan 2 kohta X.  

 

Kuvassa 16 nähdään suurennettuna pinnan 2 kohta Y. Olaketta oli saatu koneistettua noin 

0,1 mm syvyydeltä. Pinnan 2 olakkeen syvyysmitta vaihtelee alueella 0,1-6 mm, kun pinnan 

syvyysmitan vaatimus oli 3 mm jokaisesta kohdasta mitattuna.   

 

 

Kuva 16. Rungon koneistetun pinnan 2 kohta Y.  
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Kuvassa 17 on havainnollistettu kuvassa 14 kuvattua tilannetta. Kuvassa 17 nähdään 

valmistuksen nykytilanne rungon koneistuksen jälkeen ja mitkä ovat valmistuspiirustusten 

vaatimukset. Kuvasta huomataan, että valmistuksen nykytilanteessa pinta 1 ja 2 olivat 

toisiinsa nähden kohtisuorassa, mutta pinnat eivät olleet enää laitteen muuhun konstruktioon 

nähden suorassa. Kuvasta huomataan myös, miten pinnan 2 syvyysmitta vaihtelee alueella 

0,1-6 mm ja mikä on vaatimuksena.  

 

  

Kuva 17. Rungon koneistuksen nykytilanne ja vaatimus.  

 

Kuvassa 18 on esitettynä rungon pinnan 1 koneistusta myös toisen laitteen tapauksessa. 

Kuvan 18 tilanteessa pinnasta 1 oli pyritty koneistamaan ensimmäinen rouhintalastu. 

Johtuen rungon virheellisestä kokoonpanosta, koneistettava pinta oli vinossa. Pinnan 

vinouden takia, aloitettaessa koneistusta, karusellisorvin terällä saatiin työstettyä lastu 

levystä vain noin 100 mm matkalta, jonka jälkeen terä ei enää ottanut kiinni koneistettavaan 

pintaan. Rungon pinnan vinouden takia rungosta jouduttiin koneistamaan useampi 

rouhintalastu, jotta koneistettua pintaa saatiin myös pinnan alareunaan asti.  
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Kuva 18. Rungon pinnan 1 tilanne ensimmäisen rouhintalastun jälkeen. 

 

Kuvasta 19 nähdään havainnollistettuna kuvan 18 tilanne. Karusellisorvaus alkoi pinnan 1 

yläpäästä, mutta kun karusellisorvin Z-liikettä oli tultu alaspäin noin 100 mm, terä ei ottanut 

levyn vinouden takia enää pintaan kiinni.  

 

 

Kuva 19. Vinoon kokoonpantu levy ja sorvin terälinja.  



43 

 

 

Kuvassa 20 on esitettynä myös rungon osien virheellistä kokoonpanoa. Laitteen laipat olivat 

asennettu liian lähelle toisiaan, joten toiseen laippaan tehdyt reiät olivat liian lähellä levyn 

kulmaa. Reikien kohdalle ei saatu hitsattua hitsiä ja laipan reikiin ei pystytä asentamaan 

oikeankokoista pulttia, koska pultin kanta ottaa kiinni viereiseen levyyn.   

 

 

Kuva 20. Rungon virheellisestä kokoonpanosta johtuvaa ongelmaa.  

 

4.1.2  Roottori 

Laitteen roottori on yksi laiteryhmän osista, joka pysyy periaatteeltaan samanlaisena 

kaikissa laiteryhmän laitteissa, mittojen skaalautuessa erikokoisten laitteiden välillä.  

Roottori on pyörähdyskappale, jossa on molemmissa päissä koneistettavat akselit ja 

akseleiden välissä tapauksen mukaan sorvattava tai hiottava pinta. Roottori on 

mittatarkkuutta vaativa osa, jonka valmistuksessa käytetään monta eri valmistusmenetelmää. 

Valmistuksen nykytilanteessa alihankintakonepajalla oli ollut haasteita saada roottorit 

kokoonpantua vaatimusten mukaisesti, mikä oli ilmennyt roottorin kohtisuoruus ja suoruus 

puutteina, mittavirheinä ja virheellisinä kokoonpanoina. Valmistuksen nykytilanteessa 

roottorin valmistuksessa ei ollut käytössä aputyökaluja tai jigejä ja roottorin konstruktion 
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takia valmistuksen aikana tietyt osat menevät helposti väärään kohtaan ja/tai vinoon toisiinsa 

nähden. 

 

Kuvassa 21 on esitettynä laitteen roottorin yksinkertaistettu poikkileikkauskuvanto. 

Valmistuksen nykytilanteessa oli havaittu roottorin sisäputken ja terälevyjen virheellisiä 

kokoonpanoja. Havaittuja virheitä olivat olleet sisäputken asentaminen epäkeskeisesti 

suhteessa päätylevyyn, terälevyjen virheellinen välimitta sekä terälevyjen vinous.  

 

 

Kuva 21. Roottorin poikkileikkaus ja roottorin pääosia.  

 

Roottorin konstruktiossa on useita terälevyjä, jotka tulee akseleiden koneistuksen jälkeen 

tapauksen mukaan joko sorvata tai hioa valmistuspiirustusten mukaisiin mittoihin. 

Sorvauksen ja hionnan tarkoituksena on saada terälevyt koneistettua vaatimusten mukaisiin 

mittoihin ja terien reunat mahdollisimman teräväksi. Yleisesti terälevyjen 
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koneistusmenetelmäksi valitaan sorvaus, jos terälevyissä on pelkkää perusainetta. 

Koneistusmenetelmäksi valitaan hionta, jos terälevyjen kärkiin on hitsattu kovahitsaus. 

Valmistuksen nykytilanteessa alihankintakonepajalla ei ollut terien sorvauksessa ongelmia, 

mutta kovahitsattujen terälevyjen hiontaa ei ollut vielä päästy kokeilemaan. Terien 

hiontavaihtoehtoja oli kuitenkin pohdittu. Kuvassa 22 on esitetty hiomaton ja hiottu 

kovahitsattu terälevy. Terälevyistä poistetaan koneistamalla laitteen koon mukaan 3-4 mm 

perusainetta ja kovahitsausta.  

 

 

Kuva 22. Vasemmalla hiomaton ja oikealla hiottu terälevy.  

 

Alihankintakonepajan valmistuksen nykytilanteen kartoituksella konepajakäynnillä 

löydettiin selviä kehittämiskohtia, jotka tuli ratkaista, jotta vaatimusten mukainen laatutaso 

voitiin saavuttaa. Laiteryhmän eri osien valmistus oli monessa tapauksessa vielä niin 

sanotussa kokeiluvaiheessa, eli konepaja oli vain kokeillut millä menetelmillä saataisiin 

laitteita valmistettua. Tutkimuksen seuraavan osion, valmistuksen kehitys, tarkoituksena oli 

löytää rungon ja roottorin valmistusta helpottavia ja laatua parantavia ratkaisuja.  
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4.2 Valmistuksen kehitys 

Tutkimuksessa käsiteltävän laiteryhmän nykytilan kartoituksen jälkeen, osien valmistuksen 

kehittäminen aloitettiin yhteistyössä kohdeyrityksen asiantuntijoiden ja 

alihankintakonepajan johdon kanssa. Yhteistyö toimijoiden kesken aloitettiin pitämällä 

etäkokous Microsoft Teams-sovelluksen avulla. Kokouksessa keskusteltiin laiteryhmän 

valmistuksen haasteista ja niiden ratkaisuvaihtoehdoista. Kokouksessa valittiin kohteet, 

joiden valmistusta pyrittiin tässä tutkimuksessa kehittämään. Kehitettäviksi kohteiksi 

valittiin rungon ja roottorin kokoonpanon ja koneistuksen kehittäminen. Rungon ja roottorin 

valmistuksen kehittämisessä hyödynnettiin kappaleessa 2.3 ”Valmistuksen kehittäminen” 

esitettyjä menetelmiä.   

 

Valmistuksen kehittäminen ja sen suunnittelu aloitettiin mallintamalla yksi laiteryhmän 

laitteista SolidWorks 3D-suunnitteluohjelmistolla. Laite mallinnettiin kohdeyrityksen 

valmistuspiirustusten mukaisesti, jotta mallinnettu laite vastasi mitoiltaan todellista laitetta. 

Laitteen mallintamiseen SolidWorks-ohjelmistolla päädyttiin, koska realistisen näköistä, 

todellisissa mitoissa olevaa kolmiulotteista mallia pystyttiin tarkastelemaan monista eri 

kuvakulmista ja suunnista tietokoneen äärellä. 3D-mallin avulla vältyttiin erilliseltä 

konepajakäynniltä ja todellisen laitteen raskaalta kääntelyltä ideoimista varten. 

 

Kokouksessa osapuolien välille syntyi selvä yhteisymmärrys siitä, miten rungon valmistusta 

aloitetaan kehittämään. Jokaisen osapuolen mielipide oli, että runkojen kokoonpanoon ja 

rungon eri osien valmistukseen tuli kehittää valmistusta helpottavia jigejä. Osapuolien 

välille syntyi selvä yhteisymmärrys myös siitä, miten roottorin valmistusta aletaan kehittää. 

Roottorin valmistuksen kehittäminen päätettiin aloittaa suunnittelemalla kokoonpanoa 

helpottavia aputyökaluja sekä suunnittelemalla työvaiheet ja -menetelmät uusiksi. Jigien ja 

aputyökalujen sekä työvaiheiden ja -menetelmien kehittämisellä pyrittiin saavuttamaan 

standardoidut valmistustavat rungon ja roottorin valmistukselle, joita alihankintakonepajan 

henkilöstö sitoutuisi noudattamaan ja joiden mukaisesti kaikki laiteryhmän rungot ja 

roottorit tulevaisuudessa valmistettaisiin.  

 

Jigien kehittämiselle asetettiin selkeä tavoite, joka seurasi PDCA-menetelmän kiertokulkua. 

Asetettu tavoite oli: aluksi suunnitellaan ja valmistetaan jigit yhdelle laitekoolle, jota 

testataan tuotannossa, jonka jälkeen jigien käytettävyydestä kerätään palautetta 
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alihankintakonepajan työntekijöiltä ja työjohdolta. Palautteen ja kehitysideoiden pohjalta 

tehdään muutokset seuraavan laitekoon jigeihin ja kehittämistä jatketaan tämän kierron 

mukaisesti niin kauan kuin tarve vaatii.  

 

Kuvassa 23 on esitettynä tutkimuksessa käsiteltävän laitteen rungon yksinkertaistettu 

esimerkkikuva. Kuvassa oleva runko mallinnettiin SolidWorks-ohjelmistolla. Kuvassa on 

esitettynä rungon pääosat, joiden valmistukseen ja kokoonpanoon tutkimuksessa 

keskityttiin. Kuvassa 23 on numeroitu rungon pääosat, jotka ovat: 

1. Päätylevyt 

2. Ylälaippa 

3. Alalaippa 

4. Pesälevyt 

 

 

Kuva 23. Rungon pääosat. 
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Ennen jigien suunnittelutyön aloittamista perehdyttiin yksityiskohtaisesti 

osavalmistuspiirustusten vaatimuksiin, jotta konstruktion asettamat vaatimukset osattiin 

ottaa mahdollisimman hyvin huomioon jigien suunnittelussa. Rungon kokoonpanojigin 

tarkoituksena oli helpottaa rungon pääosien kokoonpanoa, mitkä ovat esitettynä kuvassa 23, 

mutta myös ylä- ja alalaippojen kokoonpanolle katsottiin tarpeelliseksi kehittää omat 

kokoonpanojigit.  

 

Käyttökohteessa laite asennetaan rungon ylä- ja alalaipoista pulttiliitoksella käytettävään 

materiaalinkäsittelyjärjestelmään, joten laippojen vaatimusten mukainen valmistus on 

laitteen toimivuuden kannalta tärkeää. Laippojen valmistukselle oli kohdeyrityksen 

valmistuspiirustuksissa asetettu laatuvaatimuksia, joiden esittelyssä käytetään esimerkkinä 

kuvan 24 mukaista laitteen ylälaippaa. Laippojen vaatimukset vaihtelivat mittojen mukaan, 

ja kuvan 24 laipalle oli asetettu vaatimuksiksi: 

 

1. pituusmitan toleranssi ± 1 mm 

2. kulmamittojen toleranssi ± 1,5 mm 

3. suoruus- ja tasomaisuustoleranssi 2 mm 

 

   

Kuva 24. Laitteen ylälaippa. 
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Runkojen valmistuspiirustuksiin oli merkitty ylä- ja alalaippojen välille 

yhdensuuntaisuusvaatimus toisiinsa nähden. Kuvassa 25 on nähtävissä rungon 

valmistuspiirustus, johon on merkitty kohdat 1 ja 2. Kohdassa 1 on merkitty ylälaippaan 

toleranssikehys ja kohdassa 2 alalaippaan peruselementin merkintä. Toleranssikehyksen 

nuolella osoitetaan toleroitua elementtiä, jolle oli asetettu vaatimukset suhteessa 

peruselementtiin. Elementillä tarkoitetaan esimerkiksi työkappaleen pintaa, pistettä tai 

viivaa.  Vaatimukset on merkitty toleranssikehykseen, jonka merkinnöillä tarkoitetaan 

(Valtanen 2016, s. 572-576.): 

- kahta viivaa käytetään yhdensuuntaisuuden tunnuksena, eli vaatimuksena on 

yhdensuuntaisuus 

- numerolla 2 tarkoitetaan toleranssin lukuarvoa samoina yksikköinä kuin 

valmistuspiirustusten mitat, eli korkeintaan 2 mm poikkeama yhdensuuntaisuudessa 

sallitaan  

- kirjaimella A tarkoitetaan peruselementtiä, johon yhdensuuntaisuus halutaan 

saavuttaa 

 

Kuva 25. Rungon valmistuspiirustus, jossa toleranssikehys ja peruselementti merkittynä. 
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Laitteen ylä- ja alalaippojen rakenne koostuu neljästä eri osasta, jotka tulee liittää toisiinsa 

ja asentaa laitteen muuhun konstruktioon. Ylä- ja alalaippojen vaatimuksien saavuttamiseksi 

päätettiin myös laippojen kokoonpanolle suunnitella oma jigi. Runkojen ylä- ja alalaippojen 

konstruktio on lähes aina samanlainen tietyllä runkokoolla. Laippojen kokoonpanojigille 

asetettiin seuraavat vaatimukset: 

 

- jigin tulee olla mahdollisimman helppokäyttöinen 

- jigin tulee soveltua sekä ylä- ja alalaipan kokoonpanoon 

- jigin tulee ehkäistä osien virheellistä yhteensovitusta 

- jigin tulee varmistaa osien yhdensuuntaisuudet, kohtisuoruudet ja mitat 

- jigin tulee varmistaa laippojen reikien sijainnit ja koot 

 

Laippojen kokoonpanojigin suunnittelu toteutettiin SolidWorks-ohjelmistolla. Laippojen 

vaatimusten mukaista kokoonpanoa helpottamaan kehitettiin jigi, jonka käytöllä kappaleessa 

aiemmin luetellut vaatimukset haluttiin saavuttaa. Laippojen yhtenä vaatimuksena oli 

suoruus- ja tasomaisuustoleranssi, jossa poikkeamaa sai olla maksimissaan 2 mm. Suoruutta 

ja tasomaisuutta varmistamaan jigiin suunniteltiin pohjalevy, jonka pituusmitat olivat samat 

kuin valmistettavassa laipassa. Pohjalevyn suoruus ja tasomaisuus tuli valmistusvaiheessa 

tarkastaa kappaleessa 3.2 ”Hitsattujen rakenteiden mitat” esitetyn standardin SFS-EN ISO 

13920 mukaisesti. Standardin mukaan suoruus ja tasomaisuus voidaan tarkistaa esimerkiksi 

vesivaakaa apuna käyttäen. (SFS-EN ISO 13920 1996, s. 8.) Pohjalevyn reunoihin 

suunniteltiin rajoitinpalat, joiden tarkoituksena oli estää osien väärä asetus pituus ja leveys 

suunnassa. Rajoitinpalat ovat nähtävissä kuvassa 26 oranssien nuolien osoittamassa 

kohdassa.  

 

Laippojen vaatimuksina olivat myös laipan pituus- ja kulmamitat, joissa maksimipoikkeama 

sai olla pituusmitoissa ± 1 mm ja kulmamitoissa ± 1,5 mm. Pituus- ja kulmamittojen 

varmistamiseksi jigin pohjalevyyn suunniteltiin kohdistustapit, joihin laipan reiät tulee 

asettua. Kohdistustapit nähtävissä kuvassa 26 mustien nuolien osoittamassa kohdassa.   
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Kuva 26. Laippojen kokoonpanojigi. 

 

Kuvasta 26 nähdään myös miten laippojen osien suunniteltiin asettuvan jigiin. Osien ollessa 

jigissä, ruuvipuristimilla painetaan laipan eri osien jatkokohdat tasan toisiinsa nähden. 

Ruuvipuristimien käyttöä laippojen kokoonpanossa puoltaa laipan osien painopisteiden 

epäkeskeisyys, josta johtuen tietyt osat eivät pysy pystyssä ilman ulkopuolista tuentaa. Kun 

osat ovat kuvan mukaisesti jigissä, osat voidaan silloittaa ja hitsata. Silloituksella 

tarkoitetaan osien yhteenliittämistä lyhyellä hitsillä. Laippojen hitsauksen jälkeen niiden 

suoruus- ja tasomaisuus tarkastetaan ennen rungon kokoonpanon aloittamista standardin 

SFS-EN ISO 13920 vaatimusten mukaisesti. Kuvassa 27 on nähtävissä SolidWorks-

ohjelmistolla mallinnettu laitteen kokoonpantu alalaippa.  

 

 

Kuva 27. Kokoonpantu laitteen alalaippa. 
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Rungon kokoonpanon pääosat koostuvat kuvan 23 mukaisesti päätylevyistä, ylä- ja 

alalaipoista ja pesälevyistä. Rungon kokoonpanoa helpottamaan päätettiin kehittää jigi, ja 

jigille toivottuja ominaisuuksia pohdittiin ja jigille asetettiin seuraavat tavoitteet: 

 

- jigin tulee olla mahdollisimman helppokäyttöinen 

- jigin konstruktion tulee olla mahdollisimman yksinkertainen 

- jigin tulee selvästi helpottaa kokoonpanotyötä 

- jigin tulee ehkäistä osien virheellistä yhteensovitusta 

- jigin tulee varmistaa osien yhdensuuntaisuudet, kohtisuoruudet ja mitat tarpeen 

mukaan 

 

Rungon osien kokoonpanoon suunniteltiin jigi SolidWorks-ohjelmistolla. Suunnittelussa 

pidettiin lähtökohtana aiemmin lueteltuja tavoiteltuja ominaisuuksia, joiden lisäksi 

suunnittelussa hyödynnettiin kappaleessa 2.3.2 ”Poka-yoke” esitetyn poka-yoke -

menetelmän ideologiaa. Poka-yoke -menetelmän mukaisesti jigistä haluttiin tehdä virheitä 

estävä / ehkäisevä, eli virheellistä kokoonpanoa ei pystyisi tekemään tai vähintään virheen 

syntymisen mahdollisuus laskisi huomattavasti.  

 

Jigiin suunniteltiin aluksi pohjalevy, jonka suoruus ja tasomaisuus tuli valmistusvaiheessa 

tarkistaa standardin SFS-EN ISO 13920 mukaisesti. Pohjalevy toimi jigin alustana, josta 

rungon kokoonpano valmistusvaiheessa aloitetaan. Kuvassa 28 nähdään jigin pohjalevy, 

jonka päälle on asetettu laitteen päätylevy. Virheellisen kokoonpanon ehkäisyä varten 

pohjalevyn muoto suunniteltiin mukailemaan päätylevyn muotoa ja pohjalevyn reunoille 

suunniteltiin kuvassa 28 nähtävien nuolien kohdalle rajoittimet. Pohjalevyn muodon ja 

rajoittimien suunnittelulla pyrittiin saavuttamaan tilanne, jossa päätylevyn virheellinen 

asettaminen jigiin estetään.  
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Kuva 28. Rungon päätylevy jigissä.  

 

Pohjalevyn muodolla ja rajoittimien käytöllä pyrittiin myös saavuttamaan tilanne, jossa 

rungon ylä- ja alalaipat asettuvat oikeaan kohtaan runkoa. Kuvassa 29 nähdään, miten 

ylälaippa asettui jigin rajoittimien väliin. Rajoittimien ansioista laipan virheellinen 

asettaminen vaikeutuu, joten todennäköisyyttä ylälaipan virheelliselle asettamiselle saadaan 

vähennettyä. 

 

 

Kuva 29. Ylälaipan asettuminen jigiin 
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Rungon kokoonpanojigiin suunniteltiin myös pesälevyjä varten tukilevyt, joiden 

tarkoituksena oli pitää pesälevyt kohtisuorassa suhteessa rungon päätylevyihin. Kuvassa 30 

kohdassa 1 ovat päätylevyt, kohdassa 2 pesälevy ja kohdassa 3 jigiin asennettujen 

pesälevyjen tukilevyjen paikat. Kuvasta nähdään myös, että pesälevyn ja päätylevyjen välille 

muodostui suorakulma. Tukilevyt asettuivat pesälevyjen sisäpintaan kolmesta pisteestä. 

 

 

Kuva 30. Rungon kokoonpanojigin tukilevyt. 
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Laitteen rungon kokoonpanoon kehitetyille jigeille tehtiin suunnitteluvaiheen jälkeen 

valmistuspiirustukset SolidWorks-ohjelmistolla, joiden perusteella jigien osat valmistettiin 

ja jigit kokoonpantiin. Jigien valmistuksen jälkeen niiden käytölle laadittiin yhdessä 

alihankintakonepajan johdon kanssa käyttöohjeet, joiden mukaan alihankintakonepajan 

tuotannon työntekijöiden tulee jigejä käyttää. Käyttöohjeilla pyrittiin väärinymmärrysten 

vähentämiseen ja standardoituihin valmistustapoihin koko konepajan osalta.  

 

Roottorin valmistuksen kehitys aloitettiin suunnittelemalla roottorin kokoonpanoa 

helpottavia aputyökaluja, työvaiheita ja -menetelmiä. Roottorin terälevyjen hionnalle 

päätettiin tässä tutkimuksessa etsiä suuntaviivat, joiden mukaisesti konepajalla voitaisiin 

aloittaa terälevyjen hionnan kokeilu. 

 

Kuvassa 31 on esitettynä tutkimuksessa käsiteltävän laitteen roottorin yksinkertaistettu 

esimerkkikuva. Kuvassa oleva laite mallinnettiin SolidWorks-ohjelmistolla. Kuvassa on 

esitettynä roottorin pääosat, joiden valmistukseen ja kokoonpanoon tutkimuksessa 

keskitytään. Kuvassa 31 on numeroitu roottorin pääosat, jotka ovat: 

1. Akseli 

2. Päätylevyt 

3. Terälevyt 

4. Sisäputki 
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Kuva 31. Roottorin pääosat. 

 

Roottorin kokoonpanon kehittämisen suunnittelu aloitettiin perehtymällä roottorin 

valmistuskuviin ja niiden vaatimuksiin. Valmis roottori asennetaan laitteen 

kokoonpanovaiheessa rungon sisälle, joten tarkat mittatarkkuusvaatimukset koskevat myös 

roottorin valmistusta.  

 

Kuvassa 32 on esitettynä roottorin kokoonpanon vaatimuksia. Kuvan 32 kohtaan 1 on 

merkitty peruselementiksi roottorin akseli. Kohdassa 2 on merkitty toleranssikehys. 

Toleranssikehyksen nuolella osoitetaan toleroitua elementtiä, jolle oli asetettu vaatimukset 

suhteessa peruselementtiin. Kyseisen toleranssikehyksen merkinnöillä tarkoitetaan 

(Valtanen 2016, s. 572-576.): 
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- kahta viivaa, jotka ovat kohtisuorassa toisiinsa nähden, käytetään kun vaatimuksena 

on kohtisuoruus 

- luvulla 1,0 tarkoitetaan toleranssin lukuarvoa samoina yksikköinä kuin 

valmistuspiirustusten mitat, eli korkeintaan 1,0 mm poikkeama kohtisuoruudessa 

sallitaan  

- kirjaimella A tarkoitetaan peruselementtiä, johon kohtisuoruusvaatimus on voimassa 

 

 

Kuva 32. Roottorin kohtisuoruusvaatimuksia. 

 

Roottorin kokoonpanon kehittäminen aloitettiin suunnittelemalla kokoonpanon haasteita 

vähentäviä ja ehkäiseviä aputyökaluja, työvaiheita ja -menetelmiä. Roottorin kokoonpanoa 

helpottavia aputyökaluja suunniteltiin SolidWorks-ohjelmistolla. Aputyökaluille, 

työvaiheille ja -menetelmille asetettiin tavoitteet, joiden toteutuminen johtaisi roottorin 

vaatimusten mukaiseen kokoonpanoon. Asetetut tavoitteet asettuivat muotoon: 

 

- aputyökalujen ja asennusjalustan tulee olla mahdollisimman helppokäyttöisiä 

- aputyökalujen konstruktioiden tulee olla kevyitä ja yksinkertaisia 

- aputyökalujen ja asennusjalustan käytön tulee helpottaa kokoonpanoa 

- aputyökalujen ja asennusjalustan tulee ehkäistä virheellistä kokoonpanoa 

- työvaiheiden ja -menetelmien tulee olla loogisia ja yksinkertaisia 
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Valmistuksen nykytilanteessa alihankintakonepajalla oli vähäistä kokemusta roottoreiden 

valmistuksesta, mikä oli ilmennyt aiemmin mainituin laatuvirhein, joten roottorin 

kokoonpanon työvaiheiden ja menetelmien suunnittelun katsottiin olevan tarpeellista. 

Työvaiheiden ja menetelmien suunnittelu aloitettiin yhteistyössä kohdeyrityksen 

asiantuntijoiden kanssa. Roottorin kokoonpanon eri työvaiheita ja menetelmiä pohdittiin ja 

selkeä järjestys eri työvaiheille saavutettiin. Tämän tutkimuksen työvaiheiden ja 

menetelmien suunnittelulla pyrittiin löytämään ohjenuora valmistukselle, josta 

alihankintakonepajan johto ja tuotannon työntekijät voivat jatkaa roottorin kokoonpanon 

kehittämistä. 

 

Roottorin kokoonpanolle suunniteltiin seuraavat työvaiheet: Aluksi roottorin akseliin 

asennettaan toinen päätylevyistä, jonka suoruus suhteessa akseliin tarkastetaan. Standardin 

SFS-EN ISO 13920 mukaan suoruus voidaan tarkistaa esimerkiksi mittakellolla (SFS-EN 

ISO 13920 1996, s. 7). Akseli ja päätylevy on esitettynä kuvassa 33. Akseli tuetaan päistään 

laakeroiduille rullapukeille, oranssien nuolien osoittamista kohdista, jossa akselia pystytään 

pyörittämään ja samalla tarkastamaan päätylevyn heitto mittakelloa apuna käyttäen. 

 

 

Kuva 33. Roottorin akseli, toinen päätylevyistä ja tuentapisteet. 

 

Päätylevyn asennuksen ja suoruuden tarkistuksen jälkeen akseli nostetaan jalustalle, joka 

suunniteltiin helpottamaan roottorin sisäputken asennusta. Kuvassa 34 vasemmalla on 

nähtävissä roottorin sisäputken keskittämiseen suunniteltu jalusta. Jalustassa on pohjalevy, 
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jonka suoruus ja tasomaisuus tulee valmistuksessa tarkastaa standardin SFS-EN ISO 13920 

mukaisesti. Pohjalevyyn suunniteltiin reikä, josta roottorin akseli menee läpi ja roottori 

asettuu päätylevystään jalustalle.  

 

Roottorin sisäputken vaatimusten mukaisen keskittämisen saavuttamiseksi keskittämiseen 

suunniteltiin aputyökalut. Kuvassa 34 oikealla puolella on nähtävissä yläkuvanto roottorista 

ja jalustasta, josta nähdään suunnitellut aputyökalut sisäputken vaatimusten mukaiseen 

keskittämiseen. Aputyökalut ovat kuvassa korostettuna sinisellä. Aputyökalut suunniteltiin 

niin, että niiden ulko- ja sisähalkaisijat mukailevat roottorin päätylevyn ja sisäputken 

halkaisijoita. Aputyökalut asettuivat sisäputken neljälle sivulle, keskittäen sisäputken 

suhteessa päätylevyyn ja akseliin.  

 

 

Kuva 34. Roottorin sisäputken asennusjalusta ja keskitystyökalut.  
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Roottorin sisäputken vaatimusten mukaisen keskittämisen jälkeen sisäputki silloitetaan 

päätylevyyn. Silloituksen jälkeen roottori nostetaan takaisin rullapukeille, jossa toinen 

päätylevyistä asennettaan akseliin ja sisäputkeen. Toisen päätylevyn suoruus tarkastetaan 

samalla tavalla kuin ensimmäisen päätylevyn, eli mittakelloa apuna käyttäen. Päätylevyjen 

asennuksen ja suoruuden tarkastuksen jälkeen ensimmäinen terälevy asennetaan 

päätylevyjen väliin. Ensimmäisen terälevyn, joka asennetaan päätylevyjen väliin, suoruus ja 

kohtisuoruus suhteessa päätylevyihin tarkastetaan. Tarkastus tulee suorittaa standardin SFS-

EN ISO 13920 mukaisesti kulmamittaa ja/tai vesivaakaa apuna käyttäen (SFS-EN ISO 

13920 1996, s. 7-9).  Ensimmäisen terälevyn vaatimusten mukainen asentaminen on tärkeää, 

koska sen sijainti määrittelee muidenkin terälevyjen sijainnit. 

 

Ensimmäisen terälevyn asennuksen ja tarkistuksen jälkeen asennettaan loput terälevyt. 

Terälevyjen asennuksessa käytetään apuna aiemmin esiteltyjä putken keskittämiseen 

suunniteltuja aputyökaluja. Aputyökalujen suunnittelussa lähtökohtana pidettiin niiden 

hyödynnettävyyttä myös roottorin terälevyjen asentamisessa. Aputyökalujen muodot ja 

mitat vastasivat terälevyjen väliin jäävän tyhjän tilan muotoja ja mittoja, joten ensimmäisen 

terälevyn asennuksen ollessa vaatimusten mukainen, loppujen terälevyjen vaatimusten 

mukaiset sijainnit saavutetaan asettamalla aputyökalut terien väliin ja tukemalla seuraava 

terälevy aputyökalujen reunoja vasten. Kuvassa 35 on esitettynä kuvattu tilanne. Kuvassa 

roottoriin on asennettu kaksi terälevyä ja nähtävissä on myös aputyökalujen sijainti 

asennusta tehtäessä. Terälevyn ollessa oikealla paikalla se silloitetaan päätylevyistä ja 

sisäputkesta. Terälevyjen kokoonpanon jälkeen roottorin koko konstruktio hitsataan. 
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Kuva 35. Roottorin terälevyjen kokoonpanoa aputyökaluja hyödyntäen.  

 

Roottorin kokoonpanoon kehitetyille aputyökaluille ja jalustalle tehtiin suunnitteluvaiheen 

jälkeen valmistuspiirustukset SolidWorks-ohjelmistolla, joiden mukaan osat valmistettiin ja 

kokoonpantiin. Suunnitelluista työvaiheista sekä aputyökalujen ja jalustan käytöstä laadittiin 

alihankintakonepajan tuotannon työntekijöille tarkat käyttöohjeet, joiden mukaisesti 

roottorin kokoonpanoa aloitetaan suorittaa. Käyttöohjeilla pyritään väärinymmärrysten 

vähentämiseen ja standardoituihin valmistustapoihin koko konepajan osalta.   
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5 TULOKSET 

 

Valmistuksen kehityksen suunnitteluvaiheen jälkeen aloitettiin suunniteltujen jigien ja 

aputyökalujen valmistus. Suunnitteluvaiheessa mallinnetuista jigeistä ja aputyökaluista 

tehtiin valmistuspiirustukset, joiden mukaan osat valmistettiin ja kokoonpantiin. 

Valmistuspiirustukset laadittiin yhteistyössä kohdeyrityksen suunnitteluosaston 

asiantuntijoiden kanssa. Suunnitteluosaston asiantuntijat neuvoivat, mitä 

valmistuspiirustuksissa tulee ottaa huomioon, mitä materiaaleja suositellaan käyttämään ja 

miten valmistuspiirustukset tulee tallentaa kohdeyrityksen järjestelmään. 

Valmistuspiirustukset tehtiin SolidWorks-ohjelmistolla. 

 

Tutkimuksen aloitusvaiheessa alihankintakonepajan johdon ja kohdeyrityksen edustajien 

kanssa sovittiin, että tutkimuksen edetessä konepajavierailuja tehdään aina tarpeen vaatiessa. 

Vallitsevan koronaviruspandemian takia konepajavierailuja ei kuitenkaan päästy tekemään 

kuin tutkimuksen alussa. Tutkimuksen aikana konepajavierailut päätettiin toteuttaa etänä. 

Alihankintakonepajan työjohtajan kanssa pidettiin Microsoft Teams-sovelluksella 

videopalavereita aina tarpeen vaatiessa.  

 

Ensimmäiset jigit ja aputyökalut valmistettiin mittaluokaltaan laiteryhmän pienimpiin 

lukeutuvaan laitteeseen. Suunnitelluilla jigeillä ja aputyökaluilla kokoonpantiin kolme 

kappaletta laitteen runkoja ja roottoreita. Kokoonpanoissa käytettiin myös kappaleessa 4.2. 

”Valmistuksen kehitys” osioissa esitettyjä työvaiheita ja -menetelmiä. Kokoonpanojen 

jälkeen jigien, aputyökalujen sekä työvaiheiden ja -menetelmien käytettävyydestä ja 

toimivuudesta kerättiin palautetta alihankintakonepajan työntekijöiltä ja johdolta. Palautteen 

keruun jälkeen valmistetut laitteet tarkastettiin. Palautteiden ja tarkastuksen perusteella 

seuraavan runkokoon jigeihin tehtiin tarvittavat muutokset. Ennen ensimmäisten runkojen 

ja roottoreiden valmistuksen aloittamista käytiin läpi jigien ja aputyökalujen aiemmin 

laaditut käyttöohjeet jigien käytölle alihankintakonepajan johdon kanssa. 

Alihankintakonepajan johto kävi laaditut käyttöohjeet läpi työntekijöiden kanssa ja niiden 

mukaisesti valmistus aloitettiin.  
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Ensimmäinen jigi, jota tutkimuksen aikana kokeiltiin, oli laitteen rungon ylä- ja alalaippojen 

kokoonpanoon suunniteltu jigi. Rungon ylä- ja alalaippojen kokoonpanoon suunnitellulla 

jigillä saatiin kokoonpantua laitteen molemmat laipat, eli jigillä kokoonpantiin yhteensä 

kuusi kappaletta laippoja. Laippojen kokoonpanojen jälkeen jigin käytettävyydestä kerättiin 

palautetta, jotka asettuivat muotoon: 

 

- jigin käyttö oli hyvin yksinkertaista 

- jigin käytöllä jatkuva mittojen, suoruuksien ja tasomaisuuden tarkistaminen kesken 

kokoonpanon väheni 

- jigillä saatiin kokoonpantua ylä- ja alalaipat 

- jigiä käyttämällä laippojen kokoonpano oli nopeampaa kuin ilman jigiä 

- jigin pohjalevyssä olevat kohdistustapit, johon laipan reiät kohdistetaan, voisi 

korvata saman kokoisella reiällä ja pultilla, jota todellisuudessa käyttökohteessakin 

käytetään 

- jigiin suunnitellut rajoitinpalat pohjalevyn reunoilla eivät auta kokoonpanoa. 

Rajoitinpaloilla pyrittiin estämään laipan osien väärä asetus. Väärä asetus saadaan 

estettyä kiinnittämällä laipan osat pulttiliitoksella pohjalevyyn. Pohjalevyssä olevat 

reiät vastaavat laipan reikien mitoitusta, joten laipan osien täytyy olla asetettu oikein, 

jotta pohjalevyn ja laipan osien reiät kohtaavat 

 

Ylä- ja alalaippojen kokoonpanon ja hitsauksen jälkeen laipoille suoritettiin tarkastus, jossa 

laippojen pituus- ja kulmamitat sekä suoruus ja tasomaisuus tarkastettiin. Tarkastukset 

suoritettiin standardin SFS-EN ISO 13920 mukaisesti. Kaikki kuusi laippaa, jotka jigillä 

kokoonpantiin, täyttivät laipoille asetetut vaatimukset. 

 

Laippojen kokoonpanojigin kokeilun jälkeen tutkimuksessa edettiin rungon 

kokoonpanojigin kokeiluvaiheeseen. Ensimmäisellä rungon kokoonpanojigillä valmistettiin 

kolme runkoa, jonka jälkeen kerättiin työntekijöiltä palaute ja tarkastettiin rungot. 

Työntekijöiden palaute rungon käytettävyydestä asettui muotoon: 

 

- jigin käyttö oli hieman haastavaa, johtuen jigin pienestä koosta. Pienen koon takia 

jigiä oli hankala operoida, kun osat olivat jigissä.  
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- jigiin asennettu nostokorvake hankaloitti jigin käyttöä, korvake oli usein edessä, eikä 

siitä ollut suurta hyötyä nostoissa 

- jigin pesälevyjen tukilevyihin pitäisi saada teline, josta tukilevyjä voitaisiin painaa 

painimella kohti pesälevyjä 

- jigin pohjalevyyn tulisi tehdä rajoitinpalat, jotka asemoisivat pesälevyjen tukilevyt 

oikeaan kohtaan 

- jigin käytöllä saatiin hyvin ehkäistyä osien virheellistä yhteensovitusta 

- jigi varmisti osien yhdensuuntaisuudet, kohtisuoruudet ja mitat, mutta 

tarkistusmittauksia piti silti tehdä 

- jigin käyttö helpotti kokoonpanotyötä verrattuna käsivaraiseen kokoonpanoon 

 

Kuvassa 36 on esitetty yksi rungoista, joka kokoonpantiin tutkimuksessa suunnitellulla 

jigillä ja jonka pinnat koneistettiin. Rungon koneistuksen jälkeen suoritettiin tarkastus, jossa 

rungon mitat ja suoruusvaatimukset tarkastettiin. Tarkastuksessa selvisi, että rungon kaikki 

mitat olivat valmistuskuvien vaatimusten mukaisia. Kehitystyön alkutilanteessa rungoissa 

oli suuria haasteita saavuttaa rungon pinnan 2 vaatimusten mukainen valmistus. Tutkittavan 

rungon pinnan 2 syvyys mitattiin, ja mitta oli 2,8-3,2 mm, kun valmistuspiirustuksissa 

vaatimuksena oli 3 mm eli syvyysmitassa oli ± 0,2 mm heittoa.  Kyseisellä runkokoolla 

pinnan 2 mitassa saa heittoa olla maksimissaan ± 0,8 mm.  
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Kuva 36. Jigissä kokoonpantu runko, jonka koneistus suoritettiin vaatimusten mukaisesti. 

 

Runkojen kokoonpanon jälkeen kokoonpantiin kolme roottoria. Roottoreiden 

kokoonpanossa käytettiin apuna tutkimuksessa suunniteltua asennusjalustaa, aputyökalua, 

työvaiheita ja -menetelmiä. Roottoreiden kokoonpanon jälkeen tutkimuksessa suunniteltujen 

kehityskohteiden käytettävyydestä kerättiin työtekijöiltä ja työjohdolta palautetta, jotka 

asettuivat muotoon: 

 

- työvaiheet ja -menetelmät olivat loogisia ja helposti sisäistettäviä 

- työvaiheisiin tulisi lisätä alkuun akselin suoruuden tarkistaminen heittokelloa apuna 

käyttäen 

- asennusjalustan käyttö yksinkertaista 

- asennusjalustan avulla sisäputki saadaan nopeasti keskitettyä 

- aputyökalujen avulla sisäputken keskitys oli nopeaa ja yksinkertaista 

Pinta 2 

Pinta 1 
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- aputyökalujen käyttö helppoa pienen koon ansiosta 

- aputyökalujen avulla ensimmäisen terälevyn vaatimusten mukainen asennus oli 

aikaa vievää. Aputyökalulla ei saavutettu ensimmäisen terälevyn asennuksessa 

merkittävää hyötyä. 

 

Roottoreiden kokoonpanon ja koneistuksen jälkeen suoritettiin tarkastus. Kehitystyön 

alkutilanteessa roottoreiden valmistuksen haasteet olivat roottorin sisäputken ja terälevyjen 

virheelliset kokoonpanot. Havaittuja virheitä olivat sisäputken asentaminen epäkeskeisesti 

suhteessa päätylevyyn, terälevyjen virheellinen välimitta sekä terälevyjen vinous. 

Tarkastuksessa huomattiin, että roottoreissa ei ollut havaittavissa yllä mainittuja virheitä, 

vaan roottorin kokoonpanolle asetetut vaatimukset täytettiin.  

 

Johtuen koronaviruspandemian aiheuttamista matkustusrajoituksista ja 

alihankintakonepajalle pandemiasta syntyneistä muista haasteista, roottorin terälevyjen 

hiontaa ei tässä tutkimuksessa päästy kokeilemaan. Terälevyjen hionta ja sen kehittäminen 

olisi vaatinut monta käyntiä alihankintakonepajalla Virossa, ja tämä päätettiin jättää 

vallitsevien olosuhteiden pakosta tutkimuksen ulkopuolelle. 
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5.1 Tulosten analysointi ja pohdinta 

Tutkimuksen laiteryhmän valmistuksen kehittäminen aloitettiin suunnittelemalla aluksi 

yhteen laitekokoon rungon ja roottorin kokoonpanoja helpottavia jigejä ja aputyökaluja sekä 

kehittämällä työvaiheita ja -menetelmiä. Suunnitteluvaiheen jälkeen jigit ja aputyökalut 

valmistettiin. Jigien ja aputyökalujen valmistuksen jälkeen niillä kokoonpantiin kolme 

laitteen runkoa ja roottoria, joiden valmistuksessa hyödynnettiin myös suunniteltuja 

työvaiheita ja -menetelmiä. Jigeille ja niiden käytettävyydelle asetettiin tietyt tavoitteet, 

joiden lisäksi valmistuspiirustusten vaatimukset tuli kokoonpanojen jälkeen saavuttaa. 

 

Rungon ylä- ja alalaippojen kokoonpanolle suunniteltiin jigi, jolle asetettiin tietyt tavoitteet.  

Asetetut tavoitteet ja työntekijöiden ja työjohdon palautteet ovat esitetty kappaleissa 4.2 

”Valmistuksen kehitys” ja 5 ”Tulokset”. Laippojen kokoonpanojigille asetetut tavoitteet 

ovat listattuna taulukossa 11, jossa on listattuna myös työntekijöiden palaute siitä, miten 

kyseinen tavoite saavutettiin. Taulukosta nähdään, että laippojen kokoonpanojigille asetetut 

tavoitteet saavutettiin kolmen ensimmäisen tavoitteen osalta, mutta neljättä ja viidettä 

tavoitetta ei pystytty kokonaisuudessaan täyttämään.  

 

Taulukko 11. Laippojen kokoonpanojigille asetetut tavoitteet ja saatu palaute. 

Asetettu tavoite Työntekijöiden ja työjohdon palaute 

Jigin tulee olla mahdollisimman 

helppokäyttöinen 

Jigin käyttö oli hyvin yksinkertaista 

Jigin tulee soveltua sekä ylä- ja alalaipan 

kokoonpanoon 

Jigillä saatiin kokoonpantua molemmat 

laipat 

Jigin tulee ehkäistä osien virheellistä 

yhteensovitusta (poka-yoke) 

Jigin käytöllä saatiin virheellistä 

yhteensovitusta vähennettyä 

Jigin tulee varmistaa osien 

yhdensuuntaisuudet, kohtisuoruudet ja 

mitat 

Jigin pohjalevyn, rajoitinpalojen ja 

kohdistustappien avulla saatiin varmistettua 

vain yhdensuuntaisuudet 

Jigin tulee varmistaa laippojen reikien 

sijainnit ja koot 

Jigin käytöllä saadaan vain osa laippojen 

reikien sijainneista ja ko’oista varmistettua 
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Kuten tämän luvun alussa mainitaan, laipoille suoritettiin kokoonpanon ja hitsauksen jälkeen 

tarkastus, jossa huomattiin, että laipoille asetetut yhdensuuntaisuus-, kohtisuoruus- ja 

mittavaatimukset täytettiin, eli kohdeyrityksen valmistuspiirustusten mukaiset vaatimukset 

täytettiin jokaisen laipan osalta. 

 

Laippojen kokoonpanojigille saatiin palautteena myös kehitysehdotuksia seuraavan 

runkokoon jigiin. Ensimmäiseen jigiin suunniteltiin kohdistustappeja, jotka osoittautuivat 

epäkäytännöllisiksi. Kohdistustapit korvattiin seuraavaan jigiin rei’illä, jotka vastaavat 

rungon laipan reikiä. Rei’illä saadaan varmistettua laippojen reikien sijainnit ja koot, jolloin 

myös viimeinen laippojen kokoonpanolle asetettu tavoite täytetään.  Jigin pohjalevyn 

reunoilla olevat rajoitinpalat päätettiin myös poistaa. Rajoitinpaloilla ei saavutettu jigiin 

lisäarvoa, koska jigin pohjalevyyn päätettiin tehdä reiät, joista laipan osat ja jigin pohjalevy 

kiinnitetään pulttiliitoksella toisiinsa. Pulttiliitoksella saadaan estetyksi laipan osien väärä 

asetus. 

 

Laippojen jigin kehittämistä jatkettiin PDCA-menetelmän mukaisesti, eli ensimmäisen jigin 

kohdalla hyväksi todetut ratkaisut pidettiin seuraavan jigin suunnittelun perustana, ja 

kehitysehdotusten perusteella tehtiin muutoksia seuraavan jigin konstruktioon. 

Saavutettujen tulosten perusteella laippojen kokoonpanoa helpottamaan suunniteltu jigi 

voitiin standardoida alihankintakonepajan käyttöön. Jigiä pidetään mallinna erikokoisille 

laipoille, mittojen skaalautuessa laitteen koon mukaan.  

 

Rungon kokoonpanolle suunniteltiin jigi, jolle asetettiin laippojen kokoonpanojigin tapaan 

tietyt tavoitteet. Rungon kokoonpanojigille asetetut tavoitteet ja työntekijöiden ja työjohdon 

palautteet ovat esitettynä kappaleissa 4.2 ”Valmistuksen kehitys” ja 5 ”Tulokset”. Rungon 

kokoonpanojigille asetetut tavoitteet ja työtekijöiden ja työjohdon palaute ovat listattuna 

taulukossa 12. Taulukosta nähdään, että jigille asetetuista viidestä tavoitteesta neljä 

täytettiin. 
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 Taulukko 12. Rungon kokoonpanojigille asetetut tavoitteet ja saatu palaute.  

Asetettu tavoite Työntekijöiden ja työjohdon palaute 

Jigin tulee olla mahdollisimman 

helppokäyttöinen 

Jigin käyttö oli hieman haastavaa, jigin 

pienen koon takia. Jigiä oli hankala 

operoida, kun osat olivat jigissä 

Jigin konstruktion tulee olla 

mahdollisimman yksinkertainen 

Jigiin asennettu nostokorvake haittasi jigin 

käyttöä, korvake oli usein edessä, eikä sillä 

saavutettu suurta hyötyä nostoissa  

Jigin tulee selvästi helpottaa 

kokoonpanotyötä 

Jigin käyttö helpottaa kokoonpanotyötä 

verrattuna käsivaraiseen kokoonpanoon 

 

Jigin tulee ehkäistä osien virheellistä 

yhteensovitusta (poka-yoke) 

Jigin käytöllä saatiin hyvin ehkäistyä osien 

virheellistä yhteensovitusta 

Jigin tulee varmistaa yhdensuuntaisuudet, 

kohtisuoruudet ja mitat tarpeen mukaan 

Jigi varmistaa kyseiset ominaisuudet, mutta 

tarkistusmittauksia piti silti tehdä  

 

Runkoja kokoonpantiin ensimmäisellä rungon kokoonpanojigillä kolme kappaletta. 

Kokoonpanojen jälkeen rungot hitsattiin ja koneistettiin, jonka jälkeen rungoille tehtiin 

perusteellinen tarkastus. Ensimmäisen runkokoon jigin käytöllä huomattiin, että kappaleessa 

4.2 ”Valmistuksen nykytilanne” kuvattuja haasteita saatiin ehkäistyä. Kappaleessa esitettiin 

pinnan 2 koneistuksen haasteet. Kehitystyön alkutilanteessa haasteena oli se, että kun runko 

oli koneistettu muuten vaatimusten mukaisiin mittoihin, pinnan 2 syvyys oli hyvin 

epätasainen. Kappaleessa esitettiin esimerkkinä runko, jonka pinnan 2 syvyysmitta oli 

koneistuksen jälkeen 0,1-6,0 mm, kun vaatimuksena oli 3,0 mm.  

 

Tuloksista huomataan, että kokoonpanojigillä kokoonpannut rungot täyttivät kaikki 

valmistuspiirustusten vaatimukset, ja sekä rungon pinnan 2 haasteita oli myös saatu 

vähennettyä. Tuloksissa esitetään kuvassa 36 esimerkkinä kokoonpanojigillä valmistettu 

runko, jonka pinnan 2 syvyysmitta oli koneistuksen jälkeen 2,8 – 3,2 mm. Kyseinen heitto, 

eli ± 0,2 mm mitassa on hyväksyttävissä rajoissa, koska maksimiheitto saa olla ± 0,8 mm.  
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Rungon kokoonpanojigin kehittämistä jatkettiin PDCA-menetelmän mukaisesti, eli 

ensimmäisen rungon kokoonpanojigin hyväksi todetut ratkaisut pidettiin perustana 

seuraavalle kokoonpanojigille. Työntekijöiden palautteet jigin käytettävyydestä huomioitiin 

seuraavan runkokoon jigin suunnittelussa. Ensimmäisen jigin koosta johtuvat operoinnin 

haasteet ratkesivat seuraavan jigin tapauksessa automaattisesti, koska seuraavat runko ja jigi 

olivat huomattavasti isompia. Jigiin ei enää suunniteltu erillisiä nostokorvakkeita, vaan 

nostot suoritettiin suoraan jigin rungosta nostamalla. Tukilevyihin suunniteltiin teline, johon 

voidaan tarpeen vaatiessa laskea painin, jolla saadaan rungon pesälevyjä painettua kohti 

päätylevyjä. Jigin pohjalevyyn suunniteltiin rajoitinpalat, jotka asemoivat pesälevyjen 

tukilevyt oikeaan kohtaan.  

 

Saavutettujen tulosten perusteella myös rungon kokoonpanojigi voitiin standardoida 

alihankintakonepajan käyttöön. Tutkimuksessa suunniteltu rungon kokoonpanojigi pidetään 

mallina tuleville jigeille, mittojen skaalautuessa laitteen koon mukaan. Laiteryhmän 

runkojen olleessa eri kokoisia ja eri materiaaleista valmistettavia, jigien käytettävyys voi 

runkojen välillä vaihdella.  Rungon kokoonpanojigiä ja sen käyttöä eri kokoisille rungoille 

tulee tulevaisuudessa aina tarpeen vaatiessa kehittää jatkuvan kehittämisen periaatteiden 

mukaisesti.  

 

Roottorin kokoonpanoa helpottamaan suunniteltiin aputyökaluja ja asennusjalusta, joiden 

lisäksi kokoonpanon työvaiheet ja -menetelmät pyrittiin suunnittelemaan uudestaan. 

Aputyökaluille, asennusjalustalle sekä työvaiheille ja -menetelmille ja niiden 

käytettävyydelle asetettiin tietyt tavoitteet. Tavoitteet ja työntekijöiden ja työjohdon antama 

palaute ovat esitettynä kappaleissa 4.2 ”Valmistuksen kehitys” ja 5 ”Tulokset”. Kyseiset 

tavoitteet ja palautteet ovat listattuna taulukossa 13. Taulukosta nähdään, että roottorin 

kokoonpanoon suunnitellut aputyökalut, asennusjalusta sekä työvaiheet ja -menetelmät 

täyttivät tavoitteet. 
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Taulukko 13. Roottorin kokoonpanon kehityskohteille asetetut tavoitteet ja saatu palaute. 

Asetettu tavoite Työntekijöiden ja työjohdon palaute 

Aputyökalun ja asennusjalustan tulee olla 

mahdollisimman helppokäyttöisiä 

Aputyökalujen ja asennusjalustan käyttö oli 

yksinkertaista ja helppoa 

Aputyökalujen konstruktioiden tulee olla 

kevyitä ja yksinkertaisia 

Aputyökalut ovat kooltaan pieniä, jonka 

ansiosta käyttäminen oli helppoa 

Aputyökalujen ja asennusjalustan käytön 

tulee helpottaa kokoonpanoa 

Aputyökalujen ja asennusjalustan avulla 

roottorin sisäputken keskitys saatiin tehtyä 

nopeasti ja yksinkertaisesti 

Aputyökalujen ja asennusjalustan tulee 

ehkäistä virheellistä kokoonpanoa (poka-

yoke) 

Aputyökalujen ja asennusjalustan käytöllä 

roottorin sisäputken keskityksessä saatiin 

ehkäistyä virheellistä kokoonpanoa 

Työvaiheiden ja -menetelmien tulee olla 

loogisia ja yksinkertaisia 

 

Työvaiheet ja -menetelmät olivat loogisia ja 

helposti sisäistettäviä 

 

Vaikka roottorin kokoonpanoon suunnitellut kehitystoimenpiteet täyttivät taulukon 13 

mukaisesti tavoitteensa, oli niissä silti myös kehitettävää. Palautteesta huomataan, että 

työvaiheisiin pitäisi lisätä roottorin akselin suoruuden tarkastus. Palautteesta huomataan 

myös, että aputyökalujen käyttö ensimmäisen terälevyn asennuksessa ei ole toimiva ratkaisu.   

 

Työntekijöiden ja johdon palaute huomioitiin seuraavan laitekoon roottorin aputyökalujen 

ja työvaiheiden suunnittelussa. Työvaiheisiin lisättiin alkuun roottorin akselin suoruuden 

tarkastus heittokelloa apuna käyttäen. Ensimmäiselle roottorille suunniteltu asennusjalusta 

ja työmenetelmät pidettiin seuraavalla laitekoolla samanlaisena, asennusjalustan mittojen 

skaalautuessa laitteen koon mukaisesti.  

 

Seuraavalle roottorille otettiin myös aputyökalut käyttöön, mutta ensimmäisen terälevyn 

asennusta helpottamaan päätettiin tehdä päätylevyyn plasmaleikkurilla merkinnät, johon 

terälevy kohdistetaan. Päätylevyihin tehtävät merkit tehdään samalla, kun päätylevyt 

poltetaan plasmaleikkurilla.  Kuvassa 37 on esitettynä roottorin päätylevyn polttomalli, jossa 

oranssien nuolien osoittamissa kohdissa esitettynä plasmaleikkurilla tehtävät 

kohdistusmerkit päätylevyihin. Kohdistusmerkit vastaavat mitoiltaan terälevyn 
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poikkileikkausta, joten terälevyjen keskittäminen on nopeaa ja yksinkertaista. Kuvan 37 

tapauksessa kaksi ensimmäistä terälevyä keskitetään merkkien mukaisesti ja loput 

keskitetään käyttäen tutkimuksessa suunniteltua aputyökalua.  

 

       

Kuva 37. Roottorin päätylevyn polttomalli. 

 

Roottorin kokoonpanoon suunnitellut työvaiheet ja menetelmät pidettiin seuraavalla 

roottorilla lähes samanlaisena. Poikkeuksena ensimmäisen roottorin työvaiheisiin on 

roottoriin akselin suoruuden tarkastus heittokellon avulla ja ensimmäisten terälevyjen 

asentaminen kohdistusmerkkejä käyttäen. 

 

Roottorin aputyökalujen, asennusjalustan sekä työvaiheiden ja -menetelmien kehittäminen 

eteni PDCA-menetelmän mukaisesti. Ensimmäiselle roottorille kehitettyjen kehitystoimien 

toimivat ratkaisut pidettiin perustana seuraavalle roottorille, ja työntekijöiden ja työnjohdon 

palautteen perusteella tehtiin tarvittavat muutokset. Työvaiheiden alkuun lisätty roottorin 
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akselin suoruuden tarkastus koettiin hyväksi ja vaivattomaksi ratkaisuksi. Ensimmäisten 

terälevyjen asennusta helpottamaan tehdyt kohdistusmerkit koettiin olevan parempi ratkaisu 

kuin aputyökalut, mutta vieläkään ei parasta mahdollista lopputulosta saavutettu. Terälevyt 

saadaan myös tällä menetelmällä asennettua, mutta terälevyt menevät korkeussuunnassa 

edelleen helposti vinoon, ja tästä syystä terälevyjen asentaminen on työlästä.  

 

Saavutettujen tulosten perusteella tutkimuksessa kehitetyt roottorin kokoonpanon työvaiheet 

ja -menetelmät, asennusjalusta ja aputyökalujen käyttö roottorin sisäputken keskityksessä 

voidaan standardoida alihankintakonepajan käyttöön. Terälevyjen asennusvaihe vaatii lisää 

kehittämistä, jotta standardoitu työtapa saavutetaan myös kyseiseen työvaiheeseen.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen päätavoitteena oli saada nostettua kohdeyrityksen toimitusvarmuutta tietyn 

laiteryhmän toimituksissa. Tässä tutkimuksessa toimitusvarmuutta pyrittiin parantamaan 

kehittämällä kohdeyrityksen alihankintakonepajan valmistusta kyseisen laiteryhmän 

valmistuksen osalta. Tutkimuksen päätavoitteen saavuttamiseksi asetettiin myös osatavoite, 

joka oli alihankintakonepajan valmius valmistaa laiteryhmän laitteita laatuvaatimukset 

täyttäen. Tutkimuksen tutkimusongelmaksi muodostui alihankintakonepajan tämän hetkinen 

kyvyttömyys valmistaa laatuvaatimukset täyttäviä laiteryhmän laitteita ja niiden osia.  

 

Tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi alihankintakonepajalle päätettiin kehittää 

valmistusta helpottavia jigejä, aputyökaluja ja työmenetelmiä. Valmistuksen kehityksen 

ideana oli, että saavutettaessa valmistusta helpottavia jigejä, aputyökaluja ja työmenetelmiä, 

niiden käyttö standardoitaisiin koko alihankintakonepajan käyttöön, ja niiden mukaisesti 

laiteryhmää alihankintakonepajalla jatkossa valmistettaisiin.  

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä oli: millä toimenpiteillä saavutetaan konepajalle 

tuotantoprosessi, josta syntyy laatukriteerit täyttäviä laitteita?  

Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että laatukriteerit täyttävä tuotantoprosessi 

saavutetaan käyttämällä valmistuksessa laatua parantavia, laatua varmistavia ja itse 

valmistusta helpottavia jigejä, aputyökaluja ja työmenetelmiä. Laatukriteerit täyttävä 

valmistus vaatii myös selkeät standardoidut työskentelytavat, työvaiheet ja -menetelmät, 

mitkä ovat tässä tutkimuksessa pyritty parhaan mukaan saavuttamaan.  Laatukriteerit 

täyttävä valmistus ei kuitenkaan synny itsestään, vaan alihankintakonepajan työntekijöiden 

ja työnjohdon pitää sitoutua ja asennoitua kehitettyjen toimien käyttöön ja pitkäjänteiseen 

jatkuvaan kehittämiseen.  

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksen alakysymyksenä oli: millä toimenpiteillä saadaan 

laiteryhmän toimitusvarmuutta kasvatettua?  

Laiteryhmän toimitusvarmuutta saadaan kasvatettua kohdeyrityksen tapauksessa 

laajentamalla alihankkijaverkostoa sellaisiin toimijoihin, jotka pystyvät laiteryhmää 

vaatimusten mukaisesti valmistamaan. Kohdeyrityksellä on kokemusta siitä, että kyseisen 

laiteryhmän laitteita ei pystytä jokaisessa normaaleja konepaja- ja koneistustekniikoita 
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käyttävässä konepajassa valmistamaan. Laiteryhmän valmistus vaatii laajaa laitekantaa sekä 

ammattitaitoista henkilöstöä ja sitoutumista kärsivälliseen valmistuksen jatkuvaan 

kehittämiseen.  

 

Tutkimuksen päätavoitteen, eli kohdeyrityksen toimitusvarmuuden kasvattaminen 

tutkimuksessa käsiteltävän laiteryhmän osalta voidaan todeta nousseen. Toimitusvarmuuden 

kasvua saavutettiin tutkimuksessa käsiteltyjen laitteiden osalta, mutta koko laiteryhmän 

osalta toimitusvarmuuden ei voida todeta olevan kasvaneen. Toimitusvarmuuden kasvu 

koko laiteryhmän osalta voidaan saavuttaa pidemmällä aikavälillä ja jatkuvan kehittämisen 

ideologian mukaisesti.  

 

Tutkimuksen tuloksista voidaan todeta, että valmistusta on saatu kehitettyä ja 

alihankintakonepajan kykyä valmistaa laiteryhmän laitteita vaatimusten mukaisesti 

kasvatettua. Näillä tuloksilla voidaan työn osatavoitteen katsoa olevan suurimmilta osin 

täytetty. Tutkimuksen osatavoite täytettiin myös suhteellisen pienillä taloudellisilla 

panostuksilla, koska tutkimuksessa suunnitellut kehitystoimenpiteet, eli jigit, aputyökalut ja 

menetelmät saatiin valmistettua/toteutettua pitkälti itse. Tutkimuksen osatavoite ei täysin 

toteutunut roottorin kokoonpanon kehittämisessä, joten sen kehittämistä 

alihankintakonepajan täytyy vielä jatkaa.  

 

Tutkimus rajattiin siten, että tutkimus kattaa laiteryhmän valmistuksen käynnistämisen 

vaatimusten mukaisesti, eli pyrittiin saamaan alihankintakonepajan henkilöstö ja 

valmistusvaiheet oikeaan suuntaan ja siihen vaiheeseen, että valmistuksesta syntyy 

laatukriteerit täyttäviä laitteita, jonka jälkeen alihankintakonepaja pystyy itse jatkamaan 

valmistuksen kehittämistä. Tutkimuksen tuloksista voidaan todeta, että tutkimus oli 

suurimmilta osin onnistunut kyseisten rajausten mukaisesti. Tuloksista nähdään, että 

valmistusta onnistuttiin kehittämään oikeaan suuntaan. 

 

Työn tutkimusongelman, eli alihankintakonepajan kyvyttömyyden valmistaa laiteryhmän 

laitteita ja niiden osia voidaan tuloksien perusteella sanoa olevan vähentynyt. Tutkimuksen 

aikana ei valmistettu kaikkia mahdollisia kyseisen laiteryhmän laitteita, joten täysin tätä 

ongelmaa ei voida todeta olevan ratkaistu. Tutkimuksessa käsiteltyjen kohteiden osalta 
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tutkimusongelma voidaan todeta olevan osittain ratkaistu, yllä mainittujen tavoitteiden 

täyttymisten mukaisesti.  

 

Tutkimuksen toteuttamisen ylivoimaisesti suurin haaste oli koronaviruspandemia, ja sen 

aiheuttamat rajoitustoimenpiteet. Allekirjoittaneen mielestä tutkimuksesta olisi saanut 

huomattavasti enemmän irti sekä kohdeyritys, alihankintakonepaja kuin tutkimuksen tekijä, 

jos koronaviruspandemiaa ei olisi ollut muuttamassa ja peruuttamassa suunnitelmia. 

Tutkimuksen aikana koronaviruspandemia paheni huomattavasti, joten suunniteltuja 

konepajakäyntejä ja vierailuja ei päästy toteuttamaan, vaan suurin osa käynneistä ja 

vierailuista hoidettiin etäyhteyksiä hyödyntäen. Etäyhteyksillä saatiin kaikki tarpeellinen 

hoidettua, mutta ne eivät täysin korvaa fyysistä käyntiä paikan päällä. Kuten nykyään lähes 

jokaiseen muuhunkin tilanteeseen, myös tämän tutkimuksen suorittamiseen piti mukautua 

vallitsevan tilanteen mukaisesti. 

 

Arvio tutkimuksen luotettavuudesta 

Tutkimuksessa kehitettyjä valmistuksen kehitykseen tähtääviä jigejä, aputyökaluja ja 

työmenetelmiä ja niiden käyttöä tulisi seurata pitkällä aikavälillä, jotta saataisiin selvä ja 

objektiivinen tieto siitä, miten hyviä ratkaisuja tässä tutkimuksessa kehitettiin. 

Kohdeyrityksen edustajien ja allekirjoittaneen kanta kuitenkin on, että tutkimuksessa 

saavutetut kehitystoimenpiteet edistävät valmistusta ja sen luotettavuutta huomattavasti 

verrattuna valmistuksen alkutilanteeseen, jossa mitään kehitystoimenpiteitä ei ollut vielä 

tehty. Tutkimuksen tulokset tukevat myös tätä kantaa.  

 

Jatkokehitysehdotukset 

Ensimmäisenä jatkokehitysideana tutkimukselle on laitteen roottorin kokoonpanon 

kehittäminen. Roottorin kokoonpanoa saatiin tässä tutkimuksessa osittain kehitettyä, mutta 

kehityskohteitakin vielä jäi. Roottorin kokoonpanossa terälevyjen asennusvaihe vaatii vielä 

kehittämistä, jotta kokoonpanoon menevää aikaa ja virheitä saadaan vähennettyä.  

 

Toisena jatkokehitysideana on roottorin kovahitsattujen terälevyjen hionnan kehittäminen, 

jonka piti alkuperäisessä suunnitelmassa sisältyä jo tähän tutkimukseen. Terälevyjen 

hionnan kehittäminen päätettiin kuitenkin rajata pois tutkimuksesta pahentuneen 

koronaviruspandemian aiheuttamien toimenpiteiden takia.  
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Kolmantena jatkokehitysideana on alihankintakonepajan henkilöstön sitouttaminen 

paremmin standardoituihin työtapoihin ja -menetelmiin sekä jatkuvaan valmistuksen 

kehittämiseen. Kyseisellä alihankintakonepajalla kehitysprojektien toteuttamisen voidaan 

sanoa olevan haasteellista, johtuen pääosin työntekijöiden palkkausmallista, eli 

urakkatyöstä. Työntekijät ovat tottuneet tekemään työtä urakkatyön vaatimalla asenteella, 

eli ripeästi. Kehitysprojektit vaativat kuitenkin asioihin ajan kanssa paneutumista ja 

pohtimista, johon työntekijät eivät selvästi olleet tottuneet. Jatkokehitysideana onkin siis 

sitouttaa eri kehitysprojekteihin tietyt henkilöt, joiden palkkausmalli muutettaisiin 

tuntipalkaksi aina kehitysprojektien ajaksi. Palkkausmallia muuttamalla työntekijöiden 

asenne ja suhtautuminen kehitysprojekteihin voisi olla vastaanottavaisempi. 
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      LIITE I 

 

Nimellismittoja koskevat sallitut eromitat toleranssiluokalle 2 (SFS-EN ISO 9013 2017, s. 

23). 

 
Työkappaleen 
aineenpaksuu

s a 

Nimellismitat                                                                                 Yksiköt [mm] 

 
> 0 < 

3 

 ≥ 3 < 

10 

 ≥ 10 

< 35 

 ≥ 35 

< 125 

 ≥ 125 

< 315 

 ≥ 315 

< 1000 

 ≥ 

1000  

< 2000 

 ≥ 

2000 

< 

4000 

 ≥ 

4000 

< 

6000 

 ≥ 

6000 

< 

8000  
Sallitut eromitat 

> 0 ≤ 1 ± 0,5 ± 0,6 ± 0,6 ± 0,7 ± 0,7 ± 0,8 ± 0,9 ± 0,9 - - 

> 1 ≤ 3,15 ± 0,6  ± 0,6 ± 0,7 ± 0,7 ± 0,8 ± 0,9 ± 1 ± 1,1 ± 1,4 ± 1,4 

> 3,15 ≤ 6,3 ± 0,7 ± 0,8 ± 0,9 ± 0,9 ± 1,1 ± 1,2 ± 1,3 ± 1,3 ± 1,6 ± 1,6 

> 6,3 ≤ 10 - ± 1 ± 1,1 ± 1,3 ± 1,4 ± 1,5 ± 1,6 ± 1,7 ± 1,9 ± 2 

> 10 ≤ 15 - ± 1,8 ± 1,8 ± 1,8 ± 1,9 ± 2,3 ± 3 ± 4,2 ± 4,3 ± 4,5 

> 15 ≤ 20 - ± 1,8 ± 1,8 ± 1,8 ± 1,9 ± 2,3 ± 3 ± 4,2 ± 4,3 ± 4,5 

> 20 ≤ 25 - ± 1,8 ± 1,8 ± 1,8 ± 1,9 ± 2,3 ± 3 ± 4,2 ± 4,3 ± 4,5 

> 25 ≤ 32 - ± 1,8 ± 1,8 ± 1,8 ± 1,9 ± 2,3 ± 3 ± 4,2 ± 4,3 ± 4,5 

> 32 ≤ 50 - ± 1,8 ± 1,8 ± 1,8 ± 1,9 ± 2,3 ± 3 ± 4,2 ± 4,3 ± 4,5 

> 50 ≤ 100 - - ± 2,5 ± 2,5 ± 2,6 ± 3 ± 3,7 ± 4,9 ± 5,3 ± 5,6 

> 100 ≤ 150 - - ± 3,2 ± 3,3 ± 3,4 ± 3,7 ± 4,4 ± 5,7 ± 6,1 ± 6,4 

> 150 ≤ 200 - - ± 4 ± 4 ± 4,1 ± 4,5 ± 5,2 ± 6,4 ± 6,8 ± 7,1 

> 200 ≤ 250 - - - - - ± 5,2 ± 5,9 ± 7,2 ± 7,6 ± 7,9 

> 250 ≤ 300 - - - - - ± 6 ± 6,7 ± 7,9 ± 8,3 ± 8,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      LIITE II 

Virheellisyydet ja esikäsittelyasteet (SFS-EN ISO 8501-3 2007, s. 10-12). 

 
Virhetyypit Esikäsittelyaste 

Kuvaus P1 P2 

1 Hitsit 

1.1 Hitsausroiskeet Pinnalla ei saa olla irtonaisia 

roiskeita [kts. a)] 

Pinnalla ei saa olla irtonaisia 

eikä huonosti kiinni tarttuneita 

hitsausroiskeita [kts. a) ja b)] 

1.2 Hitsin uurteisuus Ilman esikäsittelyä Pinnasta tulee poistaa 

epäsäännölliset ja teräväreunaiset 

profiilit viimeistelemällä (esim. 

hionta) 

1.3 Hitsauskuona Pinnalla ei saa olla 

hitsauskuonaa 

Pinnalla ei saa olla 

hitsauskuonaa 

1.4 Reunahaavat Ilman esikäsittelyä Pinnalla ei saa olla teräviä eikä 

syviä reunahaavoja 

1.5 Hitsin huokoisuus Ilman esikäsittelyä Pintahuokosten tulee olla 

riittävän auki, jotta maalin 

tunkeutuminen on mahdollista 

1.6 Päätykraaterit Ilman esikäsittelyä Päätykraatereissa ei saa olla 

teräviä reunoja 

2 Leikkaussärmät 

2.1 Pyöristetyt reunat Ilman esikäsittelyä Ilman esikäsittelyä 

2.2 Stanssatut, leikatut, sahatut tai 

poratut reunat 

Reunan mikään osa ei saa olla 

terävä eikä jäysteitä sallita 

 

Reunan mikään osa ei saa olla 

terävä eikä jäysteitä sallita 

2.3 Polttoleikatut reunat Pinnalla ei saa olla kuonaa 

eikä irtonaista hilsettä 
 

Mikään osa reunasta ei saa olla 

profiililtaan epäsäännöllinen 

3 Pinnat yleisesti 

3.1 Pistesyöpymät ja kraaterit Pistesyöpymien ja kraaterien 

tulee olla riittävän auki, jotta 

maali pystyy tunkeutumaan 

 

Pistesyöpymien ja kraaterien 

tulee olla riittävän auki, jotta 

maali pystyy tunkeutumaan 

3.2 Kuoriutuminen Pinnalla ei saa olla kohollaan 

olevaa ainesta 

 

Pinnalla ei saa esiintyä näkyvää 

kuoriutumista 

3.3. Valssausjäämät/laminoitumiset Pinnalla ei saa olla kohollaan 

olevaa ainesta 

Pinnalla ei saa olla näkyviä 

valssijäämiä tai laminoitumisia 

3.4 Sisään valssautunut vieras aine Pinnalla ei saa olla sisään 

valssautunutta vierasta 

aineista 

 

Pinnalla ei saa olla sisään 

valssautunutta vierasta aineista 

3.5 Mekaanisista syistä syntyneet 

railot ja uurrokset 

Ilman esikäsittelyä Railojen ja uurrosten säteen tulee 

olla välintään 2 mm 

3.6 Painumat ja valssijäljet Ilman esikäsittelyä Jälkien tulee olla sileitä 

 


