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Kemianteollisuuden tuotantoprosesseissa esiintyy lukuisia tuotantoa rajoittavia ja  

pullonkauloja aiheuttavia tekijöitä. Pullonkaulaprosessien ja niiden juurisyiden tunnistaminen 

sekä kapeikkojen aiheuttamien ongelmien ratkaisu on tuotantoyrityksen kannattavuuden ja 

tuottavuuden kannalta erittäin tärkeää. 

Työ on kirjallisuuskatsaus tuotantoprosessien pullonkaulojen tunnistamis- ja 

ratkaisumenetelmistä. Käsiteltyjä tunnistusmenetelmiä ovat käyttöaikamenetelmä, 

jonotusaikamenetelmä, siirtyvän pullonkaulan menetelmä ja simulaatiopohjainen kapeikon 

poisto. Ratkaisumenetelmistä työ perehtyy kapeikkoajatteluun, six sigmaan ja lean-ajatteluun. 

Työn tavoite on koota yhteen tietoa käytettävissä olevista tuotannontehostamismenetelmistä. 

Työssä käsiteltyjä menetelmiä havainnollistetaan käyttämällä kloori-alkalitehdasta 

esimerkkituotantolaitoksena. Esimerkissä tarkastellaan mahdollisia pullonkauloja aiheuttavia 

tekijöitä kemianteollisuuden tuotantoyrityksen näkökulmasta, sekä pohditaan menetelmien 

valintaan vaikuttavia seikkoja. 

Pullonkaulan määritelmä riippuu vahvasti siitä, mitä yritys pyrkii pullonkaulamenetelmien 

avulla saavuttamaan. Eri tunnistus- ja ongelmanratkaisumenetelmät soveltuvat eri tilanteisiin, 

joten tuotantonsa kehittämistä suunnittelevan yrityksen on syytä harkita tarkasti tavoitteitaan 

sekä kartoittaa yrityksen tuotantoympäristöä ja datankeräysvalmiuksia. 
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1. JOHDANTO 

Maailmanlaajuinen kilpailu pakottaa yritykset alati etsimään tapoja tehostaa tuotantoaan. 

Suuret lisäinvestoinnit sekä vuosia kestävä suunnittelutyö eivät välttämättä ole taloudellisesti 

realistisia toiminnankehittämistapoja useimmille tuotantoyrityksille. Taloudellisten tekijöiden 

lisäksi kestävän kehityksen merkitys markkinoilla korostuu yhä enenevissä määrin. 

Selviytyäkseen yrityksillä on siis tarve tuotannon tehokkuuden sekä tuotteen laadun ja määrän 

parantamisen lisäksi vähentää energian ja raaka-aineiden käyttöä.  (Ding et al. 2017). 

Jokainen tuotantoprosessi pitää sisällään vähintään yhden tuotantoa rajoittavan tekijän 

(Goldratt 1990). Tätä tekijää voidaan kutsua pullonkaulaksi. Sen tunnistaminen ja käsittely 

ovat tuotannon suorituskyvyn kasvattamisen ja tuotannontekijöiden kulutuksen optimoinnin 

kannalta avainasemassa (Kolińska&Domański 2017; Wang et al. 2005). Meltonin (2005) 

mukaan pullonkaulojen avartamiseen ei aina tarvita valtavia määriä pääomaa riippuen 

tilanteesta ja saatavilla olevien työkalujen käyttötaidoista, joten jokaisen tuotantoyrityksen olisi 

hyvä hallita edes yksi tuotannontehostamismenetelmistä, joista tässä työssä on esitelty kolme 

tunnetuinta. Ennen tätä työtä ei suomeksi ole julkaistu yleistä kirjallisuuskatsausta tuotannon 

pullonkaulojen tunnistamisesta ja niiden ratkaisumenetelmistä. Tämä työ voikin siis toimia 

joko ensimmäisenä askeleena yritysten tuotannon tehokkuudesta kiinnostuneille tai tarjota 

ehdotuksia etenkin kemianteollisuuden tuotantoyrityksille sopivimmista pullonkaulojen 

käsittelyvaihtoehdoista. 

Kirjallisuudessa pullonkauloille on esitetty lukuisia määritelmiä, tunnistustapoja sekä niiden 

avartamiseen tähtääviä menetelmiä ja ajattelutapoja. Tässä kandidaatintyössä perehdytään 

neljään pullonkaulojen tunnistamista varten kehitettyyn menetelmään: 

käyttöaikamenetelmään, jonotusaikamenetelmään, siirtyvän pullonkaulan menetelmään ja 

simulaatiopohjaiseen kapeikon poistoon. Tämän jälkeen tarkastellaan kolmea käytetyintä 

pullonkauloja ratkovaa menetelmää, jotka mm. Pirastehin (2007) mukaan ovat 

kapeikkoajattelu (engl. Theory of constraints), lean-ajattelu ja six sigma. Työssä myös 

vertaillaan näitä menetelmiä kemianteollisuuden tuotantoprosessien näkökulmasta ja esitetään 

ehdotus yleisesti toimivimmista menettelytavoista. 
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2. TUOTANTOPROSESSIN PULLONKAULAT 

Termille “pullonkaula” on kirjallisuudessa annettu useita eri määritelmiä. Goldratt’n et al. 

(2006) mukaan pullonkaulalla tarkoitetaan tuotannontekijää, jonka kapasiteetti on yhtä suuri 

tai pienempi kuin mitä siltä vaaditaan. Schmenner (1990) puolestaan mieltää pullonkaulan 

olevan suuremman tuotoksen hetkellinen este, jossa varastoa kertyy tuotantoprosessin eri 

kohdissa eri aikoihin. Krajewski et al. (1990) kuvailevat pullonkaulaprosessin olevan mikä 

tahansa prosessi, joka rajoittaa tuotantoa. Vaikka määritelmät eroavatkin hieman toisistaan, ne 

silti määrittelevät jonkinlaisen tekijän, joka vaikuttaa ominaisuuksillaan negatiivisesti koko 

tuotantoprosessin suorituskykyyn. Goldratt et al. (2006.) kuvailevat pullonkaulan 

patikointiryhmän hitaimmaksi kävelijäksi, joka määrää koko muun ryhmän tahdin.  

Pullonkaulan kapasiteetti määrittää siis kokonaisprosessin kapasiteetin. 

Tässä työssä termi “tuotannontekijä” tarkoittaa kemianteollisuuden tuotantoyrityksen 

tuotoksen aikaansaamiseksi vaadittuja laitteita ja materiaaleja, sekä näihin hyvin läheisesti 

sidoksissa olevia muita tekijöitä. Kemianteollisuuden tuotannontekijöitä ovat siis esimerkiksi 

tuotantoprosessissa esiintyvät yksikköprosessit, joista mikä tahansa voi mm. kapasiteettinsa 

vuoksi toimia pullonkaulana. 

Kapasiteetti tarkoittaa tuotannontekijän tuotantokykyä tiettyä aikayksikköä kohden. 

Kemianteollisuudessa kapasiteettia kuvataan usein ainemääränä, massana tai tilavuutena 

aikayksikköä kohden. Pullonkaula havainnollistetaan graafisesti kokonaiskapasiteetin 

rajoittumisena kuvassa 1. 

 

Kuva 1. Havainnekuva tuotantoprosessin pullonkaulasta, jota edustaa tuotantolaite 2 

rajoittaen koko prosessin suorituskykyä. 

 

Kuvan 1 tapauksessa pullonkaulana toimii tuotantolaite numero 2. Kuvasta huomataan, ettei 

kyseiselle laitteelle voida syöttää kaikkea sitä materiaalia, joka laitteesta 1 valmistuu. Tämä 

johtaa puskurivaraston täyttymiseen eli materiaalin kertymiseen pullonkaulalaitteen eteen, 

varsinkin jos tuotantoprosessi pysyy pitkään optimoimattomana (ks. luku 2.2.). 
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Todellisuudessa pullonkaulat eivät läheskään aina pysy vain yhden laitteen ominaisuutena. 

Siirtyvällä pullonkaulalla kuvaillaan tilannetta, jossa ajan kuluessa eri tuotantovälineet tai 

prosessit toimivat pullonkauloina. Tämä on tuotantolaitoksissa hyvin yleinen ilmiö, joka johtuu 

tuotantosysteemissä väistämättä ilmenevästä vaihtelevuudesta ja satunnaisuudesta. 

(Lawrence&Buss 1994). Tehokkaan tuotantolaitoksen tapauksessa pullonkaulana voi toimia 

myös esimerkiksi myynti, markkinointi tai suunnittelu (Dennis 2017). 

2.1 Pullonkaulojen yleisimmät aiheuttajat 

Kemianteollisuudessa tuotantoprosessit voidaan jakaa jatkuvatoimisiin prosesseihin ja 

panosprosesseihin. Tuotantolaitokset voivat myös yhdistellä näitä prosessityyppejä, mikä 

vaatii oikein mitoitettua välivarastointia. Prosessiteollisuudessa yleisin kokonaiskapasiteettia 

rajoittava tekijä on jokin tuotantolaitteista, joten työntekijöiden määrän lisääminen tai ylitöiden 

tekeminen ei avarra pullonkaulaa  (King 2010). 

Pullonkaulaprosessia ei välttämättä osata täysin hyödyntää, mikä johtaa alentuneeseen 

kapasiteettiin. Tähän syynä voi olla esimerkiksi informaation tehoton välitys, huono 

tuotantosuunnittelu ja osaamaton henkilökunta. Vanhentuneet tuotantolaitteet, ennalta 

suunnittelematta tapahtuvat tuotantoseisokit ja epätarkka kysynnän ennustaminen voivat myös 

osaltaan lisätä pullonkaulaprosessin vaikutusta (Jacobs 2020). 

2.2 Pullonkaulojen vaikutukset 

Pullonkaula kuormittaa tuotannontekijöitä ja näin ollen vaikuttaa suoraan tuotantolaitoksen 

tuottavuuteen. Tuottavuus voidaan Rantasen (2005) mukaan yksinkertaisesti kuvailla 

tuotoksen ja sen valmistamiseen käytettyjen panosten suhteena yhtälön (1) mukaisesti. 

 

 𝑇𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 =  
𝛴 𝑇𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑙𝑜𝑘𝑠𝑒𝑡 (𝑇𝑢𝑜𝑡𝑜𝑠)

𝛴 𝑇𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑝𝑎𝑛𝑜𝑘𝑠𝑒𝑡 (𝑃𝑎𝑛𝑜𝑠)
      (1) 

 

Pullonkaulaa avarrettaessa tuotantopanos saattaa kasvaa esimerkiksi pääomapanoksen 

muodossa tilanteessa, jossa pullonkaulalaitteen ominaisuuksia parannetaan tai sen tilalle 

ostetaan täysin uusi tuotantolaite. Tuottavuus kuitenkin kasvaa yhä, jos tällä muutoksella 

saavutetaan parempi tulos suhteessa panoksiin. 

Tuottavuuden lisäksi pullonkauloilla on suora vaikutus taloudelliseen kannattavuuteen ja 

tuoton määrän. Gustafsson et al. (1988) mukaan tuotantoyrityksen ansaitsemisen kannalta vain 
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läpivirtauksella on merkitystä. Läpivirtauksella tarkoitetaan sitä tuotantoa, joka saadaan täysin 

valmiiksi ja myydyksi asiakkaalle. Tämä merkitsee sitä, että läpivirtauksen määräävä 

pullonkaula määrää sen, kuinka paljon tehdas tuottaa.  (Gustafsson et al. 1988). 

Rahallista tappiota pullonkaulasta syntyy myös tuotantoseisokin osuessa pullonkaulan 

kohdalle. “Tunnin seisokki pullonkaulassa merkitsee käytännössä samaa kuin, että koko tehdas 

pysäytettäisiin tunniksi” (Gustafsson et al. 1988). Pullonkaulat voivat myös pitkittää 

tuotantoseisokkia, jolloin tulevien tilausten odotusaika kasvaa huomattavasti (Arockiarajan et 

al. 2021). 

Hoitamattoman pullonkaulan tapauksessa ylimääräistä varastoa voi syntyä erittäin helposti. 

Ellei pullonkaulaa edeltävien laitteiden tuotantoa rajoiteta, materiaalia kertyy turhaan 

odottamaan pullonkaulalaitteelle. (Goldratt et al. 2006). Kuvan 1 esimerkkitapauksessa 

pullonkaulan kohdalla tuotetta jäisi tunnissa käyttämättä 45 kmol. Ylimääräistä varastoa siis 

kertyisi vuodessa 394 200 kmol olettaen tuotantolinjan toimivan ympäri vuorokauden koko 

vuoden ajan. 

Puskurivaraston kapasiteetista riippuen pullonkaulaa edeltävään tuotantoprosessiin voi tulla 

tukos, jos tuotantolaitteet joutuvat odottamaan puskurin tyhjenemistä. Ylimääräisestä 

materiaalista aiheutuu myös käsittely- ja varastointikuluja, minkä lisäksi jotkin puolivalmisteet 

voivat pilaantua tai niiden laatu voi muuten heikentyä ajan myötä, jolloin niiden pitkäaikainen 

varastoiminen ei kannata (Hirschmann&Brauweiler 1964; Wu et al. 1999). 

3 PULLONKAULOJEN TUNNISTUSMENETELMÄT 

Pullonkaulan tunnistaminen on jokaisen pullonkaulan avartamiseen keskittyneen menetelmän 

ensimmäinen askel. Pullonkaulaa ei voida käsitellä, ellei sitä ensin tunnisteta. Pullonkaulan 

tunnistustapoja on monia. Tunnistustavat riippuvat pullonkaulan määritelmästä ja soveltuvat 

erilaisiin tilanteisiin. Suurin osa tunnistusmenetelmistä voidaan jakaa joko analyyttisiin tai 

simulaatiopohjaisiin menetelmiin (Li 2009). 

Roser et al. (2002a) esittävät artikkelissaan kaksi yleisintä pullonkaulan tunnistustapaa, jotka 

ovat käyttöaikamenetelmä ja jonotusaikamenetelmä. Samassa artikkelissa esitetään myös 

paranneltu tapa, siirtyvän pullonkaulan menetelmä (jatkossa SPM), jonka avulla on mahdollista 

tunnistaa sekä hetkellisiä että keskimääräisiä pullonkauloja. Hetkellinen pullonkaula kuvaa 

pullonkaulaa tietyllä ajanhetkellä, kun taas keskimääräinen pullonkaula kuvaa pullonkaulan 

toimintaa määritellyllä aikavälillä (Roser et al. 2002a). Kyseisessä artikkelissa pullonkaula 
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määritellään “tuotantovaiheeksi, jolla on suurin hidastava tai pysäyttävä vaikutus koko 

systeemin kannalta”. Käyttöaikamenetelmä, jonotusaikamenetelmä ja SPM esitellään 

seuraavissa luvuissa.  

Edellä mainittujen tunnistusmenetelmien lisäksi muita pullonkaulojen tunnistamismenetelmiä 

ovat pullonkaulojen puuanalyysi (engl. Bottleneck Tree Analysis, BOTA), kanban, ishikawa 

sekä erilaiset ohjelmistoja hyödyntävät simulaatiopohjaiset tunnistusmenetelmät, joista 

luvussa 3.4 keskitytään simulaatiopohjaiseen kapeikonpoistoon. 

3.1 Käyttöaikamenetelmä 

Käyttöaikamenetelmässä (engl. Utilization method) mitataan annetulla aikavälillä se kulunut 

aika, jonka prosessilaite on aktiivisena systeemissä. Systeemiä voivat rajoittaa laitteen 

käyttöajan lisäksi myös sen korjaamiseen ja huoltamiseen käytetty aika, joten molemmat ajat 

otetaan huomioon. Tämän jälkeen määritetään laite, jolla on suurin aktiivisuusprosentti yhtälön 

2 mukaisesti. Pullonkaula on se laite, jolla on suurin aktiivisuusprosentti.  (Roser et al. 2003). 

 

 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑖𝑣𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =
𝛴 𝐿𝑎𝑖𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑖𝑘𝑎

𝐴𝑛𝑛𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑎𝑖𝑘𝑎𝑣ä𝑙𝑖
+

𝛴 𝐿𝑎𝑖𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑟𝑗𝑎𝑢𝑠−𝑗𝑎 ℎ𝑢𝑜𝑙𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎

𝐴𝑛𝑛𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑎𝑖𝑘𝑎𝑣ä𝑙𝑖
 (2) 

 

Tämän tunnistustavan heikkous on se, että erilaisten tuotantolaitteiden käyttöajat voivat olla 

hyvin lähellä toisiaan, jolloin pullonkaulana toimivaa laitetta ei voida tarkasti määrittää. 

Käyttöaikamenetelmä ei myöskään sovellu kuin stationääritilassa toimiviin systeemeihin. 

Kyseisellä pullonkaulan tunnistamismenetelmällä voidaan tunnistaa vain keskimääräisiä 

pullonkauloja, eikä se täten sovellu siirtyvien pullonkaulojen tunnistamiseen ja tarkkailuun.  

(Roser et al. 2002a). 

3.2 Jonotusaikamenetelmä 

Jonotusaikamenetelmässä (engl. Queue length method) tarkastellaan joko tuotantolaitetta 

edeltävää puskurivarastoa (buffer) eli prosessointia odottavan materiaalin määrää (queue 

length) tai sitä aikaa, jonka materiaali odottaa prosessointia (waiting time). Pullonkaula on se 

laite tai prosessi jolla on suurin määrä materiaalia puskurivarastossa tai pisin materiaalin 

jonotusaika. Menetelmä soveltuu varsinkin hetkellisten pullonkaulojen tunnistamiseen, sillä 

jonotusaikojen pituutta ja puskurivarastojen määrää on helppo vertailla. (Roser et al. 2002a).  
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Pullonkaulaprosessin tunnistaminen ei kuitenkaan siirtyvän pullonkaulan tapauksessa ole näin 

yksinkertaista, kuten kuvassa 2 on esitetty. 

 

Kuva 2  Pullonkaulan siirtyminen tuotantoprosessien P1 ja P2 välillä ajan funktiona 

  (mukaillen Roser 2016). Valkoiset/läpinäkyvät pallot kuvaavat prosessin P2 

  puskurivaraston kapasiteettia ja siniset pallot materiaalin kertymistä varastoon. 

  Pullonkaulaprosessi on merkitty punaisella. 

 

Kuvan 2 alkutilanteessa prosessi P1 toimii pullonkaulana, eikä prosessin P2 puskurivarastoon 

ole kertynyt materiaalia. Tuotantosysteemin vaihtelevuudesta ja satunnaisuudesta johtuen 

pullonkaula siirtyy prosessiin P2, jolloin puskurivarastoon alkaa kertymään materiaalia. Juuri 

ennen puskurivaraston täyttymistä pullonkaula siirtyy takaisin prosessiin P1. Prosessia P1 ei 

missään vaiheessa tarvinnut hidastaa tai pysäyttää prosessin P2 takia, joten prosessilla P2 ei 

missään vaiheessa ollut oikeaa pullonkaulavaikutusta tuotantosysteemin kannalta.  (Roser 

2016). 

Jonotusaikaa tai odottavan materiaalin määrää voi olla myös hankala arvioida pidemmällä 

aikavälillä, sillä joillakin tuotantolaitteilla on joko hyvin pieni puskurivarasto tai ei varastoa 

ollenkaan. Myös tuotantolaitteiden panoskoot voivat vaihdella, jolloin pelkkä jonotusajan tai 

puskurivaraston määrän tarkkailu voi antaa virheellisiä tuloksia. (Roser et al. 2002a). 
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3.3 Siirtyvän pullonkaulan menetelmä 

SPM hyödyntää samaa aktiivisuusaikadataa kuin käyttöaikamenetelmä, mutta SPM:n avulla 

on mahdollista tunnistaa sekä hetkellisiä että keskimääräisiä pullonkauloja.  

Aktiivisuusprosentin sijaan SPM määrittää tuotantolaitteen pisimmän yhtäjaksoisen 

aktiivisuusajan. Pullonkaula on se tuotantolaite, jolla on pisin keskeytymätön aktiivisuusaika.  

(Roser et al. 2003). Menetelmä huomioi siirtyvän pullonkaulan kuvan 3 osoittamalla tavalla. 

 

Kuva 3  Tuotantolaitteiden T1 ja T2 mitatut aktiivisuusajat annetulla aikavälillä  

  (Mukaillen Roser et al. 2003). 

Kuvassa 3 tuotantolaite T1 toimii ensin pullonkaulana, sillä se on pidempään yhtäjaksoisesti  

aktiivisena kuin tuotantolaite T2. Tämän jälkeen pullonkaula siirtyy laitteeseen T2, joka on 

vuorostaan pidempään aktiivisena. Pullonkaulan siirtymävaiheessa molemmat laitteet toimivat 

pullonkauloina. Todennäköisyys sille, että tuotantolaite toimii pullonkaulana voidaan laskea 

summaamalla ainoana pullonkaulana toimittu aika ja siirtyvänä pullonkaulana toimittu aika 

annetulla aikavälillä yhtälön (3) mukaisesti. (Roser et al. 2003). 

 

𝑃(𝑇𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑙𝑎𝑖𝑡𝑒 𝑜𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑙𝑜𝑛𝑘𝑎𝑢𝑙𝑎) =  
𝛴 𝑃𝑢𝑙𝑙𝑜𝑛𝑘𝑎𝑢𝑙𝑎−𝑎𝑖𝑘𝑎 

𝐴𝑛𝑛𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑎𝑖𝑘𝑎𝑣ä𝑙𝑖
+

𝛴 𝑃𝑢𝑙𝑙𝑜𝑛𝑘𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖𝑖𝑟𝑡𝑦𝑚ä𝑎𝑖𝑘𝑎

𝐴𝑛𝑛𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑎𝑖𝑘𝑎𝑣ä𝑙𝑖
 (3) 
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Käyttöaikamenetelmä, jonotusaikamenetelmä ja siirtyvän pullonkaulan menetelmä voivat 

antaa eri tuloksia riippuen tilanteesta. Siirtyvän pullonkaulan menetelmä on todettu näistä 

menetelmistä luotettavimmaksi, sillä se todistetusti soveltuu hetkellisten ja keskimääräisten 

sekä siirtyvien pullonkaulojen tunnistamiseen (Roser et al. 2002a; Roser et al. 2002b). 

Menetelmän heikkous on se, ettei se selvitä mitä on tehtävä pullonkaulan avartamiseksi. 

3.4 Simulaatiomenetelmät 

Edellisissä luvuissa on todettu kolmen yleisimmän pullonkaulojen tunnistusmenetelmän 

hyödyt ja heikkoudet. Suurin heikkous mainituissa menetelmissä on se, että vaikka ne pystyvät 

tarkasti tunnistamaan mikä prosessi tai tuotantolaite toimii pullonkaulana, pullonkaulan 

todellinen syy jää epäselväksi (Pehrsson 2013). Tästä syystä voi olla vaikea päättää mitä 

prosessin osaa tulisi parantaa tai mitä tuotantolaitteen parametria muuttaa. Parannusten 

tekeminen väärillä alueilla voi jopa laskea koko systeemin tehokkuutta (Ignizio 2009). Fu et 

al. (2000) toteavatkin, että monimutkaisiin tuotantosysteemeihin soveltuvimmat pullonkauloja 

mallintavat ja tarkastelevat menetelmät pohjautuvat simulaatioon. 

Simulaatiopohjainen kapeikonpoisto (jatkossa SKP, engl. Simulation-based COnstraint 

REmoval, SCORE) on esimerkki tunnistusmenetelmästä, joka ottaa aiempien menetelmien 

heikkoudet huomioon. SKP optimoi tuotantosysteemin suorituskykyä ja etsii systeemiä 

rajoittavat kapeikot. Menetelmä asettaa paranneltuja arvoja tuotantosysteemin parametreille, 

kuten prosessin läpimenoajalle (engl. cycle-time, ks. kuvan 4 selitys), saatavuudelle tai 

keskimääräiselle seisokkiajalle (Pehrsson 2013). Saatavuusprosentti määritellään 

tuotantolaitteen todellisen toiminta-ajan ja potentiaalisen toiminta-ajan suhteena (CAFC). 

SKP simuloi tilanteita, joissa se pyrkii maksimoimaan tuotantosysteemin suorituskyvyn 

mahdollisimman vähäisillä parametrien muutoksilla. Systeemiä rajoittava tekijä saadaan 

selville tutkimalla SKP:n antamia optimointituloksia. Kapeikko on todennäköisimmin se 

parametri, jota SKP muuttaa useiten. Tulokset, joissa tätä parametria muutetaan ovat siis 

nykyisen tuotantosysteemin paranneltuja versioita. (Pehrsson 2013). Menetelmä antaa muihin 

menetelmiin verrattuna enemmän tietoa siitä, mikä tuotantosysteemissä on mahdollisesti vialla 

ja tarjoaa samalla ehdotuksia kapeikkojen avartamista edistävistä tavoitteista. SKP siis tukee 

päätöksentekoa enemmän kuin muut menetelmät. SKP:n toimivuus ja hyödyllisyys riippuvat 

kuitenkin hyvin vahvasti käytetyn datan määrästä ja laadusta. 
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4. PULLONKAULOJEN RATKAISUTAVAT 

Kolme tunnetuinta pullonkaulan aiheuttamia ongelmia ratkovaa menetelmää ovat 

kapeikkoajattelu, six sigma ja lean-ajattelu. Nämä menetelmät pitävät sisällään lukuisia 

työkaluja, joihin tässä työssä perehdytään muutamaan. Menetelmien lähestymistavat 

pullonkaulojen ratkaisuun eroavat hieman toisistaan. Kapeikkoajattelussa pullonkaulan 

poistamiseksi tai kapeikon avartamiseksi keskitytään pullonkaulana toimivan tuotantolaitteen 

kapasiteetin kasvattamiseen. Lean-ajattelu ja six sigma keskittyvät tuotantoprosessien 

virtaustehokkuuden kehittämiseen. Prosessin virtaustehokkuus muodostuu sekä hukan että 

vaihtelua aiheuttavien tekijöiden poistamisesta, joista lean-ajattelu keskittyy ensimmäiseen ja 

six sigma jälkimmäiseen. (Arter Oy 2020).  Six sigma pyrkii poistamaan tuotannossa esiintyvää 

variaatiota ja lean-ajattelu suoraviivaistaa tuotantoa poistamalla turhat tekijät, jotka eivät 

hyödytä tuotantoa tai tuota arvoa.  

Eri menetelmien työkaluja voidaan käyttää myös täydentämään toisiaan, eikä 

tuotantosysteemin tehostamisessa ole siis välttämätöntä käyttää vain ja ainoastaan yhtä 

menetelmää. Useat tuotantoyritykset ovatkin onnistuneesti ja hyvällä menestyksellä 

soveltaneet lean-ajattelun ja six sigman välimuotoa, jossa molemmista menetelmistä valitaan 

parhaat työkalut tilanteen mukaan (Nandakumar et al. 2020). Varsinkin kapeikkoajattelun ja 

lean-ajattelun työkaluja voidaan hyödyntää hieman soveltaen tuotannon lisäksi jokaisessa 

tuotantoketjun osa-alueessa. 

4.1 Kapeikkoajattelu 

Eliyahu Goldratt’n kehittämä TOC (engl. Theory of constraints) on tuotantoon soveltuva 

ajattelutapa, jolla pyritään hallitsemaan koko prosessin kapasiteettia tunnistamalla prosessia 

rajoittava pullonkaula ja käyttämällä sitä tuotannonohjauksen lähtökohtana. Theory of 

constraints voidaan suomentaa muotoon “rajoittavien tekijöiden teoria” tai kapeikkoajattelu. 

Este tarkoittaa mitä tahansa, mikä rajoittaa systeemiä saavuttamasta korkeampaa suorituskykyä 

tavoitteensa suhteen (Goldratt 1990). 

Tuotantolaitoksen kapasiteetti on yhtä suuri kuin sen pullonkaulojen kapasiteetti. 

Optimoimalla pullonkaulana toimivan laitteen parametreja tai muuttamalla sitä ympäröivien 

laitteiden tuotantotahtia pullonkaulaa voidaan hallita ja avartaa. Pullonkauloilla on siis 

eräänlaista piilotettua kapasiteettipotentiaalia, jota voidaan hyödyntää tekemällä harkittuja 

muutoksia tuotantosysteemiin. (Goldratt et al. 2006). 

Rahman (1998) tiivistää katsausartikkelissaan kapeikkoajattelun kahteen osaan: 
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• “Jokaisessa systeemissä on oltava vähintään yksi rajoittava tekijä, muuten prosessin 

omistava yritys tekisi rajattomasti voittoa” 

• “Esteiden olemassaolo tarjoaa mahdollisuuden kehitykseen. Sillä rajoittava tekijä 

määrittää systeemin tehokkuuden, esteen asteittainen avartaminen parantaa sitä”. 

Kapeikkoajattelussa ohjaustekniikkana on viisi keskittymiskohdetta tai askelta, joiden avulla 

esteen aiheuttaman pullonkaulan suorituskykyä parannetaan. 

1. Etsi tuotannon pullonkaulat. 

Tähän kapeikkoajattelu ei tarjoa niinkään omia välineitään, mutta tunnistusmenetelmiä 

on monia. 

2. Suunnittele kuinka pullonkauloja käytetään hyväksi. 

Pullonkaulaprosessin kapasiteettia ei aina välttämättä osata täysin hyödyntää. Prosessia 

voidaankin usein kehittää ilman kalliita muutoksia ja investointeja joko parantamalla 

suoraan esteen ominaisuuksia tai tukemalla sitä muilla tavoin (Nave 2002). 

3. Järjestä materiaalivirrat pullonkaulojen mukaisesti. 

Pullonkaulaa edeltävissä prosesseissa on huomioitava pullonkaulan suorituskyky. On 

tärkeää olla tuottamatta enemmän materiaalia kuin mitä pullonkaula pystyy 

prosessoimaan (Theory of Constraints Institute ). Kuvan 1 esittämässä tilanteessa tämä 

tarkoittaa ensimmäisen tuotantolaitteen käyttöasteen alentamista. 

4. Avarra pullonkauloja. 

Jos systeemin tulos ei edellisistä kohdista huolimatta ole noussut vaaditulle tasolle, on 

harkittava suurempia muutoksia. Tämä tarkoittaa usein sitä, että on käytettävä suuri 

määrä aikaa tai rahaa esteen poistamiseksi.  (Nave 2002). Nykäsen et al. (1988) mukaan 

investoinnin pitää samanaikaisesti parantaa tulosta, kannattavuutta ja kassavirtaa. 

Ennen tätä askelta voi kuitenkin olla hyödyllistä odottaa edellisten askelten tulosten 

ilmenemistä. Theory of Constraints Instituten mukaan kolmen ensimmäisen askeleen 

toteuttaminen avaa yleensä vähintään 30 %:ia tuotannon “piilotetusta” kapasiteetista 

(Theory of Constraints Institute). 

5. Jos tai kun pullonkaula poistuu, etsi seuraava pullonkaula. 

Kapeikkoajattelu on jatkuvatoiminen kehitysmalli. Ohjauspiste siirtyy toiseen 

paikkaan, kun pullonkaulaa avarretaan tarpeeksi  (Gustafsson et al. 1988).  

Kapeikkoajattelussa pullonkaulan avartaminen on strateginen päätös (Ronen&Pass 2008). 

Pullonkaulaa ei ole aivan välttämätöntä avartaa lisäinvestoinneilla, jos pullonkaulasta 
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aiheutuvat ongelmat ratkeavat käyttämällä pullonkaulaa tuotannonohjauksen lähtökohtana 

edellä mainittujen askelten mukaisesti. Tuotantoprosessin kapasiteetin puute on yksi esimerkki 

yleisestä pullonkaulan aiheuttamasta ongelmasta, mutta kapeikkoajattelua hyödyntämällä on 

mahdollista kasvattaa kapasiteettia poistamatta pullonkaulaa kokonaan. 

Balderstonen et al. (1998) ovat esittäneet kapeikkoajattelun hyötyjä tarkastelevassa 

tutkimuksessa kuvan 4 mukaiset operatiivisen ja taloudellisen suorituskyvyn muutokset 

läpimenoaikaan prosessin läpimenoaikaan, eräpäiväsuorituskykyyn, varastotasoon sekä 

tuloihin ja läpivirtaukseen. 

 

 

Kuva 4. Kapeikkoajattelumallin implementoinnin hyödyt. 

(Mukaillen Balderstone et al. 1998). 

Kapeikkoajattelun soveltamisen seurauksena tutkittujen yritysten läpimenoaika (Lead-time) 

pieneni keskimäärin jopa 69%. Läpimenoaikaa ja prosessin läpimenoaikaa ei sovi sekoittaa 

keskenään, sillä ne tarkoittavat eri asioita. “Läpimenoaika kuvaa tarvittavaa aikaa tilauksen 

vastaanottamisesta tuotteen toimittamiseen asiakkaalle” (Mäenpää 2019). Prosessin 

läpimenoaika (Cycle time) on se aika, “jonka tietyn tehtävän toistaminen vie alusta alkuun eli 

kun uuden tehtävän suorittaminen alkaa ja tämän jälkeisen samanlaisen tehtävän suorittaminen 

samalla koneella tai samassa prosessissa” (Mäenpää 2019).  

Kapeikkoajattelu listaa selkeät kehitysaskeleet, joita soveltamalla kapeikkoja voidaan 

hyödyntää ja avartaa. Ongelmaksi osoittautuu tilanne, jossa pullonkaulaprosessin tai -laitteen 

aiheuttavia juurisyitä ei tunneta tai osata etsiä. Viiden askeleen toinen kohta, “suunnittele 
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kuinka pullonkauloja käytetään hyväksi”, voi olla askelista vaikein toteuttaa. Tähän ongelmaan 

kapeikkoajattelu tarjoaa vastaukseksi nk. ajatteluprosesseja. Ajatteluprosessit ovat syy-

seurauslogiikkaa hyödyntäviä ongelmanratkaisutyökaluja, jotka keskittyvät tuotantosysteemiä 

rajoittaviin ja pullonkaulaprosessin aiheuttaviin tekijöihin. (Kim et al. 2008). 

Alkuperäisiä ajatteluprosessityökaluja on viisi, ja ne tukevat kapeikon avartamiseen tähtäävien 

valintojen tekemistä havainnollistamalla tuotantosysteemin tai koko yrityksen kapeikkoja 

aiheuttavia syy-seuraussuhteita ajatuskarttamaisilla “puu-malleilla”. Goldratt’n (1990) mukaan 

kapeikkojen ongelmia ratkaistaessa on valittava: 

(1) Mitä tulee muuttaa; 

(2) Mihin tulee muuttaa; 

(3) Kuinka muutos tehdään; 

 

Rahman (2002) on koonnut artikkelissaan ajatteluprosessit ja niiden käyttökohteet, sekä mihin 

kysymykseen vastaamiseen ajatteluprosessityökalut soveltuvat taulukon I mukaisesti. 

 

Taulukko I  Ajatteluprosessien kysymysten tarkoitukset ja ratkaisutyökalut. 

Kysymys Tarkoitus Ajatteluprosessityökalu 

Mitä tulee muuttaa? Tunnistaa ydinongelmat. Nykytilan puu 

Mihin tulee muuttaa? Kehittää yksinkertaisia ja 

käytännöllisiä ratkaisuja. 

Haihtuva pilvi 

Kuinka muutos tehdään? Toteuttaa ratkaisut. Tulevaisuuden puu 

Edellytysten puu 

Transitiopuu 

 

Nykytilan puu on tuotantosysteemin senhetkisiä pulmia ja nykyisen ydinongelman syy-

seuraussuhteita kuvaava puu (TOC4FINLAND 2016). Haihtuva pilvi -malli on käytetyin 

ajatteluprosessityökalu, jolla kuvataan tavoiteltava tilanne ja tekijät, joita tavoite vaatii 

toteutuakseen. Näiden vaatimusten edellyttämien tekijöiden välinen konflikti on ongelma, 

jonka ratkaisun kehittämiseksi malli havainnollistaa tilannetta. Tavoite saavutetaan ja ongelma 

ratkeaa myös, jos yksikin edellä mainituista vaikutussuhteista saadaan mitätöityä. (Scheinkopf 

1999). 

Tulevaisuuden puuta voidaan käyttää, kun halutaan tarkastella kehitetyn potentiaalisen 

ratkaisun vaikutuksia ennen sen toteutusta. Valitun ratkaisutavan toteuttamiselle keksitään 
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hyviä ja huonoja seurauksia. Tämän jälkeen pohditaan, miten hyviin seurauksiin voidaan päästä 

ilman, että huonot seuraukset toteutuvat. (Scheinkopf 1999). 

Edellytysten puu on logiikkakartta, joka rakentuu tavoitteesta, sen saavuttamisen kannalta 

välttämättömistä välitavoitteista sekä niiden välisistä esteistä. (TOC4FINLAND 2016); 

(Scheinkopf 1999). 

Transitiopuuta pidetään muita ajatteluprosessityökaluja vaikeampana ja työläämpänä. 

Kyseinen työkalu on logiikkapuu, jossa esitetään yksityiskohtaisesti projektisuunnitelman 

välivaiheet ja huomioon otettavat tekijät. (TOC4FINLAND 2016). Transitiopuun avulla 

pohditaan tarkasti mitä on tehtävä ja miksi, jotta alkutilanteesta päästäisiin lopputilanteen 

tavoitteeseen (Scheinkopf 1999). 

4.2 Six sigma 

Six sigma on toiminnankehittämismenetelmä ja tilastollinen käsite, joka pyrkii määrittämään 

ja vähentämään prosessissa väistämättä ilmenevää vaihtelua (variation). Vaihtelu voi johtaa 

tuotevikoihin, joiden seurauksena tuotantokustannukset kasvavat. (Setter 2018). Six sigma 

keskittyy tehostamaan yksittäisiä prosesseja siten, että viallisten tuotteiden osuus tuotannossa 

ei ylittäisi 3.4 ppm rajaa (Pehrsson 2013). Six sigma on siis pohjimmiltaan tilastollinen esitys 

lähes täydellisestä prosessista, jossa 99,99966% valmistetuista tuotteista tuotetaan ilman 

valmistusvirheitä (Setter 2018). 

Six sigma nimi tarkoittaa menetelmän kuudetta ja viimeisintä tavoitetasoa. Tavoitetasot on 

määritelty viallisina tuotteina miljoonaa vikamahdollisuutta kohden. Sigmatasot on esitetty 

taulukossa II. 

Taulukko II Six sigma -menetelmän sigmatasot ja niiden vaatimukset (mukaillen Setter 

2018). 

Sigmataso Viallisia tuotteita per miljoona 

mahdollisuutta 

1 σ 690 000 

2 σ 308 000 

3 σ 66 800 

4 σ 6 200 

5 σ 233 

6 σ 3,4 
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Six sigma pyrkii poistamaan vaihtelua aiheuttavat tekijät työkaluilla, jotka ovat erittäin 

yhteensopivia lean-työkalujen kanssa (George 2002). Yksi six sigman merkittävimmistä 

työkaluista on sen ongelmanratkaisumalli, DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, 

Control). DMAIC -mallin toimintaperiaate on esitetty kuvassa 5.  

 

Kuva 5  DMAIC -ongelmanratkaisumalli (Arter Oy 2020). 

DMAIC -malli pitää sisällään viisi vaihetta. Työkalua voidaan soveltaa kapeikkojen 

avartamiseen siten, että ensimmäisessä vaiheessa ongelmaksi määritellään kapeikon aihettamat 

ongelmat. Kapeikon avartamiseksi vaiheissa voidaan käyttää myös lean-ajattelun työkaluja 

(Arter Oy 2020; Nandakumar et al. 2020). 

DMAIC -mallin viisi askelta ovat: 

1. Määrittele (Define) 

Määrittelyvaiheessa määritellään kehitysprojektin tavoite ja sitä estävät tekijät. Lisäksi 

tunnistetaan pullonkaulojen aiheuttamat ongelmat. (Nave 2002). 

2. Mittaa (Measure) 

Mittausvaihe keskittyy datan keräämiseen ja muokkaamiseen analysoitavaan muotoon. 

Datan avulla varmistetaan edellisessä vaiheessa tehtyjä oletuksia prosessista ja 

ongelmasta. Jos prosessista ja tuotantolaitteista ei ole jo valmiiksi dataa kerättynä, tämä 

vaihe voi olla six sigma -projektin vaikein toteutettava vaihe, sillä datan keräystä varten 

voi olla tarpeellista tai jopa pakollista kehittää aivan uusia mittausmenetelmiä. (Setter 

2018). 

3. Arvioi (Analyze) 

Arviointivaiheen tarkoitus on muodostaa edellisessä vaiheessa kerätyn ja muokatun 

datan pohjalta ajatuksia siitä, mikä voisi olla määriteltyjen ongelmien perimmäisenä 

syynä (Nave 2002). Tulo- ja lähtösuureiden välisistä syy-yhteyksistä muodostetaan 

päätelmiä, joita varmistetaan tilastoanalyysivälineillä (Setter 2018). 
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4. Paranna (Improve) 

Data-analyysin pohjalta tehdään päätöksiä prosessin parantamiseksi. Prosessiin 

tehtyjen muutosten vaikutus voidaan nähdä mittausvaiheessa valittujen 

mittausmenetelmien keräämästä datasta. Lopulta arvostellaan tehtyjen muutosten 

hyödyllisyys ja päätetään lisämuutosten tarpeellisuus. (Nave 2002). 

5. Tarkkaile (Control) 

Jos prosessi toimii halutulla ja odotetulla tavalla, tehtyjen parannusten pohjalta 

muodostetaan toimintaohjeita ja standardeja, joiden kautta parannettu prosessi 

muutetaan uudeksi normiksi vanhan prosessin tilalle. Uutta prosessia tarkkaillaan 

mahdollisten odottamattomien virheiden varalta. (Setter 2018). 

Arter Oy:n (2020) mukaan laatuvirheistä aiheutuvat kulut voivat laskea tyypillisen yrityksen 

tuottoa 10-20 prosenttia, mutta muutaman vuoden six sigma -kokemuksella luku voidaan 

laskea 2-7 prosenttiin. Six sigman työkaluja ei voida kuitenkaan hyödyntää ilman 

perinpohjaista ymmärrystä laadituista tilastoista ja tehdyistä oletuksista (Ha 2005). Six sigma 

-projekteissa on myös se riski, että datan virheellisen analysoinnin ja tulosten väärän tulkinnan 

pohjalta on helppoa tehdä vääriä valintoja (Pehrsson 2013). 

Six sigman toimivuus pohjautuu vahvasti käytetyn datan määrään ja laatuun. Setter (2018) 

määrittelee muutamia dataan liittyviä ongelmia: 

• Tärkeää dataa jää mittaamatta. 

• Dataa kerätään manuaalisesti monista prosesseista. 

• Automatisoitu dataprosessi kerää valtavan määrän dataa ja luo haasteita datan 

rajaamisen kannalta. 

• Data on vääristynyt johtuen joko vääristä olettamuksista, ihmisten vaikutuksesta 

prosessiin tai väärästä datankeräystavasta. 

• Yrityksen säännöt estävät tai hankaloittavat tarvittavan datan keräystä. 

4.3 Lean-ajattelu 

Womack et al. (1991) käyttivät ensimmäisinä lean-ajattelua terminä kuvaamaan 

tuotantoajattelutapaa, joka on kehittynyt Toyotan tuotantojärjestelmästä. 

Tuotannontehostamismenetelmänä lean-ajattelu ei niinkään keskity tietyn kapeikkona 

toimivan tuotantolaitteen hallintaan kuten kapeikkoajattelu, vaan suoraviivaistaa tuotantoa 

yleisesti poistamalla arvoa lisäämättömiä tekijöitä, eli turhuuksia (engl. Wastes, jap. Muda). 
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Turhuutta tai hukkaa on kaikki se, mikä ei ole tuotteen tuottamisen kannalta pakollista tai 

tarpeellista, eli turhaan tehtyä työtä tai hukkaan heitettyjä resursseja. (Okpala 2014). 

Lean kehittyi ajattelu- ja toimintatapana 1940-luvun Toyotan autotehtaalla Japanissa pääosin 

Taiichi Ohnon toimesta. 1980-luvun jälkeen monet tahot ovat osaltaan kehittäneet lean-

ajattelua, eikä kehittymiselle näy loppua. Jatkuva lean-konseptin kehittyminen voi olla yksi syy 

sille, miksi lean-ajattelulle ei löydy yhtä selkeää määritelmää (Hines et al. 2004). Lean-

ajattelun sisimmän olemuksen ja toimintaperiaatteen voi kuitenkin tiivistää seuraavasti: 

“laadukkaiden tuotteiden tuottaminen tehokkaasti poistamalla täysin kaikki turhuudet, 

epäjohdonmukaisuudet ja kohtuuttomat vaatimukset tuotantolinjalta” (Toyota Motor 

Corporation ). 

Hinesin et al. (2000) suorittamissa tutkimuksissa on selvinnyt, että vain 5% 

tuotantoympäristössä suoritetuista tehtävistä lisää arvoa, 35% on pakollisia, mutta arvoa 

lisäämättömiä ja jopa 60% on turhia ja arvoa lisäämättömiä. Tuotantorityksen kannattavuuden 

ja ansaitsemisen kannalta on tärkeää pystyä tunnistamaan ja karsimaan näitä turhuuksia. Lean-

ajattelun kehittäjä Ohno (1988) on määritellyt seitsemän turhuutta: 

1. Turha siirtely 

Ihmisten, tiedon tai materiaalin turha liikuttelu johtaa ajan, vaivan ja rahan hukkaan  

(Hines et al. 2002). Turhaa tavaran siirtelyä voi syntyä esimerkiksi tilanteessa, jossa 

materiaalivarastoja on useampia, tai ne ovat kaukana tuotantolaitokselta. 

2. Turha tuotanto/ylituotanto 

Ylituotanto tarkoittaa sitä, että tuote tai sen osa valmistettiin joko liian nopeasti, liian 

paljon tai se valmistettiin väärään aikaan (Setter 2018), tai että tavaraa valmistetaan 

ilman asiakkaan asettamaa tilausta (Taghizadegan 2009). Pullonkaulaa tukemattomien 

tuotantoprosessien kehittäminen ja käyttöönotto ovat myös eräänlaista ylituotantoa 

(Melton, T. 2005). Ylituotanto johtaa turhan varaston kertymiseen (Okpala 2014). 

3. Turha varasto 

Ylimääräinen, tarpeeton varasto ja tiedon tai tavaran viivästyminen johtavat 

tarpeettomiin kustannuksiin ja huonoon asiakaspalveluun (Hines et al. 2002). Varasto 

sitoo resursseja ja rahaa, joita olisi muuten voitu hyödyntää paremmin (Okpala 2014). 

4. Turha käsittely 

Tuotteen käsittely on turhaa, jos se luo sellaista arvoa jo valmiiseen tuotteeseen, mistä 

asiakas ei ole valmis maksamaan (Okpala 2014). 
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5. Turha odottelu 

Ihmisten, tiedon tai tavaran pitkittynyt epäaktiivisuus johtaa heikentyneeseen 

virtaukseen ja pitkiin läpimenoaikoihin (Hines et al. 2002). Mainitut tekijät eivät tuota 

arvoa silloin, kun ne odottavat prosessointia (Melton 2005). 

6. Turha liikkuminen 

Henkilöstön ylimääräinen liikuskelu tuotantotiloissa, joka ei lisää arvoa tuotettavaan 

tavaraan. Turha liikkuminen johtuu usein tehottomasti suunnitelluista tiloista, huonosti 

koulutetuista työntekijöistä tai kehnosta prosessisuunnittelusta, ja se johtaa ajan ja 

vaivan hukkaan. (Okpala 2014). 

7. Viat 

Prosessissa ilmenevät viat vaativat ylimääräistä työtä. Tuotantoviat johtavat 

myöhästyneisiin lähetyksiin, ylitöihin ja lisääntyneisiin käyttökustannuksiin. (Melton 

2005). 

Näiden seitsemän Ohnon (1988) määrittämän turhuuden lisäksi Okpala (2014) on esittänyt 

uuden kahdeksannen turhuuden: 

8. Työntekijän tehoton hyödyntäminen. 

Henkilöstö on yrityksen suurin voimavara, joka oikein ohjattuna auttaa muiden 

turhuuksien tunnistamisessa ja poistamisessa. Työntekijöiden älykkyyden, 

innovaatioiden ja luovuuden huomioiminen ja hyödyntäminen voivat suuresti nostaa 

yrityksen kokonaistehokkuutta. (Okpala 2014). 

Tuotannossa kaksi merkittävintä hukkaa aiheuttavaa tekijää ovat materiaalin jonottaminen, eli 

turha odottelu, sekä ylituotanto (Okpala 2014). Ylituotannon poistaminen vähentää 

keskeneräistä työtä, mikä tekee tuotantosysteemistä helpommin hallittavan. Lisäksi 

kallisarvoisia resursseja ei kulu turhaan sellaisten tuotteiden valmistukseen, millä ei ole 

välitöntä myyntiarvoa. (Page 2004). 

Lean-ajattelua soveltamalla olemassaolevia pullonkauloja voidaan avartaa ja aktiivisella 

tarkkailulla ja jatkuvalla kehityksellä uusien pullonkaulojen syntymistä voidaan ehkäistä tai 

niiden vaikutuksia lieventää. Tuotantosysteemin turhuuksia pyritään poistamaan lean-ajattelun 

viidellä periaatteella. Nave (2002) avaa lean-ajattelumallin tuotannontehostamisprosessin 

pääportaita seuraavasti: 

1. Tunnista arvonluojat. 

Arvo voidaan määritellä joko asiakkaan tai seuraavan tuotantovaiheen näkökulmasta. 
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2. Tunnista se toimintojen järjestys, josta arvoketju koostuu. 

Arvoketjuun kuuluvat ne toiminnot, jotka osallistuvat arvon luomiseen. Arvoketjun 

tunnistamisen jälkeen tulee määritellä arvoketjun ulkopuolisten tekijöiden 

tarpeellisuus. Esimerkki tarpeellisesta arvoketjun ulkopuolisesta tahosta on 

palkanlaskenta. 

3. Kehitä virtausta. 

Virtauksella tarkoitetaan tuotteen keskeyttämätöntä liikettä tuotannon alusta loppuun 

asiakkaalle asti. Virtausta voivat hidastaa esimerkiksi erätuotanto ja tavarankuljetus. 

Tällä askelella pyritään siis minimoimaan tuotteen läpäisyaika. 

4. Anna tuotannon toimia asiakasvetoisesti. 

Asiakasvetoisessa tuotannossa yritys valmistaa tuotteen vasta silloin, kun asiakas sitä 

tarvitsee. Asiakasvetoinen ja kysyntäperusteinen tuotanto on mahdollista kun 

läpäisyaika on lyhyt. 

5. Pyri täydellisyyteen. 

Arvovirran kehityksen on oltava jatkuvaa. Vaikka tuotannossa esiintyviä turhuuksia 

olisi saatu jo poistettua, uusien hukkaa aiheuttavien tekijöiden havaitseminen on 

kehityksen tärkeä osa-alue. 

Systeeminä lean-ajattelu pitää sisällään monia työkaluja, joista tunnetuimpia ovat JIT (Just-In-

Time), kanban, 5S ja SMED (Single-Minute-Exchange-of-Die). Näitä työkaluja voidaan 

hyödyntää hieman soveltaen tuotannon lisäksi jokaisessa tuotantoketjun osa-alueessa. (Melton 

2005). 

Lean-ajattelun hyödyt ilmenevät kemianteollisuudessa todennäköisesti varsinkin 

panostoimisessa tuotannossa. Tämä johtuu leanin ydinajatuksesta kehittää monivaiheinen 

tuotanto, jossa jokainen tuotantovaihe suoritetaan erikseen, enemmän jatkuvatoimisen 

tuotannon kaltaiseksi työkaluilla kuten JIT. 

Pehrssonin (2013) mukaan lean-ajattelun heikkous on se, että vaikka ajattelumalli keskittyy 

vahvasti turhuuksien tunnistamiseen ja poistamiseen, se ei kuitenkaan ota tarpeeksi huomioon 

tuotantosysteemissä väistämättä esiintyvää vaihtelevuutta. Vaihtelevuus tosin voi pienentyä 

tuotantoprosessin yksinkertaistamisen ja suoraviivaistamisen sekundäärisenä seurauksena. 

Vaikka lean-ajattelu pitääkin sisällään tuotannontehostamisprosessin ja yksityiskohtaisia 

parannusehdotuksia, parannusten toteuttaminen tapahtuu silti vahvasti yrityksen ja erehdyksen 

kautta. (Pehrsson 2013). Valmistus- ja tuotantoteollisuuden nopea ja laaja lean-ajattelun 
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omaksuminen voi osaltaan johtua sen hieman epätieteellisestä lähestymistavasta 

tuotantoprosessien kehittämiseen (Ignizio 2009). 

5. ESIMERKKITUOTANTOLAITOS 

Etlan toimialakatsauksen (Berg-Andersson et al. 2020) mukaan peruskemikaaleja valmistavat 

yritykset ovat kemianteollisuuden suurimmat työllistäjät Suomessa. Peruskemikaalien tärkein 

asiakasryhmä ovat sellu- ja paperitehtaat (Berg-Andersson et al. 2020). Edelliset tekijät 

huomioon ottaen työn esimerkkituotantolaitokseksi on valittu kloori-alkalitehdas, joka 

valmistaa natriumhydroksidia (NaOH) ja klooria (Cl2) massa- ja paperiteollisuuden sekä 

prosessiteollisuuden tarpeisiin. Tämän kappaleen tarkoitus ei ole simuloida täysin 

todenmukaisia tehdasolosuhteita, vaan tarkastella työssä esitettyjä pullonkaulojen tunnistus- ja 

ratkaisumenetelmiä kemianteollisuuden tuotantolaitoksen näkökulmasta. Esimerkkitapauksen 

kloori-alkalitehdas ja kaikki siihen liittyvät lukuarvot ovat menetelmien havainnollistamista 

varten keksittyjä. Esimerkkilaitoksen yksinkertaistettu prosessikaavio on esitetty kuvassa 6. 

 

Kuva 6 Kloori-alkalitehtaan prosessikaavio (mukaillen (Otashu&Baldea 2018). 

Kuvasta puuttuu suolan ja veden raaka-ainesyöttö. 

Tässä esimerkkitapauksessa pyrkimyksenä on kasvattaa peruskemikaalitehtaan 

tuotantoprosessin kapasiteettia ja samalla pienentää systeemin läpimenoaikaa. 
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Tuotannontehostamismenetelmäksi on valittu kapeikkoajattelu, sillä se keskittyy 

pullonkaulaprosessin kapasiteetin hallintaan. Pullonkaulan kapasiteetti määrää koko 

tuotantosysteemin kapasiteetin, joten avartamalla pullonkaulalaitteen kapasiteettia rajoittavia 

tekijöitä nostetaan samalla koko systeemin tuotantokapasiteettia. 

Tunnistusmenetelmän valintaan vaikuttaa pullonkaulan määritelmä. Läpimenoaika huomioon 

ottaen pullonkaulaprosessin voidaan todeta olevan se tuotantolaite tai -prosessi jolla on suurin 

hidastava vaikutus koko systeemin kannalta. Yksinkertaistuksen vuoksi tarkasteltavia 

tuotantoprosesseja tässä tapauksessa ovat kloorin kuivaus ja lauhdutus, membraanielektrolyysi 

sekä suolaliuoksen ja vedyn käsittely. 

Pullonkaulojen tunnistusmenetelmistä tarkimpia ovat simulaatiopohjaiset menetelmät kuten 

SKP (ks. luku 3.4). Ennen kuin SKP:ta voidaan käyttää, pätevän Discrete Event Simulation -

mallinnuksen luomista varten on kuitenkin yksinkertaisimmankin tuotantosysteemin 

tapauksessa kerättävä dataa vähintään prosessien läpimenoajoista, saatavuusprosenteista, 

keskimääräisistä seisokkiajoista, puskurien kapasiteeteista ja siirtelyajoista (Pehrsson 2013). 

Nopeampi ja kustannustehokkaampi menetelmä on analyyttinen SPM (ks. luku 3.3), joka on 

tuotantosysteemeihin yleisesti muita tässä työssä esiteltyjä analyyttisia menetelmiä 

soveltuvampi. Pullonkaulan tunnistusmenetelmäksi valitaan siis SPM, sillä se on kompromissi 

tarkkuuden sekä aika- ja kustannustehokkuuden välillä, minkä lisäksi se soveltuu hyvin 

aiemmin valitun pullonkaulan määritelmän tunnistamiseen. 

SPM tarvitsee toimiakseen vain tuotantolaitteista ja -prosesseista kerättyä aktiivisuusaikadataa. 

Taulukossa III on esitetty tarkasteltavien tuotantoprosessien esimerkkiä varten keksityt 

aktiivisuusajat yhden työpäivän ajalta. Tuotantolaitos on hyvin pieni, joten se on toiminnassa 

vain klo 06-17.  
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Taulukko III  Esimerkkituotantolaitoksen pullonkaulatarkastelussa käytetty 

aktiivisuusaikadata. 
 

klo 

06 

klo 

07 

klo 

08 

klo 

09 

klo 

10 

klo 

11 

klo 

12 

klo 

13 

klo 

14 

klo 

15 

klo 

16 

klo 

17 

Lauhdutus 0 0 0 0 1 0,5 0 1 0,5 0 1 0,5 

Kuivaus 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

Suolaliuoksen 

käsittely 

1 1 1 0,5 0 0 1 1 1 0,5 0 0 

Vedyn 

käsittely 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0,1 

Elektrolyysi 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0,8 0 

 

Taulukon III luvut osoittavat tarkasteltujen tuotantoprosessien aktiivisuuden asteikolla 0-1 

työpäivän jokaisena tuntina. Lukuarvo 1 tarkoittaa sitä, että tuotantoprosessin laitteet ovat 

olleet käynnissä koko tunnin ajan, lukuarvo 0,5 tarkoittaa puolta tuntia jne.  Taulukon III datan 

pohjalta voidaan luoda kuvan 7 mukainen esitys, jossa havainnollistetaan graafisesti 

tuotantoprosessien laitteiden yhtäjaksoista aktiivisuutta (vrt. kuva 3). 

 

 

Kuva 7  Tuotantoprosessien yhtäjaksoinen aktiivisuus graafisesti havainnollistettuna. 

Kuvasta 7 nähdään, minkä tuotantoprosessin laitteet ovat milloinkin joko yksittäisiä tai 

siirtyviä pullonkauloja. Yhtälön (3) mukaan voidaan laskea todennäköisyys sille, että tietty 

tuotantoprosessi toimii pullonkaulana. Nämä todennäköisyydet on esitetty kuvassa 8. 

 

 

klo 06 klo 07 klo 08 klo 09 klo 10 klo 11 klo 12 klo 13 klo 14 klo 15 klo 16 klo 17

Lauhdutus

Kuivaus

Suolaliuoksen käsittely

Vedyn käsittely

Elektrolyysi

Siirtyvä pullonkaula

Pullonkaula-aika

Aktiivisuusaika
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Kuva 8  Tuotantoprosessien todennäköisyys toimia pullonkaulana siirtyvän   

  pullonkaulan menetelmän mukaisesti. 

Kuvasta 8 huomataan, että membraanielektrolyysi toimii todennäköisimmin pullonkaulana. 

Tarkoituksena on avata tuotantolaitoksen kapasiteettipotentiaalia, joten päällimmäiseksi 

menetelmäksi valitaan kapeikkoajattelu. Kapeikkoajattelua voidaan soveltaa tuotantolaitoksen 

jokaisella osa-alueella, mutta tässä esimerkissä se rajataan vain tuotantoprosessin 

kehittämiseen. 

Kapeikkoajattelu kehittää tuotantotoimintaa käyttämällä membraanielektrolyysiprosessia 

päätöksenteon kiintopisteenä. Kapeikkoajattelun viidestä kehitysaskelesta ensimmäinen on jo 

saavutettu, sillä kloori-alkalitehtaan pullonkaulaprosessi on tunnistettu. 

Seuraavassa askelessa tulee suunnitella, kuinka pullonkaulaa voidaan käyttää hyväksi. On 

pohdittava kuinka hyvin pullonkaulaprosessia osataan juuri nyt hyödyntää ja voisiko kyseistä 

prosessia tehostaa ilman lisäinvestointeja. Jos ei ole selvää, miten pullonkaulana toimivaa 

elektrolyysiprosessia voisi parantaa, on kerättävä ja analysoitava lisää dataa. Kun pullonkaulan 

aiheuttavat pääsyyt on selvillä, voidaan hyödyntää tarkentavia, juurisyitä etsiviä ja ratkovia 

menetelmiä, kuten kapeikkoajattelun ajatteluprosesseja. Kun juurisyyt on selvillä, voidaan 

hyödyntää myös esimerkiksi six sigman tai lean-ajattelun tarjoamia työkaluja (Theory of 

Constraints Institute). 

Kuvasta 7 voidaan havaita suolaliuoksen käsittelyn olevan päivän ensimmäinen tehtävä, ja 

siten se myös toimii alussa pullonkaulana. Jos elektrolyysiprosessin ominaisuuksia ei ole 

mahdollista optimoida enää pidemmälle turvautumatta lisäinvestointeihin, 
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elektrolyysiprosessin pullonkaulaominaisuuksia voi olla mahdollista ratkaista tarkastelemalla 

sitä edeltäviä pullonkaulaprosesseja, eli tässä tapauksessa suolaliuoksen käsittelyä. 

Suolaliuoksen käsittelyprosessi on esitetty tarkemmin kuvassa 8. 

 

Kuva 8  Suolaliuoksen kyllästys, suodatus ja puskurointi -periaatekaavio  (Myller 2015). 

Osa elektrolyysiprosessin mitatusta aktiivisuudesta voi johtua huoltokatkoista. Ioninvaihtimet 

puhdistavat suolaliuoksen membraanikennojen vaatimalle puhtaustasolle, jonka jälkeen liuos 

pumpataan membraanielektrolyysiin (Myller 2015). Ioninvaihto-osaprosessin 

optimoimattomuus saattaa johtaa membraanikennojen vikoihin ja näin ollen 

elektrolyysiprosessin turhaan aktiivisuuden lisääntymiseen. 

Kolmannessa askelessa materiaalivirrat järjestetään pullonkaulan mukaisesti. Kuvan 7 

materiaalivirtoja tarkasteltaessa havaitaan, että elektrolyysiprosessiin syötetään suolaliuosta ja 

väkevöimätöntä lipeää. Nykäsen ym. (1988) mukaan “pullonkaulojen tehokkaan käytön 

perusedellytyksenä on, että niissä tarvittavat materiaalit saadaan ohjattua pullonkaulaan 

oikeaan aikaan”. Materiaalien syöttö membraanielektrolyysiprosessiin tulee synkronoida 

kyseisen prosessin pohjalta laaditun valmistusohjelman mukaisesti. On siis laskettava milloin 

materiaalia on lähetettävä liikkeelle, jotta elektrolyysiprosessi pystyisi sitä hyödyntämään. 

Materiaalin ajoituksen lisäksi sen määrän on oltava oikea. Jos tuotantosysteemiin syötetään 

materiaalia vain pullonkaulaprosessin kapasiteetin verran, valmistus ei ruuhkaudu. Kuvan 8 

osoittamilla pullonkaulaa edeltävillä puskurisäiliöillä on kapeikkoajattelussa tärkeä rooli, sillä 

ne auttavat yritystä lisäämään läpivirtaustaan ja näin ollen myös ansaitsemistaan. Häiriö 
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normaaleissa tuotantoprosesseissa ei aiheuta pullonkaulaprosessin kapasiteetin menettämistä, 

jos pullonkaulan edessä oleva puskuri on oikein mitoitettu. (Nykänen et al. 1988). 

Neljännessä askelessa päätetään, pitääkö membraanielektrolyysin parantamiseksi tehdä 

lisäinvestointeja pullonkaulan avartamiseksi. Pullonkaulaprosessin kapasiteettia voidaan 

kasvattaa esimerkiksi lisäämällä membraani -elektrolyysikennojen määrää (Myller 2015). 

Kuten luvussa 4.1. todettiin, on kannattavaa tarkkailla kolmen ensimmäisen askeleen 

vaikutuksia ennen suurten investointien tekemistä. 

Keräämällä ja analysoimalla dataa voidaan määrittää, onko edellisten askelten avulla lähestytty 

tavoitetta, eli onko pullonkaulaprosessin kapasiteetti kasvanut ja läpimenoaika lyhentynyt. 

Kapeikkoajattelun viidennessä askelessa tarkastellaan vielä, onko membraanielektrolyysi 

edelleen kapasiteettia rajoittava prosessi. Jos kapeikko on avartunut tarpeeksi, se tarkoittaa sitä, 

että pullonkaula on siirtynyt eri prosessiin, eli tässä tapauksessa todennäköisesti suolaliuoksen 

käsittelyyn. Askeleiden noudattaminen voidaan aloittaa taas alusta, ja tarpeen mukaan edelleen 

hyödyntää myös lean-ajattelun ja six sigman työkaluja. 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä työssä tarkasteltiin tunnetuimpia tuotantosysteemin pullonkaulojen tunnistamis -ja 

ratkaisumenetelmiä. Käsiteltyjä tunnistusmenetelmiä olivat käyttöaikamenetelmä, 

jonotusaikamenetelmä, siirtyvän pullonkaulan menetelmä ja simulaatiopohjainen 

kapeikonpoisto. Ratkaisumenetelmistä käsiteltiin kapeikkoajattelua, six sigmaa ja lean-

ajattelua. Kapeikkoajattelu tuotannonohjausmenetelmänä keskittyy kapasiteetin 

kasvattamiseen käyttäen pullonkaulaprosessia päätöksenteon kiintopisteenä. Lean-ajattelu 

keskittyy poistamaan arvoa tuottamattomat ja turhat, hukkaa aiheuttavat ominaisuudet 

tuotantosysteemistä. Six Sigma keskittyy alentamaan tuotantosysteemissä esiintyvää 

vaihtelevuutta ja variaatiota hyödyntämällä datan keräystä ja sen analysointia tilastollisia 

menetelmiä käyttäen. Kaikkien kolmen menetelmän tarjoamia työkaluja voidaan käyttää 

samanaikaisesti täydentämään toisiaan.  

Siirtyvän pullonkaulan menetelmää (SPM) ja kapeikkoajattelua havainnollistettiin hieman 

tarkemmin soveltaen niitä kemianteollisuuden esimerkkituotantolaitoksen tuotantosysteemin 

kehittämiseen. Esimerkkituotantolaitoksena toimi kuvitteellinen kloori-alkalitehdas. 

Esimerkkien avulla tutkittiin tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa tuotantoprosessien pullonkauloja 

kemianteollisuuden tuotantolaitoksissa. Pullonkaulaprosessi tunnistettiin hyödyntäen SPM:ää 

ja tarkastelemalla aktiivisuusaikadataa. Pullonkaulaksi osoittautui kloori-alkalitehtaan 
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membraanielektrolyysiprosessi. Pullonkaulan avartamiseksi esitettiin kapeikkoajattelun 

mukaisia ehdotuksia, kuten materiaalivirran synkronointia ja membraani -elektrolyysikennojen 

määrän lisäämistä. 

Esimerkin yhteydessä selviää, että SPM (Siirtyvän pullonkaulan menetelmä) ja 

kapeikkoajattelu eivät välttämättä tarjoa riittävästi tietoa selkeiden päätösten tekoa varten. 

Vaikka esimerkkitapauksessa pullonkaulan tunnistusmenetelmänä käytettiinkin SPM:ää, on 

resurssien puitteissa suositeltavaa käyttää SKP:ta (Simulaatiopohjainen kapeikonpoisto). Tämä 

johtuu siitä, että SKP tukee päätöksentekoa tarjoamalla parannellun mallin nykyisestä 

tuotantoprosessista, kun taas SPM vain tunnistaa todennäköisimmän kapeikon. 

Pullonkaulan tunnistus- ja ratkaisumenetelmien valintaan vaikuttaa erittäin vahvasti 

pullonkaulan määritelmä ja kehittämistavoitteet. Kemianteollisuuden tuotantoprosessien 

tapauksessa työssä esitellyistä pullonkaulojen tunnistusmenetelmistä yleisesti toimivimmat 

ovat SPM ja SKP, joista jälkimmäinen on tehokkaampi, mutta vaativampi työkalu. Työssä 

esitellyistä kolmesta pullonkaulojen ratkaisumenetelmästä kapeikkoajattelu ja lean-ajattelu 

ovat kemianteollisuuden tuotantoprosessien näkökulmasta yleisesti toimivimmat menetelmät, 

sillä tuotantoyritykset pyrkivät usein joko kasvattamaan tuotantonsa kapasiteettia tai 

poistamaan tuotannosta kaiken ylimääräisen arvoa lisäämättömän aktiviteetin. 

Toiminnankehittämismenetelmät eivä sulje toisiaan pois, vaan jopa tukevat toisiaan. 

Esimerkissä käytettiin kehittämisen pohjana kapeikkoajattelua, mutta myös lean-ajattelun ja 

six sigman työkalujen mainittiin soveltuvan tiettyjen kapeikkoajattelun askelten avuksi. Työssä 

esitettyjä menetelmiä voidaan soveltaa kemianteollisuuden lisäksi myös muiden toimialojen 

tuotantosysteemeihin. 

Työ tarjoaa peruslistan ja muutamia esimerkkejä tuotannon kehittämisen eri 

menetelmävaihtoehdoista, mutta todellisten tuotantolaitosten tehostamisen osalta on 

suositeltavaa perehtyä tässä työssä käytettyyn kirjallisuuteen. Työtä voidaan käyttää 

ensimmäisenä askeleena syvemmän ymmärryksen saavuttamisen polulla. 

Jatkotutkimuskohde voisi olla tässä työssä esiteltyjen menetelmien käyttö ja soveltaminen 

todellisten kemianteollisuuden yritysten tuotantosysteemien kehittämisessä. 
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