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1 JOHDANTO 

 

Tässä kappaleessa esitellään työn tausta, -tavoitteet, -rakenne ja työn teoriaosuus. Lisäksi 

esitellään KONE yrityksenä ja KONE:en käytössä oleva hissien tilaus- ja toimitusprosessi, 

sekä Hyvinkään hissikoritehdas tuotannonohjausjärjestelmineen. 

 

1.1 Tausta 

Työn tavoite on löytää keinoja, joilla hissikorien tilaus- ja toimitusprosessia voitaisiin 

tehostaa ja läpimenoaikaa lyhentää KONE:n Hyvinkään hissikoritehtaalla. Hissikorit 

sisustuksineen halutaan tilata mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa koko hissin 

toimitusprosessia. Näin rakennuksen- ja hissin sisustuksista vastaavat arkkitehdit saavat 

miettiä sisustusvaihtoehtoja mahdollisimman pitkään ennen valmistuksen aloitusta.  

 

Hissikoreja valmistetaan KONE:ella neljässä eri tehtaassa. Kunshanin tehdas keskittyy 

lähinnä Aasian markkinoille ja Meksikon tehdas toimittaa koreja Amerikan alueelle. Italian 

tehdas toimittaa ns. standardihissikoreja ympäri maailmaa pääpainopisteenä Europaan maat. 

Hyvinkään hissikoritehtaalla tehdään vaativampia koreja, jotka vaativat tyypillisesti 

hissikorikohtaista suunnittelua ja valmistusta. Kaikki KONE:en vaativimmat lasiseinäiset 

hissikorit on valmistettu Hyvinkäällä. 

 

Noin 75 % Hyvinkään hissikoritehtaan toimittamista hissikoreista perustuvat KONE:en 

valmiisiin sisustusmateriaaleihin joihin suunnittelu ja osalistat saadaan ulos 

suunnitteluohjelmistosta automaattisesti. Loput 25 % hissikoreista vaativat 

hissikorikohtaista suunnittelua ja sisältävät usein materiaaleja tai komponentteja, joita ei 

löydy KONE:en standardivalikoimasta. 

 

KONE:en eri tehtailla ympäri maailmaa keskitytään jatkuvasti laadun ja tuottavuuden 

parantamiseen. Lean - ajatteluun perustuvia termejä näkee KONE:ella kaikkien uusien 

kehityshankkeiden yhteydessä ja tehtaalla valmistuksen tilaa seuraavissa 

informaatiotauluissa. Näitä termejä ovat muun muassa Just In Time (JIT), KANBAN ja Six 

Sigma. Lean on tärkeässä osassa myös tämän työn kirjallisuustutkimusta.  



8 

 

1.2 Tutkimuksen päätutkimuskysymys 

Diplomityön päätavoitteena on koritehtaan tilaustoimitusprosessin läpimenoajan 

lyhentäminen. Aikataulun rajallisuudesta johtuen diplomityön aikana ei varsinaisia tuloksia 

tulla näkemään vaan työssä keskitytään listaamaan toimenpiteitä, joilla läpimenoaikaa 

voidaan lyhentää laatua ja toimitusvarmuutta vaarantamatta. 

 

Tutkimuskysymyksiä pääkysymyksen alla ovat:  

Pystymmekö tunnistamaan tilaus-, toimitusprosessin pullonkaulat ja odotusajat? 

Mistä pullonkaulat ja ruuhkat johtuvat?  

Onko kuormitusresurssisuhde kohdallaan? 

 

Työ rajataan koskemaan prosessia hissikoritilauksen tulosta Hyvinkää toimitusyksikköön 

sen toimittamiseen KONE:en rahtiterminaaliin (Distribution Center) Hampuriin, Kouvolaan 

tai Bracchiin. Työn ulkopuolelle jää tällöin hissin myyntivaihe asiakkaalle. Työn 

pääpainopiste on hissikoritehtaan prosesseissa, mutta koska edeltävät koko hissiä koskevat 

prosessin vaiheet vaikuttavat oleellisesti myös hissikorien toimitukseen, ovat myös ne 

esitelty työssä.  

 

Myyntivaiheessa KONE:en myyjä myyntiyhtiössä määrittelee yhdessä asiakkaan edustajan, 

useimmiten arkkitehdin tai konsultin, kanssa minkälainen hissikori tilataan. Hissikori 

tilataan hissikoritehtaalta käyttäen KONE:en tilaus- ja toiminnanohjausjärjestelmää (SAP). 

Tilausprosessi kuvataan tarkemmin edempänä tässä työssä. 

 

1.3 Työn tavoitteet 

Työn tavoitteena on tunnistaa toimenpiteet, joilla voidaan tilaustoimitusprosessin 

läpimenoaikaa lyhentää. Työn lopuksi valmiina on kehitysehdotuksia, joilla voidaan 

parantaa prosessia ja lyhentää läpimenoaikaa Toimenpide-ehdotukset käydään lopuksi 

koritehtaan johdon kanssa yhdessä läpi ja he päättävät voidaanko jokin tai jotkin niistä 

toteuttaa.  

 

Onnistuneen työn tuloksena läpimenoaika lyhenee ja odotusajat minimoidaan. Tuotteet 

saadaan nopeammin asiakkaalle tehtaan toimiessa tehokkaasti. 
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1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen aluksi on johdanto-osuus, jossa esitellään tavoitteet, työn rakenne, aiheeseen 

liittyvä kirjallisuustutkimus ja itse yritys. Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään yleisesti 

konepajateollisuuden tehtaiden tilaus- ja valmistusprosesseihin ja syvennytään LEAN 

ajatteluun. Johdanto-osuuden jälkeen tulee tutkimus osio. Tässä vaiheessa selvitetään 

prosessin nykytila haastatteluilla ja edellisten vuosien toimitusdatan analysoinnilla.  

 

Yhdessä koritehtaan vastuuhenkilöiden kanssa selvitetään tämän jälkeen, miten nykytilanne 

eroaa halutusta tavoitetilasta ja millä keinoilla tavoitetilaan olisi mahdollista päästä. 

Tärkeänä osana tutkimusta on määritellä se tavoitetila. Sen määrittelyyn on olennaista 

selvittää koko yrityksen tavoitetila suhteessa Hyvinkää hissikoritehtaan tavoitetilaan. 

Tutkimuksen tulosten tarkastelun ja tavoitteiden määrittelyn jälkeen sovitaan 

hissikoritehtaan kanssa konkreettisista kehitystoimenpiteistä, joilla tavoitteisiin voidaan 

päästä. Viimeisenä kappaleena on yhteenveto tehdystä työstä. 

 

1.5 Lean 

Lean tuotanto (Lean Production) termi on esitelty ensimmäistä kertaa kirjassa The Machine 

That Changed the World. Kirja ilmestyi vuonna 1990 ja siinä esitellyt Lean periaatteet 

pohjautuvat vahvasti japanilaisen Toyotan tapaan johtaa ihmisiä ja tuotantoa 

autoteollisuudessa. Lean käsitteet ovat muodostettu pääosin Toyotan Toyota Production 

System (TPS) pohjalta (Kuva 1). 
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Kuva 1. Toyota Production System, TPS (Liker 2012, s. 33). 

 

TPS:n perusajatusta kuvaa parhaiten Toyotan jo edesmennyt tuotantomenetelmien 

asiantuntija Taiichi Ohno näyttämällä kuvaa veneestä joessa, joka virtasi kivien yli. Pinnan 

ollessa korkealla kivet jäivät piiloon ja vene jatkoi ongelmitta matkaansa. Veden pinnan 

laskiessa kivet tulevat esiin ja ne on poistettava tai vene murskaantuu. 

 

Ajatus kuvaa perinteisen tuotannon ongelmia. Ongelmat siirretään syrjään kasvattamalla 

varastoja, puskureita (nostamalla veden pintaa) puuttumatta tuotantoa rajoittaviin ongelmiin. 

(Liker 2012, s. 87). Ensimmäisessä kuvassa on esitelty, kuinka ongelmat katoavat ”pinnan 

alle” puskureita kasvatettaessa (Kuva 2). 
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Kuva 2. Ongelmat pinnan alla puskureita kasvatettaessa (Liker 2012, s. 87). 

 

Seuraavassa kuvassa taas puskureita on asteittain pienennetty, jolloin ongelmat tulevat yksi 

kerrallaan esiin ja niihin voidaan, ja on pakko, puuttua. Näin saadaan tuotantoa tehostettua 

laittamalla asia kerrallaan kuntoon (Kuva 3). 

 

 

Kuva 3. Ongelmat esillä puskureita pienennettäessä (Liker 2012, s. 87). 
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1.5.1  Lean prosessi – kustannusajattelu 

Yksi Lean ajattelun kulmakiviä on tuotanto- ja suunnitteluprosessien kustannusrakenteen 

uudelleen ajattelu. Perinteisessä kustannusmallissa tuotteen valmiskustannusten päälle 

lisätään voittomarginaali ja tuotetta myydään tällä hinnalla asiakkaalle. Asiaa tulisi 

kuitenkin ajatella toisinpäin, asiakkaan näkökulmasta. Tuotteelle tulisi määritellä hinta, joka 

perustuu markkinoiden hintatasoon, tuotteen laatuun, saatavuuteen ja muihin asiakkaalle 

tärkeisiin ominaisuuksiin. Tämän jälkeen määritellään haluttu katetaso, jolla tuotteen 

valmistaminen on vielä järkevää. Tuotteen valmistaminen saa maksaa vain jäljellä olevan 

summan verran rahaa. Tähän kustannustasoon päästääkseen on tuotteen valmistajan 

eliminoitava kaikki lisäarvoa tuottamattomat vaiheet prosessista. Lean työkalut ovat tähän 

erinomaisia apuvälineitä ja on tärkeää kannustaa tehtaan työntekijöitä kehittämään itse omia 

työtapojaan tuottavuuden ja laadun parantamiseksi (Tapping 2009, s. XIII) (Kuva 4). 

 

 

Kuva 4. Lean prosessi, tuotteen kustannusrakenne (Tapping 2009, s. XIII). 

 

1.5.2  JIT – Juuri oikeaan aikaan 

Toyotan JIT-mallissa olennaisessa osassa on tahtiaika. Jos autoja ostetaan minuutin välein, 

on tahtiaika yksi minuutti. Tällöin myös edeltävien työvaiheiden tulisi toimittaa osia 

seuraavalle työvaiheelle noudattaen tätä tahtiaikaa mahdollisimman pienellä viiveellä. 

Autojen valmistuksessa tämä käytännössä edellyttäisi, että samalla linjalla olisi peräkkäin 
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autoja valmistuksessa eri vaiheissa. Jos linjoja olisi vain yksi, olisi joka työvaiheeseen 

käytössä aikaa vain yksi minuutti, jollei hukkaa olisi ollenkaan.  

 

JIT valmistuksessa olennaista on se, että edellinen vaihe pitää seuraavaa vaihetta 

asiakkaanaan ja pyrkii toimittamaan tälle mahdollisimman hyvää laatua annetussa, tai vielä 

lyhyemmässä, ajassa. Tässä mallissa on olennaista japanilaisesta kulttuurista tyypillinen 

ihmisten kunnioittaminen ja halu tehdä oma työnsä mahdollisimman hyvin. Suomalaisessa 

ja japanilaisessa kulttuurissa on onneksi paljon yhteistä, joten tämä malli on mahdollista 

omaksua hyvin myös suomalaisissa tehtaissa.  

 

Tärkeänä osana JIT valmistusta on tuotantotavoitteiden ja tämän hetken tuotantotilanteen 

näyttäminen infotauluilla tuotantolinjoilla. Näin jokainen työntekijä on koko ajan tietoinen 

siitä, paljonko osia pitää vielä työvuoron aikana valmistaa. Näin työntekijä itse voi asettaa 

työtahtinsa sopivaksi, eikä tavaraa tehdä turhaan varastoon tai liian vähän. 

 

1.5.3  Jidoka – Pysähdy ja korjaa ongelmat 

”Genchi genbutsu” eli mene paikan päälle katsomaan ymmärtääksesi kunnolla on yksi 

tärkeimmistä Toyotan opeista johtajilleen. On tärkeää, että myös johtajat ja esimiehet 

seuraavat valmistusta tehtaan lattiatasolta, eivätkä vain toimistokopeistaan. Vielä tätäkin 

tärkeämpää on opettaa työntekijät itse huomaamaan ja raportoimaan ongelmista tehtaalla 

(Burghall 2014, s. 58). Työntekijät ovat ne ihmiset, jotka parhaiten tietävät, miten 

työvaihetta voidaan tehostaa tai laatua parantaa. (Liker 2012, s. 223) 

  

Jidoka opin mukaan kaikesta ”epänormaalista” tulisi huolestua ja tarpeen mukaan pysäyttää 

valmistusprosessi, ennen kuin virhe edes ehtii tapahtua. Kyseessä voisi olla esimerkiksi 

halkeama lävistystyökalussa, jonka vain tämän solun työntekijä pystyisi huomaamaan 

rutiinitarkastuksessaan. Ongelma tulisi heti korjata, raportoida ja sen jälkeen etsiä yhdessä 

juurisyy ongelmaan ja ratkaista se. Käytännön kannustimina tällaiseen ennalta ehkäisevään 

tarkkaavaisuuteen voisi olla esimerkiksi palkitseminen. (Liker 2012, s. 223) 
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1.5.4  Kaizen – Jatkuvan parantamisen prosessi 

Kaizen ajattelussa on olennaisinta se, että prosessi ei tule ikinä valmiiksi. Siinä on aina jotain 

parannettavaa. Kuten edellä esitelty Jidoka, myös Kaizen perustuu pienin askelin tehtäviin 

parannuksiin joko yhden työntekijän tekemänä tai tiimityönä. Tiimi voi esimerkiksi 

kuukauden välein käydä läpi parannusehdotuksia, laatuvirheitä ja tehtyjä korjauksia ja 

hyväksyttää parannusehdotukset esimiehillään prosessin kehittämiseksi. Apuna työssä 

voidaan käyttää esimerkiksi alla kuvattua PDCA mallia (Kuva 5). 

 

 

Kuva 5. Kaizen PDCA jatkuvan parantamisen prosessi (Helmold 2020, s. 27). 

 

P = Plan. Analysoi tämän hetken tilanne ja tee parannusehdotuksia 

D = Do. Ota parannusehdotukset käyttöön 

C = Check. Analysoi parannusehdotusten toimivuutta käytännössä 

A = Act. Määrittele korjaustoimenpiteet, jos uudet ratkaisut eivät toimi halutulla tavalla 

 

Kun tämä on jatkuvassa käytössä ja parannusehdotuksia käydään läpi ja toteutetaan 

systemaattisesti, prosessi kehittyy koko ajan paremmaksi. Kaizenin 10 periaatetta ovat   

1. Älä hyväksy nykytilannetta. Aina on jotain parannettavaa. 

2. Jos jokin asia ei ole kunnossa, korjaa se. 

3. Älä hyväksy tekosyitä vaan laita asiat kuntoon. 

4. Paranna kaikkea prosessissa, jatkuvasti. 

5. Älä hyväksy nykytilannetta sellaisenaan vaan mieti miten sitä voisi kehittää. 

6. Tee taloudellisia päätöksiä. 

7. Kannusta muitakin osallistumaan ongelmien ratkaisuun. 
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8. Ennen päätöksen tekoa kysy 5 kertaa, miksi, päästäksesi itse juurisyyhyn. 

9. Kysy tietoa ja mielipiteitä myös muilta ihmisiltä. 

10. Muista, että parannusprosessi ei lopu koskaan. Aina on jotain parannettavaa. 

 

Monessa yrityksessä on täysin väärä käsite Kaizen prosessista. Se ei todellakaan ole 

kertaluonteinen parannusprosessi ”Kaizen-konsultin” vetämänä vaan jatkuva 

kehitysprosessi, jonka vetovoimana ovat työntekijät itse! 

(Helmold 2020, s. 25) 

 

1.5.5  Muda – Hukat 

Lean (ja Toyota) määrittelevät 7 hukkaa, jotka tulisi minimoida, tai joista tulisi päästä eroon: 

1. Ylituotanto – Tuotteita tulisi tehdä vain asiakkaan tarpeen mukaan, ei varastoon. 

2. Varasto – Puskurivarastojen koko tulisi pitää mahdollisimman pienenä, jottei 

pääomaa ja tilaa sidota turhaan varastointiin. 

3. Kuljetus – Kaikki turhat kuljetukset tulisi karsia pois. Tehtaan pohjapiirustuksen 

tulisi tukea valmistuksen loogista järjestystä työvaiheesta toiseen. 

4. Liike – Työntekijöiden ja tuotantokoneiden liikkeet tulisi minimoida. 

5. Odotus – Kaikki materiaalien odotus tulisi minimoida kuten myös koneiden 

asetusajat tuotantoaikana. 

6. Yliprosessointi – Tehdään vain tarpeellista laatua tarpeellissilla toleransseilla. Myös 

työkalut tulisi olla tarpeen mukaisia ja varustettu selkeillä ohjeilla. 

7. Laatuongelmat – Näihin tulisi reagoida heti ja ne olisi minimoitava. 

 

Näiden hukkien lisäksi on uusissa Lean kirjoissa määritelty vielä kahdeksas hukka: 

Osaamisen vajaa käyttö. Näiden hukkien minimoiminen on koko Lean filosofian ydin. 

Poistetaan tuotannosta kaikki turha ja keskitytään vain asioihin, jotka tuottavat lisäarvoa 

asiakkaalle tai organisaatiolle. Jotain, mistä asiakaskin on valmis maksamaan. Kaikki loppu 

on turhaa, hukkaa. 
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1.5.6  5S työpisteen järjestys 

Tämäkin on Toyotan kehittelemä järjestelmä pitämään työpaikan tai työpisteen siistinä, 

toimivana ja tehokkaaseen työskentelyyn sopivana. Sanat on käännetty alkuperäisistä 

japanilaisista sanoista suomeksi usein seuraavalla tavalla 

 

1. Sortteeraus 

2. Systematisointi 

3. Siivous 

4. Standardisointi 

5. Seuranta 

 

Sortteerauksella tarkoitetaan työpisteen järjestämistä niin, että kaikki tarpeettomat asiat 

järjestellään pois tieltä. Systematisointi vaiheessa mietitään työn kulku tehokkaaksi ja 

työkappaleen reitit optimaaliseksi. Siivotulta työpisteeltä on helppo nähdä kaikki sinne 

kuulumattomat ja työtä haittaavat asiat. Standardoiminen esimerkiksi värikoodisysteemin 

avulla helpottaa oikeiden työkalujen tai toimistossa kansioiden löytämistä. Ja kun kaiken 

lisäksi kehitetään seurantajärjestelmä, jolla katsotaan, että työpiste pysyy jatkossakin 

siistinä, on tehokkaalle työlle täydet edellytykset. (Chaneski 2005, s. 44). 

 

1.5.7  Kanban 

Siirryttäessä varastoon valmistamisesta (PUSH) imuohjaukseen (PULL) Toyotalla 

kehitettiin Taiichi Ōnon johdolla yksinkertainen ohjausjärjestelmä tuotannonohjaukseen. 

Järjestelmä perustui ajatukseen, että supermarkettien varastojen- ja 

hyllyjentäyttömenetelmiä voisi käyttää myös teollisuudessa. Valmistuskäskynä käytettiin 

alun perin korttia osalaatikon pohjalla. Kun valmistusprosessi oli käyttänyt laatikosta tai 

kärrystä osat loppuun, tuli laatikon pohjalta esiin kortti, jossa kerrottiin, paljonko kyseistä 

osaa tulisi valmistaa lisää (Kuva 6). Nämä kortit toimitettiin valmistussolulle, jossa osia 

valmistettiin taas tarpeellinen määrä. Useimmiten järjestelmä perustuu kahden tai kolmen 

valmistuserän käyttöön. Yhden erän loppuessa, toinen erä on heti valmiina käyttöön ja uusi 

erä ehditään taas valmistaa. Eräkoot ja korttien määrät on pidettävä tarpeeksi pieninä, jotta 

osia ei valmisteta liikaa varastoon yrityksen pääomaa sitomaan. 
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Kuva 6. Kanban kortti (Rother 1999) 

 

Nykyisin Kanban ohjausta käytetään yleisesti konepajoissa ja tehtaissa. Uusissa 

tuotannonohjausjärjestelmissä ohjaus pystytään toteuttamaan myös sähköisesti. Tietyn osan 

varastosaldon saavuttaessa tietyn tason lähetetään esimerkiksi osto-osastolle automaattinen 

viesti, jolloin osaa voidaan tilata lisää tehtaan ”supermarkettiin”.  

 

1.5.8  Six Sigma ja viiden miksi kysymyksen menetelmä 

Useat yritykset ovat ottaneet käyttöön Six Sigma – menetelmän virheiden vähentämiseksi ja 

laadun parantamiseksi. Menetelmä pohjautuu tilastollisiin analyyseihin. Prosessien virheitä 

raportoidaan ja niiden määriä ja syitä selvitetään tilastollisten menetelmien avulla. 

Analyytikoiden taitotaso määritellään ”vyökokeiden” avulla. Black Belt tason 

saavuttaminen vaatii jo usean tilastollisen analyysimenetelmän hallitsemista.  Ohjelmisto 

otettiin alun perin käyttöön jo 1980 luvulla General Electric:issä. 2000- luvulla Six Sigma 

menetelmää jalostettiin pidemmälle keskittymään yhden prosessin korjaamisen sijaan 

isompaan kokonaisuuteen. Näin syntyi Lean Sigma. Lean Sigmassa käytetään hyväksi 

työkaluja sekä Six Sigmasta, että Lean:ista. (Burghall 2014, s. 7) 

 

Toyotalla ei otettu Six Sigmaa käyttöön ainakaan vielä 2000-luvun alussa. Heillä oli 

käytössä oma järjestelmä nimeltään viiden miksi kysymyksen menetelmä. Menetelmä ei 

vaadi tilastollisten analyysin hallitsemista vaan kurinalaisuutta esittää kysymyksiä etenkin 

silloin kun jokin osa prosessista ei toimi halutulla tavalla. Mikään ei estä esittämästä 

kysymyksiä myös hyvin toimivan prosessin osalta, jolloin siitä voidaan mahdollisesti 

kehittää vielä paremmin toimiva prosessi. Alla esimerkki miksi kysymyksistä ja vastaavista 

toimenpiteistä. Kysymyslista (Taulukko 1) on mukailtu Jeffrey K. Liker:in kirjan 

esimerkkien pohjalta. (Liker 2006, s. 253). 

 

  

Qty 40 Lead Time 1 day Order date 1.1.2021
Supplier Due date 2.1.2021
Planner 1 of 3

Rack 345

Part Part number
12345Bracket

ABC

John Doe
Card

Location



18 

 

 

Taulukko 1. Viiden miksi kysymyksen menetelmä (Liker 2006, s. 253) 

 Ongelman taso Vastaava vastatoimenpiteiden 

taso 

Miksi? Sorvin alla on öljylammikko. Siivoa öljy. 

Miksi? Koska sorvista valuu öljyä. Korjaa sorvi. 

Miksi? Koska tiiviste on rikki. Vaihda tiiviste. 

Miksi? Koska ostimme huonolaatuisia tiivisteitä. Osta parempilaatuisia tiivisteitä. 

Miksi? Koska ne olivat edullisia. Muuta ostokäytäntöjä. 

 Koska osto arvioi toimittajia vain hinnan 

mukaan. 

Lisätkää arviointiin myös 

toimittajan laatuarvio. 

 

Kuten taulukosta näkee, muuttuu vastatoimenpiteet joka kysymyksen jälkeen. Olisikin 

tärkeä muotoilla kysymykset niin, että päästäisiin lopulta käsiksi juurisyyhyn. Toyotalla 5 

miksi kysymyksen käyttö on vain osa ongelmanratkaisuprosessia. Ennen kuin kysymyksiä 

päästään esittämään on mentävä paikan päälle, sinne missä ongelma on havaittu (genchi 

genbutsu = todellinen sijainti, todellinen asia). Ongelmanratkaisu Toyotalla on 7 vaiheinen 

prosessi.  

1. Alustavan ongelman havaitseminen. 

2. Määritä ongelma => ”todellinen ongelma”. 

3. Paikanna syyn sijainti. 

4. Taustasyyn viiden miksi-kysymyksen analyysi. 

5. Vastatoimenpide. 

6. Arviointi. 

7. Standardisointi. 

 

Tämän prosessin avulla saadaan virheitä vähennettyä ja laatua parannettua askel kerrallaan. 

 

1.5.9  Lean toimistoprosessissa 

Lähes kaikkia edellä esiteltyjä Lean työkaluja voidaan käyttää valmistusprosessien lisäksi 

myös toimistoprosessissa. Lean 5S mukaan siivottu ja järjestetty työpaikka auttaa 

työntekijää löytämään tavarat helposti ja nopeasti. Kaikki vanhat ja tarpeettomat esitteet ja 
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ohjeet tulisi joko hävittää tai arkistoida pois tieltä. Siivousohjeen mukaan siivotuttuun 

työpisteeseen on mukava tulla aamuisin, eikä työpäivä ala aina tavaroiden järjestelyllä. 5S 

järjestelmä olisi tärkeä ottaa käyttöön myös tietokoneohjelmistojen kanssa. Liian usein 

yrityksissä tyydytään ohjelmistojen perusasetuksiin, eikä mietitä tarpeeksi työntekijän 

päivittäisten työrutiinien helpottamista tietokoneohjelmien viidakossa. Varsinkin uusissa 

avoimissa toimistoissa, joissa ei ole omia työpisteitä, tapahtuu työpisteen järjestely ja 

asioiden 5S mukainen värikoodaus ohjelmistotasolla, eikä fyysisiä kansioita liputtamalla. 

Varsinkin työväestön ikääntyessä tietokoneella tehtävien rutiinien, kansioiden järjestelyyn 

ja ohjelmien käyttöä helpottavien rutiinien opettamiseen tulisi kiinnittää paljon huomiota ja 

budjetoida opetukseen myös resursseja. 

 

Kuten tehtaan lattiallakin työskentely on tehokkaampaa, kun työ ”virtaa” työpisteeltä toiselle 

asiakastarpeen vetämänä, eikä työtä tehdä ”varastoon” (JIT) (Kuva 7). Tässä on oleellista se, 

että työt on aikataulutettu saman aikataulun mukaan kuin valmiiden tuotteiden toimitukset 

asiakkaalle ja toimistoprosessit seuraavat tavaratoimituksen aikataulua. 

 

 

Kuva 7. Pull toimistoprosessissa (Tapping 2009, s. 113). 

 

Toimistoprosessia helpottamaan voidaan käyttää usein samoja Lean työkaluja kuin 

valmistusprosessissakin. Kanban korteilla voidaan ohjata toimistotarvikkeiden tilausta. 

Kaizen, jatkuvan parantamisen menetelmällä työmenetelmiä ja etenkin tietokoneohjelmien 

käyttöä pystytään kehittämään. Seuraavaksi esiteltävä arvovirtakuvaus on tärkeä työkalu 

kartoittamaan myös toimistoprosessin sujuvuutta.  
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1.6 Arvovirtakuvaus 

Asiakas on valmis maksamaan ainoastaan tuotteen arvoa lisäävistä prosesseista. Kaikki 

arvoa tuottamattomat vaiheet ovat hukkaa ja ne tulisi karsia pois. Jotta tuotantoprosessia 

voitaisiin kehittää, on tärkeää visualisoida nykyinen prosessi sellaisessa muodossa, josta 

voidaan nähdä mahdolliset ongelmakohdat ja pullonkaulat.  Tuotannon virtausta prosessin 

läpi on tyypillisesti totuttu visualisoimaan erilaisilla virtauskaavioilla (Flowchart) (Kuva 8). 

Tämä esitystapa antaa kuitenkin vain rajallisen määrän tietoa prosessista ja usein näyttää 

valmistusprosessin ja tietovirran eri kaavioissa. Ja taas kehitys alkoi Toyotan tehtailla. Siellä 

kehitettiin prosessien kuvaukseen järjestelmä nimeltään ”Material and Information Flow 

Mapping”. Mike Rother ja John Shook käyttivät tätä pohjana kehittäessään Lean periaatteita 

noudattavan valmistusprosessien kuvaustavan nimeltään ”Value Stream Mapping” 

(arvovirtakuvaus). (Rother 1999). 

 

 

Kuva 8. Virtauskaavio (Flowchart). 

 

Arvovirtakuvauksella seurataan tuotteen valmistuksen ja informaatiovirran kulkua 

valmistusprosessin alusta lähtien loppuasiakkaalle ja pyritään havaitsemaan prosessista 

löytyvät ”hukat” ja virtaviivaistamaan prosessia. Kuvaamalla nykytilanne, olemme 

kehitysprosessin alussa. Nykytilanteesta tehtyä arvovirtakuvausta käydään tämän jälkeen 

yrityksen vastuuhenkilöiden kanssa työryhmässä läpi ja muodostetaan arvovirtakuvausmalli 

halutusta tavoitetilasta. Tavoitetilaan voidaan edetä pienin askelin. Kaikkia epäkohtia ei 

kannata yrittää kerralla korjata vaan kyseessä on, niin kuin koko Lean ajattelussa, jatkuvan 

parantamisen (Kaizen) prosessi. Nykytila muuttuu asteittain kohti tavoitetilaa. Yksittäinen 

konsultin johtama ”Kaizen – kehitystapahtuma” ei siis ole se mihin Lean ajattelulla pyritään, 

vaan jatkuvaan parantamiseen ja kehitykseen. 
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Kuva 9. Arvovirtakuvauksen askeleet (Rother 1999). 

 

Arvovirtakuvauksen suurimpia etuja on sen visuaalisuus (Kuva 9). Kaikki oleellinen on 

näytetty yhdessä kuvassa. Samasta kuvasta näkee sekä informaatio- että tuotantoprosessin 

ja niiden läpimeno- ja vaiheajat. Huolella tehdystä kaaviosta on helppo määritellä hukan 

lähteet ja muut prosessien epäkohdat. Lisäksi kaavioon voidaan lisätä yksityiskohtaista 

tietoa tuotannosta, kuten: 

 Työntekijämäärät eri prosesseissa 

 Läpimeno- ja vaiheajat 

 Tuotannon kappalemäärät esimerkiksi kuukausittain 

 Materiaalitoimittajat ja heidän toimitusajat- ja tapansa 

 Informaation kulun prosessien välillä. 

 

Jotta arvovirtakuvaus olisi selkeä ja helposti luettavissa, olisi kuvaus sovitettava luettavaan 

muotoon maksimissaan A3- kokoiselle paperille. Siihen ei tule laittaa liikaa tietoa, jotta se 

olisi vielä helposti luettavissa. Tehtaan prosessikuvaukset on jaettava tarpeen mukaan 

pienempiin VSM osioihin, jos koko prosessia ei ole mahdollista esittää yhdellä sivulla. 

 

1.6.1  Arvovirtakuvauksen luominen 

Arvovirtakuvauksella pyritään kuvaamaan tuotteen eteneminen tilaus- ja toimitusprosessin 

läpi loppuasiakkaalle. Edellä esitetystä virtauskaaviosta poiketen arvovirtakuvauksella 

esitetään koko tilaus- ja toimitusprosessi mukaan lukien informaation siirtyminen 



22 

 

prosessista toiselle. Ajatuksena on lähteä miettimään loppuasiakkaan näkökulmasta, mitä 

tuotteeseen tarvitaan, mitkä työvaiheet jalostavat tuotetta ja mitkä ovat hukkaa. Kuvausta 

tehdessä tulee keskittyä vain yhteen tuoteperheeseen kerrallaan (Womack 2006, s. 155) ja 

koko kaavion tulisi mahtua yhdelle maksimissaan A3-kokoiselle paperille selkeästi 

luettavassa muodossa. Alla esimerkkinä KONE:elle vuonna 2014 tehty arvovirtakuvaus 

(Kuva 10). 

 

 

Kuva 10. Arvovirtakuvaus hissikoritehtaalla (Tuppurainen 2014). 

 

Lähtökohtana on siis yhden tuoteperheen valinta. Tämän jälkeen tuoteperheen nykyinen 

valmistusprosessi tulisi mallintaa mahdollisimman tarkkaan. Kuvakkeet ovat standardoituja 

ja esitysmallin tulisi olla aina sama. Asiakas esitetään oikeassa reunassa (yläkulma) tehdas 

kuvakkeella. Tuotantoprosessi piirretään aina kuvan alareunaan vasemmalta oikealle ja 

informaatioprosessi kuvan ylälaitaan oikealta vasemmalle. Virtaus alkaa ja päättyy 

asiakkaaseen. Alareunan tuotantoprosessin tietolaatikoissa annetaan tietoa kyseisestä 

valmistusprosessista. Näitä tietoja ovat yleensä seuraavat: vaiheaika, asetusaika, 

työntekijöiden määrä, työvuorojen määrä, koneen käyttöaste ja läpimenoaika. (Rother 1999, 

s. 19) 
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Toimitukset asiakkaalle kuvataan leveällä nuolella. Toimitustapa kuvataan ikonilla nuolen 

päällä. Esimerkiksi kuorma-autolla tai laivalla. Nuolet ilman raitoja kuvaavat imuohjausta 

(Pull) ja raidalliset nuolet kuvaavat aikataulun mukaan tehtävää valmistusta (Push). Leveällä 

nuolella kuvataan myös materiaalivirtaa toimittajilta tehtaan kokoonpanolinjalle.  

Informaatiovirtaa kuvataan ohuemmilla nuolilla. Suora nuoli tarkoittaa informaationsiirtoa 

manuaalisesti ja salaman mallinen nuoli sähköistä tiedonsiirtoa. Silmälasikuvake tarkoittaa 

lisätarkastelua perustuen joko visuaaliseen tietoon valmistuslinjalta tai tietoon toisesta tai 

monesta ulkopuolisesta lähteestä. Tällöin esimerkiksi työnjohtaja voi hienosäätää 

valmistusprosessia paikan päällä. 

 

Tehtaalle tulevat materiaalivirrat alihankkijoilta ja tavaran toimittajilta kuvataan myös 

tehdaskuvakkeella. Kuvakkeen sisään voidaan kirjoittaa tietoa toimittajasta, kuten 

toimitusaika ja toimitusvarmuus. Tämä kuvake sijoitetaan vasempaan laitaan ja 

materiaalivirtaa tehtaalle kuvataan leveällä nuolella. Nuolen päälle merkitään taas 

kuvakkeella toimitustapa ja tiheys. 

 

Tietovirran yläpuolelle ja materiaalivirran alapuolella lisätään aikajana, jolla kerrotaan 

prosessien vaatimat vaiheajat ja prosessien väliset odotusajat. Yhteen laskemalla nämä ajat 

saadaan koko prosessin arvovirtaketjun vaatima läpimenoaika.  

 

Arvovirtakuvauksessa käytettävät kuvakkeet on esitelty Liitteessä I. Mallinnus on hyvä 

aloittaa asiakkaan päästä ketjua. Eli ensin määritellään mitä asiakkaalle toimitetaan ja kuinka 

usein. Tätä kutsutaan myös tahtiajaksi. Tämä tahtiaika määrittelee kaikkien ketjun aiempien 

vaiheiden vaiheajat ja on siksi yksi tärkeimpiä arvovirtakuvauksesta löytyviä arvoja. 

 

1.7 Tilauskohtaiset tuotteet ja läpimenoaika 

Valmistettavien tuotteiden ollessa yksinkertaisia ja tuotteiden variaatioiden määrän ollessa 

pieni, on valmistuksen virtaus helposti toteutettavissa. Kaikki tuotteet virtaavat vaiheesta 

toiseen ilman välivarastoja. Kun samalla tehtaalla valmistetaan useita erilaisia tuotteita ja 

tuoteperheitä, ei virtaus ole niin helposti toteutettavissa. LEAN periaatteiden mukaan 

tuotteet virtaavat aina prosessista toiseen tietyn tahtiajan mukaan. Jos tuotteita on useita, 

tulisi kaikilla tuotteilla, jotka eivät noudata samaa järjestystä kulkiessaan prosessista toiseen, 

olla oma valmistuslinjansa. (Duggan 2002, s. 5). Tämä taas ei ole useinkaan mahdollista 
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isojen investointien tai tilojen takia. Samalla tuotantokoneella valmistetaan usean eri 

tuotteen tai tuoteperheen osia. Tällöin on tärkeätä, että tuotannon ajoitus on toimiva ja kaikki 

tuotteet saadaan ulos halutussa toimitusajassa 

 

Tällaisen tuotannon tehdaslinjojen suunnittelussa on oleellista itse tuotteen suunnittelu. 

Tuotteet tulisi suunnitella rakenteeltaan sellaisiksi, että tuotannossa voidaan käyttää samoja 

tuotantolaitteita kuin muilla tehtaan tuotteilla. Joissain tapauksissa myös tuotteen jakaminen 

eri moduuleihin voi olla toimiva ratkaisu. On tutkittava voiko eri tuoteperheiden tuotteet 

käyttää valmistuksessa samoja osakokonaisuuksia, moduuleja (Jina 1997, s. 5). Lisäksi, jos 

tuotteet voivat käyttää samoja raakamateriaaleja, saadaan tuotantoa edelleen 

yksinkertaistettua.  

 

Ennen kuin tehtaan tuotantolinjojen tuotannon tehostamista edes aletaan miettiä, on 

yrityksen johdon tärkeä miettiä, onko tuotteita tai tuotteiden variaatioita liikaa ja olisiko eri 

tuoteperheitä mahdollista yhdistää tai tuotteiden rakennetta yksinkertaistaa. Tässä on 

kuitenkin huomioitava koko tuotteen elinkaari. Usein kun tuotteen rakennetta ja- tai 

valmistusprosessia saadaan yksinkertaistettua, saatetaan huomata, että tuote onkin 

vaikeampi koota tai asentaa ja tuotteen kokonaiskustannukset nousevatkin aiempaa 

suuremmaksi.  
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1.8 Yrityksen esittely 

 

KONE on maailman kolmannen suurimman hissiyrityksen joukossa ja kilpailee 2. sijasta 

Schindlerin kanssa. Toimipisteitä on yli 60 maassa, jälleenmyyjiä yli 100 maassa ja 

työntekijöitä on yli 60.000. Myynti vuonna 2020 oli 9,939 MEUR. KONE:en huollossa on 

yli 1.400.000 laitetta. Asiakkaita KONE:ella on yli 550.000. Pääosa myynnistä tulee uusien 

hissien ja liukuportaiden myynnistä (54 %), huollon osuus on 32 % ja modernisoinnin 14 %. 

Isoimmat tehtaat ovat Kiinan Kunshanissa, jossa KONE:ella on koko maailman isoin 

hissitehdas. Muut tehtaat sijaitsevat Euroopassa, Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Intiassa. 

Tuotekehityksen pääpaikka on Hyvinkäällä, mutta testitorneja ja tuotekehityskeskuksia 

löytyy ympäri maailman (Kuva 11). 

 

 

Kuva 11. KONE maailmalla (kone.com). 

 

1.8.1  KONE:en historia 

KONE Osakeyhtiö on perustettu vuonna 1910 (Kuva 12). Alkuaikoinaan yhtiö valmisti ja 

kunnosti käytettyjä sähkömoottoreita. Yhtiö aloitti samalla vuosikymmenellä myös 

ruotsalaisten Graham Brothersien hissien maahantuonnin.    
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Kuva 12. Alkuperäinen KONE - logo (kone.com 2021). 

 

Ensimmäisen Maailmansodan alkaessa 1914 KONE valmisti messinkihylsyjä Venäjän 

armeijan käyttöön ja hissien myynti oli vähäistä. Yrityksen työntekijöiden määrä kasvoi 

10:stä 600 henkilöön. Ratkaiseva käänne KONE:en matkalla kohti itsenäistä hissiyhtiötä 

tapahtui vuonna 1924, Harald Herlinin ostaessa silloisen Strömbergin tytäryhtiön KONE:en 

osake-enemmistön. Suuren 1930 luvun laman seurauksena hissien myynti laski ja silloinen 

toimitusjohtaja Heikki Herlin, Haraldin poika, päätti aloittaa nostureiden ja niihin 

asennettavien sähkömoottorien valmistuksen tukeakseen heikkoa hissien myyntiä. Ennen 

Toisen Maailmasodan alkua KONE juhli 3000:n hissin valmistumista. Sodan aikana KONE 

ja lähes kaikki muutkin Suomen metallialan yritykset valjastettiin valmistamaan 

sotateollisuuden tarpeisiin soveltuvia tuotteita. Pommitusten jälkeisten kaupunkien 

uudelleenrakentamisen vuoksi teollisuusnostureiden kysyntä lähti kovaan kasvuun. 

Tehdasalue Helsingissä kävi liian pieneksi ja KONE siirsi nosturituotantonsa Hyvinkäälle 

vuonna 1943. Vuosien 1945–1952 välisenä aikana KONE joutui toimittamaan Venäjälle 108 

hissiä, 202 teollisuusnosturia ja 265 nostinta.  

 

1950 luvulla kerrostalojen, ostoskeskusten, sairaaloiden ja toimistorakennusten 

rakentaminen Suomessa elpyi. Samalla vuosikymmenellä KONE kehitti ensimmäisen 

automaattiovimallinsa ja edistyksellisen kutsujärjestelmän hisseihinsä. Sotakorvausten 

jälkeen hissien kysyntä Venäjällä jatkui kovana. Viennistä tulikin nyt jo iso osa KONE:en 

liiketoiminnasta. Pekka Herlinin tultua toimitusjohtajaksi vuonna 1964, KONE aloitti 

rakentamaan modernia hissitehdasta Hyvinkäälle uuden nosturitehtaan viereen. Vuonna 

1967 yhtiön B-sarjan osakkeet listattiin Helsingin pörssiin ja samana vuonna uusi hissitehdas 

avattiin Hyvinkäällä. Tehtaan vuosittainen kapasiteetti oli 2000 hissiä vuodessa. Luku, joka 

oli kaksi kertaa enemmän kuin koko Suomen vuosittainen hissimarkkina. 

 

Läpimurto kansainvälisille hissimarkkinoille tapahtui vuonna 1968 KONE:en ostettua 

ruotsalaisen ASEA:n hissitoiminnan. KONE:esta tuli Pohjois-Euroopan markkinajohtaja. 
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Belgialaisen Westinghousen ostolla KONE:n kansainvälinen hissiliiketoiminta 

kaksinkertaistui ja KONE sai tuotteita ja asiantuntemusta pilvenpiirtäjiin.  

 

KONE näki jo varhain, että tuotekehitykseen on investoitava koko ajan. Vuonna 1976 

avatussa 69 metriä korkeassa hissien testitornissa Hyvinkäällä pystyttiin testaamaan tuotteita 

jo nopeuteen 7 m/s asti. Oman liukuporrasmallin tuotanto aloitettiin vuonna 1977 uudessa 

tehtaassa Chateauroux´ssa Ranskassa ja seuraavana vuonna avattiin uusi 

sähkömoottoritehdas Hyvinkäälle. 1980 luvulla KONE toimitti hissejä aikakautensa 

tunnetuimpiin rakennuksiin, kuten ”Tête Défense” Pariisissa, ja investoi vahvasti 

tuotekehitykseen Hyvinkäälle. 

 

1990 luku oli KONE:elle täynnä isoja muutoksia. KONE myi pois kaikki muut 

liiketoimintonsa paitsi hissit ja liukuportaat. Näissä KONE oli kaikista kilpailukykyisin 

markkinoilla, nostureiden ja nostinten tuotantokulujen ollessa kovemmat kuin kilpailijoilla. 

Isoin mullistus tekniikan osalta tapahtui 1996 kun KONE toi markkinoille ensimmäisen 

konehuoneettoman hissin uudella mullistavalla hissikuiluun asennettavalla EcoDisc® - 

koneistolla (Kuva 13). 

 

 

Kuva 13. KONE EcoDisc® hissikoneisto (kone.com). 

 

O&K Rolltreppenin osto vuonna 1996 teki KONE:esta johtavan liukuporrasvalmistaja 

maailmassa. Uuden hissitehtaan perustaminen Kiinan Kunshaniin vuonna 1998 taasen oli 

täydellinen ajoitukseltaan kasvavia Kiinan ja Aasian markkinoita ajatellen. Samana vuonna 
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avattiin uusi 305 m syvä hissien testikuilu Lohjan Tytyriin. Tämä on ainoa testauspaikka 

maailmassa, jossa voidaan testata täydellä nopeudella kulkevia hissejä 17 m/s nopeudella.  

Koko 2000 - luvun alku on ollut täynnä yritysostoja, innovaatioita, tehtaiden perustamisia 

Kiinaan, Eurooppaan, Meksikoon ja Yhdysvaltoihin. Keksinnöt seurasivat toisiaan ja niistä 

ehkä mullistavin on vuonna 2013 esitelty KONE UltraRope®, kevyt nostoköysi 

hiilikuituytimellä. Tällä uudella keksinnöllä nostoköysien massat pienenivät murto-osaan 

teräsköysien massoista ja nostomatkat nousivat yli kilometriin teräsköysien 

maksiminostorajojen tullessa vastaan 500–600 m paikkeilla. Viimeisimmät tuotekehitykset 

KONE:eella ovat liiittyneet edistyksellisiin ohjausjärjestelmiin, reaaliaikaiseen 

huollonseurantaan ja liitettävyyteen pilvipalveluihin. 

 

1.8.2  Hyvinkään yksikkö 

KONE:en Hyvinkään yksikkö sijaitsee samalla tontilla Konecranes:in kanssa. 

Tehdashalleissa näkee vieläkin nostureita, joissa on KONE – logo. Yritykset ovat olleet 

kuitenkin erillään jo vuodesta 1995. Hyvinkään yksiköstä löytyy seuraavia globaaleja 

toimintoja: tuotekehitys, koulutuskeskus, varaosayksikkö, dokumentointi, modernisointi. 

Työntekijöitä alueella on nykyään alle 1000. Heistä noin 400 työskentelee Suomen hissien 

toimitusyksikön SOF:n alaisuudessa. Yksikkö suunnittelee ja toimittaa hissejä sekä uusiin-, 

että modernisointikohteisiin. Hyvinkään yksikkö on keskittynyt vaativampiin, paljon 

suunnittelua vaativiin toimitusprojekteihin.  

 

Hyvinkään yksikössä on tehty 1.5.2021 alkaen isoja rakenteellisia muutoksia. Yksikkö oli 

aiemmin jaettu kolmeen eri tehtaaseen. Nykyään koneisto-, kori- ja sähköistystuotanto ovat 

yhtä tehdasta ja saman tehdaspäällikön alaisuudessa. Koritehdas (NCD), johon tämä työ 

keskittyy, toimii Hyvinkään tehdaspäällikön alaisuudessa olevan tuotantopäällikön 

johdossa. Tuotantopäällikön alaisuudessa toimivat eri toimintojen työnjohtajat, 

tuotannonsuunnittelija, BOM koordinaattorit ja tuotannon ”key user”.  
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1.9 Hissien valmistus ja toimitusmoduulit 

Hyvinkään tehtaan alkuaikoina tehtaan omaan rahtiterminaaliin kerättiin koko 

hissitoimituksen materiaalit, josta ne lähtivät edelleen maailmalle laivakonteissa rekan 

kyydissä. Iso osa materiaalista myös valmistettiin Hyvinkäällä. Nykyisin Hyvinkää tehtaalta 

toimitetaan erikoishissikoreja, hissin koneistoja, sähköistystä ja signalisaatiolaitteita. Kaikki 

muu materiaali valmistetaan joko muissa KONE:en tehtaissa tai ostetaan ulkoa. 

 

Hissit toimitetaan moduuleissa. Moduulijako on kuvattuna alla: Kuva 14. Moduulijako 

(KONE).  

 

 

Kuva 14. Moduulijako (KONE). 

 

Hyvinkään yksiköstä toimitettavat moduulit ovat merkattu kuvaan sinisellä värillä (Kuva 

14). Koritehdas toimittaa näistä ainoastaan Module 6, Car – moduulin. Hyvinkäältä lähtevät 

materiaalit pakataan laatikoihin ja toimitetaan KONE rahtiterminaaliin joko Hampuriin, 

Kouvolaan tai Bracchiin. Kouvolan Terminaalia käytetään lähinnä Venäjän ja Suomen 
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toimituksiin. Kaikki muut toimitukset mukaan lukien suurin osa kotimaan toimituksista tulee 

Hampurin tai Bracchin kautta. Yhden hissin hissikomponentit kerätään yhteen ensimmäisen 

kerran rahtiterminaalissa. Sieltä ne jatkavat matkaa rekka- tai laivarahtina kohti kohdemaata. 

Korkeimpien rakennusten hissimateriaalit toimitetaan usein useammassa toimituserässä. 

Tähän on useimmiten syynä se, että työmailla on rajallinen tila varastoida hissien ovia ja 

johteita, joita voi olla isossa rakennuksessa jopa tuhansia. Tällöin hissin kaikki komponentit 

kerätään yhteen ensimmäistä kertaa vasta hissin asennuskohteessa.  

 

Itse hissikorimoduuli, johon tässä työssä keskitytään, koostuu seuraavista perusosista: Lattia, 

sivuseinät, takaseinä, etuseinä. Tämä on yleensä vähimmäistoimitus siinä tapauksessa, että 

asiakkaan alihankkija toimittaisi ja asentaisi valaisimen ja sisustukset. Useimmiten 

hissitoimitus Hyvinkäältä sisältää kuitenkin koko hissikorin kaikkine sisustuksineen. 

Tyypillisesti sisustusmateriaaleja ovat: valaisin sähköistyksineen, seinien sisustuspaneelit, 

käsikaiteet, peilit, lattiapinnoite. Hissikorin ovi toimitetaan rahtiterminaaliin useimmiten 

Ustin (Tsekki) ovitehtaalta ja korin oven operaattori Itävallasta Witturin tehtaalta. Näitä ei 

siis yleensä toimiteta hissikorin mukana. Poikkeuksena ovat Hyvinkäällä kasatut 

esittelykorit asiakkaalle. Esittelykoreihin tarvittavat materiaalit tilataan Hyvinkää tehtaalle 

samoin, kuin kyseessä olisi loppuasiakkaalle tehtävä tilaus. Kaikki muualta kuin Hyvinkään 

tehtaalta tulevat materiaalit toimitetaan tällöin toimitusterminaalin kautta. 

 

1.10  Hyvinkään hissikoritehtaan tuotannonohjauksen työkalut 

Alla on esitelty hissikoritehtaalla käytettyjä tuotannonohjauksen työkaluja. 

 

1.10.1 SAP 

KONE:en kaikkien tehtaiden tilaus- ja toimitusjärjestelmät ovat integroitu SAP 

toiminnanohjausjärjestelmään. SAP:in kautta hoidetaan seuraavia tehtäviä: tuotannonohjaus 

ja aikataulutus, varastonhallinta ja logistiikka. Tarkempaan varastonhallintaan ja 

materiaalilogistiikkaan käytetään MES tuotannonohjausjärjestelmää. SAP on 

maailmalaajuisesti käytössä monessa eri kansainvälisessä yrityksessä. SAP:in tullessa 

KONE:elle sen käyttöliittymää muokattiin sopimaan juuri KONE:en käyttötarkoitukseen.  
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1.10.2 SMCR (Sheet Metal Consumption Reporting) 

Tämä on tärkeä työkalu Hyvinkään koritehtaalle. Sillä seurataan hissikorien seinien 

materiaaleina käytettävien metallilevyjen optimaalista leikkausta ja lävistystä 

automaattilinjoilla. Ohjelma on integroitu SAP järjestelmään (Kuva 15). 

 

 

Kuva 15. SMCR levyn käytön optimointia. 

 

1.10.3 Camline 

Tällä ohjelmalla valvotaan tehtaan koneiden toimintaa. Tämä on linkitetty suoraan MES 

tuotannonohjausjärjestelmään. 

 

1.10.4 MES (Manufacturing Execution System) 

Tällä hiljattain Hyvinkäällä käyttöön otetulla järjestelmällä ohjataan koritehtaan 

tuotantotilauksia, materiaalinhallintaa (MM = Material Management) ja valmistusta. 

Järjestelmä on myös integroitu SAP järjestelmään ja sitä otetaan parhaillaan käyttöön useilla 

muillakin KONE:en tehtailla. Kun järjestelmä saadaan täysin käyttöön KONE:ella sen 

etuina nykyiseen PA.net järjestelmään on parempi materiaalien hallinta eri tehtaiden välillä 

ja kustannustehokkaampi tuotanto. Alla olevassa kuvassa on esitetty, miten MES 

tuotannonohjausjärjestelmä linkittyy KONE:en toiminnanohjausjärjestelmään SAP:iin ja 

tuotannon laitejärjestelmiin (Kuva 16). 
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Kuva 16. MES Tuotannonohjausjärjestelmä (KONE). 

 

1.10.5 Hissikorien tilaus- ja toimitusprosessi 

Hyvinkään tehtaan hissikorien valmistus voidaan jakaa karkeasti kahteen eri pääryhmään: 

erikoissuunnittelua vaativat hissikorit ja parametrimitoilla sekä automaattiohjelmistolla 

suunniteltavat hissikorit. Koreille määritellään toimitusaikataulut ja toimitusluokat niiden 

vaativuuden mukaan. Hissimyyjät myyntiyhtiöissä ja tilauksen käsittelijät tehtaalla yrittävät 

aina ensiksi tarjota hissikoreja KONE:en standardimitoilla ja sisustuksilla. Aina tämä ei 

kuitenkaan ole mahdollista asiakkaan halutessa jotain erikoismateriaaleja tai yksityiskohtaa 

suunnittelussa. Erikoissuunnittelua vaativana esimerkkinä on hissikorin seinään upotettava 

valopaneeli, tai näyttö.  
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1.10.6  KONE S-Plan ja hissikorien toimitusluokat 

KONE:eella kaikkien hissitoimitusten ajoittamisen kulmakivenä SAP järjestelmään on 

suunnittelu-, osto-, valmistus- ja toimitusaikataulu nimeltään S-Plan (Kuva 17). Sen 

aikataulupisteiden avulla määritetään hissin- ja hissikorin toimitus- ja 

suunnitteluaikataulupisteet SAP järjestelmään. Sieltä aikataulupisteet saadaan 

suunnittelijoiden, oston ja valmistuksen ajoituksiin. 

 

 

Kuva 17. KONE S-plan. 

 

Hissien toimitusmoduulien aikataulut määritetään eri S-Plan luokkia käyttäen moduulien 

vaatimustason mukaan. S-Plan luokkien eri vaiheiden ajat perustuvat aiempien, 

toteutuneiden toimitusten aikatauluihin. S-Plan toimitusaikaluokkia on yhteensä 5: 

 

Luokka 3 

Luokka 4 

Luokka 4 asiakkaan hyväksyntäkuvilla 

Luokka 5 

Luokka 5 asiakkaan hyväksyntäkuvilla 

Luokka 3 toimitukset eivät tarvitse manuaalista suunnittelua ollenkaan. Hissikorit voidaan 

suunnitella automaattisuunnittelutyökalulla ja kaikki muutkin hissin materiaalit siinä 

luokassa voidaan valmistaa jo olemassa olevilla valmistuskuvilla. Luokka 4 sisältää 2 

viikkoa komponenttisuunnittelua ja Luokka 5 jo 4 viikkoa suunnittelua. Lisäksi 

asiakaskohtaista suunnittelua vaativat hissikorit tarvitsevat yleensä myös hyväksyntäkuvat, 

joiden avulla saadaan asiakkaan hyväksyntä korin sisustukselle ja mitoille. 

Hissikoritoimitukset jaetaan korin tyypin ja vaatimustason mukaan seuraaviin luokkiin 

(Taulukko 2). 
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Taulukko 2. Hissikorien kategoriat ja toimitusluokat 

Hissikorin tyyppi Hissikorin valmistuskategoria Hissikorin toimitusluokka 
ALTA ALTA_CAR 5 
MCD SPEC 5 
 MGN1 (MARINE), MGN2 (MARINE) 5 
HMC HMC111-HMC555 (22 erilaista) 3 
 MGN1 (MARINE), MGN2 (MARINE) 5 
 SPEB 4 
 SPEC 5 
 SPEC2 5 
NANOSPACE NANO 3 
SCENIC SCENIC 5 
TRANSYS TSYS 3 
 TSYSB 4 
 TSYSC 5 
VISUAL MCD HMC1P, HMC2P, HMC1S, HMC2S 4 
 SPEB 4 
 SPEC 5 
 SPEC2 5 

 

Hissikorin toimitusluokka määräytyy siis hissikorin vaativuuden mukaan. Manuaalista 

suunnittelua vaativat korit ovat 4 tai 5 luokkaa. Suunnittelua vaativat kaikki komponentit, 

joita ei pysty tilaamaan suoraan parametrejä muuttamalla tilausjärjestelmästä. Suunnittelua 

vaativa osa hissikorissa voi olla esimerkiksi aidosta kivestä tai puusta tehdyt seinäpaneelit 

tai arkkitehdin suunnittelema valaisin. Koko hissin toimitusluokka määritetään sen 

komponentin tai moduulin mukaan, jonka toimitusaika on kaikkein pisin ja/tai joka vaatii 

pisimmän suunnitteluajan Se ei ole läheskään aina hissikori, vaan voi olla myös esimerkiksi 

vaativa sähköistys tai jokin erikoisempi mekaaninen komponentti, kuten hissin koneiston 

alusta taittopyörineen.  

 

3 toimitusluokkaa seuraavat hissit saadaan toimitettua rahtiterminaaliin 16 viikossa 

tilauksesta. 4 luokan hissit hyväksyntäkuvilla 25 viikossa ja 5 luokka hyväksyntäkuvilla 33 

viikossa. Aikataulut ovat ohjeellisia ja usein asiakashyväksynnän saaminen korille voi 

kestää oletettua kauemmin, jolloin myös valmistuksen aloitus viivästyy. Alla on S-Plan 4 

luokan toimitusaikataulusta esimerkki (Kuva 18). Tässä esimerkissä hissikoreille on 

pyydetty myös hyväksyntäkuvat (M-drawing). S-Plan pisteet vastaavat SAP 

toiminnanohjausjärjestelmään kirjattavia toimitusviikkoja tai aktiviteettien 

valmistumispyyntöjä. On huomioitava, että hyväksyntäkuvien hyväksyntää varten voidaan 
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joutua tekemään useita kuvien päivityskierroksia. Nämä on otettava huomioon 

toimitusaikataulua tehtäessä ja asiakkaan kanssa kommunikoidessa. 

 

 

Kuva 18. Ote S-Plan toimitusaikataulusta 

 

Tilaus tulee sisään toimitusyksikköön S-Plan pisteessä 0c. Sen sisään kirjaukseen on varattu 

1 viikko (s-plan 1). Sen jälkeen on varattua aika asiakkaan hyväksyntäkuvien tekoon ja 

mahdollisiin revisiokierroksiin (s-plan 1a). Tämän jälkeen on varattu aikaa lopulliseen 

hyväksyntään joka annetaan hissille S-plan pisteessä 2. Tämän jälkeen hissikorille avataan 

tarvittavat suunnitteluaktiviteetit ja tilauskuvien teko alkaa xx viikon päästä 

asiakashyväksynnästä (s-plan 3). Tätä s-plan 3 pistettä aikataulussa kutsutaan myös nimellä 

NRP (no return point). Tämän pisteen jälkeen hissikorin suunnitteluun ei hyväksytä enää 

mitään muutoksia ilman, että se vaikuttaisi lopulliseen toimitusaikatauluun. 

Komponenttisuunnittelun valmistututtua S-Plan pisteessä 2f,  materiaalien valmistus 

tehtaalla aloitetaan tai ne ostetaan ulkoa, komponentista riippuen. Kaikki materiaalit 

toimitetaan lopuksi KONE rahtiterminaaliin, joka on Euroopan toimituksissa joko 

Kouvolassa, Saksan Hampurissa, tai Bracchissa, Italiassa  (s-plan 3a). Sieltä materiaalit 

”kutsutaan” kohdemaahan joko suoraan työmaalle tai välivarastoon tarpeen mukaan. 

 

Jos asiakastilauksella ei ole vielä avausvaiheessa kiire, tilaus avataan SAP järjestelmään 3a 

pisteen mukaan. Materiaalitoimituksen mennessä esimerkiksi Englantiin, varataan 

toimitukselle 2 viikkoa toimitusaikaa työmaalle Hampurin rahtiterminaalista. S-plan 3a piste 

määritetään tämän mukaan ja aiemmat aikataulupisteet avataan SAP:iin laskien 3a – 

pisteestä takaisinpäin. Kyseessä on siis perälautaohjaus. Materiaalien tilausta tai hissikorin 

valmistusta ei aloiteta kuin viimeisellä mahdollisella hetkellä. Näissä ”kiirettömissä” 

toimituksissa tilauksenkäsittelijä jättää usein enemmän aikaa valmistukselle, jolloin 

toimitukseen jää vähän puskuria mahdollisten ongelmien varalle. Ongelmia voivat olla 

esimerkiksi alihankkijan materiaalien toimitusongelmat tai virheellisesti valmistetun osan 

uudelleen valmistus. 

 

Order Acknl Appr. drw Final FL NRP HSU HSU HSU (class 5.1) Arrival to 

to HSU to FL ready order by FL comp eng mat. deliv. 8wk mat. deliv. 12w k del address

s-plan 0c s-plan 1 s-plan 1a s-plan 2 s-plan 3 s-plan 2f s-plan 3a s-plan 3a s-plan 3s
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S-Plan siis kertoo koko hissin toimitusaika-arvion loppuasiakkaan tilauksesta toimituksesta 

rahtiterminaaliin. Hissikorien osalta kiinnostavat S-Plan pisteet ovat S-Plan 2 – S-Plan 3a. 

S-Plan 2 pisteessä hissin spesifikaatio on siis lyöty lukkoon ja hissille annetaan suunnittelu- 

ja valmistuslupa. S-Plan 3 (NRP) vapauttaa hissikorin tehtaalle valmistukseen ja sen jälkeen 

aikajanalla oleva S-Plan 2f – piste käynnistää hissikorin osien ostot ja levytyökeskusten 

ohjelmoinnit. 

 

1.10.7 Tilaus- toimitusprosessin vaiheet toimistossa 

Seuraavaksi kuvataan hissien tilauksen, valmistuksen ja toimituksen eri vaiheet tilauksen 

tulosta koritehtaalle valmiin korin lähetykseen toimitusterminaaliin ja sieltä asiakkaalle 

(Kuva 19). Tässä kappaleessa on kuvattu toimistossa tehtävät vaiheet, ennen itse 

valmistuksen aloitusta tehtaalla. Prosessi on pääpiirteittäin sama kaikille erilaisille 

hissikorityypeille. Erikoisemmat hissikorit vain vaativat enemmän suunnittelua ja usein 

myös erikoismateriaalien ostoja. Ennen hissikoritilauksen saapumista koritehtaalle ovat 

korin materiaalit ja varusteet jo valittu KONE:en materiaalivalikoimista käyttäen 

automaattista tilausohjelmistoa KTOC:ia tai verkossa olevalla tilauskaavakkeella (Web 

CSP). Erikoisemmat hissikorit vaativat lisäksi aina hyväksyntäkuvat, joille on saatava 

hyväksyntä loppuasiakkaan arkkitehdiltä tai konsultilta. 

 

 

Kuva 19. Hissikorin tilaus- ja toimitusprosessin vaiheet toimistossa. 

 

Tilauksen tarkastus ja erittely 

Projekti-insinööri tarkistaa sisään tulevan hissitilauksen ja syöttää tilauksen sisälle 

toiminnanohjausjärjestelmään. Hissin toimitusluokka on alustavasti määritetty jo 

tarjousvaiheessa. Projekti-insinööri tarkistaa sen ja luvatun toimitusajan asiakkaalle. Tämän 

jälkeen hän tarkistaa toimitusluokan ja määrittelee sen mukaiset toimitusprosessin ajoitukset 
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järjestelmään. Tässä vaiheessa valitaan hissikorin valmistuskategoria, joka määrittelee missä 

koritehtaan solussa hissi valmistetaan. 

 

Suunnittelu 

Suunnitteluvaihe tapahtuu täysin automaattisesti varioituvia mittoja ja KONE:en 

materiaaleja käyttävillä koreilla. Erikoiskorit suunnitellaan aina manuaalisesti useimmiten 

3D suunnitteluohjelmistoa käyttäen. Suunnittelu tehdään joko Hyvinkää tehtaalla tai 

KONE:en Intian suunnitteluyksikössä hissikorin vaativuuden ja työkuorman mukaan. 

Vaativimmat lasiseinäiset erikoiskorit suunnitellaan edelleen Hyvinkäällä suunnittelun 

pääpainon muilla korityypeillä jo siirryttyä Intian yksikölle. 

 

Bill of Materials (BOM) 

Tässä vaiheessa hissikori on jo täysin suunniteltu ja kaikki valmistettavat ja ostettavat 

komponentit voidaan määritellä viimeistä pulttia ja mutteria myöten. Se tapahtuu 

määrittelemällä hissikorin tuoterakenne kaikkine komponentteineen SAP ERP 

toiminnanohjausjärjestelmään. KONE:en omille tuotteille löytyy kaikille oma osanumero ja 

mahdollisille ulkoa ostettaville materiaaleille on tässä vaiheessa oltava joko valmistuskuva 

tai valmistajan oma identifikaatio. KONE:ella on jo jonkin aikaa kehitetty uutta 

tuoterakennemallia jossa tuoterakenne määriteltäisiin SAP:in sijaa PDM (Product Data 

Management) järjestelmässä. KONE käyttää PDM järjestelmää nykyisin moneen eri 

tarkoitukseen. Kaikkien hissikorien komponenttien kuvat muun muassa löytyvät sieltä 

osanumeroilla. Myös asiakashyväksyntä kuvat on arkistoitu PDM:ään. 

 

Osto (ESU MM) 

BOM erittelijän määrittelevät ostettavat osat tulevat käsittelyyn MM (Material 

Management) tiimiin. Tiimin ostajat laittavat ostettavien komponenttien tilaukset eteenpäin 

eri toimittajille. He myös pyytävät osista tarjouksia, valitsevat toimittajia, seuraavat tilauksia 

ja toimivat yhteyshenkilöinä materiaalitoimittajan ja koritehtaan välillä osien saapumiseen 

asti. MM tiimi joutuu hoitamaan myös mahdollisten esimerkiksi työmaalla vaurioituneiden 

osien tilalle tilattavien tuotteiden tilaukset. Ostajan työ siis jatkuu usein vielä hissikorin 

ollessa jo tuotannossa. 
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Ajoitus ja tilauksen käsittely 

Ostovaiheen jälkeen tuotannon suunnittelija ajoittaa seuraavat vaiheet työkuorman ja 

toimituspäivämäärän mukaiseen järjestykseen. Toimitusajankohdat tarkistetaan SAP:sta 

ajettavista raporteista. Ajoittamisen tavoitteena on Lean oppien mukainen tasainen 

työkuorma. Kokonaisläpimenoaika on määritelty valitun S-Plan luokan mukaan ja tuotannon 

aloitus ajoitetaan viimeisen tehtaan määrittämän S-Plan pisteen mukaisesti. Tämä piste on 

3a piste, jolloin materiaali on valmiina toimitusterminaalissa odottamassa kuljetusta 

lopulliseen kohteeseen. Tilausta käsittelevä insinööri määrittelee tämän 3a päivämäärän 

myyntiyhtiön pyynnön ja kyseisen S-Plan luokan minimitoimitusajan mukaisesti. 

 

Ajoitukset tehdään valmistuskategorioittain. Koritehtaalla on omat tuotannon solunsa eri 

korityypeille: HMC, SCENIC, MARINE, NANOSPACE. Lisäksi HMC koreja 

valmistavassa solussa valmistetaan myös TRANSYS, TRANSYS Vehicle ja ALTA - koreja. 

Näiden eri solujen työkuorman ajoituksesta vastaa käytännössä yksi henkilö. 

 

Kaikki ei todellisessa maailmassa suju aina aikataulujen mukaisesti ja joskus on hissikoreja 

valmistettava ja toimitettava nopeammin kuin valittu S-Plan luokka lupaa. Tällaisiin 

erikoispyyntöihin on tehtaalla luotu ns. UNSP (Under S-Plan) – prosessi. Käytännössä 

hissikorin valmistusta nopeutetaan ottamalla se ensimmäiseksi työlistalla ja näin 

lyhentämällä S-Plan prosessin mukaista läpimenoaikaa. Tämä ei tuota yleensä ongelmia 

vielä yhden tai kahden hissikorin kanssa, mutta useamman korin ollessa kyseessä viivästyy 

kaikkien seuraavien jonossa olevien hissikorien toimitukset. Tällaisen suman purkamiseen 

joudutaan usein tekemään ylitöitä tai ylimääräisiä työvuoroja. 

 

Ohjelmointi ja tuotantoon vapautus 

Tilauksen ajoituksen jälkeen tilaus etenee SAP:ssa ohjelmoinnin työlistalle. Tälle listalle 

päätyvät niiden osien valmistusmääräykset, jotka valmistetaan Hyvinkään koritehtaan 

levytyökeskuksilla. Työlista ajetaan päivittäin ja kerätään ohjelmoijien käyttämään Excel 

listaan. Ohjelmoijan päätyönä on tarkistaa ja tarpeen mukaan korjata automaattiohjelmiston 

tekemiä ohjelmia levyntyöstökeskuksille. Automaattiohjelmisto tekee hissikorin CAD 

kuvista levymallit ja niiden perusteella levytyökeskukselle lävistys- ja leikkausohjeet NC-

koodilla (nesti).  
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Ohjelmoinnin lisäksi ohjelmoijat seuraavat SAP:ssa tuotantotilauksia ja vapauttavat 

tuotantoon lähtötietojen ja ohjelmakoodin valmistuttua. Ohjelmoijan tehtävä on myös 

raportoida materiaalimenekkiarvioita ja oletettuja koneiden käyttötunteja. Nämä ovat 

tärkeitä tietoja osto (MM) osastolle ja tuotannon ajoitukselle. 

 

Ohjelmointiin asti hissikorin tilaus on edennyt täysin ilman perinteistä tuotantokansiota. Itse 

tilaus, suunnittelu- ja valmistusaikataulu ja komponenttien valmistuskuvat ovat olleet vain 

sähköisessä muodossa SAP (ERP), MES tai PDM järjestelmissä. Ennen tuotantoon 

siirtymistä hissikorille luodaan tuotantokansio, johon tulostetaan tuotantotilauksesta 

perustiedot, kuten aikataulu ja listaus kaikista tarvittavista komponenteista ja tieto 

valmistetaanko komponentit Hyvinkään tehtaalla, vai tulevatko ne ulkopuolisilta 

toimittajilta. Itse valmistuskuvia ei enää nykypäivänä kansioon tulosteta, vaan niitä 

katsotaan tarpeen mukaan työsoluilla olevista tietokonenäytöistä. 

 

Poikkeuksen tuotantokansioprosessiin tekee osien maalaus. Jos hissikorin osia tulee maalata 

jollain erikoisvärillä, joita ei KONE:en normaalit tuotevalikoimasta löydy, on käytettävä 

ulkopuolista maalaamoa. Jostain syystä maalamojen käyttöä ei ole vielä lisätty sähköisiin 

toiminnan- tai tuotannonohjausjärjestelmiin (SAP, MES). Maalaustilaukset etenevät tämän 

vuoksi BOM vaiheesta lähtien perinteisellä tuotantokansiolla, johon tulostetaan kuvat 

maalattavista komponenteista. Kansiot laitetaan tämän jälkeen kaappiin, josta ne haetaan 

seuraavaan prosessin vaiheeseen, ostoon (ESU MM) kävellen.  

 

1.10.8 Hissikorin valmistuksen vaiheet tehtaalla 

Hissikorin osien valmistuksen aloituspäivä lasketaan pyydetyn toimituspäivän mukaan. 

Osien valmistusta ei haluta aloittaa liian aikaisin, jotta koreja ei jouduta varastoimaan 

rahtiterminaalissa ylimääräistä aikaa. Kaikilla KONE:en tehtailla pyritään minimoimaan 

varastojen kokoja ja aloittamaan valmistus vasta viimeisellä hetkellä (JIT Juuri oikeaan 

aikaan). Hissikorin valmistuksen eri vaiheet on kuvattu alla (Kuva 20). 

 

 

Kuva 20. Hissikorin valmistuksen vaiheet tehtaalla. 
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Levytyökeskukset PrimaPower ja Salvagnini 

Tuotantokansio toimitetaan joko Prima Power tai Salvagnini levytyökeskukselle. Nämä 

sijaitsevat tehtaalla peräkkäin kymmeniä metrejä pitkän automaattivaraston kyljessä (Kuva 

21). Automaattivarasto koostuu hyllyistä, kuljetusradoista, paleteista. Paleteille ladataan 

teräslevyjä, jotka sitten kutsutaan levytyökeskukselle lävistystä ja leikkausta varten. Levyjä 

on varastossa kysynnän mukaan eri paksuisina ja eri teräslaaduissa. Yleisimmin korien 

seinät tehdään ruostumattomasta teräksestä tai sinkitystä teräksestä. Sinkitetystä teräksestä 

valmistetut korit pinnoitetaan myöhemmässä vaiheessa asiakkaan valitsemalla 

sisustusmateriaalilla. Valmiita teräspintavaihtoehtoja löytyy myös kuvioituina tai värjättyinä 

ruostumattomina teräksinä tai haponkestävinä. Erikoistilauksesta voidaan toimittaa lähes 

minkälaisia teräspintoja mitä vain halutaan. Useimmiten erikoispinnoitteet tehdään 

kuitenkin erillisinä paneeleina, jotka asennetaan sinkityn teräskorin seinälle kiinnityslistojen 

avulla. 
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Kuva 21. Levytyökeskukset PrimaPower, Salvagnini ja koko tehtaan levyinen 
automaattivarasto. 

 

Levytyökeskuksia valvomaan tarvitaan yleensä vain yksi ihminen kumpaankin keskukseen 

niiden toimiessa automaattisesti NC ohjelmien mukaan. Työntekijän tehtävänä on lähinnä 

selvittää mahdollisia ongelmatilanteita tai vaihtaa työkaluja tarpeen mukaan. Työkalut 

testataan säännöllisesti leikkaus- ja lävistyssapluunaa avuksi käyttäen. Testilevyn 

leikkausjälkiä verrataan sapluunan jälkiin laittamalla ne päällekkäin. Näin nähdään silmällä 

mittaamatta, jos työkalut ovat kuluneita tai jos terästä on lohjennut esimerkiksi palanen. 

 

Salvagnini levytyökeskus ei pysty leikkaamaan ja lävistämään kaikista paksuinta 

seinämateriaalia. Tämän vuoksi 2 mm tai sitä paksummat materiaalit työstetään PrimaPower 
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solussa. PrimaPower levytyökeskus onkin koko ajan täysin työllistetty, kun taas 

Salvagninilla olisi usein vielä kapasiteettia jäljellä. 

 

Taivutusautomaatit 

Levytyökeskusten automaattivarastosta lävistetyt ja leikatut hissikorin osat toimitetaan 

useimmiten kaikki suoraan taivutusautomaateille. Osa leikatuista materiaaleista ei tarvitse 

taivutusta, jolloin ne voidaan toimittaa suoraan korien kalustussoluihin. 

Manuaalitaivutuskoneita on yhteensä viisi. Kummankin levytyökeskuksen yhteydessä on 

taivutusautomaatit. Yhtä levytyökeskusta ja taivutusautomaattia valvoo aina yksi henkilö. 

Taivutusautomaateille syötetään materiaalit suoraan levytyökeskuksilta. Pisimmät 

seinäelementit eivät mahdu automaattisoluun, joten ne joudutaan aina taivuttamaan 

manuaalitaivuttimilla. Levyjen käsittely vaatii ammattitaitoa levyjen terävien reunojen ja 

painon vuoksi. Painavimmat levyt (yli  60 kg) nostetaan aina nostimella työohjeiden 

mukaisesti.  

 

PrimaPower solun yhteydessä olevalla taivutusautomaatilla taivutetaan pääasiassa 

jäykisteprofiileja, joita liimataan seinäelementtien taakse jäykistämään seinää. 

Jäykisteprofiilit siirretään taivutuksen jälkeen liimaussolun korkeavarastoon odottamaan 

liimausta seinäpaneeleihin. Seinäpaneelit toimitetaan taivutuksen jälkeen joko 

robottiliimaussoluun tai esimerkiksi ALTA - korien osalta, suoraan kalustussoluun. 

Työmääräykset tulevat MES tuotannonohjausjärjestelmästä. 

 

Manuaalitaivutuskoneilla työtä ohjataan saman MES järjestelmän kautta. Taivutettavat osat 

tilataan automaattivarastolta hissinumeron perusteella. Levytyökeskukset leimaavat kaikkiin 

leikattuihin ja lävistettyihin osiin osanumerot, jotka vastaavat hissikuvien osanumeroita. 

Kanttauskoneen käyttäjä tarkastaa numeroinnin ja kanttaa osat kuvien mukaan. Työ ja 

kanttausasetukset tehdään täysin manuaalisesti. Levyjen siirtoon käytetään apuna nostinta ja 

nostinpöytää. 

 

Robottiliimaussolu 

Koriseinän rakenne perustui aiemmin kapeisiin seinäelementteihin, jotka leikattiin, 

taivutettiin ja piste hitsattiin yhteen. Tyypillinen elementin leveys oli 200–400 mm. Isommat 
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näin kasatut kokonaisuudet liitettiin pulttiliitoksilla toisiinsa. Pistehitaussolu oli täysin 

automaattinen robottisolu.  

 

Nykyisin hissikorin seinä tehdään leveämmistä elementeistä, joihin liimataan takapuolelle 

jäykisteeksi kapea peltiprofiili. Tämä profiili jäykistää seinäelementin rakenteen tarvittavan 

vahvaksi. Yleisimmin hissikorin seinässä on vain tämä yksi peltikerros. Parempaa 

äänieristystä vaativat hissikorit isommille nopeuksille, tehdään aina kaksikerroksisella 

rakenteella. Tällöin kahden teräspinnan väliin laitetaan äänieristymateriaalia. Ja useimmiten 

kalliimpien rakennusten hissikoreihin tulee vielä pinnoitemateriaali korin sisäpinnalle. 

Tällöin hissikorissa on usein jo kolme erillistä kerrosta materiaaleja. 

 

Robottiliimaussolulla on automaattinen korkeavarasto, josta robotit hakevat automaattisesti 

liimattavat jäykisteprofiilit. Solu on erittäin tehokas ja yhden korin seinäelementit saadaan 

liimattua alle 10 minuutissa. Isoimmat seinäelementit joudutaan liimaamaan käsin 

elementtien pituuden vuoksi. Robottisolu ei pysty käsittelemään korkeimpien hissikorien 

seinäelementtejä. Isoimman elementin paino voi olla jopa 60 kg ja pituus yli robottisolun 

rajojen. Nämä elementit otetaan pois robotin työlistalta ja siirretään manuaaliliimaukseen. 

Näiden ylisuurten elementtien osuus volyymista on onneksi todella pieni. 

 

Pistehitsauskone 

Isoimpien Transys tavarakorien seinät vaativat edelleen pistehitsattavia elementtejä. Transys 

valikoimaan kuuluu autohissi (Vehicle), jonka sivuseinän pituus voi olla jopa 6000 mm. 

Näin suuri seinärakenne vaatii suurempaa jäykkyyttä, kuin mitä liimattavilla jäykisteillä 

saavutetaan. Vanha manuaalinen pistehitsauskone on edelleen käytössä tehtaalla näitä 

isompia tavarahissejä varten. 

  

Lattioiden ja kattojen hitsaus 

Useimmiten hissikorien katot ja lattiat tilataan ulkoisilta toimittajilta. Vaativimmat lattiat ja 

katot hitsataan kuitenkin edelleen Hyvinkään tehtaalla. Solu on tärkeä myös tapauksissa, 

joissa lattiaa tai kattoa joudutaan jostain syystä muokkaamaan ennen asennusta esimerkiksi 

suunnitteluvirheen vuoksi. 
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Kalustus 

Seinäelementtien kanttauksen, liimauksen tai pistehitsauksen jälkeen, elementit toimitetaan 

suoraan lähettämöön pakattaviksi tai tilauksen mukaan kalustettavaksi. Suurin osa 

volyymikoreista, kuten HMC111-HMC555 koreista, eivät vaadi ollenkaan kalustusta ja 

niiden osat voidaan toimittaa suoraan pakattavaksi. Kalustuksessa seiniin asennetaan tilatut 

osat ja materiaalit, kuten peilit, laminaatit, käsikaiteet ja puskulistat. 

Kalustus tehdään pukeilla käsityönä. Osa materiaaleista liimataan suoraan teräspintaan ja 

osa kiinnitetään pulttiliitoksilla tai kiinnityslistoilla. Joissain tapauksissa, kuten 

NANOSPACE - hissin koreissa, myös kattoon ja lattiaan voidaan asentaa osia pukeilla ennen 

pakkausta. 

 

Erikoiskorit 

Erikoiskoreille, kuten lasiseinäisille SCENIC – koreille on oma korkea solunsa tehdashallin 

päädyssä. Tehtaan laajennus tehtiin korkeammaksi kuin muut tehtaan osat, jotta korkeammat 

erikoiskorit saatiin pystytettyä ja siirrettyä kuljetettavaksi korikehyksineen. Laajennusosan 

nurkassa on myös tuotekehitysyksikölle oma alue, johon on kasattu 3 kerrosta korkea 

teräksinen hissikuilu ”Double Decker” hissien testausta ja tuotekehitystä varten. Samaa 

kehikkoa käytettiin alun perin erään Lontoon projektin hissikorien asiakasesittelyyn. 

 

Tässä solussa hissikorit kasataan kuvien mukaan täysin käsityönä. Solu joutuu usein 

sovittamaan ja tilaamaan muutoksia tehtyihin osiin, hissikorien haastavien yksityiskohtien 

vuoksi. Kaikkia yksityiskohtia ei aina täysin pystytä suunnittelemaan toimiviksi edes 3D-

suunnitteluohjelmistoilla. Erikoiskoreista sarjan ensimmäinen kori kasataan usein ensin 

asiakas- tai sisäistä tarkastusta varten ennen seuraavien korien kasaamisen aloitusta. Näin 

mahdolliset suunnitteluvirheet pystytään korjaamaan ennen seuraavien korien valmistusta. 

 

MARINE- ja NANOSPACE - korit 

Tehtaalla on lisäksi omat solut MARINE- ja NANOSPACE - korityypeille. MARINE - korit 

kasataan useimmiten kokonaan tehtaalla, sähköistetään ja toimitetaan laivalle kokonaisina. 

Näin säästetään kallista aikaa telakalla, kun hissikori voidaan nostaa suoraan yläkautta laivan 

hissikuiluun. 

 



45 

 

Konehuoneettomille NANOSPACE hisseille on täysin oma korityyppinsä, joka eroaa paljon 

muista korityypeistä. NANOSPACE hissi on kehitetty modernisaatiokohteita varten. 

Korikehys on näissä koreissa integroitu koriin mukaan ja koko hissi on suunniteltu siten, että 

se mahtuu mahdollisimman pieneen tilaan. Tyypillinen asennuskohde Suomessa on vanha 

hissitön kerrostalo, johon tehdään jälkikäteen esimerkiksi portaikon keskelle hissikuilu. 

Tälle korityypille on tehtaalla oma solunsa, jossa korien seinäelementit kasataan ja kerätään 

lähetystä varten laatikkoon. Solussa kalustetaan käytännössä vain lattia- ja kattoelementit, 

muut osat kerätään suoraan laatikkoon.  

 

Lähettämö 

Korin osien valmistuttua ne nostetaan kärryihin odottamaan hakua lähettämöön. Viimeisen 

työvaiheen kuitattua korin valmiiksi, se tullaan hakemaan trukilla pakattavaksi. 

Noutopyyntö tulee trukkiin sähköisesti MES järjestelmästä. Yhden korin osat pakataan 

yhteen laatikkoon, jos vain mahdollista. Erikoiskorit voidaan joutua kuljettamaan myös 

kasattuna, jolloin ne laitetaan kuljetuskuntoon jo valmistavassa solussa. Yleisimmin 

hissikori pakataan kuitenkin lattia, katto ja seinät erillään yhteen puiseen laatikkoon ja 

hissikorin kasaus tapahtuu vasta kohdetyömaalla.  
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tutkimus aloitettiin kirjallisuustutkimuksella. Lean-ajattelu on tärkeä osa KONE:en 

toimisto-, suunnittelu- ja tuotantoprosessien kehitysohjelmassa, joten se toimi myös tämän 

tutkimuksen teoriaosuuden selkärankana. Lisäksi kirjallisuustutkimuksessa perehdyttiin 

arvovirtakuvaukseen, Value Stream Mapping (VSM) ja sen hyödyntämiseen tuotannossa ja 

suunnittelussa. 

 

Tutkimusmenetelmät olivat sekä kvantitatiivisia, että kvalitatiivisia. Tietoa kerättiin 

haastattelemalla ihmisiä sekä toimistolla, että tehtaalla. Tehtaan tuotantoon tutustuttiin 

tehdaskierroksilla ja keräämällä tietoja Hyvinkään koritehtaan tuotannosta vuonna 2020, 

toteutuneesta tuotannosta lokakuuhun 2021 asti ja ajoitetusta tuotannosta loppuvuodelle 

2021. Tiedot kerätiin SAP (ERP) toiminnanohjausjärjestelmästä ja MES 

tuotannonohjausjärjestelmästä käyttäen hyväksi QlikView® - raportointityökalua ja 

raportteja suoraan SAP ja MES järjestelmistä. Lisäksi SAP järjestelmästä tarkistettiin 

yksittäisten hissien osalta aikatauluja, ostotilauksia ja suunnitteluaktiviteetteja. Näiden 

avulla saatiin luotua yleiskuva tehtaan tämän hetken tilasta. 

 

Tutkimuksen suorittaminen 

Tutkimuksen tavoitteena on mallintaa hissikorien nykyinen tilaus- ja toimitusprosessi ja 

etsiä keinoja sen tehostamiseksi. Tähän käytetään Value Stream Mapping työkalua. Ensin 

mallinnetaan prosessin nykytila VSM kaavioiksi, jotta nähdään missä kohtaa prosessissa on 

mahdollisesti ongelmia ja hukkaa. Tutkimustyö rajataan ajan rajallisuuden vuosi  koskemaan 

hissikorityyppejä, joita valmistetaan eniten tai niitä hissikorityyppejä, jotka muutoin 

kuorimittavat eniten tehdasta. Tämän selvittämiseksi on selvitettävä, miten hissikorien 

valmistus tehtaalla etenee, minkälaisia koneita ja linjoja tehtaalla on ja miten materiaalit 

virtaavat prosessista toiseen.  

 

Tutkimus aloitetaan kiertämällä tehdasta ja toimistoa yhdessä koritehtaan tuotantopäällikön 

kanssa. Koko toimisto- ja tehdasprosessi käydään pääpiirteittäin läpi toimitusputken alusta 

loppuun saakka, jotta saadaan yleiskuva prosessista. Kierroksen yhteydessä kerätään nimiä 

eri osastojen vastuuhenkilöistä ja asiantuntijoista. Tämän jälkeen kerätään tarkempaa tietoa 

prosessin eri vaiheista haastattelemalla kyseisten vaiheiden asiantuntijoita. 
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3 TULOKSET 

 

Tutkimuksen aluksi oli tärkeää selvittää kaikki tilaus- ja toimitusprosessin eri vaiheet ja 

mistä löytyy läpimeno- ja vaiheaikatiedot. Nämä tiedot kerättiin taulukkoon (taulukko 3). 

 

Taulukko 3. Prosessin vaiheet 

Prosessin vaihe Läpimenoaika tieto Vaiheaika tieto 
Tilauksen tarkastus ERP (SAP) ERP (SAP) 
Erittely ERP (SAP) ERP (SAP) 
Suunnittelu ERP (SAP) ERP (SAP) 
Tuoterakenteen luonti ERP (SAP) ERP (SAP) 
Hissikorin ostotilaus koritehtaalle ERP (SAP) arvio 
Hankinnat ja tuotantotilauksen 
vapautus ERP (SAP) data/arvio 
Erikoisostot arvio arvio 
Levytyökeskusten ohjelmointi MES arvio 
Levytyökeskus 1, Prima Power MES arvio 
Levytyökeskus 2, Salvagnini MES arvio 
Robottiliimaus MES MES 
Manuaalitaivutus KET varaston seuranta arvio 
Automaattitaivutus MES MES 
Lattioiden ja kattojen hitsaus arvio arvio 
puuosat/laminaatit - - 
Loppukokoonpano MES arvio 
Lähetys ERP (SAP) arvio 
Rahti ERP (SAP) - 
Vastaanotto terminaalissa ERP (SAP) - 

 

Tämän jälkeen tietoa toteutuneista kappalemääristä ja ajoista kerättiin taulukon mukaisista 

järjestelmistä. 

 

3.1 Hissikorityypit valmistuksessa 

Hyvinkään koritehtaalla valmistetaan yhteensä 7 eri hissikorityyppiä vuonna 2021. Nämä 

jaetaan vielä eri kategorioihin ja toimitusluokkiin, kuten esiteltiin kappaleessa KONE S-Plan 

ja hissikorien toimitusluokat. Jotta tutkimustyöstä ei tulisi aivan liian laaja ja 

monimutkainen, on järkevää keskittyä hissikorityyppeihin, joita valmistetaan eniten tai jotka 

aiheuttavat eniten viiveitä tehtaan tuotannolle. Tämän määrittelemiseksi SAP:sta ajettiin 

toimitusmääräraportteja QlikView® - työkalua apuna käyttäen. Näin saatiin tietoa 

valmistettujen korien määristä menneeltä vuodelta 2021 (Taulukko 4). 
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Taulukko 4. 2020 vuoden hissikorituotanto Hyvinkäällä 

Hissikorityyppi 
%-osuus koko 
tuotannosta 

ALTA CAR 1,39 % 
MCD 0,90 % 
HMC EU 29,00 % 
NANOSPACE CAR 15,35 % 
SCENIC CAR 0,79 % 
TSYS CAR 10,42 % 
VISUAL  MCD 42,15 % 
KAIKKI YHTEENSÄ 100,00 % 

 

2020 vuonna valmistettiin ylivoimaisesti eniten Visual MCD hissikorityyppiä. Seuraavaksi 

eniten on valmistettu HMC koria. Näiden kahden hissikorityypin painoarvo 2021 

tuotannosta on ollut selkeästi suurin. Seuraavaksi ajettiin samalla QlikView® - työkalulla 

raportit vuoden 2021 tähän päivään toteutuneesta tuotannosta (Taulukko 5). 

 

Taulukko 5. 2021 toteutunut tuotanto 

Hissikorityyppi 
%-osuus koko 
tuotannosta 

ALTA CAR 2,78 % 
MCD 0,29 % 
HMC EU  54,44 % 
NANOSPACE CAR 14,05 % 
SCENIC CAR 0,47 % 
TSYS CAR  10,48 % 
VISUAL MCD  17,49 % 
KAIKKI YHTEENSÄ 100,00 % 

 

Vaikka 2021 vuoden dataa ei ole vielä saatavilla ihan koko vuodelta on jo nähtävissä, että 

valmistuksen pääpaino on siirtynyt Visual MCD hissikorityypistä HMC koriin. Tämä johtuu 

yksinkertaisesti siitä syystä, että HMC hissikorityyppi tulee jatkossa korvaamaan kokonaan 

MCD, Visual MCD korit. Taulukoissa on vihreällä korostettu eniten tuotettu hissikorityyppi. 

Koska tuotannon painopiste on selkeästi siirtymässä toiseen korityyppiin tulevaisuudessa, 

on hyvä katsoa myös suunniteltua tuotantoa loppuvuodelle 2021 (Taulukko 6). 
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Taulukko 6. 2021 vuoden suunniteltu hissikorituotanto Hyvinkäällä 

Hissikorityyppi 
%-osuus koko 
tuotannosta 

ALTA CAR 4,62 % 
MCD 0,30 % 
HMC EU 50,40 % 
NANOSPACE CAR 13,40 % 
SCENIC CAR 0,63 % 
TSYS CAR 13,59 % 
VISUAL MCD 17,06 % 
KAIKKI YHTEENSÄ 100,00 % 

 

Kokonaisen hissin läpimenoaika Hyvinkään tehtaalta on ainakin teoriassa minimissään S-

Plan 3 – luokan mukainen läpimenoaika. Tämä on 16 viikkoa asiakashyväksynnästä 

terminaaliin. Itse hissikorille lyhin S-Plan:in mukainen läpimenoaika on 5 viikkoa. Koska 

vuosi on jo viimeisellä neljänneksellä, kaikki loppuvuoden tilaukset näkyvät jo 

tilauskannassa. Uudet avattavat tilaukset tulevat ajoittumaan pääosin vuoden 2022 

toimituksiin. HMC hissikorityyppiä tullaan siis valmistamaan myös vuonna 2021 eniten ja 

tätä hissikorityyppiä on siis syytä tutkia tarkemmin. 

 

HMC hissikorityypin alta löytyy eri hissikategorioita 27 kappaletta. Kategoriat on 

muodostettu määrittelemään valmistusprosessille niiden vaativuutta ja sen mukaista 

toimitusaikataulua. Lisäksi MARINE korit, jotka valmistetaan omassa MARINE-solussaan, 

ovat eri valmistuskategorioiden alla kuin muut HMC korit.  Kaikille HMC koreille on 

kuitenkin yhteistä samanlainen hissikorin rakenne. Kaikki uudet HMC hissikorit perustuvat 

liimattavien jäykisteiden käyttämiseen pistehitsatun seinärakenteen sijaan. 

Pistehitsauskoneista ei ole tehtaalla vielä kuitenkaan kokonaan luovuttu, koska isoimmat 

tavarakorit MCD ja TSYS hissikorityyppien alla vaativat edelleen vahvempaa 

pistehitsauksella saavutettavaa seinärakennetta. Alla olevassa taulukossa tämän vuoden 

valmistuksessa olevat hissikorit on jaettu valmistuskategorioiden mukaan (Taulukko 7). 

 

 

 

Taulukko 7. 2021 vuoden hissituotanto valmistuskategorioittain 
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Hissikorityyppi Hissikorin valmistuskategoria % - koko 
tuotannosta 

ALTA ALTA CAR 4,6 % 
MCD CAR, MCD 0,3 % 
HMC CAR_COMP_HMC111 - HMC555 (22 

erilaista) 
48,5 % 

COMP_CAR__MGN1 0,3 % 
COMP_CAR__MGN2 0,3 % 
COMP_CAR__SPEB 0,4 % 
COMP_CAR__SPEC 0,6 % 
COMP_CAR__SPEC2 0,3 % 

NANOSPACE NANOSPACE CAR 13,4 % 
SCENIC SCENIC CAR 0,6 % 
TRANSYS COMP_CAR__TSYS 8,3 % 

COMP_CAR__TSYSB 1,4 % 
COMP_CAR__TSYSC 2,1 % 
COMP_CAR__TSYSV 1,8 % 

-Visual MCD COMP_CAR__HMC1P 5,1 % 
COMP_CAR__HMC1S 4,9 % 
COMP_CAR__HMC2P 0,3 % 
COMP_CAR__HMC2S 1,1 % 

COMP_CAR__SPEB 0,8 % 
COMP_CAR__SPEC 2,5 % 
COMP_CAR__SPEC2 2,3 %  
KAIKKI YHTEENSÄ 100,0 %  

 

Osa Visual MCD korityypin valmistuskategorioista on jo nimetty HMC-alkuisilla nimillä. 

Visual MCD – korityyppi oli vain välivaihe siirryttäessä MCD – korista HMC – koriin. Tämä 

on sen vuoksi, että Visual MCD tuotanto ajetaan seuraavan vuoden aikana lähes kokonaan 

alas ja suurin osa Hyvinkään hissikoreista tullaan valmistaan HMC hissikorityyppisinä. 

Transys hissikorit tullaan muuttamaan seuraavassa HMC-kehitysvaiheessa (HMC 3-vaihe) 

myös HMC tyyppisiksi. Näin saadaan yhdenmukaistettua hissikorien rakennetta ja siten 

vähentämällä tehtaan isoa tuotevalikoimaa. 
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Hissikorien valmistus tehtaalla on jaettu käytännössä viiteen erilaiseen kategoriaan: 

1. HMC korit, jotka eivät vaadi erikseen kalustussoluun siirtoa. Tämän 

valmistuskategorian hissikorien osat voidaan kerätä suoraan kärryyn, ja siitä 

pakattavaksi, HMC seinien robottiliimaussolun jälkeen 

2. Kalustusta vaativat HMC-, ALTA, MCD, TRANSYS ja Visual MCD - korit. Nämä 

korit toimitetaan seinäelementtien liimauksen tai pistehitsauksen jälkeen 

kalustettavaksi ja sen jälkeen kerätään kärryyn pakattavaksi. 

3. NANOSPACE - korit valmistetaan kokonaan omassa valmistussolussaan niiden 

kaikista muista koreista eroavan rakenteen vuoksi. NANOSPACE - korit on tehty 

mahdollisimman kevyiksi ja korikehys on integroitu taittopyörineen hissikorin 

rakenteeseen, kun taas muilla hissikorityypeillä korikehys on täysin erillinen 

komponentti, joka yhdistetään hissikoriin (useimmiten) vasta työmaalla. 

4. MARINE koreille on myös oma solunsa. Tähän on päädytty sen takia, koska 

MARINE korit toimitetaan työmaalle (laivaan) täysin kalustettuina, sähköistettyinä 

ja valmiiksi kasattuina. 

5. SCENIC korit kasataan koritehtaan korkeimmassa hallissa. Näiden korien kasaus 

vaatii erikoisosaamista ja isompia nostotiloja. Korit toimitetaan usein kokonaisina ja 

korikehyksen kanssa. Tai jos korikehystä ei käytetä kasausvaiheessa, koreille 

tarvitaan usein erillinen kuljetus- /asennuskehikko, joka poistetaan asennuksen 

yhteydessä. 

 

Alla olevasta tehdaskartasta selviää eri valmistussolujen sijainnit (Kuva 22). 
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Kuva 22. Tehtaan layout. 

 

Koritehtaan layoutin hallitsevin osuus on keskellä oleva automaattivarasto. Tämän varaston 

paleteille lastataan raakamateriaaleina erilaisia teräslevyjä. Levyjä joudutaan aina ostamaan 

toimittajan ja KONE:en sopimuksen mukaisissa erissä, joten tämän varaston hallinnan ja 

ostojen kanssa on oltava tarkkana. Oikeanlaisia levyjä on oltava saatavilla ennen tuotannon 

käynnistämistä. Material Management tiimin ostajat ja tehtaan tuotantovastaava käyvät 

viikoittain materiaalivarastojen tilannetta läpi ja SAP antaa ostoehdotuksia saldojen, 

hälytysrajojen ja kysynnän mukaan. 
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3.2 Materiaalien virtaus 

Tehtaalla raakamateriaaleja liikutellaan trukeilla trukkilavoilla tai kuljettamiseen 

tarkoitetuilla teräshäkeillä. Teräslevyt toimitetaan pinottuina lavalle ja levyjen pinnassa on 

suojamuovi. Levyt nostetaan trukkilavoilla joko varastohyllyyn, tai puretaan suoraan 

automaattivaraston paleteille. Muut korinosat, kuten käsikaiteet ja muut mahdollisesti 

tehtaalla asennettavat osat, varastoidaan näille osille tarkoitetuille hyllypaikoille (kuva 23). 

 

 

Kuva 23. HMC hissikorien materiaalien virtaus tehtaalla. 

 

Seuraavaan tehtaan layout kuvaan on lisätty nuolet näyttämään miten S-Plan 3-luokan HMC 

hissikorin teräslevymateriaalit liikkuvat (kuva 24). Automaattivarastosta levyt kutsutaan 

joko Prima Power tai Salvagnini levytyökeskuksille. Kaikki jäykisteprofiilit leikataan 

PrimaPower työasemalla ja isommat seinäelementtien levyosat Salvagnini:lla. Tämän 

jälkeen levytyökeskukset latovat osat tyhjille paleteille, jotka siirretään takaisin 

automaattivarastoon.  

 

Taivutuksen jälkeen robotti latoo jäykisteprofiilit paleteille kärryyn. Paletit kuljetetaan ja 

varastoidaan robottiliimaussolun automaattivarastoon. Tämä vaihe tehdään vielä täysin 

käsin. Taivutetut seinäelementtien osat ladotaan omiin kärryihinsä ja kuljetetaan 

liimaussolulle. Liimaussolulla robotti ottaa kärrystä seinäelementin ja liimaa siihen 

automaattivarastosta annostellut pystyjäykisteprofiilit. Lisäksi HMC-seinäpaneeleihin 

asennetaan perhoskoukku ja niitataan jäykisteet. Tämän jälkeen liimataan vaakajäykisteet ja 

levyt nostetaan robottisolun varastoon odottamaan siirtoa keräilypaikalle. 

 

Keräilypaikalla näihin S-Plan 3- luokan koreihin kerätään kaikki tarvittavat seinäelementit 

sekä korien osat ja kaikki siirretään sen jälkeen suoraan pakattavaksi ja lähetettäväksi 

terminaaliin. Edellä on siis kuvattu materiaalien virtausta koreilla, joita ei tarvitse erikseen 

kalustaa vaan kaikki materiaalit saadaan kerättyä ja tarvittaessa kiinnitettyä elementteihin 
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keräilysolussa heti liimauksen jälkeen. Tällaisia koreja on suurin osa koritehtaan 

tuotannosta. 

 

 

Kuva 24. HMC standardikorien materiaalien virtaus. 

 

Erikoisemmat korit vaativat vielä ainakin yhden lisävaiheen tuotannossa, kalustuksen. 

Kalustussoluun ohjataan kaikki ne korit, jotka vaativat esimerkiksi paneelien tai peilien 

liimausta, käsikaiteiden kiinnitystä tai listojen asennusta valmiiksi paikoilleen. 

Kalustussolussa seinäelementit nostetaan pukeille, ja vaadittavat osat kiinnitetään. Tämä 

työvaihe sisältää usein liiman kuivumisen odottelua. Liimattavien laminaattien päälle 

asetetaan kuivumisen ajaksi tarvittava määrä lisäpainoja. Myös standardilasikorit 

toimitetaan tämän saman prosessin mukaisesti (Kuva 25). 
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Kuva 25. HMC kalustettavat korit - Materiaalien virtaus. 

 

Tehtaan layout on hyvin toteutettu käytettävissä olevien tilojen puitteissa. Kaikille tavaroille 

on LEAN 5S – oppien mukaisesti säilytyspaikat merkattuina hyllyille tai piirrettynä lattiaan.  

 

3.3 Läpimenoajat 

Tutkimustyön ehkä haastavimpana selvitystyönä oli selvittää eri typpisten hissikorien 

läpimenoajat prosessin eri vaiheissa. Tietoa joutui keräämään monesta eri lähteestä ja 

yhdistelemään saatuja aikoja yhteenvetotaulukoissa. Lähteenä aikojen keräämiseen 

käytettiin QlikView® - työkalua ja eri osastoilta saatuja SAP raportteja. Pääosassa oli 

tehtaan vuoden 2021 logistiikkaraportti. Koska valmistuksen pääpaino on tämän vuoden 

aikana selkeästi muuttunut Visual MCD korista HMC koriin oli järkevää keskittyä 

tutkimuksessa kuluvan vuoden dataan. 
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Hissien toimitukset voivat kestää jopa vuosia ensimmäisestä kuvien hyväksynnästä. Etenkin 

ALTA – hissikorityypillä, jota toimitetaan useimmiten pilvenpiirtäjiin sen paremman 

äänieristyksen ja ajomukavuuden takia. Tällaisen rakennuksen rakentaminen voi kestää jopa 

5 vuotta. Näin myös hissitoimituksia jaetaan useammalle vuodelle. Hissikuvien sisustukset 

ja korien mitat täytyvät kuitenkin olla usein jo täysin suunniteltuja ensimmäistä hissikoria 

toimitettaessa. Kuvien hyväksynnästä viimeisen korin toimitukseen voi mennä jopa 1–2 

vuotta. 

 

Ns. volyymi- koreilla, kuten S-Plan 3-luokan HMC ja NANOSPACE, läpimenoaika on 

selkeästi lyhyempi kuin koreilla, jotka vaativat erikoissuunnittelua. S-Plan 3-luokan korit 

toimitetaan useimmiten KONE:en standardivalikoimista löytyvillä sisustusvaihtoehdoilla, 

jolloin erikoismateriaalien ostoille ja toimitukselle ei tarvitse varata aikaa tai jos tarvitsee, 

niin aika on selkeästi lyhyempi kuin erikoiskoreilla. Nämä alla olevat ajat kertoivat siis, 

kauanko koko hissin hyväksynnästä on arvioitu kuluvan päiviä siihen, kun hissikori 

toimitetaan ulos tehtaalta (Taulukko 8). 

 

Taulukko 8. KONE S-Plan läpimenoajat päivissä 

  Appr. drw Final FL NRP HSU HSU   
s-plan ready order by FL comp eng mat. deliv.   
class s-plan 1a s-plan 2 s-plan 3 s-plan 2f s-plan 3a Total 

3 0 15 10 0 40 65 
4 0 15 10 10 40 75 
4 0 15 10 10 60 95 
5 0 20 20 20 40 100 
5 0 20 20 20 60 120 

 

Jotta nähtäisiin kauanko, aikaa kuluu tehtaalla osien tilaamisen jälkeen hissikorien 

lähettämiseen ulos Hyvinkään tehtaalta, on tutkittava aikoja osien tilauksen valmistumisesta 

(BOM valmis, S-Plan 2f) siihen kun korit ovat valmiiksi pakattuina tehtaalla lähdössä kohti 

rahtiterminaalia. Tämä aika riippuu S-Plan ohjeistuksen mukaan hissille valitusta 

toimitusluokasta. Logistiikkaraportista sai selvitettyä kaikkien vuoden 2021 jo toimitettujen 

ja toimitusputkessa olevien hissikorien läpimenoajat Hyvinkää tehtaalla. Joulukuun hisseille 

data on vahvistettu valmistumisaika. Jotta voitaisiin verrata toteutuneita aikoja S-Plan 2f – 

3a aikaan on taulukon aikoihin lisättävä ohjeistuksen mukaan logistiikalle 1 päivää 

Hyvinkään tehtaalta rahtiterminaaliin Kouvolaan, 2–3 päivää Hampuriin ja 7 päivää 
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Bracchiin. Alla olevassa taulukossa on esitetty erotus toteutuneen läpimenoajan ja S-Plan 

aikataulun mukaisen läpimenoajan välillä (Taulukko 9). 

 

Taulukko 9. 2021 hissikorien läpimenoaikojen vertailu oletusaikoihin 

Hissikorityyppi Hissikorin valmistuskategoria % - koko 
tuotannosta 

BOM (2f) - Ex 
works 

erotus päivissä 
ALTA ALTA CAR 4,6 % 61 
MCD CAR, MCD 0,3 % 1 
HMC CAR_COMP_HMC111 - HMC555 (22 

erilaista) 
48,5 % 12 

COMP_CAR__MGN1 0,3 % 

20 

COMP_CAR__MGN2 0,3 % 
COMP_CAR__SPEB 0,4 % 
COMP_CAR__SPEC 0,6 % 
COMP_CAR__SPEC2 0,3 % 

NANOSPACE NANOSPACE CAR 13,4 % 0 
SCENIC SCENIC CAR 0,6 % 35 
TRANSYS COMP_CAR__TSYS 8,3 % 16 

COMP_CAR__TSYSB 1,4 % 

16 COMP_CAR__TSYSC 2,1 % 
COMP_CAR__TSYSV 1,8 % 

Visual MCD COMP_CAR__HMC1P 5,1 % 

17 
COMP_CAR__HMC1S 4,9 % 
COMP_CAR__HMC2P 0,3 % 
COMP_CAR__HMC2S 1,1 % 
COMP_CAR__SPEB 0,8 % 

30 COMP_CAR__SPEC 2,5 % 
COMP_CAR__SPEC2 2,3 %  
KAIKKI YHTEENSÄ 100,0 % 

 

 

Ainoastaan NANOSPACE - korit ovat lähellä S-Plan aikoja. S-Plan 3 luokka noudattavat 

HMC111 – HMC555 - korit pääsevät myös lähelle oletusaikoja. S-Plan 5 luokan - korit, 

kuten ALTA CAR, SCENIC CAR, MGN (MARINE) ja SPE-korit ovat kaikki aika kaukana 

oletetusta läpimenoajasta. Tämä ei kuitenkaan kerro sitä, onko itse korin valmistus kestänyt 

suunniteltua pidempään vaan sen kuinka paljon ylimääräistä aikaa on varattu koko tilaus- ja 

toimitusprosessille valmistuskuvien valmistumisesta siihen, kun korit toimitetaan ulos 

tehtaalta. Hissikoreille tehtiin järjestäen valmistuskuvat viikkoja aikaisemmin ennen itse 

tuotannon aloitusta (kuva 29). Tietyille hissikorityypeille tämä onkin välttämätöntä 

materiaalien pitkien toimitusaikojen vuoksi. Materiaalien ollessa standardimateriaaleja 

KONE:en valikoimista tässä projektin vaiheessa ei tulisi olla puskuria laisinkaan vaan 

valmistuksen voisi aloittaa heti ohjelmoinnin valmistuttua (Kuva 26). 
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Kuva 26. Aikapuskuri toimistoprosessin ja tehtaan valmistusprosessin välissä. 

 

Itse valmistuksesta löytyi myös viiveitä eri valmistusprosessien välillä. Nämä olivat 

kuitenkin todella pieniä. Viiveet valmistuksessa johtuivat useimmiten seuraavista syistä: 

- Korien materiaaleja ei ole saatu ajoissa tehtaalle kalustukseen 

- Levytyökeskukset tai kanttauskoneet ovat ylikuormitettuja 

- Koreille ei löydy vapaita asennusresursseja 

 

Yllä keskustellut ajat ovat hissikorien läpimenoaikoja tehtaalla. Hissikorin kalustamiseen 

käytetty aika tehtaalla olikin jo hankalampi selvittää. Dataa ei ollut saatavilla suoraan SAP 

toiminnanohjausjärjestelmästä, vaan sen keräämisen tuli käyttää tuotannon raportteja MES 

tuotannonohjausjärjestelmästä. Dataa oli saatavilla vuoden 2021 tuotannosta lähes koko 

vuoden ajalta tätä työtä tehtäessä. Alla olevat ajat ovat läpimenoaikoja kalustussoluissa 

alkaen siitä, kun hissikori kuitataan tähän työvaiheeseen sisään loppuen siihen, kun kori on 

valmis pakattavaksi (Taulukko 10). 
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Taulukko 10. Hissikorien kalustusajat 

Hissikorityyppi Keskimääräinen 
läpimenoaika, 

kalustus, päiviä 

% - osuus koko 
tuotannosta 

ALTA 8,7 2,70 % 
MCD 8,5 0,26 % 
HMC 3,1 57,66 % 

VISUAL MCD 4,8 13,87 % 
TRANSYS 3,5 9,67 % 
NANOSPACE 8,7 15,22 % 
SCENIC 11,1 0,62 % 

 

Hissikorin läpimenoaika kalustussoluissa on siis ollut jossain 3–11 päivän välillä. 

Yksinkertaisemmat S-Plan 3-luokan HMC - korit vievät vähiten aikaa, kun taas SCENIC - 

korit eniten. NANOSPACE - korin osalta läpimenoaikaa kasvattaa se, että tälle korityypille 

tehdään tehtaalla myös lattia ja katto, kun se muille korityypeille tilataan lähes aina ulkoa. 

NANOSPACE – korin kalustus tehdään täysin manuaalisesti. SCENIC - hissikorien osalta 

data ei ole realistista pienen kappalemäärän vuoksi. Työn aloitus- ja lopetuspäivien 

kuittaukset eivät myöskään voi tämän hissityypin osalta pitää paikkansa, koska koko hissin 

läpimenoaika on kuukausia erikoismateriaalien toimitusaikojen vuoksi. Onkin oletettavaa, 

että asentajat eivät kuittaa todellisia työn aloituspäiviä järjestelmään. 

 

Alla olevaan taulukkoon on kerätty läpimenoaikoja HMC - hissikorien pääkomponenteista, 

jotka valmistetaan Hyvinkään tehtaalla. On huomioitavaa, että lähes kaikki katot ja lattiat 

ostetaan ulkopuolisilta toimittajilta. Hyvinkään tehtaalla hitsataan vain vaativimmat ja 

erikoisimmat katto- ja lattiarakenteet. Alla olevassa listassa on siis vain yleisimpiä korin 

osia. Koreissa on myös vaihteleva määrä muita osia korityypin ja käyttötarkoituksen 

mukaan. Näistä on esimerkkilistaus alempana taulukossa (Taulukko 11). 

 

Taulukko 11. HMC - korinosien läpimenoaikoja 

Korinosa Keskimääräinen 
läpimenoaika, 
päiviä 

Työkeskus /-solu 
 

Kappalemäärä 

HMC wall panel 0,4 Levytyökeskus 778 
HMC front wall 0,6 Levytyökeskus 318 
HMC vertical stiffener 0,9 Levytyökeskus 129 
HMC horizontal stiffener 4,4 Levytyökeskus 961 
HMC wall panel robo assembly 0,6 Robottiliimaus 1016 
HMC wall panel assembly 7,7 HMC kalustussolu 11209 
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Ensimmäisenä taulukossa listatut seinäpaneelit saadaan linjalta ulos keskimäärin puolen 

työpäivän aikana. Itse työaika on lyhyt, mutta Levytyökeskus 1:sen (PrimaPower) 

työkuorma on kova ja osia joudutaan odottamaan tämän vuoksi. Seinäelementteihin 

liimattavat pystyjäykisteet (vertical stiffener) saadaan myös Levytyökeskus 1:ltä 

keskimääräisesti yhden työpäivän aikana. Vaakajäykisteiden (horizontal stiffener) 

läpimenoaika on huomattavasti pidempi, kuin muiden HMC - korinosien. Keskimäärin yli 4 

työpäivää. Tämä on jo huomattava ero muihin HMC - korinosiin verrattuna ja johtuu siitä, 

että nämä on vielä nykyään taivutettava manuaalisesti. HMC - korien lopullinen kalustus ja 

osien keräys pakkausta ja lähetystä varten tehdään heti seinäelementtien liimaamisen 

jälkeen. Keskimääräinen läpimenoaika on 7,7 päivää. Näin pitkään läpimenoaikaan 

vaikuttavat linjan ahtaus ja työntekijöiden määrä. 

 

Toisena esimerkkinä on aiemmin eniten valmistettu korityyppi MCD ja sen pääkomponentit 

(Taulukko12). Läpimenoajat ovat selkeästi pidempiä. Tämä johtuu osittain siitä, että korin 

rakenne on monimutkaisempi. Seinäelementit piste-hitsataan seinäkokonaisuudeksi 

manuaalisesti robottihitsauksen sijaan. Nykyisessä robottiliimaussolussa oli aiemmin 

robottipiste- hitsaussolu, josta on nyt luovuttu korivalmistuksen pääpainon siirryttyä HMC:n 

liimattuun seinärakenteeseen. MCD koreja toimitetaan nykyisin lähinnä kohteisiin, joihin 

tarvitaan normaalia henkilöhissikoria vahvempaa korirakennetta tai korin mitat ovat HMC - 

korityypin ulkopuolella. Esimerkkinä voidaan mainita raskas autohissi, jonka sivuseinän 

pituus voi olla jopa 6 m tyypillisen henkilöhissikorin 2 m sijaan. 

 

Taulukko 12. MCD - korinosien läpimenoaikoja 

Korinosa Keskimääräinen 
läpimenoaika, 

päiviä 

Työkeskus /-solu 
 

Kappalemäärä 

MCD front wall 10,3 Levytyökeskus + 
taivutus 

480 

MCD horizontal / vertical wall 11,1 Levytyökeskus + 
taivutus 

374 

Manufactured ceiling 48,8 Lattiat ja katot solu 29 
Wall glass assembly 12,0 Korien kalustussolu 251 

 

Kaikissa koreissa on yllä listattujen pääkorinosien lisäksi vielä paljon muita osia. 

Tyypillisesti yhteen koriin valmistetaan tai kokoonpannaan noin 25–40 osaa. Alla listattuna 

tyypillisimpiä niistä ja keskimääräisiä kappalemääriä läpimenoaikoineen (Taulukko 13). 
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Taulukko 13. Tyypillisten korinosien kokonaisläpimenoaikoja tehtaalla 

Korinosa 
Kappalemäärä 

korissa (tyypillinen) 
Keskimääräinen 

läpimenoaika 
Potkupelti 3 4,2 pv 
Puskulista 0–6 4,5 pv 
Pystyjäykisteet 3–16 katso yllä HMC/MCD 
Vaakajäykisteet 3–16 katso yllä HMC/MCD 
Muut jäykisteet 2–8 katso yllä HMC/MCD 
Seinäpaneelit 6–12 katso yllä HMC/MCD 
Äänieristyspaketin ulkoseinäpaneelit 0–6 5,0 pv 
Laminaatit 0–6 0,8 pv 
Nappipaneelin taustalevyt 1–2 0,1 pv 
Peililistat 0–4 1,6 pv 
Etuseinärakenteet ovipielineen 2 7,4 pv 
Katto- ja valaisinrakenteet 1 15,0 pv 
Lattiarakenteet 1 7,2 pv 
Lasiseinärakenteet 0–3 12,6 pv 

 

3.4 Koritehtaan kuormitus kuukausittain 

Vuoden 2021 menneet ja tulevat toimitukset jakautuvat kuukausittain alla olevan kuvaajan 

mukaan. Toimitukset ovat siis toteutuneita toimituksia lokakuuhun asti ja SAP:ssa ajoitettuja 

toimituksia marras- ja joulukuun osalta (Kuva 27). 

 

 

Kuva 27. 2021 hissikoritoimitukset kuukausittain. 

 

Kaaviossa on näytetty eri väreillä ei hissikorityypit. Suluissa näkyy hissien S-Plan 

toimitusluokka. Koko tehtaan työkuorma jakautuu aika tasaisesti eri kuukausille vuoden 

aikana. Poikkeuksena heinäkuun kesäloma-aika, sekä joulukuu. Heinäkuussa tehtaan 

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

2021 toimitukset kuukausittain

ALTA CAR (5) MCD MGN (5) MCD SPEC (5) HMC111-HMC555 (3)

HMC MGN (5) HMC SPE (5) NANONOSPACE (3) SCENIC (5)

TRANSYS HMC (3) TRANSYS SPE (4) VISUAL MCD (4) VISUAL SPE (5)
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työkuoma pyritään pitämään pienempänä kesälomien vuoksi. Loppuvuoden työkuorma 

yritetään aina saada hoidettua ennen joulun ja uuden vuoden välisiä päiviä. Jotta saataisiin 

parempi kuva eri valmistussolujen kuormasta, on lukuja syytä katsoa korityypeittäin. 

 

NANOSPACE - hissikorit tehdään omassa NANOSPACE solussaan. Työkuorma tässä 

solussa vaihtelee 32–70 hissikorin kuukausimäärällä. Keskiarvo on 48 koria kuukaudessa. 

Viikoittainen työkuorma vaihtelee siis 7 ja 16 hissikorin välillä ja on keskiarvoltaan 11 koria 

viikossa (Kuva 28). 

 

 

Kuva 28. 2021 NANOSPACE toimitukset kuukausittain. 

 

Ylivoimaisesti eniten tehtaalta toimitetaan HMC111-HMC555 - korityyppejä. Näiden 

korien valmistuksessa pystytään käyttämään automaatiota levyjen leikkaus- ja 

lävistysvaiheessa, taivutuksessa, jäykkäreiden varastoinnissa ja liimauksessa. Ainoastaan 

osien keräily ja pakkaus tehdään manuaalisesti täysin ihmisvoimin. Koreja menee 

kuukaudessa ** – ** kpl keskiarvon ollessa **. Viikoittain näitä menee siis ** – ** kpl. 

Kuormien vaihtelu on huomattavan suurta kuukausittain (Kuva 29). 

 

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

2021 toimitukset kuukausittain

NANONOSPACE (3)
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Kuva 29. 2021 HMC111-HMC555 toimitukset kuukausittain. 

 

SCENIC koreja menee vuosittain todella pieniä määriä verrattuina muihin korityyppeihin. 

Työmäärältään nämä ovat kuitenkin todella isoja ja vaativat usein lisäostoja tai osien 

muokkausta kesken valmistuksen. Valmistusaika on usein todella pitkä ja korit vaativat 

valmistussolulta lattiapinta-alaa jopa kuukausien ajan. Materiaaliostot ja erikoismateriaalien 

toimitusajat ovat kriittisiä näiden korien valmistusta suunniteltaessa. Työvoiman saatavuus 

on myös suunniteltava tarkasti, koska tehtaalla on vain kourallinen asentajia, jotka osaavat 

näitä haastavimpia hissikoreja kasata (Kuva 30). 

 

Kuva 30. 2021 SCENIC toimitukset kuukausittain. 

 

MARINE koreja valmistetiin selkeästi muita korityyppejä vähemmän. Tämä johtui selkeästi 

Korona – viruksen mukanaan tuomista markkinoinen hiljenemisestä 

laivanrakennusteollisuudessa.  MARINE - korien toimitukset on kuitenkin suunniteltava 

tarkkaan niiden laajemman toimitussisällön ja korien kasauksen vuoksi. MARINE - 

hissikorit toimitetaan aina tehtaalta korikehyksen kanssa ja täysin sähköistettynä. 

Koritehtaalle joudutaan täten tilaamaan materiaaleja muilta KONE:en tehtailta. Normaalisti 

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

2021 toimitukset kuukausittain

HMC111-HMC555 (3)

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

2021 toimitukset kuukausittain

SCENIC (5)
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kaikki tehtaat toimittavat materiaalit suoraan rahtiterminaaleihin ja ne kohtaavat toisensa 

vasta työmaalla. Tehtaalle tilattavia materiaaleja ovat: korikehys taittopyörineen, korin 

sähköistys, korin ovi ja ovioperaattori, nappipaneeli (Kuva 31). 

 

 

Kuva 31. 2021 MARINE - korien toimitukset kuukausittain. 

 

Seuraavassa kuvaajassa on esitetty ryhmä, ”muut erikoiskorit”. Tämä ryhmä pitää sisällään 

kaikki sellaiset korit, jotka vaativat sisustuspaneelien tai varusteiden asennusta jo tehtaalla, 

korin pystytyksen tehtaalla ja ne korit, joille on tilattu asiakastarkastus. Merkillepantavaa 

tämän taulukon osalta on VISUAL MCD - korien tuotannon loppuminen lähes kokonaan 

loppuvuotta kohden (Kuva 32). Tämä korityyppi tullaan jatkossa korvaamaan kokonaan 

robottiliimatulla HMC - hissikorityypillä. 

 

 

Kuva 32. 2021 Muiden erikoiskorien toimitukset kuukausittain. 

 

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

2021 toimitukset kuukausittain

MCD MGN (5) HMC MGN (5)

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

2021 toimitukset kuukausittain

ALTA CAR (5) MCD SPEC (5) HMC SPE (5) TRANSYS SPE (4) VISUAL MCD (4) VISUAL SPE (5)
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3.5 Tuoteperheiden valinta 

Tuoteperheen valinnassa on tärkeätä, että valitun tuoteperheen tuotteet noudattavat samaa 

valmistusprosessia ja kulkevat eri valmistusvaiheiden läpi samassa järjestyksessä. (Rother 

1999). Työn ohjausryhmän kaikilla jäsenillä oli sama mielipide, että työssä tulisi keskittyä 

etupäässä niihin hissikoreihin, joita valmistetaan kappalemääräisesti eniten vuodessa.  

 

KONE:ella käytetään valmistusta ajoittaessa aiemmin esiteltyjä S-Plan luokkia (katso 

1.10.6). Halusin valita tutkimukseen yhden hissityypin kaikista S-Plan toimitusluokista, jotta 

saataisiin tehtyä arvovirtakuvaus kaikista erilaisista toimitusprosesseista. Tarkasteltaviksi 

tuoteperheiksi valittiin 3 hissikorityyppiä: 

 

 HMC111-HMC555 – S-Plan luokka 3 

 TSYSB – S-Plan luokka 4 

 ALTA – S-Plan luokka 5 

 

HMC111-HMC555 koreja toimitetaan ylivoimaisesti eniten vuodessa. TSYSB koreja 

toimitettiin vain murto-osa tutkittavien HMC - korien kappalemääristä, mutta tämä 

korityyppi edusti hyvin S-Plan 4 luokkaa toimitusajoiltaan ja otettiin sen vuoksi 

tutkittavaksi. ALTA – koreja oli vuoden 2021 kokonaistuotannosta vain 4,62 %. Tälle 

korityypille tilataan usein materiaaleja ulkopuolisilta toimittajilta. Tämän vuoksi se esittää 

hyvin toista ääripäätä läpimenoaikojen osalta kuin pitkälle automatisoitu HMC - korien 

tuotanto. 

 

NANOSPACE - koreja toimitettiin toisiksi eniten kappalemäärissä. NANOSPACE - 

korityyppi kootaan omalla linjallaan ja tämän linjan tuotanto pääsi toteutuneen tuotantoajan 

tavoitteeseen keskiarvoltaan. NANOSPACE - korin rakenne ja kasaaminen eroaa paljon 

muiden hissikorityyppien vastaavista. Tämän vuoksi jätin tämän korityypin tutkimuksen 

ulkopuolelle. Tätä tulisi tutkia erillisenä, omana tutkimuksenaan. TSYS - korityyppiä 

toimitettiin kappalemääräisesti kolmanneksi eniten vuonna 2021, mutta en valinnut sitä 

tarkasteltavaksi, koska se noudattaa paljolti samaa valmistusprosessia kuin HMC111-

HMC555 - koritkin.  
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3.6 Arvovirtakuvaus (VSM - Value Stream Mapping) nykytilanteesta 

Kerättyjen lähtötietojen avulla tehtiin arvovirtakuvaukset kolmen eri S-Plan luokan 

hisseistä. Arvovirtakuvaukset ovat esitetty liitteissä II - IV. Liitteessä I on esitetty 

arvovirtakuvauksessa yleisimmin käytetyt kuvakkeet. Tärkeimmät kuvakkeet ovat esitelty 

tarkemmin teoriaosuudessa. Työn ohjausta kuvattaviin nuoliin kannattaa kiinnittää 

erityisesti huomiota. Lean ohjeiden mukaan nykyisissä prosesseissa paljon näkyvää 

työntöohjausta (pull) tulisi välttää ja sen sijaan pyrkiä imuohjaukseen (push), FIFO linjaan 

(Kuva 33). Tässä linjassa tilauksia ”vedetään” sisään asiakastarpeen mukaan sillä 

periaatteella, että ensin sisään tullut tilaus myös toimitetaan ensimmäisenä ulos. 

 

 

Kuva 33. Arvovirtakuvauksen työn ohjauskuvakkeet. 

 

Arvovirtakuvauksessa on siis esitetty koko hissikorin tilaus- ja toimitusprosessi. Tilaus 

kirjataan SAP systeemiin sisään sen jälkeen, kun myyntiyhtiö on vapauttanut tilauksen joko 

kuvahyväksynnän- tai myyntispesifikaation hyväksynnän jälkeen. Tämän jälkeen projekti-

insinööri tarkistaa, että tilaus on kunnossa ja siinä on kaikki tarvittavat lähtötiedot. Sen 

jälkeen hän avaa tarvittavat tilausrivit SAP:iin ja aikatauluttaa toimituksen S-Plan 3a pisteen 

mukaan. Tässä aikataulupisteessä materiaalien tulisi olla rahtiterminaalissa valmiina 

lähtemään asiakkaalle, eli myyntiyhtiölle. 

 

Olen merkannut arvovirtakuvaukseen aikataulupisteet vihreillä pallukoilla, ja pisteen sisässä 

on pisteen nimi (tai numero). Alla olevassa esimerkissä 2 tarkoittaa valmistuslupaa, 2f 

tarkoittaa suunnittelun ja MM tarkoittaa ostoaktiviteetin (material management) 

valmistumista. Näiden pisteiden välisen toteutuneen ajan olen näyttänyt sinisen laatikon 

sisällä. Ajat ovat aina keskiarvoja kyseiselle hissikorityypille. Vaihteluvälit minimi- ja 

maksimiarvoineen löytyvät ylempää tästä tutkimusosiosta. S-Plan oletusajat näkyvät 

vihreissä laatikoissa (Kuva 34). 
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Kuva 34. Aikataulupisteet arvovirtakuvauksessa. 

 

Toimistoprosessi on kuvattu arvovirtakuvauksen yläosassa ja valmistusprosessi alaosassa. 

Hissikorien valmistukselle oleelliset aikataulupisteet ovat seuraavat: 

 

2 Myyntiyhtiö antaa hissille valmistusluvan 

2f Hissin suunnittelu on valmis 

MM Hissin ostotilaukset ovat valmiina 

EW Ex Works (3a – 4pv) 

3a Materiaali valmiina lähetettäväksi KONE rahtiterminaalissa 

 

Näistä MM ja EW eivät ole varsinaisesti KONE S-Plan pisteitä, mutta oleellisia 

aikataulupisteitä tämän työn kannalta. Toimistoprosessin aikataulu kulkee oikealta 

vasemmalle, kun taas valmistusprosessi vasemmalta oikealle. Eri prosessin vaiheet ovat aina 

omana laatikkonaan ja laatikossa on ilmoitettu kyseiseen tehtävään allokoitujen 

työntekijöiden määrä, vaiheaika (C/T) tunneissa ja läpimenoaika (L/T) päivissä. Alla 

olevassa kuvassa on esitetty Car BOM eli hissikorin materiaalien erittelyaktiviteetti. Tämän 

aloitusaika on ollut keskimäärin 8 päivää edellisen suunnitteluaktiviteetin jälkeen. 

Vaihteluväli tälle läpimenoajalle on ollut 3–8 päivän välillä. Työtä on tehty keskimäärin 3 

tuntia per hissikori. Vaihteluväli tälle on ollut 0–21 tuntia. Eli lyhimmillään erittely on tehty 

alle tunnissa. Resursseja tähän on 3 ihmistä (Kuva 35). 
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Kuva 35. Prosessilaatikko toimistoprosessin hissikorin erittelystä (Car BOM). 

 

Prosessien väleissä olevat nuolet kuvaavat tiedon siirtoa prosessin vaiheesta toiseen. 

Hissikorin mukana kulkee prosessista toiseen vielä myös kansio, joka toimii 

työmääräyksenä lähinnä vain manuaalitaivutussolulle. Muille prosessin vaiheille tilaus 

siirtyy sähköisessä muodossa ja valmistuskuvat katsotaan vain tietokonenäytön ruudulta. 

 

Asiakas on kuvattu arvovirtakuvauksen oikeaan laitaan, kuten myös kuukausittainen 

tilausmäärä kyseisille hissikorityypeille. Asiakas on Hyvinkään hissikoritehtaalle 

käytännössä aina yksi KONE:en rahtiterminaaleista. 

 

Tehtaalle materiaaleja toimittavat yritykset ovat näytetty kuvan vasemmassa laidassa. 

Käytännössä materiaalitoimituksia tulee useita päivittäin. Nämä materiaaleja toimittavat 

yritykset ovat avainasemassa tuotannon toimivuuden kannalta, etenkin hissikoreille, joilla 

on erikoisempia sisustusmateriaaleja. Materiaalien toimitusajat esimerkiksi aidoille 

marmorikivipinnoille voivat olla todella pitkiä ja ESU MM osaston on tehtävä ostot ajoissa, 

jotta materiaalit olisivat valmiina tehtaalla koreja kalustettaessa. 

 

Alareunassa on kuvattu eri valmistussolut ja materiaalien virtaus solusta toiseen. 

Sinivalkoraidallinen nuoli kuvaa työntöohjausta (PUSH). Edellinen työvaihe ei siis tee 

materiaalia sen mukaan, miten seuraava vaihe sitä tarvitsee, vaan käytännössä solujen välissä 

materiaalit ovat välivarastoissa, joko automaattivarastossa tai materiaalikärryissä tehtaan 

lattialla. 
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Projektien hallintaan ja aikataulutuksen hoitavat projekti-insinöörit tehtaan eri osastoilta 

uusien hissien toimitusyksiköstä SOF, SSE modernisointiyksiköstä, MARINE - yksiköstä 

tai MP FIN suurien ja vaativien projektien toimitusyksiköstä. 

 

Koko tilausprosessin yhteenlasketut vaihe- ja läpimenoajat näkyvät kuvan vasemmassa 

yläreunassa ja valmistusprosessin kuvan oikeassa alalaidassa. Kaikki ajat ovat 

keskimääräisiä aikoja kyseiselle hissikorityypille.  

 

3.7 Hissikorien tilaus- ja toimitusprosessin haasteet 

Haastattelujen, datan analysoinnin perusteelta on tähän kappaleeseen kerätty haasteita ja 

mahdollisia ongelmakohtia nykyisessä hissikorien tilaus- ja toimitusprosessissa. 

 

Tuotevalikoima 

KONE:eella on aina ollut iso määrä erilaisia tuotteita tarjonnassa. Vanhojen 

hissikorityyppien ja hissikorimateriaalien poistaminen valikoimasta on usein hidasta tai 

vanhoja materiaaleja ei olla haluttu poistaa ollenkaan jatkuvan kysynnän vuoksi. Tällöin 

nämä materiaalit tulisi ottaa takaisin mukaan tarjontaan tai tuotevastaavan tulisi ilmoittaa 

selkeästi KONE myyntiyhtiöille, että näitä ei ole enää saatavilla. Hissikorityyppejä on viime 

vuosina onnistuttu jo hyvin yhdenmukaistamaan ja vähentämään ja sama kehitys jatkuu 

myös lähivuosina tehtaan johdon mukaan. KONE:ella onkin jo käynnissä kaikkia 

hissituotteita koskeva globaali kehitysohjelma, jolla pyritään harmonisoimaan ja 

yksinkertaistamaan tuotetarjontaa. 

 

Valmistusajat, S-Plan 

Nykyisin hissit avataan tuotannonohjausjärjestelmään käyttäen apuna S-Plan 

toimitusaikatauluja. Näissä aikatauluissa on jo oletuksena hukkaa jokaisten prosessien 

välissä. Tilaus ei virtaa tarpeen mukaan (Pull) vaan jokainen vaihe suunnittelee tai valmistaa 

tuotetta varastoon. Aikatauluihin tarvitaan pientä puskuria aina kun kyseessä on toiminto, 

jota ei voida täysin automatisoida ja jossa käytetään ihmisiä resursseina, mutta nämä puskurit 

tulisi minimoida. S-Plan ajat perustuvat aikoihin, jolloin Hyvinkään tehtaalta toimitettiin 

kokonaisia hissejä ulos. Koko S-Plan tulisi miettiä uudelleen nykyisen tarpeen mukaan. 
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Käytännössä hissikorit valmistetaan aina 1-2 viikkoa aikaisemmin, kuin on pyydetty ja 

toimitetaan rahtiterminaaliin odottamaan. Tämä johtuu siitä, että pitää tarjota rajoittamatonta 

kapasiteettia. Osa siis tehdään aiemmin tuotannon tasapainottamiseksi. Tällaisista turhista 

puskureista olisi luovuttava, jotta voitaisiin oikeasti tehostaa tuotantoa. Puskurit piilottavat 

ongelmat muissa valmistusprosessin vaiheissa. Katso (Kuva 3. Ongelmat esillä). Tämä 

Toyotalla aikoinaan työskennelleen Taiichi Ohno:n havainto oli todella merkityksellinen 

Lean menetelmien kehittämisessä Toyotalla. Puskureita lisäämällä tuotannon todelliset 

ongelmat jäävät piiloon ja tuotantoa on mahdotonta tehostaa. Poistamalla puskureita yksi 

kerrallaan ja ratkaisemalla esiin tulevia ongelmia ja haasteita saadaan läpimenoaikaa 

lyhennettyä ja tuotantoa tehostettua. 

 

Suunnitteluajat 

KONE S-Plan aikatauluissa on varattu aikaa suunnittelulle usein viikkoja, vaikka osat 

suunniteltaisiin automaattiohjelmistoilla. Todelliset suunnitteluaikatarpeet tulisi miettiä 

yhdessä suunnitteluosastojen kanssa ja päivittä eri hissikorityyppien oletusaikatauluihin. 

 

UNSP prosessi 

Tämä jonkin tietyn tilauksen tai tilauksien nopeuttamiseen tarkoitettu prosessi (Under S-

Plan), nopeuttaa tietyn hissikoritilauksen tuotantoa laittamalle sen työlistan kärkeen. 

Samalla tämä, joka ainoa kerta, viivästyttää muiden jo valmistuksessa olevien hissikorien 

tuotantoa. Tämän prosessin aiheuttamia viiveitä vuosittain tulisi tarkastella ja raportoida. 

Viiveet saattavat olla todella merkityksellisiä ja suuria vuositasolla. Jos näin on, tämän 

prosessin tilalle tulisi kehittää jokin toimivampi prosessi kiireellisiä tapauksia varten. 

 

Hissikorien hyväksyntä ja muutokset 

Yksi isoimpana ongelmana tehtaalla on muutokset jo hyväksyttyyn hissikoriin, jonka 

tuotanto on jo aloitettu. Näitä muutoksia tulee etenkin vaativille S-Plan 4 ja 5 luokan 

hissikoreille usein. Asiakas saattaa haluta jo sovitun seinämateriaalin sijaan jotain toista 

materiaalia. Tällöin jo aloitettu tuotanto joudutaan keskeyttämään ja hissikorit jäävät 

keskeneräisenä tehtaan lattialle odottamaan. Pahimmassa tapauksessa jo valmistettuja 

seinäelementtejä joudutaan heittämään kierrätykseen. Tällaisessa tapauksessa on tärkeää, 

että muutosprosessille on selkeät ohjeet ja säännöt myös asiakkaan suuntaan. Aina kun 

tietynlainen muutos jo aloitettuun tuotantoon halutaan, on siihen oltava selkeät pelisäännöt. 
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Asiakkaalle tulee selkeästi kertoa, mitä seuraamuksia tuotannon keskeytyksellä on 

rahallisesti ja aikataulullisesti. Nyt keskeytetty tuotanto näkyy usein tehtaan raporteissa 

virheinä tai myöhästymisenä, vaikka todellisuudessa muutosprosessia ei ole vain hoidettu 

oikein asiakkaan kanssa. 

 

MES tuotannonohjausjärjestelmä 

Hiljattain käyttöön otettu MES tuotannonohjausjärjestelmä vaatii vielä kehitystyötä. Itse 

järjestelmä tuntuu jo toimivan aika luotettavasti, mutta sen käyttöä tulisi vielä kehittää. 

Työntekijöiden haastattelujen perusteella selvisi, että materiaaleja ei aina kuitata 

valmistuneeksi MES järjestelmään, vaikka ne olisivat jo seuraavassa työvaiheessa työn alla. 

Näin on käynyt ainakin NANOSPACE - hissikorien materiaalien kanssa. PrimaPower 

levytyökeskukselta valmistuneita materiaaleja ei ole kuitattu siellä valmiiksi, vaikka osat 

ovat jo kuitattu taivutuskoneelta valmiiksi. Osat saadaan NANOSPACE – korisoluun 

kerättäväksi, mutta materiaalien valmistumistiedon puuttuessa lähetyslistoissa on puutteita 

ja näitä joudutaan korjaamaan manuaalisesti ja osia etsimään. 

 

Tutkiessani vuoden ajalta tehtaan hissikorien osien valmistusta, oli havaittavissa, että 

valmistusajat eivät ole monenkaan korinosan kohdalta todellisia, vaan aloitus- ja lopetusajat 

eri prosesseissa saattoivat olla sekunnilleen samoja. Jos tuotantoa halutaan tehostaa, on 

ehdottoman tärkeää, että osien todelliset valmistusajat ovat tiedossa. Tätä tulisi tutkia ja 

kehittää lähes jokaisessa prosessin vaiheessa. Järjestelmä ei voi toimia kunnolla, jos siihen 

ei syötetä tietoa ohjeiden mukaan. Jos taas syy on itse MES järjestelmässä, se tulisi pikaisesti 

korjata. 

 

Suunnitteluvirheet 

Suunnitteluvirheitä löytyi eniten koreista, joissa käytetään erikoismateriaaleja. Yleisimmät 

korityypit, kuten HMC111-HMC555 - korit pystytään suunnittelemaan automaattisesti 

käyttämällä konfigurointiohjelmaa, joka hakee korin mitat ja materiaalit suoraan SAP 

järjestelmässä olevasta hissin materiaalilistasta. Osa suunnitteluvirheistä johtuu vanhoista 

kuvista, jotka ovat jääneet päivittämättä tuotteiden muuttuessa. Työntekijät tehtaalla ovat 

vain automaattisesti muokanneet työkalun, kuten taivutuskoneen ohjelmia sen mukaan, että 

tuote saadaan oikein tehtyä. Tätä ei tulisi hyväksyä, vaan valmistuskuvat tulisivat olla aina 

ajan tasalla. Tärkeätä olisikin saada mahdollisimman moni kori suunniteltua 
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automaattityökalulla, jolloin suunnittelijat voisivat keskittyä hankalampiin koreihin, joita ei 

kannata automaattisuunnittelun piiriin ottaa niiden pienien sarjakokojen vuoksi. Olisi 

tärkeää käydä ajan kanssa eri hissikorityyppien valmistuskuvat läpi ja korjata / poistaa 

vanhentuneet kuvat. 

 

Laatuongelmat 

KONE:ella laatu on yksi tärkeimmistä kriteereistä kaikille hissin osille. Vaikka toimittajien 

ja oman tehtaan laatua seurataan tarkkaan, tulee valmistuksessa aina ajoittain laatuvirheitä 

eri hissikorin osille. Oman tehtaan tuotannossa on tärkeää keskittyä laadun tekemiseen sen 

tarkastamisen sijaan. Heti jos tuotteesta löytyy, laatuvirhe on selvitettävä, onko kyseessä 

suunnittelusta, valmistuksesta vai prosessista johtuva virhe ja korjattava se välittömästi Lean 

oppien mukaan, käyttäen apuna esimerkiksi Viiden kysymyksen menetelmää. (Taulukko 1. 

Viiden miksi kysymyksen menetelmä (Liker 2006, s. 253)). On äärimmäisen tärkeää 

selvittää laatuvirheen perimmäinen syy, eikä vain korjata lopputulosta paremmaksi. 

KONE:ella on käytössä työkalu nimeltä PST, jolla virheitä raportoidaan ja analysoidaan. 

Tämä tilastodataa hyödyntävä työkalu noudattaa LEAN Six Sigma oppeja. KONE:ella on jo 

vuonna 2016 otettu käyttöön myös viiden miksi – kysymyksen laadunparannusmenetelmä.  

 

Maalattavat osat 

Maalaukseen lähetettävät osat tarvitsevat vielä perinteistä tuotantokansiota, johon liitetään 

hissin tiedot ja maalauksen spesifikaatio. Maalausprosessia ei ole jostain syystä saatu vielä 

osaksi tuotannonohjausjärjestelmää. Maalauksen tarve merkataan hissin kansioon sinisellä 

lapulla. Kansiot kerätään hyllyyn, josta MM osaston on se haettava ennen maalaustilausten 

lähettämistä ulos. Maalausprosessi olisi ehdottomasti saatava mukaan sähköiseen 

tuotannonohjausjärjestelmään, jotta tilaukset ja maalausten seuranta toimisi luotettavasti. 

 

Tehtaalla suoritetuissa haastatteluissa ilmeni, että maalausprosessi on myös tehtaan 

työntekijöiden mielestä ongelmallinen. Osia lähetetään maalattavaksi leikkauksen, 

lävistyksen ja taivutuksen jälkeen tehtaan ulkopuoliselle alihankkijalle. Osien seurannan 

ollessa puutteellista, osat ovat usein myöhässä ja hissin kalustus viivästyy tämän vuoksi.  
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Levytyökeskukset 

Levytyökeskus 1:n eli PrimaPower:in, leikkaus ja lävistyslinja on koko ajan ylityöllistetty, 

kun taas Salvagnini:n vastaavalla olisi kapasiteettia ottaa enemmänkin töitä. Haastattelujen 

perusteella tämä johtuu kahdesta asiasta. PrimaPower:ille on helpompi lähettää töitä 

työkeskuksen käyttöliittymän ollessa käyttäjäystävällisempi kuin Salvagninin. Toinen, 

vieläkin ratkaisevampi asia, on se, että PrimaPower pystyy käsittelemään paksumpia 

levypaksuuksia kuin Salvagnini. Kaikki 2 mm tai paksummat levyvahvuudet ohjataan 

PrimaPowerille. Ohuempia paksuuksia olisi kuitenkin ohjattavissa PrimaPower:ilta 

Salvagnini:lle paljonkin. Näin saataisiin levytyökeskusten työkuormaa tasattua ja tuotantoa 

tehostettua. Tätä tulisi tutkia erillisenä projektina ja katsoa, voisiko näiden kahden 

levytyökeskuksen tuotannonohjausta hoitaa keskitetysti, jolloin ohjelmisto itse hoitaisi 

kuormituksen tasapainotuksen. 

 

Kummankin levytyökeskuksen yhteydessä on myös taivutuskoneet saman 

automaattivaraston yhteydessä. Kumpikin näistä pystyisi myös ottamaan isomman 

työkuorman käyttäjien haastattelun perusteella. Tämä olisi taas pois automaattivaraston 

toisella puolella sijaitsevilta manuaalitaivutuskoneilta (5 kpl) ja automaattitaivutuskoneelta, 

joka toimii robotin avulla. 

 

Car kit kokonaisuudet 

Iso osa HMC - korien osista tulee ulkopuolisilta alihankkijoilta. Näitä kutsutaan ”car kit” 

nimellä ja ne sisältävät korien osia kuten käsikaiteita ja puskulistoja. Osia, joita ei ole tarvetta 

asentaa tehtaalla korin seinäelementteihin kiinni, vaan ne asennetaan vasta 

toimituskohteessa, työmaalla koriin kiinni. Nämä ”car kitit” kuitenkin toimitetaan tehtaalle 

ja varastoidaan sinne odottamaan koko korin pakkausta. Pakkauksen jälkeen ne lähetetään 

korin kanssa rahtiterminaaliin odottamaan työmaalle kutsua. Nämä olisi parempi toimittaa 

suoraan rahtiterminaaliin tehtaan sijaan, silloin kuin niitä ei tarvita kalustusvaiheessa vaan 

vasta työmaalla. Tätä prosessia tulisi tutkia ja kehittää. Tehtaalla onkin jo menossa uusi 

kehitysprojekti, jonka seurauksena yhä isompia osakokonaisuuksia hissikoreihin tilattaisiin 

tehtaan ulkopuolelta. Tällöin logistiikka on mietittävä hyvin tarkkaan, ettei kalustettavia 

korin osia toimiteta vahingossa suoraan rahtiterminaaliin tai työmaalla asennettavia osia 

turhaan tehtaalle. 
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4 TAVOITETILA MUUTOSTEN JÄLKEEN 

 

Haluttu tavoitetila muutosten jälkeen on tilaus- ja toimitusprosessi, jossa ei ole hukkaa, eikä 

turhia varastoja. Tavoitetila on helpoin mallintaa käyttämällä samaa visuaalista 

arvovirtakuvausmallia kuin nykytilan kuvaamisessakin. 

 

Arvovirtakuvaus tavoitetilasta 

Liitteessä 5 on kuvattu mahdollista tulevaisuuden arvovirtakuvausta S-Plan 3-luokan 

HMC111-HMC555 hisseille. Tehtaan johdon tavoitteena on harmonisoida tuotteita 

mahdollisimman paljon ja saada tuotevalikoimaa, ja -variaatioita vähennettyä. Tämän 

vuoksi jatkossa suurin osa hissikoreista perustuu HMC - hissikorin liimattuun 

seinärakenteeseen. MCD ja Visual MCD koreista tullaan poistamaan lopulta kokonaan ja 

TRANSYS - koreistakin suurin osa tulee perustumaan HMC rakenteeseen. Raskaat 

tavarahissien korit, TRANSYS autohissit ja osa julkisen liikenteen hissikoreista vaativat 

edelleen hitsattuja seinärakenteita korkeiden lujuusvaatimuksen vuoksi. Näissä tullaan 

edelleen käyttämään pistehitsattuja seinärakenteita, mutta nämä saatetaan tulevaisuudessa 

ostaa alihankkijoilta. 

 

Isoimpana muutoksena aiempaan olisi kuormapiikkien tasaaminen keskitetyn 

tuotannonohjauksen avulla. Sisään tulevia hissikorin valmistuspyyntöjä aikataulutettaisiin 

heti niiden tullessa sisään todellisen toimitusaikatarpeen mukaan ja valmistus ajoitettaisiin 

niin, että eri hissikorien valmistuslinjat olisivat tasaisemmin kuormitettuja ympäri vuoden. 

Tuotantoa ei enää ohjattaisi työnjohtajien toimesta tehtaan lattialta käsin. Tämän 

edellytyksenä on se, että kotitilauksia ei avata tuotannonohjausjärjestelmään heti kun itse 

hissi tilaus tulee sisään vaan vasta kun hissikoreja todella tarvitaan ja niiden spesifikaatio on 

tarkkaan selvitetty. Tuotannon työkuormalle tulisi määrittää tahtiaika, jota pyrittäisiin tämän 

jälkeen seuraamaan tuotannossa. 

 

HMC - hissikorien valmistuslinja tulisi eriyttää muusta tuotannosta omaan linjastoonsa 

tehtaan lattialla. Tilauksen tulisi valmistuksessa siirtyä prosessista toiseen ilman päivien 

viiveitä (kuten tällä hetkellä). Linjan alkupäässä olisi levytyökeskus, 

automaattitaivutuskoneet, korkeavarasto seinelementtien vaaka- ja pystyjäykkäreille ja 

muille tarvikeosille. Varaston koko pyrittäisiin kuitenkin pitämään mahdollisimman pienenä 



75 

 

tilantarpeen ja varastokustannusten minimoimiseksi. Varastosaldoja tulisi seurata jatkuvasti 

ja kappalemäärän mennessä alle hälytysrajan, uusia osia tulisi valmistaa sovitun 

valmistuserän verran. Osien tilaukseen voidaan käyttää esimerkiksi ylempänä esiteltyä 

Kanban systeemiä (Kuva 6. Kanban kortti (Rother ). Hissikorien rakenteita 

yhdenmukaistaessa, myös tarvittavat jäykisteet, kulmatuet ja muut tarvikkeet pystytään 

yhdenmukaistamaan ja osavariaatiot pienenevät huomattavasti. Tällöin myös eniten 

käytettyjen osien varastointi pieneen välivarastoon on mahdollista.  

 

Valmistuslinjan tulisi olla selkeästi sijoitettu tehtaan lattialle, siten että korien valmistus 

etenee prosessivaiheesta toiseen jouhevasti. Katso myös Kuva 8. Virtauskaavio (Flowchart) 

teoriaosuudesta. Näin yksittäisen korin valmistusta on helppo seurata ja mahdolliset 

ongelmatilanteet nähdään ja voidaan selvittää heti, jos materiaaleja kerääntyy eri 

prosessivaiheiden eteen liikaa (Kuva 36). 

 

 

Kuva 36. Valmistuksen virtaus. 

 

Tuotannosta tulisi tehdä täysin puskuriton. Kaikilla eri vaiheiden työntekijöillä tulisi olla 

tieto koko linjaston sen hetkisestä tilanteesta ja paljonko esimerkiksi viikon aikana on vielä 

saatava koreja ulos. Tähän voisi käyttää esimerkiksi näyttösysteemiä, joka on jo Hyvinkää 

MX koneistotehtaalla käytössä (kuva 37). 

 

Tavoite 100 
Valmis 70 
Tarve 30 

Kuva 37. Tuotannon tilannenäyttö. 

 

Tuotannon yksi suurimpia haasteita on erikoismateriaalien tilaus ja saatavuus. Tämän vuoksi 

on tärkeää, että niin kutsuttuihin ”standardi” HMC koreihin ei sallita kuin rajattu määrä 

materiaaleja suoraan KONE:en omasta valikoimasta. Materiaalivariaatioiden kasvaessa on 

mahdotonta taata kaikkien eri materiaalien saatavuutta. Silloin kun erikoisempia, 

alihankkijoilta tilattavia materiaaleja tarvitaan, tulisi hissi eriyttää standardi HMC - 
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hissikorin valmistuslinjalta omalle linjalleen. Tehtaalle mahtuu vain rajallinen määrä eri 

valmistuslinjoja, mutta olisi tärkeää, että ainakin isoimman tuotantomäärän HMC - 

korityypit olisivat omana linjanaan. Linjoja voisi tulevaisuudessa olla esimerkiksi seuraavat 

(Taulukko 14). 

 

Taulukko 14. Valmistuslinjat 

Linja 1 HMC 
Linja 2 NANOSPACE 
Linja 3 SPECIAL 
Linja 4 MARINE 
Linja 5 SCENIC 

 

Kaikkien linjojen tulisi olla omana kokonaisuutenaan, jolloin tuotannon virtausta ja 

kappalemääriä pystytään selkeästi seuraamaan. Linjojen tulisi alkaa elementtien ja osien 

valmistuksesta ja päättyä kalustukseen ja pakkaukseen. Tämän jälkeen pakkaukset 

haettaisiin suoraan ulkona odottavien rekkojen kyytiin ilman välivarastointia. Pakkauslinjan 

siirtoa korien kalustuslinjan perään on jo suunniteltu ja tämä tullaan toteuttamaan lähiaikoina 

ainakin HMC - korien osalta. 

 

Tehtaan layout 

Hissikoritehdasta hallitsee lähes koko tehtaan levyinen automaattivarasto ja sen kyljessä 

olevat levytyökeskukset. Tämän kokonaisuuden siirtämisessä ei ole järkeä, koska 

kustannukset ja käytetty aika olisivat todella suuret. Toinen tehtaan layout suunnittelua 

rajoittava tekijä on asiakastarkastuskorien kasaamiseen tarvittava korkea tila tehtaan toisessa 

päädyssä. Tämä tila on ehdottomasti varattava pystytystä vaativille koreille, joille 

useimmiten tehdään asiakkaan toimesta laatu- tai designtarkastus. Näiden edellä mainittujen 

rajoitteiden lisäksi myös juuri käyttöön otetun seinäelementtien liimaussolun siirtäminen voi 

olla hankalaa, koska solussa on iso korkeavarasto ja liimausrobotteja. 

 

Tehtaalle mahdollista uutta layoutia (Kuva 38) suunniteltaessa tulisi miettiä, miten eri 

hissikorityyppien valmistus saataisiin mahdollisimman virtaviivaiseksi siten, että materiaalit 

virtaisivat prosessista toiseen ja työntekijöillä olisi näkemys, miten itse tuotanto etenee. On 

myös työntekijöille tärkeää nähdä, miten korikokonaisuus muodostuu vain yhden työvaiheen 

sijaan. Kun materiaaleja syötetään linjan toisesta päästä leikkauksen ja lävistyksen jälkeen 
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taivutukseen, siitä kalustukseen, keräilyyn, pakkaukseen ja lähettämöön, on liike 

suoraviivaista ja kaikilla on näköyhteys myös seuraavaan vaiheeseen, joka on oletuksena 

aina edellisen vaiheen asiakas. Näin kaikki tekevät selkeästi työtä yhteisen päämäärän 

hyväksi, eikä yksinään omassa solussa tietämättä onko tekemillään osilla kiire vai tehdäänkö 

niitä vain välivarastoon. Alla on hahmoteltu virtaviivaisempaa tuotantolinjastoa tehtaalle. 

Linjastojen sijoituksiin on monta mahdollisuutta, mutta periaate tulisi olla aina sama. Korin 

valmistuminen etenee prosessista seuraavaan ja edellinen vaihe on aina seuraavan vaiheen 

asiakas. Tehtaalle on jo suunniteltu uutta paukkauslinjaa heti korien kalustussolujen jälkeen. 

Tämä on seuraava askel materiaalien virtauksen virtaviivaistamiseen. 

 

 

Kuva 38. Tehtaan mahdollinen tuleva layout. 

 

Työntekijöiden kannustaminen ja työn monipuolisuus 

Hissikoritehtaalla on jo otettu käyttöön mahdollisuus vaihtaa työtehtäviä. Uuden työtehtävän 

opettelu ja osaaminen tuo mukavaa vaihtelua rutiininomaiseen työhön. Tätä kannattaa 
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kehittää vielä eteenpäin ja suunnitella kaikille työntekijöille heidän itsensä kanssa mielekäs 

oppimispolku. Tehtaalla on monia erilaisia tehtäviä, joista valita. Ja koska Hyvinkään kaikki 

kolme tehdasta ovat nykyään yhden johdon alaisuudessa, on tehtävien vaihto entistä 

helpompaa toteuttaa. 

 

On tärkeätä, että työntekijät ovat myös itse kehittämässä työmenetelmiä ja suunnittelemassa 

sujuvaa tuotantoa. Palautelaatikoihin laitetaan harvoin kovin paljoa ehdotuksia. Onkin 

parempi keskustella parannusehdotuksista jokaisen työntekijän kanssa hänen omalla 

työpaikallaan ja listata kehitysehdotuksia yhdessä ylös. Ihmisiä kannustavat eri asiat ja onkin 

tärkeää selvittää työntekijäkohtaisesti, mikä olisi juuri kyseiselle työntekijälle se sopivin 

kannustin auttamaan toimintojen kehittämisessä. 
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5 ANALYSOINTI JA POHDINTA 

 

Tutkimuksen tuloksena prosessista luotiin arvovirtakuvaukset kolmen eri hissikorityypin 

tilaus- ja toimitusprosessista. Lisäksi luotiin arvovirtakuvaus mahdollisesta tulevaisuuden 

tilaus- ja toimitusprosessista eniten valmistettaville HMC koreille. Lisäksi tutkimuksen 

tuloksena listattiin nykyisen tilaus- ja toimitusprosessin epäkohtia ja mahdollisia 

kehitysideoita.  

 

Nykyisen tilaus- ja toimitusprosessin pullonkaulat ja odotusajat näkyvät liitteinä olevissa 

arvovirtakuvauksissa. Kaikkien hissikorityyppien osalta on mahdollista lyhentää 

läpimenoaikoja etenkin toimistoprosessin osalta. Itse valmistuksen puskureita saadaan vaihe 

vaiheelta pienennettyä automatisoimalla ja virtaviivaistamalla valmistusta. 

 

Hissikoritehtaan tuotannon kuormitusresurssisuhdetta voitaisiin parantaa aikatauluttamalla 

tuotantoa tehtaan eri hissikorivalmistuslinjojen tuotantokapasiteetin mukaan, heti 

hissikoritilausten tullessa sisään tuotannonohjausjärjestelmään. Nykyisin hissikorien 

toimitukset ajoitetaan rajattomaan kapasiteettiin ja tuotantoa ohjataan tehtaan lattiatasolta. 

Kuukausittaiset vaihtelut tuotantomäärissä ovat suuria ja niitä tulisi tasoittaa, jotta tuotantoa 

saataisiin tehostettua ja resurssien käyttöä optimoitua. 

 

Tällaisen työn tekemiseen tarvitaan paljon tietoa tehtaan eri prosesseista. 

Toiminnanohjausjärjestelmä SAP ja S-Plan aikataulutus tuntuvat joissain prosesseissa 

määrittävän työtä, sen sijaan että niitä käytettäisiin työkaluina itse työn ohjaamiseen. 

Aikataulupuskureita löytyi kaikkien etenkin toimistoprosessien väleistä, joten tuotantoa on 

mahdollista tehostaa yksinkertaisesti poistamalla turhia puskureita, hukkaa. Tämä hukka 

johtuu osin käytetystä S-Plan aikataulusta ja siihen sidotusta tilaus- ja toimitusprosessista. 

Jos oletusaikataulussa on puskureita, niitä käytetään, eikä toimintaa tehosteta.  Toinen 

merkittävä hukan lähde liittyy puutteelliseen tuotannonohjausjärjestelmän toimintaan tai 

käyttöön. Töitä ei kuitata valmiiksi tai ne kuitataan valmiiksi samaan aikaan kun työt on 

aloitettu. Töiden aloitus- ja lopetusajat ovat systeemissä usein samoja. Tämä saattaa johtua 

myös siitä, että MES tuotannonohjausjärjestelmä on vasta hiljattain otettu käyttöön ja sen 

vaatii vielä käyttäjille koulutusta. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Nykytilanteen arvovirtakuvauksen avulla pystyimme määrittelemään missä kohtaa tilaus- ja 

toimitusprosessia on hukkaa. Hukkaa löytyi lähinnä toimistoprosessista ja toimistoprosessin 

ja valmistusprosessin välistä. Itse valmistusprosessissa hukan määrä oli pieni. 

Jatkotutkimusaihe – kappaleessa on listattu keinoa niiden poistamiseen. Tilaus- ja 

toimitusprosessin läpimenoaikaa on mahdollista lyhentää. 

 

Suurimmat hukat toimistoprosessissa johtuivat siitä, että hissikorien suunnittelu aloitetaan 

liian aikaisin pyydettyyn toimituspäivään nähden. Suunnittelun valmistuttua hissikoreja ei 

ole tarvetta alkaa valmistamaan vielä viikkoihin. Asiakastoimitusprojekteissa, kuten 

KONE:en hissitoimitukset, voi tulla viime hetkillä muutoksia. Jotta nämä pyydetyt 

muutokset saataisiin valmistuskuviin jo ennen valmistuksen aloitusta, on tärkeää, että 

suunnittelua ja valmistusta ei aloiteta liian aikaisin, vaan vasta viime hetkellä. Tärkeässä 

roolissa muutosten hallinnassa on myyntiyhtiö ja sinne yhteydessä oleva projekti-insinööri. 

Hissikoria ei tule vapauttaa tuotantoon, kuin vasta viime hetkellä. 

 

Hissikoritehtaan kuormitusta ja resursseja seurataan tarkkaan tehtaan lattialla, itse 

valmistuksessa. Jotta saataisiin myös toimistoprosessista sujuvampaa, tulisi kuormitusta 

katsoa jo aiemmassa vaiheessa, toimistoprosessin alussa hissikoritilauksen tullessa sisään. 

 

6.1 Jatkotutkimusaiheet 

 

Hissikoritehtaan tilaus- ja toimitusprosessissa on vielä kehitettävää, mutta jo aloitetut 

kehityshankkeet, kuten pakkauslinjan siirto kalustuslinjan päätyyn, ovat askel oikeaan 

suuntaan. Jatkokehityshankkeina (Taulukko 15) olisi hyvä tutkia ainakin levytyökeskusten 

tuotannonohjausta ja MES tuotannonohjaustyökaluun käyttöä ja sinne kuitattavia töitä, jotta 

saataisiin seurattua todellisia valmistusaikoja. Ajetuista tuotannon SAP raporteista selvisi, 

että osilla tuotteista eivät MES järjestelmään kuitatut töiden aloitus- ja lopetusajat voineet 

pitää paikkansa. Työajat olivat joillain monimutkaisilla tuotteilla 0 sekuntia ja joillain 

yksinkertaisilla tuotteilla päiviä. Tämä on selkeä merkki siitä, että MES 

tuotannonohjausjärjestelmän käyttöä täytyy vielä kouluttaa tai itse työkalua kehittää. 
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Toinen tärkeä jatkotutkimusaihe on levytyökeskusten tuotannonohjauksen toiminta ja sen 

kehittäminen. Kummatkin levytyökeskukset olisi hyvä saada saman tuotannonohjauksen 

alle. Alla listaa mahdollisista jatkokehitystoimenpiteistä. Näistä tulisi keskustella tehtaan 

johtoryhmän kanssa, jonka jälkeen ne tulisi priorisoida ja mahdollisesti toteuttaa. 

 

Taulukko 15. Jatkotutkimusaiheet 

Jatkotutkimusaihe Mitä tehdään? 

MES tuotannonohjausjärjestelmä 
Järjestelmän lopullinen käyttöönotto, seuranta ja 
koulutus. 

Levytyökeskusten ohjaus 
PrimaPower ja Salvagnini linjojen tuotannonohjausten 
yhdistäminen ja kuormituksen tasapainottaminen. 

Tehtaan kuormituksen suunnittelu 

Uudet hissikoritilaukset tulisi ajoittaa tehtaan 
tuotantokapasiteetin mukaisesti jo tilausvaiheessa ja 
tasapainottaa kaikki tuotantosolut niiden kapasiteetin 
mukaan. 

S-Plan aikataulu 
Aikataulusta tulisi poistaa turhat odotusajat prosessien 
väliltä. 

Tehtaan layout 
Tehtaan layoutin virtaviivaistaminen valittujen 
tuoteperheiden mukaan. 

Maalausprosessi 
Maalausprosessi tulisi ottaa mukaan MES 
tuotannonohjausjärjestelmään. 

Tuotevalikoima 
Vanhat hissikorituotteet tulisi poistaa ja tuotetarjontaa 
harmonisoida ja vähentää. 

Suunnitteluvirheet 
Suunnitteluvirheiden seuranta ja juurisyiden etsiminen ja 
laadun parantaminen. 

 

Tutkimuksen aikana tuli haastatteluissa lisäksi esiin mielenkiintoinen kysymys: Voidaanko 

esimerkiksi Hyvinkää ja Italian tehtaiden tuotantoa yhdistää? Eli osa hissikorien osista 

valmistettaisiin Italiassa ja osa Hyvinkään tehtaalla. Valmiit osat toimitetaan joka 

tapauksessa samoihin rahtiterminaaleihin ja sieltä kohdemaahan. Italiassa valmistettavien 

osakokonaisuuksien tulisi olla sellaisia, että ne voidaan asentaa suoraan työmaalla 

hissikoriin ilman, että niitä pitäisi erikseen ottaa Hyvinkään tehtaalle kalustusta varten. 

Vastaavasti Hyvinkään tehtaalla voisi tehdä osakokonaisuuksia Italian hissikoritoimituksiin. 

En listannut tätä jatkotutkimusaiheeksi, mutta tätäkin aihetta voisi tutkia. Näin saataisiin 

tehtaiden tuotantokapasiteettia tasattua. 
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