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1. JOHDANTO 
 

Metsäteollisuuden voimakkaan kansainvälistymisen ja alalla entisestään kiristyneen 

kilpailun seurauksena on entistä tärkeämpää kiinnittää jatkuvasti huomiota tuotannon 

tehostamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen.  

 

Viimeaikojen suhdanteiden ja kartonkien alhaisten hintojen takia ovat uudet 

investoinnit olleet erittäin maltillisia ja niiden tuottovaatimukset korkeita. Tämän 

seurauksena on pyritty löytämään säästö- ja toiminnantehostamiskohteita, jotka eivät 

vaadi suuria investointipääomia, vaan voidaan toteuttaa pääsääntöisesti jo olemassa 

olevien tuotantotekijöiden avulla. Tällaisia mahdollisuuksia sisältyy esimerkiksi 

toiminnanohjauksen ja tuotannonsuunnittelun kehittämiseen ja tuotannon 

tehostamiseen paremman suunnittelun ja tehokkaamman logistiikan hoitamisen 

avulla.  

 

Asiakkaiden vaatimukset paremman laadun, laajemman tuotevalikoiman, lyhyemmän 

toimitusajan ja pienemmän toimituserän osalta ovat myös kasvaneet. Korkean 

palvelutason säilyttämiseksi on pyrittävä lyhentämään tuotannon läpäisyaikaa ja 

välttämään turhia toimintoja muun muassa tarpeettoman tuotteiden siirtelyn ja 

varastoinnin osalta. Tällä tavalla yritetään säilyttää kilpailukykyinen palvelutaso 

mahdollisimman alhaisin kustannuksin. 

 

Muuttamalla kartonkikoneen tuotannonsuunnittelu jalostuslähtöiseksi pyritään 

saavuttamaan kaikki edellä mainitut edut ilman suurien investointipääomien tarvetta. 

Tavoitteena on kehittää tuotannonsuunnittelua niin, että suunnittelun lähtökohtana on 

huomioida asiakkaiden toiveiden täyttäminen lähtien jatkojalostuksen tarpeista ja 

jatkuen aina koko tuotantolinjan läpi pohjakartongin valmistuksen alkuun asti. 
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2. TOIMINNANOHJAUS 
 

Toiminnan ohjauksella tarkoitetaan yrityksen eri toimintojen ja tehtävien 

jokapäiväistä ohjausta ja koordinointia. Toiminnan ohjauksen käsitettä käytetään 

nykyään yleisesti tuotannonohjauksen sijaan, koska yrityksen toiminnan hallinta 

edellyttää tuotannon lisäksi muidenkin toimintojen, kuten myynnin, jakelun, 

tuotesuunnittelun ja hankintojen ohjausta. Pelkästään tuotteiden valmistuksen 

suunnittelusta ja ohjauksesta käytetään käsitettä valmistuksenohjaus /1/. 

 

Yrityksen toiminnan ohjaus käsittää siis suunnittelun, päätöksenteon, toimeenpanon 

ja valvonnan. Toiminnanohjaus voidaan määritellä myös yrityksen toiminnan 

säätelyksi suunnittelulla ja valvonnalla kohti asetettuja tavoitteita /2/.   

Toiminnanohjauksen tavoitteet perustuvat tuotannon yleisiin tavoitteisiin, kuten 

kustannusten minimoimiseen, hyvään aikakilpailukykyyn, laatuun ja joustavuuteen 

/1/. Tavoitteet tähtäävät taloudellisten toimintaedellytysten turvaamiseen, 

tehokkaaseen toimintaa ja korkeatasoiseen asiakaspalveluun /2/.    

 

Yrityksen toiminnanohjauksessa tarvitaan jatkuvasti tietoa sekä yrityksen ulko-, että 

sisäpuolelta. Puutteellisen tiedon perusteella tehdyt päätökset ovat sattumanvaraisia ja 

tulokset arvaamattomia. Oikean tiedon merkitys yrityksen systemaattiselle ja 

loogiselle toiminnalle on suuri, sillä huononkin informaation perusteella voidaan 

saavuttaa satunnaisia onnistumisia, mutta pitkällä aikavälillä onnistuminen ilman 

toimivaa informaatiojärjestelmää on epätodennäköistä /2/.     

 

 

2.1. Logistiikka ja tuotannonohjaus 

 

Logistiikan sisältö voidaan jakaa kolmeen osaan, jotka ovat kuljettaminen, 

varastoiminen ja ohjaaminen. Logistiikka liittyy kiinteästi yritykseen tulevaan 
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(hankinta), sen sisällä kulkevaan (tuotanto) ja sieltä lähtevään (jakelu) 

materiaalivirtaan. Kuvassa 1 on esitetty logistiikkaprosessi /3/.  

 

 
Kuva 1. Logistiikkaprosessi /3/.    

 

Logistiikka voidaan määritellä myös seuraavasti: 

 

Logistiikka on materiaali-, tieto- ja pääomavirtojen, hankinnan, tuotannon, jakelun ja 

kierrätyksen, huolto- ja tukipalvelujen, varastointi-, kuljetus- ja muiden 

lisäarvopalvelun ja – suhteiden kokonaisvaltaista johtamista ja kehittämistä niin, että 

asiakaspalvelun tavoitteet saavutetaan /4,5/.  

 

Tuotannonohjauksen tarkoituksena on ohjata yrityksen tuotantojärjestelmää siten, että 

yrityksen päämäärä ja tavoitteet saavutetaan siltä osin kuin ne ovat 

tuotantojärjestelmästä riippuvaisia. Tuotannonohjaukseen vaikuttavat monet tekijät 

niin yrityksen sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Tuotannonohjaus on markkinoinnin, 

valmistuksen ja ostotoiminnan yhteensovittamista yrityksen tavoitteiden 

saavuttamiseksi /6/.  
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Tuotannonohjauksessa ja – suunnittelussa on huomioitava seuraavat asiat /2/: 

 

–  kuinka varmistaa ja parantaa kuljetusketjun materiaalivirran 

tasaisuutta tuotannonsuunnittelun avulla, kun asiakkaiden tilauskoot 

vaihtelevat huomattavasti.    

–   kuinka hallita toimitusketjun materiaalin määrä jokaisessa ketjun 

vaiheessa       huomioiden satamavarastot, asiakasvarastot jne.  

–    kuinka minimoida kiirekustannukset, esimerkiksi kalliit 

kuljetusmuodot.  

 

 

2.1.1. Logistiikan tavoitteet 

 

Logistiikan tavoitteet voidaan tiivistää kolmeen pääkohtaan /7/: 

 

– Kustannustehokkuus, turhan käsittelyn välttäminen ja työn 

tuottavuuden jatkuva kohottaminen. 

– Läpimenoaikojen lyhentäminen, varastojen pienentäminen ja koko 

sidotun pääoman tuottavuuden jatkuva parantaminen. 

– Palvelutehokkuus, toiminnan laadun jatkuva parantaminen.  

 

Logistiikka ei ole pelkkää kustannustehokkuuden parantamista, vaan se on tärkeä osa 

asiakaslähtöisen palvelun strategiaa /7/.  

 

2.1.2. Tuotannonohjauksen tavoitteet 

 

Tuotannon ohjaukselle voidaan asettaa useita keskenään ristiriitaisia tavoitteita, joita 

ovat esimerkiksi alhaiset valmistuskustannukset, tasainen kuormitus, pieni tuotantoon 
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ja varastoihin sitoutunut pääoma, lyhyt läpäisyaika ja joustava asiakaspalvelu. Lyhyt 

läpäisyaika ei välttämättä aiheuta suuria varastoja ja kustannuksia, jos koneiden 

asetusaikoja pystytään lyhentämään. Tasainen kuormituskaan ei tällöin vaadi 

välttämättä suuria tuotantoeriä /6/.      

 

 

2.2. Tuotannon ohjattavuus 

 

Tuotantojärjestelmän ohjattavuus kuvaa tuotannon kykyä vastata ohjausmuuttujiin. 

Monet eri tekijät tuotannon organisoinnissa ja tuotantojärjestelmässä vaikuttavat 

tuotannon ohjattavuuteen. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa tuotantomuoto, 

materiaalivirtojen ja layoutin selkeys, kapasiteetin joustavuus, tuotevariaatioiden ja 

ohjattavien työvaiheiden määrä ja keskeneräisen tuotannon määrä /1/.  

 

Tuotannon ohjattavuuteen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa ulkoisiin ja sisäisiin 

tekijöihin. Ulkoisia tekijöitä ovat muun muassa asiakkaan esittämät tuotetoivomukset, 

kausivaihtelut ja suhdanteet, joihin ei juurikaan voida vaikuttaa. Sisäisiä tekijöitä, 

joita ovat esimerkiksi tuotannon läpäisyaika, varastojen koko ja tuotevariaatioiden 

määrä, voidaan hallita yrityksen toimesta. Ulkoisiin tekijöihin voidaan pyrkiä 

sopeutumaan valitsemalla sopivimmat ohjausperiaatteet ja kehittämällä sisäisiä 

tekijöitä tarvittavalla tavalla. Tuotannon ohjattavuus voidaankin esittää olevan 

riippuvainen kolmesta muuttujajoukosta, jotka ovat /2/:  

 

 –  tuotantojärjestelmän rakenne 

 –  riittävät ohjausmuuttujat 

 –  ulkoisten muuttujien käyttäytyminen 

     

Tuotannon ohjattavuuden parantamisella on saavutettu hyviä tuloksia tuotannon 

kehittämisessä. Hyvä ohjattavuus tehostaa resurssien hyödyntämistä, jolloin 
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saavutetaan myös vähäisemmät toiminnan virheet ja välilliset kustannukset. 

Tuotannon ohjattavuuden näkökulmasta keskeisimmät keinot ovat läpäisyaikojen 

lyhentäminen, toiminnan itseohjautuvuuden kehittäminen, sekä laatuajattelun 

soveltaminen ja tietokoneohjatun tuotantotekniikan hyödyntäminen /1/.  

 

   

2.3. Tuotannonohjausmuoto 

 

Tuotannonohjausmuoto määräytyy tuotteiden ja asiakaskohtaisuuden tarpeesta, 

tuotannon ja suunnittelun läpäisyajasta sekä asiakkaan toimitusvaatimuksista. Ohjaus 

voi vaihdella tuotteittain, kysynnän kausi- ja suhdannevaihteluiden sekä 

valmistusvaiheiden mukaan /8/.   

 

Tuotantomuodot voidaan jakaa seuraavasti /4,9/: 

 

1. Varasto-ohjautuva tuotanto (Make To Stock, MST) 

 

2. Tilausohjautuva tuotanto (Make To Order, MTO) 

 

3. Tilausohjautuva suunnittelu (Design To Order, DTO)  

 

4. Asiakasohjautuva kokoonpano (Assemble To Order, ATO) 

 

5. Asiakasohjautuva tuotesuunnittelu ja tuotanto (Engineering To Order, ETO) 

 

 

Kuten tuotantotoiminta paperi- ja kartonkiteollisuudessa yleensäkin, toimii myös 

kartonkikone KA1 täysin tilausohjautuvasti johtuen laajasta tuotevalikoimasta ja 

asiakaskohtaisista erikoisvaatimuksista. Varasto-ohjautuvia tuotteita on ainoastaan 
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trimmiapuna käytettävät varastoerät, joita pyritään kuitenkin normaalituotannossa 

välttämään. Asiakasohjautuvan kokoonpanon perusteella toimivat ulkomailla 

toimivat arkittamot /9/. 

 

Tilausohjautuvaa tuotannonohjausmuotoa voidaan käyttää, kun tuotevalikoima on 

laaja, tuotekohtaiset myyntimäärät ovat pieniä ja tuotteen yksikköhinta on korkea. 

Tilausohjautuva tuotannonohjaus edellyttää joko lyhyttä tuotannon läpäisyaikaa tai 

mahdollisuutta toimia pitkillä toimitusajoilla. Kapasiteetin käyttöaste on usein 

pienempi kuin varasto-ohjautuvalla tuotannolla /8/.  

  

Varasto-ohjautuvaa tuotannonohjausta käytetään kun tuotannossa on paljon 

standardituotteita, tuotevalikoima on suppea tai markkinat edellyttävät lyhyttä 

toimitusaikaa. Varasto-ohjautuvan tuotannon ongelmana on tuotevarastoihin 

sitoutunut pääoma /8/. 

 

 

2.4. Tuotannonohjausjärjestelmät 

2.4.1. Just-in-Time – JIT 

 

Just-in-Time (JIT) on tuotantofilosofia, joka sisältää joukon uusia ajatuksia, mutta 

myös paljon vanhoja hyväksi havaittuja toimintatapoja, joita hyödynnetään uudella 

tavalla. Tuotantomalli syntyi vakiotuotannossa, mutta toimintamallia voidaan 

soveltaa onnistuneesti muissakin tuotantomuodoissa. JIT-tuotannon keskeisenä 

ajatuksena on pyrkimys kaiken turhan ja ylimääräisen toiminnan poistamiseen 

saavuttaen samalla laadun jatkuvan parantumisen. JIT-tuotanto pohjautuu seitsemään 

näkökohtaan, jotka ovat /1,10/ : 
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 1. Työntekijöiden osallistuminen 

 2. Laatu 

 3. Tasainen tuotannon kuormitus 

 4. Asetusaikojen lyhentäminen 

 5. Kone- tai työsolut 

 6. Imuohjaus 

 7. JIT-hankinta 

 

JIT-tuotannon tunnusmerkkejä ovat korkea tuottavuus, pieni sitoutunut pääoma, 

korkea laatu ja nopea läpäisyaika. Tähän pyritään mahdollisimman selväpiirteisen 

tuotannon avulla, jossa materiaalivirrat ja tuotannonohjaus on järjestetty 

mahdollisimman tehokkaasti ja selkeästi. Eri tuotteiden ja valmistustehtävien 

toistuvuus on suuri, tuotantolaitosten layout on kompakti ja materiaalivirrat ovat 

selkeät. Tällainen tuotantojärjestelmä sallii tuotetyyppien nopean vaihtelut, vaikka 

kokonaisvolyymin tulee kuitenkin olla tasainen /1,11/.  

 

JIT-tuotannon kehittämisen lähtökohtana on asetusaikojen lyhentäminen ja sitä kautta 

pyrkiminen pienempään eräkokoon kannattavuuden siitä kuitenkaan kärsimättä. Pieni 

eräkoko lyhentää automaattisesti tuotannon läpäisyaikoja, jolloin voidaan pienentää 

välivarastoja. Tällöin myös keskeneräisen tuotannon määrä vähenee vastaavasti, 

jolloin päästään puoli- ja valmistevarastojen pienentämiseen. Varastojen 

pienentämiseksi onkin paneuduttava erityisesti syihin, jotka aiheuttavat 

varastointitarpeen. Varastointitarpeen aiheuttajia on sekä tavarantoimittajissa että 

omassa tuotannossa esimerkiksi /1,11/: 

 

 –  pitkät läpäisyajat ja tuotannon joustamattomuus 

 –  puutteellinen suunnittelu ja virheelliset ennusteet 

 –  yhteistyön puute ja epävarmat toimittajat 

 –  laatuvirheet 

 –  liian suuret toimituserät 
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Tuotteiden saatavuus ja lyhyet toimitusajat varmistetaan varastoimisen sijaan 

nopealla ja joustavalla tuotannolla /1,11/.  

 

Perinteisessä valmistuksen ohjauksessa eri työvaiheissa valmistettavien osien ja 

tuotteiden määrä suunnitellaan etukäteen. Tällöin ohjauksen tarkkuus on suurempi 

tuotantoprosessin alussa kuin lopussa. JIT-tuotannossa sovellettavassa imuohjauksen 

periaate on päinvastainen. Ohjaus keskittyy loppukokoonpanon toteuttamiseen niin, 

että kunkin työvaiheen imu ohjaa edellistä työvaihetta. Jälkimmäinen vaihe noutaa tai 

pyytää edellisestä vaiheesta tarvitsemansa määrän osia. Tuotannon vastavirtaan 

kulkeva informaatio välitetään sähköisen tiedonsiirron avulla tai perinteisesti 

merkinantokortein. Toimintamenetelmän käyttöönottoa ei hidasta menetelmän 

tekninen toteutus tai monimutkaisuus, vaan käyttäjien vaikeus omaksua uusia 

toimintaperiaatteita vanhojen käsitteiden sijaan. Usein yhä edelleen koetaan 

ylimääräisten toimintojen olevan tarpeellista ja järkevää toimintaa, eikä vanhoista 

tavoista osata luopua /11/. Kuvassa 2 on esitetty JIT-tuotannossa käytettävän 

imuohjauksen kaavioesitys /12/. 

 

 
Kuva 2. Imuohjauksen kaavioesitys /12/. 
 

JIT-tuotanto edellyttää toiminnan korkeaa laatutasoa, koska virheet pysäyttävät 

nopeasti koko tuotannon ja aiheuttavat helposti kustannuksia. Toisaalta JIT-tuotannon 

nopeuden ja selkeyden vuoksi virheet ja virheiden syyt on helpompi havaita. Kuvassa 

3 on esitetty JIT-tuotannon kehittämisen vaiheet /1/. 
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Kuva 3. Just-In-Time-tuotannon kehittämisen vaiheet /1/. 

 

 

2.5. Tuotantokapasiteetin nostaminen 

 
Tuotantokapasiteetin nosto ilman suuria investointeja tapahtuu yleensä häviöiden, 

kuten katkojen ja hylkymäärien minimoinnilla, sekä kartonkikoneen tuotantonopeutta 

nostamalla. Häviöiden minimoimiseksi pyritään prosessiseurantaa tarkentamalla, 

häviöiden syitä selvittämällä ja tuotannonsuunnittelua tehostamalla. Tuotantonopeus 

on sidoksissa myös ajettavaan lajiin, joka tulee huomioida pyrittäessä nopeuden 

nostoon /13/.    

 

Tuotantokapasiteetin nostoon vaikuttaa oleellisesti myös prosessin pullonkaulojen 

löytäminen, tuotannon optimoiminen niiden suhteen niin, että kapeikon läpäisemä 

tuotantomäärä maksimoituu ja pyrkimys eliminoimaan pullonkaulat strategisista 

prosessivaiheista /12,13/.  
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Kapeikkoajattelun viisi vaihetta ovat seuraavat /14/: 

 

 1. Tunnista tuotannon pullonkaularesurssit 

 2. Määrittele miten sen tuotanto on mahdollista maksimoida 

 3. Sovita muun tuotannon tavoitteet kapeikon tarpeiden mukaisiksi 

 4. Maksimoi kapeikon tuotanto 

 5. Tarkista siirtyykö kapeikko toiseen paikaan tuotantoketjussa edellisten 

  toimenpiteiden johdosta.   

 

Kuvassa 4 on esitetty kapeikko-ohjausperiaatteen kaavioesitys /12/. 

 

 
Kuva 4. Kapeikko-ohjausperiaatteen kaavioesitys /12/.  
 

 

2.6. Tuotantolinjan hyötysuhde 

 

Hyötysuhde voidaan määritellä monella eri tavalla.  Yleisesti hyötysuhde kuvataan 

toteutuneen saavutuksen ja mahdollisen saavutuksen suhteena. Toteutunutta ja 

mahdollista tulosta voidaan tarvittaessa mitata eri yksiköiden avulla esimerkiksi aika, 

tonnit, neliöt, eurot ja niin edelleen. Hyötysuhde kuvaa tuotantolinjan tehokkuutta 

määritettävän yksikön suhteen. Hyötysuhdetta voidaan hyödyntää muun muassa 
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tehokkuuden muutoksien seuraamiseen, tuotantolinjojen väliseen vertailuun ja eri 

lajien väliseen vertailuun /15/. 

  

Tuotantolinjan hyötysuhteen parantaminen tarkoittaa tuotannon lisääntymistä 

kustannusten pysyessä samana tai jopa laskiessa tuotantoyksikköä kohden. 

Hyötysuhteen muuttumista voidaan seurata läpi koko materiaalivirran aina 

massaosastosta lopputuotevarastoon asti. Kuvassa 5 on esitetty eräs tapa 

tuotantoprosessin eri vaiheiden hyötysuhteiden seuraamisesta /13/.  

 

 
Kuva 5. Hyötysuhteiden seuranta /13/.   

 

 

2.6.1. Aikahyötysuhde 

 

Yleisimmin käytetty hyötysuhdetyyppi on aikahyötysuhde. Aikahyötysuhde kuvaa 

tuotantoajan ja hukka-ajan suhdetta /15/.   

 

Tehokasta tuotantoaikaa vähentää katkot ja seisokit. Hukka-ajaksi lasketaan 

suunnitellut kunnossapito- ja käyttöseisokit, joita ovat esimerkiksi rakenneosan 

vaihdot sekä viiran vaihdot ja tuotantotekniset seisokit kuten käynnistykset. Myös 

ulkoisesta aiheuttajasta, esimerkiksi luonnonilmiöt, johtuvat häiriöt luentaan hukka-
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ajaksi.  Hukka-ajaksi ei lasketa sopimus- ja tuotannonrajoitusseisokkeja. Keskeinen 

periaate hukka-ajan määrittämisessä on se, että siinä huomioidaan vain ne tekijät, 

joihin tarkkailtavan kohteen toiminnassa voidaan vaikuttaa /13, 15/.  

 

Seisokkiajalla tarkoitetaan sellaista hukka-aikaa, jolloin massavirtaukset ovat nollia. 

Katkon aikana massa virtaa, mutta muodostuva raina hylytetään, jolloin kartonkia ei 

rullata konerullalle. Katko heikentää ajettavan lajin aikahyötysuhdetta, jota käytetään 

vertailtaessa eri lajien aikahyötysuhdetta /13/. 

 

Kartonkikoneen aikahyötysuhde ηa lasketaan kaavasta /13/: 

 

,1
al

k
a t

t
−=η       (1) 

 

missä tk on kartonkikoneen katkoaika, min 

 tal on kartonkikoneen ajoaika, min     

 

 

2.6.2. Määrähyötysuhde 

 

Määrähyötysuhde kuvaa tehokkuutta aikahyötysuhdetta tarkemmin, sillä 

kartonkikoneen tarkoituksena on tuottaa kartonkia myytäväksi, eikä vain varmistaa 

jatkuvaa koneen käymistä. Määrähyötysuhde määritetään toteutuneen tuotantomäärän 

osuutena teoreettisen täystuotannon määrästä. Tuotannon määrää vähentää hävikki, 

jonka määrään vaikuttavat muun muassa tuotettava laji, trimmi, hylky ja koneen 

tuotantonopeus /15/.    

 
Tuotantolinjan koko pituussuuntainen hyötysuhde ilmoittaa, kuinka suuri 

prosentuaalinen osuus kartonkikoneella rullatusta metrimäärästä tulee ulos valmiina 

tuotteena pituusleikkurilta /16/. 
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Rulla- tai leveyshyötysuhde kuvaa puolestaan sitä, kuinka monta prosenttia 

kartonkikoneen koneleveydestä saadaan hyödynnettyä pituusleikkurilla. 

Leveyshyötysuhde on tärkein trimmitystä ohjaava parametri /16/.    

 

 

2.6.3. Yhdistelmähyötysuhde 

 
Yhdistelmähyötysuhde kuvaa jonkin yksikön tai linjan kokonaistehokkuutta pyrkien 

olemaan samaan aikaan sekä tarkemmin että laajemmin hyötysuhdetta kuvaava luku. 

SFS-standardin mukaisesti käyttöaste määritetään yhdistelmähyötysuhteena, jossa 

toteutunut tuotanto lasketaan vähentämällä mahdollisesta täystuotannosta sekä 

hukatun ajan että hävikin vaikutus. Käytännössä kokonaishyötysuhde lasketaan 

aikahyötysuhteen ja määrähyötysuhteen tulona. Tällöin on muistettava huomioida 

hukatun ajan vaikutus vain kertaalleen. Eri menetelmillä lasketut arvot poikkeavat 

hieman toisistaan /15/.  

 

Yhdistelmähyötysuhteen yhtenä puutteena voidaan todeta, ettei se huomio 

tuotantohyödykkeiden kulutusta lainkaan. Taloudellista tehokkuutta määritettäessä 

onkin tärkeätä huomioida kaikki hyötysuhteeseen vaikuttavat tekijät höyryn- ja 

sähkönkulutus mukaan lukien. Tällöin voidaan määritellä niin sanottu 

eurohyötysuhde tai toisin sanoen taloudellinenhyötysuhde, joka kuvaa saavutetun 

tuotannon ja tuotantopanosten välistä suhdetta /15/.   

 

 

2.6.4. Tuottavuus 

 
Tuottavuudella tarkoitetaan tuotosten ja niiden aikaansaamiseksi käytettyjen panosten 

suhdetta. Tuottavuuteen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin 

tekijöihin. Sisäisiä tekijöitä ovat muun muassa tuotantovälineiden kunto, 
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työntekijöiden osaaminen ja tuotannonsuunnittelu. Näihin tekijöihin yritys voi 

vaikuttaa omalla toiminnallaan, toisin kuin ulkoisiin tekijöihin. Ulkoisia tekijöitä ovat 

esimerkiksi kilpailutilanne ja ympäristön vaikutus /9/.    

 

Tuottavuuteen vaikuttavat panokset ovat usein keskenään korvattavissa, joten 

tuottavuus on määriteltävä huomioiden kaikki käytössä olevat tuotantopanokset. 

Tällöin puhutaan kokonaistuottavuudesta, joka määritellään kaavan (2) mukaisesti 

/9/:  

 

  Kokonaistuottavuus = 
nosKokonaispa

Tuotos      (2) 

 

Tuottavuuden mittaamisen tekee ongelmalliseksi lukuisten eri tuotoksien ja panosten, 

joiden yksiköt poikkeavat toisistaan, yhdistäminen keskenään. Tämän vuoksi on 

järkevää ottaa käyttöön taloudellisen tuottavuuden mittari, jossa huomioidaan 

tuotosten ja panosten määrän lisäksi myös niiden laatu. Taloudellinen tuottavuus 

määritellään kaavan (3) mukaisesti /9/:   

 

  Taloudellinen tuottavuus = 
laatujaäräPanoksenmä
laatujaääräTuotoksenm

  (3) 

 

Taloudellista tuottavuutta määriteltäessä laatu voidaan huomioida esimerkiksi 

valmistusmäärien painottaminen myyntihinnoilla, jotka kuvaavat tuotteen laatua /9/. 
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3. MATERIAALINHALLINTA 
 

Materiaalihallinnalla tarkoitetaan yrityksen raaka-aineiden, puolivalmisteiden ja 

lopputuotteiden hankinnan, varastoinnin ja jakelun hallintaa. Materiaalinhallinnan 

puitteissa ohjataan yrityksen kaikkia materiaalivirtoja toimittajilta asiakkaalle asti /1/.  

 

Materiaalihallinnan toiminnan tehostamiseen on ajanut toiminnan aikajänteiden 

lyhentyminen ja varastojen pienentäminen. Uusimmat haasteet materiaalihallinnan 

saralla liittyvät toimitusketjun hallintaan. Yritysten väliseen tiedonsiirtoon ja 

materiaalivirtojen hallintaan tuo uusia mahdollisuuksia jatkuvasti kehittyvät 

tietotekniset ratkaisut /1/.   

 

 

3.1. Materiaalinhallinnan tavoitteet 

 

Materiaalinhallinnalla on kaksi keskeistä perustavoitetta, jotka ovat halutun 

palvelutason ylläpito ja kokonaiskustannusten minimointi. Näitä tavoitteita voidaan 

tarkentaa seuraavasti /1/: 

 

1.  Raaka-aineisiin sitoutuneen pääoman pienentäminen. Raaka-ainevarastoja 

 pienennetään mahdollisimman paljon tehokkaan ohjauksen ja materiaalien 

 standardoinnin avulla.  

 

2. Varastointi- ja materiaalikäsittelykustannusten pienentäminen eli 

 kustannustehokkuus materiaalien  tilaamisessa, vastaanotossa, 

 tarkastuksissa, varastoinnissa ja jakelussa. 

 

3. Korkealla palvelutasolla ymmärretään materiaalihallinnon näkökulmasta 

 materiaalien hyvää saatavuutta niitä  tarvittaessa. 
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4. Puutekustannusten pienentäminen. Materiaalipuutteista johtuvat tuotannon 

 seisokit ja myöhästymiset aiheuttavat usein runsaasti kustannuksia. 

 Puutetilanteet on poistettava palvelutasoa nostamalla tai niiden vaikutusta on 

 pienennettävä erikoisjärjestelyin.   

 

Puutekustannuksia voi syntyä raaka-aine- sekä lopputuotevarastoihin. Raaka-aine- ja 

puolivalmistevarastojen puutekustannuksia ovat tuotantohäiriöt, menetetty 

kapasiteetti, tuotantosuunnitelman muutokset, pikatilaukset, kiirehtiminen, ylityöt, 

alihankinnat, myöhästymissakot, hyvitykset, maine toimittajana, heikon 

toimituskyvyn takia menetettyjen kauppojen kate, huolimattomuus ja laatuvirheet. 

Lopputuotevarastossa puutekustannuksia aiheutuu varaston heikon palvelutason 

vuoksi menetettyjen kauppojen katteesta, jälkitoimituksista, myöhästymissakoista, 

hyvityksistä ja maineen menetyksestä toimittajana /1/.    

 

Materiaalihallinnon pitää pystyä ylläpitämään haluttua palvelutasoa. Materiaali-, 

puolivalmiste- ja lopputuotevarastojen palvelutaso muodostuu tuotteiden 

saatavuudesta ja toimitusajan pituudesta. Materiaalihallinnon toimintoja tulee kehittää 

niin, että saavutetaan haluttu tuotannon ja loppuasiakkaiden palvelutaso /1/.   

 

Materiaalihallinnon kokonaiskustannukset muodostuvat muun muassa oston 

kustannuksista, kuljetus- ja varastointikustannuksista, sekä puute- ja 

reklamaatiokustannuksista. Kustannusten minimointiin liittyy oleellinen ristiriita, sillä 

pienennettäessä puute- ja hankintakustannuksia varastotasoja nostamalla lisääntyvät 

varastointikustannukset. Optimaalisia varastotasoja suunniteltaessa oleellista puute- 

ja hankintakustannusten sijaan on halutun palvelutason määrittäminen ja yllä pito 

minimikustannuksin /1/.   
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3.2. Materiaalivirrat 

 

Materiaalivirtauksen muodostavat raaka-aineet, puolivalmisteet, käyttövarusteet ja – 

tarvikkeet sekä valmiit tuotteet. Raaka-aineisiin kuuluvat lopulliseen tuotteeseen 

kuuluvien materiaalien lisäksi lisä- ja apuaineet, kuten energian tuottamiseen 

tarvittavat polttoaineet ja massan valmistuksen keittokemikaalit /12/.    

 

Kuvassa 6 on esitetty Stora Enson Imatran kartonkitehtaan tuotannonohjauksen 

kannalta merkittävät materiaalivirrat /12/.  

 

 
Kuva 6. Kartonkitehtaan materiaalivirrat /12/. 
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Diplomityössä keskitytään KA1:n materiaalivirtoihin kartonkikoneelta suoraan 

asiakkaille, välituotevarastoon, jatkojalostukseen ja lopputuotevaraston kautta 

asiakkaille. Tämän lisäksi perehdytään myös KA2:n ja KA4:n materiaalivirtoihin, 

jotka liittyvät KA1:n edellä mainittuihin virtoihin.  

 

Kartonkitehtaan tuotantoprosessi ja siihen liittyvät varastot on esitetty pelkistetysti 

kuvassa 7.  

 

 
Kuva 7. Kartonkitehtaan prosessivaiheiden ja varastojen yksinkertaistettu 
  esitys /12/. 
 

 

Varastot voidaan jakaa raaka-aine-, puolivalmiste- ja valmistevarastoihin. Raaka-

ainevarasto koostuu varsinaisten raaka-aineiden ohella kaikista materiaaleista ja 



 20

tarveaineista koostuvista varastoista. Puolivalmistevarasto koostuu keskeneräisistä 

töistä ja valmistevarasto myyntiä odottavista valmiista tuotteista /7/.   

 

Varastoinnin yleisimpiä syitä ovat toimituskyvyn turvaaminen, työvaiheiden 

kytkeytyminen, taloudelliset eräkoot, kuljetukset ja siirrot, logistiikan toimivuus ja 

tuotantoprosessin ja toimintojen virheiden varalta pidettävät varastot /17/. 

Varastoimisen on kaiken muun toiminnan ohella tuotettava asiakkaalle lisäarvoa, 

josta asiakas on valmis maksamaan enemmän kuin varastoinnin aiheuttamat 

kustannukset. Jos näin ei tapahdu on varastointi täysin turhaa ja kannattamatonta. On 

pyrittävä tilanteeseen, jossa sekä tavaran toimittaja että asiakas molemmat hyötyvät 

varastoinnista. Tämä on ainoa kestävä lähtökohta varastoinnille. Tällöinkin on 

parempi, että vain toinen osapuolista vastaa varastoinnista /18/.    

        

 

4. TUOTANNONSUUNNITTELU 
 

Tuotannonsuunnittelulla ymmärretään toimintoja, joilla pyritään tasapainottamaan 

useita käytännön toiminnassa ilmeneviä ristiriitatekijöitä tuotannon ja myynnin sekä 

varastoinnin ja kuljetusten kesken. Tuotannonsuunnittelun tavoitteena on tehtaan 

käytön sekä koko toimitusketjun kannalta taloudellisesti järkevä, tasapainoinen tila 

siten, että asiakkaiden tarpeet tulevat mahdollisimman hyvin tyydytettyä /2/.  

 

Suunnittelu on johtamisen ensimmäinen vaihe, joka sisältää mitattavat tavoitteet ja 

päätökset niiden saavuttamiseksi. Suunnittelu on tuotantotoiminnon suorittamisen ja 

kontrolloinnin edellytys. Suunnittelu ei pelkästään johda tuotantoon, vaan se 

mahdollistaa johdolle myös toiminnan tuottavuuden arvioimisen /14/.    
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4.1. Tuotannonsuunnittelun tavoite 

 

Tuotannonsuunnittelun tavoitteena on sopeuttaa markkinoiden tarpeet ja tuotannon 

mahdollisuudet siten, että tuotantokapasiteetin kuormitus on mahdollisimman korkea 

ja sovittuja toimitusaikoja pystytään noudattamaan. Kuvassa 8 on esitetty 

prosessiteollisuuden tuotannonohjauksen päätavoitteet, jotka vastaavat myös 

tuotannonsuunnittelun tavoitteita.  

  

 
Kuva 8. Tuotannonsuunnittelun päätavoitteet /2/.     
 

 

Kuvassa 8 esiintyvistä termeistä toimituskyvyn hallinnalla tarkoitetaan kykyä tarjota 

asiakkaalle kilpailukykyinen ja sopimuksen mukainen toimitusaika, joka on myös 

tehtaan kannalta järkevä ja taloudellisesti kannattava.  Tuotantokapasiteetin korkealla 

käyttöasteella tarkoitetaan suurinta mahdollista tuotannon kuormitusta, joka on 

teknisesti mahdollinen ja taloudellisesti kannattava. Vaihto-omaisuuden 

minimoinnilla tarkoitetaan valmistusmateriaali-, väli- ja tuotevarastoihin sitoutunutta 

pääomaa, joka pyritään pitämään mahdollisimman pienenä taloudellisen 
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kokonaisoptimin saavuttamiseksi. Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi myös 

tuotannon läpäisyaika on yksi tärkeä tuotannonsuunnittelun ohjaustavoite /2/. 

  

Tuotannonsuunnittelulla voidaan vaikuttaa useisiin kustannustekijöihin, joita ovat 

mm. leikkuu- eli trimmihukka sekä varastointi-, lajinvaihto-, myöhästymis- ja 

jakelukustannukset /19/.  

 

Tuotannonsuunnittelun tasot voidaan jakaa tehtaan kokonaistuotantoon, tuoteryhmiin, 

lopputuotteisiin, moduuleihin ja osiin. Kysyntä kanavoituu tuotannonsuunnittelun 

lähtökohdaksi varastohälytysten, uusien tilausten, myöhässä olevien ja alustavien 

tilausten sekä kysyntäarvioiden perusteella /8/.  

 

Kuvassa 9 on esitetty tuotannonsuunnittelun eri osa-alueiden riippuvuussuhteita ja 

lopulliseen tuotannonsuunnitteluun vaikuttavia tekijöitä /9/.  
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Kuva 9. Tuotannonsuunnittelun eri osa-alueiden riippuvuussuhteita ja jako  
  lyhyen-, keskipitkän- ja pitkän aikavälin tuotannonsuunnitteluun /9/. 
 

 

4.2. Tuotannonsuunnittelun taloudellinen 
 merkitys 

 
Pääomavaltaisen paperiteollisuuden tuotannonsuunnittelun tehostamisen avulla 

voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäätöjä. Tehokkaalla materiaalien ja 

tuotannon kapasiteetin hyödyntämisellä pystytään saavutettavien säästöjen lisäksi 

parantamaan tehtaan kilpailukykyä. Yleisellä tasolla yrityksen kilpailukykyä voidaan 

parantaa /2/:  
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 –  myyntimääriä kasvattamalla 

 –  pienentämällä kiinteitä kustannuksia 

 –  karsimalla muuttuvia kustannuksia 

 –  pienentämällä muuttuvia kustannuksia 

–  varastoihin ja keskeneräiseen tuotantoon sitoutunutta pääomaa 

pienentämällä  

  

 

Onnistuneella tuotannon suunnittelulla voidaan vaikuttaa kaikkiin yllä mainittuihin 

kilpailukykyä parantaviin tekijöihin /2/.   

  

Tehostetun tuotannonsuunnittelun avulla voidaan vaikuttaa seuraaviin muuttuviin 

kustannuksiin /2/: 

 

 –  lajinvaihtokustannukset 

 –  leikkuukustannukset 

 –  materiaalikustannukset 

  –  asetusajoista johtuvat kustannukset 

 –  myöhästymiskustannukset  

  –  varastointikustannukset 

 

Lajinvaihtokustannukset riippuvat kartonkikoneella ajettavien eri laatujen määrästä ja 

lajinvaihtotarpeen tiheydestä eli ajosyklin pituudesta. Lajinvaihtokustannukset 

muodostuvat lajinvaihtoajasta ja vaihdon yhteydessä muodostuvasta 

lajinvaihtohylystä. Tuotannonsuunnittelua tehostamalla voidaan saavuttaa 

huomattavia säästöjä lajinvaihtokustannusten osalta /2/.  

 

Kartonkikoneella ja muovipäällystyksessä tapahtuu aina leikattaessa trimmihäviöitä, 

joka aiheuttaa merkittävän tuotannon menetyksen. Trimmihäviö muodostuu siitä, 

ettei koko koneleveyttä pystytä aina hyödyntämään kartongin valmistusprosessissa 
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tuotantolinjan alusta loppuun asti. Trimmihäviöiltä ei voida koskaan täisin välttyä, 

mutta jo prosentin kymmenyksen hyötysuhteen parannus tuo merkittävän 

tonnimääräisen tuotannon nousun /2, 15/.    

 

Tuotannonsuunnittelu käsittää välillisesti myös tehtaan varastojen, väli- ja 

tuotevarastojen sekä materiaalivarastojen, suunnittelun ja tarkkailun. 

Tuotannonsuunnittelun eräs tärkeä tehtävä on varmistaa tuotteiden valmistuminen 

oikea-aikaisesti asiakkaalle toimittamista varten, jotta säästytään varastoihin 

sitoutuneen pääoman korkojen, vaadittavan varastotilan ja varastoinnin aiheuttamilta 

ylimääräisiltä kuluilta. Tämä ei kuitenkaan aina onnistu, eikä ole välttämättä edes 

taloudellisesti kannattavaa. Tällainen tilanne syntyy heikon tilauskannan aikana, 

jolloin yleisimpiä laatuja ajetaan varastoon lajinvaihto- ja trimmihäviökustannusten 

minimoimiseksi. Tällaisessa tilanteessa on hankalaa löytää taloudellista 

optimitilannetta /2/. 

 

Asiakkaiden tilaamien tuotteiden valmistuminen sovittuna ajankohtana on tärkeätä 

varastojen minimoinnin lisäksi erityisesti myös asiakastyytyväisyyden takia. Koska 

kartonkitehtaan asiakkaat pääsääntöisesti jalostavat tilaamastaan kartongista 

tuotteitaan omille asiakkaille, on heille erittäin tärkeää saada tarvitsemansa raaka-aine 

ajoissa. Myöhästynyt toimitus saattaa aiheuttaa asiakkaalle suuria taloudellisia 

menetyksiä ja he saattavat vaatia mahdollisia toimitussakkoja korvaukseksi 

menetyksistään ja omien asiakkaidensa vaatimista hyvityksistä. Pahimmassa 

tapauksessa saattaa myöhästyneestä tilauksesta seurata jopa asiakassuhteen 

menettäminen, jota on äärimmäisen vaikeata ja kallista saada takaisin /2/.           
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4.3. Tuotannonsuunnittelun jako  

 

Tässä kappaleessa tarkennetaan kuvassa 9 esitettyä tuotannonsuunnittelun jakoa 

pitkän-, keskipitkän- ja lyhyen aikavälin suunnitteluun, sekä selvennetään eri 

vaiheiden merkitystä tuotannonsuunnittelun kannalta.  

 

 

4.3.1. Pitkän aikavälin suunnittelu  

 

Pitkän aikavälin suunnittelu käsittää kehitysennusteiden, organisaation tavoitteiden, 

tuote- ja markkinointisuunnittelun, reservien käytön suunnittelun, taloussuunnittelun 

ja tuotannonsuunnittelun. Pitkän aikavälin suunnitelmien ajanjakso vaihtelee 

vuodesta useampaan vuoteen riippuen muun muassa toimialan luonteesta. 

Metsäteollisuudessa pitkän aikavälin suunnittelulla tarkoitetaan yleisesti investointien 

ja rahoituksen suunnittelua. Pitkän aikavälin suunnittelun käsitteet voidaan yleisesti 

määritellä seuraavalla tavalla:  

 

Tuote- ja markkinointisuunnittelussa (Product and sales planning) selvitetään 

tuotteiden ja markkinoiden kysynnät ja tarjonnat. Pitkäaikaisia prosesseja ovat muun 

muassa tuotekehitys ja uusien markkina-alueiden valtaaminen. Suunnitelmissa 

pyritään huomioimaan nykyiset resurssit ja niiden tulevaisuus /14/.   

 

Resurssien käytön suunnittelu (Resource requirements planning, RRP) käsittää 

tuotantovälineiden, materiaali- ja henkilöresurssien sekä niiden ohjaamiseen liittyvät 

tekijät. Resurssien käytön suunnittelussa tuotteiden, myynnin ja tuotannon on 

sovittava yhteen sekä toistensa että resurssien rajoitteiden kanssa pitkällä tähtäimellä 

/14/.  
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Tuotannonsuunnittelu (Production planning) sijoittuu keskipitkän ja pitkän aikavälin 

suunnittelun välimaastoon. Tuotannonsuunnittelussa käytetään lähtötietoina tuote- ja 

markkinointisuunnitelmien ennusteita, joiden perusteella tuotteille varmistetaan 

riittävät tuotantoresurssit /14/.  

 

Kehitysennusteet (Business forecasting) sisältävät poliittiset, taloudelliset, 

demografiset, teknologiset ja kilpailulliset tekijät, jotka vaikuttavat tuotteiden 

kysyntään. Yrityksen johdon laatimat kehitysennusteet tehdään laajoille 

tuotekokonaisuuksille käyttäen tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaa /14/.        

 

Taloussuunnittelu (Financial planning) käsittää tuote-, myynti- ja 

tuotannonsuunnittelun tietyin väliajoin tarvitsemat lisäresurssit ja niiden rahoituksen. 

Organisaation taloudelliset edellytykset pitkän aikavälin suunnitelmien 

toteuttamiseen tulee selvittää. Tuotantosuunnitelmaan voidaan sitoutua tarvittavien 

resurssien saatavuuden varmistuttua /14/.   

 

 

4.3.2. Keskipitkän aikavälin suunnittelu  

 

Keskipitkän aikavälin suunnittelun tavoitteena on luoda mahdollisuudet käytännön 

työlle. Keskipitkän aikavälin suunnittelu kattaa kuukaudesta puoleentoista vuoteen 

käsittävän ajanjakson vastaten yleensä kuitenkin vähintään tuotteen pisintä 

läpimenoaikaa. Metsäteollisuudessa keskipitkän aikavälin suunnitteluun kuuluu 

vuosibudjetointi, johon myyntisuunnitelmat oleellisimmilta osin pohjautuvat.     

 

Ohessa on kuvattu keskipitkän aikavälin suunnittelun toimintoja:  

 

Jakelutarpeen suunnittelu (Distribution requirements planning, DRP) on sukua 

erätuotannon suunnittelussa käytettävälle materiaalitarvesuunnittelulle (MRP). DRP 
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käsittelee vain valmiita tuotteita tai tuote-eriä ja yrittää sovittaa yhteen kysynnät, 

varastosaldot, sekä tilaus- ja kuljetusviiveet /4/. Kysynnän ennusteen yhdistäminen 

tuotannon suunnitteluun tarjoaa useita etuja, kuten alentuneet varastoinvestoinnit ja 

kuljetuskustannukset sekä kohonnut varastonkierto /20/.          

 

Kysynnän hallinnan (Demand management) tarkoituksena on määritellä 

kokonaiskysyntä ja varmistaa, että yritys valmistaa sellaisia tuotteita, joille on 

markkinoilla kysyntää. Mitä paremmin pystytään reagoimaan kysynnän muutoksiin, 

sitä parempaan asiakaspalvelutasoon, varastonhallintaan ja tuottavuuteen voidaan 

päästä. Kysynnän vaihteluja voidaan pyrkiä tasoittamaan hinnanmuutoksilla ja 

kampanjoilla /14,21/. 

 

Valmistusohjelma (Master Production Schedule, MPS) on suunnitelma tuotteista ja 

kappalemääristä, jotka yrityksen on tarkoitus valmistaa. MPS:n avulla tuotannon 

kapasiteetti varataan täyttämään markkinoinnin vaatimukset. Valmistusohjelman 

aikahorisontti voi olla tästä hetkestä aina useaan kuukauteen asti  /14/. 

 

Kapasiteetin karkeasuunnittelun (Rough Cut Capasity Planning, RCCP) avulla 

varmistetaan kapasiteetin riittävyys tuotantosuunnitelman mukaiseen tuotantoon /8/. 

Kapasiteetin karkeasuunnittelun muodostamisen vaiheet ovat tuoteperheen 

valitseminen, kriittisten työpisteiden tunnistaminen, kuormitusprofiilien laskenta ja 

resurssien käytön suunnittelu /21/.     

 

Materiaalitarvelaskenta (Material Requirements Planning, MRP) määrittää 

valmistusohjelman (MPS) perusteella valmistettavien lopputuotteiden vaatimat 

materiaalit ja niiden tarveajankohdan /14/. 

 

Kapasiteetin tarvelaskennan (Capasity Requirements Planning, CRP) avulla 

määritellään käytettävissä olevien tietojen perusteella materiaalitarvelaskennan 

vaatimuksien täyttämiseen vaadittava kapasiteetti. Määriteltyä kapasiteettia verrataan 
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käytettävissä olevaan kapasiteettiin ja pyritään selvittämään keinot mahdollisen 

kapasiteettivajeen poistamiseksi. Kapasiteettivajetta voidaan korjata esimerkiksi 

ylitöiden, tuotannon ohjauksen ja alihankinnan avulla /21/.                 

 

 

4.3.3. Lyhyen aikavälin suunnittelu 

 

Lyhyen aikavälin suunnittelulle ei ole määritelty tarkkaa aikajännettä, mutta se 

käsittää päivittäiset ohjaus- ja valvontatoiminnot aina pariin kuukauteen kestäviin 

suunnitelmiin /21/. Lyhyen aikavälin suunnitteluun kuuluu metsäteollisuudessa 

tilauskannan perusteella tehtävä tuotannonsuunnittelu.    

 

Loppukokoonpanolla (Final Assembly Scheduling, FAS) tarkoitetaan 

loppukokoonpanon tai lopputuotteiden viimeistelyn suunnittelua. Suunnitelma 

tehdään asiakastilauksen jälkeen, jolloin tiedetään tuotteen valmistamiseen tarvittavat 

materiaalin ja kapasiteetin saatavuus. Vaikka loppukokoonpano ja valmistusohjelma 

liittyvät läheisesti toisiinsa käytetään niitä usein erikseen erityisesti tuotteiden 

viimeistelyn suunnittelussa. Yleisesti käytetään myös termiä ”Finishing Scheduling” 

/21/. 

 

Panos/tuotto suunnittelu ja seurantaa (Input/Output Planning and Control) käytetään 

kapasiteetin suunnitelman mukaisen käytön arvioimiseen. Panos/tuotto seurannassa 

verrataan todellisten ja suunniteltujen panosten ja tuottojen suhdetta ja niiden 

pysymistä sallituissa raameissa. Panos/tuotto seurantaa hyödynnetään jonojen, 

keskeneräisen tuotannon ja tuotannon läpimenoaikojen seurannassa. Lisäksi 

menetelmä on erityisen tärkeä selvitettäessä lyhyen aikavälin kapasiteetti ongelmia 

/14,21/.   
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4.4. Kartonkikoneiden tuotannonsuunnittelu 
Kaukopäässä 

 

Stora Enso Imatran kartonkitehdas sisältää paljon peräkkäisiä työvaiheita ja 

rinnakkaisia tuotantolinjoja, joiden tuotannon- ja toiminnan suunnittelu ja ohjaaminen 

on erittäin vaikeaa ja haastavaa. Kartonkikoneen tuotannonsuunnittelussa ei voi 

keskittyä vain optimaalisen trimmihyötysuhteen tavoitteluun kartonkikoneen osalta, 

vaan on otettava huomioon myös kartongin jatkojalostuksen tarpeet ja siihen liittyvät 

tekijät. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa raaka-aineena olevan pohjakartongin 

sovittaminen päällystyskoneen ajosykliin muovimäärän, yksi- tai kaksipuolisen 

päällystyksen, leveyden ja sovitun toimitusajankohdan mukaan /22, 23/. Kuvassa 10 

on esitetty tuotannon suunnittelun karkeat pääperiaatteet.  

 

 
Kuva 10.  Tuotannonsuunnittelun karkeat pääperiaatteet /12/.      

 

 

Kartonkikoneen tuotantosuunnitelman laatiminen lähtee liikkeelle myynnin 

laatimasta myyntibudjetista, jonka perusteella muodostetaan tuotantobudjetti. 

Tuotantobudjetti jaksotetaan niin, että siitä voidaan muodostaa runko 

tuotantosuunnitelmalle, jonka pohjalta tehdään lopullinen tuotantosuunnitelma. 

Valmis tuotantosuunnitelma tallennetaan Fenix-järjestelmään mahdollisia päivityksiä 



 31

ja toteutumisen seurantaa varten. Fenix-järjestelmän tarkempi kuvaus ja 

hyödyntäminen kartonkikoneiden tuotannonsuunnittelussa on esitetty kappaleissa 4.5. 

ja 4.5.1. Tuotantosuunnitelman ja tilausluettelon perusteella päätetään tilauksien 

sijoittamisesta ajo-ohjelmaan. Valmiin ajo-ohjelman perusteella tehdään trimmilistat 

lopullista tuotantoa varten /24/.   

 

 

4.4.1. Tilaustenkäsittely  

 

Asiakkaalta myyntiyhtiöön tulevan kirjallisen tilauksen tiedot tarkastaa myyntiyhtiö 

ja syöttää sen Fenix-järjestelmään. Muut tilaukset syöttää vientimyyjä tai 

markkinahoitaja, joka tarkastaa tilaustietojen oikeellisuuden kaikkien tilausten osalta.  

Tilauksen toimitusaikaa määriteltäessä huomioidaan asiakkaan toivomus, 

tuotantosuunnitelma, kuljetusmahdollisuus esimerkiksi laivatilan osalta ja tarvittaessa 

myyntikiintiö /25/. 

 

Jos tilaukseen tulee vahvistuksen jälkeen muutos, vientimyyjä tai markkinahoitaja 

tarkastaa, onko muutos mahdollista toteuttaa ja neuvottelee siitä tarvittaessa myynnin 

tai tuotannonsuunnittelun kanssa. Mikäli muutos on mahdollista toteuttaa, 

vientimyyjä tai markkinahoitaja vahvistaa muutokset ja toimittaa uuden 

tilausvahvistuksen. Vientimyyjä tai markkinahoitaja informoi asiakasta kaikista 

muutoksista välittömästi joko suoraan tai myyntiyhtiön tai agentin välityksellä /25/. 

 

Tilauksen vastaanotto ja vahvistaminen antaa ensisysäyksen kartonkikoneen 

tuotannonsuunnittelulle. Tilauskäsittely ulottuu tilauksen vastaanottamisesta aina 

valmiin tuotteen lähettämiseen asiakkaalle ja laskutukseen /2/. 
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4.4.2. Tuotantosuunnitelman ja ajo-ohjelman 

 laatiminen 

 

Kartonkikoneen tuotantosuunnitelman ja ajo-ohjelman laatiminen alkaa 

tuotantobudjetin mukaisen runkosuunnitelman laatimisesta. Runkosuunnitelman 

perimmäinen tarkoitus on järjestää valmistettavat kartonkilajit tuotantosuunnitelmaan 

siten, että myyntisuunnitelman mukaiset tilaukset voidaan valmistaa mahdollisimman 

tehokkaasti minimoiden muun muassa lajinvaihtokustannukset. Tuotannon 

runkosuunnitelma laaditaan yleensä siten, että se pääpiirteittäin toistaa itseään tietyn 

ajanjakson välein muodostaen näin niin sanotut tuotantosyklit. Alustavat 

tuotantosyklit suunnitellaan ja laaditaan kokemuspohjaisesti jo noin puolivuotta 

etukäteen. Optimaalisella tuotantosyklien laatimisen onnistumisella on erittäin suuri 

merkitys, sillä sen välilliset vaikutukset ulottuvat varastoihin, koneiden 

asetusaikoihin, tuotantohävikkiin ja asiakaspalveluun, sekä näiden aiheuttamiin 

kustannuksiin. Tiheät syklit tuovat mukanaan nopean vasteen tuotannon ja 

tilaustilanteen muutoksiin, mutta aiheuttavat samalla kohonneita kustannuksia 

korkeamman trimmihäviön ja kasvaneiden lajinvaihtokustannusten takia /2, 24/.  

 

Tuotannon runkosuunnitelma luo pohjan tuotannon karkeasuunnittelulle. 

Karkeasuunnittelu on eräänlainen esivaihe tuotannonsuunnittelun päätehtävälle eli 

ajo-ohjelman laatimiselle. Karkeasuunnittelun lähtökohtana on vahvistetut tilaukset ja 

asiakkaiden tekemät varaukset eli niin sanotut spekulatiiviset tilaukset. 

Suunnitelmasta käy ilmi tulevat ajot, ajojaksojen arvioidut alkamis- ja 

päättymisajankohdat, tuotettava laji ja tuotantokapasiteetti, sekä suunnitellut 

tuotantoseisokit. Tuotannon karkeasuunnitelman yksi päätehtävistä on 

kartonkikoneen ajojärjestyksen muodostaminen huomioiden myös 

jatkojalostuskoneiden kapasiteetit ja tuotantosyklit. Karkeasuunnitelman laatimisen 

ongelmana on riittävä reagointivalmius tuotannon häiriö- ja poikkeustilanteisiin sekä 

tilausten ja tilausmäärien muuttumiseen /2, 26/.      

 



 33

Ajo-ohjelma muodostetaan yhdistämällä tilaukset kaikkien tuotannonsuunnittelun 

periaatteiden mukaisesti pyrkien mahdollisimman korkeaan tuotanto- ja 

kustannustehokkuuteen, sekä asiakaspalveluun. Ajo-ohjelman mukaan tehdään 

tilattujen asiakasrullien perusteella trimmilistat jatkojalostuskoneille ja niiden 

lopputuotteita varten tarvitsemansa raaka-aineen perusteella myös kartonkikoneelle. 

Trimmilistojen mukana pituusleikkureille ja pakkaamoon siirtyvät ajomääräykset, 

jotka sisältävät tilauskohtaiset tiedot rullista eli erittelystä, rullaussuunnasta, 

pakkauksen ominaisuuksista ja etikettiin tulevista tiedoista  /3, 24/.   

 

 

4.4.3. Trimmitys 

 

Kartonki valmistetaan aina suurempaan kokoon, kuin millaisena asiakas sen haluaa. 

Tämän seurauksena valmistajan tai jatkojalostajan tulee määrittää kuinka leikata 

tarvitsemansa lähtöaihiot, jotta saadaan valmistettua oikean kokoisia lopputuotteita 

asiakkaan toivomusten mukaisesti. Tätä ongelmaa kutsutaan leikkausongelmaksi eli 

yleisemmin tunnetusti ”The Cutting Stock Problem” (CSP) /13/. Kuvassa 11 on 

havainnollistettu trimmitystä ja sen merkitystä jatkojalostusprosessin kannalta. 

Tuotantoprosessin eri vaiheet on numeroitu ja selitetty kuvan yhteydessä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34

Vaihe 1.  

Kartonkikoneen kone-

rullan leveys hyödyn-

netään trimmittämällä 

yhteen suoria tilauksia ja 

päällystyksen raaka-

ainerullia. 

 

Vaihe 2. 

Päällystyskoneen raaka-

ainerullat täytetään 

yhdistämällä asiakas-rullia 

ja arkituksen raaka-

ainerullia. 

 

Vaihe 3. ja 4. 

Arkkitilauksista voidaan 

muodostaa erilaisia rullia 

arkituskoneen arkeille 

asettamien mitta-

rajoitusten puitteissa. 

 

 

 

 

Kuva 11. Trimmitys ja sen vaiheet jatkojalostusprosessissa /12/. Rullien 
reunoissa olevat tummennetut osat merkitsevät jatkojalostuksen 
vaatimia reunanauhoja, mutta ne voisivat yhtä hyvin merkitä 
trimmityksessä muodostuvaa trimmihukkaa tilanteessa, jossa 
konerullan tai jatkojalostuksen raaka-ainerullan koko leveyttä ei 
pystytä tehokkaasti hyödyntämään.  
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Yksinkertainen esimerkki leikkausongelmasta on kartonkikoneen konerullan 

leikkaaminen pituusleikkurilla kapeammiksi asiakasrulliksi. Ongelman ratkaisun 

tavoitteena on yleisesti ottaen /13/:  

 

 –  minimoida trimmihukka 

 –  välttää ylituotantoa 

 –  välttää tarpeettomien asetteiden vaihtoa pituusleikkurilla 

 

Tuotannonsuunnittelijan tehtävänä on yrittää löytää asiakasrullista mahdollisimman 

hyvä yhdistelmä siten, että trimmihukka jäisi mahdollisimman pieneksi. Aina ei ole 

kuitenkaan mahdollista saada aikaiseksi täyden trimmin muodostavaa yhdistelmää, 

vaan tällöin aiheutuva trimmihukka on yritettävä myydä asiakkaille tai pulpperoitava 

uudelleen käyttöä varten. Käytännön ongelman ratkaisun vaikeutena on ollut 

käyttökelpoisen ja toimivan ratkaisukaavan luominen, sillä trimmitysongelma saattaa 

olla hyvinkin monimutkainen ratkaistavaksi yhden yksinkertaisen kaavan avulla /13/.       

 

Trimmitysongelma monimutkaistuu entisestään, kun tuotannonsuunnittelijan tulee 

ottaa huomioon useamman koneen kokonaistrimmihyötysuhde, jatkojalostuskoneet ja 

kokonaistaloudellisuus /13/.  

 

Kaukopään tehtailla trimmitys tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensiksi valitaan yhteen 

trimmitettävät tilaukset ja samassa yhteydessä myös mahdollinen jatkojalostuskone. 

Koska käytettävissä on useampi leveydeltään toisistaan poikkeava päällystyskone, on 

trimmittäminen optimoinnin kannalta monimutkaista, varsinkin päällystyskapasiteetin 

ollessa välillä rajallisesti hyödynnettävissä /22/. Kuvassa 12 on esitetty trimmityksen 

tavoitteet ja niiden vastakkainasettelu.  
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Kuva 12.  Trimmityksen tavoitteet ja niiden vastakkainasettelu /9/.  

 

 

Trimmityksen seuraavana vaiheena on varsinainen trimmitys, jonka apuna voidaan 

hyödyntää joissakin tapauksissa automaattista tuotannonohjausjärjestelmän 

algoritmia. Tämä koskee yleisesti tilannetta, jossa ajetaan pääasiallisesti vakioleveyttä 

olevaa raaka-ainetta, kuten esimerkiksi KA4:n nestepakkauskartonkia. KA1:llä 

tilanne on huomattavasti monimutkaisempi ja sen osalta joudutaankin kartonkikoneen 

trimmi muodostamaan yhdistelemällä yksittäisiä asiakastilauksia toisiinsa. Trimmitys 

vaatii trimmittäjältä kokemusta ja ammattitaitoa. Trimmityksen katsotaan kuuluvan 

kartonkitehtaan lyhyentähtäimen tuotannonsuunnitteluun /12,22/.        

 

 

4.5. Fenix-järjestelmä 

 

Fenix-järjestelmä on myynnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin suunniteltu 

tietojärjestelmä, joka otettiin ensimmäisenä käyttöön Imatran tehtailla. 

Tainionkoskella kesäkuussa 1999 ja Kaukopäässä konevaiheittain aikavälillä 
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helmikuu-joulukuu 2000. Pakkausdivisioonan tehtaista suurin osa käyttää jo Fenix-

järjestelmää. Tavoitteena on saada kaikki tehtaat järjestelmän piiriin vuoden 2004 

loppuun mennessä /27/. 

 

Fenix-järjestelmä on suunniteltu toimimaan liiketoiminta prosessissa, jossa 

liiketoiminta yksiköt ja divisioonat vastaavat paperi- ja kartonkikoneiden 

kapasiteettien hallinnasta, sekä palveluorganisaation eri yksiköt tarjoavat myynti-, 

logistiikka- ja jatkojalostuspalveluita. Kaikki osapuolet toimivat yhteisin tavoittein 

samassa tilaus-toimitus-prosessissa /27/. 

 

Järjestelmän tavoitteena on tuottaa kilpailuetua tilaus-toimitusketjun, myynnin-, 

tuotannon- ja logistiikansuunnittelun osa-aluilla korkealaatuisten 

järjestelmäsovellusten avulla /27/. Kilpailuedulla tarkoitetaan sellaista yrityksen, sen 

tuotantoprosessin tai tuotteen ominaisuutta, markkinointitoiminnan piirrettä tai 

aluetta, jolla tai jonka seurauksena yrityksellä on mahdollisuus voittaa kilpailijansa 

/28/.  Järjestelmän tarkoituksena on parantaa asiakaspalvelun tasoa, tehostaa käyttöä 

ja tarjota kehittyneitä työkaluja johdolle. Fenix-järjestelmän avulla saavutettavia etuja 

asiakaspalvelun parantamiseksi ovat muun muassa asiakkaan yksinkertaisempi 

ostoprosessi, välitön palaute ja lyhyempi viive tilauskäsittelyssä.  Järjestelmän 

tarkoituksena on tehostaa käyttöä paremmalla käyttäjäystävällisyydellä 

yksinkertaistamalla ja nopeuttamalla rutiineja, sekä parantamalla toiminnan 

luotettavuutta ja yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa sähköisen tiedonsiirron avulla.  

Johdon päätöksenteon tueksi Fenix-järjestelmä tarjoaa tehostuneet 

raportointimenetelmät ja reaaliaikaisen yhteyden järjestelmään myös toimiston 

ulkopuolelta /27/.   
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4.5.1. Fenix-järjestelmä ja tuotannonsuunnittelu 

 

Fenix-tietojärjestelmään on luotu oma sovellus karkeaa tuotannonsuunnittelua varten. 

Kuva 13. havainnollistaa hyvin Fenix-tietojärjestelmän hyödyntämistä 

tuotannonsuunnittelun apuvälineenä /29/.    

 

 
Kuva 13. Kartonkikone KA1:n tuotannon kapasiteetin karkea suunnittelu  
  2.9. – 2.10.2004 väliselle ajalle /29/. 
  

 

Kuvan 13 vasemmassa reunassa näkyvät kartonkikone 1:llä valmistettavat tuotteet ja 

niiden eri neliömassat. Kuvan laatikot esittävät kunkin tuotteen eri neliömassoille 

varatun kapasiteetin määrän.   Kuvan alalaidassa näkyy aika, joka kertoo jokaiselle 

tuotteelle suunnitellun valmistusajankohdan /22/.  
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Laatikoiden sisältämillä palkeilla ja niiden väreillä on jokaisella oma merkityksensä. 

Valkoinen väri, eli tyhjä laatikko, tarkoittaa sitä, että kyseisellä tuotteella on laatikon 

osoittamalla aikavälillä vielä vapaata tuotantokapasiteettia käyttämättä. Tyhjä 

laatikko täyttyy vaaleanvihreällä värillä sitä mukaa, kun asiakkaiden tekemät tilaukset 

on vahvistettu. Laatikon kirkas neonvihreä väri merkitsee, että tuotannonsuunnittelija 

on trimmittänyt tilauksen valmiiksi ja kyseinen tuote voidaan ottaa ajoon 

kartonkikoneella.  Laatikossa oleva tumman vihreä väri merkitsee sitä, että kyseiset 

tilaukset ovat jo valmistuneet tuotannosta. Punainen väri laatikossa kertoo 

yksityiskohtaisempaa tietoa tilausten tilasta /22/.  

 

Laatikoiden sisältämien palkkien värien lisäksi myös palkkien pituudella on oma 

merkityksensä. Laatikko värjäytyy vaalean vihreäksi varmistettujen tilausten määrän 

myötä. Myös neonvihreä palkki kasvaa trimmityksen ja tummanvihreä palkki 

tuotannon etenemisen mukaisesti. Tämä havainnollistaa ja helpottaa tilaus- ja 

tuotantotilan seuraamista reaaliaikaisesti /22/.  

 

Myynti tallentaa vahvistetut tilaukset järjestelmään, jolloin ne päivittyvät 

automaattisesti kapasiteetin karkeasuunnittelun kuvaan. Samoin myös 

tuotannonsuunnittelijan valmiit trimmitykset tallennetaan järjestelmään ja ne 

päivittyvät kaikkien nähtäväksi /22/.  

 

Fenix-tietojärjestelmän etuna voidaan pitää reaaliaikaisia tilaus-, trimmitys- ja 

tuotantotietoja, jotka ovat kaikkien järjestelmän käyttäjien nähtävissä. Parannettavia 

kohteita ovat muun muassa väli- ja tuotevaraston seuraamisen mahdollistaminen ja 

automaattisen trimmitysohjelman laatiminen. Tuotannonsuunnittelun toivomia 

parannuksia on tulossa uuden tehdasjärjestelmän kehittämisen myötä /22/.   

 

 



 40

4.6. Päällystyskoneen tuotannonsuunnittelu 

 

Päällystyskoneen tuotannonsuunnittelu pohjautuu kartonkikoneiden valmistamien 

tuotteiden päällystystarpeeseen. Tilauksen varmistuttua varataan tuotteen vaatima 

päällystyskapasiteetti siltä päällystyskoneelta, jolle tuote parhaiten sopii 

päällystettäväksi. Vaikka yksittäisen kartonkikoneen tuotannonsuunnittelussa onkin 

jo huomioitu päällystyksen vaatimukset esimerkiksi leveyden, halkaisijan ja 

muovimäärään suhteen, niin tulee päällystyskoneen ajo-ohjelmaa laatiessa huomioida 

kaikilta kartonkikoneilta tulevat raaka-aineet ja niiden päällystyksen yhteen 

sovittaminen. Päällystyskoneiden tuotannonsuunnittelussa hyödynnetään 

kartonkikoneiden tuotannonsuunnittelun tapaan Fenix-järjestelmää /23, 30/.  

 

Päällystyskoneen tuotannonsuunnittelussa jaetaan yksi- ja kaksipuolisesti 

päällystettävät tuotteet erikseen, jonka jälkeen huomioidaan muovimäärä. Samalla 

muovimäärällä päällystettävät tuotteet päällystetään yhdessä pohjakartongin 

poikkeavista neliömassoista huolimatta. Yhdessä päällystettävät tuotteet päällystetään 

leveimmästä kapeimpaan, niin että muodostuu mahdollisimman pitkiä yhtenäisiä 

ajojaksoja toimitusaikojen sallimissa rajoissa /31, 32/.    

 

Päällystyskoneen tuotannonsuunnittelussa on huomioitava edellä mainitun lisäksi 

myös asiakkaan toivoma päällystepinnan laatu eli onko kyseessä kiiltävä, 

puolikiiltävä vai mattapintainen päällystys. Muovipinnan ominaisuuksiin vaikutetaan 

muovipäällystyskoneessa käytettävällä jäähdytystelalla. Jäähdytystelan vaihtoa varten 

tuotanto on keskeytettävä ja tästä aiheutuu tuotannon menetystä koneen seisoessa.  

Tämän vuoksi pinnan laadultaan samanlaiset tuotteet ryhmitellään omiksi 

ajokokonaisuuksiksi. Tuotannonsuunnittelussa telavaihtojen määrä ja niihin kuluva 

aika on pyrittävä minimoimaan tuotannon maksimoimiseksi järjestelemällä 

tuotantosyklit oikein /22,23/ .   
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4.7.  Tuotannonsuunnittelun jalostuslähtöisyys 

 

Tuotannonsuunnittelun jalostuslähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että 

tuotantosuunnitelman laatimisessa lähdetään ensisijaisesti suunnittelemaan tuotantoa 

jalostuskoneiden eli tässä tapauksessa muovipäällystyskoneiden ominaisuuksien ja 

rajoitteiden ehdoilla. Tarkoituksena on optimoida jalostuskoneiden kapasiteetin 

maksimaalinen hyödyntäminen kustannustehokkaasti pyrkien samanaikaisesti 

parantamaan laatua ja asiakaspalvelua /22/.   

 

Tuotannonsuunnittelun jalostuslähtöisyydellä voidaan käsittää myös jalostuskoneiden 

ja kartonkikoneiden tiiviimpää yhteyttä niin, että jalostuskoneilla on aina oikea määrä 

oikeanlaista raaka-ainetta päällystettävänä. Tämän avulla voidaan parantaa 

päällystyksen tuotantoa ja tehokkuutta, sekä saavuttaa samalla alhaisempi 

välivarastotaso /22/.     

 

Jalostuslähtöisyyden merkitys korostuu myös Nikusen diplomityössään /9/ 

tekemässään tutkimuksessa. Tutkimuksessa todetaan, ettei jatkojalostukseen löydy 

varastosta oikeanlaista raaka-ainetta, vaikka välituotevarastoissa on 20 000 – 25 000 

tonnia raaka-ainetta /9/. Tämä kuvaa selvästi vallitsevaa tilannetta, jossa 

kartonkikoneiden tuotteet eivät päädy suunnitellusti joko suoraan asiakkaille tai 

suoraan jatkojalostukseen sen raaka-ainetarpeen mukaisesti, vaan päätyvät varastoon 

odottamaan mahdollista myöhäisempää käyttöä.      

 

 

4.8. Asiakaslähtöisyys ja 
asiakaspalvelupalvelu 

 

Menestyvän liiketoiminnan ensisijainen edellytys on jatkuva asiakastyytyväisyys. 

Tämä vaatii yritystä omaksumaan asiakaslähtöisen toimintatavan, jossa päätökset 
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perustuvat asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Voidaankin todeta, että yrityksen 

kaiken toiminnan päämääränä täytyy olla asiakkaan tarpeiden mukaisesti 

korkealaatuisten tuotteiden ja palveluiden tuottaminen niin, että niistä saatava arvo on 

niiden tuottamiseen uhrattuja panoksia ja kustannuksia suurempi. Tämä on ainoa 

keino kannattavan liiketoiminnan ja asiakastyytyväisyyden takaamiseksi /33/.   

 

Asiakkaalle laatu ei merkitse pelkästään tuotteen laatua, vaan palvelun ja tuotteen 

muodostaman kokonaisuuden toimivuutta. Asiakas odottaa luonnollisesti tuotteen 

ominaisuuksien täyttävän sille asetetut tekniset vaatimukset, mutta virheettömän 

tuotteen ja pakkauksen lisäksi on huomioitava myös toimituksen määrällinen ja 

ajallinen oikeellisuus. Asiakas odottaa toimittajalta luotettavuutta ja jatkuvuutta /34/.  

 

Tuotannonsuunnittelulle asiakaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että sen yhtenä keskeisenä 

päämääränä on asiakaspalvelun parantaminen. Tuotannonsuunnittelun 

asiakaspalveluna voidaan käsittää tuotannonsuunnittelun ja asiakkaiden välistä 

kanssakäymistä ja avointa tiedonkulkua, jossa asiakkaat pidetään tietoisina muun 

muassa tulevista ajosykleistä, jolloin he osaavat suunnitella oikein oman 

varastotasonsa ja ajoittaa tilaukset oikein. Toimiva yhteistyö tuotannonsuunnittelun ja 

asiakkaiden välillä vaatii molemminpuolista luottamusta ja avoimuutta. Tämän lisäksi 

tulee luonnollisesti huomioida myös tuotannon vaatimukset, niin voidaan 

tuotannonsuunnittelun tavoite määritellä seuraavasti: asiakaslähtöisen 

tuotannonsuunnittelun tavoitteena on muodostaa tilauskannasta optimaalinen 

tuotanto-ohjelma täyttäen palvelutasovaatimukset /2,22/.   

    

Kartonkitehtaan tuotannonsuunnittelun on pystyttävä joustavasti mukautumaan 

nopeasti vaihteleviin markkinatilanteisiin. Valmius reagoida viime hetken 

tilausmuutoksiin sekä suunnitellun ja toteutuneen tuotannon tarkka seuraaminen 

tarjoavat edellytykset hyvään asiakaspalveluun /19/. Hyvän asiakaspalvelun avulla 

markkinoijalla onkin mahdollisuus vaikuttaa nykyisten asiakkaiden tyytyväisyyteen 

ja ostouskollisuuteen, sekä houkutella uusia asiakkaita ja lisätä markkinaosuuksia /2/.   
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5. KARTONKIKONEET JA TUOTTEET 
 

Työssä käsiteltävä monipope-menetelmä (MPM) koskee ainoastaan kartonkikone 

KA1:stä. Monipope-menetelmällä tarkoitetaan uutta toimintamallia, jossa 

kartonkikoneelta tuleva kartonki leikataan kahteen osaan ja rullataan suuriksi 

konerulliksi jatkojalostusta varten kahdella erillisellä poperullaimella. Tarkastelussa 

on kuitenkin huomioitava myös samassa rakennuksessa sijaitsevien kartonkikoneiden 

KA2 ja KA4 tuotannot varastoinnin ja jatkojalostuksen osalta toimivan 

kokonaisuuden saavuttamiseksi. Kartonkikoneiden KA2:n ja KA4:n tuotteiden 

muovipäällystys tapahtuu pääasiallisesti KA1:n tuotteiden muovipäällystyksen kanssa 

samoilla muovipäällystyskoneilla, PE3 ja PE5, ja näin ollen päällekkäisten 

toimintojen toimivuuden selvittäminen on tärkeää.     

 

 

5.1. Kartonkikone 1 

 

Beloitin valmistama kartonkikone 1 (KA1) valmistui vuonna 1950, jolloin kartongin 

valmistus Imatran Kaukopäässä alkoi. Konetta on uusittu vuosien varrella useasti 

laadun ja tuotantokapasiteetin nostamiseksi. Merkittävimpiä muutoksia ovat olleet 

1986 3-kerroskartonkin valmistuksen aloittaminen ja vuoden 1999 

perälaatikkouusinta. Kartonki kone 1:n nykyinen kapasiteetti on 170 000 tonnia 

vuodessa maksimi rataleveyden ollessa 4400 mm ja nopeuden vaihdellessa tuotteesta 

riippuen välillä 150 – 430 m/min. Valmistettavien kartonkien neliömassat vaihtelevat 

välillä 170 – 420 g/m2 /35/. Kartonkikone KA1:n sivukuva on esitetty kuvassa 14.  
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Kuva 14. Kartonkikone KA1:n sivukuva /12/. 
 
 
KA1:n tuotannosta 90 prosenttia on kuppikartonkia (Cupforma Classic, Dairycup ja 

Rotocup) ja loppu pienempiä määriä nestepakkauskartonkeja (Ensoprime) ja 

kartonkeja esimerkiksi uunivuokiin ja valmispakasteisiin (Trayforma). Kaikkien 

KA1:n tuotteiden raaka-aineena käytetään valkaistua koivusellua ja liimauksessa 

hartsi- tai neutraaliliimausta. Yli 90 prosenttia kuppikartongista menee 

jatkojalostukseen, jossa se päällystetään joko 1- (kuumajuomakupit) tai 2-puoleisesti 

(kylmäjuomakupit) polyeteenillä muovipäällystyskoneilla PE2, PE3, PE4 tai PE5 /35, 

36/.       

 

KA1:n tuotannon kannalta ongelmallisimpia ovat alhaisen neliömassan tuotteet, 

jolloin katkoriski kasvaa. Myös liimauksen vaihtaminen hartsi- ja neutraaliliimauksen 

välillä saattaa aiheuttaa laatuvaihteluita ja hylkymäärien kasvamista /22/.  

 

 

5.2. Kartonkikone 2 

 

Beloitin valmistama kartonkikone 2 (KA2) käynnistyi vuonna 1956. Tärkeimpinä 

uusintoja ovat olleet vuoden 1975 päällystysaseman valmistuminen, Tampellan 

vuonna 1990 suorittaman uusinta ja vuoden 1993 formeri-uusinta. Uusinnan jälkeen 

KA2:n kapasiteetti on 210 000 tonnia vuodessa maksimi rataleveyden ollessa 5550 

mm ja ajonopeuden vaihdellessa välillä 200 - 500 m/min. Valmistettavien kartonkien 

neliömassat vaihtelevat välillä 150 – 380 g/m2 /35/. Kartonkikone KA2:n sivukuva on 

esitetty kuvassa 15.   
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Kuva 15. Kartonkikone KA2:n sivukuva /12/. 
 

KA2:n päätuotteet ovat graafisia kartonkeja (Ensogloss, Ensocoat ja Performa), 

joiden loppukäyttökohteita ovat mm. CD-levyjen kotelot, postikortit, esitteet sekä 

kosmetiikka- ja makeispakkaukset. KA2:n tuotteiden raaka-aineina ovat tuotteesta 

riippuen valkaistu koivu ja mäntysellu, sekä kuusesta valmistettu CTMP (Chemi 

thermo mechanical pulp) ja neutraali AKD-liimaus /35, 36/. 

 

   

5.3. Kartonkikone 4 

 

Vuonna 1961 käynnistynyt kartonkikone 4 (KA4) on myös Beloitin toimittama. 

Vuonna 2000 kartonkikone 4:een uusittiin muun muassa perälaatikko, viiraosa ja 

pituusleikkuri, jonka jälkeen tuotantokapasiteetti nousi 230 000 tonniin vuodessa. 

KA4:n maksimi trimmileveys on 6360 mm ja ajonopeus 200 – 350 m/min. 

Valmistettavien kartonkien neliömassat vaihtelevat välillä 240 – 400 g/m2 /35/. 

Kartonkikone KA4:n sivukuva on esitetty kuvassa 16. 

 

 
Kuva 16. Kartonkikone KA4:n sivukuva /12/. 
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Kartonkikone KA4: n päätuotteita ovat nestepakkauskartongit (Natura ja Prime), 

joiden käyttökohteita ovat maito-, mehu-, viini-, olut-, pesuaineine- ja muut 

vastaavien tuotteiden pakkaukset. Kartonki on kolmikerroskartonkia, jonka raaka-

aineina ovat valkaistu sellu ja CTMP-massa. Tuotteet päällystetään yleensä 

kaksipuolisesti PE-muovilla PE2, PE3, PE4 ja PE5 muovipäällystyskoneilla.  

 

     

6. JATKOJALOSTUS 
 

Stora Enson Imatran tehtailla jatkojalostuksella tarkoitetaan muovipäällystystä 

muovipäällystyskoneilla PE2, PE3, PE4 ja PE5, sekä arkitusta arkkileikkureilla AR4 

ja AR5. Päällystyskoneet sijaitsevat Imatralla lukuun ottamatta PE4:sta, joka sijaitsee 

Karhulassa. Asiakasrullien viimeistelyyn käytetään myös tarvittaessa jälkirullainta tai 

jälkileikkureita JL1 ja JL2 /34/. Stora Enson Kaukopään kartonkitehtaan 

jatkojalostuskoneet on esitetty yksinkertaistetussa muodossa kuvassa 17 /9/.  

 

 
Kuva 17. Kartonkitehtaan jalostuskaavio yksinkertaistetusti /9/  
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6.1. Päällystyskone 2 

 

Päällystyskone 2 (PE2) aloitti tuotantonsa vuonna 1967. PE2:n päällystyskapasiteetti 

on 90 000 tonnia vuodessa maksimi tuotantonopeuden ollessa 350 m/min ja 

rataleveyden vaihdellessa välillä 1700 – 2247 mm. Maksimi rullanhalkaisija 

aukirullauksessa on 1600 mm ja kiinnirullauksessa 2650 mm. PE2:ssa on kaksi 

laminaattoriyksikköä ja koronakäsittelijä. PE2:lla päällystettävän raakakartongin 

neliömassa vaihtelee välillä 170 – 400 g/m2. PE2 päällystää 1- ja 2-puoleisia 

nestepakkaus- ja elintarvikekartonkeja, sekä pienempiä määriä muita tuotteita kuten 

vuokakartonkeja /37, 38/.  

 

PE2:n tuotanto koostuu tällä hetkellä pääasiallisesti KA4:n Natura-tuotteista. Jatkossa 

monipope-menetelmän toteutuessa PE2:lla on tarkoitus päällystää KA4:n kaikki 

Prime-tuotteet, jotta PE 3:lle ja PE5:lle vapautuu päällystyskapasiteettia KA1:n 

käyttöön. Tätä varten PE2:lle tarvitaan pieniä muutoksia, jotta saavutetaan riittävä 

laatutaso Japaniin toimitettavien korkeatasoisten Prime-tuotteiden tuotantoa varten 

/39, 40/.   

 

 

6.2. Päällystyskone 3 

 
Päällystyskone 3 (PE3) aloitti tuotantonsa vuonna 1972. PE3:n päällystyskapasiteetti 

on 90 000 tonnia vuodessa maksimi tuotantonopeuden ollessa 400 m/min ja 

rataleveyden vaihdellessa välillä 1500–2300 mm. Maksimi rullanhalkaisija 

aukirullauksessa on 1800 mm ja kiinnirullauksessa 3200 mm. PE3:ssa on kolme 

laminaattoriyksikköä ja jälkikoronalaitteisto. PE3:lla päällystettävän raakakartongin 

neliömassa vaihtelee välillä 170 – 420 g/m2. PE3 päällystää 1- ja 2-puoleisia 

nestepakkaus- ja elintarvikekartonkeja, sekä pienempiä määriä muun muassa graafisia 

kartonkeja /37, 38/. Päällystyskone PE3:n sivukuva on esitetty kuvassa 18. 
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Kuva 18. Muovipäällystyskone PE3:n sivukuva /12/.  
 
 
 
PE3:n päätuote on KA1:n 1-puoleisesti päällystetty kuppikartonki Cupforma Classic, 

jonka osuus tuotannosta on yli 50 prosenttia. PE3:n tuotannonsuunnittelu rakentuu 

kuitenkin paljolti kerran kuukaudessa ajettavaan KA4:n Prime-tuotteiden ajon 

mukaan, joka vaatii samettimattatelan. Tämä tuotanto sykli on kuitenkin tarkoitus 

siirtää monipope-menetelmän myötä ajettavaksi PE2:lla, jolloin PE3:lla ja PE5:lla 

voidaan keskittyä KA1:n päätuotteisiin.   

 

 

6.3. Päällystyskone 4  

 

Päällystyskone 4 (PE4) aloitti tuotantonsa vuonna 1989 Karhulassa. PE4:n 

päällystyskapasiteetti on noin 50 000 tonnia vuodessa maksimi tuotantonopeuden 

ollessa 400 m/min ja rataleveyden vaihdellessa välillä 900 – 2000 mm. Maksimi 

rullanhalkaisija aukirullauksessa on 1800 mm. PE4:lla päällystettävän raakakartongin 

neliömassa voi vaihdella välillä 60 – 600 g/m2. PE4 päällystää ensisijaisesti KA1:n ja 

KA4:n tuotteita, joiden päällystykseen käytetään erikoismuoveja. /39/.   

 

PE4:lla päällystetään erityisesti kapeita asiakasrullia ja erikoismuovipäällystettyjä 

tuotteita. Suuren tuotevalikoiman ja pienien tuotantoerien takia PE4:n 

tuotannonsuunnittelu on erityisen haastavaa ja sen onnistuminen on 

kokonaistuottavuuden kannalta erittäin tärkeää /22/. 
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Monipope-menetelmän myötä PE4:n merkitys kapeiden rullien päällystyksessä 

korostuu entisestään, kun PE4:lla päällystetään ne KA4:n Prime-tuotteet, joiden 

trimmittäminen PE2:lle ei ole tuotannollisesti kannattavaa. Muovipäällystyskone 

PE4:n tuotantokapasiteetti on normaalisti kuitenkin lähes täysin varattu 

erikoistuotteiden päällystämiseen, eikä sen hyödyntämistä näin olleen monipope-

menetelämän yhteydessä kannata erityisesti korostaa.  

 

 

6.4. Päällystyskone 5  

 
Päällystyskone 5 (PE5) aloitti tuotantonsa vuonna 1996. PE5:n päällystyskapasiteetti 

on 120 000 tonnia vuodessa maksimi tuotantonopeuden ollessa 500 m/min ja 

rataleveyden vaihdellessa välillä 1700–2800 mm. Maksimi rullanhalkaisija 

aukirullauksessa on 1800 mm ja kiinnirullauksessa 3200 mm. PE5:ssa on kaksi 

laminaattoriyksikköä ja koronakäsittelijä. PE5:lla päällystettävän raakakartongin 

neliömassa vaihtelee välillä 170 – 420 g/m2. PE5 päällystää 1- ja 2-puoleisia 

nestepakkaus- ja elintarvikekartonkeja, sekä pienempiä määriä muun muassa graafisia 

kartonkeja /38/. Päällystyskone PE5:n sivukuva on esitetty kuvassa 19. 

 

 
Kuva 19. Muovipäällystyskone PE5:n sivukuva /12/.  
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7. TYÖN TARKOITUS 
 

Diplomityön tarkoituksena oli selvittää monipope-menetelmän taustaa, karkea 

tekninen toteutus, sovellettavuus KA1:n tuotantoon ja MPM:n mukanaan tuomat edut 

ja haitat sekä ratkaisumallit mahdollisten tuotannollisten ongelmatilanteiden 

selvittämiseksi.   

 

Selvityksen tarkoituksena oli tutkia esteitä monipope-menetelmän käyttöönotolle 

KA1:n tuotannossa ja sen päällystettävien tuotteiden jatkojalostuksessa sekä löytää 

toimintamallit soveltamista rajoittavien tekijöiden poistamiseksi. Tarkoituksena oli 

muokata monipope-menetelmän toteutusidea ja KA1:n nykyinen tuotanto niin, että 

saadaan yhtenäinen toimiva kokonaisuus, jonka avulla onnistutaan saavuttamaan 

tuotantotehokkuuden parantuminen tuotannon lisääntymisen ja kustannussäästöjen 

kautta.       

 

 

7.1. Työn taustaa 

 

Diplomityön teettämisen taustalla on pyrkimys kehittää ja tehostaa kartonkikone 

KA1:sen tuotantoa ja erityisesti jatkojalostuksen logistiikkaa ja väli- ja 

lopputuotevarastojen hallintaa mahdollisimman alhaisin investointikuluin. Kartongin 

jatkojalostuksen eli tässä tapauksessa muovipäällystyksen sijaitessa erillisessä 

rakennuksessa kaukana kartonkikoneesta, on ollut tarpeellista leikata ja pakata 

kartonki jatkojalostusta varten sopiviin rulliin. Rullat on varastoitu välituotevarastoon 

odottamaan kuljetusta jatkojalostukseen. Toimintojen tehostamiseksi pyritään 

minimoimaan ylimääräiset varastointi- ja työvaiheet, sekä pakkaamiseen kuluvan 

materiaalin määrä.         
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7.2. Työn tavoite 

 

Diplomityön tavoitteena on selvittää monipope-menetelmän sovellettavuus Stora 

Enson Imatran tehtaiden kartonkikone KA1:sen tuotannon tehostamisessa. Työssä 

selvitetään monipope-menetelmän aiheuttamat muutokset kartonkikoneiden KA1:n, 

KA4:n, muovipäällystyskoneiden PE2, PE3, PE4 ja PE5 tuotantoon ja 

tuotannonsuunnitteluun. Tavoitteena on kehittää kartonkikoneen 

tuotannonsuunnittelua jalostuslähtöiseksi ottaen huomioon monipope-menetelmän 

tuomat muutokset.   

 

 

7.3. Tehtävän rajaus  

 

Diplomityössä keskitytään erityisesti selvittämään monipope-menetelmän 

hyödyntämismahdollisuuksiin KA1:n tuotannossa. Työssä perehdytään myös 

menetelmän mukanaan tuomiin kapasiteettimuutoksiin ja tuotannonsuunnittelun 

uudelleen järjestelemiseen. Erityisen huomion kohteena on menetelmän käyttöönoton 

mukanaan tuomat edut ja haitat, sekä ongelmatilanteet ja niiden ratkaisumallit. 

Työssä ei käsitellä pelkästään trimmityksen optimoinnilla tavoiteltavaa tuotannon 

tehostamista, eikä välivarastoinnin kehittämistä nykyisen tuotantomallin perusteella. 

Työ ei myöskään käsittele monipope-menetelmän yksityiskohtaista teknistä 

toteutusta, eikä investoinnin taloudellista tarkastelua.  

 

 

8. MONIPOPE-MENETELMÄ 
 
Monipope-menetelmällä tarkoitetaan täysin uutta toiminta-ajatusta kartongin 

rullaamiseksi KA1:llä ja kuljettamisesta jatkojalostukseen. Monipope-menetelmässä 
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kartonkikoneelta tuleva kartonkirata leikataan kahteen osaan ja rullataan leveydeltään 

ja halkaisijaltaan toisistaan poikkeavan kokoisiksi konerulliksi kahdella erillisellä 

poperullaimella. Maksimi leveydeltään 2700 mm ja halkaisijaltaan 4500 mm olevat 

konerullat siirretään kokonaisina suoraan päällystystehtaalle muovipäällystystä 

varten.  

 

Tällä menetelmällä pyritään tehostamaan KA1:n tuotantoa, yksinkertaistamaan 

tuotannon ohjattavuutta ja suunnittelua sekä saavuttamaan taloudellista etua 

alentuneiden kustannusten ja kohonneen tuotannon myötä.  

 

  

8.1. Tekninen toteutus 

 

Teknisen toteutuksen kuvauksessa on esitetty lähinnä uusien laitteiden 

tuotannonsuunnitteluun aiheuttamat muutokset ja tärkeimmät investoinnit. Tällaisia 

ovat muun muassa prosessin eri vaiheessa jalostettavan tuotteen leveyksiin ja 

halkaisijoihin vaikuttavat muutokset ja varastoiden kapasiteettiin ja toimintaan 

vaikuttavat asiat sekä monipope-menetelmää varten tehtävät pakolliset laitehankinnat 

ja uusinnat.   

 

 

8.1.1. Kartonkikone 

 

Monipope-menetelmässä kartonkikoneen perään rakennetaan kaksi erillistä 

poperullainta, joiden eteen tulee vetopuristin. Poperullaimilla voidaan valmistaa 

leveydeltään 1600 – 2700 mm ja halkaisijaltaan 1800 – 4500 mm kokoisia konerullia 

samaan aikaan. Molemmilla poperullaimilla on erilliset automaattiset tampuurin 

vaihtojärjestelmät, jotka mahdollistavat halkaisijoiltaan poikkeavien konerullien 
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valmistamisen. Valmistetut konerullat kuljetetaan suoraan kokonaisina tampuureina 

jatkojalostukseen. Tästä huolimatta säilytetään nykyisen kaltainen pituusleikkaus 

kartonkikoneen perässä suoria asiakastoimituksia ja mahdollisia jatkojalostuksen 

häiriötilanteita varten. Suorilla asiakastoimituksilla tarkoitetaan tilauksia, jotka 

leikataan kartonkikoneen jälkeen pituusleikkurilla asiakasrulliksi ja pakataan 

lähetystä varten ilman muovipäällystystä. Pituusleikkurilla voidaan tarvittaessa myös 

poistaa raaka-ainerullissa esiintyviä vikoja ja valmistaa virheettömiä rullia 

muovipäällystystä varten.  

 

Kartonkikoneelle tarvitaan myös suunnitelman mukainen määrä uusia 

tampuurirautoja konerullien siirtämistä ja varastointia varten.    

 

 

8.1.2. Varastointi 

 

Konerullat siirretään kokonaisina tätä tehtävää varten suunnitellulla ja tarkoitetulla 

siirtovälineellä suoraan välituotevarastoon odottamaan muovipäällystystä. 

Päällystettävä kartonki varastoidaan kokonaisina konerullina niitä varten erikseen 

päällystystehtaan yhteyteen suunnitellussa varastossa.  Muovipäällystyksen raaka-

ainevaraston koko on mitoitettu vastaamaan kartonkikone KA1:n noin kahden 

vuorokauden tuotantoa, sisältäen eri neliömassan, halkaisijan, leveyden ja laadun 

kartonkia, jota voidaan hyödyntää myös pienempien tilausten nopeaan täyttämiseen ja 

toimittamiseen. Pieniä tilauksia varten myös lopputuotevarastossa voidaan varastoida 

pieniä määriä yleisimpiä asiakastilauksia vastaavia valmiita lopputuotteita ja isoja 

päällystettyjä rullia, joista tarvittaessa voidaan täyttää kiireellisiä tilauksia. 

Tarkoituksena on kuitenkin pyrkiä vähentämään varastointitarve niin väli- kuin 

lopputuotteidenkin osalta minimiin. 
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8.1.3. Muovipäällystys 

 

Muovipäällystyskoneissa suurimmat rakenteelliset muutokset koskevat 

aukirullauksen uusimista. Muovipäällystyskoneiden PE3 ja PE5 aukirullauksiin 

rakennetaan kokonaisen konerullan käsittelyn mahdollistava aukirullauspukki, joka 

mahdollistaa isojen konerullien käytön ja lentävän liitoksen vaatiman 

saumaustapahtuman. Lentävää liitosta varten rakennetaan muovipäällystyskoneeseen 

vielä puskutelasto, jonka avulla lasketaan kartongin nopeutta riittävästi saumauksen 

onnistumiseksi. Normaalissa ajotilanteessa telaston telat ovat kaukana toisistaan 

varastoiden kartonkia telojen välisen matkan verran. Juuri ennen saumausta telaston 

telat liikkuvat lähemmäksi toisiaan, jolloin kartongin nopeus hidastuu saumausta 

varten.  

 

Lisäksi PE2:lle tarvitaan pieniä muutoksia, jotta saavutetaan riittävä laatutaso 

Japaniin toimitettavien korkeatasoisten Prime-tuotteiden tuotantoa varten.  

         

 

8.1.4. Rullaimet 

 

Tuotannon tasaisen ja häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi monipope-menetelmässä 

tarvitaan uusi jälkirullain, jolla voidaan tarvittaessa rullata KA1:n, KA2:n ja KA4:n 

raaka-ainerullat tampuuriraudalle PE3:lla ja PE5:lla tapahtuvaa muovipäällystystä 

varten. Rullaimen avulla voidaan varmistaa PE3:n ja PE5:n normaali toiminta 

kartonkikone KA1:n häiriötilanteissa. Rullaimella voidaan tarvittaessa myös poistaa 

raaka-ainerullissa esiintyviä vikoja ja valmistaa virheettömiä rullia muovipäällystystä 

varten. Tämän jälkirullaimen yhteyteen rakennetaan myös sähkökäsittelijä, jolla 

voidaan palauttaa tuotevarastossa varastoitujen valmiiden tuotteiden päällystetyn 

pinnan pintaenergia lopputuotteelle asetettujen vaatimusten mukaiseksi ennen 

asiakastoimitusta. 
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9. TYÖN SUORITUS 
 

Diplomityössä suoritetussa selvityksessä lähdettiin liikkeelle muodostamalla Fenix-

tietojärjestelmän avulla vuoden 2002 toteutuneen tuotannon mukainen ajo-ohjelma 

kartonkikoneen KA1 ja päällystyskoneiden PE3, PE4 ja PE5 osalta. Ajo-ohjelmaa 

kuvaavaan taulukkoon kerättiin vuorokausikohtaiset tiedot KA1:llä ajetuista 

tonneista, sekä päällystyskoneilla PE3, PE4 ja PE5 päällystetyistä kartonkikoneiden 

KA1, KA2 ja KA4 tonnimääristä. Päällystyskoneiden tuotannot on lajiteltu 

kartonkikonekohtaisesti niin, että tuotteet on eritelty 1- ja 2-puolisen 

muovipäällystyksen ja muovipinnan laadun mukaan. Pintaominaisuuksiltaan eroavien 

tuotteiden erittely tehtiin eri päällystyssyklien aiheuttamien erojen 

havainnollistamiseksi.  

 

Taulukoitujen tuotantomäärien perusteella pystyttiin havaitsemaan kartonkikone 

KA1:n tuotannon ja suorien toimitusten, sekä päällystyskoneiden PE3, PE4 ja PE5 

tuotantojen välinen suhde. Tämän jälkeen taulukoitujen arvojen pohjalta päästiin 

selvittämään KA1:n välivaraston muutosta ja tarvittavaa välivarastokapasiteettia. 

Välivaraston muutos saatiin vähentämällä KA1:n tuotannosta, suorat 

asiakastoimitukset ja päällystyskoneilla PE3, PE4 ja PE5 päällystetyt KA1:n tuotteet. 

Välivaraston muutoksen havaittiin vastaavan suurin piirtein PE2:lla päällystettävien 

KA1:n tuotteiden määrää. Jatkossa tarkoituksena on kuitenkin siirtää kaikki KA1:n 

päällystettävät tuotteet päällystettäväksi PE3:lla ja PE5:lla, joten siksi määriteltyä 

välivaraston muutosta voitiin pitää oikean suuruisena. Välivarastoinnin kapasiteetin 

tarve määriteltiin välivaraston muutoksen kumulatiivisena kertymänä. 

 

Selvityksessä määritellyn tarvittavan välivarastokapasiteetin ylittäessä suunnitellun 

KA1:n noin kahden vuorokauden tuotantoa vastaavan määrän, tuli miettiä ratkaisu 

tämän ongelman selvittämiseksi. Taulukoitujen tuotantojen perusteella havaittiin 

välivaraston kasvavan voimakkaimmin silloin, kun päällystyskoneilla PE3 ja PE5 tai 
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edes toisella niistä päällystettiin KA4:n Prime-tuotteita. Tavoitteena oli siis löytää 

ratkaisu, jolla estää välivaraston ylittyminen, kun PE3:n ja PE5:n kapasiteetti oli 

varattu KA4:n Prime-tuotteiden päällystystä varten. Aluksi selvitettiin mahdollisuutta 

jaksottaa Prime-tuotanto niin, että KA1:n tuotteita voidaan päällystää limittäin 

välivaraston sallimissa rajoissa, mutta selvitys ei johtanut toivottuun ratkaisuun. 

Tämä johtui KA4:n tuotantosyklistä, tiukasta toimitusaikataulusta ja jaksottamisesta 

johtuvista telanvaihdoista, joiden seurauksena menetettiin päällystyskapasiteettia. 

Jaksottaminen todettiin näin kannattamattomaksi vaihtoehdoksi.  

            

Seuraavana tutkimuksen kohteena oli vaihtoehtoisen päällystyskapasiteetin 

löytäminen KA4:n Prime-tuotteita varten, jotta päällystyskoneiden PE3:n ja PE5:n 

päällystyskapasiteetti saataisiin ainoastaan kartonkikone KA1:n käyttöön. Imatran 

tehtaiden ulkopuolisen kapasiteetin hyödyntäminen todettiin rajalliseksi, sekä 

kustannustehokkuudeltaan kannattamattomaksi. Jo olemassa olevista vaihtoehdoista 

vain päällystyskone PE2 todettiin olevan mahdollinen kohde KA4:n Prime-tuotteiden 

päällystämistä varten. Selvityksessä tuli heti vastaan ongelma PE2:n trimmileveyden 

ollessa vain 1670 – 2240 mm. Tilanteen teki tuotannonsuunnittelun kannalta entistä 

haasteellisemmaksi se, että Prime-tuotteiden laatuvaatimukset ovat erittäin korkeat. 

Tällä oli merkitystä sen vuoksi, että KA4:n trimmitystä rajoittaa asiakkaiden 

vaatimukset saada tilaamansa rullat konerullan keskeltä, ei laidoista. Tilattujen 

keskirullien ja sallittujen reunarullien suhde on keskimäärin ollut 80/20.  

 

Päällystyskone PE2:n soveltuvuutta Prime-tuotteiden päällystämiseen pelkästään 

trimmihyötysuhteen osalta selvitettiin koetrimmityksin. Trimmityskokeissa oli 

tarkoituksena saada sovitettua Prime-tilaukset riittävän hyvällä trimmihyötysuhteella 

niin kartonkikone KA4:lle kuin muovipäällystyskone PE2:lle. Koetrimmitykset eivät 

johtaneet annettujen raamien sisällä toivottuihin tuloksiin, vaan Prime-tuotteiden 

kustannustehokas trimmitys PE2:lle todettiin tällä erää mahdottomaksi tehtäväksi.  
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Diplomityössä tutkittiin edellä kuvatun ohella myös monipope-menetelmän teknistä 

toteutusta karkealla tasolla ja tarvittavia investointeja. Monipope-menetelmän 

tekninen toteutus on muokkautunut Seppo Karineen ideasta diplomityössä esitettyyn 

muotoon työn suorituksen yhteydessä käytyjen keskustelujen ja palaverien myötä. 

Tutkimuksen edetessä on tekniseen toteutukseen lisätty tarkennuksia vaadittavien 

investointien osalta. Erityisesti päällystyskone PE2:n nousemisen selvityksessä 

varteenotettavaksi vaihtoehdoksi KA4:n Prime-tuotteiden päällystyskoneeksi toi 

mukanaan uuden näkökulman tarvittavien investointien osalta.  

 

Selvityksessä perehdyttiin monipope-menetelmän toteutumisen myötä saavutettaviin 

etuihin ja aiheutuviin haittoihin, sekä toimintamalleihin mahdollisten tuotannollisten 

häiriötilanteiden välttämiseksi ja niistä selviytymiseksi.   Ratkaisujen löytämiseksi 

käytiin teoriassa läpi mahdollisia tuotannollisia ongelmakohtia, joita esiintyy jo 

nykyisen tuotantomallin yhteydessä, sekä uusia mahdollisesti monipope-menetelmän 

seurauksena syntyviä häiriötilanteita. Teoriassa toimivia tuotantomalleja 

häiriötilanteiden varalle pyrittiin kehittämään useampia, jotta pystyttäisiin toimimaan 

mahdollisimman tehokkaasti poikkeavissa tuotantotilanteissa myös muun tehtaan 

toiminta huomioiden.  

 

Tutkimuksessa selvitettiin monipope-menetelmän myötä saavutettava tuotannon 

tehostuminen, johon päästään tuotannon nousun ja kustannussäästöjen kautta. 

Tuotannon kasvattamisen edellytyksiä tutkittiin kautta koko tuotantolinjan ottaen 

huomioon myös tuotannonsuunnitteluun vaikuttavat tekijät. Tutkimuksissa päädyttiin 

tarkastelemaan erityisesti päällystystehtaalla saavutettavaa tuotannon nousua 

aukirullaukseen, pituushäviöön ja pituusleikkaukseen MPM:n tuomien parannusten 

osalta. Samalla tutkittiin myös päällystyskoneiden tuotantomäärän muutos tilanteessa, 

jossa päällystyskoneilla PE3 ja PE5 KA4:n Prime-tuotteet korvattaisiin KA1:n 

tuotteilla. Kustannussäästöjä etsittiin erityisesti materiaalisäästöjen, varastointi- ja 

kuljetuskustannussäästöjen, turhien työvaiheiden karsimisen ja mahdollisten 

henkilöstömuutosten osalta.         



 58

Työssä perehdyttiin tuotannonsuunnittelun nykytilaan pääasiallisesti kartonkikone 

KA1:n ja osittain myös kaikkien päällystyskoneiden osalta. Tarkoituksena oli saada 

haastatteluiden ja koetrimmitysten perusteella vertailupohja MPM:n mahdollisesti 

aiheuttamien muutosten arvioimiseksi. Tässä yhteydessä mietittiin myös 

tuotannonsuunnittelun kehitys- ja muutosehdotuksia sekä kartonkikoneen että 

päällystyskoneiden tuotantokapasiteettien nostamiseksi. Samalla tutkittiin 

päällystyskoneiden nykyisen ajomallin soveltumista MPM:n mukaiseen tuotantoon.    

 

Tutkimuksessa selvitettiin myös tuotannon virtaviivaistamisen ja 

tuotannonsuunnittelun mukauttamisen vaikutuksia asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun 

varmistaminen ja kehittäminen huomioitiin selvitystyön jokaisessa vaiheessa, mutta 

erityistä huomiota siihen kiinnitettiin pienten asiakastilausten toimituskyvyn 

turvaamiseksi monipope-menetelmää sovellettaessa.   

 

Jalostuslähtöisyys ja sen parantaminen oli osa jokaista yksittäistä 

selvityskokonaisuutta.  

       

 

10. MONIPOPE-MENETELMÄN TOIMIVUUS 

10.1. Saavutettavat edut ja aiheutuvat haitat 

 

Monipope-menetelmän myötä lyhentyvä tuotannon läpäisyaika tarjoaa selkeitä etuja 

sekä myynti- että tuotantotoiminnalle. Myynnin kannalta merkittävimpiä etuja ovat 

mahdollisuus toimituksiin lyhyemmällä toimitusajalla ja keskeytyneiden tilausten 

haittavaikutusten pieneneminen. Tuotannolle lyhentynyt läpäisyaika merkitsee 

parantunutta laadun ohjattavuutta lyhentämällä sisäistä varastointiaikaa, 

pienentämällä varastotasoja ja helpottamalla tuotannon toteutumisen seuraamista.  
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10.1.1. Kartonkikone 

 

Kartonkikoneella monipope-menetelmän myötä saavutettavia etuja ovat 

laadunvalvonnan tehostuminen lyhyemmän varastointiajan kautta, monipuolisemmat 

logistiikkavaihtoehdot sekä normaalin käynnin aikana että häiriötilanteissa ja 

vähentyneet tampuurinvaihdot suurempien konerullien ansiosta.   

 

Laadunvalvonta tehostuu päällystystehtaan kanssa tiivistyvän yhteistyön myötä. Kun 

välivarasto pienenee ja viive kartonkikoneen ja muovipäällystyksen välillä lyhenee, 

havaitaan kartongissa olevat virheet nopeammin ja palautteen avulla ehditään 

mahdollisesti tehdä vielä tarvittavia muutoksia kartonkikoneella laadun 

korjaamiseksi.  

 

Suurentuneiden konerullien ansiosta työskentely kartonkikoneella yksinkertaistuu ja 

helpottuu tampuurinvaihtojen vähentyessä. Asiakasrullien suurentunut 

halkaisijavaatimus ei aiheuta tuotantotehokkuuden laskua, kuten nykyisessä mallissa, 

jossa raaka-ainerullan kerroin jää yhteen, vaan suuremman konerullan halkaisijan 

ansiosta voidaan asiakasrullien kerrannaisia hyödyntää joustavammin.  

 

Suurien konerullien tuomasta edusta menetetään osa pienten tilausten ja tarvittavien 

paikkauksien aiheuttaman suhteessa suuremman tehokkuuden menetyksen johdosta.   

  

 

10.1.2. Jatkojalostus 

 
Jatkojalostuksen osalta monipope-menetelmän myötä saavutetaan selvä tuotannon 

nousu vähentyneiden aukirullauskatkojen, pienentyneen pituushäviön, virheettömän 

raaka-aineen, yksinkertaistuvien työvaiheiden sekä mahdollisen nopeuden nousun 

myötä.  
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Tähän asti on päällystyskoneiden aukirullauksessa ollut huomattava määrä 

aukirullauskatkoja, jotka ovat aiheutuneet pääsääntöisesti tarttumattomasta liitoksesta 

liitoksen teon yhteydessä. Ongelma on ollut yleisempää talvella pakkasten aikaan, 

jolloin kylmä ilma on heikentänyt entisestään liitoksen tarttuvuutta. MPM:n myötä 

tarvittavien liitosten määrä vähenee noin 80 prosenttia nykyiseen malliin verrattuna.  

 

Monipope-menetelmän myötä hyödynnettäessä isoja konerullia saavutetaan 

päällystyskoneella materiaalisäästöjä pituushäviön pienentyessä. Pituushäviön 

pienentyminen perustuu isojen rullien myötä saavutettavaan helpompaan 

asiakasrullien monikertojen hyödyntämiseen ja tämän säätelymahdollisuuteen 

päällystyskoneen popella. Tällöin asiakasrullat saadaan oikeankokoisiksi ja tilaukset 

täytettyä suunnitellusti.  

 

Päällystyskoneen ja sen yhteydessä olevan pituusleikkurin tuotannon nousuun 

MPM:n yhteydessä vaikuttaa myös tuotannon tasaisuuden varmistaminen 

virheettömän raaka-aineen avulla. Tällöin säästetään sekä tuotantoaikaa että 

materiaalia vähentyneiden katkojen seurauksena. Tuotannon nousuun vaikuttavat 

myös työtehtävien yksinkertaistuminen ja vähentyminen, kun hylsyjen ja kääreiden 

poistoa ei enää tarvita. Myös vähentyneet liitokset ja niiden poistamisen tarve 

helpottavat ja nopeuttavat työskentelyä pituusleikkurilla erityisesti häiriötilanteiden 

aikana. Tämä antaa lisää aikaa esimerkiksi kapeiden asiakasrullien 

yhteenpakkaamista ja muita työtehtäviä varten.  Uusitun aukirullauksen ja 

liitoksentekolaitteiston avulla voitaisiin pyrkiä päällystyskoneiden tuotantonopeuden 

nostoon, joka myös vaikuttaisi tuotantoa kasvattavana tekijänä. Parannusten myötä 

saavutettava tuotannon nousun on laskettu olevan noin 2 %:ia kartonkikone KA1:n 

päällystettävien tuotteiden tuotannosta.    

 

Kartonkikone KA4:n Prime-tuotteiden siirtäminen PE2:lle toisi uusia tuotteita PE2:n 

tuotantoon ja lisäisi näin ollen päällystyskapasiteetin monipuolisempaa 

hyödyntämistä nykyiseen tuotantomalliin verrattuna.   
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Ongelmana kartonkikone KA4:n Prime-tuotteiden päällystämisen siirtämisessä 

kokonaisuudessaan PE2:lle on vaadittava lisäinvestointi ja trimmitysongelma, joihin 

tulee löytää toimiva ratkaisu.   

     

 

10.1.3. Varastointi 

 

Monipope-menetelmän käyttöönoton myötä vapautuisi kartonkitehtaan välivarastosta 

varastointikapasiteettia muiden kartonkikoneiden tuotteille, koska KA1:n 

päällystettävät tuotteet varastoitaisiin siihen tarkoitukseen erikseen suunnitellussa 

varastossa päällystystehtaassa. Tällöin voidaan saavuttaa säästöjä koko tehtaan osalta 

ulkopuolisen varastointikapasiteetin tarpeen vähentyessä. Samalla myös varastointiin 

liittyvien työvaiheiden määrä vähenee ja todennäköisyys rullavaurioiden 

aiheutumiseen pienenee.  

 

Päällystystehtaalla sijaitsevan välivaraston pienin koko rajoittaa varastoitavan 

keskeneräisen tuotannon määrää niin, ettei varastoon sitoutuneen pääoman määrä 

kasva kovin suureksi. Varaston pienen koon vuoksi varaston seuranta ja käsittely on 

hyvin yksinkertaista, mutta vaatii samalla erityistä tarkkaavaisuutta, jotta 

päällystyskoneiden täysi palveluaste säilyy koko ajan.    

 

    

10.1.4. Logistiikka  

 

Monipope-menetelmä toisi selvän parannuksen tehtaan rullaliikenteen logistiikkaan.  

Menetelmän myötä tehtaassa tarvitaan huomattavasti vähemmän yksittäisten rullien 

kuljettamista, sillä KA1:n osalta suuri määrä keskeneräistä tuotantoa voidaan siirtää 

kompaktissa muodossa kartonkitehtaalta päällystystehtaalle jatkojalostusta varten.  
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Tämän ansiosta saavutetaan huomattavia säästöjä kuljetuskustannusten osalta ja 

säästetään useita ylimääräisiä työvaiheita, kun rullia ei tarvitse kuljettaa useisiin eri 

varastoihin ja takaisin.  

 

Nykyisen pituusleikkausmallin säilyminen MPM:n rinnalla antaa useampia 

mahdollisuuksia hoitaa rullaliikennettä normaalista tuotantotilasta poikkeavissakin 

tapauksissa. Tämä helpottaa rullaliikenteen hoitamista häiriötilanteissa koko 

kartonkitehtaan osalta.  

 

  

10.1.5. Tuotannonsuunnittelu 

 

Monipope-menetelmän myötä kartonkikoneella ajettavat isot konerullat antavat 

tuotannonsuunnittelijoille paremman mahdollisuuden hyödyntää konerullan 

suurempaa halkaisijaa trimmityksen apukeinona. Tämä tarkoittaa asiakasrullien 

kerrannaisten yksinkertaisempaa yhdistämistä suurempaa konerullaa 

muodostettaessa. Mikäli KA4:n Prime-tuotantoa siirrettäisiin päällystettäväksi 

päällystyskone PE2:lla, lisäisi se myös tuotannonsuunnittelun mahdollisuuksia 

päällystyskapasiteetin monipuolisessa hyödyntämisessä.  

 

Tuotannonsuunnittelussa tulisi MPM:n myötä kiinnittää entistä tarkempaa huomiota 

KA1:n jatkojalostusta odottavien tuotteiden varastotason seuraamiseen pienentyneen 

välivaraston takia. Lisäksi pienten tilausten käsittelemiseen tulisi kiinnittää enemmän 

huomiota, jotta ne saadaan riittävän ajoissa tuotannonsuunnittelun tietoon, 

trimmitykseen ja tuotantoon. Näin saavutettaisiin paras mahdollinen hyötysuhde sekä 

kartonkikoneen että päällystyskoneen osalta ja pystytään palvelemaan asiakasta 

parhaalla mahdollisella tavalla ja taloudellisesti kannattavasti.     
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Päällystyskoneiden PE3 ja PE5 osalta tuotannon suunnittelu toimii MPM:n 

yhteydessä nykyisen mallin mukaisesti. Päällystyskoneiden tuotannonsuunnittelua 

ohjaa siis edelleen päällystyksen 1- tai 2-puoleisuus, muovimäärä ja leveys, mutta 

neliömassan vaihtelu jäisi vähäisemmäksi käytettäessä KA1:n isoja rullia. Muiden 

kartonkikoneiden yhteen rullatuista rullista muodostetuissa isoissa rullissa voisi olla 

jatkossakin neliömassavaihteluita päällystyskoneen sallimissa rajoissa.     

 

 

10.1.6. Kustannustehokkuus 

 

Monipope-menetelmän myötä saavutettavaan kustannustehokkuuden parannukseen 

vaikuttavat useat tekijät ja erityisesti se, kuinka kustannustehokkuuden muutos 

määritellään. Tässä kappaleessa esitetään yksinkertaisessa muodossa tärkeimmät 

MPM:n avulla saavutettavat säästöt, joita syntyy edellä esitettyjen tuotantoa 

tehostavien muutosten ja toimien avulla.  

 

Kustannussäästöjä syntyy materiaalisäästöinä hylsyjen ja pakkauskääreiden 

säästymisen myötä, kun KA1:n päällystykseen meneviä rullia ei pakata yksittäin 

varastointia varten. Materiaalisäästöjä syntyy myös alentuneen hylkymäärän ansiosta. 

Tähän päästään rullien vähentyneiden siirtojen ja kuljetusten aiheuttamien 

alentuneiden vaurioitumisien, sekä päällystystehtaalla vähentyvien 

aukirullauskatkojen ja pituushäviön pienentymisen myötä pienentyneen hylkymäärän 

ansiosta..  

 

 Kustannussäästöjä syntyy myös vähentyneen varastointikapasiteettitarpeen, 

alentuneiden kuljetuskustannusten ja vähentyneiden työvaiheiden kautta. 

Ylimääräisiä työvaiheita poistuisi KA1:n osalta seuraavissa tehtävissä: pituusleikkaus 

kartonkikone 1:llä, rullien siirtäminen varastoon ja sieltä jatkojalostukseen, rullien 

kuljetuksesta ulkopuoliseen varastointiin ja takaisin, rullien siirtely varastoissa, 
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hylsyjen ja kääreiden toimittaminen pituusleikkurille ja pakkaukseen, hylsyjen ja 

kääreiden poistaminen ennen päällystystä ja rullien siirtäminen päällystyksen 

aukirullaukseen.  

 

Edellä mainittujen vähentyvien työvaiheiden ja työtehtävien perusteella on 

mahdollista suunnitella henkilöstöresurssien organisointi uudella tavalla. 

Uudelleenorganisoinnin avulla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä 

alentuneiden henkilöstökustannusten kautta.  

 

Monipope-menetelmän myötä lisäkustannuksia aiheutuisi muun muassa 

kartonkikoneiden KA4 ja KA2 päällystettävien tuotteiden rullaaminen isoiksi rulliksi 

PE3:lla ja PE5:lla tapahtuvaa päällystystä varten.          

 

 

10.1.7. Yhteenveto monipope-menetelmän eduista 
ja haitoista 

 

Tässä kappaleessa on koottu yhteenveto edellä yksityiskohtaisemmin kuvatuista 

monipope-menetelmän avulla saavutettavista eduista ja aiheutuvista haitoista. Haitat 

ja edut on esitetty kootusti taulukossa I, jotta kokonaisuuden hahmottaminen olisi 

yksinkertaisempaa. Erityisesti saavutettavien etujen korostuessa useammassa 

prosessivaiheessa saattaa syntyä epäselvyyksiä asian merkityksestä kokonaisuuden 

kannalta.  
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Taulukko I. Monipope-menetelmän avulla saavutettavat edut ja aiheutuvat haitat. 
Prosessivaihe / alue Saavutettavat edut Aiheutuvat haitat 

Kartonkikone  – Laadunvalvonnan tehostuminen 
lyhyemmän varastointiajan kautta. 

– Vaihtoehtoiset toimintamallit 
häiriötilanteita varten 

– Työtehtävien yksinkertaistuminen 
vähentyneiden tampurinvaihtojen 
myötä 

–  Suhteessa suurempi 
tehokkuuden lasku  
pienien asiakas-
tilausten ja  
tuotannon 
paikkausten 
yhteydessä 

Jatkojalostus – Noin 2 %:n tuotannonnousu 
aukirullauskatkojen vähentymisen, 
materiaalisäästöjen, virheettömän 
raaka-aineen  ja tehostuneiden 
työtehtävien ansiosta 

–  KA2:n ja KA4:n 
kartongin rullaus 
PE3:lla ja PE5:lla 
tapahtuvaa pääl-
lystystä varten 

Varastointi – Välivarastosta vapautuva 
varastointikapasiteetti 

– Ulkopuolisen varastointi-kapasiteetin 
väheneminen 

– Varastoinnin työvaiheiden ja 
mahdollisten rullavaurioiden 
vähentyminen 

– Alentunut KA1:n päällystettäviin 
tuotteiden välivarastoon sitoutunut 
pääoma 

– Yksinkertainen KA1:n päällystettävien 
tuotteiden varaston seuranta 

–  Päällystyskoneiden 
PE3 ja PE5 
jatkuvan käynnin 
varmistaminen 
vaatii tarkkaa 
KA1:n välivaraston 
seuraamista 
alentuneen 
välivaraston 
kapasiteetin takia   

Logistiikka – Yksinkertaistunut ja vähentynyt 
rullaliikenne kartonkitehtaassa 

– Vähentyneet rullien käsittelyvaiheet ja 
siitä aiheutuvat kustannukset 

– Vaihtoehtoiset toimintamallit 
rullaliikenteen hoitamiseksi myös 
häiriötilanteissa 

 

Tuotannonsuunnittelu – Halkaisijan hyödyntäminen 
trimmityksessä 

– KA1:n välivaraston yksinkertainen 
seuraaminen 

–  Pienten asiakas-
tilausten sovitta-
minen tuotantoon 

–  KA1:n välivaraston 
rajoitettu 
kapasiteetti 

Kustannustehokkuus – Kustannussäästöjä syntyy mm. hylsy- 
ja pakkausmateriaalien, hylkymäärän, 
varastointikapasiteetin, kuljetustarpeen 
ja tarvittavien työvaiheiden 
vähentymisten myötä ilman, että 
tuotanto tästä laskee.  

– Henkilöstöresurssien 
uudelleenorganisointi     

–  KA2:n ja KA4:n 
kartonkien rullaus 
PE3:lla ja PE5:lla 
päällystämistä 
varten 
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Taulukosta I käy selvästi esille monipope-menetelmän avulla saavutettavat edut ja 

niiden merkitys verrattuna haittoihin.  

 

 

10.2. Monipope-menetelmän ongelmatilanteiden 
ratkaisumallit 

 
Diplomityössä selvitettiin nykyisessä tuotantomallissa esiintyvien ja monipope-

menetelmän myötä syntyvien tuotannon häiriötilanteiden ratkaisumalleja. Tuotannon 

häiriötilanteet voidaan jakaa karkeasti kahteen tapaukseen, joissa toisessa KA1:n 

kartongin tuotanto keskeytyy ja toisessa muovipäällystyskoneiden PE3 ja PE5 

tuotanto keskeytyy.  

 

Nykyisessä tuotantomallissa KA1:n ongelmatilanteissa muovipäällystyksen raaka-

ainesaanti ja jatkuva tasainen tuotanto on turvattu KA1:n välituotevaraston ja KA2:n 

ja KA4:n tuotannon avulla. Monipope-menetelmän käyttöönoton jälkeen vastaavan 

tilanteen ratkaisu perustuu KA1:n välituotevaraston ja KA2:n ja KA4:n raaka-

aineiden hyödyntämiseen kuitenkin hieman entisestä toimintatavasta poikkeavasti. 

Koska MPM:n keskeinen periaate on välituotevaraston huomattava rajoittaminen 

vastaamaan noin kahden vuorokauden tuotantoa, ei sen avulla voida varmistaa 

muovipäällystyksen tuotannon jatkumista sen hetkisen välituotevaraston riittämistä 

pidemmäksi ajaksi. Tilanteen ratkaisu perustuukin pääosin KA2:n ja KA4:n 

tuotannon ohjaamiseen vapautuvan päällystyskapasiteetin hyödyntämiseksi. Tämä 

vaatii nykyiseen toimintamalliin verrattuna kartonkikoneilta valmistuvien 

pituusleikattujen rullien uudelleenrullausta tampuuriraudalle muovipäällystystä 

varten.  

 

Muovipäällystyskoneiden PE3 ja PE5 tuotannossa ilmenevien ongelmien ratkaisu on 

nykyisessä tuotantomuodossa perustunut pohjakartongin varastoimiseen 
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välituotevarastoon tai ohjaamiseksi päällystettäväksi jollakin toisella 

päällystyskoneella. Koska vaihtoehtoinen päällystyskapasiteetti on hyvin rajallista, on 

PE3:lle ja PE5:lle päällystettäväksi suunniteltu kartonkituotanto jouduttu 

leikkaamaan lähes kokonaan välituotevarastoon. Monipope-menetelmää 

sovellettaessa tilanteen ratkaisu perustuu nykyisen mallin mukaiseen toimintaan, 

jossa kartonkikone KA1:n raakakartonkituotanto pyritään ohjaamaan 

pituusleikkauksen kautta tapahtuviin suoriin asiakastoimituksiin tai 

pituusleikkaamaan ja pakkaamaan entiseen malliin välituotevarastoon.     

 

 

11. YHTEENVETO 
 

Diplomityössä esitettiin monipope-menetelmän idea ja sen karkea tekninen toteutus, 

sekä tutkittiin monipope-menetelmän sovellettavuutta Stora Enson Imatran 

Kaukopäässä sijaitsevan kartonkikone KA1:n tuotantoon. Lisäksi työssä selvitettiin 

monipope-menetelmän toiminnan tarvitsemat muutokset nykyiseen tuotantomalliin 

verrattuna ja menetelmän tuomat edut ja haitat. Tutkimuksessa kiinnitettiin erityistä 

huomiota mentelmän avulla saavutettaviin säästöihin ja tuotannon nousuun. Samalla 

kehitettiin ratkaisumalleja tuotannollisten häiriötilanteiden varalle ja pyrittiin 

tehostamaan tuotannonsuunnittelun jalostuslähtöisyyttä ja varmistamaan 

asiakaspalvelun korkea taso.  

 

Diplomityössä suoritetun selvityksen perusteella voidaan todeta monipope-

menetelmän avulla saavutettavan merkittäviä etuja. Tehtaan muiden koneiden 

tuotteiden käyttöön vapautuvan varastokapasiteetin ja vähentyvän rullaliikenteen 

avulla saavutettavat hyödyt ovat kiistattomat, puhumattakaan KA1:n päällystettävien 

tuotteiden jatkojalostuksen merkittävästä tuotannon noususta ja koko tuotantolinjalla 

saavutettavista kustannussäästöistä. Monipope-menetelmään siirtyminen ei myöskään 

vaatisi välttämättä suuria investointeja toteutuakseen. Idean toteuttamista varten 
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tehtyyn investointisuunnitelmaan tarvitaan kuitenkin lisäys riittävän 

päällystyskapasiteetin varmistamiseksi nykyisten muovipäällystysresurssien lisäksi. 

Tämä johtuu KA1:n päällystettävien tuotteiden välivarastolle asetetun 

maksimikapasiteetin ylittymisestä päällystyskoneiden PE3:n ja PE5:n päällystäessä 

KA4:n Prime-tuotteita.  

 

Koska monipope-menetelmä olisi kannattava koko kartonkitehtaan ja 

päällystystehtaan kannalta, tulee päällystyskapasiteettia koskevien 

investointisuunnitelmien yhteydessä ottaa myös monipope-menetelmän 

mahdollistavat toimintaedellytykset huomioon. Tällä tavalla voidaan saada 

investoinneille ja niiden kannattavuuksille aivan uusia näkökulmia ja voidaan samalla 

parantaa koko tehtaan tuottavuutta ja kannattavuutta. Tämän perusteella on myös 

mahdollista miettiä uuden päällystyskapasiteetin rakentamisen kannattavuutta, mikäli 

kapasiteettia rakennettaisiin esimerkiksi suoraan kartonkikone KA1:n yhteyteen.   

 

Tämä diplomityö antaa vastauksen monipope-menetelmän ympärillä käydyn 

keskustelun herättämiin kysymyksiin ja selvittää menetelmän merkityksen tuotannon 

tehostamiseksi. Tutkimus osoittaa samalla myös monipope-menetelmän kaltaisten 

ideoiden merkityksen ja tarpeen myös jatkossa, jotta jatkuvaan 

prosessinkehittämiseen panostamalla onnistutaan löytämään uusia ratkaisuja tuotanto- 

ja kustannustehokkuuden parantamiseksi ilman suuria investointeja. Pitkällä 

tähtäimellä kehityspanokset mahdollistavat toimivien menetelmien ja sovellutusten 

käyttöönoton ja hyödyntämisen kilpailuedun saavuttamiseksi yhä kiristyvässä 

kilpailutilanteessa.   
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