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Yritykset hakevat jatkuvasti keinoja parantaa asemaansa markkinoilla sekä löytämään 
kustannussäästöjä. Modulaarisuuden hyödyntäminen tuotteissa on keino, jolla markkina-asemaa 
voidaan vahvistaa erinäisiä hyötyjä saaden. Modulaarisuudella tarkoitetaan rakennetta, joka 
koostuu vaihdettavista komponenteista, moduuleista. Modulaarisuutta voidaan käyttää 
tuotteessa eri tavoin riippuen sen käyttötarkoituksesta. 

Tässä kandidaatintyössä tutkitaan modulaarisuudella saavutettavia hyötyjä 
kokoonpanoprosessin näkökulmasta. Tiedon lähteenä toimii pääosin aihetta käsittelevä 
kirjallisuus. Työn alussa käsitellään modulaarisuuden ja moduulin määritelmiä ja perehdytään 
niiden eri muotoihin. Sen jälkeen käsitellään kokoonpanoa ja kokoonpanoprosessia, sekä erilaisia 
kokoonpanojärjestelmiä. Lopuksi yritysesimerkkien ja kirjallisuuslähteiden avulla kerrotaan 
modulaarisuudella saavutettavia hyötyjä kokoonpanon eri vaiheisiin. 

Työn tuloksina löydettyjä modulaarisuuden tuomia hyötyjä kokoonpanoprosessin eri vaiheisiin 
esitetään kuvan ja eri aihealueiden avulla. Näitä alueita ovat tuotannonohjaus, osto, laatu, 
kokoonpano ja varastot. Modulaarisuudella saavutetaan nopeampia kokoonpanoaikoja 
moduulien esivalmistuksen avulla. Myös laatu paranee moduulien esitestauksien myötä ja 
varastoitavien nimikkeiden määrä vähenee. Kaikkien hyötyjen yhteisvaikutuksesta 
kokoonpanoprosessin kustannukset alentuvat ja sen tehokkuus nousee. 
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1. JOHDANTO 

Yritysten tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen on jatkuva trendi nykypäivän 

markkinoilla. Erilaisia ajatusmaailmoja ja konkreettisia teorioita on kehitetty vastaamaan 

näihin ongelmiin. Globaalit ja alati muuttuvat markkinat ovat myös luoneet uuden 

haasteen yritysten ratkottavaksi, heiltä oletetaan mahdollisimman laajaa ja räätälöitävää 

tuotetarjontaa lyhyellä toimitusajalla. Asiakkaiden lisääntyvät ja muuttuvat tarpeet 

lisäävät tarvittavien tuotevarianttien määrää. Laaja tuotevalikoima yhdistettynä 

räätälöityihin ratkaisuihin lisää valmistuskustannuksia huomattavasti. Modulaarisuuden 

käyttäminen voi ratkaista osan tästä ongelmasta, sillä moduloinnilla on useita positiivisia 

vaikutuksia yritysten näkökulmasta. Österholmin ja Tuokon (2001, s. 9–10) mukaan 

modulaarisuuden käyttö ja modulaariset tuoteperheet lyhentävät tuotannon 

läpimenoaikaa, parantavat laatua ja vähentävät kustannuksia.  

Modulaarisuus tähtää riippumattomiin standardoituihin tai vaihdettaviin yksiköihin, jotka 

täyttävät vaaditut toiminnot. Modulaarisuutta voidaan käyttää monilla eri alueilla kuten 

tuotteiden rakenteessa, tilanmäärittelyssä ja käyttöliittymissä. (Kamrani & Nasr 2008, s. 

207) Modulaarisuutta voidaan myös käyttää kuvastamaan tuotteiden, organisaatioiden, 

valmistuksen ja toimitusketjujen rakenteita (Bask et al. 2010, s. 357). 

Tämän työn tavoitteena on selvittää ja tutkia modulaarisuudella saavutettavia hyötyjä 

kokoonpanoprosessin näkökulmasta. Työn teoriaosuus perustuu kirjallisuuslähteisiin ja 

se antaa vastauksen seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 Miten kirjallisuuden eri lähteet määrittelevät moduulin ja modulaarisuuden? 

 Minkälaisia modulaarisuuden eri tyyppejä on olemassa? 

 Miten kirjallisuus määrittelee kokoonpanon ja kokoonpanoprosessin? 

 Miten modulaarisuus ja kokoonpano voidaan liittää toisiinsa? 

Työn soveltavassa osassa kirjallisuuslähteiden mainitsemia hyötyjä on yhdistetty ja 

liitetty toisiinsa. Soveltava osuus kertoo modulaarisuuden tuomista hyödyistä 

kokoonpanoprosessin eri vaiheisiin. 

Kuvassa 1 on esitetty tämän työn rakennetta sekä sen eri vaiheita. Aluksi määritellään 

työn tavoitteet, modulaarisuudella saavutettavat hyödyt kokoonpanoprosessin 

näkökulmasta. Työssä käytettäviä teoriataustoja ovat modulaarisuuden ja kokoonpanon 
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määritelmät. Teoriaa käydään lävitse modulaarisuuden tyyppien ja kokoonpanon eri 

toimintojen kautta, sekä kahden yritysesimerkin avulla. Lopuksi tutkitaan 

modulaarisuudella saavutettavia hyötyjä kirjallisuuslähteiden avulla omaa pohdintaa 

sisältävässä osuudessa. 

 
  

Kuva 1. Työn tavoitteet ja painopisteet. 

 
Työssä käytettyä aineistoa on etsitty laajasti erilaisista tietokannoissa. Tietokantoina 

ovat toimineet muun muassa Andor, Google scholar ja Tampereen yliopiston Hervannan 

kampuksen kirjasto. Tietokannoista on valittu työn lähteiksi luotettavia kirjallisuuden 

julkaisuja. 
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2. MODULAARISUUDEN KÄSITTEITÄ 

Tämä luku käsittelee modulaarisuuden ja moduulien määrittelyä laajasta näkökulmasta. 

Modulaarisuudelle ja moduuleille on kirjallisuudessa käytetty monia erilaista selityksiä ja 

esimerkkejä. Modulaarisuus merkitsee tuotteen jakamista itsenäisiin pienempiin osiin, 

moduuleihin, joilla on ennalta määritellyt sekä vakioidut rajapinnat. Näiden avulla 

moduulit ovat yhdisteltävissä ja vaihdettavissa. (Österholm & Toukko 2001, s. 8) 

Luvun tarkoitus on tuoda selvyys aluksi moduulin määritelmään ja sen jälkeen 

modulaarisuuden käsitteelle. Lopuksi tarkoituksena on selventää modulaarisen 

tuoterakenteen konseptia ja kertoa modulaarisuuden eri tyypeistä havainnollistavien 

kuvien avulla. 

2.1 Moduuli 

Moduuli on määritelty eri alan lähteissä hieman erilaisesti. Moduuli on Oxfordin 

sanakirjan mukaan esivalmistettu rakenne tai teollisuusyksikkö, joka mahdollistaa 

toistuvien vakiokomponenttien helpon kopioinnin (Curl & Wilson 2015). Toisaalta 

moduuli määritellään myös joukkona standardoituja osia tai itsenäisenä yksikkönä, jota 

voidaan käyttää osana rakentamaan monimutkaisempaa rakennetta (Stevensson 2011). 

Lapinleimu (2000, s. 34). määrittelee moduulin lopputuotteen rakenteelliseksi 

kokonaisuudeksi, joka on rajapinnoiltaan määritetty. Tässä työssä moduulin 

määritelmänä pidetään yhdistelmää edellisistä. Moduuli on määritelty itsenäinen yksikkö, 

josta voidaan rakentaa monimutkaisempi tuotekokonaisuus. 

Roozenburg ja Eekels (1995) määrittelevät moduuleille karkeasti kaksi eri ryhmää: 

toiminto- ja tuotantomoduulit. Toimintomoduulit ovat suunniteltu täyttämään teknisiä 

toimintoja itsenäisesti tai toisten moduulien kanssa. Tuotantomoduulit ovat puolestaan 

suunniteltu helpottamaan tuotantoa erilaisten ominaisuuksien avulla. Näitä 

ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi tarvittavien osien vähentyminen ja standardoidut 

mitat. Toisenlaiseen moduulien jakoon ovat päätyneet Ahoniemi et al. (2007, s. 44). He 

määrittelevät moduulit perus- ja valinnaisiin moduuleihin. Perusmoduulit valitaan 

jokaiseen valmistettavaan tuoteperheen tuotteeseen, ja ne luovat niin sanotun 

tuotealustan, tuoteplatformin. Valinnaiset moduulit ovat sen sijaan lisäosia, joita voi 

halutessaan lisätä tuotteeseen. Tuote toimii itsenäisesti ilman valinnaisiakin moduuleja.  

Toimintomoduulit voidaan jakaa modulaarisessa järjestelmässä esiintyvien erityyppisten 

toimintojen mukaan perus-, apu-, erikois-, sovitus- ja epämoduuleihin. (Kamrani & Nars 
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2008, s. 209) Toiminnot ja niitä vastaavat moduulit on esitetty kuvassa 2. Näitä toimintoja 

voidaan yhdistää erilaisten kokonaistoimintojen toteuttamiseksi.  

 

 

 

 
Kuva 2.  Toiminto- ja moduulityypit. Muokattu lähteestä (Kamrani & Nars 2008, s. 

209). 

Kuvan 2 toimintoja vastaavat moduulit ovat Kamranin ja Narssin (2008, s. 209–210) 

mukaan seuraavat: 

 Perustoiminnot. Perustoimintoja vastaavat perusmoduulit. Perustoiminnot ovat 

toimintoja, jotka voivat suorittaa yleisen toiminnan yksinkertaisesti tai yhdessä 

muiden toimintojen kanssa. Perustoiminnot eivät ole muuttuvia, ja ne toteutetaan 

perusmoduulien avulla.  

 Aputoiminnot. Aputoiminnot toteutetaan apumoduuleilla. 

 Erikoistoiminnot. Erikoistoiminnot ovat tehtäväkohtaisia alatoimintoja, joita ei 

välttämättä esiinny kaikissa yleisissä toiminnoissa. Erikoistoiminnot toteutetaan 

erikoismoduuleilla. 

 Mukautuvat toiminnot. Mukautuvat toiminnot ovat toimintoja, jotka sallivat 

järjestelmän mukautumisen muihin tuotteisiin tai järjestelmiin. Ne toteutetaan 

sovitusmoduuleilla, jotka pystyvät vastamaan ennakoimattomiin tilanteisiin. 
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 Asiakaskohtaiset toiminnot.  Asiakaskohtaiset toiminnot ovat toimintoja, joita 

modulaarinen järjestelmä ei tarjoa. Niitä ei toteuteta moduulien avulla vaan ne on 

toteutettava yksittäin erikoisratkaisuilla. 

 

2.2 Modulaarisuus 

Yleisen tietämyksen mukaan modulaarinen kokonaisuus koostuu pienemmistä 

moduuleista. Näin kerrotaan myös Oxfordin sanakirjan (Oxford reference 2020) 

määritelmässä, lisäten, että modulaarisuus pyrkii laajentamaan tarjoamaa käyttämällä 

erilaisia yhdistelmiä moduuleista samalla toiminnan monimutkaisuutta minimoiden. 

Modulaarisuus on yleisesti tunnustettu keino hallita tuotesuunnitteluprosessien 

monimutkaisuutta ja saavuttaa kilpailuetua (Helmer et al. 2008). Toisen määritelmän 

mukaan modulaarisuus mekaniikassa määritellään systeeminä, joka voidaan jakaa 

pienempiin osiin (Sage eReference 2020). Gualandris ja Kalchschmidt (2013) toteavat 

julkaisussaan, että tuotteen modulaarisuudella tarkoitetaan käytäntöä, jossa 

standardoiduista tuotemoduuleista voidaan helposti kokoonpanna tai uudelleen järjestää 

erilaisia kokoonpanoja. Tässä työssä modulaarisuuden määritelmä koostuu kaikista 

edellä mainituista. Modulaarinen systeemi on siis pienemmistä osista, moduuleista, 

koostuva kokonaisuus. 

Modulaarisuus mahdollistaa tuotteiden konfiguroinnin erilaisiin asiakastarpeisiin, ja 

modulaarisen tuoterakenteen avulla voidaan lopputuote valmistaa vakioituja moduuleja 

yhdistelemällä (Ahoniemi et al. 2007, s. 40). Lehtonen (2007, s. 89–90) esittää, että 

modulaarisuus liittyy myös tuotteen elinkaareen. Hänen mukaansa on havaittavissa 

kolmenlaista elinkaareen perustuvaa modulaarisuutta: 

 

1. Modulaarisuus liittyy kokoonpanoon. Modulaarisuutta käytetään 

kokoonpanovaiheessa, jonka jälkeen sitä ei käytetä tuotteessa. Tätä on 

havainnollistettu kuvassa 2 ylimmällä rivillä erivärisillä komponenteilla. 

2. Modulaarisuus liittyy huoltotoimenpiteisiin. Modulaarisuutta käytetään kriittisten 

komponenttien toimintojen ylläpitämiseen. Tätä on havainnollistettu kuvassa 2 

toisella rivillä eriväristen modulaaristen komponenttien vaihdolla. 

3. Modulaarisuus perustuu logistisiin ratkaisuihin. Moduuleista kootaan 

kokoonpano tai tuote, joka puretaan ja kuljetetaan haluttuun kohteeseen. 

Kohteessa modulaarinen kokonaisuus kootaan uudelleen. Tätä on 
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havainnollistettu kuvassa 2 alimmalla rivillä isoista eriväristä modulaarisista 

komponenteista koostuvan tuotteen avulla.  

 

 

Kuva 3. Elinkaareen liittyvät modulaarisuustyypit, moduulit kuvattu hahmottamisen 
helpottamiseksi keltaisella, punaisella ja sinisellä värillä. Muokattu lähteestä (Lehtonen 
2007, s. 90). 

2.3 Modulaarinen tuoterakenne 

Pakkanen (2015) toteaa modulaarisien tuoterakenteiden olevan vastakohtia 

integroiduille ratkaisuille. Tämä tarkoittaa sitä, että modulaarisuus antaa mahdollisuuden 

muutoksiin toisin kuin integroitu ratkaisu. Modulaarinen tuoterakenne kunnioittaa 

haluttua monimuotoisuutta, luo resurssien yhtenäisyyttä ja vähentää kompleksisuutta 

toiminnoissa. Modulaarisessa tuoterakenteessa rajapintojen ja vuorovaikutusten pitää 

olla ennalta määrättyjä. (Andreasen 2011) Tämä mahdollistaa moduulien kehittämisen 

annettujen rajojen sisällä. 

Österholm ja Toukko (2001, s.11) sekä Lehtonen (2007, s. 48) esittävät teoksissaan 

modulaariselle tuoterakenteelle ryhmittelyä kolmeen eri järjestelmien tyyppeihin: paikka-

, väylä- ja lohkomodulaarisuuteen. Lehtonen (2007) kertoo teoksessaan, että nämä 

erilaiset tyypit olisi esitelty ensimmäistä kertaa kirjassa ”Pattern of Indrustial Automation”, 

jonka ovat kirjoittaneet William Abernathy sekä James Utterback vuonna 1978. 

Modulaarisuuksien eri tyypit ovat esitettynä kuvassa 4, jossa paikkamodulaarisuus on 

jaettu alaryhmiin. Ensimmäinen tyyppi on lohkomodulaarisuus, jossa tuotevariantit 

muodostuvat vapaasti paikkaa vaihtavista moduuleista, jotka voivat yhdistyvä monella 

erilaisella tavalla. Väylämodulaarisuudessa moduuleilla on vakioitu rajapinta, jonka 
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avulla moduulit voivat kiinnittyä perusmoduuliin monella eri asennolla. 

Paikkamodulaarisuudessa jokainen moduuli yhdistyy tiettyyn asentoon 

standardirajapintaa hyväksikäyttäen. Paikkamodulaarisuus voidaan jakaa vielä neljään 

pienenpään osaan (Pakkanen 2015, s. 54; Österholm & Toukko 2001, s. 10–11): 

 Komponenttien vaihtomodulaarisuus (component-swapping modularity), 

jossa komponentit ovat paritettu saman perustuotteen kanssa. Niin monta 

tuotetta kuin on vaihdettavia komponentteja, voidaan luoda. 

 Komponenttien jakomodulaarisuus (component-sharing modularity, joka 

käyttää samaa komponenttia useassa eri tuotteessa. 

 Parametrinen modulaarisuus (cut-to-fit modularity), missä yhtä tai useampaa 

vakiokomponenttia käytetään parametrisesti muunneltavan perusyksikön 

kanssa. 

 Yhdistelmämodulaarisuus (mix modularity), joka on yhdistelmä kolmesta 

edeltävästä. Siinä komponentteja sekoitetaan ja luodaan jotain uutta.  

 

 

Kuva 4. Modulaarisuuden eri tyyppejä. Muokattu lähteestä (Pine 1993, Stake 1999. 
s. 65). 
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Modulaarinen tuoterakenne tai systeemin modulaarinen yksikkö koostuu aina 

rakenteeseen yhdistetyistä perusmoduuleista jollain kuvan 4 esittämällä tavalla 

(Lapinleimu 2000, s. 154). Modulaariset tuoterakenteet on yleensä suunniteltu siten, että 

monia johdannaistuotteita voidaan toteuttaa perustuen ydinteknologiaan, mitä kutsutaan 

tuotepatformiksi. Tuoteplatformi tarkoittaa moduuleja, jotka ovat yhteisiä koko 

tuoteperheen tuotteille ja joita yhdistelemällä variointimoduulien kanssa saadaan kaikki 

tuoteperheessä esiintyvät tuotteet. (Österholm & Toukko 2001, s. 12) Tätä ajatusta on 

havainnollistettu kuvissa 4 ja 5.  Algeddawy et al. (2017) toteavat tuotteiden 

modulaarisuuden maksimoinnin mahdollistavan moduulien sekoittamisen, sovittamisen, 

lisäämisen ja poistamisen, jotta tuoterakenne voidaan mukauttaa tarpeen mukaiseksi. 

 

 

Kuva 5. Modulaarinen järjestelmä, tuoteperhe ja tuoteplatformi. Mukailtu lähteestä 
(Österholm & Tuokko 2001, s. 12). 

 

Modulaariset järjestelmät muodostavat modulaarisia tuoterakenteita. Lapinleimu (2000, 

s. 154) tiivistää tämän kirjassaan hyvin esimerkillään, joka on esitettynä kuvassa 6. 

Modulaarinen tuoterakenne koostuu moduuleista ja nämä moduulit modulaarista 

yksiköistä. Modulaariset yksiköt voidaan jakaa perusmoduuleiksi kuvan 2 esittämällä 

tavalla.  
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Kuva 6. Modulaarinen tuoterakenne tiivistetysti. Muokattu lähteestä (Lapinleimu 

2000. s. 154) 
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3. KOKOONPANO 

Kokoonpano on menetelmä, jonka tavoitteena on tuottaa jokin kokonaisuus. 

Kokonaisuus voi olla valmis lopputuote tai jokin sen osista. Valmista lopputuotetta 

kutsutaan loppukokoonpanoksi ja sen alempia osia alikokoonpanoiksi. Sujuvan 

kokoonpanon perusedellytykset ovat osien saatavuus kokoonpanoon ja niiden sopivuus 

(Lapinleimu 2001, s. 175). Tässä luvussa käydään läpi kokoonpanoihin ja 

kokoonpanoprosessiin kuuluvia toimia. Lisäksi syvennytään erilaisiin 

kokoonpanojärjestelmiin ja niiden eri tyyppeihin. 

3.1 Kokoonpano 

Teollisuustuotannon kehityksen aikana tehtaat ja erilaiset kokoonpanot ovat olleet 

muutoksen alla jatkuvasti (Wiendahl et al. 2015).  Kokoonpanolle voidaan antaa useita 

erilaisia merkityksiä. De Lit et al. (2003, s. 1) sanovat, että kokoonpano on toiminto, jossa 

liitetään yhteen komponentteja jotain suurempaa kokonaisuutta varten. Kokoonpano on 

kuitenkin enemmän kuin vain osien yhteen laittamista. Kokoonpano tuo yhteen 

suunnitteluprosessin, valmistuksen ja logistiikan luodakseen valmistettavan tuotteen. 

Kokoonpano toimii myös linkkinä kappaleprosessin ja johtotason välillä. (Whitney 2004, 

s. 2) 

Whitney (2004, s. 2) esittää kirjassaan kokoonpanon linkittävän valmistusprosessin 

liiketoimintaprosessiin kolmella eri lohkolla, kuvan 7 esittämällä tavalla. Nämä lohkot 

ovat: liiketoiminta, systeemi ja tekninen taso. Liiketoimintataso on mittaluokaltaan suurin: 

systeemi ja tekninen taso sen alapuolella kokoluokassa tarkasteltuna. 

Liiketoimintatasolla käsitellään esimerkiksi markkinoiden kokoluokkaa ja toimitusketjua. 

Systeemitasolla mietitään systeemien näkökulmasta esimerkiksi laatua, automaatiota ja 

layoutia. Teknillisellä tasolla käsitellään teknisiä asioita, esimerkkinä manuaalinen vai 

automatisoitu kokoonpano ja työergonomia. 
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Kuva 7. Kokoonpanon linkittyminen liiketoimintaprosesseihin. Mukaillen lähteestä 
(Whitney 2004, s. 4). 

3.2 Kokoonpanoprosessi 

Kokoonpanoon kuuluu useita eri vaiheita ja toimintoja, eikä se ole vain yksi yksittäinen 

tapahtuma. Lapinleimu (2001, s. 175) sanoo kirjassaan sujuvaan kokoonpanoon 

tarvitsevan osaavaa henkilöstöä ja siihen soveltuvat työvälineet. Design for assembly, 

lyhennettynä DFA, on suomennettuna suunnittelu kokoonpanoa varten. DFA tarkoittaa 

lyhykäisyydessään tuotteen suunnittelua kokoonpantavuuden helppouden 

näkökulmasta. DFA tähtää tuotteen suunnitteluun siten, että kokoonpanoprosessin 

vaiheet yksinkertaistuisivat ja niiden määrä vähenisi. Myös kilpailijoiden analysoiminen 

erilaisten benchmarkkien avulla auttaa löytämään kokoonpanon heikkoja kohtia.  

(Boothroyd et al. 2011, s. 1)   

Kokoonpanoprosessia suunnitellessa olisi hyvä ottaa huomioon prosessia ohjaavat 

tekijät. Swift ja Booker (2013, s. 13–14) mainitsevat kirjassaan seuraavat ohjaavat tekijät: 

 Tuotannon laajuus 

 Työvälineiden hinta 

 Työkalujen hinta 

 Prosessin aika 

 Työvoiman tarve työvaihetta kohden 
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 Prosessin valvonta 

 Huolto 

 Energian kulutus ja muut yleiset kustannukset 

 Materiaalien hinta ja saatavuus 

 Materiaalien sopivuus prosessiin 

 Komponenttien muoto ja sopivuus 

 Toleranssivaatimukset 

 Pintojen viimeistelyvaatimukset 

 Irtotavaran käsittely ja pintojen suunnittelu 

 Prosessin ja komponenttien monimuotoisuus 

 Prosessin hukat 

 Komponenttien kierrätettävyys 

 

Erilaiset toiminnot kokoonpanoprosessin suorittamiseen voidaan yleisesti jakaa kolmeen 

primitiiviseen toimintoon. Syöttämiseen, käsittelyyn ja työstämiseen/yhdistämiseen. 

Syöttäminen tarkoittaa osien siirtämistä niiden säilytyspaikasta valmistuspaikalle 

oikeassa orientaatiossa. Käsittely tarkoittaa lopullista siirtelyä tai asettelu ennen 

työstämistä/yhdistämistä. Työstämisessä/yhdistämisessä osat tuodaan yhteen ja 

liitetään toisiinsa erilaisilla menetelmillä. (De lit et al. 2003, s. 2)  

Kokoonpanoprosessin päätoiminnot ovat esitettynä kuvassa 7, jossa niiden linkittyminen 

toisiinsa on esitetty nuolten avulla. Päätoiminnot kokoonpanoprosessissa ovat Whitneyn 

(2004, s. 11–12) ja Lapinleimun (2001, s. 175) mukaan lueteltuna seuraavat: 

 

 Osakokoonpanojen ja osien keräily sekä järjestely. Tämä on logistiikkaa vaativa 

vaihe, jossa tarvittavat tuotteet kerätään kasaan ennalta määrättyjen ohjeiden 

mukaan. Rakenneperiaatteiden standardisoiminen on osana auttamassa 

osakokoonpanoa. 

 

 Valmiiden ja puolivalmiiden osien siirtely ja kuljettaminen työpisteiden välillä.  

Kokoonpanojen jakaminen osiin ja työpisteiden selkeys auttaa siirtelyn 

järjestelyä. 
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 Osien ja osakoonpanojen asettelu työpisteille siten, että asentaminen tapahtuu 

vain pieniä muutoksia tekemällä. Sujuvan kokoonpanon takaamiseksi 

osakokoonpanot tulisi olla koottavissa yhdestä suunnasta, mielellään ylhäältä 

alaspäin. 

 

 Osien ja osakokoonpanojen yhdistäminen toisiinsa ja kokonaisuuksiin erilaisia 

työmenetelmiä ja koneita käyttäen. Ei useita yhtä aikaa asennettavia 

kokoonpanoja helpottaa kokoonpanoa. 

 

 Tarkastukset oikean kokoonpanon takaamiseksi, esimerkkinä ruuvin kireyden 

tarkastaminen tai akselin pyörimisen testaaminen. Osissa on ohjauksia tämän 

takaamiseksi. 

 

 Testaukset haluttujen toimintojen takaamiseksi, tämä voi vaatia erikoistyökalujen 

käyttöä. Jos osat ovat tarkkoja, sillä voidaan poistaa virheitä ja taata toimintojen 

toimivuus. 

 

 Dokumentointi prosessin kulusta ja datan keräys eri vaiheista. Tätä dataa 

voidaan käyttää pitkän aikavälin suunnitteluun ja prosessin pullonkaulojen 

löytämiseen sekä niiden poistamiseen. 
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Kuva 7. Kokoonpanoprosessin päätoiminnot. Muokattu lähteestä (Whitney 2004, s. 
11). 

3.3 Kokoonpanojärjestelmät 

Kokoonpanojärjestelmän tulisi mukautua nopeasti muutoksiin tuotteessa, niiden 

muunnelmiin ja määrän vaihteluun (Wiendahl et al. 2015). Tämä on kuitenkin 

mahdotonta ja täydellistä kokoonpanojärjestelmää ei voida suunnitella. De Lit et al. 

(2003, s. 2) sekä Swift ja Booker (2013) mainitsevat kolme erilaista 

kokoonpanojärjestelmää, jotka käyttävät kukin erilaisia työkaluja ja menetelmiä 

kokoonpanon toteuttamiseen. Nämä menetelmät ovat manuaalinen-, robotisoitu- ja 

jäykkää automaatiota hyödyntävä järjestelmä. 

Manuaalisessa systeemissä ihminen ohjaa ja toteuttaa prosessin ja prosessi voi 

tapahtua esimerkiksi työpisteellä tai liukuhihnalla. Manuaalisessa systeemissä 

modulaarisuuden hyödyt eivät ole niin ilmeiset, koska ihminen pystyy hallitsemaan paljon 

erilaisia komponentteja robotteihin verrattuna. Yksittäisessä työpisteessä työvaiheiden 

kulku voi olla Swiftin ja Bookerin (2013, s. 14) mukaan esimerkiksi osien syöttö, käsittely, 

asentaminen ja tarkistaminen. Nämä vaiheet toistuvat kaikissa 

kokoonpanojärjestelmissä. Manuaalisen systeemin toisessa vaihtoehdossa, 
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liukuhihnassa, työteko on jatkuvaa tai ajoittaista. Työnteko tässä vaihtoehdossa voi olla 

synkronoitua tai synkronoimatonta. Robotisoidussa kokoonpanojärjestelmässä 

ohjelmoidut robotit hoitavat yksittäistä tai moniosaista työpistettä ja työvaiheita. Jäykän 

automaation kokoonpanomenetelmässä järjestelmä on luotu vastaamaan jotain tiettyä 

tarvetta. Modulaarisuudella saavutettavat hyödyt tulevat erityisen hyvin näkyviin 

automaatiojärjestelmissä, sillä ne hallitsevat helpommin pientä määrä erilaisia 

komponentteja kuin ihminen. 

Kokoonpanosysteemien eräs luokittelu perustuu systeemin tapaan kuljettaa 

kokoonpantavaa asiaa. Tämä luokittelu rajaa järjestelmät synkronisiin ja epäsynkronisiin 

järjestelmiin. Synkronisissa kokoonpanoissa jokaiselle osalle suoritetaan sama toiminto 

riippumatta sen kulkureitistä järjestelmän läpi. Toinen muoto on epäsynkroninen 

kokoonpano, eli ei reaaliaikainen kokoonpano, jossa koottavalle osalle voidaan suorittaa 

erilaisia toimintoja riippuen sen reitistä kokoonpanoreitin läpi. (Spicer et al. 2000, s. 275–

280) Synkronoiduissa kokoonpanojärjestelmissä osat liikkuvat yhdestä työvaiheesta 

seuraavaan ennalta määrätyllä tahdilla kuljetinta pitkin. Tästä syystä synkronoidut 

systeemit soveltuvat paremmin massatuotantoon. Epäsynkroniset kokoonpanot 

puolestaan ovat useimmin käytössä kokoonpanojärjestelmissä, missä alikokoonpanot ja 

osamoduulit ovat käytössä. Tässä mallissa tuotteet voivat liikkua vapaasti työpisteeltä 

toiselle, ilman ennalta määrättyä tahtia. Epäsynkroninen ja synkroninen kokoonpano on 

esitettynä kuvassa 8 esimerkin avulla. (Hu et al. 2011) 

 

Kuva 8. Synkronisen ja epäsynkronisen kokoonpanojärjestelmän erot. Muokattu 
lähteestä (Hu et al. 2011). 

3.4 Materiaalivirran ja kokoonpanoprosessin linkittyminen  

Modulaarisuudella on myös vaikutus varastoihin ja materiaalivirtojen hallintaan. 

Stevensonin (2018, s. 673) mukaan modulaarisilla tuotteilla käytetään yleensä 

kokoonpano-ohjausta (assemble to order). Kokoonpano-ohjauksessa tuotteet 
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valmistetaan asiakkaan toiveen mukaan varastosta olevista standardiosista ja 

moduulisista komponenteista. Toimitusajat ovat usein lyhyitä, koska standardoituja 

moduuleja voidaan tilata tai ottaa varastosta jo ennen tilauksen varmistumista. Asiakasta 

palveleva varasto ei koostu valmiista tuotteista vaan erilaista komponenteista ja 

moduuleista. Kokoonpano-ohjaus modulaarisilla tuotteilla mahdollistaa myös asiakkaille 

tarjottavien variaatioiden lisäämisen ilman suurta materiaalivirran lisääntymistä. 

Valmiiden tuotteiden määrä on usein huomattavasti suurempi kuin siihen tarvittavien 

komponenttien. Jos asiakkaalle tarjottavassa lopputuotteessa on esimerkiksi 17 eri 

moduulista tai komponentista koostuvat variaatio vaihtoehdot ilman 

konfigurointisääntöjä, voidaan lopputuote varioida 384 eri tavalla.  Jos 𝑁𝑖 on 

komponenttien määrä tuotteelle 𝑖, voidaan kombinaatioiden lukumäärä laskea kaavalla 

(Vollmann et al. 2005, s. 22): 

𝐾𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä = 𝑁1 ∗ 𝑁2 ∗ … ∗  𝑁𝑛 (1) 

 On huomattavasti helpompaa hallita 17 eri komponentin tai moduulin materiaalivirtaa 

kuin kaikkia 384 erilaista lopputuotetta (Vollmann et al. 2005, s. 21–22). 

Varioituvan tuotteen moduulien ja komponenttien valinta tehdään myyntitapahtuman 

yhteydessä. Valinta perustuu tuoterakenteen osien yhdistelysääntöihin ja rajoituksiin. 

Tilaus tarvittavista komponenteista voidaan myös tehdä moduuli ja osatasolla. Tällöin 

tilaus liittyy järjestelmään, jossa kokoonpano tehdään. Tätä ominaisuutta kutsutaan 

varastotilaukseksi ja se mahdollistaa lyhyen toimitusajan, pienentää tarvittavaa 

myyntivarastoa ja tekee tilausten hallinnan helpommaksi. (Lapinleimu 2000, s. 108) 
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4. CASE-ESIMERKKEJÄ 

Moni yritys käyttää modulointia ja modulaarisuutta parantaakseen 

kokoonpanoprosessiaan. Tässä kappaleessa perehdytään esimerkkiyritysten, 

Volkswagen groupin ja Fastems Oy:n toimintaan ja heidän tapoihinsa hyödyntää 

modulaarisuutta tuoteperheissään. Nämä yritykset valittiin tarkasteluun oman 

kokemuksen ja yleisen moduulisen tuotannon tietämyksen takia. 

4.1 Volkswagen group 

Volkswagen group on yksi maailman suurimmista autoteollisuusyrityksistä, jonka 

konsernin alle kuuluvat mm.  Audi, Skoda ja Seat automerkit. Volkswagen esitteli vuonna 

2012 modulaarisen pohjaratkaisun käytettäväksi konsernin autoissa. MQB pohjalevy 

(modularer querbaukasten) on yhteinen pohjaratkaisu, jota käytetään VW groupin 

autoissa, joissa moottori on sijoitettu poikittain eteenpäin. Tämä tarkoittaa, että yksi 

platformi mahdollistaa usean erilaisen auton tuoteperheen. MQB mahdollistaa 

kustannusten vähentämisen ja tuotannon joustavuuden lisäämisen. MQB pohjaratkaisu 

on esiteltynä kuvassa 9, jossa havainnollistettu sen modulaarisuutta. Pohjaratkaisussa 

ainoa vakioitu osakokonaisuus on moottorin sijoittelu poikittain eteen vaihteiston kanssa. 

(VW UK media site 2020) 

 

Kuva 9. VW groupin MQB pohjalevy ja sen varioitavat osuudet. (VW UK media site 
2020). 

 
MQB pohjaratkaisun päälle VW group käyttää kahta modulaarista moottoriperhettä, 

bensamoottoreille MOB ja dieselmoottoreille ACT. Nämä moottorisarjat vähentävät 

konsernin moottorien ja vaihdelaatikkojen variaatioita MQB järjestelmässä noin 90%, 
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ilman haitallisia vaikutuksia. (VW UK media site 2020) Moottorin ja vaihteiston ollessa 

sijoitettuna samaan paikkaan pohjalevyllä mahdollistaa yhdenmukaisen asettelun 

erilaisille komponenteille, kuten pakoputkelle ja jäähdytysjärjestelmälle. MQB 

pohjaratkaisu vähentää myös ajoneuvon painoa ja mahdollistaa uusimpien teknologisten 

innovaatioiden asentamisen suurten markkinaosuuksien malleihin. (Truett 2014)  

Volkswagen groupin MQB alusta käyttää hyväksi yhdistelmämodulaarisuutta 

alentaakseen kustannuksia sekä tuomaan yhtenäisyyttä kokoonpanoon. Jokaisen 

pohjaa käyttävän auton perusmoduulin ollessa sama tarvitaan vähemmän työkaluja ja 

erikoistumista. Samojen moottori- ja yleiskomponenttien käyttö kokoonpanossa on 

yhdistelmämodulaarisuuden käyttämistä, sillä merkin eri autot käyttävät samoja osia 

malleissaan. VW group on saavuttanut suurta taloudellista hyötyä hyödyntäessään 

modulaarisuutta sekä tuotteissaan että kokoonpanomallissaan. Standardoidut osat 

vähentävät huollon kustannuksia sekä vähentävät riskiä viallisen tuotteen tuotantoon 

pääsemisestä. Näiden kaikkien seikkojen kokonaisuutena tuotannon kustannukset ovat 

vähentyneet, mikä on mahdollistanut ajoneuvojen myyntihinnan alenemisen. (Peter 

Warren Automotive, 2017)   

4.2 Fastems Oy 

Fastems Oy on vuonna 1998 perustettu varastojärjestelmiä valmistava suomalainen 

yritys. Fastemsin valmistamia FMS järjestelmiä (flexible manufacturing system) 

käytetään ympäri maailmaa yli 4000 teollisuuden yrityksissä. (Fastems 2020) 

Pienimmillään järjestelmät koostuvat työstökeskuksesta, latausasemasta ja 

varastojärjestelmästä (Danford & Tudor 2007)  

Fastemsin eräs modulaarinen tuote on 5-akselinen automaattinen ja integroitava 

koneistuskeskus, RoboFMS ONE. RoboFMS ONE on moduuleista koostuva ja koottava 

järjestelmä, jota asiakas voi räätälöidä omiin tarpeisiinsa. Järjestelmä ja osan sen 

moduuleista ovat kuvattuna kuvassa 7. Järjestelmä kootaan asiakkaan luona valmiista 

pienemmistä moduuleista, joten järjestelmä hyödyntää kuvan 2 mukaista logistisiin 

ratkaisuihin perustuvaa modulaarisuutta. (Fastems 2020) Näin järjestelmä saadaan 

huomattavasti pienemmillä kustannuksilla siirrettyä asiakkaan luokse. Myös tehtaan 

lattia pinta-ala optimoituu, kun järjestelmää ei tarvitse koota valmiiksi vaan se voidaan 

hajauttaa moduulien kokoonpanoon. 

Fasten hyödyntää myös komponenttien vaihtomodulaarisuutta. RoboFMS ONE 

järjestelmän valittaviin moduuleihin kuuluvat latausasema, varastoasema, KUKA robotti 

ja tarttuja. Näiden moduulien sisällä voidaan muodostaa erilaisia variaatioita 
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järjestelmälle täysin asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Järjestelmän maksimipituudeksi 

on ilmoitettu 40m. (Fastems 2020)  

 

Kuva 10. Fastems Robo FMS one järjestelmän moduulinen kokonaisuus. (Fastems 
2020) 
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5. MODULAARISUUDEN HYÖDYT 
KOKOONPANOPROSESSILLE  

Modulaarisuudella voidaan saavuttaa monia erilaisia hyötyjä kokoonpanoprosessin 

näkökulmasta. Modulaarisuus on yleisesti tunnustettu keino hallita 

tuotesuunnitteluprosessien monimutkaisuutta ja saavuttaa täten kilpailuetua (Helmer et 

al. 2008). Tuoteperheen moduloinnilla voidaan vähentää tarvittavaa kokoonpanon 

läpimenoaikaa ja parataan tuotannon laatua (Österholm & Toukko 2001, s. 8). 

Lapinleimun (2000, s. 35) mukaan modulaarisuudella saavutetaan tilan ja kapasiteetin 

optimointia valmistuksessa, sekä kokoonpanojärjestyksen selkeyttä tuoterakenteisiin. 

Tässä kappaleessa keskitytään ainoastaan modulaarisuuden tuottamiin hyötyihin, 

ottamatta kantaa sen mahdollisiin haittavaikutuksiin. 

 

5.1 Modulaarisuudella saavutettavat edut kirjallisuuslähteitä 
käyttäen 

Kokoonpano ei ole vain osien liittämistä toisiinsa (Whitney 2004). Modulaarisuudella 

voidaan vaikuttaa kokoonpanoon. Lapinleimun (2000, s. 89) mukaan modulaarinen 

tuoterakenne on tuotannolle ideaalinen. Asiakkaiden haluamat ominaisuudet tuotteelle 

saadaan valitsemalla moduuleista sopivat variantit. Lapinleimu täsmentää, että kaikkien 

moduulien ja osien on oltava valmistusperiaatteen ja sovittujen rajapintojen mukaan 

suunniteltuja modulaarisuuden toimivuuden takaamiseksi. Tuotteen modulaarisuuden 

keskeisyys esitettynä kuvassa 11, missä modulaarisuuden nähdään linkittyvän muihin 

prosesseihin. Tuotteen modulaarisuuden voidaan nähdä olevan keskiössä tuotannon ja 

tuotteen yhdistämisessä. 
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Kuva 11. Modulaarinen tuoterakenne keskiössä yhdistämässä asiakastarpeita ja 
valmistusverkkoa. Mukailtu lähteestä (Lapinleimu 2000, s. 152) 

 

Moduuleita voidaan tuottaa valmiiksi varastoon, samalla saavuttaen säästöjä 

kustannuksissa (Pahl et al, s. 508). Ahoniemi et al. (2007) toteavat kirjassaan 

Massaräätälöinnillä kilpailukykyä, että eräs modulaarisuudella saavutettava etu on 

mahdollisuus valmistaa moduuleja samanaikaisesti. Paralikas et al. (2011) lisäävät, että 

Modulaarisen rakenteen kokoonpanolinjalla voidaan tuottaa useampaa varianttia 

kerralla, kun taas integroidun tuotteen kokoonpanolinjalla vain yhtä varianttia. 

Modulaarisuudella voidaan siis saavuttaa massatuotannon etuja moduulivalmistuksen 

aikana, sillä eri moduuleja voidaan valmistaa samanaikaisesti (Ahoniemi et al. 2007, s. 

40). Moduulien valmistus varastoon pienentää myös tarvittavaa varastointitilaa, sillä 

tarvittavien komponenttien määrä vähenee siirryttäessä moduuliseen 

tuoterakenteeseen. 

Kokoonpanon läpimenoaika muuttuu käytettävien moduulien lukumäärän mukaan. 

Tuotteen sisältämien moduulien määrä korreloi suoraan kokoonpanoon vaadittavaan 

aikaan, jos oletetaan, että jokainen moduuli toimitetaan tuotantolinjalle siten, että siihen 

ei tarvitse tehdä enää muutoksia. Kokoonpanolinjalla moduulit asennetaan vain yhteen. 

(Österholm & Tuokko 2001, s. 34) Moduulien käyttö lisää tuotannon joustavuutta. 

Modulaarisessa tuotannossa turvavarastot voidaan korvata strategisesti jaetuilla 

moduulivarastoilla (Jacobs et al. 2007). 
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Tuotteen modulaarisuudella on myös selkeä vaikutus laatuun. Laatua voidaan nostaa 

useilla eri tavoilla, mutta on olemassa raja, kuinka paljoa laatua voidaan parantaa 

tuotannon keinoilla. Ahoniemi et al. (2007) kertovat kirjassaan tuotantoprosessin 

modulaarisuuden tarkoittavan sitä, että muutokset moduuleissa vaikuttavat vain johonkin 

osaan prosessia. Tämä parantaa laatua, sillä virheet ovat helpommin paikallistettavissa. 

Modulaarisuudella viat voidaan paikallistaa yksittäisiin moduuleihin, jotka voidaan testata 

erillään tuotannosta ja kokoonpanosta (Jacobs et al. 2007; Österholm & Tuokko 2000, 

s. 8). Volkswagen groupin esimerkin mukaisesti modulaarisuudella voidaan karsia 

virheelliset osakokoonpanot ja tuotteet jo ennen kokoonpanoa. Myös virheellinen 

moduuli on helpompi havaita kokoonpanossa, sillä kokoonpanoa voidaan testata 

vaiheittain. 

Modulaarisuudella saavutetaan valmistajan näkökulmasta massatuotannollisia 

kustannuksellisia etuja, mikäli käytettävät vakioidut moduulit toistuvat valmistettavissa 

tuotteissa (Ahoniemi et al. 2007). Modulaarinen kokoonpano mahdollistaa myös 

yhtenevien työmenetelmien ja työkalujen käytön, joka vähentää kokoonpanosta syntyviä 

kustannuksia. 

Lapinleimu esittää kirjassaan Wuppingin ja Pekrullin (1998) aikaisemmin esittämän 

yritysesimerkin, jossa tuoterakenne uudistettiin modulaariseksi. Läpäisyaikojen 

ilmoitettiin lyhentyneen 50% ja valmistuksesta aiheutuneiden kustannusten tippuneen 

20%. (Lapinleimu 2000, s. 34) Samalaisen tuloksen ovat saaneet Paralikas et al. (2011), 

jotka esittävät artikkelissaan modulaarisuuden kustannuksiin vaikuttavan esimerkin. 

Esimerkissä tutkittiin auton pohjalevyn valmistamista eri tavoin. Tutkimuksessa vertailtiin 

kolmea erilaista integroitua pohjalevy kokoonpano varianttia yhteen modulaariseen 

kokoonpanoratkaisuun. Modulaarisen tuotteen valmistuslinja pystyi tuottamaan kaikkia 

kolmea varianttia kerralla, kun integroitu tuote tarvitsi kolme erilaista kokoonpanolinjaa. 

Tutkimuksen lopputulos on esitettynä kuvassa 12. Modulaarisessa tuoterakenteessa 

havaittiin useita hyötyjä verrattuna integroituihin ratkaisuihin. Modulaarisella 

tuoterakenteella pystyi tuottamaan kerralla kaikkia kolmea varianttia, kun taas 

integroidulla ratkaisulla vain yhtä varianttia kerrallaan tuotantolinjaa kohden. 

Modulaarisen tuotteen kokoonpanolinjassa (esitetty kuvassa 12 keltaisen värisellä 

palkilla) kustannukset varianttia kohden laskivat verrattuna kolmen kiinteää ratkaisua 

tuottavien linjojen kustannuksiin. Moduulisen ratkaisun kustannus oli 11.46% variantin 1 

hinnasta, 57.3% variantin 2 hinnasta ja 45.84% variantin 3 hinnasta. (Paralikas et al. 

2011). Integroidua kokoonpanoa tuottavat linjat ovat esitetty kuvassa 12 sinisellä, 

vihreällä ja punaisella palkilla.  
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Kuva 12. Kustannukset varianteista modulaarisen ja integroidun ratkaisun välillä. 
Muokattu lähteestä (Paralikas et al. 2011) 

 
Tutkimuksessa käytettiin monia suorituskyvyn mittareita vertailemaan ratkaisuja. 

Kokoonpanojärjestelmä, joka tuotti modulaarisia tuotteita, osoitti suurta 

tuotejoustavuutta. Integroitujen kokoonpanolinjojen huomattiin myös olevan vähemmän 

kustannustehokkaita. (Paralikas et al. 2011) 

Modulaarisuuden käyttö myös vähentää tarvittavien nimikkeiden määrää ja näin 

helpottaa oston ja suunnittelun työtä. Yhteiset nimikkeet tuoteplatformien sisällä 

vähentävät tarvittavien nimikkeiden määrää ja samalla tuovat säästöjä suurempien 

ostokokonaisuuksien kautta. Tästä esimerkkinä voidaan pitää kaivoslaitteita valmistavaa 

yritystä, joka käyttää modulaarisuutta laitteissaan. Kaikkiin laitteisiin asennetaan tietyt 

perusmoduulit, kuten hytti ja moottori, jotka ovat yhteneväisiä tuoteperheiden sisällä. 

Modulaarisia useissa laitteissa käytettyjä komponentteja voidaan näin tilata enemmän ja 

suoraan työvaiheelle varaston sijasta. Moduulien käyttö mahdollistaa myös moduulien 

osakokoonpanojen kokoamisen erillään loppukokoonpanosta. Kun osakokoonpanot 

kootaan jo alihankkijan toimesta, voidaan oma kapasiteetti keskittää olennaisten arvoa 

tuottavien toimintojen maksimoimiseen. Näin myös valmistukseen tarvittava pinta-ala 

tehtaan sisällä pienenee, koska moduuliset komponentit voidaan toimittaa valmiina 

kokonaisuuksina, jotka asennetaan standardoituja työmenetelmiä hyödyntäen 

tuotteeseen. 

Rakenne Kustannus €/kpl 

Moduulinen 34,38 

Integroitu variantti 1 300 

Integroitu variantti 2 60 

Integroitu variantti 3 75 
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5.2 Modulaarisuudella saavutettavat hyödyt 
kokoonpanoprosessin eri vaiheissa 

Tässä työssä modulaarisuuden tuomia etuja kokoonpanoprosessiin eri vaiheisiin on 

tutkittu erilaisten kirjallisuus- ja internet lähteiden avulla. Näiden havaintojen ja 

kirjallisuus tutkimuksen pohjalta muodostettiin kuva selkeyttämään ja yhdistämään näitä 

hyötyjä. Kuva 13 esittää modulaarisuuden tuomia hyötyjä kootusti. 

 

 

Kuva 13. Modulaarisuuden tuomia hyötyjä kokoonpanoprosessin eri vaiheisiin. 

 
Kuvassa 13 modulaarisuuden nähdään linkittyvän kaikkiin kokoonpanoprosessin eri 

vaiheisiin ja vaiheiden toisiinsa. Mikään kuvassa olevista vaiheista ei ole yksistään 

suurinta hyötyä saava, vaan modulaarisuus luo arvoa koko prosessin kululle 

suunnittelupöydältä asiakkaalle asti.  

Tuotannonohjauksessa modulaarisuuden hyödyt näkyvät osien ja kokoonpanojen 

hallinnan selkeytymisessä. Kun osakokoonpanoja kootaan toistaan erillisinä 

moduuleista, voi työn hallinta ja jakaminen useammalle vastuuhenkilölle olla helpompaa. 

Tuotannonohjaus pystyy hallitsemaan kokonaisuuksia ja tekemään selkeämpiä 
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ohjaustoimenpiteitä loppukokoonpanolle ja moduulien valmistukseen. Modulaarisuuden 

käyttö kokoonpanossa ja tuotteissa voi myös tuoda selkeyttä ennustamiseen, sillä vikaan 

meneviä prosesseja voi olla vähemmän esitestattujen moduulien myötä. 

Modulaarisuuden hyödyt näkyvät myös voimakkaasti oston näkökulmasta. Kun siirrytään 

modulaariseen kokoonpanoon sekä moduulien käyttöön, vähenee hallittavien ja 

tilattavien nimikkeiden määrä huomattavasti. Usealta eri toimittajalta tilattavien 

komponenttien sijaan voidaan tilata valmiita moduulisia kokonaisuuksia. Näin voidaan 

myös vaikuttaa kustannuksiin, sillä helpommin ennustettavat moduulit voidaan tilata 

isoimmissa erissä. Isompien erien ostohinnat ovat yleensä halvempia kuin pienempien 

erien, sillä myös valmistajan näkökulmasta suurempi erä on edukkaampi tuottaa. Oston 

näkökulmasta modulaarisuus tuo kokoonpanoprosessille myös erään tärkeän edun, 

valmiiksi kootut moduulit voidaan tilata ja toimittaa suoraan työvaiheen alkuun juuri 

oikeaan aikaan. Näin varastojen ja sidotun pääoman määrä pienenee. 

Varastoissa modulaarisuus edut näkyvät sidotun pääoman, eli varaston koon, 

pienentymisessä. Varastot linkittyvät vahvasti ostoihin, sillä ostot määrittelevät 

varastojen toimintaa. Moduuleita voidaan myös valmistaa varastoon pienemmällä 

pääoman menetyksen uhalla, sillä niiden käytön ennustettavuus ja tuoteplatformien 

sisällä ristiin käyttö takaa mahdollisesti vakaamman kulutuksen kuin erillisillä 

komponenteilla. Varastot hyötyvät modulaarisuudesta myös kokoonpanon jälkeenkin, 

sillä korvaavia varaosa moduuleja saadaan helposti ilman varastointia. 

Kokoonpanoprosessi itsenään koostuu kaikista kuvan 13 eri osa-alueiden yhteistyöstä 

toistensa hyväksi. Kokoonpanoprosessin suoranaisia etuja modulaarisuudesta ovat mm. 

prosessin selkeytyminen asennuksen ja kokoonpantavuuden kannalta sekä 

nopeutuminen yhtenäisten asennustapojen ansioista. Myös työkalut ja työtavat 

yhtenäistyvät standardoitujen rajapintojen ansiosta. Läpimenoajat lyhentyvät moduulien 

myötä, sillä pienempien työvaiheiden määrä vähenee ja eri moduuleita voidaan asentaa 

samanaikaisesti. 

Moduulit voidaan valmistaa erillään loppukokoonpanosta jo alihankkijan toimesta. Tämä 

poistaa arvoa tuottamattoman työn tekemistä ja korostaa resurssien optimointia. Valmiit 

moduulikokoonpanot voidaan toimittaa suoraan työvaiheelle. Koska moduuleilla on 

standardoidut rajapinnat, voidaan asiakkaan vaatimat ominaisuudet lisätä moduuleittain. 

Tämä nopeuttaa läpimenoaikaa huomattavasti, sillä jokaista tuotetta ei tarvitse 

suunnitella erikseen vastaamaan asiakkaan tarpeita, vaan asiakaan tarpeiden mukainen 

toive voidaan toteuttaa moduulin avulla. Alihankkijoiden käyttö moduulien 

valmistuksessa mahdollistaa myös kokoonpanoprosessin vaatiman tilan optimoinnin. 
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Kun moduulit toimitetaan valmiina komponentteina, ei asennus tarvitse niin paljoa lattia 

pinta-alaa ja kokoonpano voidaan suorittaa pienemmässä tilassa. 

Myös laatu voi parantua modulaarisuuden ansiosta. Kokoonpanoprosessissa virheelliset 

moduulit voidaan havainnoida helpommin, sillä kokoonpanot voidaan testata osissa. 

Moduulien laatu varmistetaan myös alihankkijoiden toimesta, joka poistaa mahdollisesti 

virheelliset kappaleet jo ennen niiden loppukokoonpanoon pääsemistä. Myös 

mahdollisen vian löytäminen lopullisesta tuotteesta helpottuu, sillä moduulit ovat 

toistensa kanssa ristiin vaihdettavia ja vika helpommin paikallistettavissa. Myös 

mahdolliset virheiden korjaamiset voidaan suorittaa erillään kokoonpanosta vaihtamalla 

rikkinäinen moduuli uuteen vastaavaan. 
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6. YHTEENVETO 

Tämän kandidaatin työn tarkoituksena oli kirjallisuuslähteitä hyväksikäyttäen selvittää 

modulaarisuuden tuomia hyötyjä kokoonpanoprosessin eri vaiheisiin. Työn teorian 

perustana on kirjallisuuden tutkiminen modulaarisuuden ja kokoonpanon osalta. 

Modulaarisuuden määritelmän jälkeen on tutkittu sen erilaisia muotoja ja 

käyttötarkoituksia tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. Modulaarinen tuoterakenne on myös 

jaettu kuuteen eri osaan kirjallisuudesta löydettyjen lähteiden mukaan. Modulaarisuuden 

käsittelyn jälkeen on siirrytty käymään läpi kokoonpanoprosessia ja sen erilaisia 

muotoja. Lopuksi kokoonpano ja modulaarisuus yhdistetään ja modulaarisuuden tuomia 

hyötyjä on tutkittu kokoonpanon eri vaiheiden näkökulmista. 

Tuotteen modulaarisuudella ei ole vain yhtä selkeästi havaittavaa etua 

kokoonpanoprosessin näkökulmasta, vaan sillä pystytään vaikuttamaan suurempaan 

kokonaisuuteen riippuen sen käyttötarkoituksesta, ympäristöstä, käyttäjästä ja muista 

yrityksen muuttuvista tekijöistä. Modulaarisuuden käyttö ei ratkaise jokaisen yrityksen 

kohdalla havaittuja ongelmia eikä se tuo automaattista parannusta. Modulaarisuuden 

hyödyntäminen tarvitsee myös sitä tukevan tuotantojärjestelmän ja suunnitelman, missä 

tuotteen elinkaaren kohdassa sen käytöstä olisi suurin hyöty. Voidaan siis sanoa, että ei 

ole vain yhtä oikeanlaista tapaa tai ohjetta käyttää modulaarisuutta hyödyksi. 

Tuotteen ja tuoteperheen modulaarisuudella voidaan saavuttaa kokoonpanon 

näkökulmasta useita etuja. Näistä suurimpina voidaan pitää läpimenoajan lyhentymistä 

sekä kustannusten laskemista. Muita saavutettavia etuja voivat olla toimitusajan 

lyhentyminen koko prosessin nopeutumisen takia, pienemmät varastot moduulien 

ansiota, laadun parantuminen esitestauksella ja tuotannonohjauksen helpottuminen 

nimikkeiden määrän vähentymisen vuoksi. Nämä edut syntyvät kokoonpanoprosessin 

kokonaisuudelle modulaarisuuden käytön myötä. 

Tämän työn jatkotutkimuksena olisi loogista selvittää modulaarisuuden tuomat edut koko 

valmistuksen prosessille sekä tuotteen elinkaaren ajan tapahtumille. Hyötyjä voitaisiin 

tutkia suunnittelun, valmistuksen, käytön ja kierrätyksen näkökulmista. Tämän 

jatkotutkimuksen avulla olisi mahdollista kartoittaa modulaarisuudella saavutettavat 

kokonaishyödyt erilaisten tuotteiden ja valmistajien välillä. Tutkimuksen avulla voitaisiin 

optimoida suurimmat mahdolliset modulaarisuudella saavutettavat hyödyt koko tuotteen 

elinkaaren ajalta. 
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