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Virtaustehokkuudella tarkoitetaan tuotannossa liikkuvaan yksikköön tehtävän työn 
tehostamista ja odottamisen minimointia. Usein tähän pyritään leanin työkalujen avulla, kuten 
standardoinnilla tai visuaalisella ohjeistuksella. Kokoonpanon tehostamiseksi tärkeää on 
suunnitella myös tasapainotus, tuotteelle ja kysynnälle sopiva layout, sekä ergonomiset ja hukka-
aikaa vähentävät työpisteet. 

Diplomityön tavoitteena oli kehittää Lojer Oy:n leikkauspöytäkokoonpanon virtaustehokkuutta, 
keskittyen etenkin uuteen leikkauspöytämalliin ja pohtia miten sen kokoonpanon kapasiteetti 
saataisiin nostettua normaalioloissa yhden leikkauspöydän päivätahtiin. Tarvittaessa 
kapasiteettia tulisi kyetä kasvattamaan kahden leikkauspöydän päivätahtiin. Metodeina käytettiin 
työntutkimusta, jolla saatiin kerättyä vaiheaikoja kokoonpanosta, sekä haastatteluja, joiden avulla 
kehitysehdotukset validoitiin.  

Työntutkimuksessa mitattujen vaiheaikojen perusteella kokoonpanolle muodostettiin 
vaiheistus viidelle työpisteelle, joiden avulla haluttuun jaksoaikaan päästäisiin. Vaiheistuksen 
lisäksi kehitysehdotuksina nostettiin esille etenkin ylimääräisten työvaiheiden poistaminen 
kokoonpanosta, komponenttien mittojen ja toleranssien tarkastelun kautta. Vaihekohtaisella 
ohjeistuksella helpotetaan työntekijän oppimista ja voidaan välttää virheitä kokoonpanossa. 
Layoutsuunnittelussa tähdättiin tasapainottamisessa muodostettuun vaiheistukseen, minkä 
lisäksi ylimääräistä liikkumista pyrittiin välttämään kokoonpanon osien sijoittelulla. 

Tuloksien tarkkuutta rajoitti työntutkimuksessa käytetyt välineet ja kuvausalue. Keräämällä 
videomateriaalia enemmän kokoonpanosta, vaiheajoista olisi saatu tarkempia ja hukka-aikoja 
olisi kyetty tutkimaan tarkemmin. Lisäksi kehitysehdotusten tehokkuudesta saadaan tietoa vasta 
mahdollisen toteuttamisen jälkeen. 
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ABSTRACT 

Lauri Aroheinä: Design and development of operation table assembly 
Master’s Thesis 
Tampere University 
Degree Programme in Industrial Engineering and Management 
May, 2020 
 

Flow efficiency means maximizing value adding work for object in production and minimizing 
its time in different buffers. Lean tools, such as standardizing or visual control, are often used to 
approach this. It is also important to design assembly line balancing and proper layout configura-
tion in line with product and market variables. Ergonomic and waste free workstations also affect 
assembly efficiency. 

Goal for this study was to improve flow efficiency in operation table assembly system at Lojer 
Oy focusing on the new model of operation table family. Target capacity for assembly system was 
one table in one day for normal demand. If needed, pace would be increased at two operation 
tables per day. Study methods included work analysis for studying both assembly and task times 
and interviews to validate different suggestions for improvement. 

Based on task times measured in work analysis, assembly system with five workstations was 
designed. First task for improvement should be to remove wasteful work tasks in assembly by 
checking measurements for components and variations in part manufacturing. Assembly guide-
lines would help new workers to learn the work and improve quality in assembly. Layout design 
aimed towards balanced system. In addition, part positioning was considered for less movement 
in assembly work. 

Accuracy in measurements of work analysis was restricted by filming equipment as well as 
area of filming. Accuracy for task times and deviations could have been increased by gathering 
more footage of the assembly system. Waste time in assembly could also have been utilized in 
development if it could have been filmed. Implementation of these suggestions was not in scope 
of the study and therefore cannot be validated thoroughly. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Motivointi 

Tuotannon virtaustehokkuudella tavoitellaan pienempää keskeneräisen tuotannon 

määrää, sillä se sitoo pääomaa. Pääoman lisäksi keskeneräinen tuotanto vaatii 

varastotilaa ja aiheuttaa ylimääräistä siirtelyä kappaleille, mikä on tuottamatonta työtä. 

Virtaustehokkuuteen pyritään minimoimalla vaihtelua ja poikkeamia tuotannossa. Näitä 

voidaan vähentää standardoimalla työohjeistuksia ja -tapoja, sekä lisäämällä 

kyvykkyyttä ketteryyteen esimerkiksi ristiin kouluttamalla työntekijöitä. 

Tarve diplomityölle tulee Lojer Oy:ltä. Lojer on kehittänyt uutta mallia leikkauspöytien 

tuoteryhmään, jonka tarkoituksena on korvata edeltävä malli. Lisäksi tuotantotiloja 

laajennetaan Sastamalan tehtaalla, minkä myötä kokoonpanolinjat kaikille tuotteille 

siirretään ja suunnitellaan uudelleen. Myös materiaalivirtojen ohjaus muuttuu 

komponenttien siirtyessä tuotantolinjoilta kokoonpano-osien keskusvarastoon 

kerättäväksi. 

Leikkauspöydät lisävarusteineen ovat merkittävä tuoteryhmä Lojerin vientimarkkinoilla. 

Tuoteryhmään kuuluu kaksi mallia ja uusi versio tuo rinnalle kaksi lisää. Tuotteita 

valmistetaan ensin rinnakkain samalla kokoonpanolinjalla ja myöhemmin linjalla 

valmistetaan vain uutta tuotemallia. Nykyisiä tehdään paikkakokoonpanolla, kuitenkin 

siten, että kokoonpanijat vaihtavat asemaa n. kolmessa vaiheessa. Lisäksi pieniä 

kokonaisuuksia osakokoonpannaan kahden työntekijän voimin. Kokoonpanosta 

valmistuu tällä hetkellä keskimäärin kaksi leikkauspöytää viikossa. Leikkauspöytien 

lisäksi nykyisessä kokoonpanosolussa tehdään leikkauspöytien lisävarusteita. 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää kehitysehdotuksia kokoonpanon 

virtaustehokkuuden lisäämiseksi. Lisäksi kokoonpanon kapasiteetti pyritään 

mitoittamaan siten, että tuotteita saataisiin valmistettua normaalisti yksi päivässä ja 

tarvittaessa kapasiteettiä kyettäisiin nostamaan kahteen kappaleeseen päivässä. 

Tavoitteeseen pyritään vastaamalla seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 Miten leikkauspöydän kokoonpano vaiheistetaan? 
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 Miten vaiheistus vaikuttaa osakokoonpanoihin? 

 Miten materiaalivirrat kokoonpanosoluun toteutetaan? Mitkä ovat 
materiaaliohjauksen ongelmat ja kehitystarpeet? 

 Minkälainen layout kokoonpanolle valitaan verrattaessa paikkakokoonpanon ja 
linjakokoonpanon etuja? 

Kokoonpanon vaiheistuksella pyritään tasoittamaan linjakokoonpanon asemien 

työkuorma ja määrittämään työpisteille jaksoaika kapasiteetin mukaisesti. Yhden 

leikkauspöydän valmistaminen päivässä tarkoittaa noin kahdeksan tunnin jaksoaikaa ja 

kahden leikkauspöydän neljän tunnin jaksoaikaa. Jaksoaikaa hyödyntämällä kyetään 

suunnittelemaan resurssitarvetta haluttua kapasiteettia varten ja tasoittamalla päästään 

eroon kokoonpanon sisäisistä välivarastoista. Osakokoonpanojen suunnittelulla voidaan 

helpottaa kokoonpanoa esimerkiksi helpomman liitettävyyden myötä. Lisäksi 

osakokoonpanojen suunnittelulla vaikutetaan kokoonpanosoluun tuleviin 

materiaalivirtoihin.  

Vaiheistuksen ja osakokoonpanojen myötä päästään kiinni materiaalivirtojen 

suunnitteluun. Materiaalien on saavuttava kokoonpanoon sopivissa sykleissä, jotta 

tavoiteltu jaksoaika voidaan saavuttaa. 

Layoutin suunnittelussa varmistetaan, että suunniteltu vaiheistus ja materiaalivirrat 

kyetään toteuttamaan. Lisäksi layout-suunnittelussa huomioidaan leanin periaatteet, 

jotta vältytään poikkeamilta ja hukatulta työajalta. 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Ensimmäisessä osiossa keskitytään olemassa olevaan kirjallisuuteen aihepiiristä. 

Keskeisinä kokonaisuuksina ovat lean ja virtaustehokkuus, kokoonpanon tasapainotus, 

kokoonpanon layoutin suunnittelu ja kokoonpanon materiaalivirtojen suunnittelu. Tietoa 

on haettu oppikirjoista ja tieteellisistä artikkeleista. 

Tutkimusmetodeista on hyödynnetty työntutkimusta ja haastatteluja, joita on avattu 

tarkemmin seuraavassa osiossa. Työntutkimuksella pyritään selvittämään kokoonpanon 

vaiheet, vaiheajat, sekä mahdollisia häiriötekijöitä kokoonpanossa. Saadut tulokset on 

esitelty osiossa neljä. Tulosten perusteella on muodostettu kehitysehdotukset, joilla 

vastataan tutkimuskysymyksiin. Kehitysehdotukset ovat osiossa viisi. Kehitysehdotuksia 

on vertailtu haastatteluissa, joiden perusteella ehdotukset on priorisoitu 

toteuttamismahdollisuuden kannalta. Johtopäätöksissä on arvioitu tutkimuskysymyksiin 

vastaamista ja tutkimustulosten tarkkuutta ja käyttökelpoisuutta. 
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2. KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1 Tuotantostrategia ja lean 

Yritykset pyrkivät vastaamaan erilaisiin asiakasarvojen yhdistelmiin erilaisilla 

strategioilla. Hintakilpailu ja kustannusten alentaminen on usein tärkeä osa 

tarjouskilpailua, mutta muillekin arvoille on paikkansa kohdemarkkinan mukaan. Laatu 

voi olla tärkein tekijä esimerkiksi kalliiden luksustuotteiden markkinoilla, kun taas 

alihankkijayrityksille tärkeintä voi olla lyhyet toimitusajat. Jotkut yritykset haluavat tarjota 

asiakkailleen mahdollisimman laajaa tuoteportfoliota. Simchi-Levi (2010, s. 19-21) 

painottaa näiden erilaisten asiakastarpeiden yhdistämistä tuotantostrategiaan. Hinnalla 

kilpailevan yrityksen kannattaa keskittyä resurssitehokkuuteen, mutta laajaa 

tuotevalikoimaa tarjoavan yrityksen kannattaa panostaa kykyyn vastata muuttuvaan 

kysyntään ja tuotannon mukauttamiseen. 

Asiakasarvon tunnistamista ja arvolupauksen luomista helpottaa asiakkaan 

havaitsemien arvojen jakaminen kategorioihin, jotka Simchi-Levin (2010, s. 21) mukaan 

ovat seuraavat: tuoteinnovaatiot, tuotevalikoima ja saatavuus, hinta ja brändi, arvoa 

lisäävät palvelut ja suhteet, sekä kokemukset. Innovatiiviset tuotteet muuttuvat nopealla 

syklillä teknologisen kehityksen myötä. Kysyntäennusteiden luominen on hankalaa ja 

kustannukset myymättä jäävistä tuotteista ovat suuret. Funktionaalisilla tuotteilla 

variaatiot ovat pieniä, ennusteet kyetään muodostamaan pitkälle ja tuotteiden elinkaaret 

ovat pitkiä. Tuotevalikoima ja saatavuus vaikuttavat myyntikanaviin, toimitusaikoihin ja 

varastojen kokoon yrityksessä. Esimerkiksi verkkokaupat voivat tarjota laajaa 

tuotevalikoimaa, jotka toimitetaan isosta keskusvarastosta, kun pienen kivijalkaliikkeen 

varastot ovat rajallisia. 

Asiakasarvon dimensioista hinta ja brändi vaikuttavat tuotantoketjuun merkittävästi 

(Simchi-Levi 2010, s. 26). Hintakilpailulla katetuottonsa alas painaneella yritys saavuttaa 

lisää voittoa helpommin leikkaamalla toimitusketjun kustannuksia, kuin kasvattamalla 

liikevaihtoa. Korkeilla hinnoilla tuotteita myyvä yritys saattaa kehittää brändiään luomalla 

kuvaa laadukkaista tuotteista. Vahvasti kilpailluilla markkinoilla yritys voi tavoitella lisää 

asiakkaita palvelumyynnillä. Palveluita voivat olla esimerkiksi huolto- ja 

ylläpitosopimukset ja varaosamyynti. Palveluihin keskittyvällä toimitusketjulla kysynnän 

ennustaminen voi olla erittäin hankalaa ja vasteajat ovat lyhyitä. Joustavuuteen on 

keskityttävä erityisesti palveluja tarjoavassa toimitusketjussa. Viimeinen asiakasarvon 

dimensio on asiakassuhteet ja -kokemukset. Asiakassuhteita voidaan kehittää 
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tarjoamalla yksilöllisiä palveluita tai tuotteita asiakkaille. Toisaalta yritys voi keskittyä 

tarjoamaan samaa valikoimaa kaikille. Yksilöllisiä asiakaskokemuksia tarjoavan 

yrityksen on keskityttävä toimimaan strategian mukaisesti toimitusketjun jokaisessa 

vaiheessa esim. raaka-aineen valinnasta erilaisiin pakkausvaihtoehtoihin. Tärkeää 

asiakasarvon dimensioissa, on erilaisten vaihtoehtojen tunnistaminen ja sovittaminen 

yrityksen omaan markkinaan. Tämän jälkeen tuotantostrategia ja toimitusketju ovat 

rakennettava siten, että ne tukevat systemaattisesti asiakasarvojen täyttämistä. 

Kun tuotantostrategia saadaan sidottua liiketoimintastrategiaan ja vastaamaan 

tunnistettuja asiakastarpeita, tuotannossa on mahdollista päästä parempaan 

suorituskykyyn. Brown et al. (2007) esittelevät tutkimuksessaan, että yrityksissä, joissa 

suorituskyky on huippuluokkaa, tuotannon johtavat henkilöt ovat aktiivisesti mukana 

liiketoimintastrategian kehittämisessä. Tällaisissa yrityksissä tehdastason strategiat ovat 

myös selkeästi tuotu esille ja muodostavat osan liiketoimintastrategiaa. Asiakasarvon 

tunnistamisen ja liiketoimintastrategian muodostamisen lisäksi on siis tärkeää tuoda 

asiat esille tehdastasolla ja sitouttaa johtajat noudattamaan strategiaa. Suorituskykyyn 

ja tehokkuuteen ei voida muuten vaikuttaa. 

Wheelwrightin (1984) mukaan tuotantostrategian sitominen kilpailuetuihin ja 

asiakastarpeisiin on hyvä alku, mutta jotta tuotannosta voitaisiin saada kilpailuetua, olisi 

se otettava mukaan liiketoimintastrategian määrittelyyn vähintään yhdenvertaisena 

muihin toimintoihin nähden. Tuotantostrategiaan liittyviä päätöksenteon osa-alueita ovat 

kapasiteetti, tilat, teknologia, vertikaalinen integraatio, työvoima, laatu, tuotannonohjaus 

ja organisaation järjestäminen. 

Stevenson (2018, s. 250) kutsuu prosessikyvykkyyksien ja tuotteiden vaatimusten 

linkittämistä tuoteprofiloinniksi. Markkinoiden kysyntä ja hinnoittelustrategiat vaikuttavat 

prosessin suunnitteluun. 

2.1.1 Tuotannonohjaus 

Tuotantostrategian ytimessä voi olla imu- tai työntöohjaus tai näiden yhdistelmä. 

Työntöohjauksessa tuotantoa tehdään ennusteperusteisesti. Yritys voi olla kyvytön 

reagoimaan muutoksiin markkinoilla, mikä johtaa suuriin varastoihin, suuriin 

tuotantoeriin, huonoon palvelutasoon ja myymättömiin tuotteisiin. Lisäksi 

piiskaniskuilmiö aiheuttaa kysynnän epätasaisuuteen suurempia piikkejä, jolloin 

toimitusketjun kapasiteettia kuormitetaan epätasaisesti ketjun alkupäässä. 

Imuohjauksessa tuotantoketjua ohjataan todellisen kysynnän perusteella ennusteiden 

sijaan. Tämän avulla voidaan saavuttaa lyhyemmät toimitusajat ja pienempi varastotaso 
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kaikissa toimitusketjun vaiheissa. Haasteen imuohjaukseen tuo mittakaavahyödyn 

häviäminen sekä tuotannossa, että kuljetuksissa. Joissain tapauksissa läpimenoajat 

ovat niin pitkiä, että pelkkään tilaustietoon tukeutuminen on mahdotonta. Useissa 

toimitusketjuissa hyödynnetään molempia strategioita. Ketjun alkupäätä ohjataan 

työntöperustaisesti ja loppua imuohjauksella. Esimerkiksi raaka-aineet tilataan 

ennusteiden perusteella, jonka jälkeen niistä valmistetaan lopputuotteita asiakastilauksia 

vasten. (Simchi-Levi 2010, s. 35-44) 

Tuotantoympäristössä, jossa tuotteet kokoonpannaan tilauksen mukaan (ATO) 

komponenttivarasto määrittelee asiakaspalvelutason. Assembly-to-order ympäristöissä 

vaaditut toimitusajat ovat yleensä lyhyempiä, kuin kokonaisläpimenoajat. Tähän pyritään 

vastaamaan valmistamalla peruskomponentteja ja osakokoonpanoja ennen 

asiakastilausta ja aloittamaan kokoonpano tilauksen perusteella.  (Vollmann et al. 2005, 

s. 22, 171) 

2.1.2 Virtaus- ja resurssitehokkuus 

Yrityksissä on pitkään keskitytty resurssitehokkuuteen, jossa tekemistä pilkotaan 

pienempiin osiin, jolloin yksittäinen resurssi keskittyy pieneen osaan prosessia. Tällä on 

tavoiteltu mittakaavahyötyä (economies of scales), eli resurssin tehokkaan 

hyödyntämisen myötä pienempiä yksikkökustannuksia. (Modig & Åhlström 2018, s. 9-

11). 

Leanin ytimessä on virtaustehokkuus, jossa huomio kiinnitetään työtä suorittavan 

resurssin sijaan, yksikköön johon työ kohdistetaan. Resurssitehokkuutta mitataan 

vertaamalla koneen tai työntekijän käyttöaikaa tai tehokasta työskentelyaikaa 

kokonaistyöaikaan. Virtaustehokkuudessa taas tutkitaan yksikköön kohdistetun työn 

määrää, ja verrataan tätä koko prosessin läpikulkuun käytettyyn aikaan. Kuvassa yksi 

on esitetty esimerkit tehokkuuden laskentatavoista Modig & Åhlströmin (2018, s. 21) 

mukaan. 
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Kuva 1: Laskenta eri tehokkuuksille (Modig & Åhlström 2018, s. 21) 

Optimaalisessa tilanteessa sekä resurssi-, että virtaustehokkuus ovat lähellä 100 

prosenttia. Tähän on kuitenkin käytännössä mahdoton päästä vaihtelun vuoksi. 

Vaihtelua esiintyy sekä tilauksissa, että tuotannon kapasiteetissa. Tilauksien 

ennustaminen voi olla haastavaa tai tilaukset saattavat muuttua lähellä toimitusaikaa. 

Resursseissa saattaa myös tulla vaihtelua esimerkiksi konerikkojen tai työntekijöiden 

sairastumisien myötä tai puuttuvien materiaalien vuoksi. 

Modig ja Åhlström (2018, s. 100) esittelevät kirjassaan tehokkuusmatriisin. Matriisissa 

organisaatio luokitellaan resurssitehokkuuden ja virtaustehokkuuden mukaan neljään eri 

luokkaan. Matriisi on esitetty kuvassa kaksi. Tehokkuussaarekkeet -luokkaan kuuluva 

yritys osaoptimoi yksittäisiä funktioita, jotka käyttävät resurssejaan mahdollisimman 

tehokkaasti. Kustannukset tuotteiden valmistukselle alenevat, mutta virtaustehokkuuden 

ollessa pieni, tuotteet ovat suurimman osan ajasta varastossa. Tehokkuuden meri -

luokkaan kuuluvat yritykset pyrkivät palvelemaan asiakkaitaan mahdollisimman 

tehokkaasti ja nopeasti. Tämän saavuttamiseksi resursseilla on oltava vapaata 

kapasiteettia, mikä nostaa kustannuksia. 

Kolmas luokka on joutomaa, jossa yritys ei kykene nostamaan resurssi-, eikä 

virtaustehokkuuttaan vaaditulle tasolle. Resurssit menevät hukkaan, eikä virtaustakaan 

ole. Yritys pyrkii kohti ihannemaata, jossa funktiot läpi organisaation ovat tehokkaita 

virtauksessa, sekä resurssien käytössä. Vaihtelu tekee ihannemaan tavoittelusta 

haastavaa ja tähän yritys voi pyrkiä vastaamaan parantamalla kykyään joustavuuteen. 

(Modig & Åhlström 2018, s. 102)  
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Kuva 2: Tehokkuusmatriisi (Modig & Åhlström 2018, s. 100) 

2.1.3 Joustavuus tuotannossa 

Simchi-Levi (2010, s. 134) määrittelee joustavuuden kykynä vastata muutoksiin ilman 

merkittävää kustannusten nousua toimintaketjussa tai aikaviivettä. Joustavuutta voidaan 

tarkastella järjestelmän, prosessien tai tuotteiden tasolla. Prosessien suunnittelu 

joustaviksi on Simchi-Levin (2010, s. 147) mukaan keskeisessä asemassa just-in-time 

ja lean strategioissa. Joustavat prosessit pyrkivät vastaamaan esimerkiksi muutoksiin 

kysynnässä ja tuotemixissä, vaihteleviin prosessointiaikoihin, laitteiden hajoamisiin tai 

yllättäviin kappaleiden uudelleen työstämisiin. Asetusaikojen pienentäminen on yksi 

prosessijoustavuutta edesauttava toimenpide. Asetusaikoja voidaan pyrkiä 

pienentämään esimerkiksi tunnistamalla huoltoon tai työn organisointiin liittyviä 

ongelmia, jotka aiheuttavat ylimääräisiä asetusaikoja. Joitain asetuksia taas kyetään 

tekemään vielä edellisen erän ollessa työstettävänä. Mitä vähemmän muutettavia 

tekijöitä asetuksissa on, sitä pienemmäksi asetusajat voidaan saattaa. 
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Asetusaikojen pienentämisen lisäksi joustavuutta voidaan prosessissa saavuttaa 

ristiinkouluttamalla työntekijöitä (2010, s. 152). U-muotoisella tuotantolinjalla saman 

työntekijän on mahdollista hoitaa useita eri mittaisia työtehtäviä linjan tasoittamiseksi. 

Työvaiheen kestoon liittyy aina hajontaa, jota voidaan tasoittaa hyödyntämällä useampia 

tekijöitä hetkellisesti. Näin kyetään tasoittamaan hajonnasta aiheutuvia häiriöitä. 

Toisenlainen häiriötekijä on työntekijän yllättävä poissaolo, johon voidaan myös varautua 

ristiinkouluttamalla. 

Joustavuuden tarve riippuu tilanteesta. Esimerkiksi pitkällä olevan tuotteen 

valmistuksessa ei tapahdu muutoksia, ja kysyntäkin on helpommin ennustettavaa. 

Tällöin prosessiin ei välttämättä ole tarve rakentaa joustavuutta. Joustavat järjestelmät 

ja laitteistot saattavat tulla kalliimmaksi. (Stevenson 2018, s. 257) 

Vollman et al. (2005, s. 3) mukaan joustavuutta voidaan tarkastella sekä tuotteiden, että 

prosessien osalta ja niillä vastataan erilaisiin asiakastarpeisiin. Kun asiakkaat haluavat 

räätälöityjä tuotteita ja erilaisten tuotteiden kysynnät vaihtelevat, tuotannon on kyettävä 

hallitsemaan erilaiset materiaalit, kapasiteetti ja kyvykkyydet. Muutokset 

tuotannonohjauksessa ja asiakkaiden tarpeissa on kyettävä kommunikoimaan myös 

toimitusketjun ala- ja ylävirtaan. Toimittajien ja jälleenmyyjien rooli on ratkaiseva 

kokonaisuuden kannalta.  

2.1.4 Jatkuva parantaminen 

Liker (2004, s. 132) esittelee kirjassaan Toyotan tuotantojärjestelmän osa-alueen 

jidokan. Ajatuksena on pysäyttää prosessi välittömästi ongelman ilmetessä ja korjata 

prosessia välittömästi, jotta se saataisiin toimimaan heti kerralla. Sisäänrakennettu laatu 

tarkoittaa tässä yhteydessä sovittua keinoa pysäyttää tuotanto ja tarttua ongelmaan. 

Yrityksessä voidaan ajatella esimerkiksi, että komponentteja valmistetaan tuotannon 

alkuvaiheessa niin paljon, ettei yksittäinen viallinen osa haittaa vaan se voidaan siirtää 

sivuun kokoonpanossa ja ottaa tilalle toinen. Leanissa tuotantoketjussa varastojen 

pienentämisen myötä tämä ei ole mahdollista, vaan osia tulisi tehdä vain tarpeeseen. 

Tämä korostaa laatuongelmien korjaamisen tarvetta välittömästi. 

Just-in-time -strategiat sisältävät tärkeänä ohjeena jatkuvan parantamisen päivittäisessä 

tekemisessä. Työntekijöiden tulisi jatkuvasti saavuttaa parannuksia jollain osa-alueella, 

kuten vähemmän poikkeamia tai seisakkeja tai isompia tuotantomääriä. Tätä tavoitellaan 

useilla pienillä parannuksilla tuotantotavoissa tai tuotteissa. Tärkeänä osana jatkuvassa 

parantamisessa on työntekijöiden osallistaminen tekemiseen. (Vollmann et al. 2005, s. 

302) 
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Adler ja Cole (1993) vertailivat tutkimuksessaan jatkuvaa parantamista ja työntekijöiden 

osallistamista Toyotan ja General Motorsin yhteistehtaassa, sekä Volvon 

tuotantolaitoksessa. Leanin mukaan organisoidussa Toyota – GM -tehtaassa työntekijät 

muodostivat pieniä tiimejä ja suorittivat lyhyitä 60 sekunnin työsyklejä. Tiimit olivat osana 

perinteistä tuotantolinjaa, jotka kokoonpanivat autoja kunkin tiimin vastatessa yhdestä 

osa-alueesta. Työntekijät osallistuivat työmetodien luomiseen ja kehittämiseen johtajien 

apuna. Volvon tehtaalla kokoonpano oli organisoitu kahdeksan tuotantotiimin varaan, 

joista kukin kokoonpani autoja alusta loppuun asti. Työsyklit muodostuivat tätä kautta 

kahden tunnin mittaisiksi ja vastuut kasvoivat isommiksi. 

Tutkimuksen (Adler & Cole 1993) mukaan poissaoloja oli vähemmän Toyota – GM -

tehtaalla, parannusehdotuksia tehtiin enemmän ja työtyytyväisyys oli korkeammalla, kuin 

Volvon tehtaalla. Lisäksi Toyota – GM -tehtaalla saavutettiin lyhyempi läpimenoaika 

kokoonpanolinjalla. Vaikka leanin mukaisesti organisoidulla tuotantolinjalla oli 

vähemmän vastuuta yksittäisellä työntekijällä, tämä mahdollisti yksittäisten 

tuotantovaiheiden kehittämisen pidemmälle, mikä edelleen nosti työtyytyväisyyttä 

tehtaalla. 

2.1.5 Standardointi 

Toyotan tuotantojärjestelmässä työtehtävien standardointi on tärkeässä osassa 

prosesseja. Standardoinnilla tehdään työtehtävistä toistettavia ja tehokkaita, mutta se 

toimii myös mahdollistajana prosessien kehittämiselle ja jatkuvalle parantamiselle. Jos 

prosessissa tehdään vaiheita jatkuvasti eri tavoilla, kaikki parannukset tuovat vain lisää 

variaatiota, eikä mahdollisten parannusten vaikutusta kyetä havainnoimaan. Kun 

standardit on luotu, niitä kyetään kehittämisen myötä muuttamaan. Standardoinnilla 

pyritään myös tarttumaan laatuongelmiin. Mikäli laatu on huonoa, vaikka standardeja on 

noudatettu, on vakiintuneita työtapoja muutettava. (Liker 2004, s. 134).  

Likerin (2004, s. 146) mukaan Toyotalla uusien tuotteiden tekemisen vakiinnuttamista 

varten perustetaan pilottitiimi tuotannon työntekijöistä suunnittelemaan yhdessä 

tuotekehityksen kanssa ensimmäistä standardoitua valmistamistapaa. Tätä 

ensimmäistä versiota kehitetään sitten tuotannossa eteenpäin. Jotta vakiinnutettuja 

työtapoja on mielekästä noudattaa tehtaassa, on löydettävä tasapaino tiukkojen ohjeiden 

ja säännösten seuraamisen, sekä innovoinnin ja uuden kehittämisen välillä. Tähän 

voidaan vaikuttaa sillä, että standardeja on kirjoittamassa henkilöitä, jotka niitä on myös 

luomassa tuotantolinjoilla.  
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2.1.6 Visuaalinen ohjaus 

Visuaalinen ohjaus tarkoittaa kommunikaatiotapaa tai -laitetta, jolla työympäristössä 

kerrotaan tekijälle, kuinka tehtävä pitäisi toteuttaa ja ollaanko sitä toteuttamassa 

standardien mukaan. Ohjauksella voidaan osoittaa asioiden paikkoja, niiden määriä, 

työtehtävien statuksia tai muuta työn virtaukseen liittyvää. Oleellista on, että tarpeellinen 

tieto on saatavilla juuri silloin, kun sitä tarvitaan. Yksinkertaisena esimerkkinä 

visuaalisesta ohjauksesta on työkalujen paikoille merkityt ääriviivat, jotka osoittavat 

kullekin välineelle oman paikan. (Liker 2004, s. 149)  

2.1.7 Yhteenveto 

Kappaleessa käsitellään yrityksen strategisten valintojen, kilpailuedun ja asiakasarvon, 

sekä tuotantostrategian välillä. Mikäli asiakkaille halutaan tarjota nopeita toimitusaikoja 

tai erilaisia tuotevariaatioita, tarvitaan tuotannossa joustavuutta ja kehittämisen 

keskittämistä virtaustehokkuuteen resurssitehokkuuden sijaan. Virtaustehokkuuden 

parantamiseksi voidaan tuotannossa hyödyntää leanin tuotantostrategian erilaisia 

työkaluja, kuten standardointia, jatkuvaa parantamista ja visuaalista ohjausta. 

Kokoonpanon tehostamisessa kannattaa hyödyntää myös tasapainottamista ja layoutin 

tehostamista, joidenvaikutuksia kokoonpanoon tutkitaan seuraavissa kappaleissa. 

2.2 Kokoonpanon tasapainotus 

Liker (2004, s. 121) esittelee kirjassaan leanin metodeja tuotannon tasoittamiseen. Näitä 

ovat arvoa tuottamattoman työn karsiminen, ylikuormittamisen ja epätasaisuuden 

välttäminen. Arvoa tuottamaton työ on esimerkiksi ylimääräiset liikkeet osien ja 

työkalujen hakemiseksi tai materiaalien turha seisottaminen varastossa. 

Ylikuormittaminen aiheuttaa turvallisuus- ja laaturiskejä sekä vikoja laitteisiin. 

Epätasapaino voi aiheutua epäsäännöllisestä tuotantoaikataulusta tai muuttuvista 

volyymeista. 

Toyotan tuotantojärjestelmä ohjaa tasoittamaan sekä volyymia, että tuotevalikoimaa 

tuotannossa. Yhden kappaleen virtauksessa pyritään valmistamaan vain se, mitä 

asiakas tarvitsee, mutta ongelmaksi muodostuu epäsäännöllinen tuotanto, mikäli 

kysyntä vaihtelee. Esimerkissä tuotantolinjalla valmistetaan viikon aikana kolmea 

erilaista tuotetta, joista eniten myytävää valmistetaan viikon puoliväliin saakka, minkä 

jälkeen vaihdetaan toiseen tuotteeseen ja viimeisenä valmistetaan puoli päivää vähiten 

myytävää tuotetta. Viikon aikana varastoon saatetaan valmistaa paljon tuotteita, mikäli 

kysyntää onkin vain harvimmin myytävälle tuotteelle. Lisäksi resurssien käyttö saattaa 
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olla epätasaista, mikäli eri tuotteille on erilaiset resurssitarpeet. Myös osien ja 

materiaalien kysyntä ylävirtaan on epätasaista. Jos suunnittelusta joudutaankin 

poikkeamaan, on varastossa oltava osia kaikkiin tuotteisiin koko viikon tuotantoa varten. 

Tällä tavoin suunnitellussa tuotannossa on pyritty minimoimaan tuotteen vaihtamisesta 

aiheutuvat kustannukset. Tasoittamalla tuotanto päivittäisellä tasolla, tekemällä kaikkia 

tuotevariaatioita joka päivä ennustettujen myyntimäärien suhteessa, voidaan välttää 

riskejä myymättömistä tuotteista ja saada asiakkaille tuotteita, vaikka kysyntä 

vaihtelisikin. (Liker 2004, s. 121). 

Tuotantolinjan kokonaiskuormituksen tasapainotuksen lisäksi on tärkeä keskittyä linjan 

sisäiseen tasapainottamiseen. Linjakokoonpanossa kappale virtaa useamman 

työpisteen läpi, joissa kappaleeseen tehdään työtä. Kokoonpanolinjan tasapainotuksella 

pyritään ratkaisemaan ydinongelma: kuinka tehtävät jaetaan työpisteille. (Boysen et al. 

2008). Erilaisissa tuotantoympäristöissä linjan tasapainottamiseen vaikuttaa kuitenkin 

erilaisia tekijöitä, joita ei voida ratkaista suoraan perinteisellä menetelmällä. Ensin 

tarkastellaan tätä yksinkertaisinta tapausta ja sitten muiden rajoitteiden ratkaisemiseen 

luotuja malleja. 

2.2.1 Yksinkertainen linjan tasapainotusongelma 

Boysen et al. (2008) kuvaavat artikkelissaan yksinkertaisen kokoonpanolinjan 

tasapainotusongelman (SALBP, simple assembly line balancing problem). 

Tuotantolinjalla on työpisteitä k kappaletta, esimerkiksi liukuhihnan varrelle järjestettynä. 

Töitä laitetaan liikkeelle liukuhihnalle, jossa ne liikkuvat työpisteeltä seuraavalle ja 

jokaisella pisteellä suoritetaan määrätyt tehtävät jaksoajassa c. Jaksoaika kuvaa 

työpisteellä tehtävien suorittamiseen käytettävissä olevaa suurinta mahdollista tai 

keskimääräistä aikaa. Jotta tuote saadaan valmistettua linjalla, on suoritettava 

työvaiheita j, joihin kuluu kuhunkin aikaa vaiheajan verran 𝑡𝑗, jolloin koko tuotteen 

valmistamiseen kuluva aika on 𝑡𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎. Työvaiheet on yleensä tehtävä tietyssä 

järjestyksessä. Tämä rajoite huomioiden, vaiheet jaetaan työpisteille k, jolloin näihin 

vaiheisiin 𝑆𝑘 kuluva vaiheaika yhteensä on 𝑡(𝑆𝑘). 
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Kuva 3: Työvaiheet ja vaiheajat esimerkki 

Kuvassa kolme on esimerkki kokoonpanon vaiheista, niiden vaihejoista. Ensimmäinen 

luku on vaihe ja toinen vaiheen kesto. Nuolet kuvaavat järjestystä, jossa vaiheet on 

suoritettava. Taulukkoon yksi on jaettu vaiheet kahdelle työpisteelle siten, että vaiheet 

saadaan suoritettua oikeassa järjestyksessä ja työpisteelle muodostuvat kokonaistyöajat 

ovat mahdollisimman lähellä toisiaan. Minkään työpisteen kokonaistyöaika ei saa ylittää 

jaksoaikaa c.  

Taulukko 1: Tasapainotus esimerkki 

 
 

Tasapainotusongelman ratkaisussa voidaan asettaa erilaisia tavoitteita. SALBP-E pyrkii 

maksimoimaan linjan tehokkuuden E. Tehokkuus saadaan jakamalla koko tuotteen 

valmistamiseen kuluva aika  𝑡𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎, jaksoajan c ja työpisteiden määrän m tulolla. Jos 

esimerkkitapauksessa asetetaan jaksoaika toisen työpisteen kokonaisajan mukaan 

yhdeksään, saadaan tehokkuudeksi 𝐸 =
𝑡𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎

𝑚𝑐
=

17

2∗9
≈ 94%. Tehokkaimman 

kombinaation etsimisessä voitaisiin tutkia kaikkia mahdollisia työpisteiden määrän ja 

jaksoajan kombinaatioita, joissa täyttyvät vähimmäisehdot 𝑚𝑐 ≥ 𝑡𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 ja 𝑐𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝑡𝑚𝑎𝑥. 

Myös fyysiset rajoitteet tulevat vastaan, esimerkiksi työpisteiden määrässä. Kaikkien 

kombinaatioiden tutkiminen on kuitenkin työlästä reaalimaailman tapauksissa, kun 

työvaiheita on paljon ja valmistaminen on monimutkaista, joten tehokkaimman {m, c} 
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yhdistelmän etsiminen kannattaa aloittaa tutkimalla mahdolliset työasemien määrät ja 

määrittämällä niille pienin mahdollinen jaksoaika LC(m). Ensimmäinen yksinkertainen 

alaraja saadaan vertaamalla suurinta vaiheaikaa ja vaiheaikojen summan ja työpisteiden 

suhdetta, 𝐿𝐶1 ≔ {𝑡𝑚𝑎𝑥, [
𝑡𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎

𝑚
]} .  (Becker & Scholl 2006). 

SALBP-1 tavoittelee mahdollisimman pientä työasemien määrää annetulla jaksoajalla. 

Ensimmäinen alaraja saadaan selville siitä, että kokonaiskapasiteetti linjalla on oltava 

yhtä suuri tai isompi, kuin kokonaistyömäärä. Näin ollen 𝐿𝑀1 ≔
𝑡𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎

𝑐
. SALBP-2 taas 

pyrkii selvittämään pienimmän mahdollisimman jaksoajan c, annetulle työpistemäärälle 

m. Tämä ongelma on jo osana SALBP-E:n ratkaisua, kun kullekin työpistemäärälle 

pyritään etsimään pienintä jaksoaikaa. SALBP-F etsii mahdollista ratkaisua, kun sekä 

työpistemäärä m, että jaksoaika c on annettu. (Boysen et al. 2008). 

2.2.2 Tuotemallien vaikutus 

Samalla tuotantolinjalla voidaan valmistaa yhtä tai useampaa tuotemallia. Useamman 

tuotemallin linjalla voidaan tehdä peräkkäin erilaisia tuotteita, mikäli asetusajat tuotteille 

ovat lähellä nollaa. Mikäli erilaisten tuotteiden välillä tarvitaan asetusaikaa esimerkiksi 

työkalujen tai resurssien vaihtamiseen, voidaan erilaisia tuotteita tehdä erissä linjalla. 

Kuvassa neljä on esitetty erilaiset linjamallit. Ensimmäisellä linjalla tehdään vain 

tuotemallia A. Toisella linjalla valmistetaan myös malleja C ja B, kysynnän mukaisessa 

järjestyksessä. Kolmas linja tekee erilaisia malleja erissä, joiden välillä linjan 

konfiguraatiota vaihdetaan. 

 

Kuva 4: Single-model, mixed-model ja multi-model tuotantolinjat, mukaillen (Becker 
& Scholl 2006) 
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Kun tuotantolinjalla valmistetaan yhtä ja samaa tuotetta, hyödynnetään 

tasapainottamisessa edellisen kappaleen variaatioita SALBP:sta (Boysen et al. 2008). 

Mixed-model linjalla, jossa valmistetaan erilaisia tuotemalleja peräkkäin, mallien välillä 

on melko vähän vaihtelua. Tuotteet voivat sisältää esimerkiksi erilaisia lisävarusteita eri 

asiakkaita varten, jolloin peräkkäin voidaan valmistaa erilaisia tuotteita, lyhyillä tai 

olemattomilla asetusajoilla. Mixed-model linjalla haasteita aiheuttaa erilaiset 

työpistekohtaiset vaiheajat. Mikäli useampi paljon työtä vaativa tuote tulee linjalla 

valmistettavaksi perättäin, saatetaan jaksoaika ylittää. Esimerkiksi Bard et al. (1992) 

esittelevät artikkelissaan keinoja useamman tuotemallin linjan sekvensoimiseksi. 

Työasemakohtaista työstöaikaa tai jatkuvasti liikkeellä olevan linjan tapauksessa 

työstömatkaa, säädetään siten, ettei työvaiheeseen tarvittava aika ylitä jaksoaikaa. 

Työjärjestystä voidaan myös optimoida sekvensoinnin mahdollistamiseksi. Mitä 

pienemmäksi työasemakohtainen vaiheaikojen vaihtelu tuotemallien välillä saadaan, sitä 

helpompaa sekvensointia on tehdä. 

Multi-model tuotannossa tehdään eriä erilaisia tuotteita, joiden välillä muutetaan linjan 

konfiguraatiota, tai tehdään järjestelyä eri tuotteita varten. Tällöin linjaa varten 

suunnitellaan sopivat eräkoot ja sekvensoidaan erävalmistus sopivaksi. Etenkin erien 

ollessa suuria, erää kohden linjan toiminta voidaan tasapainottaa käyttäen SALBP:n 

variansseja. Tuotteiden väliset erot kannattaa pitää kohtalaisina yhden tuotantolinjan 

sisällä, jotta asetusajat ja -kustannukset eivät nouse liian suuriksi. Mikäli vaiheajat 

vaihtelevat paljon tuotteiden välillä, voidaan joutua vaihtelemaan resursseja erien välillä, 

mikäli hankaloittaa asetuksien muodostamista entisestään. (Boysen et al. 2008). 

2.2.3 Kokoonpanolinjan tahdin hallinta 

Boysen et al. (2008) mukaan yleensä kokoonpano järjestetään yhteisen jaksoajan 

mukaan, joka rajoittaa prosessointiaikoja kaikilla työpisteillä. Jos kappale liikkuu 

jatkuvasti, kuten liukuhihnalla, liukuhihnan nopeus ja työaseman leveys hihnan varrella 

on määritetty jaksoajan mukaisesti. Mikäli kappale pysähtyy kullekin työpisteelle, 

jaksoajan jälkeen kappaletta siirretään seuraavalle työpisteelle. Tällöin kyseessä on 

tahdistettu linja.  

Tahdittoman linjan tapauksessa kappaleet siirtyvät sitä mukaa, kun työ on tehty. Tässä 

tapauksessa tyyppi voidaan edelleen jakaa sen mukaan liikkuvatko kaikki kappaleet 

samanaikaisesti vai onko päätös kunkin työaseman käsissä. Kun kappaleet siirtyvät 

tahditta, tarvitaan puskureita työasemien väliin, jotta odottelua ei syntyisi. Puskurit voivat 

kuitenkin korjata vain lyhytkestoisia vaihteluita työasemien ajoissa, sillä jos linja on 

epätasapainossa, kertyy puskurivarastoon loputtomasti tavaraa. Tahdittoman linjan 
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tapauksessa jaksoaika ei ole määritettävissä linjalle, vaan toteutunut tuotanto riippuu 

toteutuneista vaiheajoista. Tahdittoman linjan suunnittelussa on määriteltävä 

työtehtävien jako työasemille (tasapainotus), mutta myös suunniteltava välivarastot 

linjalle. (Boysen et al. 2008). 

Synkronoidussa tahdittomassa linjassa kappaleiden liike tapahtuu aina hitaimman 

työvaiheen mukaan. Tämä on hyvin lähellä tahdistettua linjaa, joka pysäytetään, mikäli 

tahtiaikaan ei vaihtelun myötä päästäisikään. Tahdittoman linjan etuna on kuitenkin 

tahtiajan mahdollinen alittuminen.  

2.2.4 Yhteenveto 

Kokoonpanolinjan tasapainottamisella pyritään jakamaan työvaiheet 

kokoonpanopisteille tasaisesti. Tasapainottamiseen vaikuttaa kokoonpanotyön erilaiset 

ominaisuudet, kuten linjalla valmistettavien tuotteiden mallit tai työn tahdistamisen 

valinta. Lisäksi tuotannon tavoitteiden mukaan voidaan asettaa tavoite 

tasapainottamiselle. Tasapainottamisella voidaan tavoitella työpisteiden eli resurssien 

minimointia annetun tahtiajan mukaisesti tai tahtiajan minimointia nykyisillä resursseilla. 

Erittäin monimutkaisissa tapauksissa tarkkaa vastausta tasapainotusongelmaan 

joudutaan etsimään simuloimalla tai hyödyntämällä algoritmeja. Yksinkertaiset 

ensimmäiset kierrokset algoritmeissa on selvitettävissä käsin laskemalla, mutta rajojen 

tarkentaminen tekee selvittämisestä yhä hankalampaa matemaattisesti. Jotta tarkan 

vastauksen saamisesta olisi etua, olisi lähtötiedotkin oltava hyvin tarkat ja 

kokoonpanoaikojen vaihteluvälit pieniä. Tähän työhön tasapainotusta on tehty käsin 

laskemalla, algoritmien ensimmäisiä sääntöjä hyödyntäen. Seuraavassa kappaleessa 

tutkitaan kokoonpanon layoutin valintaan vaikuttavia tekijöitä ja layoutvaihtoehtoja.  

2.3 Kokoonpanon layout 

Stevensonin (2018, s. 258) mukaan layout-suunnittelulla tavoitellaan tasaista työn, 

materiaalien ja tiedon virtausta systeemin läpi. Lisäksi tavoitteina voi olla seuraavia: 

 Laadunvarmistus 

 Työntekijöiden ja tilan tehokas käyttö 

 Pullonkaulojen välttäminen 

 Materiaalinkäsittelyn kustannusten minimointi 

 Turhan liikkeen minimointi 

 Tuotantoajan minimointi 

 Turvallisuuden suunnittelu 
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2.3.1 Layouttyypin valinta 

Battini et al. (2011) esittelevät artikkelissaan viitekehyksen kokoonpanon suunnitteluun 

työntekijän tuotannon tehokkuuden ja ergonomian kannalta. Viitekehyksessä suunnittelu 

aloitetaan esitietojen keräämisellä, mukaan lukien tuotteen tuotantomäärien arviointi ja 

tehtäväaikojen arviointi. Näiden alkutietojen keräämisen jälkeen tutkitaan teknologian ja 

ympäristön aiheuttamia rajoitteita kokoonpanoon ja määritellään kriittiset viisi muuttujaa: 

layouttyyppi, jaksoaika, työasemien tyypit, automaation taso ja resurssien 

vähimmäismäärä. Rajoitteita valinnoille aiheuttavat tarvittava kapasiteetti, linjan tuotemix 

ja tarvittava joustavuuden taso. Tuotteeseen liittyviä rajoitteita ovat mahdolliset 

muutostarpeet tuotteen elinkaaren aikana ja komponenttien määrät ja koot. 

Kokoonpanoprosessin liittyvät muuttujat ovat kokoonpanotehtävien määrä, pituudet ja 

pituuksien vaihtelu, sekä järjestyskaavio ja asetusajat linjalla. Tuotantotilat aiheuttavat 

myös vaatimuksia kokoonpanojärjestelmälle. 

Artikkelin (Battini et al. 2011) mukaan myös resurssit linkittyvät vahvasti 

kokoonpanotyypin valintaan. Vaikuttavia tekijöitä ovat mm. työvoiman vaihtuvuus ja 

poissaolot, tehtävien aiheuttamat rajoitteet esimerkiksi työmäärän jakamiseen tekijöille, 

oppimiskäyrä ja tehtävien toisteisuus. Ergonomiaan vaikuttavia tekijöitä ovat tarvittavien 

liikkeiden pituudet ja kuormittavuus, työasennot ja liikkumatila. 

2.3.2 Linja- ja paikkakokoonpano 

Riippuen tuotteen tai tilojen aiheuttamista rajoitteista, kokoonpanolinjalle voidaan valita 

useita erilaisia kokoonpanosysteemejä. Tavallisin vaihtoehto on suora linja, jossa 

työpisteet seuraavat toisiaan järjestyksessä. Mikäli jokin työvaihe muodostuu 

pullonkaulaksi, voidaan sitä varten rakentaa rinnakkaiset työpisteet ja näin mahdollistaa 

työvaiheen tekeminen kahden työntekijän voimin. Kapasiteetin nostaminen voidaan 

toteuttaa rinnakkaisten linjojen avulla. Rinnakkaisille linjoille voidaan esimerkiksi 

toteuttaa materiaalivirrat yhteisesti, jolloin työntekijöiden lisäämisestä saadaan 

enemmän tehokkuushyötyjä. Paikkakokoonpano on linjakokoonpanon erikoistapaus, 

jossa kaikki työvaiheet toteutetaan yhdellä työpisteellä. Tasapainottamista ei tarvitse 

tehdä, mutta materiaalien mahduttaminen yhden kokoonpanopisteen ympärille saattaa 

olla haastavaa. Kuvassa viisi on esitetty erilaisia linjakokoonpanon variaatioita. 



17 
 

 

Kuva 5: Linjakokoonpanon tyypit, mukaillen (Battini et al. 2011) 

2.3.3 U-muotoinen linja 

Miltenburgin (2001) mukaan U-muotoinen linja on rakennettu tukemaan JIT-

tuotantosysteemejä. Layoutissa koneet järjestellään U-muotoisen linjan ympärille, jossa 

tuotantotehtävät suoritetaan. Työntekijät toimivat linjan sisäpuolella. Sisään tulevaa ja 

lähtevää materiaalia valvoo sama työntekijä, joka varmistaa, että kun tuote valmistuu 

linjalta, uudet materiaalit otetaan sisään linjalle. Jos linjalla on yksi työntekijä, hän seuraa 

valmistettavaa kappaletta läpi kaikkien työvaiheiden. Mikäli tekijöitä on useampia, linja 

voidaan jakaa työntekijöiden kesken työpisteittäin. Kuvassa kuusi on esitetty 

yksinkertainen u-muotoinen linja, jossa on kuusi työpistettä järjestettynä u-muotoon, joita 

kaikkia hoitaa yksi työntekijä. Monimutkaisempia vaihtoehtoja ovat useampia linjoja 

sisältävät u-muotoiset linjat, toisistaan riippuvaiset u-muotoiset linjat, jotka jakavat 

työntekijöitä tai kaksinkertaiset u-muotoiset linjat, joissa on kahdet työpisteet sisäkkäin. 
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Kuva 6: U-muotoinen layout, kuudella työpisteellä 

Aase et al. (2004) vertailevat tutkimuksessaan u-muotoisen ja suoran kokoonpanolinjan 

tasapainottamista ja tehokkuutta. Tutkimuksen hypoteesina oli, että työntekijöistä 

saataisiin enemmän tehokkuushyötyjä u-muotoisella kokoonpanolinjalla, kun työvaiheita 

on vähän, erilaisia mahdollisia työjärjestyksiä tuotteelle on paljon tai kun 

työpistekohtaiset jaksoajat saadaan lyhyiksi, eli suhteessa työtehtävien määrään 

työntekijöitä on paljon. Hypoteesit osoittautuivat tutkimuksessa paikkansa pitäviksi, 

mutta huomioitavaa on, että ellei jokin näistä ehdoista täyttynyt, ei tehokkuushyötyjä ollut 

havaittavissa. U-muotoinen linja sopii siis tietyn tyyppisille tuotantolinjoille, kun taas 

suorat linjat voivat sopia toisille paremmin. 

Chun et al. (2000) listaavat artikkelissaan u-muotoisia tuotantolinjoja puoltavia tekijöitä; 

kyvykkyys kapasiteetin muutoksiin, työpisteitä tarvitaan usein vähemmän, kuin suoralla 

linjalla, materiaaleja ei tarvitse siirtää pitkiä matkoja, yhteistyö on helpompaa, viallisen 

kappaleen palauttaminen aikaisempaan vaiheeseen on yksinkertaista. 

2.3.4 Työpisteen suunnittelu 

Battini et al. (2011) jatkavat artikkelissaan viitekehyksen seuraavaan vaiheeseen, jossa 

tutkitaan tarkemmin kokoonpanon vaiheajat ja arvioidaan työpisteen tehtäviin liittyvät 

ergonomiset tekijät. Vaiheaikojen tutkimuksessa voidaan käyttää suoraa mittaamista, 

jossa työtä seurataan ja kellotetaan arvioiden samalla työntekijän joutuisuutta. Apuna 

voidaan käyttää videota ja tietokoneohjelmia analysoinnissa ja aikojen raportoinnissa. 

Toisena vaihtoehtona on tutkia työtä ennakkoon määriteltyjen liikeaikajärjestelmien 

(PMTS, predetermined motion time system) avulla. Järjestelmät sisältävät erityyppisille 

työssä tarvittaville liikkeille mitattuja keskimääräisiä aikoja. Tavoitteena on tunnistaa 
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kokoonpanossa tarvittavat liikkeet, kuten laatikon nosto, kahden metrin kävely, työkalun 

kääntö ja tarkastaa taulukosta keskimääräinen aika tällaiselle liikkeelle. Tällä tavoin 

määritellyissä vaiheajoissa saattaa kuitenkin ilmetä virheitä, sillä yksittäisten 

perusliikkeiden yhdistäminen on haastavaa, kukin työpiste ja -paikka on erilainen ja 

järjestelmien käytössä voidaan tehdä virheitä, kuten joidenkin liikkeiden huomiotta 

jättäminen. (Sanfleber 1967). 

Ergonomisten tekijöiden arviointia työpisteellä voidaan tehdä työntekijän itsensä 

toimesta, seuraamalla työntekoa vierestä tai kuvaamalla työntekoa. Työnteossa 

vaadittaville liikkeille on olemassa ennakkoon arvioituja pisteytyksiä ergonomian 

kannalta, joiden avulla työntekoa voidaan arvioida. Ergonomiaa voidaan parantaa 

materiaalien ja työkalujen sijoittelulla, tuomalla työntekijöiden käyttöön laitteita osien 

hallintaan tai nostamiseen ja opastamalla työntekijöitä parempiin työasentoihin. 

Työpisteen parantamisessa, sekä ergonomian, että vaiheaikojen kannalta, tulee 

muutoksien jälkeen tehdä uudelleen arviointia ja tarvittaessa muuttaa työpistettä lisää. 

(Battini et al. 2011). 

2.3.5 Materiaalivirrat kokoonpanoon 

Materiaalien kulkeutumisessa kokoonpanolinjalle layoutvalinnat ja siihen liittyvät 

rajoitteet ovat isossa roolissa. Linjatäytöissä keskusvarastosta kuljetetaan osat linjalle, 

jossa jokaisella työpisteellä on riittävän iso tila jokaisen tuotteen konfiguraatioille. Osia 

täytetään linjalle yleensä sykleissä hälytysrajan mukaan. Toisena vaihtoehtona on tuoda 

osia kokoonpanoon setteinä valmistettavaa tuotetta kohden. Settikeräilyssä osat 

tuodaan linjalle tuotantoa varten valmisteltuna. Täytöissä tilaa tarvitaan linjalle riittävästi 

ajanjaksolle, joka keräilijältä kuluu uuteen täyttöön. (Zammori et al. 2016) 

Kokoonpanolinjalle täytettävien osien sijoittelun uudelleen suunnittelulla voidaan 

saavuttaa paljon tehokkuushyötyjä. Wänström ja Medbo (2009) tutkivat artikkelissaan 

osahyllyjen muokkaamisen ja komponenttien sijoittelun vaikutusta kokoonpanoon. 

Etenkin Japanin autoteollisuudessa työntekijä näkee tehtävään tarvittavat osat yhdellä 

katsauksella ja osat ovat helposti saatavilla. Kumartumista ja nostamista vähennetään 

myös osien sijoittelulla. Tähän pyritään käyttämällä kullekin komponentille sopivaa 

laatikkoa tai pakkausta, ja vähentämällä esimerkiksi lavojen määrää linjalla. 

2.3.6 Yhteenveto 

Kokoonpanon erilaiset layoutit sopivat erilaisiin tilanteisiin. Rajoittavina tekijöinä ovat 

mm. tilat, johon kokoonpanolinja sijoitetaan, valmistettavan tuotteen mitat ja 
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kokoonpanoon vaadittavat työvaiheet ja niiden kestot. Kokoonpanon konfiguroinnin 

lisäksi työpisteen suunnitteluun hyödynnetään vaiheaikoja, mutta myös ergonomisia 

tekijöitä. Suunnittelulla tavoitellaan tehokkuutta kokoonpanossa, mutta toisaalta 

ergonomiaa pohtimalla saadaan kokoonpanotyöstä vähemmän kuormittavaa. Tämä voi 

vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta ja parantaa kokoonpanon laatua, kun työntekijät 

pystyvät keskittymään paremmin tekemiseensä. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Tutkimusfilosofia 

Tutkimusfilosofian valinta kertoo olettamuksista, joita tutkimuksen tekijällä on ja suuntaa 

tutkimusstrategiaa ja metodeja strategian osana. Mikään tutkimusfilosofioista ei ole 

paras, vaan sopivampi valittuihin tutkimuskysymyksiin. (Saunders et al. 2009, s. 108) 

Tämän tutkimuksen kohdalla tutkimusmetodit muodostuivat tutkimuskysymysten 

perusteella. Tutkimusfilosofioista tällainen lähestymistapa viittaa pragmatismiin. 

Käytännöllisessä lähestymistavassa tutkimuskysymys on merkittävin tekijä 

määrittämään tutkimuksen epistemologian, ontologian ja olettamukset. Ontologia 

tarkoittaa näkemystä siihen, miten sosiaaliset yksilöt vaikuttavat tutkittavaan ilmiöön. 

Subjektiivisessa lähestymistavassa tutkittava ilmiö ajatellaan jatkuvasti muuttuvaksi 

sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. (Saunders et al. 2009, s. 111) Tässä 

tutkimuksessa pyritään huomioimaan esimerkiksi joutuisuus työntutkimuksessa, eli 

oppimisen tai tarkkailun vaikutusta todellisiin työvaiheaikoihin. 

Epistemologialla tarkoitetaan tutkimuksen näkökulmaa siihen, minkälaista tietoa 

tutkimuksessa hyödynnetään. Jokin tutkija saattaa luottaa vahvasti dataan, jota voidaan 

kerätä esimerkiksi tietokoneista tai valmistuslaitteista, ja analysoida, sekä jatkojalostaa 

eteenpäin. Toiselle tutkijalle tärkeintä voi olla taas esimerkiksi työntekijöiden asenteet ja 

tunteet johtajiaan kohden. (Saunders et al. 2009, s. 112). Tähän tutkimukseen on ollut 

haastavaa saada kerättyä dataa esimerkiksi valmistumisajoista, sillä sitä ei ole 

yksinkertaisesti kerätty aiemmin. Siksi pragmaattisen lähestymisen kautta sitä on pyritty 

tuottamaan työntutkimuksella, mutta myös vahvistamaan haastatteluilla kerätyillä 

ajatuksilla. 

3.2 Tutkimusstrategia 

Tutkimusstrategian valintaan vaikuttaa tutkimuskysymys ja -tavoitteet, olemassa olevan 

tiedon saatavuus aiheesta ja käytettävissä oleva aika, sekä resurssit. Tapaustutkimus 

sopii strategiana empiiriseen tutkimukseen tietystä senhetkisestä ilmiöstä, jossa rajat 

ilmiön ja kontekstin välillä ovat hankalasti määriteltävissä. Tämä eroaa kokeellisesta 

strategiasta, jossa tutkimusta tehdään selkeästi rajatussa ja kontrolloidussa 

ympäristössä. Tapaustutkimuksessa kerätään usein useampien menetelmien 

yhdistelmällä ja se voi olla hyvä keino tutkia olemassa olevia teorioita, haastaa niitä, tai 

jopa tarjota lähteen uusille tutkimuskysymyksille. (Saunders et al. 2009, s. 145) 
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Tämä tutkimus on vahvasti sidottu tiettyyn kontekstiin, sillä se tehdään toimeksiantona 

Lojer Oy:lle ja siinä keskitytään tietyn tuotteen kokoonpanoon. Tapaustutkimus on selkeä 

valinta tutkimusstrategiaksi, sillä kokoonpanon kehittämiseksi pyritään keräämään tietoa 

juuri kyseessä olevasta kokoonpanolinjasta ja vertaamaan tietoa olemassa oleviin 

teorioihin. 

3.3 Tutkimusmetodit 

Tässä kappaleessa esitellään valitut tutkimusmetodit. Niiden tarkoitusta ja tavoitteita 

pohditaan tutkimuksen kontekstissa ja pyritään selvittämään, miten ne auttavat 

tutkimuskysymyksiin vastaamisessa. Tutkimusmetodeiksi valittiin työntutkimus ja 

haastattelut. 

3.3.1 Työntutkimus 

Työntutkimuksella selvitetään ja kehitetään tarkasteltavaa työtä yleensä kolmesta 

näkökulmasta, jotka ovat taloudellinen, teknologinen ja työntekijälähtöinen näkökulma. 

Taloudellisesta näkökulmasta mielenkiintoisia ovat työn ja työmenetelmän 

kustannusvaikutukset, joihin lukeutuvat esimerkiksi arvoa tuottavat ja tuottamattomat 

vaiheet, pullonkaulat tai laatuongelmia aiheuttavat työvaiheet. Teknologisesta 

näkökulmasta selvitetään esim. uusien välineiden tai prosessien hyödyntämistä työssä. 

Työntekijän näkökulmasta selvitettäviä asioita ovat ergonomia ja turvallisuus. (Ahokas 

et al. 2011). 

Tämän diplomityön osalta keskitytään kokoonpanolinjan menetelmien tutkimiseen ja 

työnmittaukseen. Menetelmätutkimuksessa selvitetään kokoonpanoon kuuluvat 

työvaiheet, niiden järjestykseen mahdollisesti vaikuttavat tekijät, tarvittavat työvälineet ja 

materiaalien siirrot. Työvaiheiden pohjana käytetään toiminnanohjausjärjestelmästä 

saatavaa tuoterakennetta ja osalistausta. Selvitys tehdään seuraamalla kokoonpanoa 

vierestä, kirjaamalla vaiheet ja välineet ylös, sekä kuvaamalla vaiheet videokameralla 

yhden pöydän osalta. 

Menetelmätutkimuksen jälkeen päästään työnmittaukseen, jossa tutkitaan työn 

suorittamiseen kuluvaa aikaa. Tekemisaikaa on jalostusarvoa lisäävien työtehtävien 

tekemiseen kuluva aika. Tekemisaika voidaan jakaa valmistelu- ja vaiheaikaan. 

Ensimmäiseen kuuluvat kerran erää tai sarjaa kohti tehtävät työt, esimerkiksi koneen 

asetusaika. Vaiheaika taas toistuu kerran kappaletta kohden, esimerkiksi työvaiheen tai 

tarkastuksen osalta. Tekemisajan lisäksi päivän kokonaistyöaikaan kuuluu apuaikaa 

taukoihin, säännöllisiin huoltoihin, työpisteen siivoamisiin jne. Työtä tehdessä saattaa 
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tulla myös odottamattomia keskeytyksiä ja odotuksia esim. laatuvirheiden korjauksesta 

tai komponenttien ja työkalujen etsimisestä. (Ahokas et al. 2011). 

Työnmittauksen osalta tutkitaan leikkauspöydän tekemisaikaa ja mahdollisia 

häiriöaikoja. Apuaikaa ei ole tarvetta selvittää, sillä sen pitäisi tapahtua kokoonpanolinjan 

ulkopuolella. Tekemisaikaa ja häiriöitä seurataan viiden leikkauspöydän 

kokoonpanossa, videokameralla kuvaamalla. Mittauksessa käytetään viiden 

leikkauspöydän sarjaa, jotta saadaan selvitettyä työn joutuisuus. Normaalijoutuisuudella 

työskennellään, kun työntekijällä on keskinkertainen taitotaso, työn intensiteetti ja työolot 

ovat normaalit, sekä käytetty menetelmä vastaa normaalimenetelmää (Ahokas et al. 

2011). 

Menetelmätutkimuksen ja työnmittauksen lisäksi saadaan pohjamateriaalia työn 

vakiinnuttamiseen ja opastukseen. 

3.3.2 Haastattelut 

Kehitysehdotuksien validoimiseksi toteutettiin puolistrukturoidut ryhmähaastattelut. 

Ensimmäisessä haastattelussa oli mukana kokoonpanon ja osavalmistuksen 

työnjohtajat ja toisessa haastattelussa kaksi leikkauspöytäkokoonpanolinjan työntekijää. 

Haastattelujen aikana kirjattiin muistiinpanot, jotka löytyvät liitteestä D. Haastatteluissa 

käytiin läpi ensin työntutkimuksen tuloksia ja pohdittiin esimerkiksi, miten mitatut 

työvaiheiden kestot vastaavat todellisuutta. Eroa mitattujen ja todellisten työaikojen 

välillä aiheuttaa ylimääräiset työt, joita työntutkimukseen ei saatu mukaan ja näiden 

vaikutuksista käytiin keskustelua. Tulosten pohdinnan jälkeen haastatteluissa käytiin läpi 

muodostetut kehitysehdotukset ja keskusteltiin niiden toteuttamiskelpoisuudesta ja 

tärkeysjärjestyksestä. Haastattelut toteutettiin 2. ja 6. huhtikuuta 2020. 
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4. TULOKSET 

4.1 Tulosten kerääminen 

Vaiheaikojen selvittäminen aloitettiin muodostamalla listaus 

toiminnanohjausjärjestelmästä leikkauspöydän komponenteista. Tuotekehitys on 

mallintanut toiminnanohjausjärjestelmään kaikki komponentit, rungon osista ruuveihin, 

määrineen. Lisäksi järjestelmään on muodostettu joitakin rakenteita, joiden on jo 

tuotekehitysvaiheessa katsottu sopivan alikokoonpanoon. Näitä hyödynnettiin myös 

työvaiheiden jakamisessa selkeisiin kokonaisuuksiin. 

Työntutkimus aloitettiin seuraamalla kokoonpanoa solussa tekijän vieressä, samalla 

kuvaten tilannetta kameralla, jotta vaiheaikadataa saatiin kerättyä. Kuvassa seitsemän 

on kuvankaappaus videomateriaalista, esimerkkinä ensimmäisen vaiheen seurannasta. 

Kunkin vaiheen kohdalla pyrittiin myös selvittämään siihen kuuluvat osat osalistasta, ja 

verrattiin jo tuotekehityksessä muodostettuja alirakenteita. Kokoonpanijoiden kanssa 

keskusteltiin myös haasteista liittyen yksittäisiin kokoonpanon vaiheisiin tai koko solun 

toimintaan. Näin saatiin esille häiriöaikaa aiheuttavia tekijöitä. 

 

Kuva 7: Vaiheiden selvittäminen, alarungon varustelu 

Aktiivisen seurannan jälkeen työvaiheaikadatan keräämistä jatkettiin passiivisella 

seurannalla videokameran avulla. Videokameralla kuvattiin kerralla yhtä tai kahta 

kokoonpanopaikkaa n. kahden – kolmen tunnin jaksoissa. Videomateriaaliin muodostui 

aikaleima, jonka avulla selvitettiin aloitus- ja lopetushetki ja laskettiin kulunut aika. 
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Kuvauksissa rajoittavina tekijöinä olivat kokoonpanosolun layout ja kameran tekniset 

ominaisuudet. Koko solun kuvaaminen ei onnistunut, joten videomateriaalista oli 

selvitettävissä vain työvaiheeseen kuluva aika, siitä hetkestä, kun komponentit ja 

työkalut ovat jo työpisteellä, siihen, kun työvaihe on suoritettu. Materiaaleja ja työkaluja 

hakiessa kokoonpanijat liikkuvat kuvausalueen ulkopuolella, joten tähän kuluvaa aikaa 

ei päästy selvittämään. Kuvassa kahdeksan on esimerkki kuvausalueesta. 

 

Kuva 8: Vaiheaikojen selvittäminen ja kuvausalue 

Kukin työvaihe saatiin videolle yhdestä kolmeen kertaa, ja näiden videoiden perusteella 

laskettiin keskiarvot vaiheiden kestolle. Joissain kokonaisuuksia, etenkin 

alikokoonpanon osalta, on kuvattu putkeen ja materiaalista on pyritty jakamaan aikoja 

jälkikäteen todellisille vaiheille. Osassa videomateriaalista työvaiheet keskeytyvät 

esimerkiksi keskustelun vuoksi, ja näitä aikoja on pyritty karsimaan tuloksista. 

4.2 Kokoonpanon vaiheet 

Leikkauspöydän kokoonpanossa tunnistettiin 88 vaihetta, joiden tekemiseen tarvittiin 

416 komponenttia. Työvaiheet jaettiin tuotekehityksen muodostamien alirakenteiden ja 

vaiheaikojen keräämisessä käytyjen keskustelujen perusteella alikokoonpanon ja 

pääkokoonpanon kokonaisuuksiin. Kokonaisuudet, niiden valmistamiseen kuluvien 

aikojen osuudet kokonaisajasta ja tarvittavien komponenttien määrät on esitetty 
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taulukossa kaksi. Kokonaisuudet, niiden sisältämät vaiheet ja kunkin vaiheen 

tekemiseen kuluvan ajan osuus kokonaiskokoonpanoajasta ja komponenttimäärä, on 

eritelty tarkemmin liitteissä A ja B. 

Taulukko 2: Kokoonpanon kokonaisuudet 

Alikokoonpanot Määrä: Aika: (%) Osat: 

1. Keskuslukituksen välitanko 1 0,41 11 

2. Akun kiinnityslevy 1 0,49 6 

3. Energiansiirtoketju 1 0,33 10 

4. Teleskoopin kannatin 2 0,81 9 

5. Trendiksen alakorvake 1 0,41 10 

6. Trendiksen yläkorvake 1 0,49 6 

7. Ristinivel 1 2,20 25 

8. Tason nivel 4 2,12 9 

9. Ylärungon sivu 2 2,77 29 

10. Sähkökomponenttien valmistelu 1 1,47 20 

Pääkokoonpanot Määrä: Aika: (%) Osat: 

1. Pyörien ja jarruakselin asennus 1 3,26 27 

2. Alarungon varustelu 1 0,98 20 

3. Takakiinnityspaneelin asennus 1 0,81 12 

4. Alarungon johdotukset 1 2,61 11 

5. Pilarin asennus ja varustelu 1 2,93 34 

6. Ylärungon kokoonpano 1 15,00 107 

7. Ylärungon kiinnittäminen 1 3,42 17 

8. Ylärungon johdotukset 1 13,85 8 

9. Kuorien asentaminen 1 6,36 45 

10. Testiajo 1 29,34 0 

Yhteensä:   100 416 
 

Kokonaisuuksien kestot vaihtelivat paljon. Lyhimmillään helpoimmat alikokoonpanot 

muodostivat alle prosentin kokoonpanon kokonaiskestosta, kun taas testiajot vievät 

ajasta lähes kolmasosan. Kokoonpanojen keston ja kokoonpanoon tarvittavien osien 

määrän välillä on havaittavissa jonkin verran korrelaatiota. Luonnollisesti kunkin osan 

kiinnittämiseen tarvitaan työtä, ja näin ollen useamman osan kokoonpanoon kuluu 

enemmän aikaa. Mikäli aikoihin olisi saatu mitattua myös osien ja työkalujen hakemiseen 

kuluva aika, yhteys saataisiin todennäköisesti selvemmin esiin. Selkeinä poikkeuksina 

tähän ovat tason nivelen alikokoonpano, ylärungon johdotusten pääkokoonpano ja 

testiajo. Vertailu kestojen ja osien määrien välillä on esitetty kuvissa 10 ja 11. Kuvissa 

on kunkin kokoonpanon vaatiman ajan osuus kokonaiskokoonpanoajasta jaettuna 

komponenttien määrällä. 
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4.2.1 Alikokoonpanot 

Alikokoonpanojen kokonaisuudet ja työvaiheet on esitetty tarkemmin liitteessä A. 

Alikokoonpanon kokonaisuudet ovat kasattavissa omiksi kokonaisuuksikseen ennen 

liittämistä loppukokoonpanoon, eli leikkauspöytään. Kokonaisuudet ovat myös 

kohtuullisen pienikokoisia, helposti siirreltävissä ja varastoitavissa. Alikokoonpanoja 

tunnistettiin 10 kappaletta ja niissä on yhteensä 33 työvaihetta.  

Kuvassa yhdeksän on esimerkit alikokoonpanoista, energiansiirtoketjun ja ristinivelen 

alikokoonpanot. Energiansiirtoketjun kasaaminen on nopein alikokoonpanoista, jossa 

varsinainen ketju kiinnitetään kiinnityslevyihin, joilla kokonaisuus saadaan kiinnitettyä 

leikkauspöytään. Varsinaisia osia ei ole montaa, mutta kiinnitystarvikkeita on useita ja 

niihin tarvitaan useampaa eri työkalua. Ristinivel taas on yksi monimutkaisimmista 

alikokoonpanoista. Toleranssit akseleille on tarkat, mikä tekee kasaamisesta haastavaa. 

Monimutkaisuuden kasvaessa myös erilaisia kiinnitystarvikkeita ja työkaluja tarvitaan 

enemmän. Ristinivelen tapauksessa kutakin osaa kohden vaaditaan noin 0,09 prosenttia 

kokonaistyöajasta, kun taas energiansiirtoketjun kohdalla aikaa kuluu 0,03 prosenttia 

osaa kohden.  

                                                  
 

Kuva 7: Esimerkit alikokoonpanoista Kuva 9: Esimerkit alikokoonpanoista 
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Kuva 10: Alikokoonpanon kesto / osien määrä 

Alikokoonpanossa kahdeksan, eli tason nivelien kokoonpanossa valmistetaan neljä 

niveltä kuhunkin ylärungon kulmaan. Pidempää työskentelyaikaa osaa kohden voi 

selittää nivelien kokoamisessa vaadittava tarkkuus, sillä osien kätisyydet on saatava 

oikein ja osat on mahdollista asentaa väärin päin. Nivelissä on myös varmistettava 

liikkuvuus lisäämällä rasvaa osien väliin ja tehtävä kiristykset ja kiinnitykset tarkkaan. 

4.2.2 Pääkokoonpanot 

Leikkauspöydän kokoonpanossa pöytää lähdetään valmistamaan alarungosta alkaen, 

liittämällä siihen yksittäisiä osia ja alikokoonpanoja. Pääkokoonpanon kokonaisuudet ja 

niihin kuuluvat vaiheet, vaiheaikoineen ja osamäärineen on esitettynä liitteessä B. 

Pääkokoonpanon 57 vaiheesta muodostettiin 10 isompaa kokonaisuutta. Kokonaisuudet 

noudattelevat järjestystä, jossa leikkauspöytiä on kokoonpantu, alarungon varustelusta, 

nostopilarin ja ylärungon kiinnittämiseen. Vaiheiden tekemiseen osia tarvittiin 281 

kappaletta. 

Alarungon kokoonpanossa vaiheet ovat pääasiassa lyhyitä kokonaisuuksia, mutta niitä 

on useita erilaisia, ja osia ja erilaisia työkaluja tarvitaan paljon. Alarunkoon kiinnitetään 

mm. pyörät, jarruakseli, erilaisia sähkökomponentteja ja tehdään niiden johdotukset. 

Nostopilari laitetaan paikoilleen alarunkoon ja siihen kiinnitetään kallistuksen moottoreita 

varten nivelet ja itse moottorit. 

Poikkeuksena pääkokoonpanojen joukossa on ylärungon kokoonpano. Ylärungon 

kokoaminen suoraan muuhun leikkauspöytään kiinnitettynä on mahdotonta, sillä sitä 

täytyy päästä kääntelemään eri asentoihin, etenkin moottorien ja johdotusten 
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kiinnittämiseksi. Ylärunkojen valmistaminen sarjoina välivarastoon ei kuitenkaan ole 

kannattavaa niiden koon ja monimutkaisuutensa vuoksi, joten ylärungon kokoonpanoa 

voidaan käsitellä sivukokoonpanona. 

 

 

Kuva 11: Pääkokoonpanon kesto / osien määrä 

Ylärungon kokoonpanon jälkeen se nostetaan nostopilarin päälle ja kiinnitetään 

paikoilleen. Ylärungon johdottamisessa, eli pääkokoonpanossa kahdeksan, kuluu 

huomattavan paljon aikaa osien määrään verrattuna. Johtojen asettelussa tarvitaan 

tarkkuutta, sillä pöydän liikkuessa eri asentoihin, johdot eivät saa jäädä puristuksiin, 

mutta liikkumavaraa on silti oltava ääriasentoihin ohjattaessa. Johtojen asetteluun 

vaikuttaa myös komponenttien etäisyys, jolloin osassa johdoista on enemmän 

ylimääräistä mittaa kuin toisissa. Sähkökaavioista saadaan ohjeet kunkin johdon alku ja 

loppupään kiinnityksille, mutta johtojen vientiin ei ohjeistusta ole, joten oppimisella on iso 

merkitys vaiheen kestoon. Kuvassa kahdeksan näkyy ylärungon johdottamista. 

Ylärungon johdottamisen jälkeen seuraa suojakuorien paikalleen asettaminen. Tässä 

kokonaisuudessa etenkin haitarikumin kiinnittäminen ylärunkoon on haastava vaihe. 

Kumin asentaminen kiinnitysrautojen alle vaatii harjoittelua. Vaarana on, että haitarikumi 

rikkoontuu tai ei asetu rautojen alle kokonaan. Pilarinsuojien asentaminen on myös aikaa 

vievä vaihe, sillä pilarinsuojat täytyy avata, tarkistaa ja mahdollisesti korjata pieniä vikoja 

ennen varsinaista paikalleen asentamista. 

Viimeisenä pääkokoonpanon vaiheena on ohjelmiston asentaminen ja testiajojen 

suorittaminen. Tämä ei vaadi osia ollenkaan, eikä myöskään työntekijää valvomaan ajoa 
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kokoaikaisesti. Testiajo on kuitenkin pitkä, sillä pöytä käy läpi kaikki asennot painojen 

kanssa kestävyyden varmistamiseksi. 

4.3 Häiriöajat ja materiaalivirrat kokoonpanossa 

Työntutkimuksessa saatiin selvitettyä vain kokoonpanon vaiheisiin kuluvat ajat siitä 

hetkestä, kun osat ja työkalut on jo noudettu työpisteelle, siihen, kun osa on kiinnitetty 

paikoilleen. Näin ollen todellinen läpimenoaika kokoonpanossa on suurempi, kuin 

mitattujen vaiheaikojen summa. Läpimenoaikaan vaikuttaa osien ja työkalujen 

hakemisen lisäksi muita häiriötekijöitä, kuten osien käsittely sopivuuden 

varmistamiseksi, virheet asennuksissa ja niiden korjaaminen tai osapuutteet. 

Leikkauspöytäkokoonpanon osat jakautuvat kolmeen luokkaan, kanban-ohjattuihin 

omavalmisteisiin osiin, kanban-ohjattuihin osto-osiin ja varastoperusteisesti ostettaviin 

komponentteihin. Lisäksi useimpien kiinnitystarvikkeiden osalta toimittaja vastaa osien 

riittävyydestä tehtaalla ja linjalle noudetaan osat tehtaan yhteisestä 

kiinnitystarvikevarastosta. 

 

Kuva 12: Kanban-kortti esimerkki 

Kuvassa 12 on esimerkki kanban-kortista, jolla ohjataan omavalmisteisen 

leikkauspöydän osan valmistusta. Kanban-kortti on kokoonpanosolussa, kunnes 

sarjakoon mukainen määrä osia on jäljellä. Tässä kohtaa kortti viedään aloittavaan 

vaiheeseen, jossa avataan kortin mukainen työ osan valmistamiseksi. Omavalmisteiset 
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osat jakaantuvat vielä kahteen luokkaan sen mukaan, tehdäänkö niille pintakäsittely 

tehtaan omalla epoksointilinjalla vai anodisointi tai kromaus alihankkijalla. 

Omavalmisteisia osia ovat suurin osa rungon metalliosista, joita tehtaalla pystytään 

valmistamaan. 

Ostettavista osista suurin osa sähkökomponenteista on varasto-ohjattuja. Niille on 

määritelty hälytysrajat, joita seurataan toiminnanohjausjärjestelmässä, ja ostetaan, kun 

hälytysraja alitetaan. Osa näistä ostettavista sähkökomponenteista on käytössä myös 

tehtaan muilla kokoonpanolinjoilla. Ostettavia komponentteja ovat myös jotkin muoviosat 

tai tarrat, joiden saldoja ei seurata, vaan ostot tehdään kanban-kortin perusteella, joka 

viedään kokoonpanolinjalta ostajalle. 

Kokoonpanossa menee hukkaan paljon aikaa osien käsittelyyn asentamisen 

mahdollistamiseksi. Etenkin liikkuvia osia toisiinsa sovitettaessa toleranssit ovat pieniä 

ja välillä osat eivät sovi yhteen. Asian korjaamiseksi kokoonpanolinjalla käytetään 

työkaluja esimerkiksi reikien avartamiseen tai leikkuu jälkien poistamiseen. Kun ongelma 

on tullut muutamassa osassa vastaan, korjaavia toimenpiteitä aletaan suorittamaan 

kaikille osille ennen kuin asennusta on edes yritetty. Näin ollen hukkaan menevä aika 

kasvaa edelleen. Kuvassa 13 on esimerkkinä leikkauspöydän keskuslukitustangon 

kiinnitysreikien avaaminen. Kun työ tehdään vasta kokoonpanopisteellä, eivät työasento 

tai työkalut ole parhaat mahdolliset. 
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Kuva 13: Keskuslukitustangon päiden avaaminen 

Työntutkimuksen suorittamisen aikaan komponenteille ei ollut vielä vakiintuneita 

paikkoja kokoonpanolinjalla. Ensin aikaa kuluu komponenttien tunnistamiseen ja 

etsimiseen, minkä lisäksi liikkumista tulee moniin eri paikkoihin työpisteeltä hyllyille solun 

sisällä. Oppimisen myötä osat tunnistetaan paremmin ja paikatkin solussa niille 

selkeytyy, mikä vähentää hakemisessa hukkaan menevää aikaa. Liikkumista tulee 

kuitenkin edelleen, sillä paikkakokoonpanossa samasta paikasta haetaan osia usealle 

työpisteelle. 

Erilaisia kiinnitystarvikkeita eri kokoonpanon vaiheissa tarvitaan useita kymmeniä. 

Kiinnitystarvikkeet on sijoitettu solussa yhteen paikkaan, jolloin liikkumista tulee tässäkin 

kohtaa paljon. Lisäksi oikean kiinnitystarvikkeen valinta työvaihetta varten on hidasta, 

sillä ohjeistukseksi on muodostettu vain muistilappu, johon on kirjattu osa ja tarvittavan 

ruuvin mitat. Useiden kiinnitystarvikkeiden myötä myös työkaluja kiinnittämiseen 

tarvitaan monia erilaisia. Työkaluja on sijoitettu soluun useampaan paikkaan esimerkiksi 

komponenttien sekaan hyllyille. Tämä aiheuttaa sen, että jos samaan aikaan tarvitaan 

samaa työkalua usealla työpisteellä, vapaata työkalua voidaan joutua etsimään 

kauempaa. 
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Välillä osien hakeminen ja etsiminen saattaa päättyä siihen, että todetaan, ettei osaa ole 

ollenkaan. Osapuutteetteille on useampia selityksiä, riippuen ohjaustavasta. Kanban-

ohjattujen osien kohdalla on mahdollista, että seuranta kokoonpanosolussa on pettänyt, 

eikä korttia ole toimitettu aloittavaan työvaiheeseen tai ostajalle. Tällaisia virheitä sattuu 

harvemmin, kun osille on saatu selkeät paikat kokoonpanolinjalla. Useammin 

osapuutteita ilmenee kanban-ohjattujen osto-osien kohdalla. Ostovastuu ei ole selkeä 

kaikkien osien kohdalla ja välillä kortti saattaa päätyä väärään paikkaan. Välillä ostajalta 

unohtuu tilauksen tekeminen, minkä myötä osat saapuvat myöhässä. Varasto-ohjattujen 

ostokomponenttien kohdalla puutteita aiheuttaa saldovirheet tai osien hukkuminen 

ostettavien komponenttien keskusvarastossa. Ostot saattavat myöhästyä saldovirheiden 

vuoksi tai sitten osia etsitään pidempään keskusvarastosta. 

Osapuutteiden esiintyessä kokoonpanossa voidaan usein jatkaa jonkin toisen 

työvaiheen parissa tai valmistaa alikokoonpanoja varastoon. Jos tämä ei kuitenkaan ole 

mahdollista aiheuttaa osapuute pysähdyksen tuotteen kokoonpanoon, jolloin se 

siirretään sivuun kokoonpanosolussa ja työtä jatketaan toisen tuotteen parissa. 
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5. KEHITYSKOHTEET 

Tähän kappaleeseen on koottu teorialähteiden ja työnmittauksesta saatujen tulosten 

perusteella kehityskohteita kokoonpanossa, jotta päästäisiin lähemmäs toivottua 

läpimenoaikaa. Turhien töiden poistaminen kokoonpanosta ja liikkeen vähentäminen 

osien ja työkalujen noutamiseksi pitäisi vähentää hukkaan menevää työaikaa paljon. 

Vaiheistuksen muodostaminen ja siirtyminen linjakokoonpanoon mahdollistaa layout-

suunnittelun ja osien keskittämisen työpisteiden kannalta järkevästi. Tasapainottamisen 

tarkoituksena on jakaa työvaiheet työpisteille tasaisesti käytettävissä olevan tilan, 

resurssien ja työvaiheiden järjestyksen aiheuttamien rajoitusten mukaisesti. Kutakin 

kehitysehdotusta ja niiden toteuttamista on arvioitu haastattelujen perusteella. 

Haastattelurunko on esitelty liitteessä D. 

5.1 Hukkatyön poistaminen kokoonpanolinjalta 

Työntutkimuksen aikana havaittiin, että kokoonpanosolussa tehdään paljon turhaa työtä 

osien asentamisen mahdollistamiseksi. Tämä sisältää esimerkiksi reikien avartamista, 

kiinnitystarvikkeiden lyhentämistä ja ostettavien osien, kuten muoviholkkien 

uudelleenmuotoilua. Lisäksi haastatteluissa nostettiin esiin johdottamista vaikeuttavia 

tekijöitä. Johdot tuodaan kokoonpanolinjalle seteissä leikkauspöytää varten ja niitä 

asennettaessa, tunnistamiseen joudutaan käyttämään uudelleen aikaa. Johtojen mitat 

ovat lähellä toisiaan, minkä lisäksi liittimet johtojen päissä ovat useissa johdoissa 

samoja. Johdot myös numeroidaan molemmista päistä ennen asentamista, mahdollisten 

huoltotoimenpiteiden helpottamiseksi. 

Haastatteluissa todettiin esim. ”Mahdollisia syitä osien korjaustarpeille ovat epätasainen 

leikkausjälki laserleikkurilta, huonot hitsaussaumat tai pintakäsittelyn aiheuttamat 

muutokset pienen toleranssin rei’issä. Myös ulkoa ostettavissa osissa voi olla 

laatuvaihtelua. Näiden poistamiseksi suositellaan työtä vaativien osien ja kohteiden 

seuraamista ja kirjaamista kokoonpanossa. Kun tiedot ylimääräistä työtä aiheuttavista 

osista on kerätty, on suunniteltava korjaustoimenpiteet yhdessä tuotekehityksen ja 

osavalmistuksen kanssa. Joissain tapauksissa voi olla mahdollista muuttaa osien mittoja 

sen verran, että asentaminen on helpompaa. Osissa, joissa näin ei voida toimia, tulisi 

tehdä seurantaa jo osavalmistuksessa laadun osalta ja suorittaa mahdolliset korjaavat 

toimenpiteet jo siellä. Lisäksi on mahdollista, että pintakäsittelyn osalta tarvitaan lisää 

suojauksia, etteivät mitat muutu liikaa käsittelyn aikana. Osto-osien kohdalla on 

keskusteltava toimittajan kanssa, minkälaisia mahdollisuuksia heillä on tehdä muutoksia 
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tuotteisiin, esimerkiksi johtojen numeroinnin osalta. Lisäksi osto-osien kohdalla on 

tehtävä tarkistuksia jo tavaraa vastaanotettaessa, ettei laatuvirheellisiä komponentteja 

päädy kokoonpanoon. 

Haastatteluissa arvioitiin, että varsinaisen kokoonpanotyön sijaan jopa 50 prosenttia 

työajasta kuluu muuhun tekemiseen, kuten osien hakemiseen ja korjaustöihin. 

Ylimääräisen työn vähentäminen kokoonpanossa liikkumisen vähentämisen lisäksi, on 

tehokas keino kokoonpanoaikojen lyhentämiseksi. 

5.2 Vaihekohtaiset ohjeet 

Työntutkimuksen perusteella, jotkin työvaiheet ovat monimutkaisempia, kuin toiset ja 

vaativat tarkkuutta, sillä osia on mahdollista asentaa väärin päin, mikä aiheuttaa virheitä. 

Lisäksi haastatteluissa nousi esiin, että oikeiden kiinnitystarvikkeiden valinta kuhunkin 

vaiheeseen on haasteellista, niiden suuren määrän vuoksi. Vaihekohtaisen ohjeistuksen 

luomisella voidaan helpottaa uusien työntekijöiden perehdyttämistä, minkä lisäksi ne 

toimivat muistilistana jo pidempään kokoonpanoa tehneille työntekijöille. Lisäksi 

lääketieteellisten laitteille on tehtävä riskiarviot, joita on seurattava tarkkaan 

laadunvalvonnassa. Näiden riskikohteiden nostaminen esiin jo kokoonpanossa on 

tärkeää käyttäjien turvallisuuden kannalta. 

Työntutkimuksen tulosten perusteella on mahdollista luoda runo vaihekohtaiselle 

ohjeistukselle, joka sisältää ylätason ohjeet tarvittavista toimenpiteistä ja listan 

vaiheeseen tarvittavista osista ja kiinnitystarvikkeista. Lisäksi tuotekehityksen luoman 

riskikartoituksen perusteella on mahdollista lisätä ohjeistukseen erityisesti tarkistettavia 

vaiheita. Kuvassa 14 on esimerkki vaihekohtaisesta ohjeistuksesta pyörien ja 

keskuslukituksen asentamiseen. 

Ohjeistukseen on mahdollista lisätä myös kuvat kustakin komponentista ja 

kiinnitystarvikkeesta tunnistamisen ja löytämisen helpottamiseksi. Lisäksi niiden paikat 

kokoonpanosolussa voidaan kirjata, jolloin hakeminen helpottuu entisestään. Kun osat 

ovat listattuna tällä tarkkuudella ohjeistukseen, voidaan myös osien sijoittelua 

kokoonpanosolussa suunnitella tarkemmin. 
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Kuva 14: Esimerkki vaihekohtaisesta ohjeistuksesta 

5.3 Layoutmuutokset 

Työntutkimuksen perusteella osien sijoittelu kokoonpanosolussa ei ollut suunniteltua, 

mikä aiheutti paljon liikettä työpisteiltä hyllyille eri puolille solua. Lisäksi osien etsimiseen 

kului aikaa. Työkalujen sijoittelu hyllyihin aiheutti myös sen, ettei tarvittavat työkalut olleet 

työpisteen välittömässä läheisyydessä ja myös niitä haettiin ympäri kokoonpanosolua. 

Lisäksi kaikki kiinnitystarvikkeet olivat yhdessä paikassa solussa, keskeisellä paikalla 

tosin, mutta niitä haettaessa joutui aina varmistamaan, että valitsi sopivan 

kiinnitystarvikkeen työvaihetta varten. Haastattelujen perusteella arvioitiin, että n. puolet 

työajasta kuluu osien hakemiseen ja muihin turhiin työtehtäviin kokoonpanon sijaan. 

Osien ja työkalujen sijoittelulla uudelleen voidaan saavuttaa säästöä liikkumiseen 

kuluvassa ajassa. 

Kuvassa 15 on karkean tason layoutsuunnitelma kokoonpanolinjalle. Suunnitelma on 

myös esitetty liitteessä E. Karkean tason layout suunnitelma on muodostettu 

seuraavassa kappaleessa esitetyn vaiheistuksen perusteella, jossa työtehtävät on jaettu 

kolmelle pääkokoonpanon työpisteelle ja sivukokoonpanon työpisteelle, jossa kasataan 

ylärunko. Jaon perusteella on arvioitu kullekin työpisteelle vaadittavien 

pientavarahyllyjen määrää ja lavapaikkoja isommille komponenteille. Lisäksi 

suunnitelmaan on varattu tilaa työpistekohtaisille työkaluvaunuille, jotta tarvittavat 

työkalut saadaan sijoitettua mahdollisimman lähelle työpistettä. Hyllyt, työkalut ja itse 

työpisteet on väritetty vaiheistuksen mukaan. Rajoittavana tekijänä kuvassa näkyy myös 

nosturirakenne, jolla kokoonpanoja saadaan siirrettyä linjalla työpisteeltä toiselle ja 
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ylärungon kokoonpano paikalleen nostopilarin päälle. Layoutsuunnitelmasta puuttuu 

mittauspiste, jossa suoritetaan testiajot ja mittaukset kokoonpanon päätteeksi. 

Mittauspiste sijaitsee erillään varsinaisesta kokoonpanolinjasta ja valmiit leikkauspöydät 

siirretään sinne lavoilla testattavaksi. 

 

Kuva 15: Layoutsuunnitelma 

Karkean tason suunnitelman jälkeen, komponenttien sijoittelua solussa tulee tarkentaa. 

Vaiheeseen tarvittavat osat ja kiinnitystarvikkeet kannattaa sijoittaa hyllyssä samalle 

tasolle, mikäli se osien koon puolesta voidaan toteuttaa. Näin osat yhteen vaiheeseen 

kyetään noutamaan samalta alueelta yhdellä kerralla. Kiinnitystarvikkeita, joita tarvitaan 

useammassa vaiheessa voi näin tulla useampaan paikkaan kokoonpanosolussa, mutta 

tämä on kokoonpanon kannalta järkevämpää, kuin kiinnitystarvikkeiden sijoittaminen 

yhteen paikkaan. Tämä helpottaa myös oikeiden kiinnitystarvikkeiden valintaa. 

Tarkemman tason suunnittelun myötä hyllymääriä ja niiden sijoittelua voidaan joutua 

muuttamaan.  

Vaikka layoutsuunnitelma perustuu linjakokoonpanoon ja kokoonpanon vaiheistukseen, 

on osien selkeiden hyllypaikkojen myötä layoutmuutoksesta hyötyä, vaikkei vaiheistusta 

lähdettäisi heti toteuttamaan. Paikkakokoonpanossa osien hakemista ja liikettä tulee 

väkisinkin solussa enemmän, mutta ainakin kaikille osille on selkeästi määritelty paikka 

ja kiinnitystarvikkeet ovat saatavilla helposti. Lisäksi työpistekohtaiset työkalut 

vähentävät liikettä. Haastattelujen perusteella myös osapuutteet saattoivat aiheutua 

satunnaisesti epähuomiossa kanban-korteilla tilaamatta jääneistä osista. Selkeillä 

nimetyillä paikoilla osien puutteet pitäisi olla helpommin havaittavissa. 

Kiinnitystarvikkeiden kohdalla materiaalivirroissa saattaa tulla haasteita, sillä 

kiinnitystarvikkeita tarvitsee jatkossa täyttää useampaan paikkaan solussa. 
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5.4 Linjakokoonpano ja tasapainotus 

Yhtenä työntutkimuksen tavoitteista oli selvittää mahdollisuus linjakokoonpanoon, 

vaiheistukseen ja vaiheiden tasapainottamiseen. Linjakokoonpano ja vaiheistus 

mahdollistavat esimerkiksi edellisessä kappaleessa kuvaillun layout-toteutuksen ja siitä 

saatavat hyödyt liikkumisen vähentämisessä. Lisäksi vaiheistuksen myötä työntekijät 

voivat ottaa haltuun pienempiä kokonaisuuksia kerralla, mikä helpottaa oppimista. 

Vaiheistuksen ja tasapainottamisen muodostaminen aloitettiin tutkimalla mitattujen 

työvaiheiden järjestystä. Järjestyskaavio pääkokoonpanon vaiheille on esitetty kuvassa 

16. Järjestyskaavio on nähtävissä myös liitteessä C. Kuvassa kukin työvaihe on esitetty 

omana ympyränään, josta on nuoli siihen työvaiheeseen, jota ennen se on suoritettava. 

Lisäksi kunkin työvaiheen keston osuus kokonaiskestosta on ympyrän oikeassa 

yläkulmassa. 

Järjestyskaaviosta nähdään, että pyörien ja akseleiden kiinnittämiset (vaiheet 1.1 – 1.7) 

tulisi tehdä ennen alarungon muuta varustelua (2.1 – 2.6). Ennen alarungon johdotuksia 

(4.1 – 4.4), tulisi olla tehtynä myös takakiinnityspaneelin asennuksen vaiheet (3.1 – 3.5). 

Ylärungon kokoonpanon vaiheet (6.1 – 6.9) ovat omana kokonaisuutenaan keskellä, 

eivätkä vaadi mitään edellisiä vaiheita valmiiksi. Myös nostopilarin asentamiseen liittyvät 

vaiheet (5.1 – 5.10) voidaan suorittaa ennen muita vaiheita. Kaikki edellä mainitut vaiheet 

tulee kuitenkin olla suoritettuna ennen suojakuorien pujottamista nostopilarin ylle ja 

ylärungon kiinnittämistä paikoilleen (vaiheet 7.1 ja 7.2).  Ylärungon asentamisen jälkeen 

(7.3 ja 7.4), johdotukset (8.1 – 8.3) kannattaa tehdä loppuun ennen suojakuorien 

lopullista kiinnittämistä (9.1 – 9.8). Mittaukset ja testiajo voidaan suorittaa vasta, kun 

kokoonpano on muuten kokonaan suoritettu. 
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Kuva 16: Pääkokoonpanon järjestyskaavio 

Järjestyskaavion muodostamisen jälkeen siirryttiin varsinaiseen tasapainottamiseen eli 

työvaiheiden jakamiseen työpisteille. Järjestyskaavion lisäksi rajoitteina 

tasapainottamiselle ovat käytettävissä oleva tila ja työntekijät. Kuten kuvasta 15 

nähdään, nosturirata, jolla kokoonpanojen siirtäminen linjalla tapahtuu, rajoittaa 

järkevästi alueelle sijoitettavissa olevien työpisteiden määrää neljään, kun ylärungon 

kokoonpanoa varten oleva sivukokoonpanopiste sijoitetaan linjalta sivuun. 

Diplomityön tavoitteena oli selvittää, kuinka leikkauspöytälinjalla saataisiin valmistettua 

normaalisti yksi pöytä päivässä ja tarvittaessa kapasiteettia voitaisiin nostaa kahteen 

pöytään / päivä. Kahden pöydän päivätahdilla jaksoajaksi c työpisteelle tulisi asettaa n. 

kolme ja puoli tuntia, kun otetaan huomioon työpäivän aikana olevat tauot. 

Työntutkimuksessa mitattujen aikojen ja keskusteluissa sekä haastatteluissa arvioitujen 

hukka-aikojen perusteella työpisteitä tavoitteeseen pääsemiseksi tarvittaisiin viisi. 

Kuvassa 17 on esitetty tasapainotus viiden työpisteen kokoonpanolinjalle. 

Tasapainotukseen on otettu mukaan vain työntutkimuksessa mitatut työvaiheiden kestot, 

eikä arvioita osien hakemiseen tai muihin työtä vaativiin toimiin ole sisällytetty kuvaan. 

Ylimääräinen työ ja liikkumiseen tarvittava aika kasaantuu todennäköisesti työpisteille 

vaiheiden ja tarvittavien osien määrän mukaisesti. Aiemmin mainittujen 

kehitysehdotusten mukaan niitä on kuitenkin vähennettävissä näiltä työpisteiltä eniten. 

Kuvasta nähdään, että tasapainotusta rajoittaa selkeästi mittauspisteellä tehtävä 

testiajo, joka ei ole jaettavissa useamman työpisteen kesken. Mittauspisteen lisäksi 

tasapainotusta rajoittaa ylärungon kokoonpanon vaiheet, jotka suoritetaan omalla 

sivukokoonpanopisteellään. Näiden lisäksi pitkäkestoiset työvaiheet kokoonpanon 
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keskivaiheilla, kuten ylärungon kiinnittäminen nostopilariin ja ylärungon johdottaminen 

tekevät tasapainottamisesta haastavaa. Vaikka pitkäkestoiset vaiheet saadaan jaettua 

useammalle työpisteelle, ei lyhyempiä työvaiheita voida jakaa tasaisesti kaikkien kesken 

järjestyskaavion aiheuttamien rajoitteiden vuoksi. 

Ensimmäiselle työpisteelle on tässä tasapainotuksessa määritetty työvaiheet alarunkoon 

ja pilarin asennukseen liittyen, lukuun ottamatta moottorien kiinnittämistä pilariin. Nämä 

tehdään työpisteellä kaksi, jossa on myös ylärungon kiinnittäminen paikoilleen, sekä 

ylärungon johdotusten ensimmäinen vaihe, jossa johdot asetellaan 

energiansiirtoketjuun. Työpisteellä kolme tehdään johdotukset loppuun ja tehdään 

kuorien kiinnittämiseen liittyvät vaiheet. 

 

Kuva 17: Tasapainotus viidelle työpisteelle 

Tasapainotuksen epäonnistuessa kokoonpanolinjalle muodostuu välivarastoja tai 

odottelua. Jos mitatut ajat vastaisivat joka kerta tarkalleen todellisuuteen, joutuisi toisen 

työpisteen tekijä odottelemaan sivukokoonpanosta saatavia ylärunkoja joka 

leikkauspöytää kohden n. 20 minuuttia. Tämän vuoksi myös kolmannelle työpisteelle 

muodostuu odottelua muutamia minuutteja. Sivukokoonpanon kesto ei vaikuta 

ensimmäiseen työpisteeseen, vaan kaikki vaiheet voidaan suorittaa vapaasti ennen 

sivukokoonpanon valmistumista. Jos ensimmäisen työpisteen tekijä ei pitäisi 

ylimääräisiä taukoja tekemisessään, varusteltuja alarunkoja alkaisi kertymään varastoon 

ennen toista työpistettä, joka ei pysty samaan tahtiin odotellessaan ylärunkoja 

sivukokoonpanosta. Todellisuudessa tasapainotukseen kuitenkin vaikuttaa erilaiset 

häiriöajat ja liikkeet, jotka kasvattavat kestoa kaikissa työpisteissä, mutta myös lisäävät 

vaihtelua toteutuneisiin jaksoaikoihin. 
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5.5 Materiaalivirtojen tehostaminen kokoonpanolinjalle 

Työntutkimuksen aikana käytyjen keskustelujen ja haastattelujen perusteella 

leikkauspöydän kokoonpanossa työn tekemistä häiritsi usein osapuutteet. Osat jaetaan 

kanban-korteilla ohjattaviin omavalmisteisiin ja osto-osiin, sekä varastosaldojen 

perusteella ostettaviin osiin. Puutteita esiintyy useimmiten osto-osissa, joko 

saldovirheiden takia myöhästyneiden ostojen vuoksi tai ostajan erehdyksen takia. 

Omavalmisteisissa osissa puutteita on vähemmän ja kanban-ohjaus osille toimii 

pääasiassa hyvin. 

Tehtaan sisällä osat liikkuvat kuvan 18 mukaisesti. Vastaanotosta viedään ostettavat 

osat suoraan kokoonpanoon tai keskusvarastoon riippuen ohjaustavasta. 

Varastoperusteisesti ohjattuja komponentteja on isompia määriä, joten niitä säilytetään 

keskusvarastossa, josta osat kerätään kokoonpanolinjalle. Kortilla ohjatut 

ostokomponentit ovat pienempää tavaraa ja mahtuvat suoraan linjalle varastoon. 

Omavalmistettavat osat ovat pääsääntöisesti pieniä ja niitä viedään suoraan 

kokoonpanolinjalle. Kokoonpanolinjalla on tilaa myös joillekin isommille osavalmisteisille 

osille. 

 

Kuva 18: Materiaalivirrat kokoonpanoon 

Lojerilla on käynnissä varastonhallintajärjestelmäprojekti, jonka kautta on saatavissa 

työkaluja materiaalinhallintaan. Aikaisemmin toiminnanohjausjärjestelmään ei ole luotu, 

kuin linjakohtaisia varastoja, joihin osat on kirjattu. Uusi varastonhallintajärjestelmä 

mahdollistaa hyllypaikkakohtaisen seurannan saldoille. Keskusvarastoon kyetään 

mallintamaan ostokomponenteille omat paikat, jolloin niiden kerääminen kokoonpanoon 

helpottuu. Myös suoraan kokoonpanoon toimitettaville komponenteille saadaan 
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käyttöpaikaksi oletukseksi leikkauspöytien kokoonpanolinja, jolloin näiden osien 

siirtäminen oikeaan paikkaan tehostuu. 

Varastonhallintajärjestelmän myötä, myös saldotarkkuuden odotetaan paranevan. 

Keskusvarastoon ostettavien komponenttien lisäksi, kanban-ohjattujen osien saldoa 

voidaan seurata. Saldojen tarkkuuden paranemisen myötä, työnohjauksessa tulisi tehdä 

tarkistukset osien riittävyydelle ennen töiden vapauttamista kokoonpanoon. 

Toiminnanohjausjärjestelmässä pystytään tuotantotilausten kohdalla tarkistamaan 

tarvittavat osat ja niiden saldot helposti. Osatarkistus vaatii tarkemman tason 

suunnittelua, esimerkiksi aina seuraavan viikon tilauksien käymistä läpi. 

5.6 Kehityskohteiden validointi ja toteuttaminen 

Edellisten kappaleiden kehitysehdotusten hyödyllisyyttä ja toteuttamismahdollisuuksia 

vertailtiin haastatteluissa. Turhan työn vähentäminen kokoonpanolinjalta nähtiin 

yksinkertaisena keinona saavuttaa nopeasti tehokkuutta lisää. Hukkatyötä aiheuttavien 

osien listaaminen ja yhteistyö tuotekehityksen kanssa osien mittojen tai toleranssien 

muuttamiseksi todettiin hyväksi ensimmäiseksi keinoksi tehostaa linjan työskentelyä. 

Toisessa haastattelussa (liite D) nostettiin esiin, että ”Kromauksessa tai anodisoinnissa 

mitat muuttuvat niin vähän, ettei niillä pitäisi olla vaikutusta. Jos mittavirheitä näissä 

osissa on, ne on aiheutettu jo ennen pintakäsittelyä.” Näin ollen asian korjaamiseksi on 

mahdollista tehdä oman valmistuksen sisällä. Myös muiden uudempien tuotteiden 

osalta, olisi hyvä käydä osien mittoja ja toleransseja läpi. Kokoonpano-ohjeiden 

muodostamista on aloitettu tehtaan toisten tuotteiden kohdalla. Haastatteluissa nostettiin 

esiin, että ohjeistuksissa kannattaisi käyttää samaa mallia, kuin muillakin 

kokoonpanolinjoilla. Lisäksi työntutkimuksessa kerätty materiaali nähtiin jo 

valmistelevana työnä kokoonpano-ohjeiden muodostamiseen. 

Varastonhallintajärjestelmän käyttöönotto nähtiin tarpeellisena työnohjauksen ja 

materiaalinhallinnan muutoksiin. Ellei varastosaldoja saada pitämään paikkaansa, ei 

myöskään kokoonpanon suunnittelu ja osapuutteiden minimointi ole mahdollista. 

Ehdotetut toimenpiteet nähtiin kuitenkin hyvänä jatkokehityksenä 

varastonhallintajärjestelmän käyttöönotolle, myös muiden kuin 

leikkauspöytäkokoonpanon osalta. Layoutmuutosten osalta hyllypaikkojen 

tarkentaminen ja muutokset niiden osalta kohti vaiheistusta todettiin tarpeelliseksi, jotta 

ylimääräinen liike kokoonpanossa vähenisi. 

Muutos paikkakokoonpanosta linjakokoonpanoon katsottiin isoksi muutokseksi ja tämä 

herätti myös eniten keskustelua. Työntutkimuksesta pois jäänyt osien hakemiseen 
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tarvittava liike ja tähän kuuluva aika todettiin tarpeelliseksi tutkia tarkemmin ennen 

linjakokoonpanoon siirtymistä. Tämän kohdalta linjakokoonpanosta saatavat hyödyt 

verrattuna pöytäkokoonpanojen siirtämisestä aiheutuvaan haittaan todettiin epäselviksi. 

Muiden leikkauspöytämallien valmistuksen katsottiin aiheuttavan haittaa 

linjakokoonpanolle, minkä lisäksi kysyntä uusille malleille, ei ainakaan vielä ole niin isoa, 

että jatkuvaa linjatuotantoa kannattaisi suunnitella. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kokoonpanon kehittämisellä kohti virtaustehokkuutta tavoitellaan parempaa läpivirtausta 

ja ketteryyttä, jotta asiakastarpeisiin voitaisiin vastata paremmin. Standardoinnin ja 

visuaalisen ohjauksen lisäksi kokoonpanon tasapainotus, layoutmuutokset, hukka-ajan 

poistaminen ja layoutin tehostaminen ovat oleellisessa osassa kokoonpanon 

kehittämistä. Seuraavassa kappaleessa esitellään, miten diplomityössä onnistuttiin 

vastaamaan näihin liittyviin kysymyksiin. 

6.1 Tavoitteeseen ja tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

Työn tavoitteena oli selvittää kehitysehdotuksia kokoonpanon virtaustehokkuuden 

nostamiseksi, eritoten siten, että kokoonpanossa saataisiin valmistettua 

normaalitilanteessa yksi leikkauspöytä päivässä ja tarvittaessa kapasiteetti kyettäisiin 

nostamaan kahteen kappaleeseen. Tavoitteen saavuttamiseksi käytettiin apuna 

tutkimuskysymyksiä, joita tarkastellaan seuraavissa kappaleissa. 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli selvittää, miten leikkauspöydän kokoonpano 

vaiheistettaisiin. Vaiheistuksen pohjana käytettiin työntutkimuksessa mitattuja 

vaiheaikoja, tutkimuksen aikana selvitettyä järjestyskaaviota ja kahden leikkauspöydän 

päivätahdin muodostamaa jaksoaikaa. Näiden pohjalta työvaiheet jaettiin viidelle 

työpisteelle, kolmeen pääkokoonpanon työpisteeseen, ylärungon sivukokoonpanoon ja 

mittauspisteeseen. Vaiheistusta hankaloittaa etenkin mittausvaiheen kesto ja 

järjestyskaavion kapeus, minkä vuoksi vaiheita ei voida sijoitella työpisteille kovin 

vapaasti. Epätasapainossa kokoonpanoon muodostuu välivarastoja tai tehotonta 

työaikaa. 

Seuraavana kysymyksenä oli tutkia, miten vaiheistus vaikuttaa osakokoonpanoihin. 

Selkeäksi osakokoonpanoksi pääkokoonpanossa muodostui ylärungon kokoonpano. 

Kokoonpanon tasapainottamiseksi, etenkin ylärungon kokoonpanosta täytyisi saada 

karsittua hukka-aikaa pois, sillä siitä muodostuu pisin kokonaisuus mittauspisteen 

jälkeen. Alikokoonpanot eivät muodostu rajoittavaksi tekijäksi leikkauspöydän 

valmistamiselle, sillä alikokoonpanojen kesto ei ylitä pääkokoonpanon vaiheiden kestoa. 

Materiaalivirtojen haasteiksi tunnistettiin saldojen epätarkkuudet ja osien sijoittelu 

kokoonpanosoluun. Saldojen epätarkkuus aiheuttaa myöhästymisiä osatilauksissa, 

mutta toisaalta tekee myös työnohjauksen ja -suunnittelun mahdottomaksi, kun saldoihin 

ei voida luottaa. Varastonhallintajärjestelmän implementointi ja varastotietojen 
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käyttäminen kokoonpanon aikatauluttamisessa tunnistettiin tärkeiksi keinoiksi vähentää 

materiaalipuutteita. Lisäksi kokoonpanon layoutin uudelleensuunnittelulla saadaan 

tehostettua materiaalien liikettä soluun ja solun sisällä. Linjakokoonpanossa 

työvaiheiden jakaminen työpisteille mahdollistaa myös osien sijoittelun työpiste- ja 

vaihekohtaisesti. Liikkeen vähentämisen lisäksi osien sijoittelu helpottaa kanban-

ohjattujen osien hälytysrajojen seuraamista ja työvaiheeseen vaadittavien osien 

oppimista. Linjakokoonpanossa leikkauspöytää joudutaan siirtämään työpisteeltä 

toiselle nosturin avulla. Lisäksi paikkakokoonpanossa on mahdollista tehdä työtä, vaikka 

resurssit ja volyymi kokoonpanossa vaihtelisi. Layoutin suunnittelulla ja materiaalivirtojen 

tehostamisella vastattiin kahteen viimeiseen tutkimuskysymykseen. 

6.2 Tulosten luotettavuus ja jatkotutkimukset 

Työntutkimuksessa kerättyjen vaiheaikojen tarkkuus on olennaisessa roolissa etenkin 

vaiheistuksen suhteen. Tutkimuksessa aikoja kerättiin videomateriaalia kuvaamalla, 

jolloin kuvausjärjestelyllä ja laitteistolla oli iso merkitys aikojen käytettävyyteen. 

Kuvauskerrat jäivät vaiheen mukaan, yhteen, kahteen tai kolmeen. Tämän perusteella 

lasketuissa keskiarvoissa voi hyvin olla epätarkkuutta, etenkin kun vaihteluvälejä ei 

selvitetty. Paremmilla laitteistoilla videomateriaalia ja aikoja olisi ollut mahdollista kerätä 

pidempään, mikä olisi edelleen mahdollistanut vaiheaikojen tarkkuuden parantamisen ja 

vaihteluvälien selvittämisen. Kasvaneen videomateriaalin määrän myötä myös 

analysointiin käytettyä tietokonesovellusta olisi kannattanut parantaa, esimerkiksi 

järjestelmällä, jossa videomateriaaliin olisi suoraan kyennyt merkkaamaan aloitus- ja 

lopetushetkiä. 

Toinen tärkeä kehityskohde tutkimuksen suorittamisessa olisi ollut kuvausalueen 

laajentaminen siten, että myös osien ja työkalujen hakemiseen kuluvia aikoja olisi kyetty 

selvittämään. Mikäli tätä hukka-aikaa olisi saatu selville paremmin, olisi kehityskohteita 

voitu priorisoida selkeämmin ja pystytty perustelemaan paremmin, esimerkiksi 

layoutmuutosten merkitystä. Tämän myötä olisi kyetty myös mahdollisesti vertailemaan 

paremmin linja- ja paikkakokoonpanoa. 

Kehitysehdotusten toteuttamisen jälkeen kehittämistä kannattaa jatkaa edelleen leanin 

jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Muutosten vaikutusten analysointia 

helpottaisi todellisten valmistusaikojen seurannan aloittaminen. 

Toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa valmistumisen kirjaamisen lisäksi 

aloitushetken kirjaamisen, jonka myötä päästäisiin kiinni todellisiin valmistusaikoihin 

ilman resursseja vaativaa työntutkimusta. Työntutkimuksesta voisi olla etua myös muilla 

kokoonpanolinjoilla tarkan analyysin tekemiseen, etenkin paremmilla välineillä. 
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LIITE A – ALIKOKOONPANOT 

    Määrä: Aika: (%) Osat: 

1. Keskuslukituksen välitanko 1 0,41 11 

  Työvaihe 1 2 0,04   

  T. 2 4 0,02   

  T. 3 2 0,04   

  T. 4 4 0,02   

  T. 5 4 0,02   

2. Akun kiinnityslevy 1 0,49 6 

  T. 1 3 0,08   

  T. 2 2 0,12   

3. Energiansiirtoketju 1 0,33 10 

  T. 1 1 0,16   

  T. 2 1 0,16   

4. Teleskoopin kannatin 2 0,81 9 

  T. 1 2 0,33   

  T. 2 2 0,08   

5. Trendiksen alakorvake 1 0,41 10 

  T. 1 1 0,08   

  T. 2 1 0,08   

  T. 3 1 0,24   

6. Trendiksen yläkorvake 1 0,49 6 

  T. 1 2 0,08   

  T. 2 1 0,08   

  T. 3 1 0,24   

7. Ristinivel 1 2,20 25 

  T. 1 4 0,08   

  T. 2 1 0,49   

  T. 3 1 1,30   

  T. 4 1 0,08   

8. Tason nivel 4 2,12 9 

  T. 1 1 0,16   

  T. 2 1 0,65   

  T. 3 1 0,65   

  T. 4 1 0,65   

9. Ylärungon sivu 2 2,77 29 

  T. 1 2 0,41   

  T. 2 4 0,08   

  T. 3 4 0,41   

10. Sähkökomponenttien valmistelu 1 1,47 20 

  T. 1 2 0,16   

  T. 2 4 0,08   

  T. 3 10 0,08   
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LIITE B – PÄÄKOKOONPANON VAIHEET 

    Määrä: Aika: (%) Osat: 

1. Pyörien ja jarruakselin asennus 1 3,26 27 

  Työvaihe 1 4 0,16   

  T. 2 4 0,16   

  T. 3 2 0,08   

  T. 4 2 0,08   

  T. 5 2 0,16   

  T. 6 2 0,33   

  T. 7 2 0,33   

2. Alarungon varustelu 1 0,98 20 

  T. 1 2 0,08   

  T. 2 2 0,08   

  T. 3 1 0,16   

  T. 4 1 0,16   

  T. 5 2 0,08   

  T. 6 2 0,08   

3. Takakiinnityspaneelin asennus 1 0,81 12 

  T. 1 1 0,16   

  T. 2 1 0,08   

  T. 3 1 0,08   

  T. 4 1 0,33   

  T. 5 1 0,16   

4. Alarungon johdotukset 1 2,61 11 

  T. 1 1 0,81   

  T. 2 1 0,81   

  T. 3 2 0,24   

  T. 4 2 0,24   

5. Pilarin asennus ja varustelu 1 2,93 34 

  T. 1 1 0,08   

  T. 2 1 0,08   

  T. 3 1 0,16   

  T. 4 4 0,12   

  T. 5 1 0,16   

  T. 6 1 0,33   

  T. 7 1 0,16   

  T. 8 2 0,33   

  T. 9 1 0,49   

  T. 10 1 0,33   

6. Ylärungon kokoonpano 1 15,00 107 

  T. 1 1 2,44   

  T. 2 2 0,49   

  T. 3 2 0,65   

  T. 4 1 0,65   
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  T. 5 4 0,65   

  T. 6 4 0,33   

  T. 7 2 0,81   

  T. 8 1 1,63   

  T. 9 1 2,44   

7. Ylärungon kiinnittäminen 1 3,42 17 

  T. 1 1 0,16   

  T. 2 1 2,44   

  T. 3 1 0,33   

  T. 4 1 0,49   

8. Ylärungon johdotukset 1 13,85 8 

  T. 1 1 6,52   

  T. 2 1 4,07   

  T. 3 1 3,26   

9. Kuorien asentaminen 1 6,36 45 

  T. 1 2 0,16   

  T. 2 2 0,16   

  T. 3 1 1,30   

  T. 4 4 0,16   

  T. 5 1 0,16   

  T. 6 1 0,33   

  T. 7 1 2,44   

  T. 8 1 0,81   

10. Testiajo 1 29,34 0 

  T. 1 1 29,34 0 
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LIITE C – JÄRJESTYSKAAVIO 
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LIITE D - HAASTATTELURUNKO 

Miten mitatut ajat vastaavat todellisuutta? 

- Jos putsauksia ja muita ei tarvitse tehdä, eikä osia hakea niin mitatut ajat 

kuulostavat mahdolliselta. 

- Muovikuorissa paljon työskentelyä, muun muassa hiomista. 

- Johtojen päällystäminen moottorien sovittaminen hidasta, pidätinruuvien 

ruuvaaminen ja hakeminen hidasta 

- Ruuvien etsimiseen kuluu aikaa 

Kuinka paljon kuluu osien tai työkalujen hakemiseen? Mikä aiheuttaa hukkatyötä 

kokoonpanossa? 

- Muuta työtä voi olla jopa yli 50% 

- Aikaa vievintä johtojen numerointi, mittaaminen työlästä 

- Myös johtojen päällystämiseen kuluu aikaa 

- Avartamista joutuu tekemään paljon, toleranssit etenkin sinkityissä osissa 

pienet, käytännössä jokaisen osan mieluummin avartaa ensin, ennen kuin 

yrittääkään asentamista 

- Virheitä muun muassa ylärungon pelleissä, jotka on hitsattu väärin, joudutaan 

työstämään vielä kokoonpanossa. 

- Olisiko johtotoimittajalta mahdollista saada johdot valmiiksi numeroituina? 

- Toimittajalla ei mahdollisuutta vielä printata piuhoihin numerointeja. 

- Tunnistaminenkin haastavaa kun keräilty samaan kasaan kaikki piuhat? 

- Samanmittaisia johtoja eri päillä ja tunnistaminen on haastavaa. 

Olisiko mahdollista osavalmistuksessa korjata toleranssiviat? 

- Riippuu siitä, aiheutuuko mittavirheet omavalmistuksessa vaiko 

alihankinnassa pinnoituksessa. Pinnoituksia voi olla vaikeampi korjata, 

joudutaan ehkä muuttamaan mittoja. 

- Kromauksessa tai anodisoinnissa mitat muuttuvat niin vähän, ettei niillä pitäisi 

olla vaikutusta. Jos mittavirheitä näissä osissa on, ne on aiheutettu jo ennen 

pintakäsittelyä. 

Ylärungon johdotukset kestävät pitkään. Mikä niissä on hidasta? 



53 
 

- Siisti asentaminen on hidasta, joutuu asettelemaan tarkasti 

- Kokeiltu johdon paikkojen vaihtamista, sillä testiajoissa huomattu, että johtoja 

menee poikki 

- Numerointeihin mittoihin ja kiinnityksiin on selkeät ohjeet. Asetteluun ei 

erityistä ohjeistusta, sillä viennillä ei ole muuta ohjetta, kuin siisti asettelu. 

Minkä osien etsimiseen menee pisimpään? 

- Oikeiden kiinnitystarvikkeiden / liimojen oppiminen hitainta. 

- Kiinnitystarvikkeiden sijoittelu kannattaa tehdä osien lähelle, jotka niillä 

kiinnitetään. 

Onko mahdollista toteuttaa vaiheistus ehdotetulla tavalla? 

- Työpisteitä mahtuu kolme peräkkäin nosturiradan alle 

- Tasot puuttuu tutkimuksesta, nämä on asiakaskohtaisesti varioituvia osia 

Missä osissa on osapuutteita? 

- Useimmiten kortilla ostettavissa. Ongelmaa aiheuttaa se, että ostovastuut on 

jaettu, eikä välttämättä saada hoidettua eteenpäin ajoissa. 

- Kortilla itse valmistettavat toimii ok, kaksilaatikkojärjestelmä on saatu 

rakennettua kohtuullisen selkeästi, eikä kortteja jää viemättä. 

- Alihankintaosista pyritään avaamaan ylimääräisiä töitä, jotta alihankintaketju 

saadaan huomioitua 

- Varastoperusteisesti ostettavissa puutteita aiheuttavat saldovirheet. 

Mitä tapahtuu kun osapuutteita on? 

- Nostetaan pöytiä pois tieltä ja aletaan tekemään seuraavaa tilausta. Tietyn 

tuotteen tekeminen pysähtyy. Jos voidaan valmistaa alikokoonpanoja niin niitä 

tehdään. Tehdään valmistelevia toimenpiteitä avartamista etc.  

Miten kehitysehdotusten toteuttamista kannattaisi priorisoida? 

- Hukkatöiden poistamisesta kannattaisi aloittaa. Vaikuttaa helpoimmalta 

yksinkertaisimmalta toteuttaa ja tällä voitaisiin saada nopeasti hyötyjä. 

- Ohjeistuksia on jo muille tuotteille aloitettu, tätä voisi olla helppoa jatkaa 

leikkauspöydälle samalla kaavalla 

- WMS-projektin ja materiaalivirtojen korjaamisen jälkeen kannattaisi tutkia 

tarkemmin linjakokoonpanoa 
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- WMS-projektin jälkeen kannattaisi myös suunnittelua tarkentaa, ja ottaa 

mukaan tarkistus osien riittävyydelle 

- Lisäksi linjakokoonpanossa epävarmuutta aiheuttaa pöydän siirtämiseen 

kuluva aika vs. osien sijoitteluilla työpisteittän saatava hyöty 

- Kokoonpanon oppii alusta loppuun, kun tehdään sarjassa 

- Henkilöitä ei tarpeeksi linjakokoonpanon toteuttamiseen 

- Kysyntää leikkauspöydille ei ehkä vielä tällä hetkellä ole niin paljoa, että 

linjakokoonpano saataisiin pyörimään jatkuvasti. Tilauksia tulee vielä 

vanhoille tuotteille, joiden valmistaminen tapahtuu samojen henkilöiden 

toimesta. 

- Layout-muutoksista kannattaisi ensin toteuttaa vaihekohtaiset osien sijoittelut 
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LIITE E – KOKOONPANOSOLUN LAYOUT 
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