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Vuonna 2008 alkanut kansainvälinen taantuma vaikutti suomalaiseen perinteisesti ali-
hankintavetoiseen konepajateollisuuteen merkittävästi. Samalla globalisaatio ja teollisen 
tuotannon siirtyminen halvemman kustannusrakenteen maihin asettaa omat haasteensa 
suomalaiselle teollisuudelle. Tuotantoa ja tuotantotapoja on tehostettava koko arvoket-
jun laajuudelta, jotta teollista tuotantoa on kannattavaa harjoittaa myös Pohjois-
Euroopassa. 
 
Tämän työn tavoitteena oli kehittää erästä alumiiniteollisuuden tilaus-toimitusketjua 
kokonaisuudessaan ottamalla käyttöön lean-tuotannossa käytettäviä menetelmiä ja peri-
aatteita. Pääpainopiste oli erityisesti toimitusvarmuuden parantamisessa, johon pyrittiin 
tehostamalla materiaalien ja osien virtaa tuotantoketjussa. Tämän lisäksi tuotantoketjus-
ta pyrittiin eliminoimaan tehtäviä, jotka eivät lisää valmistettavien lopputuotteiden ja-
lostusarvoa. 
 
Työ on jaettu kahteen osaan. Kirjallisuustutkimusosassa selvitetään lean-tuotantoon 
kuuluvat keskeiset tekijät ja menetelmät, kuten hukan käsite, tuotannon virtauttaminen, 
tuotannon tasoitus, arvon ja arvoketjun analysointi, sekä toiminnan jatkuva kehittämi-
nen. Soveltavassa osassa on analysoitu työn kohteena olevan kappaletavaratuotantover-
koston nykytilaa, minkä pohjalta on rakennettu lean-periaatteita hyödyntävä tuotan-
nonohjausjärjestelmä. Lisäksi työssä oli tärkeää lean-periaatteita hyödyntävästä verkos-
tosta saatavien hyötyjen vertaaminen lähtötilanteeseen nähden. 
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ABSTRACT 
 
TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
Master’s Degree Programme in Mechanical Engineering 
HIRVELÄ, HANNU: Development of the production management based on the 
Lean principles in flexible manufacturing 
Master of Science Thesis, 62 pages, 4 Appendix pages 
November 2012 
Major: Production Engineering 
Examiner: Professor Paul H. Andersson 
Keywords: Production management, Lean, Pull control, Kanban, 5S, Flexible 
Manufacturing 
 
 
The global recession, which started in 2008, has had a considerable effect on the tradi-
tionally subcontracting oriented machine shop industry in Finland. At the same time, 
both globalization and delocalization, towards countries with a lower expense structure 
are creating new challenges for the Finnish industry. Hence, manufacture and manufac-
turing practices must be improved on the scope of the entire production chain to make 
industrial production economically viable in Northern Europe. 
 
The aim of this thesis was to develop a certain order-delivery chain in the field of alu-
minum industry, by applying lean manufacturing methods and principles. The emphasis 
was on improving the delivery reliability by enhancing the flow of materials and parts 
through the entire supply chain. An additional aim of the thesis was to eliminate tasks 
that do not add value to the product. 
 
The thesis has been divided into two fundamentally different parts. In the theory part of 
the thesis, the essential lean principles are described including the concept of waste, the 
creation of flow, the production balancing, the analysis of value and value stream and  
the idea of  a constant improvement. The practical part of the thesis documents the 
startup state of the manufacturing chain and the development and implementation of a 
production management system based on lean principles. In addition to this the benefits 
gained from a supply chain that utilize lean principles were compared with the startup 
state. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta, tavoitteet ja rajaukset 

Vuoden 2008 lopulla yllättäen alkaneen ja edelleen jatkuvan talouden maailmanlaajui-
sen taantuman vaikutukset ylettyvät myös Suomeen. Teknologia-alalla toimivien suo-
malaisyritysten talous oli taantuman alkaessa keskimäärin paremmassa kunnossa, kuin 
koskaan aikaisemmin. Siitä huolimatta taantuman mukanaan tuoma laajempi rakenne-
muutos pakotti monia konepajoja ja alihankintayrityksiä kehittämään toimintaansa. (Ve-
salainen et al. 2011, s. 3.) 
 
Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön Lean Manufacturing peri-
aatteita joustavassa kappaletavaratuotannossa. Kehitystoimien kohteena on alumiinisia 
Hyxal-kaapelihyllyjä ja niiden asennukseen käytettäviä tarvikkeita tuottava valmistus-
ketju. Työn tavoitteena on analysoida ja kehittää tarkastelun kohteena olevan valmistus-
ketjun toimintaa lean-periaatteita hyödyntäväksi prosessiksi erityisesti materiaali- ja 
tietovirtojen osalta. Kehitystoimien keskeinen tavoite on toimitusvarmuuden kasvatta-
minen järkevillä kustannuksilla, sekä kokonaistehokkuuden parantaminen ja yksikkö-
kustannuksien alentaminen. Tarkastelu sisältää raaka-ainetoimittajat, alihankkijat ja 
varsinaisen lopputuotteen kokoonpanon. Kohteena on siis perinteinen konepaja-
alihankkijaverkosto. 
 
Ensisijaisesti tarve tutkimukselle ja kehitystoimille syntyi tarkastelun kohteena olevassa 
tilaus-toimitusketjussa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Yrityskaupan seurauksena lop-
putuotteiden kokoonpanosta ja muista niihin liittyvistä toiminnoista vastaavan yrityksen 
toimipaikka ja henkilöstö vaihtuivat. Osa valmistusketjun toiminnoista oli aiemmassa 
toimipaikassa rakennettu liiaksi yksittäisten henkilöiden varaan, mikä aiheutti muuttu-
neessa tilanteessa merkittäviä haasteita erityisesti materiaalinhallinnan osalta. Yleisem-
mällä tasolla yhä käynnissä olevan globaalin taantuman vaikutusten myötä kotimaisten 
konepaja- ja alihankintayritysten on kehitettävä toimintaansa pysyäkseen kilpailukykyi-
sinä yhä haasteellisemmaksi muuttuvassa toimintaympäristössä. 
 
Kokonaisuudessaan työssä tarkasteltavassa tuotannossa on erilaisia nimikkeitä noin 500 
kappaletta. Tätä työtä rajattiin alusta lähtien siten, että tarkastelun kohteeksi valittiin 
pilottiprojektiksi Seinäkannake-tuoteperhe, joka edustaa merkittävää volyymia kokonai-
suudesta ja on myös prosessimielessä hyvä esimerkki valmistusketjun toiminnasta. Ta-
voitteena oli pilottituotteiden valmistukseen liittyvän jalostavan ja ei-jalostavan työn 
osuuksien analysointi ja toimivan kanban-järjestelmää soveltavan imuohjauksen raken-
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taminen tuotteiden koko valmistusketjulle raaka-aineista loppuasiakkaalle saakka. Näi-
den toimien tavoitteena on tilaus-toimitusprosessin läpäisyajan pienentäminen murto-
osaan lähtötilanteesta. 

1.2 Ongelmakuvaus 

Diplomityössä tarkasteltavassa tilaus-toimitusketjussa yrityskaupan seurauksena tapah-
tuneet muutokset toivat mukanaan useita ketjun toimintaan liittyviä haasteita. Näistä 
merkittävimmät liittyvät lopputuotteiden kokoonpanosta vastaavaan yritykseen, jossa 
toiminnanohjaus oli rakennettu pitkälti yhden ihmisen varaan. Yrityskaupan myötä tämä 
kokemukseen ja intuitioon perustuva osaaminen menetettiin, minkä seurauksena varas-
tojen ja materiaalivirtojen hallinta hankaloitui oleellisesti. Järjestelmällisten materiaa-
linhallintamenetelmien puuttuminen aiheuttaa ongelmia toimitusvarmuuden osalta, jon-
ka lisäksi raaka-aine, osa- ja valmisvarastojen tarkastaminen ja täydennystilausten jär-
jestely vie merkittävän osan päivittäisestä työajasta. 
 
Myös lopputuotteiden menekin ja yksittäisten asiakastilausten kokojen suuri vaihtelu 
aiheuttaa omat ongelmansa. Lopputuotteita myydään supermarketti-periaatteella, eli 
asiakkaat voivat tehdä kooltaan hyvin vaihtelevan suuruisia tilauksia. Normaalikokoiset 
muutaman kymmenen kappaleen suuruiset tilaukset eivät yleensä tuota ongelmia, mutta 
isot yksittäistilaukset sekoittavat valmistusketjun toimintaa huomattavasti, erityisesti jos 
isoja tilauksia tulee lyhyen ajan sisällä useita. Kysynnän vaihtelua ei käytännössä voida 
ennustaa tarkasti, minkä vuoksi tuotannon tasoittaminen on myös vaikeaa. Prosesseja 
voidaan kuitenkin kehittää reagoimaan paremmin menekin vaihteluun. Lopputuotteita 
kokoonpanevan yrityksen toimipaikan vaihtumisen myötä myös aiemmin käytössä ol-
leiden alihankkijoiden käytön järkevyyttä oli syytä arvioida uudelleen. Kasvaneiden 
välimatkojen myötä toimiminen kaikkien vanhojen alihankkijoiden kanssa ei uudessa 
toimipaikasta ole niin helppoa kuin aiemmin. 
 
Lisäksi tarkastelun kohteena olevan valmistusketjun ongelmana on monien nykyään 
käytössä olevien toimintatapojen tehottomuus. Tuotteiden valmistusprosessi kokonai-
suudessaan on tarpeettoman monimutkainen ja työläs materiaali- ja tietovirtojen osalta. 
Ketjun eri vaiheissa on useita tehtäviä, jotka eivät lisää valmistettavan tuotteen jalos-
tusarvoa. Prosesseja olisi pyrittävä yksinkertaistamaan ja tuotteiden jalostusarvoa kas-
vattavien vaiheiden osuutta lisäämään. 
 
Tarkasteltavaan tilaus-toimitusketjuun liittyviä ongelmia on tarkasteltu yksityiskohtai-
semmin luvussa 3, jossa esitellään tarkastelun kohteena olevaa tuotantoketjua. 
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1.3 Työn rakenne ja tutkimusmenetelmät 

Työ koostuu viidestä osasta, joista ensimmäisessä perehdytään työn teoreettiseen taus-
taan ja käytettyihin menetelmiin. Tätä työtä tehtiin tutustumalla työn aihetta käsittele-
vään suomen- ja englanninkieliseen kirjallisuuteen ja muuhun materiaaliin. Tässä yh-
teydessä käsitellään lean-periaatteita ja käsitteitä kuten hukkaa, imuohjausta sekä arvo-
ketjua ja arvoa, sekä muita työkaluja, joita tutkimusongelman selvitystyössä sovellettiin. 
 
Toisessa osassa esitellään tarkastelun kohteena oleva valmistusketju ja siihen kuuluvat 
toimijat. Tämän lisäksi osassa käsitellään valmistusketjun taustaa. 
 
Kolmannessa osassa esitellään työssä tehty lähtötilanteen kartoitus. Tätä työtä tehtiin 
sekä haastattelemalla tuotannosta vastaavia henkilöitä, että perehtymällä lattiatason toi-
mintaan itse tehtaalla. Muita lähtötietoja, kuten eri tuotenimikkeiden menekkejä, on 
kerätty lopputuotteiden kokoonpanossa ja myynnissä käytössä olevasta ERP-
toiminnanohjausjärjestelmästä (Enterprise Resource Planning).  
 
Työn neljännessä osassa keskitytään diplomityössä tehtyihin kehitystoimiin ja niiden 
käyttöönottoon. Osuudessa teoreettista tietoa on pyritty soveltaen viemään tuotantokäyt-
töön.  
 
Työn päättää osassa viisi esiteltävä kehitystoimien onnistumisen arviointi, ehdotus tule-
vaisuuden kehitystoimista ja lean-periaatteiden laajemmasta käyttöönotosta valmistus-
ketjun yrityksissä. 
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2 TUOTANNONOHJAUSMENETELMÄT 

2.1 Perinteinen tuotannonohjaus 

Teollinen tuotanto on perinteisesti ollut suuriin valmistuseriin perustuvaa joukkotuotan-
toa. Pitkistä asetusajoista johtuen samaa tuotetta valmistetaan suuria eriä, minkä seura-
uksena tuotannon läpäisyaika on myös pitkä. Suuria eriä valmistettaessa myös raaka-
aineiden ja keskeneräisen tuotannon (KET) varastomäärät ovat isoja. Kun komponentte-
ja ja puolivalmisteita varastoidaan suuria määriä, varaston epäkuranttiudesta mahdolli-
sesti aiheutuvat kustannukset ovat myös suuret. Syitä varaston epäkuranttiuteen voivat 
olla esimerkiksi komponentista löytyneen vian edellyttämä muutostarve tai komponent-
tia käyttävän lopputuotteen valmistuksen päättyminen. Teollisuudessa on myös yhä 
vahvasti vallalla perinteisen joukkotuotannon mentaliteetti, jossa arvostetaan eniten sitä, 
että tuotetaan mahdollisimman paljon tavaraa, vaikka sille ei olisikaan todellista asia-
kastarvetta. Tästä hyvä esimerkki on perinteistä joukkotuotantoa pitkään harrastanut 
amerikkalainen autoteollisuus. Kolmen suurimman autovalmistajan, Chryslerin, Fordin 
ja General Motorsin jälleenmyyjien autovarastot olivat ennen globaalia taantumaa 
vuonna 2006 niin isot, että vaikka autojen valmistus olisi pysäytetty kokonaan, olisivat 
varastot riittäneet keskimäärin noin neljäksi kuukaudeksi. (Womack & Jones 2003, s. 
67-69; Parry & Graves 2008, s. 4.) 
 
Työntöohjaus on teollisuudessa laajimmin käytössä oleva tuotannon ohjaustapa ja se 
soveltuu erilaisten tuotantomuotojen ohjaukseen. Työntöohjaus tarkoittaa erillisen val-
mistussuunnitelman perusteella toimivaa tuotantoa. Tässä tuotantovolyymin ajurina 
toimivat pääasiassa historiatiedot, eli aiempien vuosien tai muiden tarkastelujaksojen 
kuluessa toteutunut menekki, sekä ennusteet tulevasta kysynnästä. Työntöohjauksella 
toimivan tuotannon valmistussuunnitelman tekee yleensä tuotannonsuunnittelija tai 
suunnitteluorganisaatio. Suunnitelmalla ohjataan eri valmistustehtäviä ja kuvainnollises-
ti työnnetään tuotantoerä työnvaiheelta seuraavalla, koko valmistusketjun läpi. Tuotanto 
ei siis toimi todellisen asiakastarpeen mukaan, vaan siinä tuotteita tehdään varastoon 
(Make To Stock, MTS). Suuri epävarmuustekijä tällä tavalla toimivassa tuotannossa on 
se, kuinka hyvin tuotantosuunnitelma onnistuu vastaamaan todelliseen asiakastarpee-
seen. Tuotteen kysyntä saattaa muuttua yhtäkkiä, josta seurauksena on se, että tuotetaan 
joko liikaa tai liian vähän tuotoksia. Tuotettaessa liikaa valmisvarastot ja työnvaiheiden 
väliset puskurivarastot täyttyvät helposti keskeneräisestä tuotannosta ja niihin sitoutuu 
paljon pääomaa, mutta toisaalta toimitusvarmuus asiakkaalle on yleensä hyvä. (Haverila 
et al. 2009, s. 422; Parry & Graves 2008, s. 3; Liker 2004, s. 104-106.) 
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Ohjaustavan toimintaperiaatetta on havainnollistettu kuvassa 2.1, jossa materiaali virtaa 
vasemmalta oikealle työnvaiheelta seuraavalle. Työnvaiheita ohjaavat impulssit, eli työ-
tilaukset ja aikataulut tulevat aiemmin laaditusta tuotantosuunnitelmasta. (Haverila et al. 
2009, s. 422.) 
 

 
Kuva 2.1. Työntöohjauksen periaate. (Haverila et al. 2009, s. 423) 
 
Vaikka työntöohjaus soveltuukin monenlaisten tuotantomuotojen ohjaukseen, se on 
monesti ongelmallinen monimutkaisten ja laajojen valmistusketjujen ohjauksessa. 
Työntöohjaus ei myöskään sovellu hyvin pienten erien valmistukseen tai jos erilaisia 
valmistettavia tuotteita on paljon. Työntöohjaus onkin tehokkaimmillaan joukkotuotan-
nossa, jossa esimerkiksi vuosikohtaisia menekkejä pystytään arvioimaan ja ennusta-
maan riittävällä tarkkuudella. Koska työntöohjauksessa käytettävät tuotantosuunnitel-
mat perustuvat ennusteisiin ja historiatietoihin, ne eivät koskaan vastaa täysin todelli-
suutta, minkä lisäksi tuotanto ei aina pysty toimimaan suunnitelman edellyttämällä ta-
valla. Todellisen valmistustilanteen ja suunnitelman väliset ristiriitaisuudet johtavat 
myös helposti työnvaiheiden välisten varastojen kasvuun, sillä suunnitelmien puutteita 
ja tuotannossa olevia ongelmia yritetään paikata työnvaiheiden välisillä puskurivaras-
toilla. (Haverila et al. 2009, s. 422.; Nash & Poling 2008, s. 66.) 
 
Keskeneräisen tuotannon kertyminen välivarastoihin kasvattaa läpäisyaikoja, sillä tuo-
tannon suunnittelu ja hallinta muuttuu monimutkaisemmaksi. Suuret varastosaldot myös 
piilottavat muita tuotantoon mahdollisesti liittyviä ongelmia, kuten laatu- ja toimituson-
gelmia. Lisäksi nopean asiakasvasteen vuoksi ylläpidettävät tuotteiden korkeat varasto-
asteet tulevat kalliiksi ja erityisesti asiakasarvoa lisäämätöntä tuotteiden liikuttelua on 
paljon. Työntöohjauksen sujuvan toiminnan edellytyksenä onkin yleensä selkeä ja hal-
littavissa oleva valmistusprosessi ja kurinalainen toiminta. Työntöohjaus-periaatteella 
toimivassa tuotannossa syntyy yleensä todelliseen asiakastarpeeseen perustuvaa imuoh-
jausta käyttävää tuotantoa enemmän erilaisia hukkia. (Haverila et al. 2009, s. 422; 
Young 2010, s. 122.) 
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2.2 Lean 

Lean Management, tai yksinkertaisesti lean, on Toyota Production Systemiin (TPS) 
pohjautuva johtamisfilosofia. Toyota Motor Corporation perustettiin vuonna 1937 ja se 
on yli 50 vuoden ajan kehittänyt omaa järjestelmäänsä, jonka juuret ovat toisen maail-
mansodan jälkeisessä Japanille haasteellisessa ajassa. Sodan jälkeen maan talous oli 
huonossa kunnossa eikä läntisen tuotantoteknologian hankkiminen ollut mahdollista. 
Tämän lisäksi Japanin sisämarkkinat olivat melko pienet, mutta tarvetta oli monille eri-
laisille ajoneuvotyypeille. Eri ajoneuvotyyppien valmistusmäärät olivat niin pieniä, että 
Fordin 1900-luvun alussa kehittämät joukkotuotantotekniikat eivät soveltuneet japani-
laisen autoteollisuuden tarpeisiin. Tarvittavien osien valmistaminen käsityönä ei taas 
soveltunut joukkomarkkinoille tarkoitetun tuotteen valmistukseen. Toyotan pääinsinööri 
ja leanin isänä pidetty Taiichi Ohno (1912-1990) joutui kehittämään täysin uuden lähes-
tymistavan asiaan. (Womack et al. 2007, s. 47-50.) 
 
Ensiaskeleet kohti TPS-järjestelmää olivat hyvin käytännönläheisiä tuotannon kehitys-
toimia. Suuret yhdysvaltalaiset autonvalmistajat valmistivat tarvittavia osia isoina sar-
joina, jopa useiden vuosien ajan yhtäjaksoisesti. Toyota taas valmisti alkuaikoinaan vain 
muutamia tuhansia ajoneuvoja vuodessa, joten ohutlevyosien valmistukseen käytettäviä 
kalliita puristimia oli voitava käyttää joustavammin useiden erilaisten osien valmistuk-
seen. Ohno lähtikin lyhentämään puristimissa käytettävien muottien asetusaikoja, jolloin 
pärjättäisiin huomattavasti pienemmällä puristinmäärällä. Muotin vaihto vei lähtötilan-
teessa yleensä kokonaisen päivän, mutta Ohno onnistui kehittämään yksinkertaisia muo-
tinvaihtotekniikoita, ja vaihtoaika saatiin menetelmän kehittämisen myötä pudotettua 
kolmeen minuuttiin. Kun muotteja vaihdettiin muutaman tunnin välein, kuukausittain 
tapahtuvan vaihdon sijaan, huomattiin samalla että on halvempaa valmistaa osia pienis-
sä erissä. Tämä johtui pääosin siitä, että pienerävalmistuksessa varastointikustannukset 
ovat huomattavasti pienemmät, minkä lisäksi tuotevirheet paljastuvat pieniä eriä valmis-
tettaessa lähes välittömästi. Tämä taas johti siihen, että työntekijät huolehtivat parem-
min valmistuslaadusta. Samalla poistuivat suurerävalmistukseen liittyvät viallisten osien 
korjaamisesta tai hylkäämisestä aiheutuvat menetykset, sillä suuria eriä valmistettaessa 
vialliset tuotteet paljastuvat monesti vasta pitkän ajan kuluttua niiden valmistuksen jäl-
keen.  (Womack et al. 2007, s. 50-52.) 
 
Toyota siis oivalsi, että kun läpimenoajat minimoidaan ja keskitytään tuotantolinjojen 
joustavuuden kasvattamiseen, saadaan aikaan korkeampaa laatua, voidaan vastata asia-
kastarpeeseen nopeammin, tuottavuus sekä koneiden ja tilojen käyttöaste paranee. Kes-
kittyminen sekä aika- että materiaalihukan eliminoimiseen valmistusprosessin jokaises-
sa vaiheessa, takasi nopeat ja joustavat prosessit, jotka antavat asiakkaille mitä he ha-
luavat, silloin kun he haluavat, korkeimmalla mahdollisella laadulla, mutta silti kohtuul-
liseen hintaan. Järjestelmä pyrkii integroimaan kaikki tilaus-toimitusketjun jäsenet, toi-
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mittajat, valmistajat ja asiakkaan yhdeksi arvoketjuksi, jonka päätavoite on tuottaa arvoa 
asiakkaalle. (Liker 2004, s. 8; Husby & Swartwood 2009, s. 5.) 
 
Toyotalla ymmärrettiin, että jotta saadaan pienillä varastotasoilla toimiva joustava tuo-
tanto toimimaan ideaalisesti, tarvitaan erittäin osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa. 
Koska varastot ovat pienet, täytyy työntekijöiden ennakoida mahdolliset ongelmat en-
nen kuin ne konkretisoituvat, sillä muuten tuotanto joudutaan nopeasti pysäyttämään. 
Työntekijöiden täytyy myös aktiivisesti kehittää ratkaisuja kohdattuihin ongelmiin ja 
parempia toimintatapoja, sekä jakaa tätä tietoa keskenään. Toyotan järjestelmä osallis-
tuttaa työntekijöitä aivan toisella tavalla, kuin Fordin joukkotuotantofilosofia, jossa 
alimman tason tehdastyöntekijöitä ei pidetty korkeassa arvossa ja työtehtävät olivat yk-
sinkertaisia ja toistuvia. (Womack et al. 2007, s. 52-54) 
 
Toyotan mallissa työntekijät kokevat kuuluvansa yhteisöön, jonka puolesta he ovat 
valmiita tekemään parhaansa. Lean-kulttuurin onnistunut luominen ja yrityksen toimin-
tatapojen muuttaminen perinteisemmistä tavoista lean-tyyppisiksi, on pitkällinen ja työ-
läs prosessi. Monissa lean-kokeiluissa on keskitytty pinnallisesti vain leaniin kuuluvien 
tuotannollisten työkalujen, kuten imuohjauksen ja 5S:n hyödyntämiseen, ja samalla 
unohdettu kokonaan lean-kulttuurin luominen yritykseen, joka on pitkäaikaisvaikutusten 
kannalta vähintään yhtä tärkeää kuin käytännön lean-työkalut. Leanin onnistunut sovel-
taminen edellyttää koko henkilöstön ja erityisesti korkeimman johdon sitoutumista uu-
siin toiminta- ja ajattelutapoihin. Teollisuudesta löytyy useita varoittavia esimerkkejä, 
kuinka riittämätön sitoutuminen käynnistettyyn lean-projektiin on johtanut joko nolla-
hyötyyn tai jopa lähtötilannetta huonompaan lopputulokseen. Uusien toimintatapojen 
vakiinnuttaminen osaksi normaalia, rutiininomaista toimintaa, vaatiikin pitkäjänteistä ja 
kurinalaista työtä. Lean-muutoksen käynnistäminen on monesti järkevintä tehdä aloit-
tamalla rajattuja pilottiprojekteja, joiden onnistumisesta voidaan olla kohtalaisen varmo-
ja. Tällä tavoin saadaan nopeita tuloksia, mikä vähentää muutosvastarintaa ja lisää in-
nostusta asiaa kohtaan. (Womack et al. 2007, s. 52-54; Moore 2007, s. 7; Liker 2004, s. 
7-11.) 
 
JIT (Just-In-Time), eli suomeksi juuri oikeaan aikaan, on Toyotalta lähtöisin oleva tuo-
tantofilosofia, jonka suomenkielinen vastine on JOT (Juuri Oikeaan Tarpeeseen). Toyo-
tan merkitys JIT-tuotannon ja imuohjaustekniikoiden kehityksessä on ollut suuri, JIT on 
myös tärkeä leanin peruspilari. JIT:n idea on toimittaa oikeita tavaroita, oikeaan aikaan 
ja oikea määrä niitä tarvitsevalle sisäiselle tai ulkoiselle asiakkaalle. JIT on joukko peri-
aatteita, työkaluja ja tekniikoita, jotka mahdollistavat tuotteiden valmistamisen ja kulje-
tuksen pienissä erissä, lyhyillä läpimenoajoilla. Työkaluihin kuuluvat muun muassa 
imuohjaus, tuotannon tasoitus ja virtautus. JIT-tuotanto edellyttää sitä, että toimittajat 
toimittavat osia ja materiaaleja kun niitä tarvitaan, joskus päivittäin ja joskus viikoittain. 
Se mahdollistaa tehtaan toiminnan ilman suuria varastoja ja varmuusvarastoja. JIT-
tehtaat ovat hyvin laatutietoisia ja kaikenlaisen hukan eliminointi on hallitseva teema. 
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Laadun pitää ylettyä myös tavarantoimittajille. Toimitusvarmuuden ja laatunäkökohtien 
vuoksi pitkäaikaiset toimittajasuhteet ovatkin JIT:ssä erityisen tärkeitä. Kun laatuon-
gelmia kohdataan, tuotanto pysäytetään ja ongelman aiheuttaja korjataan heti sen sijaan, 
että viallisia tuotteita poimittaisiin pois tuotantolinjalta. Japanissa Tokiossa JIT:stä on-
kin tullut niin hallitseva toimintatapa yrityksille, että useat samaan aikaan liikkeellä ol-
leet tavarantoimittajat ovat aiheuttaneet pahoja liikenneruuhkia. (Liker 2004, s. 23; 
Young 2010, s. 311.) 
 
TPS-järjestelmä oli pitkään tunnettu vain Japanin rajojen sisäpuolella. Tämä johtui pit-
kälti siitä, että aihetta käsittelevää japaninkielistä kirjallisuutta ei aikanaan käännetty 
juurikaan englannin kielelle. Toyotan johtamisfilosofia ja TPS tuli suuremman yleisön 
tietoisuuteen lean-nimellä pääasiassa vasta vuonna 1990 julkaistun James Womackin, 
Daniel Jonesin ja Daniel Roosin kirjoittaman The Machine That Changed The World 
kirjan myötä. Lean-filosofia sellaisena, kuin se nyt tunnetaan, ei siis ole enää kovin uusi 
asia. Monet leaniin kuuluvat periaatteet, kuten imuohjaus on jo vanha, eika alun perin 
Toyotan kehittämä idea, mutta Toyota on onnistunut jalostamaan toimintatavoista poik-
keuksellisen menestyksekkään yhdistelmän. Toisin kuin monet leania käsittelevät kirjat 
kertovat, lean ei ole vain nippu työkaluja toiminnan tehostamiseen, vaan kokonainen 
kulttuuri ja ajatusmaailma, joka huomioi myös järjestelmään kuuluvien ihmisten tärkey-
den. Leanin keskeinen idea on koko henkilöstön osallistuttaminen ja tuotanto- ja kehi-
tysprosessien muuttaminen jokapäiväiseksi rutiiniksi. Tämä puoli leanista on vähintään 
yhtä tärkeä kuin yleensä leaniin assosioitavat työkalut. Myös leaniin kuuluvat työkalut 
ovat paljon tehokkaampia, kun niitä tuetaan koko yrityksen laajuisella pitkän aikavälin 
johtamisfilosofialla.  (Husby & Swartwood 2009, s. 5-6; Liker 2004, s. 34, 87.) 
 
Toyotan toimintatapojen menestyksellisyydestä kertoo hyvin se, että yhtiö tuotti liike-
voittoa vuodesta 1950 aina vuoteen 2008 saakka jokaisena vuotena. Menestyskulun 
katkaisi vasta vuonna 2008 alkanut globaali taloudellinen taantuma ja öljyn hinnan nou-
su. Tästä ei kuitenkaan päässyt muodostumaan pidempiaikaista trendiä, vaan jo vuonna 
2009 Toyota teki taas voittoa. Tällainen pitkäaikainen kannattavuus on poikkeuksellista 
autoteollisuudessa, jossa vastaavia esimerkkejä ei juuri ole. Hyvänä vertailukohtana 
ovat  isot autonvalmistajat Yhdysvalloissa, joille taantuma aiheutti lähes ylitsepääsemät-
tömiä ongelmia. Toyota on myös japanilaisessa autoteollisuudessa omassa luokassaan, 
sillä valmistettua autoa kohden tehty voitto on Toyotalla 80 % korkeampi, kuin kakkos-
paikalla olevalla Hondalla. Myös laadullisesti Toyota on omassa luokassaan, vaikka 
täysin ilman ongelmia sekään ei ole selvinnyt. Tästä merkittävin esimerkki on vuonna 
2009 tapahtunut miljoonien autojen takaisinkutsu. (Liker & Convis 2012, s. 1-3.) 
 
Perinteisessä lähestymistavassa tuotannon kehittämiseen keskitytään paikallisten kehi-
tyskohteiden tunnistamiseen. Lopputuloksena voi olla yksittäisen prosessin suoritusky-
vyn merkittävä parantuminen, mutta sillä ei yleensä ole suurta vaikutusta koko valmis-
tusketjun näkökulmasta. Koska monissa prosesseissa on vain harvoja vaiheita, jotka 
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todellisuudessa lisäävät asiakasarvoa, ei näiden vaiheiden kehittäminen vaikuta paljoa. 
Tärkeämpää onkin keskittyä arvoa tuottamattomien vaiheiden vähentämiseen tai eli-
minoimiseen. Lean-kehitysprojektissa suurin osa hyödystä saadaan juuri arvoa tuotta-
mattomien vaiheiden osuuden vähenemisestä. (Liker 2004, s.31-32.) 
 
Womackin ja Jonesin mukaan (2003, s.15-26) leanin viisi avainkonseptia ovat: 

1. arvo asiakkaan näkökulmasta 
2. arvoketju, eli informaatio- ja materiaalivirta toimittajilta asiakkaille 
3. virtaus, eli materiaalin ja tiedon jatkuva synkroninen kulku arvoketjun läpi 
4. imu, eli todelliseen kysyntään perustuva materiaalin valmistus ja kuljetus 
5. täydellisyys, eli loputon pyrkimys nollavirhetilaan. 

 

2.2.1 Asiakasarvo 

Asiakasarvon uudelleenarviointi ja määrittely fundamentaalisesti uudella tavalla ei 
yleensä ole yrityksissä helppoa, sillä usein yritykset haluavat tuottaa niitä tuotteita tai 
palveluita, joita ne tekevät jo ennestään. Samoin asiakkaat osaavat monesti vaatia vain 
eri variaatioita siitä, mitä heille jo ennestään tarjotaan. Monesti teknologia-alalla toimi-
vissa yrityksissä asiakasarvoa määritellään lean-näkökulmasta virheellisesti insinöörien 
kehittämien hienostuneiden ja monimutkaisten teknisten ratkaisujen kautta, jotka saatta-
vat kuitenkin olla tuotteen loppukäyttäjän kannalta yhdentekeviä. Usein yritykset työn-
tävät tuotteitaan markkinoille ja vakuuttelevat asiakkailleen sen jälkeen tuotteiden ole-
van sitä, mitä asiakkaat oikeasti tarvitsevat. Toinen yleinen ongelma arvon määrittämi-
sessä on tilaus-toimitusketjun yritysten erilaiset arvon määritelmät, sillä jokainen ketjun 
jäsen määrittelee arvon eri tavalla omien tarpeidensa mukaan. Kun ketjun yritysten ar-
vokäsitykset poikkeavat toisistaan, syntyy ristiriitoja. Jokainen ketjun jäsen keskittyy 
tuottamaan arvoa optimoimalla omaa toimintaansa, mutta ketjun toiminta kokonaisuu-
tena jää huomiotta. (Womack & Jones 2003, s. 16-17, 31-34.) 
 
Lean-ajattelun keskeinen lähtökohta on arvon määritys asiakkaan näkökulmasta, eli se 
mitä asiakas haluaa tuotteelta, palvelulta tai prosessilta. Viimekädessä vain asiakas voi 
määrittää arvon, ei tuotetta valmistava tai palvelua tarjoava yritys. Asiakas voi olla joko 
sisäinen, kuten seuraava työnvaihe valmistusketjussa, tai ulkoinen loppuasiakas. Perin-
teisiin arvokäsityksiin keskittymisen sijaan lean kannustaa jatkuvasti kyseenalaistamaan 
yrityksissä olemassaolevia käsityksiä asiakasarvosta ja uudelleenajattelemaan arvon 
käsitettä. Tämä edellyttää yleensä uusien kanssakäymistapojen käyttöönottoa asiakkai-
den ja arvoketjun muiden yritysten kanssa. Asiakasarvon onnistuneen määrittelyn myötä 
tavoitteena on keskittyä arvoa tuottavien prosessien tehostamiseen ja arvoa tuottamat-
tomien työnvaiheiden eliminoimiseen. Kun arvoa tuottamattomat työnvaiheet poiste-
taan, lopputuloksen pitäisi olla virtaviivaisempi ja läpäisyjan huomattavasti lähtötilan-
netta lyhyempi. Jos taas ei ole tiedossa, mistä asiakas on valmis maksamaan, on toden-
näköistä, että kulutetaan resursseja väärien asioiden tekemiseen. Väärän tuotteen tai 
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palvelun tarjoaminen asiakkaalle on hukkaa, vaikka se tehtäisiinkin muutoin moitteet-
tomasti. (Womack & Jones 2003, s. 16-19, 30-35; Liker 2004, s. 27-28.) 
 

2.2.2 Arvoketju 

Arvoketju on informaatio- ja materiaalivirta toimittajien toimittajilta asiakkaiden asiak-
kaille. Se tarkoittaa siis kaikkia niitä toimia, joita tuotteen valmistamiseen tarvitaan. 
Yritys on vain niin vahva kuin sen arvoketju. Toyotan menestys juontuu pitkältä tehok-
kaan ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvan arvoketjun luomisesta. Vahvan ket-
jun rakentaminen vaatii paljon aikaa ja työtä. Lopputuloksen pitäisi myös olla sellainen, 
että kaikki ketjun jäsenet hyötyvät, sillä muuten tehokkaan ketjun rakentaminen on 
yleensä mahdotonta. (Husby & Swartwood 2009, s. 6; Womack & Jones 2003, s. 19-
21.) 
 
Arvoketjuun lasketaan monesti kuuluvan kaikki toimet tilauksen saapumisesta valmiin 
tuotteen tai palvelun toimitukseen ja siihen kun siitä saadaan maksu asiakkaalta. Teh-
taan lattiatasolla fokus on kuitenkin yleensä raaka-aineiden hankinnasta siihen, kun tuo-
te lähtee asiakkaalle. Arvoketjuanalyysin avulla voidaan kartoittaa tilaus-
toimitusprosessin kulku, siihen kuuluvat työnvaiheet ja niiden lisäksi myös työhön liit-
tyvät informaatiovirrat. Analyysin myötä saadaan tärkeää tietoa prosessiin kuuluvista 
työnvaiheista ja tarvittavista tietovirroista, sekä niiden keskinäisistä riippuvuuksista. 
Lisäksi arvoketjuanalyysi auttaa ymmärtämään prosessia kokonaisuudessaan ja hahmot-
tamaan missä vaiheissa tuotteen tai palvelun lisäarvo muodostuu ja mitkä vaiheet taas 
ovat vain hukkaa. Yksi arvoketjuanalyysista saatavien tulosten tärkeimpiä käyttötarkoi-
tuksia on juuri hukan tunnistaminen ja sen eliminoiminen. (Nash & Poling 2008, s. 1-2; 
Liker 2004, s. 29-30.) 
 
Womackin ja Jonesin mukaan (2003, s. 19-21) arvoketjuanalyysi tuo valmistusketjusta 
lähes aina esiin kolme erityyppistä toimintoa:   

1. Toiminnot, jotka luovat yksiselitteistä arvoa, kuten esimerkiksi osien koneista-
minen. 

2. Toiminnot, jotka eivät luo arvoa, mutta ovat välttämättömiä tuotteen valmistuk-
sen kannalta, kuten esimerkiksi hitsaussaumojen tarkistaminen laadun varmis-
tamiseksi. 

3. Toimintoja, jotka eivät luo arvoa ja jotka voidaan eliminoida kokonaan. 
 
Useasta erillisestä yrityksestä muodostuvan arvoketjun ongelma on monesti se, että yri-
tykset eivät tunne toistensa toimintoja ja kokonaiskuva arvoketjusta jää epäselväksi. 
Usein yritykset ovat luontaisen epäluuloisia toisiaan kohtaan, eivätkä halua paljastaa 
liikaa toimintatavoistaan. Lisäksi yritykset ovat tottuneet keskittymään tarkasti vain 
omaan toimintaansa. Tällöin yritysten keskenään yhteensopimattomista toimintatavois-
ta, kuten materiaalien välittämisestä epäoptimaalisessa muodossa, aiheutuva hukka jää 
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helposti huomaamatta. Minimaaliseen hukan määrään pyrkivän arvoketjun muodosta-
minen vaatiikin uutta suhtautumistapaa yritysten välisiin suhteisiin. Ketjun yrityksillä 
tulisi olla sovittuna yhteiset toimintaperiaatteet ja tuotteen valmistusprosessi eri vaihei-
neen tulisi myös olla mahdollisimman läpinäkyvä kaikille arvoketjun jäsenille. (Wo-
mack & Jones 2003, s. 20-21.) 
 
Yleinen tapa arvoketjuanalyysin tekoon, on tehdä arvovirtakartta (engl. Value Stream 
Map, VSM). Arvoketjuanalyysin luominen voidaan jakaa kahteen eri vaiheeseen, nyky-
tilan kartoitukseen ja tulevaisuudessa tavoitteena olevan arvoketjun luomiseen. Nykytila 
on tunnettava, ennen kuin voidaan aloittaa kehitystyön tavoitteiden määritystyö. Nykyti-
lan kartoituksen toinen tärkeä tarkoitus on vakuuttaa johto ja työntekijät nykytilasta ja 
siitä että parantamisen varaa on. Arvoketju jaetaan yleensä kolmeen erilliseen osioon 
seuraavan listan mukaisesti:  

1. prosessi- tai tuotantovirta 
2. kommunikaatio- tai informaatiovirta 
3. aikajanat ja siirtoetäisyydet (matkat). (Nash & Poling 2008, s. 2.) 

 
Prosessi- tai tuotantovirta piirretään usein horisontaalisena jonona tehtäviä vasemmalta 
oikealle, jossa näkyy tehtävien väliset varastot ja materiaalin siirtotapa. Arvoketju-
kartan kommunikaatio- tai informaatiovirtaosioon dokumentoidaan kaikki prosessiin 
liittyvät muodolliset ja epämuodolliset informaatiovirrat. Kartan pohjalla sijaitsevat 
aikajanat ja usein myös siirtoetäisyydet. Aika esitetään kaksitasoisena viivana, jossa 
ylempi kertoo siirtelyyn kuluvan ajan työnvaiheiden välillä ja alempi yhteenlasketun 
vaiheajan. Esimerkki edellä kuvatun kaltaisesta arvovirtakartasta näkyy kuvassa 2.2. 
(Nash & Poling 2008, s. 2-9) 
 
 

TUOTANNONOHJAUS

RAAKA-AINE-
TOIMITTAJA

Ennusteet

2 x viikko

Särmäys Hitsaus 1 Hitsaus 2 Kokoonpano Toimitus

ASIAKAS

Viikottainen tuotanto-ohjelma

Ennusteet

Päivittäiset 
tilauksetViikkotilaukset

MRP

Päivittäin

Läpäisyaika = 
23.5 päivää
Arvoa lisäävä 
aika = 185 sek  

Kuva 2.2. Arvovirtakartta (Womack & Jones 2003, s. 317) 
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2.2.3 Virtaus 

Tuotteita voidaan valmistaa kahdella eri tavalla: perinteisenä erätuotantona tai pyrkien 
lean-filosofian ideaalitavoitteeseen, yhden kappaleen virtaukseen. Tuotannon virtautta-
misessa suurin haaste on se, että asioiden tekeminen erissä tuntuu monille ihmisille 
luontaisesti tehokkaimmalta tavalta tehdä asioita. Perinteisessä erätuotannossa saman-
tyyppiset toiminnot ja koneet kootaan yleensä samoille osastoille. Koko erälle valmis-
tettavia tuotteita tehdään yksi työnvaihe kerrallaan, jonka jälkeen valmis erä siirretään 
eteenpäin. Työnvaiheesta valmistuneet osat odottavat, että koko erä saadaan ajettua ky-
seisen vaiheen läpi. Tämän jälkeen osaerä kuljetetaan erilliseen välivarastoon tai suo-
raan seuraavalle työnvaiheelle odottamaan, että työnvaihe on valmiina aloittamaan osien 
prosessoinnin. Valmistettavat tuotteet matkaavat osastolta toiselle, kunnes työ on val-
mis. Tähän saattaa kulua runsaasti aikaa, varsinkin jos eri valmistustehtävistä vastaavat 
osastot ovat maantieteellisesti kaukana toisistaan. Tämä lähestymistapa pitää henkilös-
tön näennäisen tuotteliaana ja laitteet käynnissä. Toiminta näyttää tehokkaalta, mutta 
sitä se ei kuitenkaan ole, sillä osat viettävät suuren osan ajastaan odottaen omaa vuoro-
aan. Myös osien siirto välivarastoon ja taas nouto sieltä seuraavaan työnvaiheeseen ku-
luttaa aikaa ja resursseja, jotka voitaisiin käyttää varsinaiseen valmistustyöhön. Tämän 
takia työnvaiheet voidaan lähes poikkeuksetta tehdä tehokkaammin ja tarkemmin, kun 
tehdään yksi tuote kerrallaan raaka-aineista aina valmiiksi asti. (Womack & Jones 2003, 
s. 21-23; Hobbs 2003, s. 3-4.) 
 
Perinteinen tapa kerätä samantyyppiset työnvaiheet ja koneet omiksi osastoikseen johtaa 
yleensä siihen, että tuotantokapasiteetti ei jakaudu tasaisesti. Tämä aiheuttaa epätasa-
painoa valmistusprosessien välille, joka näkyy KET-varastojen kasvamisena. Materiaa-
livirtojen ja työn ohjaus hankaloituu, joiden lisäksi funktionaalinen tuotannon järjestely 
aiheuttaa myös paljon ylimääräistä materiaalien siirtelyä. Oleellinen vaihe tuotannon 
virtautuksessa onkin valmistusprosessien ja koneiden järjestelminen tiloihin siten, että 
ne ovat lähellä toisiaan. Yleinen ja toimivaksi todettu tapa tähän on kuvan 2.3 mukainen 
U-muotoinen solutuotanto, tosin muitakin toimivia ratkaisuja on, kuten L-muotoon jär-
jestetty solu. (Hobbs 2003, s. 4-5; Liker 2004, s. 96-98.) 
 

 
Kuva 2.3. U-muotoinen tuotantosolu. (Liker 2004, s. 98) 

Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 4

Vaihe 7

Vaihe 6

Vaihe 5 Vaihe 3
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U-solu on erityisen hyvä muoto ihmisten ja materiaalien liikkumisen sekä kommunikaa-
tion kannalta. Tällainen tuotannon järjestely mahdollistaa sen, että yhden työnvaiheen 
valmis tuotos voidaan syöttää suoraan seuraavalle työnvaiheelle, mikä vähentää proses-
sien välisen keskeneräisen tuotannon määrää ja läpimenoaikoja huomattavasti. Kun ko-
neiden osastomaisesta jaottelusta luovutaan, ei eri osastojen välistä kapasiteetin epäta-
sapainoa enää ole, jolloin keskeneräinen tuotanto ei myöskään pääse kertymään osasto-
jen ja työnvaiheiden välille. Perinteiseen erätuotantoon tavallisesti assosioitavat odotus- 
ja jonotusajat pienenevät huomattavasti. (Hobbs 2003, s. 4-5; Liker 2004, s. 96-98.) 
 
Perinteisessä tuotantotoiminnassa jalostavan työn osuus on käytännössä poikkeuksetta 
tuotannon läpimenoaikaa pienempi. Kuvassa 2.4 on havainnollistettu läpimenoajan ja 
varsinaisen jalostavan työn suhdetta. Ennen kuin tuotteet ajetaan jonkin työnvaiheen 
läpi, on luotava työnvaihekohtainen työsuunnitelma. Tämän jälkeen materiaali joutuu 
jonottamaan vuoroaan työnvaiheiden välisessä puskurivarastossa ja mahdollisesti työka-
lunvaihdosta sekä muista valmisteluista aiheutuvan asetusajan verran. Varsinaisen jalos-
tavan työn osuus on pieni jalostamattoman työn osuuteen verrattuna. Työnvaiheet, jotka 
eivät lisää asiakasarvoa, luokitellaan lean-tuotannossa hukaksi ja niiden osuus pyritään 
minimoimaan ja mahdollisuuksien mukaan eliminoimaan kokonaan pois. Tähän tavoit-
teeseen voidaan pyrkiä yhden kappaleen virtaukseen pyrkivien lean-menetelmien käyt-
töönotolla. Tuotannon virtauttaminen ja yhden kappaleen virtaukseen pyrkiminen pa-
kottaa käytännössä ottamaan käyttöön muitakin lean-työkaluja ja menetelmiä, kuten 
ennakoivaa kunnossapitoa, sillä välivarastojen pienenemisen myötä myös tuotannossa 
piilevät virheet tulevat helpommin esiin. Mahdollisten ongelmien korjaaminen on kaik-
kien työntekijöiden vastuulla.  (Hobbs 2003, s. 23-24; Liker 2004, s. 87-88.) 
 

 
Kuva 2.4. Jalostavan ja jalostamattoman työn osuus. (Hobbs 2003, s. 23-24) 

VAIHE 3

VAIHE 2

VAIHE 1

VALMISTUKSEN LÄPÄISYAIKA

PROSSESSIN VAIHEAIKOJEN SUMMA

TUOTANTO-
SUUNNITELMA JONOTUS AJO

JONOTUS AJO

JONOTUS AJO

TUOTANTO-
SUUNNITELMA

TUOTANTO-
SUUNNITELMA
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Yhden kappaleen lean-tuotanto on toimivaksi todettu tekniikka, joka mahdollistaa toi-
mimisen ilman odotusviiveitä, pullonkauloja ja pysähdyksiä. Edellä mainitut hukat saa-
daan eliminoitua lean-menetelmillä yhdistämällä ja tasapainottamalla työnvaiheita, mikä 
mahdollistaa tuotteiden jatkuvan virtauksen suoraan seuraavalle vaiheelle. Tällä tavoin 
läpimenoaika on aina lyhyempi, kuin erätuotantoon tarvittava aika. (Hobbs 2003, s. 4; 
Liker 2004, s. 95-95.) 
 
Jotta valmistusketjuun kuuluvat työnvaiheet saadaan tasapainotettua ja virtautettua, täy-
tyy määrittää tahti, jolla tuotokset etenevät vaiheelta toiselle. Tätä tahtia kutsutaan Takt-
ajaksi. Virtaus saadaan aikaan tahdistamalla kaikki työnvaiheet lasketun Takt-ajan kans-
sa. Takt-aika lasketaan yleensä yhtälön (1) mukaisesti: 
 

	
	 ö 	 ∗ 	 ä ä ä	

ä ä 	 ää ä
																			 1  

 
Laskettu Takt-aika siis kertoo kuinka pitkän ajan välein linjan loppupäästä valmistuu 
uusi tuote. Tuotteen valmistamiseen tarvittavasta kokonaisajasta riippumatta kokonais-
aika jaetaan työnvaiheisiin, joista kunkin kesto on Takt-ajan suuruinen. Kuvassa 2.5 
näkyy virtautettu valmistusketju, jossa jokaisesta työnvaiheesta valmistuu tuotos aina 
Takt-ajan välein. Kun työnvaiheet ja niiden tuotokset etenevät valmistusketjussa synk-
ronisesti, vaiheiden välisten KET-puskurien koko pienenee merkittävästi ja ideaalitilan-
teessa niitä ei tarvita ollenkaan. (Hobbs 2003, s. 22-25; Liker 2004, s. 94-95.) 
 

 
Kuva 2.5. Virtautettu tuotanto. (Hobbs 2003, s. 25) 
 
Tuotannon tasoitus (heijunka) on virtautuksen ja imuohjausjärjestelmien perusta. Tasoi-
tettu tuotanto tarkoittaa sitä, että joka päivä tuotetaan kutakuinkin sama määrä ja sekoi-
tus eri tuotteita. Sen sijaan että jokaisella eri tuotteella on oma tuotantolinjansa, kaikkia 
tuotteita voidaan tehdä sekaisin samalla tuotantolinjalla. Tuotannon tasoituksen ehtona 
ovat lyhyet asetusajat ja käytettävien koneiden joustavuus, jolloin valmistettavan tuot-
teen vaihtaminen ei muodostu ongelmaksi. Kysynnän muutoksiin voidaan vastata muut-
tamalla tasoitettua tuotanto-ohjelmaa pienin askelin ajan myötä. Monesti on myös jär-
kevää kasvattaa valmisvarastoa niin, että tuotanto-ohjelmaa saadaan tasoitettua sen si-
jaan että tehdään tuotteita suoraan vaihtelevan asiakastarpeen mukaan. (Liker 2004, s. 8-
9; Kanban for the Shopfloor 2002, s. 42-45.) 
 

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4

25 % 50 % 75 % 100 %

TAKT TAKT TAKT TAKT
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Tuotannon virtautus on suhteellisen helppo toteuttaa tilanteessa, jossa valmistetaan hy-
vin rajallista tuotevalikoimaa, suuria määriä ja useiden vuosien ajan. Tilanne muuttuu 
haasteelliseksi, kun tavoitteena on virtauttaa pienerätuotantoa, eräkokojen ollessa kym-
meniä tai satoja kappaleita. Tämän tyyppinen tuotanto muodostaa suuren osan teollises-
ta tuotantotoiminnasta. Virtautuksen edellytyksenä pienerätuotannossa on lyhyet asetus-
ajat, sillä valmistettava tuote vaihtuu usein. Asetusaikojen lisäksi oleellista on kooltaan 
ja muilta ominaisuuksiltaan pienerätuotantoon soveltuvien laitteiden käyttö, jolloin eri 
työnvaiheet voidaan sijoittaa lähekkäin ja tuotteiden jatkuva virta työnvaiheelta toiselle 
voidaan saavuttaa. Keskittyminen tuotannon virtautukseen on nykyäänkin Toyotan glo-
baaliin menestyksen perusta. Monet yritykset käyttävät yhä joukkotuotantotekniikoita, 
jotka toimivat kyllä hyvin 1920-luvulla. Silloin joustavuus ja asiakaskohtaiset tarpeet 
eivät olleet tärkeitä. Nykyään asiakkaat vaativat kuitenkin enemmän valinnanvaraa, 
jolloin perinteinen suurerätuotanto ei ole enää optimaalisin tuotantomuoto. (Womack & 
Jones 2003, s. 22-24; Liker 2004, s. 8-9.) 
 

2.2.4 JIT, imuohjaus ja kanban 

Luvussa 2.1 käsitellyn työntöohjauksen ongelmat johtuvat siitä, että tuotanto ei seuraa 
todellista asiakastarvetta, vaan tuotantoa ohjataan ennusteilla. Kun tavaraa tuotetaan 
todellisesta tarpeesta poikkeava määrä aiheuttaa se monenlaisia ylimääräisiä kustannuk-
sia, kuten lisääntyneitä varastointikustannuksia ja tavaroiden siirtelyä, sekä odottelua 
tavaroiden loppuessa kesken. Varastojen kasvattaminen, jotta vältetään tarvittavien osi-
en loppuminen, ei myöskään ole ongelmatonta. Likerin (2004, s.104) mukaan Taiichi 
Ohno sanoi ”mitä enemmän varastoa yrityksellä on, sitä todennäköisemmin sillä ei ole 
sitä mitä se tarvitsee”. 
 
Lean-tuotannossa laajalti käytetyssä imuohjaus-toimintatapa ei kärsi monista työntöoh-
jaukseen liittyvistä ongelmista. Imuohjaus on supermarketti-konseptin inspiroima tuo-
tannon ohjausmenetelmä. Supermarketissa hyllyillä on aiemmin toteutuneeseen menek-
kiin ja esimerkiksi sesonkikohtaisiin myyntiodotuksiin perustuvia määriä tuotteita. Asi-
akkaat keräävät hyllyiltä haluamansa tuotteet ja hyllyjä täytetään jaksoittain sitä mukaa, 
kun tuotteita kuluu. Myymälähenkilöstö ei työntöohjauksen tapaan siis työnnä hyllyihin 
tavaraa aiemmin laaditun ennusteisiin perustuvan suunnitelman mukaan, vaan ainoas-
taan täydentää hyllyjä todellista kulutusta seuraten, ennen kuin mikään tuote pääsee 
loppumaan kokonaan. Vietäessä imuohjauksen keskeinen idea teolliseen tuotantoon 
tärkeää on, että tuotteita ei valmisteta luvussa 2.1 esitellyn työntöohjauksen tavoin suu-
ria eriä aiemmin laaditun suunnitelman mukaan, vaan todellisen asiakastarpeen ja kulu-
tuksen mukaisesti. Imuohjaus on siis materiaalintäydennystapa, jota todellinen kulutus 
ohjaa. Teollisen valmistusketjun viimeinen vaihe, monesti kokoonpano, imee osia val-
mistusketjussa sitä edeltäviltä osia tuottavilta vaiheilta asiakastarpeen mukaisesti, eli 
valmistusimpulssit kulkevat ketjussa lopusta ketjun alkupäätä kohti. Kokoonpanoa edel-
tävät, osia valmistavat työnvaiheet, eivät tuota uusia osaeriä ennen kuin seuraava työn-
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vaihe viestii tarpeesta. Tärkein imuohjauksesta saatava hyöty onkin ylituotannosta ai-
heutuvan hukan vähentäminen. (Haverila et al. 2009, s. 422-423; Kanban For The Shop-
floor 2003, s. 2-3; Liker 2004, s. 104-106.) 
 
Imuohjausjärjestelmän toimintaperiaatetta on havainnollistettu kuvassa 2.6. Katkovii-
voilla merkityt ohjaus- eli tarveimpulssit kulkevat järjestelmässä ketjun lopusta ketjun 
alkuun, työnvaiheelta aina sitä edeltävälle vaiheelle. Työnvaihe siis tilaa sitä edeltävältä 
vaiheelta lisää osia todellisen kulutuksen mukaan. Yhtenäisillä nuolilla merkitty materi-
aalivirta kulkee työntöohjauksen tavoin vaiheelta seuraavalle vaiheelle valmistusketjun 
mukaisessa järjestyksessä, mutta mikään työnvaihe ei valmista lisää tuotoksia, ennen 
kuin seuraava työnvaihe on tilannut täydennyserän. (Haverila et al. 2009, s. 422-423.) 
 

 
Kuva 2.6. Imuohjauksen periaate. (Haverila et al. 2009, s. 422) 
 
Hyvä käytännön esimerkki imuohjausperiaatteesta on auton bensatankin uudelleentäyt-
tö. Kun bensa alkaa käydä vähiin, bensamittarin viisari kertoo tästä. Lisäksi auton koje-
taulussa voi olla erillinen valo, joka syttyy kun bensiini on loppumassa. Kun kuljettaja 
saa signaalin täydennystarpeesta, hän ajaa bensa-asemalle ja tankkaa auton. Täydennys 
tehdään siis kun bensaa on vielä pieni varmuusvarasto jäljellä.  (Liker 2004, s.23) 
 
Imuohjauksen yksinkertaisin ja yhä käytetyin muoto on kaksilaatikkojärjestelmä. Siinä 
työasemalla yhtä komponenttityyppiä varastoidaan kahdessa identtisessä varastoastias-
sa, kuten esimerkiksi laatikossa tai lavalla. Kummassakin astiassa on sama määrä kom-
ponentteja. Kun ensimmäinen laatikko kuluu tyhjäksi, on se merkki siitä, että laatikko 
pitää täyttää uudelleen tai korvata täysinäisellä laatikolla. Ensimmäisen laatikon täyden-
tämiseen kuluvana aikana komponentteja käytetään toisesta laatikosta. Tällöin kom-
ponentit eivät pääse loppumaan kesken, kunhan laatikoissa oleva komponenttimäärä ja 
täydennysväli ovat keskenään tasapainossa. Laatikossa pitäisi siis olla ainakin tyhjäksi 
kuluneen laatikon täydennysajan tarpeen verran komponentteja, mutta mieluusti vähän 
enemmän. Kaksilaatikkojärjestelmä on ollut olemassa jo kauan ennen leania. Sen käyttö 
väheni merkittävästi MRP (Material Requirements Planning) -
tuotannonohjausjärjestelmien käyttöönoton myötä 60–80 -luvuilla, ja onkin pitkälti ja-
panilaisten valmistajien ansiota, että järjestelmän käyttö on herännyt uudelleen henkiin.  
(Hobbs 2003, s. 135-136.) 
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Imuohjausperiaatteesta on käytössä monia eri variaatioita, esimerkiksi toimittajien tai 
omien osavalmistusosastojen ohjaukseen. Myös tehtaissa, jotka toimivat työntöohjaus-
periaatteella, voidaan hyödyntää imuohjausta vakio-osien tai -kokoonpanojen ohjauk-
sessa. Yksi merkittävimmistä imuohjauksesta saatavista hyödyistä on järjestelmän toi-
mintavarmuus, sillä materiaalikirjanpitoon tai valmistuksenohjaukseen liittyvät ongel-
mat eivät yleensä häiritse imuohjausjärjestelmää. Monituoteympäristössä työntöohjaus 
tai imu- ja työntöohjauksen yhdistelmä saattaa olla puhdasta imuohjausta tehokkaampi 
ratkaisu. (Haverila et al. 2009, s. 423.) 
 
Kompromissina yhden kappaleen virtauksen ja työntöohjauksen välille, Ohno päätti 
luoda pienet puskurivarastot peräkkäisten prosessien välille parantaakseen varas-
to(taso)jen ohjattavuutta. Kun asiakas, joko sisäinen tai ulkoinen, käyttää komponentteja 
puskurivarastosta, kulutettujen komponenttien tilalle valmistetaan täydennyserä. Jos 
taas asiakkaalla ei ole tarvetta jollekin komponentille, sitä ei myöskään valmisteta va-
rastoon lisää. Ylituotannon määrä rajoittuu tässä tapauksessa siis vain siihen määrään 
komponentteja, jotka odottavat asiakastarvetta puskurivarastossa. Edellä esitetty toimin-
tatapa toimii silloin, kun peräkkäiset prosessit ovat lähellä toisiaan. Tehtaat voivat kui-
tenkin olla suuria ja etäisyydet pitkiä, minkä lisäksi merkittävä osa tarvittavista kom-
ponenteista voi tulla ulkoisilta toimittajilta. Tämän vuoksi Ohno tarvitsi jonkin mene-
telmän, jolla viestiä valmistustarpeesta prosessien välillä. Hän päätti käyttää yksinker-
taisia signaaleja, kortteja, tyhjiä laatikoita ja vaunuja, joita hän kutsui nimellä kanban. 
Kanban on japania ja tarkoittaa merkkiä, merkkitaulua, korttia tai yleisellä tasolla jon-
kinlaista signaalia. Imuohjauksen tapauksessa se tarkoittaa signaalia siitä, että jokin 
komponentti on kulutettu loppuun ja sitä pitää valmistaa lisää. (Liker 2004, s. 106-107) 
 
Signaalina voi siis toimia esimerkiksi tyhjä laatikko, joka on täytettävä osilla, tai kortti 
joka kertoo mitä pitää valmistaa, miten paljon ja mihin valmiit komponentit on toimitet-
tava. Lavoille tai muille isoille varastoastioille voidaan maalata lattiaan paikat, jolloin 
astian kuluessa loppuun tyhjä paikka lattialla toimii kanban-signaalina. Käytännössä 
järjestelmä on joko visuaalinen tai sähköinen. Tavoitteena on minimoida prosessien 
väliset puskurivarastot ja sen myötä alentaa varastoihin sitoutuneen pääoman määrää. 
Järjestelmä voi ideaalitilanteessa toimia ilman puskureita, mutta käytännössä tarvitaan 
kuitenkin pienet puskurivarastot peräkkäisten työnvaiheiden välille. (Haverila et al. 
2009, s. 423-425; Kanban For The Shopfloor 2002, s. 2; Tuominen 2010a, s. 16, 80-81.) 
 
Kanban-järjestelmään kuuluviin kuljetus- ja varastoastioihin liitetään usein kanban-
kortti, josta löytyy normaalisti ainakin seuraavat tiedot: osanumero, kuvaus, kulutuspis-
te, täyttöpiste ja kappalemäärä. Näiden lisäksi kortissa voi olla myös muita tarvittavia 
lisätietoja. (Hobbs 2003, s.148) 
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Keskeiset piirteet, jotka tekevät imuohjausjärjestelmästä kanban-järjestelmän ovat seu-
raavat: 

- Prosessi saa valmistaa tuotteita vain korvatakseen asiakasprosessin kuluttamat 
tuotteet. 

- Prosessi saa valmistaa tuotteita vain kun asiakasprosessi signaloi täydennystar-
peesta. (Gross & McInnis 2003, s. 2.) 

 
Toisin kuin perinteiset työntöohjaukseen perustuvat tuotantojärjestelmät kanban toimii 
siinä mielessä itsenäisesti, että se ei tarvitse viikoittaisia tai päivittäisiä tuotantosuunni-
telmia ohjaamaan järjestelmän toimintaa. Nämä tuotantosuunnitelmat korvataan kan-
ban-järjestelmässä signaaleilla, jotka kertovat komponenttien todellisen kulutuksen ai-
heuttamasta täydennystarpeesta. Kanban-järjestelmä vaatii kuitenkin ylläpitoa, jonka 
pitää aina olla jonkun henkilön vastuulla. Tämä johtuu siitä, että kun järjestelmä käyn-
nistetään eräkoot perustuvat historiatietoihin ja arvioihin. Määriä on siis tarpeen tarkis-
taa ja verrata toteutuneen menekin kanssa. Koska kysyntä ei ole staattinen tekijä, se 
saattaa vaihdella ajoin voimakkaastikin. Myös valmistettava tuotevalikoima ja valmis-
tusmäärät vaihtelevat ajan myötä uusien tuotemallien lanseeraamisen ja vanhojen pois-
tumisen myötä. (Gross & McInnis 2003, s. 3; Hobbs 2003, s. 170.) 
 
Grossin ja McInnisin mukaan (2003, s. 4-8) kanban-järjestelmän käyttöönotosta saadaan 
seuraavia hyötyjä: 

1. Varastot pienenevät. Kun kanban-eräkoot lasketaan todellisen tarpeen mukaan 
varastot voivat pienentyä 25 … 75 %. 

2. Virtaus paranee. Oikein toteutettu kanban-järjestelmä parantaa materiaalin vir-
tausta työnvaiheelta seuraavalle. 

3. Estää ylituotantoa. Valmistetaan tuotteita vain kulutettujen tilalle. 
4. Tuotannon ohjaus siirtyy operaatiotasolle (operaattorille). Kanban-järjestelmä 

kertoo mitä tuotteita pitää valmistaa ja kuinka paljon, ei erillinen tuotantosuunni-
telma. 

5. Mahdollistaa prosessin visuaalisen ohjauksen. Visuaaliset kanban-signaalit ker-
tovat mitä pitää valmistaa. 

6. Parantaa järjestelmän herkkyyttä kysynnän muutoksiin. Kanban-järjestelmä on 
itseohjautuva, tuotantoa ei tarvitse erikseen käynnistää tai pysäyttää. 

7. Minimoi varaston vanhentumisriskin. Tämä on pitkälti seurausta ylituotannon 
estämisestä. 

8. Helpottaa toimitusketjun ohjausta. 
 
Materiaalivirtojen ja tuotannonohjauksen lisäksi tärkeä osa kanbania on tuotannossa 
piilevien ongelmien paljastaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen (Gross & McInnis 
2003, s. 2.) 
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Sen sijaan että kunkin työnvaiheen tarvitsemat materiaalit kerätään ja toimitetaan työn-
vaiheelle tuotanto-ohjelman mukaan, kanban-ohjatussa imuohjausjärjestelmässä materi-
aalit sijoitetaan fyysisesti sinne missä niitä käytetään ja materiaalitäydennykset voidaan 
tehdä materiaalien kulutuksen kautta luotavien kanban-signaalien avulla. Kun jokin 
työnvaiheessa tarvittava materiaalierä kuluu loppuun tai vähenee hälytysrajalle, gene-
roidaan kanban-signaali, joka viestii kyseistä materiaalia valmistavalle prosessille täy-
dennyserän tarpeesta. (Hobbs 2003, s. 29.) 
 
Yksinkertaista kanban-imuohjausjärjestelmää on havainnollistettu kuvassa 2.7. Kun 
asiakas tilaa tuotteita, valmistusketjun lopussa olevan valmisvaraston saldo pienenee. 
Kun tuotesaldo putoaa tarpeeksi alas, päätyy nimike lopulta sille määritellylle hälytysra-
jalle. Hälytysraja määritetään yleensä sellaiselle tasolle, että varastossa jäljellä olevat 
tuotteet riittävät niin pitkään että täydennyserä saapuu. Hälytysrajalle tai sen alapuolelle 
päätyminen laukaisee kanban-signaalin varastoa edeltävälle työnvaiheelle ja käskee sitä 
valmistamaan ennalta määrätyn erän suuruisen täydennyserän. Kanban-signaali voi olla 
esimerkiksi tyhjä laatikko, johon kiinnitetty kanban-kortti kertoo mitä tuotetta ja kuinka 
paljon laatikkoon pitää valmistaa. Valmistaessaan täydennyserän työnvaihe imee mate-
riaaleja sitä edeltävästä puskurivarastosta. Kun varastossa jonkun nimikkeen saldo käy 
liian vähiin, laukaistaan varastoa edeltävälle työnvaiheelle täydennystarpeesta kertoja 
kanban-signaali.  (Haverila et al. 2009, s. 423-425.) 
 

 
Kuva 2.7. Yksinkertainen kanban-imuohjausjärjestelmä. (Haverila et al. 2009, s. 423-
425) 
 
Kriittisin seikka missä tahansa kanban-imuohjausjärjestelmässä on täydennystarpeesta 
kertovan kanban-signaalin luominen. Jos signaaleja ei luoda tai ne jätetään huomiotta, 
järjestelmä ei toimi ja seurauksena tarvittavat komponentit voivat loppua kesken tietyltä 
työnvaiheelta. Yleisimmät lean-tuotannossa käytettävät kanban-järjestelmät ovat Hobb-
sin (2003, s.136) mukaan yhden ja kahden kortin kanban-järjestelmät. (Hobbs 2003, s. 
135-136, 146-147.) 
 
Yhden kortin kanban. Tämä on yleisin kanban-sovellus ja yleensä sillä tarkoitetaan 
kaksilaatikko-tyyppistä järjestelmää. Menetelmä soveltuu tilanteisiin, joissa peräkkäiset 
työnvaiheet ovat lähellä toisiaan. Yhden kanban-kortin kaksilaatikkojärjestelmässä työ-
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asemalla on jokaista tarvittavaa komponenttia varten kaksi identtistä laatikkoa tai muuta 
varastoastiaa. Kummassakin astiassa on sama määrä komponentteja. Kun komponentit 
kuluvat ensimmäisestä astiasta loppuun, toimii tyhjä astia kanban-signaalina, joka vies-
tii täydennystarpeesta. Menetelmän nimi viittaa siis jokaiseen varastoastiaan kiinnitet-
tyyn kanban-korttiin, joka kertoo mitä komponentteja ja kuinka paljon astiaan tulee lait-
taa. Kortissa on yleensä myös merkittynä työasema, johon varastoastia tulee toimittaa. 
Työasemassa olevasta toisesta astiasta käytetään komponentteja ensimmäisen astian 
täydennykseen kuluvana aikana. Astioissa tulisi siis olla sellainen määrä komponentteja, 
että ne riittävät toisen astian täydennysajan verran. Tyhjentyneet astiat viedään niille 
varattuun paikkaan täydennettäväksi ja työasemia kiertää henkilö, joka täyttää tyhjenty-
neet astiat. Osat eivät pääse loppumaan kesken, kun laatikoissa oleva osamäärä ja täy-
dennysväli ovat keskenään tasapainossa. Täydennyspiste voi olla tuotantotiloissa sijait-
seva, monesti supermarketiksi kutsuttava osavarasto, jota vastaavasti osatoimittaja täy-
dentää. Jos toimittajat ovat luotettavia ja nopeita, voidaan tuotantotiloissa sijaitsevat 
varastot minimoida ja ideaalitilanteessa osatoimittaja täydentää suoraan tuotantolinjalla 
tyhjäksi kuluneet astiat. Monesti tuotantolinjan ja osatoimittajan väliportaana on kuiten-
kin tuotantotiloissa sijaitseva osavarasto. Tämä johtuu siitä, että yritykset eivät usein 
täysin luota osatoimittajien kykyyn toimittaa osat ajoissa, sillä osien loppuessa kesken 
pitäisi tuotanto pysäyttää. Pelko tästä on myös suurin syy varmuusvarastojen kertymi-
seen. Yleensä osatoimittajille ei lähetetä tyhjiä laatikoita täydennettäväksi, vaan kanban- 
tieto kulkee sähköisesti, esimerkiksi internetin välityksellä. Internet on nopeuttanut tie-
donsiirtoa merkittävästi, ja järjestelmätoimittajat tarjoavatkin erilaisia sähköisiä interne-
tin käyttöön perustuvia kanban-järjestelmiä. (Gross & McInnis 2003; s. 189-195; Hobbs 
2003, s.135-143.) 
 
Kahden kortin kanban. Toinen yleinen variaatio kanban-imuohjausjärjestelmästä on 
Toyotan käyttämä kahden kortin järjestelmä. Toyotan järjestelmässä kanban-kortteja on 
kahta tyyppiä: kuljetus- ja valmistuskanbaneita. Kuljetuskanban antaa luvan siirtää asti-
allinen komponentteja välivarastosta sitä seuraavaan työnvaiheeseen ja valmistuskanban 
vastaavasti luvan valmistaa uuden komponenttierän välivarastoon. Tätä menetelmää 
käytetään yleensä monituotevalmistuksessa ja tilanteissa, joissa asetusajat tai etäisyydet 
ovat pitkiä. Järjestelmän toimintaa on havainnollistettu kuvassa 2.8. Lopputuotteita ko-
koonpanevan tehtaan tuotantolinjalla tyhjentyneitä komponenttiastioita täydennetään 
tehtaan omasta komponenttivarastosta esimerkiksi kaksilaatikkojärjestelmään perustu-
vaa imuohjausta hyödyntäen. Määräajoin varastoon kertyneet tyhjät astiat ja niihin kuu-
luvat kuljetuskanbanit toimitetaan osavalmistajalle. Osavalmistajalla on pieni varasto 
tarvittavia komponentteja, missä voi olla esimerkiksi yksi toimituserä jokaista kompo-
nenttia valmiina. Tyhjä astia täytetään kuljetuskanbaniin merkityillä komponenteilla ja 
määrällä, ja lähetetään takaisin kokoonpanotehtaan varastoon. Osavalmistajan varastoon 
on nyt muodostunut vajetta, joka on täydennettävä. Tyhjä komponenttiastia, jonka kyl-
keen on kiinnitetty valmistuskanban, lähetetään valmistussoluun. Valmistussolu tekee 
valmistuskanbaniin merkityn määrän komponentteja ja toimittaa täyden astian osaval-
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mistajan varastoon. Monesti yhdestä komponentista on samaan aikaan liikkeellä useita 
kuljetus- ja valmistuskanbaneita, mikä takaa komponenttien riittävyyden tuotantolinjalla 
toimitusprosessin aikana ja komponenttimenekin vaihdellessa. (Haverila et al. 2009, s. 
423-424; Hobbs 2003, s. 153-154; Liker 2004, s. 108-110.) 
 

 
Kuva 2.8. Kahden kortin kanban-järjestelmän toiminta. (Liker 2004, s. 109) 
 
Toyotan järjestelmässä pyritään jatkuvasti yhä pienempiin täydennyseriin, ideaalitilan 
ollessa virtautusperiaatteen mukainen yhden kappaleen kokoinen erä, missä välivarasto-
ja ei tarvita. Jos peräkkäiset työnvaiheet ovat vaiheajoiltaan hyvin erilaiset tai etäisyys 
vaiheiden välillä suuri, yhden kappaleen virtaukseen pyrkiminen ei ole käytännöllistä. 
Esimerkiksi autotuotannossa kylkipaneeleja voi valmistua puristimelta yksi kappale 
sekunnissa, kun taas rungon kokoonpanovaiheessa tarve on vain yksi paneeli minuutis-
sa. Yhden kappaleen virtauksessa puristimelta saisi valmistua vain yksi paneeli minuu-
tissa, joten suuren osan ajasta laite seisoisi toimettomana. Tällöin on käytettävä imuoh-
jausta. (Liker 2004, s. 108). Liker (2004, s. 108) sanookin, että “virtauta siellä missä 
voit, käytä imua kun on pakko”.  
 
Edellä kuvatussa tilanteessa imuohjaus toimii siten, että kun kokoonpanovaihe on käyt-
tänyt tietyn määrän paneeleja edellisestä valmistuserästä, saavutetaan ns. liipaisupiste, 
jolloin lähetetään puristimelle signaali valmistaa uusi erä paneeleja. Liipaisupisteessä 
paneeleja on vielä kokoonpanoasemassa niin paljon, kuin täydentävän erän valmistuk-
sen aikainen kulutus on. (Hobbs 2003, s. 153-154.) 
 
Kanbanien määrän laskeminen tehdään karkeasuunnitteluvaiheessa. Samalla lasketaan 
kuljetus- ja tuotantoerien koko. Menekin vaihdellessa kanban-korttien määrää ja eräko-
koja muutetaan. Ohjausta optimoidaan vähentämällä kanbanien määrää hiljalleen ja 
samalla pienentämällä kanbanien määrittelemiä eräkokoja. Kanban-ohjauksista on käy-
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tössä monia eri sovelluksia, mutta pääpiirteet noudattavat Toyotan järjestelmän mallia. 
(Haverila et al. 2009, s. 424-425.) 
 
Oleellinen seikka kanban-järjestelmän toiminnan kannalta on kulutettujen varastoastioi-
den täydennykseen kuluvan ajan ja eräkokojen määritys. Täydennysaikaan lasketaan 
kaikki tapahtumat siitä kun kanban-signaali muodostuu, siihen kun täytetty astia palaa 
takaisin työasemalle. Täydennysajasta riippuu se, paljonko varastoastioissa täytyy olla 
osia, jotta vältetään niiden loppuminen kesken. Materiaalintarve lasketaan tavallisesti 
yhtälön (2) mukaisesti: 
 

ä 	 	 ä ä 	 	 ä 																												 2  
 
Päivittäisen tarpeen ja täydennysajan tulo vastaa täydennysajan tarvetta, esimerkiksi jos 
päivittäinen tarve on sata kappaletta ja täydennysaika 5 työpäivää, täydennysajan tarve 
on silloin 500 kappaletta. Täydennysaika ilmaistaan yleensä päivinä tai prosenttiosuuk-
sina päivistä (100 % = yksi päivä).  On tärkeää, että kulloinkin käytettävät varastoastiat 
vastaavat kooltaan laskettua eräkokoa. Monesti on kiusauksena käyttää olemassa olevia, 
kooltaan tarkoitukseen sopimattomia astioita. Jos astia on isompi kuin tarpeen, on esi-
merkiksi osavalmistajalla kiusaus tehdä koko astia täyteen osia, vaikka määrä olisikin 
silloin nimelliseräkokoa isompi. Liian suurista varastoastioista on helposti seurauksena 
osien varastomäärien kasvaminen. Säästäminen oikean kokoisten astioiden hankinnassa 
saattaakin siis pitkällä tähtäimellä aiheuttaa suuremmat kustannukset. Astioiden väreillä 
ei sinänsä ole merkitystä, mutta usein eri osakategorioihin kuuluville osille on erivärisiä 
astioita. Jos toiminta ei ole kurinalaista saattavat eriväriset astiat sekoittua, jolloin väri-
järjestelmä saastuu. Siksi onkin tärkeä miettiä onko astioiden värikoodauksesta saatava 
hyöty järjestelmän ylläpitoon kuluvan ajan ja vaivan arvoinen. (Hobbs 2003, s. 143-
147.) 
 
Tärkeä kanban-järjestelmän käytöstä saatava hyöty on materiaalinkäsittelyn ja varaston-
hallinnan yksinkertaistuminen. Näihin tehtäviin normaalisti kuluvan ajan määrä piene-
nee. Kanban-järjestelmän tavoitteena on varastojen nopea eteneminen tuotannon läpi. 
Tällä pyritään varaston nopeaan kiertonopeuteen ja sen myötä pienentämään varastoihin 
sitoutuneen pääoman määrää tuotantovolyymin suhteen. Varastoon sitoutuneen pää-
oman määrä riippuu suoraan siitä, kuinka usein varastoa täydennetään. Kanban-
järjestelmää käynnistettäessä on houkutuksena tehdä täydennyserät mahdollisimman 
pieniksi, jolloin varaston kierto nopeutuu ja siihen sitoutuneen pääoman määrä vähenee. 
Mitä harvemmin varastoa täydennetään, sitä isompia täydennyseriä tarvitaan, ja edel-
leen sitä enemmän varastoon sitoutuu pääomaa. Jos taas varastoa täydennetään usein 
pienillä täydennyserillä, varastoon sitoutuneen pääoman määrä on pieni. Käytännössä 
tämä tarkoittaa myös pieniä varastoja. Pienillä täydennyserillä täydennyksiä tarvitaan 
useammin, minkä seurauksena materiaalinkäsittelykustannukset kasvavat, sillä tarvitaan 
enemmän ihmisiä hoitamaan lisääntynyttä materiaaliliikennettä. Myös kuljetuksien 
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määrä ja materiaalin käsittelyyn kuluva aika lisääntyvät. Kanban-järjestelmään onkin 
haettava optimaalinen tasapaino varastoon sitoutuneen pääoman ja materiaalinkäsittely-
kustannusten välillä. Tämä on yleensä iteratiivinen prosessi, jota jatketaan kunnes opti-
maalinen taso löytyy. Kanban-järjestelmää suunniteltaessa on myös järkevää varata ka-
pasiteettia kasvua varten. Ylimääräistä kapasiteettia voidaan varata jopa 50 % nykyistä 
menekkiä enemmän. Kun kanban-järjestelmä on otettu käyttöön, päivittäiseen menekin 
vaihteluun ei tarvitse reagoida erillisillä mekanismeilla, sillä kanban-signaali muodostuu 
kun osaerä kuluu loppuun. Jos menekki onkin odotettua pidempi, osien täydennysvälit 
vain kasvavat. (Hobbs 2003, s. 29-31.) 
 
Linjamaisessa tuotannossa kanban-astioiden täydentämiseen käytetään monesti toista 
kahdesta vaihtoehtoisesta tekniikasta. Näistä ensimmäinen perustuu eriväristen valojen 
käyttöön. Jokaisella työasemalla on kolmivärinen valo, joka viestii työnvaiheen tilasta. 
Kun työasemalla kaikki kanban-astiat ovat täynnä, palaa asemalla vihreä valo. Kun joku 
astia kuluu tyhjäksi, vaihtaa työntekijä värin keltaiseksi, mikä viestii astioiden täyden-
nyksestä vastaavalle henkilölle täydennystarpeesta. Kun kaikki osat loppuvat ja työ 
asemassa on lopetettava, vaihtaa työntekijä valon punaiseksi. Jos työasemasta loppuun 
kuluneita osia ei täydennetä välittömästi yhden takt-syklin sisään, myös työnvaihetta 
edeltävät vaiheet on pysäytettävä, etteivät ne tuota lisää tavaroita ja täten kasvata työn-
vaiheiden välisiä puskurivarastoja liian suuriksi. Punaista valoa voidaan käyttää kiireel-
lisen täydennystarpeen lisäksi viestimään myös muista välitöntä huomiota vaativista 
tuotannollisista ongelmista. Toinen yleisesti käytetty tekniikka kanban-astioiden täy-
dennykseen on ns. milk run -järjestelmä. Siinä materiaalitäydennyksistä vastaava henki-
lö kiertää tuotantotiloissa ennaltamäärättyä reittiä määräajoin. Hän kerää tyhjät kanban-
astiat, kuljettaa ne täydennyspaikkaan, täyttää astioihin kanban-korttiin merkityn mää-
rän osia ja palauttaa astiat takaisin työasemille, jolloin sykli alkaa alusta. Korkean vo-
lyymin lean-tuotannossa käytetään yleensä valoihin perustuvaa järjestelmää, kun taas 
matalempien tuotantomäärien tapauksessa jälkimmäinen järjestelmä on yleisempi.  
(Hobbs 2003, s. 149-150; Kanban for the Shopfloor 2002, s. 59-63.)  
 
Imuohjauksen ideaalisin muoto on yhden kappaleen virtaus (one-piece flow), jossa yksi 
tuote tehdään tiettyä asiakastilausta varten. Tämä on järjestelmä, toimii teoriassa täysin 
ilman varastoja. Tosielämän realiteeteista johtuen imuohjauksen toiminta edellyttää 
käytännössä pienten nopeasti kiertävien välivarastojen käyttöä työnvaiheiden välillä. 
Kun imuohjauspuskurista käytetään osia, syntyy tilausimpulssi, joka voidaan välittää 
imuohjauskortin avulla puskurivarastoa edeltävälle työnvaiheelle. Tilausimpulssin ei 
välttämättä tarvitse olla kortti, vaan myös osavalmistusosastolle palaava tyhjä kuljetus-
laatikko tai -lava voi toimia valmistusimpulssina. Imuohjaus soveltuu suhteellisen tasai-
sen menekin omaaville vakio-osille, sillä pienet puskurit eivät kestä suuria vaihteluita. 
Imuohjauksen toimimisen edellytyksenä on myös valmistuksen lyhyt läpäisyaika ja vir-
heetön laatu, minkä puuttuessa valmistusongelmat pysäyttävät helposti koko tuotanto-
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prosessin. (Haverila et al. 2009, s. 422-423; Kanban For The Shopfloor 2003, s. 2-3; 
Liker 2004, s. 105-106.) 
 

2.2.5 Jatkuva parantaminen ja täydellisyyteen pyrkiminen 

Jatkuva parantaminen ja täydellisyyteen pyrkiminen perustuu prosessien inkrementaali-
seen parantamiseen. Parannustyö voi edetä hyvin pieninkin askelin, lopullisen tavoitteen 
ollessa aina kaiken hukan eliminointi. Japaninkielinen jatkuvaa parantamista tarkoittava 
termi on kaizen. Jatkuvan parantamisen kulmakivi on W. Edwards Demingin kehittämä, 
systemaattiseen ongelmanratkaisuun tähtäävä Plan-Do-Check-Act (PDCA) -menetelmä. 
Jatkuva parantaminen (tai kaizen) kehittää yksilöiden yhteistyö- ja ongelmanratkaisutai-
toja. Se edellyttää päätöksenteon (tai parannusehdotusten teon) siirtämistä tehtaan lattia-
tasolle työntekijöille, jotka tuntevat kehitettävän prosessin parhaiten. (Liker 2004, s. 
24.) 
 
Kun arvo on määritelty, arvoketju kartoitettu, tuotanto virtautettu ja on siirrytty käyttä-
mään työntöohjauksen sijaan imuohjausta, voidaan aloittaa tuotantoprosessin jatkuva 
parantaminen. Tämän myötä todellinen lean-implementaatio vasta alkaa, sillä edellä 
mainittujen toimien myötä yritykseen ei yleensä ole vielä muodostunut lean-kulttuuria. 
Prosessien suunnitteleminen siten, että varastot ovat hyvin pieniä, tuo prosesseihin liit-
tyvät ongelmat helposti esille. Kun ongelmakohdat ovat näkyvillä, ne voidaan eliminoi-
da kaizen-kehitysprojekteilla. Ongelmien ilmetessä niiden ratkaiseminen on kaikkien 
vastuulla, mikä pakottaa koko henkilöstön kehittämään ongelmanratkaisukykyään ja 
tiimityöskentelytaitojaan. Tämän myötä jatkuvasta parantamisesta tulee integraalinen 
osa jokapäiväistä toimintaa. (Liker 2004, s. 35-36, 40.) 
 
Kun toiminnoista eliminoidaan hukkaa, tulee tuotannosta joustavampi ja asiakasvastees-
ta parempi. Toimintojen optimointia ja hukan eliminointia pitäisi tehdä jatkuvasti, sillä 
aina löytyy jotain parannettavaa. Tämä jatkuvan parantamisen ja täydellisyyteen pyrki-
misen periaate onkin oleellinen osa leania. Lean-ohjelman toteutuksen ei pitäisi olla 
vain kertaluontoinen tapahtuma, josta mahdollisesti saadut hyödyt häviävät ajan myötä, 
vaan pysyvä tila jossa pyritään jatkuvasti parantamaan toimintaa ja minimoimaan huk-
kaa. Täydellisyys on päättymätön hukattomaan tilaan pyrkiminen. (Womack & Jones 
2003, s. 90-98; Young 2010, s. 122; Husby & Swartwood 2009, s. 6.) 
 

2.2.6 Hukan käsite 

Leania voidaan pitää systemaattisena lähestymistapana kaikenlaisen hukan, japaniksi 
mudan, eliminoimiseen. Tämä on samalla myös lean-ajattelun ydin. Hukkaa ovat kaikki 
sellaiset toiminnot, jotka kuluttavat resursseja, mutta eivät luo minkäänlaista lisäarvoa. 
Käytännössä suuri osa tehtaissa tapahtuvasta työstä, Likerin (2004, s.87) mukaan jopa 
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90 %, on hukkaa, kuten materiaalien etsimistä, osien siirtelyä ja varastojen ylläpitoa. 
Valmistusprosessien lisäksi myös tuotantoon liittyviin erilaisiin tietovirtoihin sisältyy 
usein paljon hukkaa. Yleisesti leanista puhuttaessa tunnistetaan Ohnon määrittelemät 
seitsemän merkittävää erilaista hukan lähdettä. Nämä pätevät tuotantolinjalla, mutta 
myös tilaus- ja toimistoprosesseissa. (Liker 2004, s. 28-29; 87, Womack & Jones 2003, 
s. 15; Young 2010, s. 122.) 
 
Ylituotanto. Ylituotannoksi lasketaan se kun tuotetaan sellaista, mitä ei tarvita tai mitä 
ei ole tilattu, tuotetaan enemmän kuin tarvitaan tai ennemmin kuin tarvitaan. Ennustei-
den ja suunnitelmien perusteella toimivassa työntöohjauksessa ylituotanto on yleinen 
hukka, jonka seurauksena varastot kasvavat, kun tuotteiden valmistus ei tapahdu todelli-
sen asiakastarpeen mukaan. Ylituotantoa pidetään eri hukkatyypeistä pahimpana, sillä 
se on yleensä syynä muiden hukkien muodostumiseen. Jos joku valmistusketjun työn-
vaihe tuottaa seuraavan vaiheen tarvetta enemmän, ylimääräistä tuotantoa alkaa kertyä 
valmistusketjun vaiheiden välille. Isot valmistusketjun työnvaiheiden väliset KET-
puskurit aiheuttavat muita epäoptimaalisia vaikutuksia, kuten työntekijöiden kehitysmo-
tivaation laskua. Miksi esimerkiksi huolehtia ennaltaehkäisevistä toimista, kun laiterikot 
eivät isojen varastojen vuoksi välittömästi vaikuta loppukokoonpanon toimintaan. Yli-
tuotanto voi johtaa myös tuotannossa esiintyvien laatuongelmien vähättelyyn, sillä vial-
liset osat voidaan korvata varastosta löytyvillä ylimääräisillä osilla. Ylituotanto johtaa 
myös ylimääräiseen henkilöstön palkkaamiseen sekä kasvattaa lisäksi varastointi- ja 
kuljetuskustannuksia. Lean-ajattelun mukaan paras ratkaisu onkin pysäyttää ennemmin 
kone kuin tehdä ylimääräisiä osia tai tuotteita. (Liker 2004, s. 28-29.) 
 
Odottelu. Odotteluksi lasketaan, kun työntekijä odottaa automatisoidun koneen suori-
tusta tai kone odottaa käyttämättömänä henkilön suoritusta. Odottelua aiheuttaa myös se 
kun raaka-aineen tai muun tarvittavan materiaalin myöhästyminen, varastojen kulumi-
nen loppuun tai kun tuotantolinjalla on peräkkäisten työnvaiheiden epätasapainosta ai-
heutuva pullonkaula, joka pakottaa tukosta edeltävät vaiheet hidastamaan tahtiaan. 
Myös konerikot aiheuttavat odottelua. (Liker 2004, s. 28-29.) 
 
Tarpeettomat kuljetukset. Materiaalien siirtely ei lisää tuotteen jalostusarvoa, joten 
materiaalien siirrot tulisi minimoida. Siirtelyjä syntyy kun materiaaleja ja osia tuodaan 
työpisteelle ja viedään pois. Usein myös keskeneräistä tuotantoa siirrellään työnvaihei-
den ja varastojen välillä pitkiä matkoja tarpeettomasti. Näiden lisäksi myös tehottomat 
kuljetustavat, kuten liian isojen tai pienten kuljetusastioiden käyttö, lisää hukkaa. (Liker 
2004, s. 28-29.) 
 
Ylijalostaminen. Tähän hukkaan lasketaan kaikki sellainen prosessointi, josta asiakas 
ei ole valmis maksamaan. Ylimääräistä tekemistä on siis kaikki sellainen mikä ei anna 
lisäarvoa asiakkaalle. Hukkaa syntyy, kun tehdään korkeampilaatuisia tuotteita kuin on 
tarpeen. (Liker 2004, s. 28-29.) 
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Isot varastot. Tarpeettoman isojen materiaali-, osa- ja tuotevarastojen ylläpito on re-
surssihukkaa ja johtaa tuotannon läpimenoaikojen kasvamiseen, tavaroiden vanhenemi-
seen ja vaurioitumiseen, varastokustannuksiin ja viiveisiin. Isot varastot piilottavat 
myös muita tuotannossa mahdollisesti olevia ongelmia, kuten tuotannon epätasaisuuk-
sia, tavarantoimitukseen liittyviä ongelmia, tuotevikoja, laiterikkoja ja pitkiä asetusaiko-
ja. (Liker 2004, s. 28-29.) 
 
Turhat liikkeet. Turhiksi liikkeiksi lasketaan kaikki työtehtävään kuuluvat liikkeet, 
jotka eivät lisää tuotteen jalostusarvoa. Esimerkkejä tästä ovat mm. epäloogisesti tai 
hankalasti sijoitetut työkalut, tarvittavien osien ja materiaalien etsiminen sekä myös 
käveleminen. (Liker 2004, s. 28-29.) 
 
Viat. Tämä hukka syntyy materiaali-, osa- ja tuotevirheistä. Virheellisten tuotteiden 
tarkastaminen, lajittelu, korjaaminen ja asiakasreklamaatiot kuluttavat resursseja, jotka 
olisivat hyödyllisempiä muualla. Joukkotuotannossa tyypillisesti vain tuotantopäälliköl-
lä on lupa pysäyttää tuotantolinja ongelmien ilmetessä ja tämä tehdään yleensä vasta 
viimeisenä vaihtoehtona. Seurauksena on, että vialliset osat matkaavat tuotantolinjaa 
eteenpäin, jopa aina kokoonpantuun lopputuotteeseen saakka. Viallisen osan korjaami-
nen tai vaihtaminen monimutkaiseen, jo kokoonpantuun tuotteeseen on pahimmillaan 
erittäin työläs ja kallis operaatio. Lisäksi osia jalostavat toimenpiteet, jotka tehdään lin-
jan alkuvaiheessa vioittuneeseen tai väärin tehtyyn osaan, menevät täysin hukkaan. Sik-
si vialliset osat ja ongelmat, joiden seurausta viat ovat, tulisikin pyrkiä eliminoimaan 
välittömästi kun ne havaintaan. Lean-tuotannossa jokaisella työntekijällä tulisi olla lupa 
pysäyttää tuotantolinja heti kun havaitaan ongelmia, joita ei kyetä välittömästi korjaa-
maan. Toyota pyrkiikin tekemään kaikesta kerralla valmista, jolloin kalliita korjauksia 
ei tarvittaisi. Nykyään Toyotan tehtailla tuotantolinjoja pysäytetään erittäin harvoin, kun 
taas perinteisempää joukkotuotantoa harjoittavissa tehtaissa pysäytyksiä on jatkuvasti. 
Tämä ei tosin aina johdu vioista tuotteissa, vaan monesti myös raaka-aine- ja koor-
dinointiongelmista, mikä taas on seurausta ylituotannosta. Pysäytysten lisäksi Toyotalla 
ei käytännössä ole korjausalueita tehtaissa, toisin kuin monissa tämän päivän joukkotuo-
tantotehtaassa, joissa yleensä noin 20 % tehtaan lattiapinta-alasta on varattu erilaisten 
korjaustoimien tekemiseen. (Womack et al. 2007, s. 55-57.) 
 
Edellä esitettyjen seitsemän hukan lisäksi usein tunnistetaan vielä kahdeksas hukka, 
joka on työntekijöiden luovuuden hyödyntämättä jättäminen. Työntekijöiden kuuntele-
minen on tärkeää, sillä yleensä työntekijät tuntevat tekemänsä työn paremmin kuin esi-
merkiksi yrityksen johto tai ulkopuolinen konsultti. Jos työntekijöitä ei kuunnella, huka-
taan hyviä kehitysideoita ja taitoja, joilla prosessia voitaisiin tehostaa. (Liker 2004, s. 
29.) 



 27 

2.2.7 5S 

Järjestys ja siisteys ovat tärkeitä tehdasympäristön piirteitä. Kaikkien materiaalien tulisi 
olla selvästi merkityillä paikoillaan. 5S (seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke) on Japa-
nissa kehitetty ja laajasti muuallakin käytössä oleva työpisteiden ja -tilojen siisteyden ja 
järjestyksen ylläpitoon järjestelmällisesti tähtäävä menetelmä. Se on edullinen tapa te-
hostaa tuotantotilojen selkeyttä ja parantaa laatua. Tuotantotiloissa oleva ylimääräinen 
tavara ja epäjärjestys piilottavat tuotannossa olevia ongelmia ja aiheuttavat osaltaan 
hukkaa. Muiden lean-työkalujen tavoin myös 5S-menetelmän perimmäisenä päämäärä-
nä on erityisesti virheiden, vikojen ja loukkaantumisten aiheuttaman hukan minimoimi-
nen. 5S on jatkuva tuotantoympäristöä kehittävä prosessi, jonka perimmäisenä tarkoi-
tuksena on tehdä tuotannosta visuaalisempaa. 5S:llä luodaan myös edellytyksiä JIT-
tuotannolle. Kun 5S-ohjelma on päätetty käynnistää, se etenee yleensä seuraavasti:  

1. Erottele (Seiri) 
2. Järjestele (Seiton) 
3. Puhdista (Seiso) 
4. Vakioi (Seiketsu) 
5. Ylläpidä ja kehitä edelleen (Shitsuke). (Tuominen 2010b, s. 7-8; 19; Hobbs 2003 

s. 129-133; Liker 2004, s. 150-152.) 

Erottele. Ihmiselle on luontaista kerätä ympärilleen tavaraa sen varalta, että kyseistä 
tavaraa tarvitsee joskus. Kun pitää tehdä päätös siitä, säilytetään jokin vai hävitetäänkö 
se, päätös perustuu usein käytettävissä olevan tilan määrään, eikä siihen tarvitaanko 
kyseessä olevaa tavaraa vai ei. Tämän seurauksen ajan myötä varastoihin ja muihin va-
paisiin tiloihin kertyy materiaaleja, puolivalmisteita ja myös valmiita tuotteita, jotka 
ovat syystä tai toisesta käyneet tarpeettomiksi. Myös ylimääräiset varastohyllyt ja kaapit 
keräävät sisäänsä muuta tarpeetonta materiaalia. 5S-ohjelman erottele-vaiheessa on ta-
voitteena poistaa työtiloista ja varastoista kaikki sellaiset materiaalit, tavarat ja laitteet, 
jotka eivät ole välttämättömiä valmistettavan tuotteen kannalta. Tarpeeton tavara muo-
dostuu esimerkiksi virheellisistä materiaaleista ja tuotteista, kuluneista ja rikkinäisistä 
työkaluista, sekä vanhentuneista komponenteista ja käyttöaineista. Ne vievät arvokasta 
varastotilaa, hankaloittavat samalla varaston ylläpitoa ja syövät näin resursseja (esimer-
kiksi tarpeettomien koneiden ylläpito), joita voitaisiin käyttää johonkin hyödyllisem-
pään. Poistamalla kaikki tarpeeton säästetään tilaa, selkeytetään työalueita ja virtavii-
vaistetaan prosesseja, sekä edistetään tuotantoprosessin visuaalisuutta kokonaisuutena. 
(Tuominen 2010b, s. 25-30; Hobbs 2003, s. 130, 146.) 
 
Erottelu-prosessissa on tärkeää varmistaa se, että työpisteillä on vain se mitä tarvitaan, 
määrä joka tarvitaan ja silloin kun sitä tarvitaan. Erotteluvaihe voidaan jakaa vielä erik-
seen alikokonaisuuksiin, kuten tarpeettoman tavaran tunnistaminen, merkitseminen, 
poistaminen eli jälleenmyynti, kierrätys tai hävittäminen. Yleinen tapa arvioida tavaran 
tarpeellisuutta ja tunnistaa tarpeettomat tavarat on punalappumenetelmä. Kaikkien tava-
roiden kohdalla kysytään onko tavara tarpeellinen, onko määrä oikea ja onko se oikeas-
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sa paikassa. Jos tavara tai laite todetaan tarpeettomaksi, merkitään se punaisella lapulla. 
Punalaputuksen kriteerit on tärkeää suunnitella tarkoin, jotta prosessin toteutus on help-
poa. Kriteereinä voi olla tavaran tarpeellisuus, se kuinka usein tavaraa tarvitaan sekä 
miten paljon sitä tarvitaan. Menetelmä on erittäin visuaalinen, jolloin tarpeettoman tava-
ran aiheuttaman ongelman suuruus tulee myös hyvin esille. Alussa kaikki varastoihin 
kertynyt tavara saattaa vaikuttaa tarpeelliselta, mutta kun tavara pysyy pitkään punala-
putettuna eli käyttämättömänä, voidaan siitä luopua. (Tuominen 2010b, s. 26-30; Liker 
2004, s. 150-151.) 
 
Järjestely. Järjestelyvaiheessa järjestellään erottelu-vaiheen jälkeen jäljelle jääneet ma-
teriaalit, työkalut ja muut tavarat. Tarkoituksena on järjestellä tarpeelliset tavarat tiloihin 
tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että tavara on helppo löytää, helppo käyttää ja pa-
lauttaa käytön jälkeen takaisin paikalleen. Kaikelle on paikka ja kaikki on paikoillaan. 
Usein järjestelyvaiheen aloittamisen ennakkoehtona pidetään erottelu-vaiheen suoritta-
mista, tosin järjestely voidaan aloittaa vaikka erottelu olisi vielä kesken. Jos tarpeetto-
man tavaran erottelua ei ole tehty, ei tiedetä kunnolla mikä on tarpeellista ja tarpeetonta, 
jolloin järjestelystäkään ei saada täyttä hyötyä irti. Järjestely-vaihe etenee normaalisti 
seuraavan listan mukaisesti:  

1. Poistetaan tarpeettomat tavarat. 
2. Järjestellään erottelu-vaiheen jälkeen tyhjentyneet hyllyt, kaapit ja tilat sekä tar-

vittaessa lisätään hyllyjä tai muita vastaavia. 
3. Määritellään jokaiselle tavaralla varastointipaikka kyseessä olevasta tavarasta 

riippuvin kriteerein. 
4. Merkitään varastopaikat osoitelapuilla (paikoista voidaan tehdä erillinen kartta). 
5. Merkitään paikat myös työkaluille. 
6. Dokumentoidaan tavaran numero ja varastointipaikka erilliseen luetteloon tai 

ohjeeseen. 
7. Opastetaan työntekijöitä käyttämään varastoja oikein ja ylläpitämään järjestystä. 

(Tuominen 2010b, s. 35-36; Hobbs 2003, s. 130.) 

Kun tavarat ovat järjestyksessä vältytään etsimiseltä, johon järjestelemättömässä tehdas-
tilassa työntekijöiltä kuluu päivittäin paljon aikaa. Erityisesti uusille työntekijöille tava-
roiden etsiminen voi olla työlästä, vaikka tehtaassa pidemmin työskennelleille kaaoksen 
keskelle olisikin muodostunut jonkinlaiset vakiopaikat tavaroille. Kaikelle pitää olla 
paikka määriteltynä, muuten on väistämätöntä että tavara on hukassa juuri silloin kun 
sitä tarvitaan. Varastojen järjestely on erityisen tärkeää tuotannon visuaalisuuden kan-
nalta ja se helpottaa suuresti varastojen inventointia. Oleellista järjestyksen säilymisen 
kannalta on se, että työntekijät palauttavat käyttämänsä materiaalit ja tavarat niille kuu-
luville paikoille käytön jälkeen. Tämä edellyttää kurinalaisuutta toiminnalta. (Tuominen 
2010b, s. 35-43; Hobbs 2003, s. 130.) 
 
Järjestelytehtäviin kuuluu myös keskeneräisen tuotannon huomioon otto. Keskeneräisel-
le tuotannolle määritetään säilytyspaikat ja -määrät. Kun määrät on rajattu (ts. ylimää-



 29 

räisille ei ole varastopaikkaa), ylimääräiset tavarat näkyvät heti ja tilanne on korjattava 
välittömästi. Varastopaikkojen merkitseminen on ehdottoman tärkeää, kun tuotannossa 
olevia nimikkeitä on paljon. Tämän lisäksi on huolehdittava siitä, että tavarat palaute-
taan varastoon niille kuuluville paikoille. Keskeneräisen tuotannon lisäksi myös vialli-
sille tavaroille pitää määrittää selkeästi merkitty säilytyspaikka, eivätkä ne saa koskaan 
sekoittua ehjien tavaroiden kanssa. (Tuominen 2010b, s. 43.) 
 
Puhdista. 5S-ohjelman kolmas vaihe tähtää erityisesti tehdastiloissa olevien koneiden 
ja laitteiden kunnossapitoon, mutta myös tilojen yleiseen siisteyteen ja puhtauteen. Siis-
tissä työympäristössä orastavat ongelmat huomataan aikaisessa vaiheessa, kun taas sot-
kuinen ympäristö piilottaa ne näkyvistä. Ongelmia voivat olla esimerkiksi vialliset ma-
teriaalit, jotka kertovat laatuongelmista tai ylimääräiset osat, mikä voi olla merkki vial-
lisesta kanban-järjestelmästä. Samalla kun kone puhdistetaan se myös tarkastetaan, jol-
loin mahdollisesti orastavat viat huomataan ennen kuin niistä tulee todellisia ongelmia. 
Yksinkertaisimmillaan puhdista-vaihe käsittää tilojen, koneiden, työkalujen ja muiden 
varusteiden puhdistustavoitteiden ja velvoitteiden määrittelyn. Järjestely-vaiheen tavoin 
siisteyden saaminen osaksi jokapäiväistä rutiinia vaatii sääntöjen kurinalaista noudatta-
mista. Järjestyksen ylläpitoon tähtäävät toimet voidaan sisällyttää työnvaiheen Takt-
aikaan, jolloin ne saadaan integroitua luontevasti osaksi normaalia toimintaa. (Tuomi-
nen 2010b, s. 49-53; Hobbs 2003, s. 131.) 
 
Vakioi. Vakiointi-vaiheen tarkoituksena on ylläpitää erottelu-, järjestely- ja puhdista-
vaiheita ja tehdä niistä päivittäistä rutiinia, jolloin vaikutuksista ei tule vain väliaikaisia. 
Jos menetelmiä ei ole vakioitu, eri henkilöille kehittyy erilaisia toimintatapoja asioiden 
suhteen ja kaikki eivät välttämättä ole tehokkaita. Usein vaarana on myös se, että aiem-
min esiteltyjen 5S-vaiheiden jälkeen palataan ennemmin tai myöhemmin takaisin van-
haan. Tämän lisäksi on tärkeää, että kaikki henkilöstöön kuuluvat tekevät asiat samoilla 
menetelmillä, jolloin henkilökohtaisen sooloilun osuus vähenee. Vakiointityötä on hyvä 
viedä eteenpäin vakioimalla siivoukseen ja puhdistukseen liittyvät toimintatavat ja te-
kemällä niistä osa päivittäistä toimintaa. Myös tehtaan eri osastojen kehittämiä parhaita 
käytäntöjä on syytä kerätä ja dokumentoida, jolloin niistä saadaan laajempaa hyötyä 
organisaatiossa. Kun standardeihin määritetty taso saavutetaan, voidaan siirtyä ennalta-
ehkäisyyn tähtääviin toimiin, kuten tarpeettoman tavaran kerääntymisen estämiseen ja 
sen varmistamiseen, että kaikki palautetaan aina omalle paikalleen. Myös likaantumisen 
estäminen on tärkeää. (Tuominen 2010b, s. 61-70; Hobbs 2003, s. 131.) 
 
Ylläpito. 5S-ohjelman viimeisenä vaiheena on kehitetyn järjestelmän ylläpito. Tämä 
vaihe sisältää kehitettyjen menetelmien ja toimintaperiaatteiden omaksumisen ja niiden 
muuttamisen osaksi kaikkien työntekijöiden toimintaa. Ylläpito on tiimi-orientoitunut 
jatkuvan parantamisen menetelmä, josta on suuri vastuu johdon esimerkillä ja käytäntö-
jen vahvistamiseen tähtäävillä toimilla. Jos johto ei puutu poikkeamiin vakioiduista me-
netelmistä, työntekijät olettavat, että sooloilu on sallittua. Ylläpitotoimia voidaan edistää 
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informoimalla henkilöstöä, järjestämällä koulutusta ja sitouttamalla henkilöstöä esimer-
kiksi palkitsemalla. Tällöin tuloksia ei vain pidetä yllä, vaan tasoa pyritään parantamaan 
koko ajan jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Tärkeä osa hyvin ylläpidet-
tyä 5S-ohjelmaa on säännöllinen auditointi, jonka avulla todetaan järjestelmän toimi-
vuus. (Tuominen 2010b, s. 75-77; Hobbs 2003, s. 131-132.) 
 
5S-ohjelmaa on järkevää kokeilla pilottina ensin rajatulla alueella, ennen kuin sitä levi-
tetään kaikkialle tehtaaseen. Tämä on huomattavasti turvallisempi lähtökohta, kuin tuo-
da 5S-menetelmä kerralla käyttöön kaikkialle tehtaaseen. Rajatulla pilottiprojektilla 
saadaan myös melko nopeasti näkyviä tuloksia, mikä helpottaa ohjelman myymistä 
henkilöstölle ja vähentää muutosvastarintaa.  (Tuominen 2010b, s. 19.) 
 
Omalta osaltaan 5S vähentää siis myös hukkaa seuraavilla tavoilla: 
 Tarpeettomat kuljetukset: Kun jokaiselle asialle on tietty paikka, sitä ei tarvitse 

kuljettaa turhaan paikasta toiseen (esim. lavoja). 
 Varastot: Varastot näkyvät selvästi, kun tarpeettomat tavarat eivät ole tiellä. 
 Tarpeettomat liikkeet: Työkalut ovat niille kuuluvilla paikoilla, eikä niitä tarvitse 

etsiä. 
 Odottelu: Kun materiaaleja ja työkaluja ei tarvitse etsiä, työntekijöiden odottelu-

aika pienenee. 
 Viat: Siisteyden myötä laatu paranee ja viat vähenevät.  
 Ylituotanto: Selkeistä ja visuaalisista varastoista nähdään, koska jotain pitää 

tuottaa lisää. 
 
Tärkein 5S:stä saatava hyöty on se, että hukka näkyy helpommin. Kun tehdas on järjes-
tyksessä, helpottuu myös jatkuvaan parantamiseen pyrkiminen, sillä poikkeamat tulevat 
helpommin esille. Työpaikasta tulee myös viihtyisämpi, kun ympäristö on järjestyksessä 
ja työmoraali kohenee. 
 

2.2.8 Haasteet ja ongelmat leanin käyttöönotossa 

Se, mikä toimii Toyotalla, ei välttämättä ole suoraan tai helposti vietävissä sellaisenaan 
muun tyyppiseen teollisuuteen, tai täysin toisenlaisille aloille. Suomessa lean onkin käy-
tännössä maalaisjärjen käyttöön perustuvaa ongelmien tunnistamista ja ratkaisemista.  
 
Toyotan menestys on innostanut tuhansia yrityksiä käynnistämään erilaisia lean-
ohjelmia toimintansa tehostamiseksi. Arvostetun amerikkalaisen Industry Week –lehden 
vuonna 2007 tekemän kartoituksen mukaan kuitenkin vain 2 % lean-ohjelmia käynnis-
täneistä yrityksistä kokivat saavuttaneensa ohjelmalle asettamansa tavoitteet. Leanin 
tuotannollisten työkalujen käyttöönotto on helpompaa, kuin kulttuurin ja ajattelutavan 
muuttaminen, mikä on keskeinen osa leania. Tämän vuoksi vaikutukset ovat monissa 
leania soveltaneissa yrityksissä jääneet osittaisiksi. Tämän lisäksi myös useat lean-
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ohjelmia onnistuneesti läpi vieneet yritykset ovat taantuneet toiminnassaan, eikä lean-
oppien mukainen täydellisyyteen pyrkiminen ja jatkuva parantaminen ole toteutunut. 
(Liker & Rother 2011, s. 1.) 
 
Likerin ja Rotherin (2011, s. 2) mukaan useissa tapauksissa ihmisillä on ollut perusta-
vanlaatuisia väärinymmärryksiä sen suhteen, miten lean käytännössä toimii. Monien 
lean-työkalujen toiminta on ymmärretty vain suorien tuotannollisten tavoitteiden tasolla, 
mutta työkaluihin liittyviä näkymättömiä tavoitteita ei ole ymmärretty. Esimerkiksi 
kanbanin selvänä tavoitteena on toimia rajoittimena kahden erillisen prosessin välillä 
siten, että järjestyksessä ensin oleva prosessi toimittaa tuotoksia seuraavalle prosessille 
vasta kun niitä tarvitaan. Tämän lisäksi kanbanilla on myös näkymätön tarkoitus, joka 
on kanban-järjestelmän määrittelemä tavoitetila. Tähän tavoitetilaan pääseminen edel-
lyttää itse kanbanin käytön lisäksi oikeanlaista johtajuutta ja kulttuuria, mikä motivoi ja 
inspiroi ihmisiä ratkaisemaan erilaisia tuotantoon liittyviä ongelmia ja haasteita. (Liker 
& Rother 2011, s. 2-4.) 
 
Ongelmien ratkaisu ja jatkuvaan parantamiseen pyrkiminen tulisi olla osa jokapäiväistä 
rutiinia. Kehittyneitä toimintatapoja on vaikea muuttaa, ja ihmisille on luontaista tehdä 
asiat entuudestaan tutulla tavalla. Länsimaissa työntekijät valitaan pitkälti taitojen pe-
rusteella, minkä jälkeen heille annetaan tehtävä ja tavoite. Toyota sen sijaan etsii ihmi-
siä, jotka ovat avoimia uusille ajatuksille ja valmiita oppimaan, jonka jälkeen heille ope-
tetaan taidot käytännön kautta. Toyotalla mentori-oppipoika-suhde on olellinen tekijä, 
jolla jatkuva parantaminen saadaan osaksi sisäistä rutiinia. Mentoreina toimivat yleensä 
työntekijöiden suorat esimiehet, joilla on myös omat mentorinsa. Ongelmanratkaisussa 
perinteinen keppi ja porkkana -lähestymistapa riittää johonkin suoritustasoon asti, mutta 
vaikeiden ongelmien ratkaiseminen edellyttää monesti useita iteraatiokierroksia ja sen 
onnistuminen taas riippuu siitä miten ihmiset pyrkivät ongelmaa ratkaisemaan. (Liker & 
Rother 2011, s. 2-4.) 
 
Lean tuotantoon siirryttäessä oleellisen tärkeää uuden järjestelmän toiminnan kannalta 
on johdon ja koko henkilökunnan sitoutuminen uusiin toimintatapoihin. Johdon on an-
nettava täysi tukensa järjestelmälle ja näytettävä esimerkkiä. Muuten toimivan lean-
kulttuurin kehittyminen yritykseen on epätodennäköistä. 

2.3 Alihankintateollisuuden selviytymiskeinot 

Teknologiateollisuus ry:n julkaisema Tilanne ja näkymät 3/2012 -suhdannekatsaus ker-
too taantuman pahentumisesta Euroopassa vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla. 
Myös maailmantalouden tilanne näyttää epävarmalle. Monissa Euroopan maissa talous 
on heikentynyt alkuvuoden aikana ja myös vahvana pidetyn Saksan kilpailukyky on 
alkanut murentua. Vaikka Suomi onkin toistaiseksi välttänyt talouden supistumisen, sen 
riski kasvaa kuitenkin jatkuvasti. Suomen kannalta elintärkeän ulkomaankaupan piirissä 
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toimivat teollisuusyritykset työllistävät tällä hetkellä 15 % vähemmän ihmisiä kuin 
vuonna 2000. Samanlaista kehitystä on huomattavissa useissa EU-maissa ja tämä kehi-
tyssuunta on vahvistunut nykyisen talouskriisin seurauksena. Suomi on menettänyt Sak-
saan verrattuna kustannuskilpailukykyä 17 % vuoden 2005 jälkeen. Tämä johtuu pitkälti 
siitä, että yksikkökustannukset, eli työvoimakustannukset suhteessa tuottavuuteen, ovat 
kasvaneet 2000-luvulla Suomessa huomattavasti enemmän kuin Saksassa. Vielä vä-
hemmän Suomi pystyy kilpailemaan Aasian, Itä-Euroopan tai Latinalaisen Amerikan 
työvoimakustannusten kanssa. Kasvavat työvoimakustannukset johtavat teollisuuden 
työpaikkojen siirtymiseen Suomen rajojen ulkopuolelle. Kone- ja metalliteollisuuden 
alalla tilausten määrä on vähentynyt vuodesta 2011 jonkin verran. (Teknologiateollisuus 
2012, s. 3-7.) 
 
Myös Teknologiateollisuus ry:n tilaama Suuri kuva kone- ja metallituoteteollisuuden 
alihankintasektorista -selvitystyön loppuraportti kertoo käynnissä olevan taloudellisen 
taantuman vaikutuksista Suomessa. Laskusuhdanne aiheutti liikevaihdon ja kannatta-
vuuden laskua lähes kaikissa Suomen konepaja-yrityksissä. Vaikutukset pelkästään ali-
hankintatoimintaan keskittyneissä yrityksissä olivat erityisen synkät, kun taas yritykset, 
jotka alihankinnan lisäksi valmistivat omia tuotteitaan, selvisivät paremmin. Parhaiten 
käynnissä olevasta mullistuksesta näyttävät selvinneen omaa tuotetta valmistavat yrityk-
set. (Vesalainen et al. 2011, s. 12-14.) 
 
Suuri kuva -raportin mukaan erikoistuminen ja oman ydinosaamisen tunnistaminen ovat 
menestymisen elinehtoja muuttuneessa toimintaympäristössä. Erikoistumattomien 
yleiskonepajojen selviytymismahdollisuudet ovat varsin heikot, mutta lisäämällä kone-
pajatoimintaan asiakkaan tarpeita palvelevia toimintoja, kuten suunnittelua tai kokoon-
panoa, tilanne muuttuu oleellisesti. Erikoistumista voi olla myös esimerkiksi haastavien 
materiaalien jalostaminen, erityisen lyhyet toimitusajat, tuotannon joustavuus ja hyvä 
toimitusvarmuus. (Vesalainen et al. 2011, s. 15-16.) 
 
Erikoistumisen kääntöpuolena taas voi olla asiakaskunnan rajoittuminen Suomessa, ja 
vahvasti erikoistuneiden yritysten elinehto onkin monesti kansainväliset asiakkaat. Eri-
koistuminen ei siis ole riskitöntä, mutta käytännössä välttämättömyys monille yrityksil-
le, jos ne haluavat erottua kilpailussa. Erityisen tärkeänä raportissa pidettiin konepa-
jayrityksen ymmärtäminen palveluyrityksenä. Yritysten olisi nähtävä itsensä pelkän 
komponenttivalmistajan sijaan asiakkaalle toimitettavien tavaravirtojen palvelutoimitta-
jana. Palveluliiketoiminnan tulisi olla osa asiakastoimituksiin liittyvää kokonaisuutta. 
(Vesalainen et al. 2011, s. 15-16.) 
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3 TUOTANTOKETJUN ESITTELY 

3.1 Tuotantoketjun taustaa 

Hyxal Oy on tamperelainen vuonna 1986 perustettu pääasiassa alumiinisia kaapeliteitä 
ja sähkösuojia valmistava yritys. Yritys on toinen kahdesta alumiinisia kaapelihyllyjä 
valmistavasta suomalaisyrityksestä (Nordic Aluminium on toinen), jotka ovat myös 
ainoat valmistajat Euroopan alueella. Alumiinisia kaapelihyllyjä käytetään erityisesti 
prosessi- ja kaivosteollisuudessa materiaalin korroosionkeston ja keveyden vuoksi, sillä 
ne ovat jopa 60 % kevyempiä kuin vastaavat teräshyllyt. Prosessi- ja kaivosteollisuuden 
käyttösovelluksissa on myös turvallisuuden kannalta tärkeää, että alumiiniset rakenteet 
eivät kipinöi. Kuvassa 3.1 näkyy KA-, RA- ja SA-kaapelihyllyjärjestelmä ja siihen kuu-
luvat kaapelihyllyt sekä erilaiset seinään tai kattoon asennettavat kannakkeet ja muut 
asennustarvikkeet. Edellä mainittujen sarjojen lisäksi tuotevalikoimasta löytyy vielä 
raskaampi TA-kaapelihyllyjärjestelmä, joka näkyy kuvassa 3.2. (Hyxal kaapelihyllyt 
2006) 
 

 
Kuva 3.1. Hyxal KA-, RA- ja SA-kaapelihyllyjärjestelmä. (Hyxal Alumiiniset kaapelihyl-
lyt 2006, s.4). 
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Kuva 3.2. Hyxal TA-kaapelihyllyjärjestelmä. (Hyxal Alumiiniset kaapelihyllyt 2006, 
s.4). 
 
Alkuvuodesta 2011 Hyxalin omistajapariskunta, Matti ja Eevaliisa Pentti, päättivät luo-
pua liiketoiminnasta, minkä seurauksena Hyxalin tuotteita Keski-Euroopan markkinoille 
jälleenmyyvä itävaltalainen tukkuri Rowa-Moser Productions GmbH (jatkossa Rowa-
Moser) päätti pitkään jatkuneen yhteistyön jälkeen ostaa Hyxalin kaapelihyllyjärjestel-
män. Kauppaan sisältyivät kuvissa 3.1 ja 3.2 näkyvien kaapelihyllyjen ja kiinnitystar-
vikkeiden tuoteoikeudet, tuotantolaitteet ja raaka-ainevarastot. Samalla Rowa-Moserille 
siirtyi myös Hyxal-tuotenimi, jota käytetään jatkossakin kaapelihyllyjärjestelmän 
myynnissä. Rowa-Moser oli aiemmin toiminut pelkästään teknisten tuotteiden tukku-
kauppana ja jälleenmyyjänä, eikä sillä ollut kokemusta omasta tuotantotoiminnasta. 
 
Mäkelä Alu Oy oli toiminut Purso Oy:n kanssa Hyxalin raaka-ainetoimittajana alumii-
niprofiilien osalta Hyxalin perustamisesta lähtien ja yrityskaupan myötä muodostuikin 
vaara, että Rowa-Moser siirtää kaapelihyllytuotannon Keski-Eurooppaan ja hankkii 
tarvitsemansa raaka-aineet näiltä markkinoilta. Koska Rowa-Moserilla ei ollut aiempaa 
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kokemusta omasta tuotantotoiminnasta, muutaman välivaiheen kautta asia järjestyi niin, 
että Rowa-Moserin ostama Hyxalin kaapelihyllytuotanto – laitteet ja varastot - siirrettiin 
Alajärven Luoma-Aholle ja A&M Välilehto Oy otti tuotannon ja siihen liittyvät toimet 
hoitaakseen työskennellen Rowa-Moserille tuntiperiaatteella. Tuotanto aloitettiin uudes-
sa paikassa toukokuussa 2011. 

3.2 Myynti ja logistiikka 

Suomen myynnistä vastasi aiemmin Hyxal itse yrityksen toimiessa Tampereella. Yri-
tyskaupan myötä ja kaapelihyllytuotannon siirryttyä Alajärvelle, Suomen myynti siirtyi 
Luoma-Aholla toimivalle Lognet Team Oy:lle (jatkossa Lognet), jonka toiminnanoh-
jausjärjestelmään (Enterprice Resource Planning, ERP) A&M Välilehdolla on yhteys ja 
tilaukset saadaan sen kautta. Suomessa asiakkaina on muun muassa sähköalan tukku-
liikkeitä ja rakennusyrityksiä. Ulkomaan myynnistä vastaa Rowa-Moser, jolta tilaukset 
saadaan sähköpostitse. Rowa-Moser myy Hyxal-tuotteita Itävaltaan ja muualle Keski-
Eurooppaan. Myös Rowa-Moserin kautta saapuvat tilaukset lisätään Lognetin ERP-
järjestelmään. Lognet varmistaa A&M Välilehdolta toimitusajat ennen kuin vahvistaa 
tilauksen asiakkaalle, mutta Rowa-Moserilta tulevissa tilauksissa toimitusaika ja muut 
toimitusehdot on jo määritelty. 
 
Toimitukset kotimaisille asiakkaille ja tukkureille (mm. Sähköliikkeiden Oy, SLO) teh-
dään tilausten mukaan käyttäen eri kuljetusliikkeitä, pääasiassa kuitenkin Transpointia. 
Toimituksille ei siis ole säännöllisiä viikkokuljetuksia. Yleisesti pätee, että jos kuljetus 
tilataan ennen kello 12, tilaus ehtii matkaan vielä samana päivänä.  
 
Suomen ulkopuolella Euroopassa sijaitseville asiakkaille käytetään kahta erilaista toimi-
tusmenetelmää. Rowa-Moserin varastolle Itävaltaan lähtee aina torstaisin viikkokulje-
tus, joka on perillä seuraavan viikon alussa. Kuljetus tilataan edeltävänä tiistaina tai 
keskiviikkona, jonka yhteydessä ilmoitetaan rahdin kilomäärä. Muille Euroopassa sijait-
seville asiakkaille toimitukset hoidetaan ja tilataan projektikohtaisesti. 

3.3 Raaka-aineet, alihankinta ja kokoonpano 

Raaka-ainetoimittajana tuotantoketjussa on pääasiallisesti ollut Alajärven Luoma-aholla 
toimiva Mäkelä Alu Oy, jolta tarvittavat alumiiniprofiilit on hankittu. Pieniä määriä osia 
tilataan myös Purso Oy:ltä johtuen siitä, että puristustyökalut tietyille profiileille on 
aikoinaan teetetty Pursolla. Mäkelä Alun vuosituotanto on noin 20000 tonnia valmista 
profiilia ja yritys kuuluukin Suomen kolmen suurimman alumiiniprofiilivalmistajan 
joukkoon. Yrityksen tuotannosta noin 50 % menee vientiin.  
 
Alihankkijoina erilaisten osien valmistukseen tuotantoketjussa on käytetty pitkään 
Tampereella toimivaa Mansen Metalli Oy:tä, jonka konepaja sijaitsi Hyxalin kanssa 
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samalla teollisuusalueella. Toinen pitkään käytössä ollut alihankkija on Seinäjoen Kou-
rassa toimiva E.S. Lahtinen Oy (jatkossa Esla). Tuotannon siirryttyä Tampereelta Ala-
järvelle, mukaan otettiin Luoma-aholta uutena alihankkijana An-La Oy (jatkossa Anla), 
joka on alumiiniprofiilin jatkojalostukseen keskittynyt noin 20 hengen konepaja. Anlaa 
käytettiin tasaamaan Mansen Metallin kuormitushuippuja sekä hoitamaan kiireellisiä 
tilauksia, jolloin ei ole aikaa odotella Alajärven ja Tampereen välistä tavaraliikennettä. 
Myös pienten erien valmistukseen on käytetty jonkin verran Anlaa, sillä pieniä eriä ei 
ole ollut taloudellista lähettää Mansen Metallille Tampereelle. 
 
Kaapelihyllyjen hitsaamisesta ja erilaisten kiinnitystarvikkeiden kokoonpanosta ja 
myyntiorganisaation kautta saapuvien asiakastilausten täyttämisestä vastaa niin ikään 
Alajärven Luoma-aholla toimiva A&M Välilehto. Tämän lisäksi A&M Välilehdon vas-
tuulla on raaka-aine ja osatilausten hoitaminen sekä kuljetusten järjestäminen koko val-
mistusketjulle Hyxal-tuotteiden osalta. 
 
Kuvassa 3.3 on esitetty tässä työssä tarkastelun kohteena olevien yritysten väliset etäi-
syydet. 
 

 
Kuva 3.3. Tuotantoketjun jäsenten sijoittuminen kartalle. 

ALAJÄRVI

Mäkelä Alu Oy (alumiiniprofiilit)

A&M Välilehto (sahaus, kokoonpano)

Lognet Team Oy (suomen myynti)

An-La Oy (vaakapalkkien valmistus)

SEINÄJOKI

E.S. Lahtinen Oy 

(seinäkiinnikepalkit)

TAMPERE

Mansen Metalli Oy

(vaakapalkit ja kiinnitysosat)

80 km

220 km

190 km
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3.4 Tuotantoketjuun liittyvät haasteet 

Hyxal Oy:n toimiessa Tampereella toimitusjohtaja Matti Pentti toimi käytännössä yri-
tyksen toiminnanohjausjärjestelmänä. Tämä on tyypillistä pienissä yrityksissä, joissa 
ohjaus pysyy vahvasti vain yrityksen perustajan käsissä, vaikka työntekijämäärä kas-
vaisikin alkutilanteesta selvästi. Ongelmallisen tilanteesta tekee se, että suuri määrä tuo-
tannon ohjaamiseen tarvittavasta tiedosta on vain yhden tai muutaman ihmisen päässä. 
Eri syistä tapahtuvien henkilöstön vaihdosten myötä aiheutuu tarve siirtää tietoa ihmi-
seltä toiselle. Tämä on usein työläs ja aikaa vaativa prosessi, ja pahimmassa tapauksessa 
tärkeitä tietoja menetetään kokonaan. Diplomityössä tarkasteltavan valmistusketjun ti-
lanne oli yrityskaupan myötä juuri tällainen. 
 
Tuotannon siirryttyä Tampereelta Alajärven Luoma-aholle yksi tärkeimmistä ongelmis-
ta oli järjestelmällisen materiaalinohjausmenetelmän puute. Useasti asiakastilauksen 
saapuessa huomattiin, että kaikkia tarvittavia raaka-aineita ja osia ei ole suoraan varas-
tossa. Pahimmillaan esimerkiksi alumiiniprofiilia joudutaan odottamaan toimittajalta 
noin kolme viikkoa. Myös osien saaminen alihankkijoilta voi aiheuttaa useiden päivien 
viivästymisen tilauksen kokoonpanoon ja toimitukseen asiakkaalle. Matti Pentin johta-
essa Hyxal Oy:tä, hän käytti intuitiota ja pitkää kokemustaan tuotantotoiminnan pyörit-
tämisestä varastojen ja raaka-ainehankintojen hallintaan. Tätä tietoa ja osaamista on 
hyvin hankala siirtää uuteen toimintaympäristöön ja henkilöstöön, varsinkin kun ajan 
tasalla olevaa kirjallista tuotetietoa, kuten osaluetteloita ja piirustuksia ei ollut. 
 
Järjestelmällisen materiaalinhallintatavan puuttumisen vuoksi merkittävä osa työajasta 
kuluu materiaalien etsimiseen varastosta ja varastosaldojen tarkistamiseen. Lähtötilan-
teen tilaus-toimitusprosessi on myös turhan monimutkainen, joka osaltaan lisäsi asia-
kasarvoa tuottamattoman työn osuutta. Tilannetta voidaan korjata rakentamalla materi-
aalinhallinnasta automaattisempi prosessi, jonka ohjaaminen on kevyttä ja jonka pitäisi 
estää tarvittavien materiaalinen loppuminen vahingossa ja täydennystilauksen unohtu-
minen. Tuotevalikoimassa on myös useita tuotteita, joiden menekki vuositasolla on hy-
vin pieni tai jopa nolla. Tällaisten tuotteiden olemassaolon oikeutusta tulisi arvioida 
uudestaan ja mahdollisuuksien mukaan pyrkiä eliminoimaan ne varastoitavien tuottei-
den listalta kokonaan. 
 
Merkittävä tilauksiin liittyvä ongelma on usein se, että tilaustieto loppuasiakkaalta tai 
seinäkannakkeiden asennuksesta vastaavalta asennusyritykseltä välittyy A&M Välileh-
dolle varsin hitaasti. Tästä seurauksena isojakin tilauksia saattaa tulla lyhyellä varoitus-
ajalla, mikä aiheuttaa omat ongelmansa tuotannon suunnittelun ja organisoinnin suh-
teen. Organisaatio näkyy asiakkaille käytännössä supermarkettina ja asiakkaat ovat op-
pineet siihen, että kaikkia tuotteita on aina riittävä määrä varastossa. Erityisesti keski-
määräistä selvästi isommat tilaukset aiheuttavat suuria ongelmia. 
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4 LÄHTÖTILANNE 

4.1 Tuoterakenne ja nimikeanalyysi 

Hyxal-kaapelihyllyjärjestelmään kuuluvien kaapelihyllyjen tuotanto toimii tilausohjau-
tuvasti. Tähän diplomityöhön tarkasteluun pilotiksi rajatun Seinäkannake-tuoteperheen 
nimikkeitä taas valmistetaan varasto-ohjautuvasti. Koska pilottituotteiden dokumentoin-
ti oli osin puutteellinen, Seinäkannake-tuoteperheen nimikkeiden rakenteen kartoitustyö 
aloitettiin tilaus-toimitusketjun kartoituksen rinnalla. Kyseiseen tuoteperheeseen kuuluu 
11 mitoiltaan ja kantavuudeltaan erilaista seinäkannaketta kuvan 4.1 mukaisesti. Seinä-
kannakkeiden tarkempi rakenne on esitetty kuvassa 4.2, jossa näkyy seinäkannakkeen 
SK 220 kokoonpanopiirustus.  
 

 
Kuva 4.1. Seinäkannake-tuoteperhe. (Hyxal kaapelihyllyt 2006, s. 11) 
 
 

 

Kuva 4.2. Seinäkannake SK 220. (Seinäkannakepiirustus 10004 2012) 
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Kaikki seinäkannakemallit sisältävät kuvaan 4.2 numeroidut perusosat: 
1. Kannatinpalkki (30x20 / 60x40 / 80x40 / 100x40 mm) 
2. Seinäkiinnikepalkki (45,2x36 / 48,3x48,5 / 50x57 mm) 
3. Kiinnitinosa, 2 kpl / seinäkannake 
4. Liitospultti (M10 / M12) 
5. Liitosmutteri (M10 / M12) 
6. Aluslevy (M10 / M12) 
7. Kiinnitinruuvi M6x20, 2 kpl / seinäkannake 
8. Kiinnitinmutteri M6, 2 kpl / seinäkannake 

 
Muut seinäkannakeperheen nimikkeet ovat perusrakenteeltaan samanlaiset, poikkeukse-
na kantokyvyltään pienin kannake SK 12. SK 12 kokoonpannaan pulttiliitoksen sijaan 
hitsaamalla, eli SK 12:sta ei käytetä kuvan 4.2 osia 4, 5 ja 6. Tämän lisäksi mallissa SK 
12 käytettävä kannatinpalkkiprofiili poikkeaa muodoltaan muissa seinäkannakkeissa 
käytettävistä profiileista. Kannattimista ja niihin kuuluvista osista oli tutkimusta aloitet-
taessa olemassa piirustukset, mutta ne eivät olleet kaikilta osin ajan tasalla. Myös tuote-
rakenteiden dokumentointi oli osin puutteellinen, joten eri tuotteet jouduttiin käymään 
läpi yksitellen. Seinäkannakkeiden kokoonpanosta vastaa Alajärven Luoma-aholla toi-
miva A&M Välilehto. Taulukossa 4.1 on esitetty koko seinäkannake-tuoteperheen ra-
kennetiedot. 
 

Taulukko 4.1. Seinäkannakemallien tuoterakenne. 

 
 

Osa no SK 12 SK 220 SK 230 SK 440 SK 450 SK 460 SK 620 SK 630 SK 640 SK 650 SK 660

Kannatinpalkki 30x20x174 mm HY-3001? 1

Kannatinpalkki 60x40x282 mm 10001 1

Kannatinpalkki 60x40x382 mm 10013 1

Kannatinpalkki 80x40x326 mm 10009 1

Kannatinpalkki 80x40x426 mm 10016 1

Kannatinpalkki 80x40x496 mm 10006 1

Kannatinpalkki 80x40x596 mm 10014 1

Kannatinpalkki 80x40x696 mm 10015 1

Kannatinpalkki 100x40x524 mm 10011 1

Kannatinpalkki 100x40x624 mm 10017 1

Kannatinpalkki 100x40x724 mm 10018 1

Seinäkiinnikepalkki 2,5 kN 36x49,2x135 m 10002 1 1 1

Seinäkiinnikepalkki 4 kN 48,5x51,5x155 m 10007 1 1 1 1 1

Seinäkiinnikepalkki 6 kN 57x53,5x175 mm 10012 1 1 1

Kuusioruuvi (täyskierteinen) M6x20 A2-7 DIN 933 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kuusioruuvi (osakierteinen) M10x55 A2-7 DIN 931 1 1

Kuusioruuvi (osakierteinen) M12x60 A2-7 DIN 931 1 1 1 1 1

Kuusioruuvi (osakierteinen) M12x65 A2-7 DIN 931 1 1 1

Kuusiomutteri M6 A2-70 DIN 934 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kuusiomutteri M10 A2-70 DIN 934 1 1

Kuusiomutteri M12 A2-70 DIN 934 1 1 1 1 1 1 1 1

Aluslevy M10 A2 DIN 125 1 1

Aluslevy M12 A2 DIN 125 1 1 1 1 1 1 1 1

Kiinnitinosa  5x20x23 mm 10003 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Seinäkannakemallit
10004 10005 10008 10010
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Seinäkannakkeissa käytettäviä kannatinpalkkeja on 11 mitoiltaan erilaista ja niistä jo-
kaista käytetään vain yhdessä seinäkannakemallissa taulukon 4.1 mukaisesti. Kuvassa 
4.3 näkyy SK 220- ja SK 230 -seinäkannakkeisiin käytettävän kannatinpalkin piirustus. 
Kyseisen kannatinpalkin osalta ainut muuttuva parametri on seinäkannakemallikohtai-
nen pituus. Kannatinpalkit valmistetaan neljästä erilaista profiilista, jolloin yhdestä pro-
fiilista valmistetaan yhdestä viiteen erimittaista kannatinpalkkiosaa seuraavasti: 

- kannatinpalkkiprofiili 30 x 20 x 6000 mm: 174 mm 
- kannatinpalkkiprofiili 60 x 40 x 6000 mm: 282 ja 383 mm 
- kannatinpalkkiprofiili 80 x 40 x 6000 mm: 324, 424, 496, 596 ja 696 mm 
- kannatinpalkkiprofiili 100 x 40 x 6000 mm: 524, 624 ja 724 mm 

 

 
Kuva 4.3. Kannatinpalkki 60x40 mm. (Seinäkannakepiirustus 10001 2012) 
 
Kannatinpalkkeihin tarvittavat reiät on perinteisesti teetetty alihankintana Mansen Me-
talli Oy:n konepajalla Tampereella. Mansen Metallilla on useita epäkeskopuristimia, 
joilla palkit rei’itetään. Puristimissa on vakiotyökalut, eli asetusaikoja ei käytännössä 
juurikaan ole. Tämän lisäksi Mansen Metalli on ollut hyvin edullinen ja joustava toimi-
ja. Tämän alihankkijan käyttö oli luontevaa Hyxalin toimiessa Tampereella, sillä kum-
mankin yrityksen tilat sijaitsivat lähekkäin samalla teollisuusalueella. Koska Mansen 
Metallilla ei ollut alumiiniprofiilin katkaisemiseen soveltuvaa sahaa, Hyxal sahasi pro-
fiilit valmiiksi oikeisiin mittoihin. Tuotannon siirryttyä Tampereelta Alajärvelle tämä 
järjestely muuttui selvästi hankalammaksi, sillä A&M Välilehto joutuu nyt sahaamaan 
profiilit ensin mittoihin, tilaamaan osille kuljetuksen ja lähettämään profiilit sitten 
rei’itettäväksi Mansen Metallille Tampereelle. Kun osaerä on valmis, A&M Välilehto 
tilaa paluukuljetuksen ja osat toimitetaan takaisin Alajärven Luoma-aholle. Luoma-
aholta Tampereelle on matkaa noin 220 km, joten tavaraliikenteeseen kuluu vähintään 
päivä suuntaansa. Vaikka Mansen Metalli on hinnoiltaan edullinen, etäisyydestä johtuva 
kuljetuksiin kuluva aika on merkittävä verrattuna siihen, että osat teetettäisiin jollain 
Alajärven Luoma-aholla toimivalla alumiinin jatkojalostukseen erikoistuneella konepa-
jalla. 
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Mansen Metallilla on teetetty myös kuvassa 4.4 näkyvät kiinnitinosat, joita tarvitaan 
kaksi kappaletta kaapelihyllyn kiinnittämiseen seinäkannakkeeseen. Osa on siitä ongel-
mallinen, että Mäkelä Alun profiilien normaalihintainen minimivalmistuserä on 500 kg, 
jolloin yhdestä profiilierästä saadaan noin 175000 kappaletta kiinnitinosia. Tämä määrä 
vastaa nykykulutuksella yli 5 vuoden tarvetta. 

 
Kuva 4.4. Kiinnitinosa. (Seinäkannakepiirustus 10003 2012) 
 
Seinäkannakepalkkien valmistukseen käytetään kolmea eri profiilia, joista valmistetaan 
neljää erimallista seinäkiinnikepalkkia. Seinäkiinnikepalkkien kantavuudet ovat 2,5 kN, 
4 kN ja 6 kN. Näistä 2,5 kN:n seinäkiinnikepalkista on SK 12 -seinäkannaketta varten 
valmistettava versio, josta puuttuu liitospultille varatut reiät, sillä SK 12 kokoonpannaan 
ainoana seinäkannakkeena hitsaamalla. Kuvassa 4.5 näkyy 4 kN:n seinäkiinnikepalkki. 

 
Kuva 4.5. Seinäkiinnikepalkki 4 kN. (Seinäkannakepiirustus 10007 2012) 
 
Seinäkannakepalkit on teetetty yli 15 vuoden ajan Seinäjoen Kourassa toimivalla E.S. 
Lahtinen Oy:llä (jatkossa Esla). Matkaa Alajärven Luoma-aholta Eslalle kertyy noin 80 
km. Mäkelä Alu on toimittanut A&M Välilehdon tilaamat profiilit suoraan Eslalle, joka  
on sahannut profiilit mittoihin ja rei’ittänyt osat epäkeskopuristimilla. Tavallinen val-
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mistuseräkoko on ollut 500 kg profiilia, josta valmistetut osat on toimitettu kerralla 
A&M Välilehdolle. Esla haluaa myös jatkossa pitää tästä valmistuseräkoosta kiinni. 
 
Muita seinäkannakkeiden valmistukseen tarvittavia osia, eli erikokoisia ruuveja, mutte-
reita ja aluslevyjä on tilattu toimittajilta tarpeen mukaan. A&M Välilehto on siis huoleh-
tinut tämän ns. ämpäritavaran varastosaldojen tarkastamisesta ja täydennystilauksista. 
 
Seinäkannakeita on valmistettu yli 15 vuotta, eikä tänä aikana ole törmätty merkittäviin 
ongelmiin valmistuslaadun suhteen. Jokainen valmistusketjun toimija vastaa laadusta 
omalta osaltaan. Seinäkannakkeiden piirustuksia kuitenkin paranneltiin syksyllä 2012, 
jotta vältettäisiin tietyillä kannakemalleilla suurilla kuormituksilla ajoittain esiintyvältä 
notkahdusongelmalta. Ongelma on lähinnä kosmeettinen, eikä yhtään kannaketta ole 
rikkoutunut käytössä tuotteiden valmistushistorian aikana. 
 
Koska tässä työssä tarkastelussa olevat pilottinimikkeet ovat STK (Sähköteknisen Kau-
pan Liitto, entinen SSTL eli Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liitto) tuotekoodien mukai-
sia vakio-osia, ei tuotteiden konstruktiota ole mahdollista muuttaa, vaikka sen kautta 
olisikin mahdollista saada säästöjä aikaan. Tuotteiden luonne on puhtaasti funktionaali-
nen ja samalla tuotekoodilla valmistettavat vaihtoehtoiset kilpailijoiden valmistavat 
tuotteet ovat käytännössä samanlaisia. Eli tuotteen ominaisuuksien tai designin kautta ei 
ole juurikaan mahdollisuuksia tuottaa lisäarvoa asiakkaille tai erottua kilpailijoihin näh-
den. Asiakkaalle tuotava lisäarvo onkin luotava muilla keinoin. Näistä tärkeimpiä ovat 
tuotteiden hinta, lyhyt toimitusaika ja hyvä toimitusvarmuus.  
 
Lognetin ERP-järjestelmän varastokirjanpidon kautta saatiin rakennettua kuva seinä-
kannake-tuoteperheen eri nimikkeiden menekistä ja tilauskokojen vaihtelusta nimikkeit-
täin. Järjestelmään on kirjattu kaikki valmisvarastoa koskevat vienti- ja tuontitapahtu-
mat, eli kun kokoonpanosta on valmistunut tuotteita varastoon ja vastaavasti kun niitä 
on tilausten mukaan lähtenyt varastosta asiakkaille. Tietoja oli käytettävissä huhtikuusta 
2011 lähtien, eli siitä kun tuotanto siirrettiin Tampereelta Alajärvelle. Tutkimustyötä 
aloitettaessa myyntitietoa oli noin kuudelta kuukaudelta ja sitä kertyi työn edetessä jat-
kuvasti lisää, mikä osaltaan auttoi tarkentamaan tässä työssä kehitettävää imuohjausmal-
lia. Tämä myyntitieto oli tutkimustyötä aloitettaessa paras lähtökohta eri nimikkeiden 
menekin analysointiin. Vaikka tietoa ei ollut kovin pitkältä ajalta, muodostui nopeasti 
kuva siitä, mikä on eri tuotteiden menekki. 
 
Huhtikuun 2012 loppuun kertyneen myyntitiedon perusteella todettiin, että seinäkan-
nakkeiden keskimääräinen kuukausimenekki vaihtelee 15 … 280 kappaleen välillä ni-
mikkeestä riippuen. Samoin yksittäisten tilausten koot vaihtelivat 2 … 400 kappaleen 
välillä. Kysynnän tarkka ennustaminen on siis hyvin vaikeaa. Hyvä esimerkki kysynnän 
vaihtelusta on seinäkannake SK 660, jonka menekki keväästä 2011 kevääseen 2012 oli 
muutamia kymmeniä kappaleita. Pelkästään maalis- ja huhtikuun 2012 aikana kannak-
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keen menekki oli yli 400 kappaletta suurimman yksittäisen tilauksen ollessa noin 300 
kappaletta. Ennen kyseistä tilausta nimikkeen suurimmat yksittäistilaukset olivat alle 50 
kappaletta. Kysynnän suuresta vaihtelusta ja vaikeasta ennakoitavuudesta johtuen mate-
riaalinhallintajärjestelmästä oli suunniteltava joustava ja järjestelmän normaalitoimintaa 
sekoittavat isotkin tilaukset kestävä. Perinteinen suuriin varastoihin luottava toimintata-
pa ei tässä toimisi, sillä varastosaldoja jouduttaisiin kasvattamaan liian suuriksi, jos ha-
luttaisiin varautua täyttämään myös suurimmat tilaukset suoraan varastosta.  

4.2 Tilaus-toimitusketju ja arvoanalyysi 

Arvoketjun nykytilan analysointi aloitettiin tilaus-toimitusketjuun kuuluvien vaiheiden, 
materiaali- ja informaatiovirtojen kartoituksella. Tätä työtä tehtiin pääasiassa haastatte-
lemalla myynti- ja tuotanto-organisaation henkilöstöä. Liitteessä 1 on esitetty alkutilan-
teen tilaus-toimitusprosessin vaiheet ja niihin kuluva aika tilanteissa, jossa tilauksia ei 
voida täyttää suoraan valmisvarastosta. Erityisesti informaatiovirtoihin sisältyvän hukan 
osuus on merkittävä, sillä alkutilanteen toimintoihin liittyi paljon erilaista esimerkiksi 
puhelimitse tehtävää tiedonvaihtoa, kuten materiaali- ja osatilauksia, toimitusaikojen 
varmistamisia ja kuljetusten järjestelyjä. Nykytilan kartoitustyön myötä kävi selväksi, 
että tilaus-toimitus-prosessi on nykyisellään tarpeettoman monimutkainen ja sisältää 
paljon turhia vaiheita ja tehtäviä, jotka eivät lisää valmistettavan lopputuotteen arvoa. 
Vanhat toimintatavat perustuivat laajasti muistiin, mikä johti unohduksiin ja sen kautta 
tilausten myöhästymiseen. Näitä vaiheita tulisi mahdollisuuksien mukaan joko elimi-
noida kokonaan tai ainakin pyrkiä järkeistämään ja yksinkertaistamaan. 
 
Seinäkannake-tuoteperheen tuotteet ovat pysyneet samanlaisina yli 15 vuotta ja niitä 
valmistetaan erä- eli sarjatuotantona. Eri nimikkeiden vaihtelevasta kysynnästä johtuen 
tiettyjen seinäkannakkeiden osalta saattaa kulua pitkiäkin aikoja, ennen kuin niitä val-
mistetaan lisää. Lähtötilanteessa asiakastilauksia pyrittiin täyttämään mahdollisuuksien 
mukaan ensin valmisvarastosta. Jos valmisvarastossa ei ollut riittävästi tuotteita, mitä 
tapahtui melko usein, niitä kokoonpantiin tarvittava määrä osavarastossa olevista osista. 
Edellä mainituissa tapauksissa asiakkaan pyytämiin toimitusaikoihin yleensä päästiin, 
kuhan osat omassa varastossa riittivät. Jos myöskään osavarastossa ei ollut jotain tarvit-
tavaa osaa riittävästi, toimitusaika asiakkaalle pidentyi merkittävästi. Osia valmistavilla 
alihankkijoilla ei ole tarvittavia profiileja itsellään varastossa, vaan profiilista riippuen 
niitä jouduttiin joko tilaamaan Mäkelä Alulta tai sitten A&M Välilehto lähetti tarvitta-
van profiilierän alihankkijalle. A&M Välilehdolla ei välttämättä ole aina kaikkia tarvit-
tavia profiileja. Myöskään Mäkelä Alulla profiileja ei ole varastossa, vaan niitä pitää 
tilauksen saavuttua puristaa lisää. Profiilin toimitusaika alihankkijalle oli noin kaksi 
viikkoa. Tämän päälle lasketaan vielä aika, joka alihankkijalla kuluu osatuotannon so-
vittamiseen viikko-ohjelmaan ja osien valmistus, sekä lopputuotteiden kokoonpanoon ja 
toimitukseen asiakkaalle kuluva aika. Tällöin loppuasiakkaan tekemän tilauksen läpi-
menoaika on neljästä kuuteen viikkoa. Tässä lähtötilanteen toimintatavassa oli A&M 
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Välilehdon huolehdittava siitä, että kaikkia valmiiksi kokoonpantuja tuotteita ja niihin 
tarvittavia puolivalmisteita, sekä raaka-aineita oli riittävästi varastossa asiakastilausten 
täyttämiseksi. Materiaalien lisäksi A&M Välilehdon piti huolehtia myös kuljetuksien 
järjestämisestä. 
 
Seinäkannakkeiden valmistukseen käytettävien alumiiniprofiilien toimittajan Mäkelä 
Alun ehdoton minimivalmistusmäärä asiakasprofiileille on 250 kg, jolloin hintaan lisä-
tään n. 30 % pienestä puristusmäärästä johtuen. Normaali minimivalmistuserä on 500 
kg, jolloin hintaan ei tule ylimääräisiä lisiä. Puristettavien profiilien hinta muodostuu 
alumiinin maailmanmarkkinahinnasta, joka tarkistetaan päivittäin, sekä puristuslisästä, 
joka riippuu valmistettavan profiilin metripainosta. Raskaammilla profiileilla on pie-
nempi puristuslisä, koska niiden valmistamiseen kuluu vähemmän aikaa. Seinäkannak-
keiden valmistamiseen tarvittavien kahdeksan erilaisen profiilin kulutus vuositasolla 
vaihtelee n. 50 … 3000 kg välillä. Profiilia on aiemmin tilattu aina kerralla 500 kg erä, 
joka on kokonaisuudessaan toimitettu alihankkijalle osavalmistusta varten. Tästä on 
seurauksena ollut se, että jotain osia on varastossa keskimäärin viidestä kymmeneen 
vuoden tarpeiksi. 
 
Profiilitilauksen läpimenoaika Mäkelä Alulla on normaalisti noin kymmenen työpäivää, 
mutta vaihteluväli voi olla viidestä työpäivästä aina 15 työpäivään saakka tilausajan-
kohdan kuormitusasteesta riippuen. Suurimman osan läpimenoajasta profiilitilaus odot-
taa omaa vuoroaan Mäkelä Alun tuotantosuunnitelmassa. Kun tilauksen vuoro tulee, 
vaihdetaan puristimeen profiilikohtainen puristustyökalu ja puristetaan tilattu määrä 
profiilia alumiinibilleteistä. Puristukseen kuluva aika riippuu profiilin massasta, eli mitä 
suurempi profiilimetrin massa on, sitä nopeammin tilattu kilomäärä saadaan puristettua 
työkalun lävitse. Tavallisesti 500 kg profiilierän puristamiseen kuluu aikaa alle 30 min. 
Puristettu profiili sahataan asiakkaan tilaamiin mittoihin, jonka jälkeen profiili siirretään 
vanhennusuuniin noin kuudeksi tunniksi. Tämän jälkeen profiilit pakataan häkkeihin ja 
toimitetaan asiakkaalle. Yhdessä 500 kg profiilitilauksessa on jalostavaa työtä noin yh-
den työvuoron eli seitsemän tunnin verran. 
 
Merkittäväksi ongelmaksi koettiin pitkään Hyxalin alihankkijana toimineen Mansen 
Metallin sovittaminen muuttuneeseen tuotantoketjuun. Mansen Metallilla ei ole alumii-
nin sahaamisen soveltuvaa sahaa, joten A&M Välilehto sahaa profiilit oikean mittaisiksi 
osiksi ja lähettää tämän jälkeen osat Tampereelle. Mansen Metalli tekee epäkeskopuris-
timilla tarvittavat reiät osiin ja lähettää osat takaisin Alajärven Luoma-aholle A&M Vä-
lilehdolle. Kun Hyxal toimi Tampereella, Mansen Metallin käyttäminen oli järkevää, 
sillä etäisyys oli lyhyt. Etäisyyden kasvettua lähes 200 km:iin osien siirtelyyn kuluu 
merkittävästi aikaa, käytännössä yksi vuorokausi suuntaansa. Tämän vuoksi järkevää 
olisikin siirtää Mansen Metallilta alihankittujen osien tuotanto An-La Oy:lle, jonka halli 
sijaitsee A&M Välilehdon tuotantotilojen vieressä. Anla pystyy tekemään itse myös 
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profiilien sahauksen, joten raakaprofiilit voidaan toimittaa Mäkelä Alulta suoraan Anlal-
le. 
 
Tärkeä varastotasoihin vaikuttava tekijä on lopputuotteiden myynnissä käytettävä su-
permarketti-tyyppinen toimintamalli, eli asiakkaat olettavat, että tuotekatalogin nimik-
keitä on aina määrättömästi varastossa ja ne voidaan toimittaa heti. Tämä toimintamalli 
edellyttää, että kaikkia nimikkeitä on varastossa sellainen määrä, että tyypillisen kokoi-
set tilaukset voidaan täyttää suoraan valmisvarastosta, ilman että mikään nimike pääsee 
loppumaan.  Varastosaldojen seurantaan ei aiemmin ollut järjestelmällistä toimintata-
paa, vaan joku nimike saattoi loppua. Tästä saattoi pahimmillaan seurata, että kahdesta 
kolmeen vuorokauden toimitusaika valmisvarastosta venyikin yli kolmeen viikkoon, 
kun jouduttiin tilaamaan lisää raaka-aineita profiilivalmistajalta ja kierrättämään ne vie-
lä alihankkijoiden kautta puolivalmisteiksi. 
 
Asiakastilauksen saapuessa joko suomen myyntiorganisaation, Lognetin, tai ulkomaan-
myynnistä vastaavan Rowa-Moserin kautta, on käytännössä neljä erilaista tapaa miten 
tilaus-toimitusprosessi etenee. Ensisijaisesti tilaukset pyritään täyttämään suoraan val-
misvarastosta, jolloin tilauksen läpimenoaika on selvästi lyhin, yhdestä kahteen työpäi-
vää. Tämän prosessin kulkua on havainnollistettu liitteen 3 kaaviolla. Tilauksen läpi-
menoajan kannalta toisessa ääripäässä on tapaukset, jossa valmis- ja osavarastojen sal-
dot eivät riitä tilauksen täyttämiseen ja alumiiniprofiilia joudutaan tilaamaan profiili-
valmistajalta ja kierrättämään alihankkijoiden kautta tarvittaviksi osiksi, jolloin pahim-
missa tapauksissa läpimenoaika venyy jopa 35 työpäivään eli 1,5 kalenterikuukauteen. 
Tätä prosessia on havainnollistettu liitteen 4 kaaviolla. Läpimenoajan pituus aiheutuu 
tässä tapauksessa pitkälti alumiiniprofiilin puristukseen ja seinäkannakeosien valmis-
tukseen tarvittavasta ajasta. Erityisesti profiilitilauksen läpimenoajasta suuri osa on 
odottelua ja varsinainen jalostava työ vain murto-osa tarvittavasta ajasta. Esla lupaa 500 
kg profiilierän läpimenoajaksi noin 3 viikkoa. Vaakapalkkiosien valmistukseen tarvi-
taan pieni osa tästä ajasta, sillä kertaerän koko on huomattavasti pienempi. 
 
Varsinaisen jalostavan toiminnan kartoituksen lisäksi selvitettiin myyntiin ja laskutuk-
seen liittyvien toimistoprosessien kulkua. Tähän prosessiin kuuluvat vaiheet löytyy liit-
teestä 2. Myös tämä prosessin on varsin monimutkainen ja sisältää useita tarpeettomia 
vaiheita ja siten myös hukkaa. Esimerkkinä tästä on Rowa-Moserin tekemät laskutukset, 
jotka tehdään nyt yksittäisinä, eli minkäänlaisia koontilaskuja ei käytetä. Tämä teettää 
paljon ylimääräistä työtä. Toisena esimerkkinä on päämiehen vaatima suomen myynti-
organisaation kautta saapuvien tilausten skannaus ja lähettäminen Itävaltaan. 

4.3 Alihankkijoiden vertailu 

Tarvittavien osien tuotannossa on vuosien ajan käytetty alihankkijoina Mansen Metallia 
ja Eslaa. Tuotannon siirryttyä Tampereelta Alajärvelle erityisesti Mansen Metallin käyt-
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tämisen järkevyys kasvaneen välimatkan ja Anlaan verrattuna monimutkaisemman val-
mistusprosessin vuoksi vaati uudelleenarviointia. A&M Välilehdon täytyy uudessa toi-
mintaympäristössä myös tilata kuljetukset materiaaleille Tampereen ja Alajärven välille, 
kun taas aiemmin materiaaliliikenne hoitui Hyxalin ja Mansen Metallin välillä trukkilii-
kenteenä. Eslan osalta tilanne parantui, sillä seinäkannaketuotannon siirryttyä Alajärvel-
le osien toimitusetäisyys kokoonpanoon laski 180 km:stä noin 80 km:iin. 
 
Alajärvelle siirtymisen myötä mm. vaakapalkkien alihankintaan käytettiin satunnaisesti 
Anlaa, mutta pääasiassa osat teetettiin Mansen Metallilla. Mansen Metallin yksikköhin-
nat vaakapalkeille olivat alle 30 % Anlan hinnoista, mutta kun Mansen Metallin hintoi-
hin lasketaan profiilien sahaamisesta ja kuljetuksista aiheutuvat kustannukset, ei hin-
noissa ole juurikaan eroa. Vaakapalkkien valmistuksen kustannusvertailu on esitetty 
taulukossa 4.2. Taulukon hintoja on muutettu salaisella kertoimella x todellisten hinto-
jen salassa pitämiseksi.  
 

Taulukko 4.2. Alihankkijoiden kustannusvertailu. 

 
 
Näitä kahta alihankkijaa vertailtaessa on myös erityisen tärkeää kiinnittää huomiota 
valmistusprosessien virtaviivaisuuteen. Kuljetusten järjesteleminen Mansen Metallille 
on sellaista työtä, mitä Anlaa käytettäessä ei tarvitse tehdä. Mansen Metallia käytettäes-
sä pelkästään kuljetuksista aiheutuu kahdesta kolmeen työpäivää lisäaikaa tilauksen 
läpimenoaikaan. Myös kommunikointi Anlan kanssa on lyhyestä etäisyydestä johtuen 
helpompaa. Vaikka Anla onkin lähellä A&M Välilehtoa, osien toimitusaika on silti liian 
pitkä, jos Anlalla ei ole hyllyssä valmiita osia tai profiilia mistä tehdä osia. 
 
 Laadullisia näkökohtia tarkasteltaessa Anlalla on selvä etu, sillä Anla pystyy koneista-
maan ja sahaamaan osat yhdellä kiinnityksellä, jolloin päästään tarkkoihinkin tolerans-
seihin. Mansen Metallia käytettäessä taas sahaus ja lävistys tehdään erikseen, jolloin 
valmistustarkkuus saattaa kärsiä. 
 

4.4 Hyvien käytäntöjen haku 

Osana tätä tutkimusta pyrittiin järjestämään tutustumiskäyntejä kanban-imuohjausta ja 
muita Lean-periaatteita hyödyntäviin yrityksiin. Tavoitteena löytää ja oppia hyväksi 
havaittuja toimintatapoja, jotka ovat oikeasti käytössä teollisessa tuotantotoiminnassa. 
Sopivien vierailukohteiden löytäminen osoittautui haasteelliseksi, sillä kanban-ohjausta 
käyttäviä yrityksiä tuntui olevan aika harvassa. Yritykset halusivat pitää rakentamansa 

VALMISTUSKUSTANNUKSET (Ilman raaka‐aineita) RAAKA‐ YHTEENSÄ EROTUS

Sahaus

Kuljetus  

(LA-TRE-LA)

Kuljetus (LA-

TRE-LA) Lävistys Koneistus

YHT.  

(Manse)

YHT.        

(An‐La)

AINE

(A&M + Manse) (An‐La)

EUR/kpl EUR/erä EUR/kpl EUR/kpl EUR/pc EUR/kpl EUR/kpl EUR/kpl EUR/kpl EUR/kpl EUR/kpl

A&M Kaukokiito Kaukokiito Manse An-La

0,64         58,40          0,23             0,28         1,24             1,16        1,24          1,99     3,15                     3,23          0,08         
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järjestelmät salassa tai yrityksiin rakennetut kanban-järjestelmät oli syystä tai toisesta 
purettu. 
 
Vierailukäynti järjestyi Avant Technon tehtaalle Ylöjärvelle. Avant Techno valmistaa 
pienkuormaajia asiakastilausten mukaan noin sata kappaletta viikossa. Eri kuormaaja-
mallien menekki pysyy melko tasaisena ympäri vuoden, jolloin tuotannon tasoittaminen 
on helppoa ja viikkokohtaiset tuotanto-ohjelmat pysyvät melko samanlaisina viikosta 
toiseen.  Tuotannossa tarvittavia erilaisia komponenttinimikkeitä on noin tuhat kappalet-
ta ja niitä valmistetaan päivittäin yhteensä useita tuhansia kappaleita.  
 
Materiaalien ohjauksessa käytetään imuohjausta. Kuormaajien kokoonpano imee osia 
todellisen tarpeen mukaan omasta osavalmistuksesta ja alihankkijoilta, eli käytännössä 
asiakastoimitukset ohjaavat ketjun osatuotantoa ja alihankintaa. Lisäksi tiettyjen toimit-
tajien valmistamia osakokonaisuuksia toimitetaan tehtaalle hyllyynkantopalveluna, jol-
loin komponenttitoimittaja huolehtii varastotäydennyksistä. Varastojen seuranta toimii 
pienempien komponenttien osalta kaksilaatikkojärjestelmällä. Suurempien osien ohja-
ukseen käytetään tarkastuslistoja. Varastot inventoidaan kahdesti viikossa ja vähiin ku-
luneita osia tilataan omasta osavalmistuksesta tai alihankkijoilta lisää. Varastosaldojen 
tarkastaminen on määrättyjen henkilöiden vastuulla, jolloin se tulee varmasti tehtyä. 
Materiaali- ja informaatiovirrat tehtaassa on suunniteltu ja toteutettu niin automaattisiksi 
prosesseiksi, että työnjohtajia tarvitaan vain yksi tai kaksi työvuoroa kohden, vaikka 
työntekijöitä on yhteensä 140. 
 
Avantilla muutostyö vanhasta mallista uuteen tehtiin solu kerrallaan. Tässä yhteydessä 
solu tyhjättiin, kaikki tarpeeton poistettiin ja tarvittaville tavaroille merkittiin tarkat hyl-
lypaikat. Solujen ja varastojen uudelleenjärjestelyssä eri nimikkeiden tarvitseman varas-
to- ja lavatilan, sekä eräkokojen määritys oli työmäärältään merkittävä. Kun varastohyl-
lyissä on merkityt paikat kaikelle, ylimääräisille tavaroille ei ole tilaa ja ne huomataan 
heti. Tämä järjestely on oleellisen tärkeä ylituotannon estämisen ja imuohjauksen toi-
mimisen kannalta. 
 
Koska Avantin tuotanto pysyy viikosta toiseen melko tasaisena, ei Avantin toimintatapa 
ole suoraan vietävissä diplomityössä tarkastelun kohteena olevaan valmistusketjuun. 
Tästä huolimatta useita Avantilla käytössä olevia menetelmiä ja periaatteita voidaan 
soveltaen käyttää hyödyksi myös tarkastelun kohteena olevassa tuotannossa. Tärkein 
Avantilta opittu toimintatapa oli tarkastuslistojen hyödyntäminen materiaalivirtojen 
ohjauksessa. Tämän lisäksi uusien toimintatapojen oppiminen ja noudattaminen ku-
rinalaisesti on erityisen tärkeää järjestelmän toimimisen kannalta. Kukaan yksittäinen 
työntekijä ei saa lähteä sooloilemaan ja tekemään osaoptimointia tai muita vastaavia 
virityksiä omalle työasemalleen. Uuden järjestelmän käyttöönottoa helpottaa myös se, 
että osavarastot ovat alkutilanteessa täynnä. Muuten vaarana on useiden osien samanai-
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kaisen loppumisen aiheuttama sekaannus, koska uudet toimintatavat eivät ole vielä ru-
tiininomaista toimintaa. 
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5 KEHITYSTOIMET 

Luvuissa 3 ja 4 esiteltyjen tilaus-toimitusketjun nykytilan ja prosessien kartoituksen ja 
analysoinnin jälkeen aloitettiin kehitystoimien suunnittelu. Jo alkutilanteessa oli selvää, 
että kehitystoimien päätavoitteena olisi materiaalin virtauttamisen ja imuohjauksen ra-
kentamisen kautta tapahtuva toimitusvarmuuden parantaminen siten, että kaikki nor-
maalitilaukset saadaan toimitettua ajoissa. Kehitystoimien suunnittelu aloitettiin siis 
erityisesti toimitusvarmuuden ja -nopeuden näkökulmasta, sillä ne ovat tarkastelun koh-
teena olevassa supermarketti-tyyppisessä toimintatavassa asiakkaan kannalta oleelli-
simmat seikat. Kun asiakas saa tilaamiaan tuotteita oikeaan aikaan ja oikean määrän, luo 
tämä lisäarvoa asiakkaalle. Toimintavarmuuden lisääminen myös edistää pitkäaikaisten 
asiakassuhteiden muodostumista. Tämän myötä kehittyy myös toimitusketjun erikois-
tumis- ja palveluaspekti Teknologiateollisuus ry:n Suuri kuva -raportin (2011) mukai-
sesti. 
 
Lähtökohtaisesti yksi suurimmista kehitystyöhön liittyvistä haasteista on tehokas rea-
gointi nimikekohtaisen menekin ja asiakastilauskokojen suureen vaihteluun. Erityisesti 
yksittäisten asiakastilausten koot vaihtelevat hyvin suurella skaalalla muutamista kappa-
leista aina satojen kappaleiden tilauksiin asti. Myös nimikkeille, joiden menekki on ollut 
suhteellisen pientä, voi tulla lyhyellä toimitusajalla tilaus, joka vastaa kooltaan yli puol-
ta nimikkeen koko edellisen vuoden menekistä. Menekinvaihteluun reagoinnin lisäksi 
merkittävä haaste kehitystoimien käyttöönotossa oli saada myös alihankkijat ja muut 
tilaus-toimitusketjun jäsenet toimimaan kurinalaisesti uudella tavalla. Vanhoissa materi-
aali- ja tietovirroissa oli myös paljon hukkaa, jonka poistamisen myötä saadaan kustan-
nussäästöjä. 
 
Valmistettavien nimikkeiden menekin ja yksittäisten tilausten koon suuri vaihtelu aset-
taa omat vaatimuksensa tuotantomuodon suhteen. Aiemmin tuotannossa käytetty varas-
toon valmistaminen johti lopputuotteiden suuriin varastomääriin, jolla pyrittiin varmis-
tamaan isojenkin tilausten täyttäminen suoraan varastosta. Järkevämpi lähestymistapa 
tuotannon organisointiin onkin valmistaminen (Make To Order, MTO) tai kokoonpa-
neminen (Assemble To Order, ATO) asiakastilausten mukaan imuohjausta hyödyntäen. 
Lopputuotteilla pidetään kuitenkin kohtalaisia varastosaldoja, sillä tilauskokojen vaih-
dellessa suuresti iso tilaus sekoittaisi kuviota, jos toimittaisiin minimaalisilla valmisva-
rastoilla. 
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5.1 Eräkoot 

Valmistuseräkokojen määrityksessä oli kolme lähtökohtaa: nimikkeiden keskimääräinen 
kuukausitarve, suurimmat yksittäiset tilaukset ja kuljetusyksikköön kerrallaan mahtuva 
nimikemäärä. Kuljetusyksikkönä valmiille seinäkannakkeille, että niiden valmistukseen 
tarvittaville osille, käytettiin standardeja eurolavoja, joissa on vaihteleva määrä lava-
kauluksia. 
 
Keväästä 2011 kevääseen 2012 saakka kertyneitä tilaustietoja käytettiin lopputuotteiden 
valmistuseräkokojen suunnitteluun. Kauden alkupuolella seinäkannakkeiden yhteenlas-
kettu menekki oli vähäistä, johtuen tehtaan siirtymisestä uudelle paikkakunnalle ja hen-
kilöstön vaihtumisesta, mutta jo kesällä 2011 menekki alkoi kasvaa. Vuosi 2010, eli 
tehtaan viimeinen vuosi Tampereella, oli ollut erityisen huono seinäkannakkeiden me-
nekin jäädessä selvästi jälkeen aiemmista vuosista. Kesästä 2011 kevääseen 2012 trendi 
oli selvästi kasvava, ensimmäisen kokonaisen Alajärvellä toimitun vuoden menekin 
ollessa noin 40 % vuoden 2010 menekkiä korkeampi. Silti 2000-luvun alun huippuvuo-
siin on vielä matkaa. Suunniteltavaa imuohjausjärjestelmän kapasiteetin lähtötasoa arvi-
oitiin siten, että kevättä 2012 edeltäneen vuoden kokonaismenekki kerrottiin kertoimella 
1,5. Tämä jättää järjestelmään jonkin verran kasvunvaraa, mutta eräkoot ovat kuitenkin 
sellaisia että varastonkierto ei muodostu liian hitaaksi. Varsinkin uutta toimintatapaa 
käyttöönotettaessa tulosten toteamisen kannalta on tärkeää, ettei tuloksia tarvitse kerral-
laan odottaa kuukausikaupalla. 
 
Koska kaikkia tarvittavia osia ja valmiita kokoonpantuja seinäkannakkeita ei tutkimus-
työtä tehtäessä aina ollut varastossa, hyödynnettiin nimikekohtaisen lavakapasiteetin 
määrityksessä CAD-työkaluja. Kaikki tarvittavat osat mallinnettiin CAD-ohjelmalla, 
jolloin lavalle mahtuvien osien määrä pystyttiin selvittämään nimikekohtaisesti. Samalla 
pyrittiin määrittämään myös optimaalisin tapaa järjestellä kukin osa lavalle. Kuvassa 5.1 
näkyy SK 650 -seinäkannakkeiden tarvitseman tilan määritykseen käytetty CAD-malli.  
 

 
Kuva 5.1. SK 650 seinäkannakkeen viemän lavatilan selvitys CAD-mallin avulla. 
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Myös kokoonpannut seinäkannakkeet mallinnettiin ja niille tehtiin samanlainen selvitys. 
Valmiiden seinäkannakkeiden kuljetukseen ja varastointiin käytettävien lavojen maksi-
mikorkeudeksi määritettiin kolme lavakaulusta, johtuen käytössä olevan hyllystön aset-
tamista rajoituksista. Tarvittava nimikekohtainen lavapaikkojen määrä muodostui laval-
le mahtuvan enimmäismäärän ja keskimääräisen kuukausitarpeen mukaan. 
 
Yleisesti hankintaeräkokojen määritykseen käytetään taloudellisen tilausmäärän (engl. 
Economic Order Quantity, EOQ) menetelmää, jolla voidaan selvittää varastointi- ja 
hankintakustannusten näkökulmasta optimaalisin hankintaeräkoko. Koska kaavan tark-
kuus on hyvä vain menekin ollessa tasaista, ei sitä voitu soveltaa eräkokojen määritys-
työssä tässä tapauksessa. Tässä työssä tarkastelun kohteena olevien nimikkeiden me-
nekki saattaa vaihdella suurestikin, joten EOQ-menetelmä ei ole silloin käyttökelpoinen. 
 
Valmistuseräkokojen määritys olikin suuresta kysynnän vaihtelusta johtuen pitkälti 
maalaisjärkeen perustuva prosessi. Osavalmistusprosesseissa on erilaisia valmistelu- ja 
asetusaikoja, jolloin osia on valmistettava sarjana, jotta osien valmistuskustannukset 
olisivat alhaiset. Normaali valmistuserä yksittäiselle seinäkannakkeen vaakapalkille on 
noin 250 kappaletta, kun taas seinäkiinnikepalkkeja tehdään kerralla suurempi määrä. 
Esimerkiksi seinäkannakkeen SK 440 keskimääräinen kuukausitarve on noin 200 kpl. 
SK 440 -seinäkannakkeen vaakapalkkeja mahtuu yhdelle lavalle 120 kpl, joka vastaa 
vähän alle kolmen viikon tarvetta. 250 kpl:n valmistuserä riittää siis noin viideksi vii-
koksi. 

5.2 Varastojärjestelyt ja 5S 

Valmistusketjussa on varastoja viidellä eri tasolla: profiilivalmistajan profiilivarasto, 
alihankkijan profiili- ja valmisvarastot, puolivalmistevarasto ja valmisvarasto kokoon-
pannuille tuotteille. Profiilivalmistajan varastoon ei tosin puututtu tässä työssä, sillä 
tarvittavia profiileja ei varastoida profiilivalmistajalla. Seuraavassa on tarkempi erittely 
jokaisesta ketjun varastosta, varastojen toiminnasta ja varastojen välisestä logistiikasta. 
 
Tuotannon muutostöiden toimeenpanossa hyödynnettiin 5S-oppeja niiltä osin kuin 
mahdollista. Yleensä 5S-ohjelman ensimmäisessä vaiheessa erotellaan eli poistetaan 
työtiloista ja varastoista tarpeettomat tavarat ja materiaalit. A&M Välilehdon varasto-
hyllyissä ja tehtaan lattialla oli lähtötilanteessa paljon puolivalmisteita ja valmiita loppu-
tuotteita, joiden vuotuinen menekki oli hyvin pientä. Tämä aiheutui pitkälti aiemmin 
käytetyistä tuotannonohjausmenetelmissä, jolloin pyrittiin optimoimaan raaka-aineiden 
ja puolivalmisteiden hankintakuluja ostamalla suuria yksikkömääriä kulloinkin tarvitta-
via osia ja materiaaleja. Hyvä esimerkki tästä on seinäkannake-tuoteperheen tuotteisiin 
käytettävä kiinnitysosa, jolla kaapelihyllyt ankkuroidaan kannakkeisiin kiinni. Kyseisen 
kiinnitysruuvin valmistukseen käytettävää profiilia tilattiin aina 500 kg erissä, koska 
kyseinen tilausmäärä on valitun profiilitoimittajan minimitoimitusmäärä ilman lisäkus-
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tannuksia. Tämän profiilin vuosikulutuksen ollessa alle sata kg, 500 kg:n erästä saatiin 
valmistettua osia yli viiden vuoden tarpeisiin. 
 

5.2.1 Valmisvarasto, osavarasto ja niiden toiminta 

Tässä työssä tarkastelun kohteena olevan pilottiprojektina rakennettavan seinäkannak-
keiden imuohjauksen osalta tärkein 5S-ohjelman mukainen erottelukohde oli varasto-
hyllystö, jossa alihankkijoiden valmistamia osia ja jo kokoonpantuja seinäkiinnikkeitä 
varastoidaan. Puhdasoppista 5S-ohjelman mukaista kaiken tarpeettoman tavaran erotte-
lua ja poistamista tehtaan tuotantotiloista ei voitu suorittaa, sillä kaikki raaka-aineet, 
puolivalmisteet, valmiit tuotteet, sekä koneet ja työkalut ovat Rowa-Moserin omaisuut-
ta. Täten tarpeettomia tavaroita ei voitu poistaa tuotantotiloista, vaan ainoastaan kerätä 
ja sijoittaa erilleen tarpeellisista tavaroista ja materiaaleista. Vaikka täydellistä tarpeet-
toman tavaran erottelua ja hävitystä ei voitu tehdä tämän diplomityön puitteissa, se tul-
laan todennäköisesti kuitenkin tekemään tulevaisuudessa.  
 
Hyllystöä järjesteltiin uudelleen siirtelemällä hyllytasoja ja lisäämällä lavapaikkoja. 
Hyllystöön järjestettiin kiinteät vakiopaikat kaikille tarvittaville osille ja valmiille tuot-
teille ja tarpeettomat tai harvoin tarvittavat tavarat siirrettiin pois hyllystä. Valmiiden 
tuotteiden varastoinnissa päädyttiin eräkoon määrityksen myötä siihen, että suurimmalle 
osalle seinäkannakkeista tarvittiin kaksi lavapaikkaa, jotka merkittiin osoitelapuilla. 
Suurinta osaa nimikkeistä on kahdella, enintään kolmen kauluksen korkuisella lavalla. 
SK 650 -mallille on vain yksi lavapaikka, koska tämän kannakkeen menekki on niin 
pientä. Lavat on sijoitettu siten, että jokaisen nimikkeen ensisijainen lava on lattiatasos-
sa, jolloin pienten tilausten keräily on helppoa, eikä lavaa tarvitse erikseen nostaa trukil-
la hyllystä alas. Kaksi lavapaikkaa omaavilla nimikkeillä toissijainen lavapaikka on 
suoraan ensisijaisen paikan yläpuolella. Tilaukset keräillään aina ensiksi ensisijaiselta 
lavalta. Kartta valmiiden seinäkannakkeiden ja niiden valmistukseen tarvittavien osien 
varastointiin käytettävästä hyllystöstä näkyy kuvassa 5.2. 
 

 
Kuva 5.2. Valmiiden seinäkannakkeiden ja niiden valmistukseen tarvittavien osien va-
rastointi A&M Välilehdolla.  
 
 

SK 660 SK 640 SK 630 SK 620 SK 460 SK 450 SK 440 SK 230 SK 220 SK 12

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

4 kN 4 kN 2,5 kN 2,5 kN NR 6 100x40x624 1/1 80x40x696 1/1 80x40x496 1/1 80x40x326 1/1 60x40x282 1/1

2/2 1/2 2/2 1/2 1/1 100x40x724 1/1 100x40x524 1/1 80x40x596 1/1 80x40x426 1/1 60x40x382 1/1 30x20x174 1/1

6 kN 6 kN SK 660 SK 650 SK 640 SK 630 SK 620 SK 460 SK 450 SK 440 SK 230 SK 220 SK 12

2/2 1/2 1/2 1/1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Valmiit kannakkeet

Kannatinpalkit

Seinäpalkit

Muut
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Valmiit seinäkannakkeet, sekä niiden kokoonpanotyössä tarvittavat osat järjesteltiin 
hyllystöön siten, että varasto olisi mahdollisimman visuaalinen ja nimikkeet löytyvät 
varastosta helposti. Varastoitavien nimikkeiden määrätyt paikat merkittiin osoitelapuil-
la. Kuvassa 5.3 näkyy seinäkannake SK 440:n varastolappu. Osoitelapusta löytyy kaikki 
kyseiseen seinäkannakkeeseen liittyvät oleelliset tiedot. Lapussa on kokoonpannun kan-
nakkeen kuva ja mitat, erillisten hyllypaikkojen lukumäärä, nimikkeen varastosaldon 
yhteenlaskettu hälytysraja sekä valmistuserän koko, joka on myös samalla yhden varas-
topaikan maksimikappalemäärä. 
 

 
Kuva 5.3. Seinäkannake SK440 -osoitelappu. 
 
Avant Tecno -vierailun myötä päädyttiin varastosaldojen seurannan suhteen siihen, että 
valmiiden seinäkannakkeiden määrät inventoidaan kerran viikossa. Inventoinnin hoita-
vat määrätyt henkilöt, jolloin se tulee myös tehtyä. Inventointi tehdään tarkastuslistan 
avulla, johon merkitään vähissä olevat valmisvaraston nimikkeet. SK 650, jota varastoi-
daan vain yhdellä lavalla, pitää inventoida laskemalla lavalla kulloinkin oleva kappale-
määrä ja vertaamalla sitä nimikkeen hälytysrajaan. Kaikki muut seinäkannakkeet voi-
daan inventoida katsomalla, onko nimikkeen toinen lavapaikka varastohyllyssä tyhjänä, 
eli hälytysrajana on yksi lavallinen. Kun ensisijainen lava kuluu loppuun, ollaan auto-
maattisesti hälytysrajalla ja siirretään ylähyllylle sijoitettu nimikkeen toissijainen lava 
alas lattiatasolle ensisijaisen lavan paikalle. Jos yksi inventointikerta viikossa ei riitä, 
tahtia voidaan helposti muuttaa. 
 
Normaalitila. Valmisvaraston inventointi tehdään kerran viikossa perjantaisin. Hälytys-
rajalla (=nimikettä on vain yksi lava varastossa, SK 650:n saldo alle 40 kappaletta) ole-
vat nimikkeet merkitaan tarkastuslistaan, joka toimitetaan kokoonpanopisteelle ja niitä 
tehdään valmistuserän suuruinen määrä (= paljonko kolmen kauluksen lavalle mahtuu) 
mahdollisimman pian, esim. seuraavalla viikolla. Inventoinnin yhteydessä merkitaan 
hälytysrajalle tai sen alapuolelle päätyneet nimikkeet varastohyllyllä lokerikossa pidet-
tävään tilauslistaan, josta voidaan tarkistaa onko lopussa olevaa nimikettä tilattu ko-
koonpanosta täydennyserä. Kun nimikkeen saldo putoaa hälytysrajalle, sitä on vielä 
varastossa keskikulutuksen mukaan laskettuna vähintään kahden viikon tarpeisiin.  
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Erikoistila. Jos lyhyen ajan sisällä tulee niin isoja tilauksia, että nimike kuluu valmisva-
rastosta kokonaan loppuun, ei odoteta seuraavaa inventointipäivää, vaan nimikettä val-
mistetaan mahdollisuuksien mukaan välittömästi lisää. Tarvittavia osia pitäisi aina olla 
varastossa. Normaalia isommista tilauksista saadaan yleensä ennakkovaroitus, jolloin on 
oleellisen tärkeää täyttää nimikkeen valmisvarasto ennen tilauksen saapumista. 
 
A&M Välilehdon osavaraston nimikkeet on sijoitettu hyllystön keskitasanteelle ja niistä 
Anlan valmistamia osia varastoidaan jokaista yhdellä lavapaikalla. Osavarasto inventoi-
daan aina perjantaisin yhdessä valmisvaraston kanssa ja loppuneet osat merkitään ko-
tiinkutsulistaan. Valmistuotteiden eräkoot on määritetty siten, että yhdestä osaerästä 
saadaan 1 tai 2 erää valmistuotteita. Tästä seuraa useimmiten, että kokoonpantaessa yksi 
erä kannakkeita kuluu samalla myös osalava varastosta tyhjäksi. Poikkeuksena on SK 
650, jonka kokoonpanoon tarvittavia vaakapalkkeja alihankkija toimittaa aina yhdellä 
lavalla kahden valmistuserän tarpeisiin. Kun jokin vaakapalkki kuluu varastosta lop-
puun, inventoinnin jälkeen kotiinkutsutaan täydennyserä alihankkijalta. Alihankkijalla 
pitää olla aina vähintään yksi lavallinen jokaista osaa varastossa. Eslan valmistamia osia 
on A&M Välilehdon varastossa aina kahdella lavalla, jolloin hälytysrajana on 1 täysi 
lava. Kun toissijainen lavapaikka kuluu loppuun ja hyllystä vapautuu paikka, kotiinkut-
sutaan tarkastuslistan mukaan Eslalta uusi erä osia. Tilauslista, johon on merkitty häly-
tysrajalla olevat osat viedään Anlalle henkilökohtaisesti, Eslalle kotiinkutsulista toimite-
taan sähköpostilla. 
 
Myös kannatinpalkkien hyllypaikoille tehtiin osoitelaput samalla periaatteella kuin val-
misvaraston nimikkeille. Kuvassa 5.4 näkyy SK 440 -seinäkannakkeeseen tarvittavan 
vaakapalkin varastolappu. Lapusta löytyy kokoonpantujen kannakkeiden lappujen ta-
paan hyllypaikalla varastoitavan osan kuva, osan mitat löytyvät otsikkokentästä. Lapus-
sa on lisäksi hyllypaikkojen yhteenlaskettu määrä, tieto mihin kokoonpanoihin kyseistä 
osaa käytetään, sekä hälytysraja ja alihankkijalta kotiinkutsuttavan toimituserän koko. 
 

 
Kuva 5.4. Seinäkannake SK440 valmistukseen käytettävän kannatinpalkin osoitelappu. 
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Valmisvaraston tapaan myös osavarastossa on lokerikko, jossa pidettävään tilauslistaan 
merkitään tieto, milloin mitäkin nimikettä on kotiinkutsuttu alihankkijalta. Erän saapu-
essa merkitään montako osaa toimituserässä todellisuudessa oli. 
 
Kehitystoimien myötä tuotannon visuaalisuus kasvoi merkittävästi. Järjestelyn ja hylly-
paikkojen merkitsemisen jälkeen pelkästään kävelemällä varastohyllystön ohitse pysty-
tään nopeasti toteamaan, mitkä osat tai valmiit tuotteet ovat lopussa ja mitä nimikkeitä 
taas on varastossa reilusti. Varastonimikkeiden kierrolle ja käsittelylle kehitettiin osana 
5S-ohjelmaa vakiopaikkojen lisäksi vakioidut menettelyt. Valmistuote- ja osalavojen 
kierto ja paikat, sekä tarkastus-, kotiinkutsu- ja tilauslistojen paikat määritettiin. Erillisiä 
työohjeita ei tämän diplomityön puitteissa tehty, sillä seinäkannakkeiden kokoonpano-
työ on itsessään melko yksinkertainen toiminto. Kun varasto oli saatu järjesteltyä ja 
varastopaikat merkittyä käytiin tehtaan toiminnoista vastaavan henkilöstön kanssa uusi 
toimintatapa läpi. 
 
Kun varasto järjestellään siten, että kaikelle on paikkansa, mutta nimikekohtaisia paik-
koja on rajatusti, ei ylimääräisiä lavoja pitäisi löytyä tehtaan lattialta. Lavoissa ei ole 
mitään merkintöjä, ainoastaan varaston hyllypaikoissa. Keskeneräinen tuotanto ei ole 
ongelma, sillä valmisvaraston saldoja täydennetään todellisen kulutuksen mukaan. Kun 
valmistuserä saadaan valmiiksi, siirretään lava heti sille kuuluvalle paikalle varastohyl-
lyyn. Koska hyllypaikkojen nimikekohtainen määrä on rajattu yhteen tai kahteen paik-
kaan, ei ylimääräiselle tuotannolle ole tilaa. Hyllystö, johon nimikekohtaiset varastopai-
kat on merkitty osoitelapuin, näkyy kuvassa 5.5. 
 

 
Kuva 5.5. Varastohylly, johon on jokaiselle nimikkeelle merkitty paikka.  
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5.2.2 Alihankkijoiden valmisvarastot 

Suunniteltaessa imuohjausjärjestelmää A&M Välilehdon puolivalmistevaraston ja osia 
valmistavien alihankkijoiden välille pyrittiin järjestelmästä tekemään mahdollisimman 
yksinkertainen ja toimintavarma. Tässä päädyttiin lopulta ratkaisuun, jossa samoja osia 
varastoidaan sekä A&M Välilehdon puolivalmistevarastossa että alihankkijoiden val-
misvarastossa, ja näiden välillä toimii n-lavajärjestelmä. Jokaista nimikettä on kierrossa 
vähintään kaksi lavallista. 
 
Kun A&M Välilehdon osavarastosta loppuu jokin nimike, kotiinkutsutaan alihankkijalta 
ennalta määrätyn kokoinen täydennyserä. Toimitusaika alihankkijan valmisvarastosta 
puolivalmistevarastoon on 30 minuutista yhteen vuorokauteen, riippuen siitä kumpi 
alihankkijoista on kyseessä. Jos saadaan poikkeuksellisen iso tilaus, voidaan alihankki-
jalle toimittaa useampi tyhjä lava, mutta normaalitilanteessa jokaista nimikettä kohden 
on kierrossa vain kaksi lavaa. 
 
Vaakapalkkeja valmistavan Anlan valmisvarasto järjestettiin siten, että varastohyllystä 
varattiin jokaiselle valmistettavalle nimikkeelle kaksi lavapaikkaa. Hyllykorkeudet ovat 
sellaiset, että hyllyille sopii vain yhden lavakauluksen korkuiset lavat. Osille on määri-
tetty nimelliset valmistuseräkoot, mutta myös hyllytila pakottaa alihankkijan tekemään 
tähän tilaan sopivan määrän osia. Kartta Anlan varastohyllystä näkyy kuvassa 5.6. 
 

 
Kuva 5.6. Anlan varastohylly seinäkannakkeiden vaakapalkeille. 
 
Järjestelmän toimintaa on havainnollistettu kuvassa 5.7. A&M Välilehdon osavarastossa 
on lavallinen, eli yksi toimituserä, jokaista seinäkannakkeiden valmistukseen tarvittavaa 
kannatinpalkkia. Nämä on kuvassa merkitty tunnuksin A-K. Materiaalinkierto kulkee 
seuraavasti:  

1) Kun A&M Välilehto kokoonpanee seinäkannakkeita, se kuluttaa osavarastostaan 
erän verran osia. Tässä tapauksessa nimike E kuluu loppuun.  

2) Seuraavana perjantaina A&M Välilehdon osavarasto inventoidaan ja tarkastus-
listaan merkitään osat, jotka ovat kuluneet loppuun tai hälytysrajalle. Tämä lista 
toimii kotiinkutsulistana (kuljetuskanban) Anlalle. Kun inventointi tehdään joka 
perjantai määrätyn henkilön tai varahenkilön toimesta, ei osien loppuminen tule 
yllätyksenä. 

SK 460 SK 460

SK 660 SK 660 SK 450 SK 450

SK 650 SK 650 SK 440 SK 440

SK 640 SK 640 SK 230 SK 230

SK 630 SK 630 SK 220 SK 220

SK 620 SK 620 SK 12 SK 12
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3) Anlalla on kaksi erää jokaista osaa valmisvarastossaan. Anlalta toimitetaan täy-
dennyserä A&M Välilehdon osavarastoon. Samalla osille varattuun hyllyyn tu-
lee tyhjä paikka, joka toimii valmistuskanban-signaalina. 

4) Anla valmistaa täydentävän erän osia omaan valmisvarastoonsa. 
 
 

 
Kuva 5.7. A&M Välilehdon ja Anlan osavarastojen välinen materiaali- ja tietovirta. 
 
Varastoon pitää tehdä ainakin yksi lavallinen jokaista nimikettä, mutta mikään ei estä 
alihankkijaa tekemään varastoon useampia lavallisia valmiita osia. Tämä ei ole täysin 
kanban-periaatteiden mukaista, jossa valmistetaan osia vain kanban-signaalin sen salli-
essa, mutta toimintatapa auttaa alihankkijaa tasoittamaan tuotantoaan. Erityisesti hiljai-
sempina aikoina alihankkija voi tehdä osia varastoon, sillä alihankkija voi luottaa siihen, 
että ne häviävät sieltä joka tapauksessa jossain vaiheessa. 2010 ja 2011 vuosien toteutu-
neesta myynnistä voidaan arvioida kunkin nimikkeen vuosikulutusta ja alihankkija voi 
käyttää näitä tietoja arvioidessaan miten paljon mitäkin nimikettä kannattaa tehdä. Ali-
hankkijalla sitoutuu kustannuksia valmisvarastoon vain tehdyn työn ja tarvittavan lattia-
tilan osalta, sillä raaka-aineet ovat päämiehen omistuksessa. 
 
Alihankkija saa laskuttaa työn vasta sitten, kun täysi lava haetaan pois alihankkijan 
valmisvarastosta ja uusi tyhjä lava tuodaan tilalle. Tämä automaattisesti rajoittaa ja sää-
tää sitä, miten paljon alihankkijan on järkevää tehdä osia varastoon omalla riskillään. 
Valmistuserille määritetään myöhemmin ylärajat, jos edellä esitetty toimintamalli ei 
toimi. 
 

5.2.3 Alihankkijoiden profiilivarastot 

Vanhassa toimintatavassa tilanne, jossa jouduttiin tilaamaan Mäkelä Alulta puuttuvia 
profiileja, johti aina toimitusaikojen huomattavaan pidentymiseen. Mäkelä Alulla profii-
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litilausten läpimenoaika on noin 10 työpäivää, jonka lisäksi alihankkijoilla kuluu oma 
aikansa osatilausten sovittamisessa omaan tuotantosuunnitelmaansa sekä profiilien ja-
lostamiseen seinäkannakkeiden kokoonpanotyössä tarvittaviksi osiksi. Kaikkien seinä-
kannakkeiden valmistukseen tarvittavien alumiiniprofiilien vuosimenekki on sen verran 
pientä, että profiilien varastoiminen Mäkelä Alun korkeavarastossa ei ole mahdollista, 
sillä profiilitoimittajalla on tavoitteena että profiilit ovat varastossa enintään 2 viikkoa. 
Mäkelä Alulla on Luoma-ahon alueella käytössä kuitenkin kaupinta- eli calloff-
varastojen käyttöön perustuva toimintatapa, jossa profiilit sijaitsevat fyysisesti asiakkai-
den tiloissa, mutta niiden omistus siirtyy Mäkelä Alulta asiakkaalle vasta sitten kun pro-
fiilit otetaan käyttöön. 
 
Edellä mainituista syistä on perusteltua käyttää toimintamallia, jossa alihankkijoilla täy-
tyy aina olla varastossa kaikkia tarvittavia profiileja. Profiilihäkit ovat calloff-
periaatteella Mäkelä Alun omaisuutta niin pitkään, että alihankkija ottaa profiilit käyt-
töön ja ilmoittaa profiilitiedot Mäkelä Alulle. Tämä on arvoketjun yrittäjille ennestään 
tuttu toimintatapa. Alihankkijat huolehtivat itse profiilivaraston täydennystilauksista 
kotiinkutsumalla Mäkelä Alulta ennalta sovitun kokoisia täydennyseriä profiilivarasto-
jen käydessä vähiin. Profiilivarastojen saldon seuranta on koko valmistusketjun kannalta 
erittäin kriittinen tekijä, sillä jos profiilivarastojen täydennyksistä ei huolehdita ajallaan, 
ja jokin tarvittava profiili pääsee loppumaan kokonaan, täydennystä joudutaan odotta-
maan profiilivalmistajalta pahimmillaan 3 viikkoa. 
 
Kun alihankkija kotiinkutsuu profiilia Mäkelä Alulta, tilaus toimitetaan aina kahdella 
häkillä. Esimerkiksi 500 kg:n profiilitilaus toimitetaan siis kahdella 250 kg:n häkillä. 
Kun viimeinen häkillinen tiettyä profiilia otetaan käyttöön, lähtee tästä tieto profiilitoi-
mittajalle sähköpostitse. Sähköpostitieto toimii siis valmistus- ja kuljetuskanbanina, 
sillä sen myötä profiilivalmistaja tietää puristaa tarvittavaa profiilia sovitun erän verran 
ja toimittaa sen sitten alihankkijalle. Pääosin profiilien kotiinkutsuerän koko on 500 kg, 
mutta menekiltään suurinta profiilia tilataan kerralla 900 kg, joka toimitetaan kahdella 
450 kg:n häkillä. 
 
Mäkelä Alu on ottamassa käyttöön calloff-varastojen hallintaan käytettävän web-
sovelluksen. Sovelluksen kautta asiakas voi helposti kuitata profiilihäkkejä käytetyksi ja 
järjestelmä luo tarvittaessa automaattisesti työmääräyksen puristamoon täydentävän 
profiilierän valmistamiseksi. Tämän diplomityöprosessin edetessä järjestelmää oli tar-
koitus pilotoida tarkastelussa olevan valmistusketjun yrityksissä, mutta testaus viivästyi 
eikä järjestelmää ehditty ottaa käyttöön. 
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6 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 

6.1 Kehitystoimista saatavat hyödyt 

Seuraavassa tarkastellaan luvussa 5 esiteltyjen kehitystoimien myötä saatavia hyötyjä ja 
analysoidaan kehitystoimien onnistuneisuutta. Lisäksi vertaillaan kehitystoimista saata-
via taloudellisia ja muita hyötyjä lähtötilanteeseen verrattuna. 
 

6.1.1 Profiilitoimittaja 

Aiemmin oltiin monesti siinä tilanteessa, että alumiiniprofiilia tilattiin Mäkelä Alulta, 
kun kyseinen profiili oli päässyt loppumaan koko valmistusketjusta. Koska profiilin 
puristukseen ja toimitukseen alihankkijoille kului ajoittain jopa kolme viikkoa tilaukses-
ta, valmiiden tuotteiden toimitus loppuasiakkaalle myöhästyi auttamattomasti. Kiireel-
listen profiilitilausten sovittaminen tuotantosuunnitelmaan myös sekoitti Mäkelä Alun 
muiden tilausten järjestelyä. 
 
Kehitetyssä uudessa toimintatavassa alihankkijat huolehtivat tarvittavien profiilien ko-
tiinkutsumisesta jo silloin, kun profiili ei ole vielä päässyt loppumaan. Tällöin täyden-
nyserän kahdesta kolmeen viikon valmistus- ja toimitusaika ei muodostu sellaiseksi 
ongelmaksi kuin aiemmassa toimintatavassa. Seurauksena ovat tyytyväisemmät asiak-
kaat ja profiilivalmistajan tuotannon helpompi ohjattavuus, sillä profiilien täydennysti-
laukset eivät ole niin kiireisiä kuin aiemmassa toimintamallissa. Profiilitilaukset eivät 
siis sekoita muuta tuotantoa, sillä tilauksia ei tarvitse jälkikäteen sovittaa aiemmin teh-
tyyn tuotantosuunnitelmaan. Uusi toimintapa parantaa toimitusvarmuutta ja lyhentää 
tilausten läpimenoaikaa merkittävästi. Samalla myös eliminoituu pahin mahdollinen 
tilanne, jossa tarvittavat profiilit ovat päässeet loppumaan koko valmistusketjusta. 
 

6.1.2 Alihankkijat 

Alihankkijoille tehdyt osatilaukset olivat aiemmassa toimintatavassa profiilitilausten 
tavoin monesti kiireellisiä tilauksia. Kiireelliset osatilaukset sekoittavat alihankkijan jo 
lukkoon lyötyä tuotantosuunnitelmaa ja pahimmillaan useat tilaukset valmistuivat myö-
hässä. 
 
Uudessa toimintatavassa alihankkijoiden tuotantotiloihin järjestettiin tarkastelun koh-
teena olleiden seinäkannakkeiden valmistukseen tarvittaville osille oma varastohylly, 
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johon jokaiselle nimikkeelle oli varattu tilaa kahden toimituserän verran. Kun toimi-
tuseriä kotiinkutsutaan alihankkijoilta kokoonpanoon, hylly toimii tehokkaana visuaali-
sena indikaattorina siitä mitä osia alihankkijan pitää valmistaa lisää. Osat myös löytyvät 
tuotantotiloista aiempaa helpommin. Tilaukset eivät tällöin tule niin yllättäen kuin ai-
emmin, vaan alihankkijalla on enemmän aikaa järjestellä tuotantosuunnitelmaansa. Pie-
nempien valmistuserien sovittaminen tuotantosuunnitelmaan on huomattavasti helpom-
paa kuin aiemman toimintatavan mukaisten tilausten. 
 
Uudessa toimintatavassa alihankkijoille annettiin myös mahdollisuus tehdä osia omalla 
vastuullaan useampikin toimituserä kerrallaan. Ylimääräisten erien valmistus on melko 
vaaratonta, sillä alihankkija tietää että osat kutsutaan kotiin lopputuotteiden menekistä 
riippuen ennemmin tai myöhemmin. Alihankkija voi täten tasapainottaa tuotantoaan ja 
vastaavasti työllistää henkilöstöään kyseisellä osatuotannolla hiljaisempina aikoina. 
Alihankkija saa laskuttaa osat vasta silloin kun ne kotiinkutsutaan, minkä uskotaan au-
tomaattisesti ohjaavan tuotantomäärät järkevälle tasolle. 
 
Vaakapalkkien teettäminen Mansen Metallin sijaan Anlalla yksinkertaistaa valmistus-
prosessia selvästi. Tällöin profiileja ei tarvitse sahata ensin Alajärvellä mittoihin ja lä-
hettää Tampereelle lävistettäväksi, vaan profiilitoimittaja voi toimittaa alumiiniprofiilin 
suoraan Anlalle, joka tekee osat valmiiksi kerralla. Anlalle ei tarvitse tilata erikseen 
kuljetuksia, vaan profiilit siirtyvät Mäkelä Alulta Anlalle ja valmiit osat Anlalta A&M 
Välilehdolle trukkikyydillä. 
 
Kuten Suuri Kuva -raportissa (2011) suositeltiin, tärkeä pienten alihankintayritysten 
selviytymistä edistävä vaihtoehto on palvelutoiminnan kehittäminen. Yritysten tulisi 
nähdä itsensä pelkän komponenttivalmistajan sijaan asiakkaalle toimitettavien tavaravir-
tojen palvelutoimittajana. Komponenttivalmistusta harjoittavia alihankintakonepajoja on 
Suomen markkinoilla niin runsaasti, että pelkästään tällaisella toiminnalla on vaikea 
erottua muista kilpailijoista. Kun seinäkannakkeiden osavalmistusta tekevät alihankkijat 
huolehtivat itse raaka-aineiden tilaamisesta ja osaerien valmistamisesta, tuo tämä lisäar-
voa päämiehelle ja samalla auttaa kehittämään alihankkijoiden toimintaa palveluyritys-
mäisempään suuntaan. 
 

6.1.3 Lopputuotteiden kokoonpano 

A&M Välilehdon varastojen uudelleenjärjestelyn ja kiinteiden varastopaikkojen määri-
tyksen myötä huomattiin heti suuri edistysaskel varaston selkeyden, tarvittavien materi-
aalien ja osien löytymisen osalta. Kun varastonimikkeillä - osilla ja valmiilla tuotteilla - 
on selkeät merkityt paikat, varasto on huomattavasti visuaalisempi ja puuttuvat nimik-
keet voidaan todeta yksinkertaisimmillaan kävelemällä varaston ohi muiden tehtävien 
ohessa.  
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Uudessa toimintamallissa todellinen asiakastarve ohjaa kaikkien valmisvarastoa edeltä-
vien vaiheiden toimintaa, jolloin A&M Välilehdon vastuulla aiemmin ollut raaka-aine- 
ja osatilausten hallintaan liittyvä työ helpottuu ja vähenee selvästi. Toimitusvarmuus ja 
prosessin selkeys parantuu myös selvästi. Asiakastilausten kokojen vaihtelusta aiemmin 
aiheutuneet ns. tulipalotilanteet vähenevät selvästi järjestelmällisen materiaali- ja osa-
hallinnan myötä. Materiaalinkäsittelyprosessien uudistamisen ja prosessin automa-
tisoinnin myötä uskotaan myös vapautuvan lisää resursseja toiminnan jatkokehittämi-
seen tehdashenkilöstön toimesta. 
 

6.1.4 Päämies 

Parantunut toimitusvarmuus ja -nopeus tuovat lisäarvoa loppuasiakkaille, mistä seura-
uksena ovat tyytyväisemmät asiakkaat ja pitkäaikaisemmat asiakassuhteet. Kehitystoi-
mien myötä tuotannon läpäisyaika lyhenee, jonka seurauksena varastoihin sitoutuu vä-
hemmän pääomaa. Merkittävä hyöty päämiehelle on se, että kehitystoimien myötä tehty 
työ on aiempaa tuottavampaa, sillä esimerkiksi osien etsimiseen ja muuhun arvoa tuot-
tamattomaan tekemiseen kuluvan ajan osuus on pienempi. 
 

6.2 Jatkokehitysmahdollisuudet 

Tämän työn puitteissa ei lähtökohtaisesti ollut tavoitteena täydellisen lean-
implementaation toteuttaminen koko arvoketjulle, sillä sellainen työ vaatii yleensä usei-
ta vuosia, joten arvoketjussa on vielä paljon jatkokehitettävää. Pilottina seinäkannake-
tuoteperheelle kehitetystä imuohjausjärjestelmästä saatavia hyötyjä kannattaa levittää 
tuoteryhmä kerrallaan muillekin tuotannossa oleville nimikkeille. Kaiken kaikkiaan 
lean-menetelmiin ja periaatteisiin tutustumista ja käyttöönottoa kannattaa tarkastelun 
kohteena olevissa yrityksissä kuitenkin jatkaa, sillä monista lean-työkaluista saadaan 
selviä hyötyjä ilman suuria investointeja. 
 
5S-ohjelman mukaista erottelu- ja järjestelytoimintaa tulisi jatkossakin tuotannossa 
eteenpäin tuotannon visuaalisuuden ja selkeyden lisäämiseksi. Tätä toimintaa tulisi teh-
dä seinäkannakkeiden kokoonpanosta vastaavan A&M Välilehdon lisäksi myös alihan-
kintayrityksissä, sillä myös niiden toimitilat ja hyllyt ovat täynnä tavaraa, mitä ei vält-
tämättä enää tarvita. Myös tarpeelliset tavarat olisi syytä järjestellä vakiopaikoille, jol-
loin niiden etsimiseen kuluisi selvästi nykyistä vähemmän aikaa.  
 
Diplomityössä tarkastelun kohteena olleet alihankintayritykset ovat tottuneet perintei-
sesti toimimaan vain osavaihe tai vaihealihankkijoina, missä päämies on hoitanut raaka-
ainetilaukset ja kuljetukset yritysten puolesta. Kokonaisvaltaisemman palvelutoiminnan 
kehittäminen on yritysten selviytymisen ja kilpailukyvyn parantamisen kannalta erittäin 



 62 

tärkeää. Ensiaskelia tähän suuntaan otetaan jo tässä työssä kehitettyjen toimintatapojen 
myötä.  
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