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Tuotteiden valmistettavuus on tulevaisuudessa tärkeä tekijä yritysten kilpailuedun tavoit-

telussa, sillä yrityksillä ei ole varmaa keinoa varmistaa tuotteiden tai valmistusmenetel-

mien kilpailukykyä. Modulaarisuutta tuoterakenteena on käytetty kilpailuedun tavoitte-

lussa tarjoamalla räätälöityjä tuotteita tehokkaasti. Modulaarisen tuoterakenteen vaiku-

tuksia tuotteen valmistettavuuteen ei kuitenkaan ole juurikaan tutkittu. 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutkia kirjallisuuskatsauksen keinoin tuotteen 

valmistettavuutta ja modulaarisen tuoterakenteen ominaispiirteitä ja vertailla näitä toi-

siinsa tavoitteena selvittää, mitä valmistettavuuden tavoitteita modulaarinen tuoterakenne 

tukee. Yhteisten piirteiden perusteella muodostetaan käsitys siitä, mitä mahdollisuuksia 

tai hyötyjä modulaarinen tuoterakenne tuo tuotteen valmistettavuuteen. Lisäksi tarkastel-

laan ristiriitoja, joita modulaarinen tuoterakenne aiheuttaa tuotteen hyvän valmistettavuu-

den tavoittelussa kirjallisuuden perusteella. 

Tutkimuksen tuloksina esitellään neljä suurempaa kokonaisuutta, joihin tulokset voidaan 

jakaa. Laajimpana kokonaisuutena modulaarisen tuoterakenteen vaikutuksista hyvän val-

mistettavuuden tavoitteluun voidaan pitää valmistettavuusmetodologioiden toteuttamista 

tuotesuunnittelussa. Toisena valmistettavuuteen vaikuttavana asiana voidaan pitää tuot-

teen valmistustoiminnan jakamista moduulitasolle eli valmistustoiminnan hajauttamista. 

Kolmantena osa-alueena on markkinoilletuloaika. Neljäntenä osa-alueena on tuotevari-

oinnin kustannustehokkuus. Tulosten esittämisen lisäksi syy-seuraussuhteet määritellään 

tarkemmin, jolloin modulaarisen tuoterakenteen piirteistä esille nousee kolme valmistet-

tavuuteen vaikuttavaa asiaa: tuotteen ja tuotantojärjestelmien suunnittelu moduulikohtai-

sesti, moduulein valmistaminen erillään ja moduulien valmistaminen eri ajan hetkillä. 

Tutkimuksessa muodostetaan peruskäsitys siitä, miten modulaarinen tuoterakenne vai-

kuttaa valmistettavuusmetodologioiden tavoitteiden tavoitteluun. Käsitelty kirjallisuus ei 

kuitenkaan kata kaikkia näkökulmia modulaarisuudesta ja tuotteen valmistettavuudesta, 

joten tutkimuksen tulokset ovat laajuudeltaan rajalliset. 
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1. JOHDANTO 

Valmistavan teollisuuden ala on kohdannut useita murroksia viime vuosisatojen aikana 

ensimmäisestä teollisesta vallankumouksesta lähtien. Teknologioiden kehittyessä kilpailu 

on laajentunut ja organisaatiot tarvitsevat yhä monipuolisempia tapoja säilyttääkseen ase-

mansa markkinoilla. Viime vuosikymmenien aikana yksi valmistavan teollisuuden kiin-

nekohta on ollut tuotteiden valmistamiseen panostaminen, ja tämän myötä varsinaisia 

teorioita ja tuotteiden valmistukseen liittyviä ajattelutapoja, kuten lean, on syntynyt eten-

kin 1950-luvulta alkaen esimerkiksi Toyotan aloitteesta (Liker 2004). Tuoterakenne ja 

tuotesuunnittelu on 1960-luvulta lähtien yhdistetty yhä enemmän tuotteen valmistetta-

vuuteen. Tuotteiden valmistettavuuteen ja kokoonpantavuuteen keskittyviä teoksia onkin 

julkaistu erityisesti 1970-luvulta lähtien. (Boothroyd et al. 2011, s. 6) 

Tuoterakenteena modulaarisuus liittyy tuotteen rakentumiseen erillisistä rakennuspali-

koista, jotka toteuttavat kukin yhden tai useamman tuotteelta vaaditun toiminnon. Usein 

modulaarinen tuoterakenne yhdistetään massaräätälöintiin ja järjestelmälliseen asiakas-

muunteluun, sillä se mahdollistaa tehokkaan räätälöitävien tuotteiden massatuotannon.  

Modulaarisen tuoterakenteen avulla erilaiset tuotteen variantit voidaan tehdä moduulien 

yhdistelmänä millä ajan hetkellä tahansa (Pahl et al. 2007, s. 495), mikä mahdollistaa 

tuotteen viivästetyn erilaistamisen (engl. delayed differentiation) ja tämän myötä lyhyet 

tilausten läpimenoajat sallien variaatioiden suuren määrän. Viime vuosikymmenien ai-

kana markkinoilla on lisääntynyt myös asiakkaalle tuotettavan arvon ympärille keskittyvä 

ajattelu. Räätälöidyllä tuotteella voidaan usein tuottaa asiakkaalle enemmän arvoa kuin 

vakiotuotteella, mikä on entisestään lisännyt modulaarisuuden suosiota tuoterakenteena. 

Tuoterakenteen lisäksi myös tuotantotekniset ajattelutavat ja teoriat, kuten valmistetta-

vuuteen keskittyvä suunnittelu (DFM, engl. design for manufacture) ja kokoonpantavuu-

teen keskittyvä suunnittelu (DFA, engl. design for assembly), ovat nousseet esille kilpai-

luedun saavuttamisen keinoina. Tuotteen valmistettavuuden ymmärtäminen on tulevai-

suudessa kriittinen tekijä, sillä valmistavilla yrityksillä ei ole varmaa keinoa luoda tuot-

teiden ja valmistusmenetelmien kilpailukykyä (Lempiäinen & Savolainen 2003, s. 13). 

Automaation ja etenkin robotiikan käyttö luo tuotteiden valmistettavuudelle ja kokoon-

pantavuudelle paljon vaatimuksia, sillä toistaiseksi robotit eivät kykene esimerkiksi kä-

sittelemään monimutkaisia kappaleita ihmisten tapaan. DFM- ja DFA-ajattelu keskittyvät 

huomioimaan tuotteen valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden jo tuotteen suunnittelun 

alkuvaiheessa. Tätä valmistettavuus- ja kokoonpantavuusajattelua käsittelevä kirjallisuus 

lähinnä listaa ajatustavalle ominaisia käytäntöjä ja suunnitteluohjeita, joiden avulla tuote 

on helpompi valmistaa ja kokoonpanna. 
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Tuoterakenne määrää pitkälti tuotteen valmistettavuuden ja siihen liittyvät kustannukset. 

Tuoterakenteen ja etenkin modulaarisen tuoterakenteen vaikutuksista valmistettavuuteen 

ja kokoonpantavuuteen ei kuitenkaan löydy juurikaan kirjallisuutta. Tämän työn tarkoi-

tuksena on selvittää kirjallisuuskatsauksen keinoin mitä mahdollisuuksia ja rajoituksia 

modulaarinen tuoterakenne luo tuotteen valmistettavuudelle ja kokoonpantavuudelle esi-

merkiksi valmistettavuus- ja kokoonpantavuusajatustapojen tavoitteiden näkökulmasta 

tarkasteltuna. Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan tuotekohtaisten piirteiden, kuten tuot-

teen tyypin ja valmistusmenetelmien vaikutus tuotteen valmistettavuuteen ja kokoonpan-

tavuuteen. 

Tutkimusmenetelmänä on kirjallisuuskatsaus, jolla pyritään rakentamaan kokonaiskuva 

rajoitteista ja mahdollisuuksista, arvioimaan niitä monipuolisesti ja tuomaan esille niiden 

perusteita. Tutkimus pyrkii enemmänkin kuvaamaan tutkimusaiheen kirjallisuuden yleis-

ilmettä tällä hetkellä kuin käymään systemaattisesti läpi kaikkia alan tutkimuksia. 

Toisessa luvussa esitellään modulaarisen tuoterakenteen ja tuotteiden valmistuksessa 

käytettyjen ajattelutapojen määritelmiä. Kolmannessa luvussa käsitellään modulaari-

suutta ja valmistuskeskeisiä ajattelutapoja koskevaa kirjallisuutta. Tämän jälkeen neljän-

nessä luvussa muodostetaan tutkimuksen tulokset, eli mitä mahdollisuuksia ja rajoitteita 

modulaarinen tuoterakenne luo tuotteen tehokkaalle valmistukselle. Viidennessä luvussa 

arvioidaan tutkimuksen onnistumista ja muodostetaan johtopäätökset. 
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2. MODULAARISUUDEN JA VALMISTETTAVUU-

DEN MÄÄRITELMIÄ 

Sekä modulaarista tuoterakennetta että tuotesuunnittelun metodologioita määritellään 

useilla eri tavoilla kirjallisuudessa. Modulaarista tuoterakennetta ovat määritelleet katta-

vasti erityisesti tutkijat Ulrich ja Eppinger, Gershenson et al. ja Baldwin ja Clark, joten 

aliluvussa 2.1 käsitellään modulaarisen tuoterakenteen määritelmiä näiden tutkijoiden te-

osten perusteella. Modulaarisuuden määrittelyn lisäksi modulaarinen tuoterakenne voi-

daan jakaa myös erilaisiin tyyppeihin. Tutkijat Ulrich ja Eppinger ja Pahl et al. ovat tut-

kineet modulaarisen tuoterakenteen tyyppejä, joten niitä käsitellään aliluvussa 2.2 heidän 

näkemystensä avulla. Tutkimuksen toista osa-aluetta, tuotteen valmistettavuutta ja ko-

koonpantavuutta ovat määritelleet tutkijat Lempiäinen ja Savolainen, Boothroyd et al. ja 

Pahl et al., joiden näkemyksiä kuvataan aliluvussa 2.3. 

2.1 Modulaarinen tuoterakenne 

Tutkijoiden Ulrich ja Eppinger (2012, s. 187) mukaan tuotteen tuoterakenne alkaa muo-

dostua tuotteen kehitysvaiheessa, kun tuotekonsepteja aletaan suunnitella. Tuoterakenne 

alkaa kehittyä epäsuorasti piirrosten, toimintokaavioiden sekä prototyyppien perusteella. 

Tuoterakenne on yksi tuotekehityksen päätöksistä, jotka vaikuttavat yrityksen kykyyn 

toimittaa tehokkaasti suurta tuotevalikoimaa. Lahtinen (2011, s. 47–60) puolestaan ko-

rostaa tuoterakenteen merkitystä tuotannon prosessien määrittelijänä, sillä esimerkiksi 

kokoonpanojärjestys määräytyy tuoterakenteen ja alikokoonpanojen muodostamismah-

dollisuuksien perusteella. 

Ulrichin (1995, s. 420) mukaan tuoterakenne on kaava, jonka mukaan tuotteen toiminnal-

liset ominaisuudet on sijoitettu fyysisiin komponentteihin. Fyysiset komponentit ovat 

osia, komponentteja ja alikokoonpanoja, jotka viimekädessä toteuttavat tuotteen toimin-

not, kun taas toiminnalliset ominaisuudet ovat yksittäisiä operaatioita ja muunnoksia, 

jotka osallistuvat tuotteen suorituskyvyn tuottamiseen. Ulrich luettelee lisäksi kolme 

asiaa, jotka määrittelevät tuoterakenteen tarkemmin: tuotteen funktionaalisten element-

tien järjestely, näiden elementtien kartoitus fyysisiin komponentteihin sekä vuorovaiku-

tuksessa olevien fyysisten komponenttien rajapintojen määrittely. (Ulrich 1995, s. 420) 

Yleisesti tuoterakenteet voidaan tutkijoiden Ulrich ja Eppinger (2012, s. 184–185)  mu-

kaan jakaa kahteen kategoriaan, modulaarisiin (engl. modular product architecture) ja yh-

tenäisiin tuoterakenteisiin (engl. integral product architecture).  
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Ulrich ja Eppinger (2012, s. 185–187) määrittelevät modulaarisen tuoterakenteen niin, 

että sen rakennuspalikat sisältävät yhden tai muutaman toiminnallisen ominaisuuden ra-

kennuspalikkaa kohden ja että vuorovaikutukset näiden rakennuspalikoiden välillä ovat 

tarkasti määrättyjä. Modulaarisen tuoterakenteen vastakohta, yhtenäinen tuoterakenne, 

sen sijaan sisältää Ulrichin ja Eppingerin mukaan vähintään yhden seuraavista ominai-

suuksista:  

1. Tuotteen toiminnallisten elementtien toteuttaminen on jaettu useammalle ra-

kennuspalikalle. 

2. Yksi rakennuspalikka sisältää useita toiminnallisia elementtejä. 

3. Vuorovaikutukset rakennuspalikoiden välillä ovat vaikeasti määritettävissä tai 

niitä ei ole. 

Ulrich ja Eppinger korostavat siis modulaarisen tuoterakenteen määrittelyssä rakennus-

palikoiden välisten vuorovaikutusten ja tuotteen toiminnallisten elementtien järjestymi-

sen merkitystä. Baldwin ja Clark (1997, s. 86) taas määrittelevät modulaarisuuden laa-

jemmin strategiana, jonka avulla monimutkaiset tuotteet ja prosessit voidaan järjestää te-

hokkaasti. Modulaarinen järjestelmä koostuu heidän mukaansa toisistaan itsenäisesti 

suunnitelluista yksiköistä tai moduuleista, jotka toimivat keskenään yhtenäisenä kokonai-

suutena. Baldwinin ja Clarkin (1997, s. 86) mukaan tarkemmin määritelty modulaarinen 

tuoterakenne saavutetaan jakamalla tuotteen suunnitteluinformaatio (engl. design rules) 

näkyvään ja piilevään osaan. Näkyvällä informaatiolla tarkoitetaan suunnittelupäätöksiä, 

jotka vaikuttavat sitä seuraaviin suunnittelupäätöksiin. Näkyvä informaatio voidaan jakaa 

kolmeen kategoriaan: 

1. Tuoterakenteeseen, joka määrittelee mitkä moduulit ovat systeemin osia ja mitkä 

niiden toiminnot tulevat olemaan, 

2. moduulien välisiin rajapintoihin, jotka kuvaavat, kuinka moduulit ovat vuorovai-

kutuksessa toistensa kanssa, ja 

3. moduulien sopivuuden testaamisen standardeihin, joilla voidaan varmistua mo-

duulien sopivuudesta ja suorituskyvystä. 

Ihanteellisesti näkyvään suunnitteluinformaatioon kuuluvat päätökset tehdään tuotesuun-

nittelun alkuvaiheessa ja kommunikoidaan hyvin osallisille. Piilevä informaatio puoles-

taan koostuu suunnittelupäätöksistä, jotka eivät vaikuta suunnitteluun yksittäisen moduu-

lin ulkopuolella. Näitä suunnittelupäätöksiä voidaan muuttaa usein ja niitä voidaan tehdä 

tuotesuunnittelun myöhäisessäkin vaiheessa. Piileviä suunnittelupäätöksiä ei tarvitse nii-

den luonteesta johtuen kommunikoida muille osallisille. (Baldwin & Clark 1997, s. 86) 

Tutkijoiden Gershenson et al. (2003, s. 296) systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa sel-

viää, että tuotteen modulaarisuus määritellään monin eri tavoin kirjallisuudessa, mutta 

yhteinen tekijä modulaarisuuden määrittelyssä kirjallisuudessa on tuotteen koostuminen 

rakennuspalikoista (engl. chunk) eli moduuleista. Tuotteen modulaarisuusasteelle ei 
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myöskään heidän mukaansa löydy kirjallisuudesta yksiselitteistä määritelmää, joskin yh-

teinen tekijä modulaarisuusasteen määrittelyssä kirjallisuudessa on se, että mitä suurempi 

osa tuotteen komponenteista on sijoitettu moduuleihin, sitä suurempi on tuotteen modu-

laarisuusaste. (Gershenson et al. 2003, s. 296) Paljon tuotesuunnittelua tutkineet Ulrich 

ja Eppinger (2012, s. 184–185) käsittelevät myös modulaarisuusastetta ja pitävät modu-

laarisimpana tuotteena tuotetta, joka koostuu rakennuspalikoista, joista kukin toteuttaa 

täsmälleen yhden toiminnallisuuden, ja joiden välillä on muutamia tarkasti määriteltyjä 

interaktioita. Tällaiselle modulaariselle tuoterakenteelle on ominaista, että se sallii muu-

toksen yhteen rakennuspalikkaan ilman että muutos vaikuttaa muihin rakennuspalikoihin 

(Ulrich & Eppinger 2012, s. 185). 

2.2 Modulaarisen tuoterakenteen tyyppejä 

Ulrich (1995, s. 424) jakaa modulaariset tuoterakenteet tarkemmin kolmeen tyyppiin: 

paikkamodulaariseen (engl. slot-modular architecture), väylämodulaariseen (engl. bus-

modular architecture) ja lohkomodulaariseen (engl. sectional-modular architecture) tuo-

terakenteeseen. Kuva 1 esittää Ulrichin määrittelemien modulaarisuuden tyyppien väliset 

erot moduulien välisissä vuorovaikutuksissa. Paikkamodulaarisuudessa jokainen raja-

pinta komponenttien välillä on erilainen eikä komponenttien paikkoja voi vaihtaa keske-

nään. Väylämodulaarisessa tuotteessa on yksi komponentti, johon voidaan liittää muita 

fyysisiä komponentteja samanlaisilla liityntäpinnoilla. Lohkomodulaarisessa tuotteessa 

kaikki liityntäpinnat ovat samanlaisia eikä se sisällä yhtä elementtiä, johon muut kom-

ponentit liittyvät, vaan kokoonpano koostuu toisiinsa liitetyistä komponenteista. Yhteistä 

tyypeillä on moduulien irrotettavuus ja toiminnallisuuksien sijoittaminen komponenttei-

hin, mutta erot tyyppien välillä syntyvät moduulien välisten vuorovaikutusten järjeste-

lystä (Ulrich 1995, s. 424).  

 

Kuva 1. Kolme modulaarisuuden tyyppiä Ulrichin (1995, s. 424) mukaan. 

Tutkijat Pahl et al. (2007, s. 496) sen sijaan jaottelevat moduulit kahteen ryhmään, toi-

mintomoduuleihin (engl. function module) ja tuotantomoduuleihin (engl. production mo-

dule). Tuotantomoduulit suunnitellaan erillään toiminnallisuudestaan ja ne perustuvat 

vain tuotteen valmistettavuuteen, kun taas toimintomoduulien tarkoituksena on toteuttaa 
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teknisiä toiminnallisuuksia itsenäisesti tai yhdistelmänä muiden moduulien kanssa. Tut-

kijat luokittelevat toimintomoduulit perustoimintoja, lisätoimintoja, erikoistoimintoja ja 

mukautuvia toimintoja tuottaviin moduuleihin. Tätä moduulien jaottelua on havainnollis-

tettu Pahlin et al. (2007, s. 496) kuvauksen mukaan kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Havainnollistus moduulien luokittelusta neljään eri luokkaan Pahlin et al. (2007, 

s. 496) kuvauksen perusteella. 

Pahlin et al. (2007, s. 496) mallissa perustoimintomoduulit eivät vaihtele, vaan ne sisäl-

tyvät jokaiseen tuotteeseen. Lisätoimintomoduulit puolestaan voivat vaihdella tuotteesta 

toiseen, mutta ovat kuitenkin usein tuotteen toiminnalle välttämättömiä. Erikoistoiminto-

moduulit toteuttavat toimintoja, jotka eivät ole välttämättömiä systeemin toiminnalle, kun 

taas mukautuvat moduulit sallivat liitännän toisiin systeemeihin ja sallivat tilanteita, joita 

ei voi ennakoida. Lisäksi Pahl et al. (2007, s. 496) mainitsevat asiakkaille kustomoituja 

toiminnallisuuksia tuottavat rakennuspalikat, jotka suunnitellaan erikseen asiakkaan tar-

peiden mukaan. Näitä rakennuspalikoita ei kuitenkaan voida kustomoinnin takia luoki-

tella moduuleiksi. 

2.3 Tuotteen valmistettavuus ja kokoonpantavuus 

Tuotteen valmistettavuutta ja kokoonpantavuutta pyritään parantamaan erilaisten toimin-

tamallien ja ajattelutapojen avulla. Tässä tutkimuksessa tuotteen valmistettavuuden käsite 

on rajattu muodostumaan DFM- (engl. design for manufacture), DFA- (engl. design for 

assembly) ja DFP-metodologioiden (engl. design for production) periaatteista. Näiden 

metodologioiden perusteella kirjallisuudessa on annettu erilaisia suunnittelusääntöjä ja 

ohjeita, joita käsitellään tässä aliluvussa.  
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Lempiäisen & Savolaisen (2003, s. 13) mukaan DFM koostuu menetelmistä ja järjeste-

lyistä, joilla voidaan alentaa tuotteen valmistuskuluja ja yksinkertaistaa tuotteen valmis-

tamista. Tarkemmin he määrittelevät DFM:n ”tietokantapohjaiseksi systemaattiseksi tuo-

tekehitysmenetelmäksi”, joka perustuu suunnittelun periaatteisiin, sääntöihin, suosituk-

siin ja tarkastuslistoihin, joilla pyritään helpottamaan tuotesuunnittelua niin, että tuote 

olisi helpompi valmistaa. Lisäksi valmistettavuuden työkalujen soveltaminen parantaa 

tuotteen laatua ja luotettavuutta, vaikkakin tärkeimpänä tavoitteena on valmistuskulujen 

alentaminen. 

Poli (2001, s. 2) puolestaan määrittelee DFM:n filosofiaksi ja ajattelutavaksi, jossa jo 

tuotteen suunnittelun varhaisessa vaiheessa huomioidaan valmistettavuus helposti ja kus-

tannustehokkaasti valmistettavien osien ja tuotteiden suunnittelemiseksi. Das et al. (2000) 

toisaalta korostavat myös nopeaa tuotannon aloittamista ja määrittelevät DFM:n lähesty-

mistavaksi suunnitella tuotteita, jotka siirtyvät nopeasti suunnitteluvaiheesta tuotantoon 

ja valmistetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Lisäksi määritelmän mukaan 

tuotteet valmistetaan vähimmällä määrällä prosessointia ja käsittelyä ja ne ovat laadultaan 

suunnitellun tasoisia. 

Tuotteen valmistuskeskeisestä suunnittelusta, DFM:stä, on Ulrichin et al. (1993, s. 430) 

mukaan kehitetty monia eri muotoja, mutta suurin osa niistä voidaan jakaa kahteen kate-

goriaan: niihin, jotka pyrkivät alentamaan yksittäisten osien kustannuksia, ja niihin, jotka 

pyrkivät alentamaan tuotteen kokoonpanoon liittyviä kustannuksia. Metodologiat, jotka 

keskittyvät yksittäisten osien kustannusten alentamiseen, ovat yleensä luonteeltaan inkre-

mentaalisia ja keskittyvät etsimään keinoja muokata osaa sellaiseksi, että sen valmistus-

kustannukset ovat pienemmät. Yleensä tähän käytetään valmiita valmistettavuusmetodo-

logioiden suunnitteluohjeita tai sääntöjä. Tuotteiden kokoonpanon kustannuksiin keskit-

tyvät DFA-metodologiat taas keskittyvät arvioimaan ja kehittämään esitettyä konseptia, 

jotta kokoonpanoa voitaisiin kehittää sellaiseksi, että osien määrä on pienempi ja niiden 

sijoittelu parempi. (Ulrich et al. 1993, s. 430) 

Tuotteen kokoonpantavuuteen keskittyviä DFA-metodologioita on kehitetty eri organi-

saatioiden toimesta, mutta ne kaikki pohjautuvat samaan ideaan osien määrän vähentä-

misestä ja kokoonpanoajan lyhentämisestä. Kokoonpanoon keskittyvät valmistettavuus-

metodologiat tarjoavat tavan arvioida, onko jokainen yksittäinen osa teoriassa tarpeelli-

nen ja kuinka kauan osan orientointiin ja paikalleen laittamiseen menee aikaa. Yksi täl-

lainen menetelmä on Boothroyd-Dewhurstin menetelmä, jolla voidaan määrittää, onko 

osa teoriassa tarpeellinen. (Ulrich et al. 1993, s. 430) 

Boothroyd et al. ovat tutkineet DFM:ää ja DFA:ta ja kehittäneet työkaluja kappaleiden 

kokoonpantavuuden ja valmistettavuuden arviointiin ja kaupallistaneet menetelmänsä. 

Boothroydin et al. (2011, s. 1) mukaan DFM tarkoittaa tuotteen muodostavien osien suun-

nittelua niin, että ne on helppoja valmistaa, kun taas DFA tarkoittaa tuotteen suunnittelua 

niin, että se on helppo kokoonpanna. Pahl et al. (2007, s. 375) eivät tarkemmin määrittele 
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DFA:ta, mutta kertovat sen sisältävän ohjesääntöjä, jotka ovat pääosin yleisiä vihjeitä 

suunnittelun tueksi, joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa, standardisoida, automati-

soida ja varmistaa tuotteen laatu. 

Pahl et al. (2007, s. 355) nostavat esiin toisenlaisen termin, tuotantolähtöisen tuotesuun-

nittelun, DFP:n, joka tarkoittaa tuotesuunnittelua, jossa pyritään pitämään tuotantokus-

tannukset ja tuotantoajat mahdollisimman lyhyenä kuitenkin säilyttäen suunniteltu tuot-

teen laatu. Termiin tuotanto sisältyy Pahlin et al. (2007, s. 355) mukaan yleensä viisi 

asiaa: 

1. komponenttien valmistus esimerkiksi materiaalia muokkaamalla, poistamalla, 

liittämällä tai viimeistelemällä, 

2. kokoonpano, sisältäen komponenttien kuljettamisen, 

3. laadunvalvonta, 

4. materiaalilogistiikka ja 

5. toiminnanohjaus. 

Kaikki nämä asiat liittyvät siis oleellisesti DFP:n toteuttamiseen. Pahlin et al. (2007, s. 

356) mukaan suunnittelijat etenevät DFP:n toteuttamisessa oikeaan suuntaan jo seuraa-

malla yksinkertaisuuden ja selkeyden periaatteita suunnittelutyössään. DFP:tä voidaan 

kuitenkin hyödyntää parhaiten, kun osastot kuten osto, laatu, tuotannonsuunnittelu ja tuo-

tantopäällikkö tukevat suunnittelupäätöksiä mahdollisimman aikaisesta suunnittelun vai-

heesta alkaen. (Pahl et al. 2007, s. 356) 
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3. MODULAARISUUS JA TUOTTEEN VALMISTET-

TAVUUS KIRJALLISUUDESSA 

Tässä luvussa tarkastellaan tuotteen valmistettavuutta ja tehokkaasti valmistettavan tuot-

teen ja modulaarisen tuoterakenteen piirteitä kirjallisuuden perusteella. Ensimmäisessä 

aliluvussa käsitellään kirjallisuuden antamaa yleiskuvaa modulaarisen tuoterakenteen 

ominaispiirteistä ja vaikutuksista tuotteen suunnittelu- että valmistusvaiheeseen. Toisessa 

aliluvussa käsitellään tuotteen tehokasta valmistusta ja tuotteen valmistettavuutta kirjal-

lisuuden perusteella. 

3.1 Modulaarisuuden piirteet ja vaikutukset 

Kirjallisuudessa esille nousseet modulaarisen tuoterakenteen vaikutukset tuotteen piirtei-

siin kuvataan tässä työssä kolmen eri kokonaisuuden avulla. Nämä kokonaisuudet ovat 

tuotteen suunnittelu ja tuotteen valmistus sekä tuotevariointi ja massaräätälöinti. Koko-

naisuuksien perusteella käsitellään sitä, miten tuotteen modulaarinen rakenne kirjallisuu-

den mukaan näkyy kussakin kokonaisuudessa. 

3.1.1 Tuotteen suunnittelu 

Päätöksiin siitä, kuinka modulaarisen tuotteen tulisi olla suunnitteluvaiheessa jaettu ra-

kennuspalikoihin, vaikuttaa Ulrichin ja Eppingerin (2012, s. 187–191) mukaan kuusi 

asiaa: 

1. tuotevariaatioiden määrä,   

2. komponenttien standardisointi,  

3. tuotteen valmistettavuus,  

4. tuotemuutokset,  

5. tuotteen suorituskyky ja 

6. tuotekehityksen hallinta. 

Tuotetta, joka on rakennettu modulaarisen tuoterakenteen ympärille, on helpompi vari-

oida monimutkaistamatta valmistusjärjestelmää huomattavasti. Komponenttien standar-

disoinnilla voidaan saavuttaa etuja erilaisten tuotteiden valmistuksessa, sillä standardoi-

tua tuotetta voidaan käyttää useissa tuotteissa. Tämä mahdollistaa standardisoidun kom-

ponentin suuremmat valmistusmäärät, mikä mahdollistaa pienemmät kustannukset ja kor-

keamman laadun. Tuotteen valmistettavuuteen voidaan vaikuttaa tuoterakenteen avulla, 

sillä tuoterakenne vaikuttaa suoraan suunnittelijoiden kykyyn suunnitella jokainen raken-
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nuspalikka valmistettavaksi mahdollisimman edullisesti. Tuoterakenne määrittelee, mi-

ten tuotetta voidaan muuttaa, sillä etenkin modulaarisia rakennuspalikoita voidaan vaih-

taa ilman vaikutuksia muuhun tuotteeseen. (Ulrich & Eppinger 2012, s. 187–191) 

Tuotteen suorituskykyyn voidaan vaikuttaa toiminnallisuuksien jakamisella, sillä ylimää-

räisiä osia voidaan eliminoida jakamalla rakennuspalikan funktioita useammalle raken-

nuspalikalle, jolloin toiminnallisuuksia ei tarvitse toteuttaa kahdennetusti. Tuoterakenne 

vaikuttaa myös tuotteen kehitykseen, sillä usein tuotteen kehitys jaetaan rakennuspalikoi-

den mukaan eri tiimeille tai ulkopuoliselle toimittajille. Yhtenäisen tuoterakenteen ta-

pauksessa osapuolten tulee tehdä tiivistä yhteistyötä, jotta rakennuspalikoiden yhteenso-

pivuudesta voidaan varmistua, kun taas modulaarisen tuotteen suunnittelu ei standardoi-

tujen rajapintojen ansiosta vaadi läheistä yhteistyötä. (Ulrich & Eppinger 2012, s. 187–

191) Myös Park ja Ro (2013, s. 816) mainitsevat yhtenäisten tuoterakenteiden kompo-

nenttien olevan tiukasti yhteydessä, jolloin suunnittelu- ja valmistusprosessit tulee olla 

hyvin koordinoituja, jotta optimaaliset komponenttien väliset yhteydet takaavat parhaan 

suorituskyvyn tuotteelle. 

3.1.2 Tuotteen valmistus 

Erixonin (1998, s. 3) mukaan jopa kokonainen tuotevalikoima voidaan jakaa toisistaan 

riippumattomiin moduuleihin, mikä mahdollistaa moduulien kokoonpanon itsenäisissä 

moduulikohtaisissa kokoonpanolinjoissa. Tätä modulaarisen tuotteen valmistusta on ha-

vainnollistettu kuvassa 4.  

 

Kuva 3. Modulaarisesti rakennetun tuotteen valmistuksen periaate Erixonin (1998, s. 3) 

mukaan. 
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Yrityksen tuotevalikoima voidaan moduulijaon avulla valmistaa muutamalla eri valmis-

tuslinjalla, joissa kullakin valmistetaan yhtä moduulia. Yksittäisten moduulien valmis-

tuksen jälkeen moduulit jatkavat valmistuksen päävirtausta valmistusprosessissa eteen-

päin. Tuotannon läpimenoaika pienentyy huomattavasti, kun perinteinen kokoonpano-

linja jaetaan rinnakkaisiksi linjoiksi, joissa kokoonpannaan moduuleita. Itsenäisten ko-

koonpanolinjojen jälkeen moduulit toimitetaan päälinjalle, jossa tapahtuu tuotteen loppu-

kokoonpano. (Erixon 1998, s. 3) Erillisten moduulien kokoonpano omilla kokoonpanojär-

jestelmillään antaa myös mahdollisuuden automatisoida tuotteen kokoonpanoa osissa ja 

tehdä edelleen osan kokoonpanosta käsin sen sijaan, että automatisoisi koko tuotantojär-

jestelmän kerralla (Eskilander et al. 2001, s. 18).  

Schillingin (2000, s. 320) mukaan sen lisäksi, että modulaarisuus tuo etuja tuotteen suun-

nitteluun, se myös yksinkertaistaa koordinointia huomattavasti, sillä toisin kuin yhtenäi-

sen tuoterakenteen komponentit, moduulit eivät vaadi standardoitujen rajapintojen ansi-

osta tarkkaa yhteensovitusta, eikä valmistus näin vaadi valmistushenkilöiden läheistä yh-

teistyötä. Modulaarinen tuoterakenne sallii siis tuotteen valmistusprosessin hajauttami-

sen, koska tarkoin määriteltyjen rajapintojen avulla komponenttien yhteensopivuudesta 

voidaan varmistua. Tarkoin määriteltyjen rajapintojen myötä yksilöt voivat työskennellä 

tietyn komponentin parissa missä tahansa osastojen konfiguraatiossa, vaikka osastot oli-

sivat hyvin itsenäisiä. (Schilling 2000, s. 320)  

Monimutkainen prosessi voidaan myös Baldwinin ja Clarkin (1997, s. 86) mukaan jakaa 

modulaarisuuden avulla monille tehtaille tai jopa ulkoistaa muille toimittajille. Tähän liit-

tyen Brusoni et al. (2007, s. 121) mainitsevat sen, että modulaarisuus sallii tasaisemman 

työvoiman jakamisen yritysten välillä, sillä ne voivat keskittää kykynsä tiettyihin moduu-

leihin tai rakenteisiin. Modulaarisuus sallii monimutkaisten osien erottamisen vähemmän 

monimutkaisiksi, erillisiksi moduuleiksi, jotka voivat parhaimmillaan muodostua jopa 

erikoistuneiden yritysten ainoaksi liiketoiminnaksi. (Brusoni et al. 2007, s. 122) Modu-

laarisuus helpottaa Baldwinin ja Clarkin (2014, s. 268–269) mukaan myös tuotteen tes-

tausta, sillä se mahdollistaa moduulien erillisen testaamisen ja kehittämisen vähentämällä 

kommunikoinnin tarvetta esimerkiksi johdon kanssa, vaikkakin lisääntynyt testaaminen 

luo lisäkustannuksia. Toisaalta Baldwin ja Clark (1997, s. 86) ovat aiemmassa julkaisus-

saan arvioineet, että tietokonelaskennan kehittyminen on merkittävästi vähentänyt mo-

duulien suunnittelu- ja testauskustannuksia.   

3.1.3 Tuotevariointi ja massaräätälöinti 

Pahlin et al. (2007, s. 495) mukaan modulaarinen systeemi voi myös antaa hyvän teknisen 

ja taloudellisen ratkaisun tuotteiden valmistamiseen, kun kaikkia tai joitakin tuotevariaa-

tioita tarvitaan pieniä määriä ja kun tuoterakenne koostuu pienestä määrästä perusmoduu-

leita ja lisämoduuleista. Modulaariset systeemit voivat auttaa suurentamaan identtisien 

osien tuotantoeriä, kun niitä käytetään useassa tuotteessa. Modulaarisuutta voidaan lisäksi 

käyttää tuotteiden luomiseen eri kokoluokkiin varioimalla moduulien kokoa. Erikokoiset 
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moduulit tulisi kuitenkin Pahlin mukaan tehdä samankaltaisilla valmistustekniikoilla. 

(Pahl et al. 2007, s. 495) Myös AlGeddawy ja ElMaraghy (2013, s. 34) korostavat sitä, 

kuinka tuotteiden ryhmittelyllä tuoteperheiksi, jonka tuotteilla on sama ydinkonstruktio 

ja jaettuja moduuleita, voidaan pienentää suuremman tuotevariaatioiden määrän negatii-

visia vaikutuksia. Tällainen tuoteperhe koostuu tuotteista, joilla voi olla samoja toimin-

toja, komponentteja tai valmistusprosesseja. 

Kun yritys tarjoaa useita tuotevariantteja samasta tuotteesta, tuoterakenne on tärkeä toi-

mitusketjun suorituskyvyn määrittäjä, sillä se määrää tuotannon järjestyksen ja vaikuttaa 

näin tuotantoketjun ylläpitämisen kustannuksiin, etenkin varastoinnin vaatimusten suh-

teen. Jokaista tuotteen varianttia pitää varastoida etenkin, jos valmistus ja erilaistaminen 

ovat erillään toisistaan tai jos kysyntä varianttien välillä vaihtelee. Varastokustannuksia 

voidaan pienentää huomattavasti myöhäistetyllä erilaistamisella (engl. delayed differen-

tiation), sillä se vähentää tuotteen perusosien kysynnän vaihtelua. (Ulrich & Eppinger 

2012, s. 197–199) Myöhäistetyn erilaistamisen toteuttamiseen Ulrichin ja Eppingerin 

(2012, s. 197–199)  mukaan kahta suunnitteluperiaatetta: 

1. Erilaistettavat elementit on keskitettävä yhteen tai muutamaan rakennuspalikkaan 

2. Tuote ja tuotantoprosessi tulee suunnitella niin, että erilaistettavat elementit voi-

daan lisätä tuotteeseen lähellä toimitusketjun loppupäätä. 

Jotta tuotteen erilaistaminen voidaan tehdä muutamalla yksinkertaisella prosessin vai-

heella, erilaistavat elementit tulee olla määriteltävissä yhdellä tai muutamalla komponen-

tilla. Tuotteen ja tuotantoprosessin tulee mahdollistaa erilaistaminen, jotta tuotetta ei ole 

pakko erilaistaa tuotantoprosessin alkuvaiheissa. (Ulrich & Eppinger 2012, s. 199–200) 

Lehtosen (2007, s. 74) mukaan tärkein yksittäinen syy käyttää modulaarista tuoteraken-

netta onkin järjestelmällinen asiakasmuuntelu (engl. systematical product variation). 

Konfiguroitava tuote voi eliminoida kokonaan asiakaskohtaisen suunnittelun tai merkit-

tävästi vähentää sitä  ja mahdollistaa elementtien valmistamisen etukäteen. Tuotevariaa-

tioiden samankaltaisuus saattaa lyhentää asetusaikoja, lisää oppimista tuotannossa ja näin 

nopeuttaa valmistusta.  Konfiguroitavassa tuotteessa komponentteja voidaan valmistaa 

riippumatta yksittäisistä tilauksista. Tämä voi laskea kustannuksia, sillä se sallii taloudel-

lisemmat eräkoot valmistuksessa. Myös tuotannonohjaaminen helpottuu, sillä käsiteltä-

vien komponenttien tai moduulien määrä pysyy pienenä monien erilaisten asiakaskoh-

taisten komponenttien sijaan. Konfiguroitavat tuotteet myös tukevat standardisointia, kun 

suunnitellaan tuoteperhettä tai konfiguroitavaa tuotetta. (Lehtonen 2007 s. 74–79) 

3.2 Tehokkaan valmistuksen periaatteita tuotesuunnittelussa 

Kirjallisuudessa esille nousseet valmistettavuusmenetelmien periaatteet ja käytännöt on 

tässä työssä jaoteltu valmistettavuusmetodologioiden DFM ja DFA alle. Ensin kuvataan 

eri tutkijoiden näkökulmia tuotteen osavalmistukseen liittyvistä DFM-periaatteista. 
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Näistä esiin nostetaan erityisesti Brallan (1999) listaus tuotteen osien kustannustehokkaan 

valmistuksen periaatteista. Toisena kokonaisuutena käsitellään tuotteen kokoonpantavuu-

teen liittyviä vaatimuksia ja periaatteita kirjallisuudessa. DFA-menetelmiä kuvataan eri-

tyisesti Gairolan (1986) joustavan automaattisen kokoonpanon vaatimusten avulla. 

3.2.1 DFM 

Lehtonen (2007, s. 42) esittelee yhtenä DFM:n menetelmänä piirteisiin pohjautuvan lä-

hestymistavan (engl. feature based approach), jossa tuotesuunnittelussa pyritään löytä-

mään tuotevalikoimasta yhteisiä piirteitä, joita voidaan käyttää uudelleen suunnittelussa. 

Ensisijaisena tavoitteena on valmistaa tuote käyttäen piirteitä, jotka ovat edullisia valmis-

taa saatavissa olevilla tuotantovälineillä. Tämän avulla tuotantoa järkeistetään käyttä-

mällä mahdollisimman monta kertaa samaa piirrettä, jolloin tarvittavien kiinnittimien ja 

työkalujen määrä vähenee, kokoonpanoajat lyhenevät ja eri osien työvaiheet voidaan liit-

tää yhteen pidempään tuotantosarjaan. (Lehtonen 2007, s. 42) 

Bralla (1999) listaa kattavassa tuotteiden valmistusta käsittelevässä teoksessaan yleisiä 

periaatteita komponenttien ja tuotteiden kustannustehokkaaseen valmistamiseen. Brallan 

mukaan kustannustehokkaan tuotteen suunnittelussa tulisi 

1. minimoida osien määrä ja säilyttää osien yksinkertaisuus, 

2. käyttää vakiokomponentteja ja helposti saatavilla olevia materiaaleja, 

3. luoda tuotteelle ja alikokoonpanoille standardoidut rakenteet 

4. välttää liian tiukkojen toleranssien asettamista, 

5. tehdä läheistä yhteistyötä valmistushenkilökunnan kanssa ja 

6. välttää ylimääräisiä työvaiheita. (Bralla 1999) 

Ensimmäisenä Bralla mainitsee sen, että tuote jossa on vähiten osia, yksinkertaisia muo-

toja, vähiten tarkkaa asettelua ja lyhyin valmistusjakso, on kustannustehokkain valmistaa. 

Brallan lisäksi myös Poli (2001) mainitsee kokoonpanon kannalta tärkeimmiksi asioiksi 

osien vähäisen määrän ja osien helpon käsiteltävyyden ja paikalleen asetettavuuden. Mi-

les ja Swift (1998, s. 221) taas mainitsevat osien vähäisen määrän tärkeänä osana tuotteen 

valmistettavuutta, sillä osien määrä vaikuttaa merkittävästi epäsuoriin kustannuksiin. 

Toisena Bralla (1999) näkee vakiokomponenttien ja helposti saatavilla olevien materiaa-

lien käytön tärkeänä tekijänä tuotteiden kustannustehokkaassa valmistuksessa, sillä se 

mahdollistaa massatuotannon hyödyt jo pienillä valmistusmäärillä, yksinkertaistaa varas-

tonhallintaa ja ostoa, nopeuttaa valmistussykliä sekä vähentää työkaluinvestointeja. Li-

säksi standardoitu tuotteen rakenne, materiaalit, osat ja alikokoonpanot mahdollistavat 

mittakaavaetuja valmistuksessa, kun tuotetaan samankaltaisia tuotteita. Standardointi 

myös yksinkertaistaa prosessien hallintaa ja koulutusta sekä vähentää investointien mää-

rää. Miles ja Swift (1998, s. 221) mainitsevat standardiosien ja piirteiden käyttämisen 
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lisäksi varianttien määrän minimoinnin valmistettavuuteen ja kokoonpantavuuteen perus-

tuvan suunnittelun tavoitteina.  

Brallan (1999) listauksen mukaan liian tiukkojen toleranssien asettamista tulisi välttää, 

sillä se lisää työvaiheiden määrää, työkalukustannuksia, hukan määrää ja uudelleenval-

mistusta. Tarkempiin koneisiin tarvittavat investoinnit ovat suurempia ja käyttäjiksi tar-

vitaan taitavampaa ja koulutetumpaa työvoimaa. Bralla (1999) korostaa myös yhteistyön 

merkitystä, sillä hänen mukaansa läheinen yhteistyö valmistushenkilökunnan, etenkin 

tuotantoinsinöörin, kanssa johtaa parhaiten valmistettaviin tuotteisiin. Myös Lempiäisen 

ja Savolaisen (2003, s. 13) mukaan valmistuskulujen alentaminen saavutetaan tuotekehi-

tystiimin ja valmistustiimin yhteistyön avulla. 

Tuote tulisi lisäksi Brallan (1999) listauksen mukaan suunnitella arvioidulle valmistus-

määrälle, sillä esimerkiksi työkalukustannukset vaikuttavat valmistuskustannuksiin eten-

kin pienillä valmistusmäärillä. Viimeisenä kohtana listauksessaan Bralla (1999) mainit-

see ylimääräiset työvaiheet, kuten jäysteenpoiston, tarkastuksen, pinnoituksen ja käsitte-

lyn, sillä ne voidaan mahdollisesti välttää huolellisella tuotteen suunnittelulla.  

DFM-menetelmät siis ohjeistavat osien määrän minimointiin suunnitteluvaiheessa yhdis-

telemällä useita geometrisia piirteitä samaan osaan. Vaikka tämä usein laskee valmistus-

kustannuksia, monimutkaiset osat vaativat usein monimutkaisia työkaluja, joiden läpime-

noajat ovat pitkiä. Pitkät työkalujen valmistusajat pidentävät tuotteen kehitysaikaa, joka 

saattaa olla kriittinen tekijä aikakriittisissä tilanteissa saavutetun kilpailuedun kannalta. 

(Ulrich et al. 1993, s. 429) 

Boothroyd et al. (2011, s. 18) sen sijaan näkevät, että DFM:n sisältämät osiin liittyvät 

suunnitteluohjeet ja -säännöt sisältävät vaaroja, sillä ne voivat ohjata suunnittelijaa vää-

rään suuntaan. Yleisesti ohjeet yrittävät kertoa, että yksinkertaiset osat ovat helpompia 

valmistaa, mutta todellisuudessa liian yksinkertaiset yksittäiset osat saattavat johtaa mo-

nimutkaisempiin tuotteen rakenteisiin ja nostaa näin tuotteen kokonaiskustannuksia. Yk-

sityiskohtaisten suunnitteluohjeiden sijaan Boothroyd et al. (2011, s. 18) suosivat yksin-

kertaisten rakenteiden suunnittelua kehittämiensä systemaattisten menetelmien avulla. 

3.2.2 DFA 

Eskilander (2001, s. 28) käsittelee DFA:n periaatteita hyvin kokoonpantavaksi suunnitel-

lun tuotteen avulla. Tällaisessa tuotteessa on vähemmän osia, mikä tarkoittaa pienempien 

materiaalikustannuksien lisäksi myös sitä, että suunnittelutyötä tarvitaan vähemmän. Li-

säksi osien pienempi määrä tarkoittaa, että alihankkijoita tarvitaan vähemmän ja ostojen 

määrä pienempi, mikä tarkoittaa myös yksinkertaistettua logistiikkaa. Varastointikustan-

nukset ovat myös pienemmät, sillä keskeneräistä työtä on vähemmän. Hyvin kokoonpan-

tavaksi suunnitellussa tuotteessa on myös yksinkertaistettu kokoonpanoprosessi, mikä 

Eskilanderin mukaan johtaa korkeampaan tuotteen laatuun. Yksinkertainen kokoonpano 
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tarkoittaa myös, että työkaluja ja asettimia tarvitaan vähemmän, jonka lisäksi kokoonpa-

nojärjestelmä on yksinkertaisempi ja edullisempi. Lisäksi yksinkertainen kokoonpano 

mahdollistaa joustavan ja automatisoidun kokoonpanon ja lyhyemmän kokoonpanoajan.  

(Eskilander et al. 2001, s. 28)  

Gairola (1986, s. 840) puolestaan esittelee vaatimuksia tuotteen joustavaan valmistukseen 

automaattisen kokoonpanon kannalta. Tuotesuunnittelun vaatimukset jakautuvat Gairo-

lan mallissa kokoonpanotyön yksinkertaistamiseen, kokoonpanon organisoinnin paranta-

miseen ja kokoonpanon helpottamiseen. Nämä vaatimukset on esitetty kuvassa 3. 

 

 

Kuva 4. Automaattisesti kokoonpantavan tuotteen suunnittelun vaatimukset (Gairola 

1986, s. 840) 

Ensimmäiseen päämäärään, kokoonpanotyön yksinkertaistamiseen kuuluu osien määrän 

ja variaatioiden vähentäminen sekä yksinkertaisten liitostapojen valinta kokoonpanoon. 

Tätä voidaan toteuttaa yhdistelemällä useita funktioita yhteen osaan, käyttämällä samaa 

osaa useassa paikassa ja muodostamalla kokoonpanoperheitä. Toista päämäärää, kokoon-

panon organisointia puolestaan voidaan parantaa luomalla mahdollisimman monta vaih-

toehtoa kokoonpanon suunnittelulle mahdollistamalla satunnaiset kokoonpanojärjestyk-

set, muodostamalla alikokoonpanoja ja välttämällä pakotettuja järjestyksiä tuotteen val-

mistuksessa. Kolmannessa päämäärässä, kokoonpanon helpottamisessa on kyse auto-

maattiselle kokoonpanolle sopivien rakenteellisten elementtien suunnittelusta. Kokoon-

panoa voidaan helpottaa ottamalla suunnittelussa huomioon osien asettamiseen, liitosta-

pojen sopivuuteen ja osien käsittelyyn liittyvät haasteet sekä muun kuin kokoonpanotyön 

välttämisen. (Gairola 1986, s. 840) 
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4. MODULAARISUUDEN VAIKUTUKSET TUOT-

TEEN VALMISTETTAVUUTEEN 

Tässä luvussa johdetaan modulaarisen tuoterakenteen tuomat mahdollisuudet tuotteen 

valmistuksen kannalta edellisessä luvussa käsitellyn kirjallisuuden perusteella. Luvun tar-

koituksena on viedä edellisen luvun kirjallisuudessa esiintyneet modulaarisuuden ja tuot-

teen valmistettavuuden teoreettiset näkökulmat samaan kontekstiin ja selvittää millä osa-

alueilla modulaarinen tuoterakenne tukee tuotteen tehokasta valmistusta. Tulokset on ja-

ettu neljään eri osa-alueeseen, tuotesuunnittelua, valmistustoimintaa, tuotteen ja tuotan-

non kehitystä sekä tuotevariointia käsitteleviin alilukuihin. Lopuksi tulosten käsittelyssä 

muodostetaan tarkemmat suhteet modulaarisen tuoterakenteen ominaisuuksien ja valmis-

tusmetodologioiden periaatteiden välille. 

4.1 Valmistusmetodologioiden toteuttaminen tuotesuunnitte-

lussa 

Tuoterakenne vaikuttaa oleellisesti suunnittelijoiden kykyyn suunnitella jokainen tuot-

teen rakennuspalikka mahdollisimman edullisesti. Modulaarisen tuoterakenteen avulla 

voidaan helpottaa tuotesuunnittelua, sillä sen avulla moduulien suunnittelu voidaan jakaa 

eri tiimeille. Tämä helpottaa yksittäisten suunnittelijoiden ja ryhmien työtä, sillä moni-

mutkainenkin tuote voidaan jakaa toimintojen perusteella yksinkertaisempiin osiin. Suun-

nittelijoiden on näin helpompi keskittyä yksinkertaisen konstruktion valmistettavuuteen, 

kuin kaikki toiminnot yhdistävään yhtenäiseen tuoterakenteeseen. Moduuli, joka sisältää 

vain yhden toiminnallisuuden on helpompi suunnitella niin, että se sisältää mahdollisim-

man vähän osia, kuin elementti tai kokonainen tuote, joka sisältää kaikki tuotteen toimin-

nallisuudet. Toisaalta modulaarinen tuote koostuu aina vähintään muutamasta rakennus-

palikasta, mikä saattaa lisätä osien määrää, jos tuote voi koostua vain muutamasta osasta, 

jotka toteuttavat kaikki tuotteen toiminnallisuudet. 

Modulaarisen tuoterakenteen standardoitujen liityntäpintojen ansiosta tuotekehityksen 

koordinointia voidaan yksinkertaistaa, sillä tiivistä yhteistyötä yksittäisten suunnittelijoi-

den tai tiimien välillä ei tarvita. Standardoidut liityntäpinnat pitävät huolen siitä, että mo-

duulit sopivat yhteen, jolloin suunnittelijat voivat keskittää yhä enemmän työtään puh-

taasti moduulien suunnitteluun, ilman jatkuvaa yhteistyötä muiden suunnittelijoiden 

kanssa. Kun uusia vaatimuksia ei tule muilta tuotteen osilta, suunnittelijoiden on hel-

pompi keskittyä moduulien valmistettavuuteen,  

Parhaiten valmistettavat tuotteet syntyvät läheisenä yhteistyönä valmistushenkilökunnan, 

etenkin tuotantoinsinöörin kanssa. Kun modulaarisen tuoterakenteen suunnittelu ja val-

mistus on jaettu moduulijaon mukaisesti, yhteistyö valmistushenkilökunnan kanssa voi 
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olla tiivistä, sillä osapuolten on helppoa keskittyä ainoastaan kyseessä olevaan moduuliin. 

Moduulikohtaisen valmistuksen tapauksessa yhteistyö saattaa helpottua myös siksi, että 

yhteistyön molemmilla puolilla on vähemmän henkilöitä, mikä mahdollistaa sujuvamman 

kommunikoinnin ja tehokkaamman yhteistyön.  

Modulaarisuus saattaa toisaalta haitallisesti peittää tuotteen konstruktion monimutkai-

suutta ja jopa saada suunnittelijoita tekemään suunnittelupäätöksiä, jotka vaikuttavat mo-

duulitasolla järkeviltä, mutta useasti tuotteessa esiintyvänä tekevät tuotteesta turhan 

kompleksisen. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia erityisesti, jos moduuleja suunnitellaan 

rinnakkaisesti eri tiimeissä, sillä kommunikaation ei tarvitse olla tiimien välillä kovinkaan 

tiivistä. Tuotteesta voi siis helpommin tulla monimutkainen, sillä yksinkertainen moduu-

lijako ja yksittäiset moduulit saavat tuotteen näyttämään yksinkertaiselta. 

4.2 Valmistustoiminnan hajauttaminen 

Toisin kuin yhtenäisessä tuoterakenteessa, modulaarisessa tuoterakenteessa tuotteen ra-

kennuspalikoita on mahdollista valmistaa ja testata erillään valmiista tuotteesta, sillä mo-

duulien yhteensopivuudesta voidaan varmistua standardoitujen liityntäpintojen avulla. 

Moduulien erillinen valmistaminen mahdollistaa moduulikohtaiset tuotantojärjestelmät, 

joita voidaan kehittää ja automatisoida helposti pienemmissä osissa. Moduulien erillinen 

valmistaminen mahdollistaa jopa kokonaisten moduulien valmistuksen ulkoistamisen tai 

valmistamisen maantieteellisesti erillään varsinaisen tuotteen valmistuksesta. Tämä hel-

pottaa moduulien valmistettavuuteen ja kokoonpantavuuteen keskittymistä, sillä valmis-

tusprosessi on pienemmissä, helpommin hallittavissa osissa. Moduulivalmistus voi jopa 

kehittyä yrityksen ydinosaamiseksi ja ainoaksi liiketoiminnaksi, mikä saattaa tehostaa 

valmistustoimintaa entisestään. 

Jos moduulin valmistus on ulkoistettu tai valmistetaan erillään varsinaisesta tuotteen val-

mistuksesta, voidaan testaus suorittaa jo valmistuspaikassa. Tällä voi olla laatukustan-

nuksiin pienentävä vaikutus, sillä laatuvirheet selviävät jo ennen lopputuotteen kokoon-

panoa ja testausta. Toimittajille on myös helpompi asettaa pätevät ja yksiselitteiset laatu-

standardit, jos moduulien testaus tapahtuu jo toimittajalla.  Testaamalla moduulit toimit-

tajalla voidaan myös välttää liian tiukkojen toleranssien asettamista, koska testauksessa 

päämääränä voi olla moduulin toiminnan testaaminen. Tällöin laatustandardien asettami-

sessa ei tarvitse nojautua toissijaisiin mittareihin, kuten mittoihin, vaan perustaa standar-

dit toiminnallisuuden testaamiseen, joskin moduulien väliset rajapinnat tulee määritellä 

toissijaisin mittarein. Yhtenäisen tuoterakenteen testaamisessa taas on usein käytettävä 

toissijaisia mittareita, jotta voidaan varmistua osien yhteensopivuudesta ja tuotteen suun-

nitellusta suorituskyvystä. Tältä osin modulaarisen tuoterakenteen voidaan nähdä paran-

tavan tuotteen valmistettavuutta. 
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4.3 Markkinoilletuloaika 

Yksi modulaarisen tuoterakenteen eduista on se, että tuotesuunnittelua voidaan tehdä mo-

duulitasolla rinnakkain. Tuotetta voidaan siis helpommin suunnitella laajemmilla resurs-

seilla, sillä tuote voidaan pilkkoa pienempiin osiin, jotka voidaan suunnitella erillään toi-

sistaan. Tarpeen mukaan joidenkin moduulien suunnittelu voidaan jopa ulkoistaa niin, 

että projekti ei vaadi välitöntä yhteistyötä tilaajan ja toimittajan välillä. Tämä kuitenkin 

vaatii, että moduulien rajapinnat ja toiminnallisuudet on tarkasti määritelty. 

Lisäksi moduulijako mahdollistaa valmistuksen suunnittelun rinnakkain ja pienemmissä 

kokonaisuuksissa, mikä saattaa lyhentää tuotantojärjestelmien suunnitteluun kuluvaa ai-

kaa merkittävästi. Lisäksi yksittäisten moduulien tuotantoprosessien suunnittelu ja tuo-

tantojärjestelmien rakentaminen voi alkaa jo ennen tuotteen valmistumista. Sekä tuote-

suunnitteluun, että tuotantojärjestelmien suunnitteluun käytettyjen aikojen lyhentyessä 

tuote saadaan nopeammin markkinoille, mikä oli myös itsessään yksi DFM:n tavoitteista. 

Täten voidaan sanoa, että modulaarisella tuoterakenteella on mahdollisuus edistää DFM:n 

tavoitteiden toteutumista.  

4.4 Tuotevarioinnin kustannustehokkuus 

Modulaarinen tuoterakenne mahdollistaa tuotteen erilaistamisen helposti, sillä moduuli-

jako voidaan toteuttaa niin, että perustoimintomoduulit muodostavat perustuotteen ja sen 

toiminnallisuudet, jonka jälkeen tuotetta voidaan muunnella liittämällä siihen erilaisia li-

sätoimintomoduuleita. Lisäksi modulaariselle tuoterakenteelle ominaista on, että nämä 

moduulit voidaan valmistaa milloin tahansa, joten variointi voidaan tehdä aivan valmis-

tusprosessin loppupäässä. Tämä myöhäistetty erilaistaminen on tehokas keino tuotevari-

oinnin toteuttamiseen. Koska moduulit voidaan valmistaa erillään toisistaan, perustoi-

mintomoduuleita, joita menee jokaiseen tuotteeseen, voidaan tehdä paljon ja pienemmän 

menekin lisätoimintomoduuleita vähemmän. Tällöin erilaisten valmiiden tuotteiden va-

rastoinnilta ja ennenaikaiselta valmistukselta vältytään ja moduulit, joita valmistetaan, 

pysyvät samoina, mikä selkeyttää valmistusprosessia ja helpottaa tuotantojärjestelmien 

rakentamista.  

Vaikka yrityksellä olisi tarjoomassaan useita eri tuotevariaatioita, modulaarisen tuotera-

kenteen ansiosta koko tuotetta ei tarvitse varioida, mikä mahdollistaa muun muassa mit-

takaavaedut tuotteiden perustoimintomoduuleille. Lisäksi modulaarisuuden ansiosta pe-

riaatetta voidaan laajentaa jopa tuoteperheisiin, jolloin perustoimintomoduulien kysyntä 

kasvaa entisestään. Modulaarinen tuoterakenne antaa siis hyvät valmiudet tuotevarioinnin 

tehokkaaseen toteuttamiseen ja helpottaa tuotteen valmistusta, sillä tuote koostuu stan-

dardoiduista elementeistä, mikä on kirjallisuuden mukaan yksi hyvän valmistettavuuden 

periaatteista. 
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4.5 Tulosten tarkastelu 

Modulaarisen tuoterakenteen ja tuotteen valmistettavuusmetodologioiden, kuten DFM, 

tavoitteiden yhtymäkohdat voidaan jakaa kolmen eri modulaarisen tuoterakenteen omi-

naispiirteen alle. Näiden ominaispiirteiden alle muodostui yhteensä seitsemän valmistet-

tavuusmetodologioiden tavoitteisiin tai suoraan tuotteen valmistettavuuteen vaikuttavaa 

asiaa. Nämä ominaispiirteet ja niiden vaikutukset tuotteen valmistettavuuteen on esitetty 

kuvassa 5. Kuvassa katkoviivalla on yhdistetty tuotteen valmistettavuuteen negatiivisesti 

vaikuttavat asiat, kun taas yhtenäisillä viivoilla on yhdistetty modulaarisen tuoterakenteen 

positiiviset vaikutukset tuotteen valmistettavuuteen. 

 

Kuva 5. Modulaarisen tuoterakenteen merkitys tuotteen valmistettavuudessa 

Modulaarinen tuoterakenne mahdollistaa tuotteiden suunnittelun moduulikohtaisesti, 

mikä käsitellyn kirjallisuuden perusteella helpottaa tuotteen suunnitteluvaiheessa valmis-

tettavuuteen keskittymistä, mikä on itsessään yksi DFM:n perusperiaatteista. Tuotteen 

suunnittelun lisäksi tuotantojärjestelmiä voidaan suunnitella moduulikohtaisesti, jolloin 

projekteja voidaan tehdä rinnakkain. Rinnakkainen työskentely lyhentää tuotteen mark-

kinoilletuloaikaa, mikä on kirjallisuuden mukaan yksi DFM:n tavoitteista. 

Toisaalta moduulikohtainen suunnittelu saattaa johtaa kompleksiseen tuotteeseen, sillä 

moduulijako saattaa peittää koko tuotteen kompleksisuutta. Tämä taas on ristiriidassa 

DFM:n tavoitteiden kanssa, sillä DFM tavoittelee tuotteen ja sen osien yksinkertaista-

mista sekä osien määrän vähentämistä pyrkimällä sisällyttämään tuotteen osaan tai raken-

nuspalikkaan mahdollisimman monta toiminnallisuutta, kun taas modulaarisuus pyrkii 

toteuttamaan yhden tai muutaman toiminnallisuuden yhdessä rakennuspalikassa.  
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Modulaarinen tuoterakenne mahdollistaa myös tuotteen osien, moduulien, valmistamisen 

erillään varsinaisen tuotteen valmistuksesta. Valmistettaessa moduulit erikseen, jokainen 

valmistava osasto voi keskittyä yhden moduulin valmistettavuuden kehittämiseen. Li-

säksi moduulien erillinen valmistus mahdollistaa moduulien testaamisen ennen lopullisen 

tuotteen kokoonpanoa, mikä lyhentää virhelähteiden paikantamista ja parantaa näin myös 

tuotannon hallittavuutta, sillä moduulien toimitusvarmuus paranee. Kirjallisuuden perus-

teella yksi DFM:n tavoitteista onkin tuotteiden valmistaminen mahdollisimman helposti 

suunnitellun laatuisina. Erillinen moduulien valmistus mahdollistaa myös moduulikoh-

taiset tuotantojärjestelmät ja niiden kehittämisen osissa. Tämä yksinkertaistaa tuotteen 

valmistusprosesseja, sillä monimutkaisen tuotteen valmistus voidaan jakaa yksinkertai-

sempiin osiin. Tuotantojärjestelmiin liittyvien investointien tekeminen helpottuu, sillä in-

vestointeja voidaan tehdä helposti pienemmissä erissä moduulikohtaisesti. 

Lisäksi modulaarisen tuoterakenteen piirteisiin kuuluu se, että moduulit voidaan valmis-

taa millä ajan hetkellä tahansa, riippumatta muun tuotteen valmistuksesta. Lähtökohtai-

sesti tuotteiden erilaistaminen on ristiriidassa DFM:n tavoitteiden kanssa, sillä DFM pyr-

kii varianttien määrän minimointiin ja tuotteen yksinkertaistamiseen. Modulaarisen tuo-

terakenteen ansiosta tuotteita voidaan kuitenkin erilaistaa tehokkaasti, ilman että tuotteen 

valmistettavuus kärsii. Lisäksi modulaarinen tuoterakenne mahdollistaa osien ja piirtei-

den käytön uudelleen tuotteita erilaistettaessa, jos tuotteen perusmoduuleja käytetään jo-

kaisessa tuotevariaatiossa. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työn tavoitteena oli selvittää kirjallisuuden perusteella, mitä mahdollisuuksia ja rajoit-

teita modulaarinen tuoterakenne asettaa tuotteen valmistettavuudelle. Kirjallisuuden pe-

rusteella muodostettiin yleislaatuinen kuva sekä modulaarisesta tuoterakenteesta ja sen 

piirteistä että tuotteen valmistettavuuden periaatteista ja suunnitteluohjeista. Tämän jäl-

keen tekijöitä arvioitiin samassa kontekstissa ja muodostettiin käsitys siitä, miten modu-

laarinen tuoterakenne vaikuttaa tuotteen valmistettavuuteen.  

Työssä saatiin muodostettua osittainen yleiskuva siitä, miten modulaarinen tuoterakenne 

vaikuttaa tuotteen valmistettavuuteen. Tulokset jaettiin neljään eri osa-alueeseen: valmis-

tusmetodologioiden toteuttamiseen tuotesuunnittelussa, valmistustoiminnan hajauttami-

seen, markkinoilletuloaikaan ja tuotevarioinnin kustannustehokkuuteen. Tämän lisäksi 

syy-seuraussuhteet määriteltiin tarkemmin, jolloin modulaarisen tuoterakenteen piirteistä 

nousi esille kolme valmistettavuuteen vaikuttavaa asiaa. Nämä asiat olivat tuotteen ja tuo-

tantojärjestelmien suunnittelu moduulikohtaisesti, moduulein valmistaminen erillään ja 

moduulien valmistaminen eri ajan hetkillä. Tulosten perusteella modulaarisen tuoteraken-

teen hyötyjen pääpaino asettuu tuotteen suunnitteluvaiheen hyötyihin, eli tuotteen val-

mistettavuuden suunnitteluun ja rinnakkaiseen työskentelyyn. Toisaalta myös ainoa tut-

kimuksessa esille tullut ristiriita valmistettavuusmetodologioiden kanssa esiintyy nimen-

omaan tuotteen suunnitteluvaiheessa.  

Tulokset ovat kohtalaisen hyvin yleistettävissä, joskaan tulosten tarkoitus ei ole käsitellä 

aihetta systemaattisesti, vaan osoittaa mitkä modulaariseen tuoterakenteeseen liittyvät 

asiat saattavat tukea tuotteen valmistettavuutta kirjallisuuden perusteella. Tulosten kolme 

osa-aluetta, joiden kautta modulaarisuus tukee tuotteen valmistettavuutta, antavat ainoas-

taan peruskäsityksen modulaarisuuden ja tuotteen valmistettavuuden yhteyksistä. Vaikka 

kirjallisuuden perusteella saatiin muodostettua yksityiskohtaisiakin tuloksia, tulokset ei-

vät ole kovinkaan kattavat ja joitakin osa-alueita jäi käsitellyn kirjallisuuden ulkopuolelle, 

sillä kirjallisuutta ei käsitelty systemaattisesti. 
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