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1 JOHDANTO 

ABB Multidrivesilla (MD) on uusi nestejäähdytteisten taajuusmuuttajien tuotesarja 

ACS880LC (liquid cooled). Tämän tuotesarjan taajuusmuuttajia on tehty vain muutama. 

Tuote on vielä ramp-up vaiheessa, joten prosessia tulee kehittää lisäämällä 

osakokoonpanojen määrää ja tekemällä prosessin kulkua sujuvammaksi ja siten nopeuttaa 

tuotteen läpimenoaikaa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on parantaa ACS880LC 

taajuusmuuttajan tuotantoprosessia siten, että läpimenoaika nopeutuu noin 25%. Kaizen 

on työkalu, jolla parannetaan laatua, tuottavuutta ja auttaa löytämään tuotannon haasteet. 

Sitä päätettiin käyttää apuna haasteiden etsimisessä ja niiden selvittämisessä. Prosessin 

tutkiminen aloitettiin Kaizen-tilaisuudella tuotannosta valitun ryhmän kanssa.  

 

Työ rajattiin siten, että keskityttiin vain ACS880LC taajuusmuuttajiin, jotka ovat ramp-

up vaiheessa. Suurimmat haasteet löytyivät tuotannon osakokoonpanosta, joten 

opinnäytetyö keskittyy suurimmaksi osaksi tuotannonsuunnittelun ja osakokoonpanon 

prosesseihin. Kaizen-tilaisuudessa prosessia käytiin läpi SIPOC-työkalun avulla, ja 

prosessista löydettiin tuotannon haasteet. Haasteiden perusteella tehtiin ”työpaketteja” ja 

määriteltiin kuinka suuri hyöty sekä vaiva on ratkaista kyseiset haasteet. 

Osakokoonpanoja lisättiin ja prototyyppi-työpiste siirrettiin. Lisäksi määriteltiin millaisia 

ohjeita tulisi olla ja asennuskuvia sekä kommunikaatiota parannettiin. Myös yleinen ohje 

koko prosessista tehtiin ABB:n sisäiseen käyttöön. 

1.1 Yrityskuvaus 

ABB Oy (Asea Brown Boveri) on ruotsalais-sveitsiläinen tekniikka-alan yhtiö, jolla on 

henkilöstöä noin sadassa maassa. Pääkonttori sijaitsee Zürichissä, Sveitsissä. Suomessa 

Helsingin, Haminan, Vaasan ja Porvoon tehtailla työskentelee noin 5300 henkilöä. 

Yrityksen tärkeimmät tuotteet keskittyvät teollisuus-, energia-, liikenne- sekä 

infrastruktuurialoille. Opinnäytetyö kirjoitettiin MD yksikölle Helsingin Pitäjänmäellä, 

jossa valmistetaan isoja asiakaskohtaisia taajuusmuuttajia. 

Muita merkittäviä ABB:n tuotteita ovat esimerkiksi robotit, sähköasemat, 

automaatiojärjestelmät, Azipod-propulsiojärjestelmät, verkonhallinta, nosturiautomaatio 

ja muuntajat. 
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2 ACS880 LC TAAJUUSMUUTTAJA 

Taajuusmuuttaja on sähkölaite, joka ohjaa moottoreiden nopeutta. Taajuusmuuttaja 

parantaa prosessin ohjausta, vähentää energiankulutusta ja mekaanista rasitusta sekä 

optimoi sähkömoottorisovellusten toimintaa.  

 

ACS880 on ABB:n taajuusmuuttaja tuotesarja, joka tuli markkinoille vuonna 2012. LC 

tarkoittaa, että taajuusmuuttaja on nestejäähdytteinen ja ACS880LC on tulossa 

markkinoille. ACS880 soveltuu moneen eri teollisuuden alaan ja se on luotu kestämään 

koviakin ympäristöjä. Taajuusmuuttajan käyttökohteita ovat muun muassa: 

 Paperiteollisuus 

 Öljy- ja kaasuteollisuus 

 Voimalaitokset 

 Marine, laivoissa 

 Offshore, esim. öljynporauslautoilla, laivakäyttö 

MD:n taajuusmuuttaja koostuu Line-up:ista (Kuva 1), joka on jaettu kuljetuspituuksiin. 

Kuljetuspituuden lyhenne on KP (englanniksi TL=transport length). KP:t sisältävät eri 

yksiköitä, kuten esimerkiksi taajuusmuuttaja- ja jarruyksiköitä. KP:iden ja yksiköiden 

määrä vaihtelee asiakkaan vaatimusten mukaan. Yksi KP voi sisältää kymmeniä erilaisia 

yksiköitä. Kuva 1 kuvastaa yhtä Line-upia joka on jaettu kolmeen kuljetuspituuteen. /3/  

 
ACS880LC (liquid cooled) on taajuusmuuttaja, jonka komponentteja jäähdytetään 

putkien sisällä olevalla jäähdytysnesteellä. Ilmajäähdytteinen ja nestejäähdytteinen 

taajuusmuuttaja ovat joissain määrin samanlaisia, mutta ne sisältävät erilaisia 

komponentteja ja kalusteita.  

 

Osien kiinnitystavat poikkeavat siten, että LC taajuusmuuttajien komponentit kiinnitetään 

lujemmin, jotta kaikki komponentit pysyvät kiinni luotettavilla liitoksilla, vaikka laite 

tärisisi paljon. LC:tä käytetään useimmiten marine-sovelluksissa, kuten 

öljynporauslautoilla ja laivoilla. 
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Kuva 1. Taajuusmuuttaja Line-up. 

 

Koska jokainen laite MD:ssa on asiakaskohtainen, on vaikeaa tehdä ohjetta 

rakentamiselle, mutta yleisiä suuntaa antavia ohjeita voidaan tehdä. Tässä 

opinnäytetyössä tehdään rakentamiselle ohje, joka tulee ABB:n sisäiseen käyttöön.  

 

Kuten aiemmat MD:n tuotesarjat (ACS380, ACS480, ACS580), ACS880 sisältää 

monikielisen ja helppokäyttöisen käyttöpaneelin. Sillä on myös sama parametrirakenne, 

mikä säästää aikaa oppimiselta ja käyttöönotosta, jos asiakkaalla on ennenkin ollut ABB 

taajuusmuuttaja tuotteita. Kaikissa ACS880 laitteissa on sisäänrakennettuja 

kenttäväyläliitäntöjä, harmonisien yliaaltojen suodatusta, erilaisia I/O-laajennuksia sekä 

toiminnallisen turvallisuuden liityntä. Muita asennusta helpottavia ominaisuuksia ovat 

nopeat moottorikaapeli liitännät.  

 

Muut vakio- tai valinnaiset sisäänrakennetut ominaisuudet ovat safe torque off (STO)-

toiminto, joka estää konetta käynnistymästä vahingossa, EMC-suodattimet sekä eri 

jarruvaihtoehdot. /3 s.16/ ABB MD taajuusmuuttajat sisältävät industrial drive-

moduuleita, jotka kytketään yhteiseen tasajännitepiiriin. 

2.1 Yksiköt 

Kuvassa 1 on esimerkki MD:n taajuusmuuttajakaapista, missä nähdään, että kyseinen 

kaappi koostuu kolmesta kuljetuspituudesta (TL) ja jokainen kuljetuspituus (KP) koostuu 

useasta yksiköstä. KP:t ja yksiköt voivat vaihdella projektista projektiin, riippuen 

asiakkaan tarpeista. Alla on listattuna yleisimmät yksiköt, joista osa nähdään kuvassa 2: 
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 ACU (Auxiliary control unit) 

 INU (Inverter unit) muuttaa tasavirran vaihtovirraksi. 

 ISU (IGBT supply unit, inverter/rectifier) 

 ICU (Incoming unit) 

 DCU (Drive control unit, for INU) 

 DSU (Diode supply unit) 

 OPU (Output unit), erillinen moottoriliitäntäkenttä. 

 LCL (Filter unit, “Inductance-capacitance-inductance” filer used with ISU) 

 MOU (Motor output unit, moottorin ohjausyksikkö) 

 

Control unit, eli ohjausyksikkö ZCU tai BCU sisältää kolme optioliitäntä-paikkaa, joita 

voi käyttää laajennuksiin, kuten kenttäadapteri-, turvatoiminto-, takaisinkytkentä- tai 

sisääntulo sekä ulosmenolaajennus -moduuleihin. ZCU on ohjausyksikkö inverttereille ja 

diodisyöttö yksikölle. ZCU:hun kuuluu kolme optioliitäntää laajennuksia varten. /3 s.16/ 

Toinen vaihtoehto on, että ACS880 taajuusmuuttaja sisältää BCU-ohjausyksikköjä, joissa 

on ohjauskortti. Taajuusmuuttajan syöttö- ja vaihtosuuntayksiköillä on omat BCU-

ohjausyksiköt, jotka molemmat kytketään tehomoduuleihin ja sijaitsevat 

apuohjauskentissä. /8 s.131/ 

 

 

Kuva 2. Taajuusmuuttajakaapin yksiköt. 
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3 KOKOONPANOTEOLLISUUS 

Kokoonpanoteollisuudessa koko prosessi on tehty siten, että sama henkilö kokoaa laitteen 

alusta loppuun. Vuosien kuluessa on huomattu, että paras tulos tulee kuitenkin, kun 

kokonaisuus jaetaan eri vaiheisiin.  

 

Esimerkiksi ABB MD:n taajuusmuuttajalinja on jaettu neljään osaan: 

osakokokoonpanoon, runkoon, loppukokoonpanoon ja koestamoon. Jotta läpimenoaikaa 

saataisiin nopeutettua, on jo osakokoonpanossa pyritty kokoamaan niin paljon kuin 

mahdollista. Tämä vähentää työtä loppuvaiheissa, mikä nopeuttaa laitteen valmistumista. 

 

Tuotannon palvelukyvyn tavoitteena on täydellinen toimitusvarmuus lyhyellä ajalla. 

Nopeaa ja laadukasta tuotantoa tukee Lean-filosofia, josta kerrotaan kappaleessa 4. 

Tuotanto on kallista, joten on tärkeää, että laatu on korkealla, jotta tuottaminen 

kannattaisi. Jos laatu on huonoa ja tuote kallis, kukaan ei osta tuotetta. 

 

Yrityksille ei riitä, että vain tuotanto-osuus sujuu hyvin vaan myös tuotekehityksen, 

markkinoinnin sekä jälkimarkkinoinnin täytyy olla sujuvaa, jotta asiakas on tyytyväinen 

ja yrityksien toiminta pysyy korkealla tasolla. Kokonaisuuden täytyy olla sujuvaa, jotta 

kilpailukykyä voidaan ylläpitää.  

 

Tuottaessaan asiakaslähtöisiä tuotteita on tärkeää olla joustava, jotta pystyy sopeutumaan 

asiakasversioihin ja valmistautua asiakkaan vaatimuksiin. Asiakkaalle ei näy tuotannon 

oma läpimenoaika, mutta se voi vaikuttaa toimitusaikaan, mikä on asiakkaalle tärkeää. 

/12/ 
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4 LEAN JA LEAN-TYÖKALUT 

Lean-filosofia on hukan poistamista ja jatkuvaa prosessin parantamista. Tämän filosofian 

avulla kehitetään prosessia ja laatua. Yhtiöt saavat apua Leanistä parannuksiin, joita ei 

ajatella mahdollisiksi. ABB:lle Lean-filosofia on tärkeä ja sitä käytetään päivittäin 

monella eri tavalla.  

 

Leanillä on viisi osa-aluetta, jotka liittyvät jatkuvaan parantamiseen: 

 

1. Turvallisuus 

2. Laatu 

3. Lyhin mahdollinen läpimenoaika 

4. Tuotekehitys 

5. Korkea työntekijämoraali 

 

Näillä viidellä asialla voi saada aikaan paljon pieniä ja suuriakin parannuksia sekä 

säästöjä. Näillä viidellä osa-alueella nostetaan arvoa, parannetaan laatua, poistetaan 

hukkaa, säästetään ja kehitetään tuotantoa. Leanin avulla ei pelkästään poisteta hukkaa ja 

ratkaista haasteita, vaan se auttaa yrityksiä myös muuttamaan käytäntöjään kohti 

parempia toimintatapoja. Leanillä on viisi periaatetta: 

 

1. Arvo, asiakkaan näkökulmasta. 

2. Arvovirta. Arvovirta on prosessi, vaiheet tai järjestys tuotteen läpimenossa 

yrityksessä. 

3. Virtaus. Tiedonvälitys ja tuote kulkevat sujuvasti läpi koko prosessin ilman 

viivästyksiä. 

4. Veto. Vedon vastakohta työntö on sitä, kun yhtiö tarjoaa tuotetta ennen kuin 

asiakas sitä tarvitsee. Veto-periaate antaa yhtiön vastata asiakkaan vaatimuksiin 

nopeasti. 

5. ”Pyri täydellisyyteen”, työntekijät pyrkivät aina parantamaan asiakkaalle 

tuotettua arvoa. /4/ 
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4.1 Lean Six Sigma 

Lean poistaa hukkaa, nopeuttaa tuotantoa, poistaa arvoa vähentäviä työvaiheita, korjaa 

yhteydet prosessivaiheiden välillä ja keskittyy asiakkaaseen. Six Sigma vähentää 

variaatiota tuotteessa ja jokaisesta työvaiheesta, parantaa laatua, optimoi jäljelle jäänneitä 

työvaiheita ja keskittyy asiakkaaseen. Yhdessä niistä tulee Lean Six Sigma (L6S), joka 

parantaa laatua ja toimitusta, sekä pitää asiakkaat ja työntekijät tyytyväisempinä. 

Ymmärtääkseen mitä L6S on, täytyy miettiä neljää kysymystä:  

 

1. Kuinka vaikeaa on määrittää osaston suurimmat haasteet? 

2. Kuinka vaikeaa on valita parhaat henkilöt ratkaisemaan suurimmat haasteet? 

3. Kuinka vaikeaa on hankkia tarvittavat työkalut, resurssit ja hallinto valituille 

henkilöille, jotta he pystyvät ratkaisemaan haasteet? 

4. Kuinka vaikeaa on taata keskeyttämätöntä työaikaa, vaikka keskittyisi 

haasteisiin? 

 

Nämä neljä kysymystä ovat L6S:n ydin. Leanin periaatteena on tunnistaa suurimmat 

haasteet, valita oikeat henkilöt haasteen ratkaisemiseen, hankkia oikeat työkalut ja tuet 

sekä taata keskeytymätöntä työaikaa. Keskeytymätön työaika antaa henkilöille 

mahdollisuuden ratkaista haasteet tehokkaasti ja laadukkaasti.  

 

Lean Six Sigman ytimessä on käsite Black Belt, joka on yksittäisesti valittu henkilö 

parhaista työntekijöistä. Black Beltin tehtävänä on omistautua täysipäiväisesti haasteiden 

ratkaisemiseen. Black Belt-henkilöt valmentavat myös muita henkilöitä Lean-

menetelmän soveltamisessa. Black Belt on kuitenkin osa tiimiä, jossa on monta 

asiantuntijaa, joilla jokaisella on omat roolinsa. Tiimin jäseniä ovat Yellow Belt, Green 

Belt, Black Belt, Master Black Belt, Champion ja ylin johto. Yellow Beltit ovat osa-

aikaisia tiimin jäseniä, jotka auttavat Green Belttejä. Green Beltit ovat myös osa-aikaisia 

ja omistavat 10 – 50 % ajastaan Lean Six Sigmalle - he hoitavat vain tietyt projektit. Black 

Beltit omistavat 50 – 100 % ajastaan L6S:lle, kouluttavat ja ohjaavat muita Belttejä, sekä 

hallitsevat tilastolliset taidot ja DMAIC:in, josta kerrotaan myöhemmin 4.1.1-kohdassa. 

Master Black Beltit ovat kokoaikaisia tiimin jäseniä, joilla on paljon kokemusta L6S:sta. 

He ovat asiantuntijoita haasteiden ratkaisussa ja kouluttavat sekä ohjaavat muita Belttejä. 
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Champion on projektin omistaja, joka toteuttaa ratkaisut ollen Black Belttien esimies. 

Ylin johto omistaa vision, näyttää suunnan ja tulokset sekä johdattaa muutokseen. White 

Beltiksi kutsutaan kaikkia työntekijöitä ja he ymmärtävät sekä vision että auttavat 

soveltamaan ideoita. Lean Six Sigmassa on monta eri työkalua, jotka auttavat haasteiden 

ratkaisemisessa. /4/5/ Kuva 3 kuvaa tiivistelmän ABB Drivesin yhteisestä toiminnasta, 

periaatteista ja prioriteeteistä sillan muodossa. Tätä siltaa kutsutaan Driveway-sillaksi, 

jonka tavoite on muistuttaa Lean Six Sigman toimintatavoista. Ilman yhteistä 

toimintatapaa, toimintaa on vaikea parantaa. /6/ 

 

Kuva 3. Driveway-silta, Drivesin keskeiset periaatteet ja prioriteetit. 

 

Ensimmäisenä prioriteettina ABB:llä on terveys, turvallisuus ja ympäristö, joka on sillan 

alkupäässä (kuva 3). Silta alkaa työntekijöistä ja loppuu erinomaiseen 

asiakaskokemukseen. Tukipilareina on, että tehdään asiat oikein ja oikeita asioita.  

Toisena prioriteettina on laatu ja luotettavuus tuotteissa sekä palveluissa. Kolmantena on 

toimitus asiakkaalle ja neljäntenä kustannukset. On tärkeää, että asiakas on tyytyväinen 

ja saa haluamansa tuotteen oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan ja juuri sellaisena kuin hän 

haluaa.  

Tätä kaikkea Lean ja Six Sigma tukevat optimoimalla prosesseja, hukan poistamisella, 

valtuuttamisella, visuaalisella johtamisella sekä jatkuvalla parantamisella. Nämä kaikki 

asiat muodostavat ABB:n Driveway-sillan. 
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4.1.1 DMAIC 

Yksi esimerkki L6S työkaluista on DMAIC. DMAIC - Define, Measure, Analyze, 

Improve, Control, eli suomeksi määrittele, mittaa, analysoi, paranna ja ohjaa. 

Määrittelyvaiheessa tunnistetaan haaste, määritetään vaatimukset ja asetetaan tavoite. 

DMAIC-menetelmässä mittaus, analysointi ja parannus ovat menetelmän sydän. Näissä 

vaiheissa mitataan vaatimusten suorituskyky ja avainkohdat, tunnistetaan paras käytäntö 

ja ydinsyyt, ideoidaan, testataan ratkaisut, mitataan tulokset ja standardisoidaan ratkaisut. 

Ohjaus-vaiheessa luodaan standardimittaukset ja korjataan haasteita, jos niitä syntyy. 

/4/5/ 

4.2 Kaizen 

Kaizen on Leaniin liittyvä japanilainen sana, joka tarkoittaa parannusta. Sana Kaizen 

koostuu kahdesta sanasta, kai=hyvä ja zen=muutos, eli hyvä muutos tai jatkuva 

parantaminen. Kaizen on tapa lähestyä parannettua laatua ja tuottavuutta, mikä oikein 

tehtynä voi saada paljon muutosta aikaan. Kaizen-tilaisuus on tapa käydä läpi prosessin 

haasteet ryhmän kanssa. Tilaisuudessa käytetään isoja tauluja sekä erivärisiä ja muotoisia 

post-it lappuja. Kuvassa 4 on post-it lappujen merkitykset värien ja muotojen mukaan. 

 

 

Kuva 4. Kaizenin post-it lappujen tarkoitusten lista. 
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Kun opinnäytetyön aiheen tutkimista aloitettiin, pidettiin Kaizen-tilaisuus, johon 

osallistui yhdeksän henkilöä. Nämä henkilöt olivat kaksi asentajaa, yksi 

tuotannonsuunnittelija, yksi henkilö laatu-tiimistä, linjapäällikkö, yksi henkilö 

mekaanisesta tuotekehityksestä ja tapahtumaa vetävä OpEx-päällikkö.  

 

Ennen tilaisuutta pidettiin palaveri, jossa suunniteltiin mitä menetelmää Kaizenissa 

tullaan käyttämään. Tavoitteena on nopeuttaa tuotannon läpimenoaikaa 25%. Kaizenin 

suunnitteluvaiheessa päätettiin käyttää SIPOC-kaaviota, jonka avulla saadaan selville 

prosessin haasteet kootun ryhmän avulla.  

 

Palaverissa tehtiin alustava suunnitelma Kaizenia varten (kuva 5). Kaizenin avulla 

haluttiin löytää prosessin haasteet sekä ratkaisuja läpimenoajan nopeuttamiseen.  

 

 

 

Kuva 5. Kaizen suunnitelma. 
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4.2.1 WORMPIIT – Kahdeksan hukkaa 

WORMPIIT on yhdistelmä kahdeksasta hukasta, joita syntyy prosesseissa. Nämä 

kahdeksan hukkaa ovat odotus, ylituotanto, uudelleen työstö, liike, prosessointi, 

inventaario, ajattelu ja kuljetus, eli Waiting, Overproduction, Rework, Motion, 

Processing, Inventory, Intellect ja Transportation.  

 

Odotusaika on yksi suurimmista hukkaa tuottavista asioista tuotannossa. Kun joku 

odottaa jotain komponenttia tai informaatiota, syntyy hukkaa. Jos prosessissa syntyy 

odotusta, se tarkoittaa sitä, ettei prosessissa ole tarpeeksi sujuvaa virtausta.  

 

Ylituotanto on sitä, kun tuotetaan liikaa liian aikaisin. Tämä tuottaa turhaa työtä, josta ei 

ole hyötyä asiakkaalle eikä yhtiölle. Työn uudelleen tekeminen on hukkaa. Yksi Leanin 

tärkeimmistä osa-alueista on arvo. Työn arvo laskee, jos sitä ei tee kerralla oikein.  

 

Liikkeen hukka viittaa yleensä siihen, että henkilö tai materiaali liikkuu turhaan. Tämä 

voi olla esimerkiksi sitä, että asentaja joutuu kävelemään pidemmän matkan saadakseen 

tarvittavan komponentin tai työkalun. Prosessointi hukkana viittaa yleensä informaation 

yliprosessointiin. Tämä tarkoittaa, että tehdään asioita, joista asiakas ei välitä tai joita se 

ei pyydä. 

 

Inventaario-hukka on sitä, että pidetään materiaalia varastossa enemmän kuin tarvitaan. 

Turha varastointi tuottaa turhia maksuja ja alentaa laatua. Ajattelu-hukka on kaikkea 

epäonnistumista, joka liittyy ajan ja henkilöiden kykyjen hyödyntämiseen. 

 

Kahdeksas hukka on kuljetus. Kaikki turha kuljetus nähdään lisäarvoa antamattomana 

hukkana, kuten kuljetus työvaiheiden välillä, tuotteen toimitus tai sähköpostin 

lähettäminen. Leanin avulla eliminoidaan näitä kaikkia hukkia. /5/ 
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4.2.2 SIPOC-kaavio  

Kaizen työpajan valmistelussa tehtiin SIPOC-kaavio pohja (kuva 6), johon Kaizenissa 

laitettiin post-it lappuja kiinni. 

 

 

Kuva 6. SIPOC-kaavio. 

4.2.3 Kaizen-tilaisuus 

Kaizen aloitettiin käymällä läpi mitä ollaan tavoittelemassa, eli nopeuttaa ramp-up LC-

taajuusmuuttajan läpimenoaikaa noin 25%. Kun kaikki Kaizenin osallistujat olivat 

ymmärtäneet asian, prosessin käyntiä mietittiin SIPOC-kaaviolla. Post-it lapuille 

kirjoitettiin työvaiheet ja laitettiin ne oikeaan järjestykseen kaavioon ylhäältä alas.  

 

Haasteelliset kohdat prosessissa merkattiin oransseilla nuolilla, joihin kirjoitettiin mikä 

haaste siinä kohdassa oli. Myös DMAIC-menetelmää käytettiin, kun määriteltiin ja 

analysoitiin haasteita. Näistä haastekohdista valittiin ne, jotka olivat suurimmat, ja 

aseteltiin ne haasteiden priorisointi-matriisiin ja mietittiin ratkaisuja. Sen jälkeen 

määriteltiin kuinka suuri hyöty parannuksella olisi sekä kuinka paljon työtä se vaatisi. 

Lopputuloksena jäi seitsemän tehtävää ratkaistavaksi. Opinnäytetyö koostuu näistä 

seitsemästä kohdasta. Kuvassa 7 työvaiheet ja haastekohdat on merkitty oransseilla 

nuolilla. Kuten voi nähdä, haasteita on monta, mutta monien niistä todettiin liittyvän 

kuitenkin samoihin asioihin, joten ne oli helppo rajata. 
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Kuva 7. SIPOC-kaavio Kaizen-tapahtumasta. 

 

Kuva 8 on matriisi, jossa priorisoitiin haasteet ja aseteltiin ne, jotka ovat suuria ja usein 

esiintyviä. Haasteiden suutuutta mietittiin ja sitä, kuinka usein ne esiintyvät sekä aseteltiin 

ne kaavioon sen mukaan. Kuten kuvassa 8 voi nähdä, että haasteet ovat suuria ja 

esiintyvät usein. 

 

 

Kuva 8. Haasteiden priorisointi. 
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Kun haastekohdat oli valittu, keskusteltiin, millaisia ratkaisut voisivat olla. Samalla ne 

numeroitiin ja laitettiin avainmuutoskaavioon (kuva 9).  

 

Kuva 9. Avainmuutokset. 

 

Kuva 10 kuvastaa ratkaisujen hyödyn ja vaivan arviointia. Jos ratkaisulla olisi pieni hyöty 

ja suuri vaiva, sitä ei kannattaisi tehdä ollenkaan tässä tilanteessa. Tultiin kuitenkin siihen 

tulokseen, että kaikissa ratkaisuissa on suuri hyöty, mutta ei kuitenkaan suurta vaivaa. 

Näin ollen pystymme käyttämään kaikkia ratkaisuja. 

 

 

Kuva 10. Hyöty ja vaiva analyysi. 
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4.2.4 Kaizen-ratkaisut 

Yksi haaste on, ettei virheistä ilmoiteta sovitulla tavalla. Tälle tehtiin prosessikuvaus, 

jotta kaikki tietävät sekä ymmärtävät miten tätä asiaa kuuluisi hoitaa. Näin ymmärretään, 

että tämä on tärkeä asia ja asioille voidaan tehdä muutos. 

 

Prototyyppi-työpisteen siirtäminen lähemmäksi tuotantolinjaa on hyödyllistä, koska näin 

kommunikaatiota voi parantaa ja asentajat näkevät joitakin uusia asioita ajoissa, mikä 

helpottaa heidän työtään tulevaisuudessa. 

 

Toinen haaste on, että kaikki osakokoonpanot eivät ole määriteltyjä. Tämän 

parantamiseksi yritettiin löytää uusia kokoonpanoja, joita voisi valmistaa jo 

osakokoonpanossa, mikä nopeuttaisi työtä loppukokoonpanossa. Osakokoonpanojen 

tunnistamista tutkittiin ja selvitettiin, miten ne saadaan siirrettyä osakokoonpanoon 

koottavaksi.  

 

Haastetta lisäävää on myös, että osakokoonpanoista ei löydy ohjeita siitä, miten tietyt osat 

valmistetaan. Tämä on haastava asia MD:llä, koska laitteet ovat asiakaskohtaisia ja 

kokoonpanot vaihtelevat. Tämän vuoksi tutkittiin minkälaiset ohjeet asentajat tarvitsevat 

ja mitkä kriteerit niiden täytyy täyttää. Ohjeet tehtiin niille osakokoonpanoille, jotka ovat 

vakiot tai eivät vaihtele kovinkaan paljon.  

 

Tuotannossa on olemassa visuaalisen tarkastuksen check-list, joka tulee täyttää joka 

kerta, kun tekee jonkun kokoonpanon. Tämä on tärkeää virheiden vähentämisessä ja jottta 

asentajat olisivat huolellisempia. Myös asiakkaat arvostavat tällaisen käytännön 

olemassaoloa. Jostain syystä listaa ei oteta tosissaan ja virheitä syntyy. Mietittiin miten 

listaa voisi parantaa ja miten saisi kaikki ottamaan sen tosissaan, ettei virheitä syntyisi. 

Kun virheitä löytyy, tehdään virheilmoitus SAP-ohjausjärjestelmään transaktiolla 

ZTESTREP. Vikailmoituksen tekemiselle löytyy jo ohje, mutta tutkittiin onko sitä 

mahdollista parantaa (Prosessikaavio liite 1). 
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5 TYÖPAKETIT 

Kaizen-tilaisuuden tuloksena saatiin aikaseksi seitsemän erilaista niin sanottua 

”työpakettia”, jotka auttavat halutun tuloksen saavuttamiseen. Nämä seitsemän 

työpakettia on listattuna kuvassa 11.  

 

Tavoitteena on, että ACS880LC-tuotesarjan prosessi kehittyisi ja läpimenoaika 

nopeutuisi noin 25%. Työpakettien tutkimisessa käytettiin DMAIC-menetelmää (kohta 

4.1.1 DMAIC). 

 

 

Kuva 11. Kaizenista saadut työpaketit. 

5.1 Osakokoonpanojen tunnistaminen 

Kun kuvat tulevasta LC-taajuusmuuttajasta tulivat MD:n tuotannonsuunnitteluun, 

tutkittiin kuvia sekä osaluetteloita. Etsimme niistä uusia kokoonpanoja, joita voi tehdä jo 

osakokoonpanovaiheessa, eli projektin ensimmäisessä kokoonpanovaiheessa. Tämä asia 

koskee työpaketteja 3 ja 4. 
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Vertailtiin uusia osia ja kuvia olemassa oleviin osakokoonpanoihin. Pääteltiin kuvien 

perusteella, minkä kokoisia peltejä sekä osia siinä on ja voiko osan valmistaa 

osakokoonpanossa, vai tuottaako se hankaluuksia loppukokoonpanossa. Löydettiin 

asennuskuvista monta eri mahdollista kokoonpanoa, joita voi rakentaa jo 

osakokoonpanossa, mikä vähentää työtä runko- ja loppukokoonpanovaiheilla.  

 

Kuvassa 12 on vanha asennuskuva, josta löytyi kaksi kokonaisuutta, jotka voisi valmistaa 

osakokoonpanossa. Tällä hetkellä ne valmistetaan rungossa tai loppukokoonpanossa. 

Osat merkattu punaisella ruudulla. 

 

 

Kuva 12. Asennuskuva revisio A. 

 

Kuvassa 13 voi nähdä, että osat joilla ennen oli omat koodit kuvassa, on nyt korvattu 

yhdellä koodilla, jolla viitataan uuteen asennuskuvaan. Uusi koodi antaa kuvan, jossa on 

tämä kokoonpano erikseen, tehden kokoonpanon valmistamisesta helpompaa ja 

selkeämpää. Koodin alta löytyy kaikkien osien koodit, joten osia ei jää kuitenkaan 

puuttumaan. 
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Kuva 13. Asennuskuva revisio B. 

 

Toinen tapa tunnistaa osakokoonpanoja on jos jokin osakokonaisuus havaitaan 

loppukokoonpanossa, josta todetaan että sen voi rakentaa jo osakokoonpanossa. Näin 

vastaisuudessa osakokonaisuus voidaan rakentaa jo osakokoonpanossa. 

5.2 Työohjeet 

Työohjeiden teko on haastavaa, koska MD:n tuotteet ovat lähes aina erilaisia. Joitakin 

suuntaa antavia ohjeita pystyy tekemään, mutta täydellisiä ohjeita ei voida tehdä. 

Mietittiin millaisia ohjeiden tulisi olla sekä minkälaiset vaatimukset niille laaditaan. 

Työohjeiden määrittämisessä ja tutkimisessa käytettiin DMAIC-menetelmää (kohta 4.1.1 

DMAIC). 

 

Työn alkaessa tilanne oli se, että osakoonpanossa ei ollut virallisia ohjeita. ”Ohjeina” 

käytettiin asentajien itse tekemiä muistiinpanoja uusien asentajien koulutukseen sekä 

epävirallisena ohjeena auttamaan kokoonpanossa. 

 

Ongelma tässä oli se, että epävirallisia ohjeita ei saa olla ja virallisia ohjeita tarvitaan. 

Osakokoonpanon ollessa valmis on laatutiimi ottanut siitä valokuvan ja tulostanut sen 

asentajalle. Tämän jälkeen asentaja on itse kirjoittanut käsin muistiinpanoja, mutta nämä 
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muistiinpanot eivät koskaan tulleet takaisin laatutiimille. Näin syntyivät asentajien 

”ohjeet”, jotka ovat epävirallisia. 

 

Tavoitteena on, että asennuskuvat olisivat mahdollisimman selkeät ja ohjeellistavat, ettei 

tarvitsisi olla paljon erilaisia ohjeita. Virallisia ohjeita tehtäisiin vain, jos asennuskuvaa 

ei pysty saamaan riittävän selkeäksi. 

 

Tästä pidettiin palaveri, johon osallistui MD:n linjapäällikkö, laatuinsinööri, 

sovellussuunnittelija, osakokoonpanon työnjohtaja ja osakokoonpanon asentaja. 

Keskusteltiin nykytilanteesta ja mihin tulokseen halutaan tulla. Mietittiin neljää 

kysymystä: 

 

1. Mitä tarvitsee lisätä asennuskuviin? 

2. Miten ohjeet määritetään? 

3. Mitä kaikkea ohjeiden tulisi sisältää? 

4. Miten saadaan kommunikaatio sujumaan, että saadaan ohjeet ja kuvat kuntoon? 

 

DMAIC-menetelmää (4.1.1 DMAIC) käyttäen, määriteltiin ja analysoitiin millaisia 

ohjeita tulisi olla. Kun ohjeet sekä asennuskuvat on saatu hyvään kuntoon, se parantaa ja 

nopeuttaa työtä. Kun yllä mainittuja kysymyksiä mietittiin, tuli esiin monta ideaa, 

joihinkin pystyi heti vaikuttamaan. 

 

Asennuskuviin halutaan lisätä ruuvi-, kisko- ja kourukoot sekä komponenttien sijainti 

tarkennettuna. Jotkin asennuskuvat kertovat, mikä asennuskisko tai ruuvi tulee asentaa, 

mutta suurimmassa osassa kuvista puuttuu tämä informaatio. Toinen asennusta helpottava 

asia on, että jokaiselle työpisteelle lisätään tietokone, jotta asentaja pystyy avaamaan 

haluamansa asennuskuvan. Tällöin asentaja voi itse suurentaa kuvaa nähdäkseen 

paremmin osan paikoituksen tai muun informaation. Asentajan ei myöskään tarvitse enää 

kysyä erikseen suurennosta kuvasta, vaan voi etsiä informaation suoraan itse. 

 

Koneisiin asennettiin myös Creo View- ohjelma, jolla pystyy katsomaan asennuskuvia 

3D-kuvana ja näin nähdä paremmin, miten komponentit tulee sijoittaa. Creo View-

ohjelmalla pystyy kääntämään ja poistamaan osia, jotta näkee juuri sen osan mitä haluaa. 
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Työnjohtaja tilasi samana viikkona lisää tietokoneita työpisteille, kun ohje-palaveri 

pidettiin (palaveri listaus liite 7). Näin nopeutuu myös läpimenoaika projekteille, kun 

asentajan ei tarvitse kävellä toimistolle ottamaan selvää, miten komponentit tulee asentaa 

vaan pystyy itse avaamaan kuvan Creo View-ohjelmassa. Esimerkki osakokoonpanosta 

on kuvassa 14 ja 15, ACU-kentän takalevy. Kuva 14 on asennuskuva jossa ei ole 

esimerkiksi kourukokoja tai ruuvikokoja.  

 

 

Kuva 14. ACU-kentän takalevy. 

 

Kun avataan sama kuva Creo View-ohjelmassa, nähdään kourut ja niiden koot, kun hiiren 

nuoli asetetaan valitun komponentin päälle (kuva 15). Kuvaa voi kääntää mihin suuntaan 

tahansa ja poistaa tai lisätä osia kuvasta. 
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Näin on helpompi nähdä, että kaikki komponentit mahtuvat levylle ja miten komponentit 

sijoitetaan sekä mitkä kourut ja kiskot tulee asentaa. 

 

 

Kuva 15. ACU-kentän takalevy Creo View:ssä. 

 

Päätettiin palaverissa, että kirjataan tarvittavat ohjeet Confluence-tietokantaan, jotta 

ohjeet saadaan virallisiksi ja kaikki ABB:n työntekijät pääsevät katsomaan niitä. Jos 

asennuskuva ei riitä, otetaan tehdystä osakokoonpanosta valokuva ja sen avulla tehdään 

ohje. Valokuvista voi parhaiten nähdä millainen osakokoonpano on todellisuudessa. 

5.3 Kommunikaation parantaminen 

Kommunikaatio on yksi haasteista tuotannossa. Sen parantamiseksi siirrettiin 

Prototyyppi-työpiste lähemmäksi tuotantolinjaa. Ennen Prototyyppi-työpiste on ollut 

koestamon takana, minne menee aikaa kävellä, kun halutaan käydä katsomassa jotain.  

 

Prototyyppi-työpiste on työpiste, jossa rakennetaan prototyyppilaitteita ennen kuin tuote 

päästetään markkinoille. Työpisteen siirtäminen poistaa liikkeen hukkaa, josta on puhuttu 

kohdassa 4.1.2. 
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Asentajille on hyödyllistä käydä katsomassa, kun prototyyppiä rakennetaan, jotta kaikki 

voivat osallistua ja antaa mielipiteensä laitteen parantamisessa. Hukkaa poistuu myös 

prototyyppien asentajilta, koska esimerkiksi ruuvihyllyt sekä muut tarvikkeet löytyvät 

tuotantolinjan läheltä. Tällä hetkellä prototyyppiasentaja joutuu kävelemään toiselle 

puolelle tehdasta hakemaan tarvikkeita.  

5.3.1 Prototyyppi-työpisteen siirto 

Tuotantolinjan loppukokoonpanossa oli käyttämättömiä työpisteitä, joten siirrettiin 

Prototyyppi-työpiste siihen. Kun Prototyyppi-työpiste on lähempänä, auttaa se asentajia 

kommunikoimaan keskenään. Aina kun prototyyppi valmistuu, asentajat ja työnjohtajat 

käyvät yhdessä läpi uudet asiat, muutokset sekä miten taajuusmuuttajakaappi 

rakennettiin. 

 

Ennen prototyypeistä ei ole saatu riittävästi palautetta ennen kuin tuote siirtyy tuotantoon, 

eikä laiteturvallisuutta ja asiakaslähtöisyyttä ole aina otettu riittävästi huomioon. Joten 

katselmuksien avulla saadaan aikaan turvallisempi laite ja jatkuvan parantamisen 

kehitystä. Prototyyppi-työpisteen siirto parantaa asiakaskokemusta, asennettavuutta ja 

tuoteturvallisuutta. Kun Prototyyppi-työpiste on lähempänä eikä toisella puolella 

tehdasta, on helpompi ja turvallisempi käydä katselemassa projektin valmistumista. 

 

Uudeksi toimintatavaksi sovittiin, että asentajat käyvät katselemassa prototyyppiä, kun 

prototyyppi on puolivalmis ja seuraavan kerran kun se on kokonaan valmis. 

Katselmuksessa keskustellaan yhdessä ideoista ja parannuksista. Parannusehdotukset 

kirjataan R&D (Research and Developement, tuotekehitys) vikalokiin ja sen perusteella 

R&D voi parantaa tuotetta. Tämä auttaa myös kyseisen kokoonpanon tullessa tuotantoon, 

niin kaikki tietävät etukäteen mitä tulisi tehdä.  

 

Työpisteen ympärille rakennettiin sermit (kuva 16), että heillä kuitenkin on selvästi oma 

paikka muun tuotannon ulkopuolella. Sermi myös auttaa pitämään työpistettä siistimpänä 

ja työpiste pysyy omalla alueellaan.  
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Kuva 16. Uusi prototyyppi-työpiste. 

Prototyypille tehtiin myös oma tavaroiden laskeutumisalue, johon DHL toimittaa 

materiaalit (kuva 17). Laskeutumisalueen merkkaukset suunniteltiin materiaalimäärän 

mukaisesti. Mitattiin alue siten, että vasen laita sopii ovi-kärryille, kaksi seuraavaa 

lavoille ja oikea laita materiaalihäkeille. Ennen tällä pisteellä oli palautuspiste, johon 

asentajat veivät palautettavat materiaalit. Palautuspiste siirrettiin yhden pisteen verran 

sivummalle, jotta keräilijöillä ei mene prototyypin osat ja palautuksen osat sekaisin. 

 

 

Kuva 17. Prototyypin tavaran laskeutumisalue. 
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5.3.2 Muu kommunikaatio 

ABB:llä käytetään Daily Management käytäntöä kommunikaation ylläpitämiseen. Joka 

aamu työnjohtaja pitää lyhyen pysty-palaverin oman ryhmänsä kanssa (5-15 min), jossa 

keskustellaan päivän agendasta, tulevista tapahtumista ja muista tärkeistä ajankohtaisista 

asioista. Tämä auttaa kaikkia tietämään mitä on tapahtunut, tapahtuu ja tulee 

tapahtumaan. Tämä ei kuitenkaan riitä, sillä jonain päivinä kaikki eivät ole paikalla ja 

näin informaatio ei aina mene perille poissaoleville henkilöille.  

 

Kun haastava projekti todetaan, järjestetään aloituspalaveri asentajien, suunnittelijoiden, 

työnjohtajan ja laatutiimin kanssa kyseiselle projektille. Jotta kommunikaatio parantuisi 

asentajien ja suunnittelijan välillä vaikean projektin aikana, sovittiin pidettäväksi 

viikkopalaveri joka viikko ja otetaan yhteyttä puolin ja toisin aina tarvittaessa. 

Aloituspalaveri pidettiin LC:n pilotti projektille ja sovittiin, että yhteyttä pidetään yllä ja 

että suunnittelijat käyvät katsomassa tilannetta vähän väliä. Jos tulee mitä tahansa 

kysyttävää, asentaja ottaa yhteyttä suunnittelijoihin. 

5.3.3 Vikaraportointi 

Kun jokin vika löytyy asentaessa tai tarkastaessa, kirjataan vikaraportti ZTESTREP, 

SAP-ohjausjärjestelmään. Kun vikaraportti on tehty, laatutiimi käy läpi ne ja tekee 

tarvittaessa ECP:n (Engineering Change Proposal) eli muutosehdotuksen suunnittelijalle 

tai tuoteylläpidolle. Yleisimmät virheet ovat osaluettelo-, piirikaavio- tai asennusvirheitä. 

Kaikista virheistä raportoidaan. Liitteestä 1 löytyy vikaraportoinnin prosessikaavio.  

 

Kun tuotantolinjalla tai koestamossa todetaan jokin virhe, ne kirjataan vikaraportin SAP-

, ZTESTREP-tuotanto-ohjausjärjestelmään. Kun vikaraportointi on tehty, laatutiimi 

kopioi ZTESTREP-vikailmoitukset SAP-transaktiosta SQ01, josta saadaan lista 

kirjatuista vioista. Kun viat on kopioitu, ne tallennetaan Excel-tiedostoon ja käydään läpi 

viat yksi kerrallaan. Joistakin vioista täytyy tehdä ECP (Engineering Change Proposal) 

eli muutosehdoitus. ECP tehdään yleensä, jos johonkin materiaaliin täytyy tehdä muutos. 

Jos ECP-vika menee PEQ- (tuoteylläpito) tai OBE-tiimille (Order Based Engineering), 

he tarkastavat ja korjaavat tai hylkää ECP:n.  
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Virheiden vähentämiseksi tuotannossa täytetään visuaalisen tarkastuksen check-list. 

Kyseinen lista oli epäselvä joillekin asentajille, joten sitä muokattiin osana tätä 

opinnäytetyötä. Check-list löytyy liitteestä 4. 

5.4 Tuotantoprosessi 

Tuotannossa on monta eri vaihetta laitteen rakentamiseen. Valmistusprosessi alkaa, kun 

projektista on tehty projekti-kansio MD:n SharePointiin. SharePointista 

tuotannonsuunnittelu vapauttaa projektin, allokoiden materiaalit sekä osakokoonpanot 

oikeisiin vaiheisiin sisältäen läpimenoajan määrittelyn. Kun materiaalit on allokoitu ja 

tuotantotilaus tehty, projekti menee SAP-työjonoon. Työnjohtaja tilaa osakokoonpanot 

tuotantoon ja laitteen rakentaminen alkaa.  

 

MD:n tuotannossa eri kokoonpanovaiheilla on omat vaihenumerot, joista tiedetään, 

mitkä osat tilataan millekin vaiheelle. Kun työnjohtaja on tilannut osakokoonpanon 

vaiheiden sisältämät osat, hän vie projektikansion DHL-keräilijöille. Keräilijät keräävät 

tilatut osat materiaalihäkkeihin tai lavoille. Osien keräämisen jälkeen kansio viedään 

kärryyn, josta asentajat ottavat sen, kun kyseinen projekti alkaa. Osakokoonpanolla on 

kolme vaihetta (0010, 0011 ja 0021), jotka kaikki tilataan samaan aikaan.  

 

Vaihe 0010 on ACU-kentän vaihe, jossa DHL-keräilijät keräävät ACU-kentän 

komponentit materiaalihäkkeihin. Vaihe 0011 sisältää osakokoonpanot, jotka menevät 

kokoonpanon jälkeen runkokokoonpanoon. Vaihe 0021 sisältää osakokoonpanot, jotka 

menevät osakokoonpanosta suoraan loppukokoonpanoon. Osakokoonpanojen jälkeen 

työnjohtaja tilaa runkovaiheen (0015-vaihe) materiaalit. Projektikansio viedään kärryyn, 

josta runkoasentajat ottavat kansion aloittaessaan kyseisen projektin. Runko-vaiheessa 

valmistetaan rungon alku ja asennetaan osakokoonpanot, jotka on koottu runkoa varten. 

 

Kun runko on alkuosin valmis, se viedään loppukokoonpanoon. Loppukokoonpano 

sisältää neljä vaihetta (0024, 0029, 0039 ja 0040). Vaiheelle 0024 tulevat sähköiset osat 

loppukokoonpanoa varten, myös osakokoonpanosta tulevat sähköiset osakokoonpanot 

menevät vaiheelle 0024. Vaihe 0029 on ovi-vaihe eli ovikokoonpanija valmistelee ovet 

verhoilua (vaihe 0039) varten. Vaiheelle 0039 tilataan katto-osat ja vaiheen 0040 mukana 
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tulevat takaseinät. Vaiheet 0039 ja 0040 tilataan samaan aikaan. Loppukokoonpanon 

työnjohtaja tilaa tarvittavat osat. Loppukokoonpanossa KP johdotetaan ja rakennetaan 

valmiiksi. Kun KP on valmis, se viedään koestukseen. Koestuksen jälkeen KP viedään 

pakkaamoon ja siitä kuljetetaan asiakkaalle. Kuvassa 18 on prosessikuvaus 

yksinkertaistettuna, liitteessä 3 on osa alkuperäisestä prosessikaaviosta. 

 

 

Kuva 18. Tuotannonprosessi. 

5.4.1 Osakokoonpanoprosessi 

Osakokoonpanot on jaettu sähköisiin ja mekaanisiin osakokoonpanoihin. Mekaaniset 

osakokoonpanot ovat esimerkiksi ferriittipaketit, puhaltimet, pikaliittimet sekä 

sulakepaketit. Sähköisiä osakokoonpanoja ovat esimerkiksi ACU-kentän sivu- ja 

takalevyt, DCU-kenttien optiolevyt, kontaktorien johdotusta sekä erilaisia kääntölevyjä. 

 

Haastattelujen perusteella tehtiin ohje ABB:n omaan käyttöön tuotannon 

osakokoonpanoprosessista, haastattelut ovat liitteenä 4. Osakokoonpanoprosessi alkaa 

siitä, kun keräilijä on kerännyt tarvittavat osat ja laittanut projektikansion sille 

tarkoitettuun kärryyn. Katsotaan työjonosta, mikä kansio otetaan kärrystä (jos kansioita 

on monta) ja tutustutaan siihen. Luetaan työohje ja tarkistetaan erikoisuudet sekä 

tutustutaan kuviin ja osaluetteloihin. Johdotuksen merkintäluokat pitää tarkistaa ennen 

työn aloittamista, niiden tulkintaan löytyvät omat ohjeet. Jos löytyy puutteita, kerrotaan 
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niistä työnjohtajalle, kuka selvittää miksi puutteita on ja huolehtii puuttuvan osan 

saamisesta tuotantoon. 

 

Työnjohtaja tulostaa listan Excelistä, jossa on kaikkien osakokoonpanojen koodit 

projektia varten. Tarvittavat osakokoonpanot ajautuvat Excel listaan SAP:in kautta. Lista 

on jaettu projekteittain siten, että ensimmäisessä sarakkeessa lukee projektinumero. 

Muissa sarakkeissa lukee positio eli kuljetuspituuden numero, osakokoonpanon vaiheet 

eli 0010, 0011 tai 0021, arvioaika, osakokoonpanon koodi sekä nimi ja päivämäärä. Rivit 

ovat kauppanumeron ja position mukaan tehty niin, että saman projektin osakokoonpanot 

ovat allekkain. Tunnit ja tekijä kirjataan itse. Työn jako tehdään listan mukaan siten, että 

aloitetaan haastavimmista tai työläimmistä kokoonpanoista. Useimmiten aloitetaan 

ACU-kentän levyistä, sillä ne ovat eniten työllistäviä. Kun aloitetaan jokin kokoonpano, 

kirjataan osakokoonpanon tekijän nimi ”Tekijä”-kohtaan listassa ja kirjataan myöhemmin 

tunnit, kuinka kauan kokoonpanossa kesti. Näin kaikki tietävät, että kyseinen 

kokoonpano on tekeillä tai onko se jo valmis. Tämän jälkeen kerätään tarvittavat osat 

kokoonpanoa varten ja tarkistetaan, onko siinä puutteita. 

 

ACU-kentän levyt aloitetaan sivuseinistä ja tämän jälkeen tehdään takaseinä. 

Kokoonpano alkaa siitä, että tarkistetaan kaikkien osien löytyminen. Myös tarkistetaan 

ovatko ne oikeanlaisia. Mahdolliset puutteet ilmoitetaan työnjohtajalle, kuka selvittää 

puutteen ja tilaa puuttuvat osat. Koska sijoittelukuvaa ei ole tehty, täytyy ensin sijoitella 

komponentit niin, että kaikki mahtuvat paikoilleen. Komponenttien sijoittelun jälkeen 

asennetaan kourut ja kiskot. 

 

Ennen komponenttien kiinnitystä jäljitettävät komponentit täytyy jäljittää. Kun 

komponentit on jäljitetty ja kiinnitetty, laitetaan kojetunnukset kojeisiin tai niiden 

välittömään läheisyyteen ja kokoonpanon tekijän henkilönumero kokoonpanoon 

näkyville. Tämän jälkeen kokoonpano voidaan johdottaa piirikaavion mukaisesti. 

Viimeisenä tehdään visuaalinen tarkastus. Visuaaliselle tarkastukselle löytyy check-list 

(liite 3), jonka mukaan tehdään tarkastus. DCU-levyt tehdään samalla periaatteella kuin 

ACU-levyt. 
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Kokoonpanojen järjestys ACU-kentän jälkeen on runkoon menevät mekaaniset 

kokoonpanot, kuten pikaliittimet, ferriittipaketit ja kytkimien osakokoonpanoja. 

Mekaanisten osien jälkeen valmistetaan runkoon menevät tarvittavat latauspiirit, DCU-

levyt ja riviliitinlevyt. Jos on isompia kokoonpanoja, kuten MOU-kentän levyjä, ne 

rakennetaan ennen pienempiä kokoonpanoja. 

 

Kun runkoon menevät kokoonpanot on valmistettu, merkattu ja tarkastettu, ne laitetaan 

osakokoonpanohäkkiin, joka viedään runkosolun osakokoonpanojen tarkoitetulle 

paikalle odottamaan runkoon asennusta. Kun runkoon menevät kokoonpanot on 

rakennettu valmistetaan loppukokoonpanoon menevät osat. Loppukokoonpanoon 

menevät muun muassa ICU-kentän latauspiirit, kytkinlevyt, puhaltimet ja lämmittimet. 

Tarkastukset, jäljitykset ja merkkaukset tehdään samalla tavalla kuin runkoon meneville 

kokoonpanoille, mutta häkit viedään omalle merkatulle paikalle. 

 

Sähköisten osakokoonpanojen järjestys on ACU-sivulevyt, ACU-takalevy, control-

kenttä, kytkimet, latauspiirit, DCU, R6/R7 asennuslevyt, ICU-asennuspellit ja viimeisenä 

lämmittimet ja puhaltimet. Puhaltimissa tulee aina tarkistaa minne johdon pää kuuluu, 

jotta se asennetaan oikeaan kohtaan. Control-kentällä on harvoin sijoittelukuvaa, joten 

siinä täytyy myös sijoitella komponenttien paikat, kuten ACU-levyissä. Jos 

kokoonpanossa on kiskoja, loppukokoonpano kiristää ne, tämä helpottaa usein 

kokoonpanon asentamista paikoilleen kaapissa. Johdinmerkinnät tehdään MD:ssä siten, 

että teksti luetaan alhaalta ylös tai vasemmalta oikealle. Eri tuotantolinjoilla on eri 

merkintätavat, joten se täytyy ottaa huomioon asentajan tullessa toiselta linjalta. 

Merkintätavoista löytyy ohje. 

 

Kaikki viat kirjataan ZTESTREP:iin. Kun työ on valmis, kaikki kuvat palautetaan 

projektikansioon, jos sieltä on otettu kuvia. Visuaalisella tarkastuksella on kaksi 

lomaketta, yksi menee osakokoonpanosta runkoon ja toinen menee loppukokoonpanoon. 

Kun visuaalinen tarkastus on tehty, tarkastuslista laitetaan materiaalihäkkiin. Ilma- ja 

nestejäähdytteisissä osakokoonpanoissa ei ole niin paljon eroa koottaessa, mutta 

mekaniikka on aivan eri. Myös kiinnitystavat poikkeavat hieman, LC:ssä osat kiinnitetään 

paljon lujemmin kiinni. LC:ssä on myös paljon enemmän hankaluuksia, koska se on vielä 

osaksi suunnitteluvaiheessa, mutta sitä kehitetään parhaillaan. 
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5.4.2 Runkoprosessi 

Haastattelujen perusteella tehtiin ohje ABB:n omaan käyttöön tuotannon 

runkoprosessista, haastattelut ovat liitteessä 5. Runkoprosessi alkaa siitä, kun työnjohtaja 

on tilannut osat ja toimittanut projektikansion sille tarkoitettuun kärryyn.  

 

Työn aloitus kirjataan ja tutustutaan projektikansioon sekä tarkistetaan erikoisuudet. 

Tutustutaan mittakuvaan ja haetaan materiaalihäkit, joihin DHL on kerännyt materiaalit 

runkokokoonpanoa varten. Materiaalihäkit on merkattu projektinumerolla ja positiolla. 

Runkoa rakennetaan pääasiassa alhaalta ylös ja takaa eteen. 

 

Rungon alapalkit laitetaan lattialle mittakuvan mukaan ja ruuvataan yhteen kuvien 

mukaisesti. Kehikko rakennetaan siten, että kun ala-anturapalkit on kiinnitetty, 

asennetaan runkotolpat ja ylä-anturapalkit. Kehikko nostetaan nosturilla pyöräalustoille, 

jossa on pyörät lukittu, jottei se lähde liikkumaan rakennusvaiheessa. KP:ta voidaan 

siirtää myöhemmin tarvittaessa, kun pyörien lukituksen avaa. Jos KP on kapea, alle 60cm, 

se täytyy erikseen lukita kuljetusalustaan. 

 

Kun kehikko on kuljetusalustoilla kiinnitetään pohjalevyt, välitolpat, sivuseinät, PE-

kiskotus sekä DC- ja AC-kiskojen kannakkeet. Asentamisen järjestys riippuu projektista. 

Täytyy miettiä esimerkiksi voiko AC- tai DC- kiskoja asentaa jo alussa vai ei, 

asentamisen sujuvuuden tai onnistumisen takia. Isojen kiskojen kohdalla täytyy miettiä 

tarkasti, missä järjestyksessä ne asennetaan. Painavat kiskopaketit nostetaan nostimella 

ja työnnetään paikalleen.  

 

Osakokoonpanot haetaan osakokoonpanohäkistä, kun niitten aika on. Tämä myös riippuu 

projektista, missä vaiheessa osakokoonpanot asennetaan runkoon. Virtaliitoksilla 

asennettavia osakokonpanoja asennettaessa on tärkeää muistaa tehdä virtaliitokset oikein. 

Virtaliitoksista löytyy erillinen ohje. Asentaja kiristää pultit oikeaan momenttiin ja 

merkkaa ne valkoisella tussilla, toinen asentaja tarkistaa liitoksen olevan kiristetty ja 

merkkaa mustalla tussilla, näin vältetään löysiä liitoksia ja niistä tapahtuvia vahinkoja.  
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KP:n valmistuttua tarkistetaan liitokset ja silmämääräisesti katsotaan, että kaikki on 

kuvien mukaisesti. Poralastut imuroidaan pois, käydään läpi visuaalisen tarkastuksen 

lista, täytetään virtaliitoslappu ja kirjataan AC-, DC- ja PE-kiskojen asentajan sekä 

liitosten kireyden tarkastajan henkilönumero. Viimeisenä asentaja kirjaa tunnit ja työn 

lopetuspäivämäärän. 

 

LC-taajuusmuuttaja eroaa ilmajäähdytteisestä siten, että kaapin sisään tulee 

jäähdytysputki ja sivuseiniin tulee vahvikekulmat. Järjestys on suurin piirtein sama: 

runkokehikko, sivuseinät ja vahvikekulmat, jäähdytysputket, PE-kiskot. Loput kaapista 

on samalla tavalla projektikohtainen kuin ilmajäähdytteisessä. Jäähdytysputken asento 

täytyy tarkistaa ja sen reiät täytyy suojata sille tarkoitetulla teipillä, ettei sen sisälle menisi 

roskia.  

 

Kun runko on valmis loppukokoonpanoa varten, kerätään ylijääneet osat, laitetaan 

projektikansio kaapin sisään tai materiaalihäkkiin. Runko ja materiaalihäkki viedään 

runkopuskuriin odottamaan loppukokoonpanoa. 

5.4.3 Loppukokoonpanoprosessi 

Haastattelujen perusteella tehtiin ohje ABB:n omaan käyttöön tuotannon 

loppukokoonpanoprosessista, haastattelut ovat liitteenä 6. Loppukokoonpanoprosessi 

alkaa siitä, kun työnjohtaja on tilannut osat ja runko on valmis runkokokoonpanosta ja 

asetettu runkopuskuriin.  

 

Haetaan KP runkopuskurista, jossa projektikansio myös on. Tutustutaan projektikansioon 

ja katsotaan millä mallilla KP on. Haetaan materiaalihäkit vaiheelle 0024 sekä valmiiksi 

valmistetut sähköiset osakokoonpanot. Tarkistetaan, kuinka paljon ACU-kenttää on 

johdotettu osakokoonpanossa. Tarkistus sisältää riviliittimien johdotuksen tarkistamisen, 

että ne on tehty piirikaavion mukaisesti. ACU-kenttä johdotetaan loppuun ja tarkistetaan, 

että kaikki kytkennät ovat piirikaavion mukaisesti. 

 

ICU-kentän päävirtapiirin johdotus ja reititys tehdään ICU:ssa ensimmäisenä. Toiseksi 

reititetään ja johdotetaan ohjauskaapelit, minkä jälkeen asennetaan ja kiristetään 
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ilmakatkaisija, jos kiskot ovat paikallaan. Kun ilmakatkaisijat ovat asennettu, kytketään 

päävirtapiiri kiskoihin ja kojeisiin. Vasta tämän jälkeen kytketään ilmakatkaisija ja 

ohjauskaapelit. Viimeisenä asennetaan kourun kannet. 

 

Moduulikentissä (INU ja ISU) järjestys on DC-sulakkeiden asennus, jonka jälkeen 

latauspiirin johdot reititetään ja kytketään. Seuraavaksi johdotetaan latausvalvontakortti, 

jos kenttään tulee latauspiiri. Tämän jälkeen asennetaan johdinkourut tarvittaviin 

paikkoihin. Kun kourut ovat paikoillaan, johdotetaan X50 sekä lämmittimet. Asennetaan 

moduulit ja kytketään DC-kytkennät ja valokuidut niihin. Viimeisenä moduulikentissä 

johdotetaan toiminnallisen turvallisuuden optiot ja asennetaan kourujen kannet. Moduulit 

asennetaan loppuvaiheessa, ettei moduulin sisään putoa mitään. Moduulikenttien jälkeen 

asennetaan ISU-kentän LCL-suodatin ja se kiskotetaan. Asennetaan AC-sulakkeet ja 

otetaan LCL-suodattimen puhallin pois, jotta pystytään kytkemään AC-kiskot. Kun AC-

kiskot on kytketty, puhallin voidaan asentaa takaisin. 

 

DCU-kentän asennus alkaa sivuseinien kouruttamisella ja riviliittimien asennuksella 

sivuseiniin. Lopuksi tehdään valmistettujen osakokoonpanojen johdotukset loppuun. 

Viimeinen vaihe on tarkistaa, että kaikki johtimet ovat oikeassa riviliittimessä. OPU-

kentässä johdotetaan ovipuhaltimet ja asennetaan sulakkeet ensimmäisenä. Tämän 

jälkeen merkataan kiskojen vaiheet sekä maadoitus. 

 

BCU (Breaking Chopper Unit) asennus aloitetaan DC-sulakepohjien ja sulakkeiden 

asennuksella. Tehdään DC-kaapeloinnit kiskoista sulakepohjille ja sulakepohjasta 

jarrukatkoille. Tämän jälkeen asennetaan jarrukatkot KP:een ja niille häiriönpoistaja. Kun 

jarrukatkojat ja häiriönpoistajat on asennettu, asennetaan vasemman sivuseinän kourut ja 

kojeet. Näitä kojeita ovat riviliittimet, sulakkeet ja releet. Jarrukatkojapiiri johdotetaan ja 

laitetaan kourun kannet kiinni. 

 

Kenttien ollessa näin pitkälle valmiita, asennetaan koko KP:lle loput kourut ja X25 

jakoriviliittimet jonka jälkeen kaapeloidaan ja asennetaan jänniteketjut. Jos KP tulee 

marine käyttöön, kaikkien kourujen pohjat tulee teipata kiinnityskohdista. Jos KP:lle tulee 

lämmittimet, ne asennetaan, reititetään ja johdotetaan. Johdotuksen jälkeen runko 

tiivistetään IP- ja EMC-luokituksen mukaisesti. Tiivistämisen jälkeen asennetaan katot, 
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takaseinät ja takaseinien tuet, päätyseinät sekä nostopalkit. Seuraavana asennetaan ovet, 

johdotetaan ja kytketään jos ovessa on kojeita. Viimeisenä asennetaan oviritilät sekä koko 

KP:n verkot ja suojat. Ovikokoonpanossa kiinnitetään ovi-tarrat ja kilvet. 

 

KP:n ollessa valmis, tarkistetaan että kaikki on kuvien mukaisesti ja tehdään visuaalinen 

tarkastus ja tulostetaan liitospala-lappu, jota tarvitaan koestamossa. Lopuksi KP viedään 

loppukokoonpanon puskuriin odottamaan koestamoon menoa. 

 

Jos kyseessä on LC-taajuusmuuttaja, valmistetaan kaikille KP:ille hanapaketit, 

asennetaan vesinipat lauhduttimiin, asennetaan pääputket ja laitetaan niihin nipat. 

Ilmajäähdytteiseen verrattuna ICU-kentässä on enemmän mekaniikkaa ennen 

jarrukatkoja. LC-moduulikentissä asennetaan ensin lauhduttimet, jonka jälkeen 

asennetaan hanapaketit sekä putkitetaan, vasta tämän jälkeen asennetaan moduulit 

paikalleen. Moduulien puhaltimet asennetaan ja johdotetaan, ilmajäähdytteisessä 

puhaltimet ovat valmiiksi asennettu moduuliin. LC-laitteessa on kääntökehikko, joka 

korvaa DCU-kentän toimintoa, joka on ilmajäähdytteisessä. Kaapelit viedään sisään ja 

kytketään kääntökehikon tullessa. Kuvassa 19 on LC-moduuleja asennettuna. Kuvassa 

näkee myös, että putkissa on nestettä, koska kuva on otettu samaan aikaan kun painetestit 

on tehty. Moduulit asennetaan loppuvaiheessa, ettei sinne putoa mitään. 

 

Kuva 19. LC-moduulit. 

 

LCL-kentässä runko-asentajat asentavat suodattimet, joten täytyy tarkistaa, että kaikki 

mekaniikka on tehty. Jos suodattimia ei ole asennettu, ne nostetaan paikoilleen ja tehdään 
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viimeiset kiskotukset. Kiristetään pultit ja tarkistetaan niiden olevan kiristetty. 

Seuraavana asennetaan sivuseinien kourut ja kojeet, kytketään suodattimien johdotukset, 

putkitetaan ja laitetaan kourun kannet kiinni. Lopuksi asennetaan suojamuovilasit ja 

kondensaattoripaketit sekä johdotetaan ne. 

 

Loput asennukset kaapissa tehdään samalla tavalla kuin ilmajäähdytteisessä. Kun KP on 

valmis, tehdään painekoe. Painekoe tehdään, jotta liitokset ovat varmasti tiivistettyjä ja 

ne eivät vuoda. Joissakin kaapeissa asennetaan ja johdotetaan vesilaitokset, mutta 

joissakin projekteissa vesilaitos tulee valmiina muualta. KP:n valmistuttua ja 

painekokeen ollessa tehty, se viedään loppukokoonpanon puskuriin odottamaan 

koestamoon menoa. 

6 ANALYYSI 

Opinnäytetyö aloitettiin Kaizen-tilaisuudella, jossa tutkittiin ja määriteltiin tuotannon 

haasteita. Tuloksena saatiin työpaketteja, joiden mukaan opinnäytetyö rakennettiin. Oli 

hankalaa päättää mistä aiheesta aloittaa, joten aloitettiin valitsemalla oikeat Lean-

menetelmät ja käyden läpi Kaizen-tapahtumaa, josta tuli ideoita opinnäytetyön 

rakenteesta. Työpaketteja ei tehty yhtä kerralla, vaan osa kerrallaan jokaisesta 

työpaketista.  

 

Kun tutustuttiin nestejäähdytteisen taajuusmuuttajan kuviin, löydettiin monta erilaista 

osakokonaisuutta, jotka voi tehdä osakokoonpanoiksi, joten vietiin asia eteenpäin 

suunnitteluun missä kuvia päivitettiin. Osakokoonpanon työohjeita mietittiin moneen 

kertaan koska se on haastava asia asiakaskohtaisuuden takia. Ohjeista pidettiin palaveri, 

jossa keskusteltiin miten ohjeita tulisi tehdä ja miten asennuskuvia voidaan kehittää. 

Päätettiin hankkia lisää tietokoneita osakokoonpanoon ja asentaa Creo View-ohjelma 

koneisiin helpottaamaan asennuskuvien katselua. Asennuskuvia pyritään parantamaan 

mahdollisimman paljon välttääkseen erillisiä ohjeita, mutta niitäkin tehdään, jos 

asennuskuvaa ei voi parantaa tarpeeksi.  

 

Kommunikaation parantamiseksi päätettiin siirtää prototyyppi-työpiste lähemmäksi 

tuotantolinjaa. Tällöin prototyyppikokoonpanoista saadaan enemmän palautetta ja 
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keskustelua ja siten parannetaan laatua, tuoteturvallisuutta sekä asiakastyytyväisyyttä. 

Kommunikaationa toimii Daily Management ja satunnainen yhteydenotto suunnitteluun, 

tämän parantamiseksi pidetään tarvittaessa aloituspalavereita, viikkopalavereita sekä 

noudatetaan muutosprosessia oikein.  

 

Vioista raportointi on tärkeää, jotta virheitä korjaantuu jo suunnitteluvaiheessa. 

Vikaraportoinnista löytyi jo ohje sekä prosessikuvaus, mutta niitä on parannettu ja 

kehitystä tehdään lisää tarvittaessa. Visuaalisen tarkastuksen listaa muokattiin 

järjestämällä lista uudestaan ja lisäämään uusia sekä poistamaan turhia asioita. 

 

Tuotantoprosessin ohje tehtiin haastattelujen perusteella koska minkäänlaista ohjetta ei 

ollut olemassa. Kyseinen ohje tehtiin viimeisenä opinnäytetyössä, eikä ole täysin valmis. 

Opinnäytetyön jälkeen tehdään tuotantoprosessin ohje valmiiksi sekä kehitetään 

osakokoonpanojen ohjeiden tekoa. Osakokoonpanoja lisätään sitä mukaan, kun 

taajuusmuuttajan osaluettelo muuttuu tai löydämme valmistettavasta laitteesta 

osakokoonpanon.  

 

Uusiksi toimintatavoiksi kommunikaation parantamiseksi tuli prototyyppi-katselmukset, 

enemmän kommunikaatiota asentajien ja suunnittelijoiden välillä sekä uusien 

osakoonpanojen lisäystä. Jos työ aloitettaisiin alusta, tehtäisiin tuotantoprosessin ohje jo 

alkuvaiheessa, jotta se ehtisi valmiiksi ennen kuin opinnäytetyö on valmis.  

 

Kaizen-tapahtuman pitäminen meni hyvin ja saatiin esiin selkeät haasteet, joille löytyi 

selkeät ratkaisut. Työn alussa ei kuitenkaan ollut selvää, mistä aloittaa, mutta aika ja 

miettiminen auttoi siihen. Oma kehittyminen oli suuri askel eteenpäin, kun oppi antamaan 

aikaa ja tilaa itselleen, niin että solmuiset ajatukset saivat vapautua ja selventyä. Suurin 

tuki opinnäytetyön tekemisessä on ollut kolleegat, jotka ovat auttaneet ja tukenut aina 

tarvittaessa. 

 

Kehitysidea kommunikaation parantamiseksi on Jatkuvan parantamisen käytännön 

kehittäminen. Tällä hetkellä ABB:llä on käytäntönä Jatkuva parantaminen (JP), jossa 

jokainen kirjoittaa tälle tarkoitettuun tauluun JP-idean, aina kun tulee jotain kehitysideaa 

mieleen. Tämä on hyvä käytäntö, mutta nykyään monet eivät enää suostu kirjoittamaan 
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ideoitaan. Tämä johtuu siitä, että JP-ideoista ei saada minkäänlaista palautetta tai kiitosta, 

joten kiinnostus tähän on hävinnyt. 

 

JP-käytäntöä tulisi kehittää siten, että jokaisesta JP-ideasta keskustellaan myös 

henkilökohtaisesti keksijän kanssa. Kun ideaa ei toteuteta, idean tekijälle kerrotaan miksi 

ei toteudu, ja kun idea toteutetaan, henkilölle tulisi kertoa asiasta ja kiittää. Tuotannolla 

on joka maanantai JP-palaveri, jossa käydään läpi uudet ideat ja ideat jotka toteutetaan tai 

ei toteuteta. Palaveriin ei aina osallistu yhtä asentajaa enempää, joten siinä menee oiva 

tilaisuus keskustella ideoista hukkaan.  

 

Työnjohtajan vastuulla olisi, että asentajat saisi palautetta, jotta heidän kiinnostus heräisi 

uudestaan ja he toisi parannusideoitaan esiin. Laatutiimi, joka vie JP-ideoita eteenpäin, 

tulisi myös pitää kommunikaatiota yllä työnjohdon kanssa, jotta työnjohto voi viedä 

informaatiota asentajille. Daily management-kokouksessa kerrotaan kaikille yleisesti 

uusista ja toteutuneista JP-ideoista, jonka jälkeen työnjohtajat käy erikseen läpi asiaa 

henkilökohtaisesti tekijän kanssa. 

 

Toinen kehitystä kaipaava asia on osakokoonpanon työjono. Tähän tarvitsisi työnjohtajan 

motivaatiota parantaa osastoa. Työjonoon ei nouse kaikkia osakokoonpanoja, koska niille 

ei löydy omaa osakokoonpanokoodia, eikä uusi asentaja tiedä että sitä kokoonpanoa on 

olemassa, jos sitä ei ole listassa.  

 

Työnjohtajan pitäisi ilmoittaa suunnitteluun tai tehdä ECP asiasta, jotta kokoonpanolle 

avattaisiin oma koodi ja asennuskuva. Tällöin ei myöskään tarvitse tehdä työohjetta ja 

uusi asentaja tietäisi että sekin täytyy koota. 
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7 SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete skrevs för ABB Ab:s Multidrive-enhet. Syftet var att få 

genomgångstiden för ACS880LC cirka 25% snabbare genom att utveckla processen. 

ACS880LC är en ny vätskekyld frekvensomriktarserie som ännu är i ramp-up skede, 

vilket betyder att den inte är fullständigt färdigt planerad. Som stöd i 

utvecklingsprocessen användes olika verktyg inom Lean-filosofin. Lean är en filosofi 

som hjälper att eliminera förluster samt utveckla processer och kvalité genom ständig 

förbättring.  I examensarbetet använde man sig av olika Lean verktyg, som till exempel 

Kaizen, som är ett japanskt ord som betyder ständing förbättring. Detta arbete började 

med ett Kaizen-evenemang, i vilket nio personer deltog. I evenemanget använde man sig 

av ett SIPOC-diagram (Supplier, Input, Process, Output, Costumer) på vilket man 

klistrade post-it lappar med varje process-steg. Då varje process-steg var utplacerat, lade 

man orange-färgade pilar som pekade på problemområdena. På pilarna skrevs problemen 

och på så sätt var det lätt att identifiera vilka problemen är och var de ligger. På detta sätt 

fick man ihop så kallade arbetspaket, som examensarbetet består av. Dessa 

problemområden var att felrapporterings- och den visuella check-list-processen inte följs 

på rätt sätt, anvisningarna i delsammansättningen är inofficiella, installationsritningarna 

är ofullständinga, en anvisning för hela processen finns inte och en hel del 

kommunikationsbrist förekommer i produktionen. Eftersom produkten inte är fullständigt 

färdigt planerad, är alla delsammansättningarna inte identifierade. Lösningar till 

problemen diskuterades och identifierades. Felrapporteringsprocessen gicks igenom och 

ett processdiagram gjordes och den visuella check-listan utvecklades genom att man tog 

bort onödiga punkter och lade till nödvändiga punkter. Eftersom Multidrives produkter 

är kundbaserade, är det svårt att göra anvisningar för byggandet, så man strävar efter att 

installationsritningarna skall ha tillräckligt med information så att anvisningar inte 

behövs. Planerarna försöker lägga till nödvändig information, som exampelvis 

skruvstorlekar och komponentplacering. Nya datorer skaffades för att man skall kunna se 

ritningar i 3D, så att montörerna tydligt skall kunna se till exempel 

komponentplaceringen. Men om detta inte räcker, görs anvisningar. Anvisningarnas krav 

bestämdes och ritningarna förbättrades. Kommunikationen förbättrades genom att man 

bestämde att hålla öppningsmöten och veckomöten vid behov i svårare projekt. Prototyp-

arbetsstationen flyttades närmare produktionslinjen för att förbättra kommunikationen, så 
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att prototypen får kommentarer och feedback innan den kommer till produktionen. På så 

sätt undviker man eventuella problem i framtiden. Delsammansättningarna identifierades 

från nya ACS880LC-installationsritningar. Ritningarna gicks igenom och man 

undersökte om någon del kan göras redan i delsammansättningen. Produktionsprocessen 

börjar med planering som görs enligt kundens behov, sedan går planeringen till 

produktionsplaneringen där man bland annat allokerar material till rätt produktionsskede 

och sedan gör man projektmappar. Då planeringen är gjord, börjar produktionen i 

delsammansättningen. I delsammansättningen byggs både mekaniska och elektriska 

sammansättningar, som sedan går endera till ram- eller slutsammansättningen. Efter 

delsammansättningen börjar ramen byggas. I ramsammansättningen bygger man ramen 

och en del av innehållet. Sedan flyttas ramen till slutsammansättningen, där 

frekvensomriktaren byggs till slut. Då frekvensomriktaren är färdig, flyttas den till 

testningområdet där den testas. Om allt fungerar, förs den till packning och sedan 

transporteras den till kunden. Av produktionsprocessen gjordes en anvisning för ABB:s 

interna användning. Den slutliga genomgångstiden vet man när nästa nya 

frekvensomriktare gått genom produktionen. 

  



46 

 

8 LÄHTEET 

 
/1/ Modig N. & Åhlström P., 2016, Tätä on LEAN : ratkaisu tehokkuusparadoksiin, 

Halmstad 
/2/ Liker J.K. & Hoseus M., 2008, TOYOTA culture: the heart and soul of the toyota way, 

United Stated of America 
/3/ ABB internal documents, ABB Industrial drives, 2018, ACS880 Multidrives, catalog 
/4/ Lean Six Sigma. Saatavilla: http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/six-sigma/dmaic/  
Luettu 27.12.2018 
 
/5/ L6S YellowBelt verkkokurssi http://abb.leanmethods.com/course/view.php?id=456 

Luettu 11.2018  
 
/6/ ABB Oy. 2018. Driveway. ABB verkkoaineisto. Saatavilla: 

https://go.insideplus.abb.com/fi/liiketoimintayksikot/drives/laatu/driveway Luettu 
20.01.2019 

/7/ ABB:n taajuusmuuttajat. 2006. Verkkodokumentti. https://www.auser.fi/wp-
content/uploads/ABB_taajuusmuut.valintaopas_REV_D_FI.pdf Luettu 14.2.2019 

 
 
/8/ ABB Oy. 2017. Laiteopas ACS880-17-taajuusmuuttajat (160-3200kW). Saatavilla: 

https://search-
ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AXD50000117994&Languag
eCode=fi&DocumentPartId=1&Action=Launch, Luettu 14.2.2019 

 
 
/9/ Lemmetty S., Ruuth T., Quach L., 2019, Haastattelu osakokoonpanonprosessista 

[suullinen]. Haastattelu liitteenä. 
/10/ Tyllinen M., Lindén M., Ukkonen P., Lintunen L., 2019, Haastattelu 

runkovaiheprosessista [suullinen]. Haastattelu liitteenä. 
/11/ Laaksonen J., Hynninen A., Niemi P., 2019, Haastattelu 

loppukokoonpanoprosessista [suullinen]. Haastattelu liitteenä. 
/12/ Ilkka L. Veijo L. & Seppo T.,  1997,     Kone- ja metallituoteteollisuuden 

tuotantojärjestelmät, Porvoo



 

 

LIITE 1. ZTESTREP-vikaraportointiprosessikuvaus 
 

 
 
 
LIITE 2. Tuotannon prosessikaavio 
 



 

 

 
 
LIITE 3. Tuotannon visuaalinen tarkastuslista     1/3 



 

 

 

 
 
            2/3 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/3 



 

 

 
LIITE 4. Osakokoonpano haastattelu       1/3

       



 

 

 
OKP 4.2.2019, Asentaja 1 

 Mikä on ensimmäinen asia mitä teette, kun uusi projekti saapuu? 

-Tutustun työkansioon, raamattu sivu (työohje), naamakuva, osaluettelot, onko 

siellä sijoittelukuvia. 

 Miten teette työjakauksen? 

-Työlistan mukaan tehdään. Jakautuu työpisteitten mukaan. 

-Jos joku on tehnyt samanlaisen kokoonpanon edelliseen kuljetuspituuteen, toinen 

pitäisi tehdä samanlaiseksi, eli olisi hyvä, jos sama henkilö tekisi sen. 

 Mikä on työjärjestys? (onko eroa sähkö, mekaniikka?) 
1. ACU kenttä 
2. Runkoon menevät mekaaniset osat (pikaliittimet, ferriittipaketit, kytkimet, 

R6/R7 osia) 
3. Runkoon latauspiirit, DCU, riviliitinlevyt, 
4. Kokoonpanot laitetaan häkkiin ja viedään runkosolun osakokoonpano alueelle 
5. LKP menevät osat: ICU kentän latauspiirit, kytkinlevyt, puhaltimet ja lämppärit 
6. Kokoonpanot laitetaan häkkiin ja viedään LKP osakokoonpano alueelle 
7. Vikailmoitukset ZTESTREP:iin 

 
 Mikä on viimeinen asia, ennen kuin viette osat eteenpäin? 

-Tarkistetaan että kaikki laput on täytetty, visuaalinen tarkastus tehty, paperit 
palautettu mappiin, jos niitä on otettu. Siistitään häkki. 
 

 Mikä on haastavinta työssä? 
-Epäselvyyksiä osaluetteloissa, asennuskuvissa, piirikaavioissa, miten niitä saa 
selvitettyä? -Osapuutteet. Allokoinnit. 
 

 Onko kehitystoiveita? 
-Työlistaa voisi kehittää. Puutteita. Miten ne kaikki saataisiin sinne?  
-Visuaalisentarkastuksen check-list kehitys. 
 

Jatkokysymyksiä: 5.2.2019 
 

 Mikä järjestys sähköisillä osakokoonpanoilla on? 
-ACU:n sivulevyt > ACU > control > kytkimet > latauspiirit > DCU > R6/R7 asennuslevyt 
> ICU-asennuspellit > lämppärit ja puhaltimet 
 

 Miten rakennatte esim. ACU-kenttää? 
2/2 



 

 

-ACU-takalevy: tutustu osaluetteloon > komponenttien sijoittelu > kourut ja kiskot > 
jäljitetään komponentit > merkataan kojetunnukset > johdotetaan piirikaavion mukaan 
> visuaalinen tarkastus 
(DCU samalla tavalla, etenkin tuplana) 
-Puhaltimissa täytyy aina tarkistaa, mihin johto menee. 
-Controllissa harvoin on sijoittelukuvaa, niin siinä täytyy tehdä sijoittelu ja mallata 
paikat. 
 

 Tehdäänkö aina samalla tavalla? 
-Jos on ihan normi ACU, voit kouruttaa ja kiskottaa ensin 
 

OKP 11.2.2019 Asentaja 2 

 
 Mikä on ensimmäinen asia mitä teette, kun uusi projekti saapuu? 

-Tutustutaan kansioon, kestää noin tunti 
 

 Mikä on työjärjestys? 
1. Vertaillaan työlistaan, löytyykö niitä listasta. Valitaan listasta kokoonpano > 

kirjataan listaan kuka tekee mitäkin. 
2. Kerään sen mekaniikan jota tarvitsen > löydetään puutteet (puutelista). 
3. Uusi kysyy paljon. 
4. Mekaniikka OKP:t ensin > esivalmistelut > kokoonpanon valmistus > järjestys 

keikan mukaan > Jos epäröi, katsoo ohjeista (epäviralliset ohjeet, joista tehdään 
viralliset) > sitten vain kasaamaan. 

5. Kun mekaniikka on kasassa, ruvetaan miettimään kojetunnuksia jne. 
6. LKP kiristää, jos on kiskoja. 
7. Merkintäluokat täytyy tietää alussa, niille on ohjeet. 
8. Johdinmerkinnät: alhaalta ylös, vasemmalta oikealle (CD:llä eri) 
9. Kooditarrat otetaan pois materiaaleista. 

 

 Onko eroa järjestyksellä, jos on LC? 
- Pääpiirteissä sama, mutta kalusteet ovat aivan erilaiset 
- Kiinnitykseen täytyy paneutua ihan eri lailla. 
- Niin lujasti kiinni, ettei ne irtoa tärinästä > luotettavat liitokset, tarpeeksi kierroksia 

ruuveissa (vähintään 3 kierrosta mutterin läpi) 
 

 Mikä on haastavinta työssä? 
- jokainen työ on erilainen, ei ole mitään vakioita 

 
 

 Onko kehitystoiveita? 
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- jokaiseen työpisteeseen omat päätteet, johon voi merkata omat työvaiheet > 
checklist elektronisesti? 

 

OKP 11.2.2019 Asentaja 3 

 
 Mikä on ensimmäinen asia mitä teette, kun uusi projekti saapuu? 

- Katsotaan listasta numeroinnin mukaan, että mikä otetaan. 
 

 Mikä on työjärjestys? 
1.  Työläimmät ensin 
2. ACU > sivulevyt > takalevy 
3. Subassembly r6-r7 ja powerit 
4. MOU kenttä, myös ennen pienempiä  
5. Mekaniikka, mutta en ole itse tehnyt niitä 
6. Listan mukaan 

 
 Onko eroa järjestyksellä, jos on LC? 

-ACU sivulevyt ei ole vielä suunniteltu, LKP ja suunnittelija auttoi samaan selvää 
 

 Mikä on haastavinta työssä? 
-Työohjeet, hahmottaminen ja komponenttien sijoittelu 
 

 Onko kehitystoiveita? 
- Että muut olisivat avoimempia uusille ideoille 
- Latauspiirin johdotus 
- Yleisohjeistus 
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Runko 4.2.2019, Asentaja 4 

 Mikä on ensimmäinen asia mitä teette, kun uusi projekti saapuu? 

- Katsotaan erikoisuudet mapista. 

-Tarkistetaan IP luokitus, käydään läpi mappia, mitä kaikkea siinä on. 

 Mikä on työjärjestys? 
1. Rungon kehikko rakennetaan ja nostetaan alustoille. Jos IP54, teipataan 

anturipalkit ennen pohjalevyn laittamista paikalleen. 
2. Pohjapalkit (jos tulee), pohjalevyt, keskitolpat, PE kiskot, sivulevyt, LC-putket, 

AC kiskot. 
3. Kiskot ja osat riippuen kentästä, osakokoonpanot, sulakkeet. 
4. DC kiskot, yleensä viimeisenä (Mikon mielipide). 
5. Tarkistus, kiristykset ja merkkaukset. 
6. Paperin täyttö. 

Banaanikenttä=DSU: Kaikki kiskotuet (AC/DC) > ”banaani” kiskot (3AUA0000129451) 

> tuet (3AUA0000129386) jotka kantaa DC-kiskoihin meneviä kiskoja > 

3AUA0000120198 s. 7 kokonaisuus > työnnetään DC kiskot > kiristetään, merkataan > 

työnnetään AC-kiskot sisään > 3AUA0000120198  s.6 kokonaisuus > Pikaliitin paikalle  

> Yhdistetään kiskot. 

-ICU:lla ei ole niin väliä järjestyksellä 

 
 Mikä on viimeinen asia jonka teette, kun viette kaapin loppukokoonpanoon? 

-Merkataan tunnit ja tehdään visuaalinen tarkistus. 
 

 Mikä on haastavinta työssä? 
-Kiskot (varsinkin ICU kentän syöttö), uudet kentät mitä ei ole ennen tehty. 
 

 Onko kehitystoiveita? 
-Enemmän tietoa kaupasta. 
 

Jatkokysymyksiä: 5.2.2019 
 

 Miten kokoatte kaapin? (ylhäältä alas, takaa eteen..?) 
-Riippuu niin paljon osista ja kentistä, vähän sieltä sun täältä. 
-Joissakin kentissä on järjestys, mutta seuraa loogista viivaa. 
 



 

 

 Onko eroa järjestyksellä, jos on LC? 
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-Riippuu kentistä 
-Jotkut kentät voi rakentaa missä järjestyksessä tahansa, joissakin on tärkeää pitää 
järjestys. 
-Putki on hyvin tärkeä, varsinkin takaputki täytyy laittaa mahdollisimman alussa. 
-INU-kentät on erilaisia: AC-kiskot > pikaliittimet > taso johon asennetaan INU:t > 
Viimeisenä etutuki. 
 
 
 
 

Runko 5.2.2019 Asentaja 5 

 
 Mikä on ensimmäinen asia mitä teette, kun uusi projekti saapuu? 

-Merkataan työn aloitus ja tarkistetaan erikoisuudet. 
-Katsotaan naamakuvaa/mittakuvaa. 
-Haetaan osakärryt työnumeron perusteella. 
 

 Mikä on työjärjestys? 
1. Runkopalkit laitetaan lattialle mittakuvan mukaan. 
2. Runkokehikon kasaus. 
3. Nostetaan nosturilla alustoille. Jos on lyhyt (alle 60cm) kaappi, se pitää tukea. 
4. Pohjalevyt > välitolpat > sivuseinät > PE-kiskotus > DC/AC kiskojen kannakkeet. 
5. Mietitään voiko laittaa AC tai CD kiskoja ensin, riippuu kaapista. 
6. Kenttä kerrassaan tekemään. 
7. Jos isot kiskostot, mietitään järjestys. 
8. Jos nostettavia, niin alhaalta ylös. 
9. Nosturilla nostetaan, jos on painavia kiskoja tai kiskopaketteja. 
10. Sähköiset osakokoonpanot haetaan OKP kärryistä, kun niitten aika on. 
11. Asennetaan sähköiset OKP:t. Muistetaan virtaliitokset, niistä on jo ohje. 
12. Tarkistusvaihe: tarkistetaan virtaliitokset, yleisesti katsotaan, että kaikki on 

kuvien mukaisesti. Poralastut imuroidaan kentistä pois. Merkataan OKP-
henkilönumerot tarkistus lappuun. Virtaliitos lappu. AC, DC, PE-kiskojen 
asentajien henkilö numero. 

13. Täytetään visuaalisen tarkastuksen lappu, merkataan tunnit ja työn lopetus 
pvm. 

 
 Onko eroa järjestyksellä, jos on LC? 

-Runkokehikko > sivuseinät + vahvikekulmat > jäähdytysputket > PE-kiskot > 
voiko/tarvitseeko AC/DC-kiskot laittaa alussa. 
-Jäähdytysputken asento pitää tarkistaa ja reiät suojataan sille tarkoitetulla teipillä. 
-Katsotaan mekaniikka, mitä voi tehdä missä järjestyksessä. 
-Haetaan OKP. 
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-Mietittävä voiko johonkin kenttään kasata valmiiksi kiskopaketteja, ja nostaa 
paikoilleen. 
-Tarkastus. 
-Erot: vesiputket, vahvikekulmat 
-LC-putket pitää tulla ajoissa! 
 

 Mikä on viimeinen asia jonka teette, kun viette kaapin LKP? 
-Ylijääneet osat kerätään kärryyn tai kaappiin ja viedään puskuriin. Ja tietenkin siivous! 
 

 Mikä on haastavinta työssä? 
-Nostot 
-Muutokset, tulee koko ajan uusia kenttiä. 
-Väärintehdyt osat (haastavaa/ärsyttävää). 
 

 Onko kehitystoiveita? 
-3D asennusjärjestys, sähköinen työohje 
-Läppärit 
-Työtuntien raportointi sähköiseen muotoon (esim. SAP:iin) 
-Sceleton suit, kun nostaa DC kiskot. 

Runko 11.2.2019 Asentaja 6 ja 7 

 
 Mikä on ensimmäinen asia mitä teette, kun uusi projekti saapuu? 

- Merkataan työn aloitus. Mapista käydään läpi IP-luokka ja EMC-luokitus. 
Erikoisuudet ohjelehdestä. 

 
 Mikä on työjärjestys? 

1. Katsotaan kuvista mitä kenttiä tulee (Pauli kirjoittaa kuviin mikä kenttä on 
mikäkin) 

2. Runko ala-anturapalkit ja välipalkit lattialle > ruuvataan kehikko > runkotolpat 
> tolppatulpat, katsotaan kuvista, miten ja minne ne tulevat, käyttöihin, isu, 
inu jne. tulee myös keskelle tulppia > ylä-anturapalkki > ylä-palkit > nostetaan 
kehikko kuljetus-alustojen päälle > pohjalevyt ja pohjatuet > tolppatuet + 
keskitolpat > tolppaan alaruuvit paikalle > PE-kiskot. 

3. Tarkistetaan AC-kiskojen määrä > AC-kisko kannakkeet + tulpat > Jos pystyy 
(riippuen keikasta) laitetaan AC-kiskot (tarkistetaan kuvista, miten AC kiskot 
tulee). Pitää huomioida miten AC-kiskot tulee, ne sitten määräävät miten loput 
kaapista rakennetaan. (Pauli laittaa AC ensin ja Lauri vasta sivulevyjen jälkeen). 

4. Sivulevyt > asennusalustat > läpivientialustat, voi tehdä missä vaiheessa 
tahansa > loput komponentit > DC-kiskot (missä vaiheessa tahansa, paitsi jos 
DCU tai ADU kenttä)  
 

 Onko eroa järjestyksellä, jos on LC? 
- Kehikko > lattia > keskitolpat > sivuseinät (pitää sahata) > vesiputket > 

kiskokannakkeet > AC-kiskot > DC-kiskot > kenttien mukaan. 
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 Mikä on haastavinta työssä? 

- Lauri kaipaa lisää haasteita 
- Banaanikenttä 
- Raskaita kokoonpanoja (kiskopaketit) 
- Fyysinen työ, tuo haasteita 
 

 Onko kehitystoiveita? 
- IP-ohjeet ja sellaiset, voisi olla mukana kansiossa 
- Runko voisi tehdä oman ohjeen itse. (Lauri) Siihen tarvitsee läppärin ja kameran. 
- Sahaamisen tarve pois LC:stä 
- SHOVEL:in kuvia pitäisi päivittää 
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LKP 11.2.2019, Asentaja 8 

 Mikä on ensimmäinen asia mitä teette, kun uusi projekti saapuu? 
- Tutustutaan kuviin; luetaan ”raamattu sivu”. Tarkistetaan erikoisuudet. 

 
 Mikä on työjärjestys? 

1. Haetaan keräilykärryt rungosta, OKP:stä ja vaihe 24 kärryt. 

2. Katsotaan mihin vaiheeseen on jäänyt rungosta. 

3. ACU: johdotuksen loppuun saattaminen, tarkistetaan että johdot ovat oikeassa 

riviliittimessä. Luetaan piirikaaviosta. Loppu johdotus. 

4. ICU: Päävirtapiirin johdotus + reititys > Ohjaus piuhojen reititys/johdotus > Jos 

kiskot ovat paikallaan, ilmakatkaisijan asennus + kiristys > Päävirtapiirien 

kytkennät kiskoihin/kojeisiin > Ilmakatkaisian kytkentä, ohjauspiuhojen kytkentä 

> Kourun kannet. 

5. Moduulikentät (INU/ISU): DC sulakkeiden asennus > jos latauspiiri, 

latauspiirin piuhojen reititys ja kytkentä, latausvalvontakortin johdotus (jos on 

latauspiiri) > muu kouruttaminen (sivuihin jne.) > X50 johdotus (jos lämmittimet 

+ 230V jännitemoduuleita) > moduuleitten asennus + DC kytkennät niihin > 

Moduulien valokuidut > STO kaapelointi > kourunkansien asennus 

-ISU:n LCL filtterin asennus + kiskotus > AC sulakkeiden asennus > LCL filtterin 

puhallin pois + AC kiskojen kytkentä > puhallin takaisin 

6. DCU: Sivuseinien kouruttaminen > riviliittimien asennus sivuseiniin > OKP 

piuhojen loppuasennus + muu johdotus  

7. OPU: ovipuhaltimien johdotus + stotsit > kiskojen vaihemerkkaus + PE 

8. BCU (breaking chopper unit): DC sulakepohjien + sulakkeiden asennus > DC 

kaapeloinnit > kiskosta sulakepohjille > sulakepohjalta katkoille > jarrukatkojen 

asennus kaappiin > jarrukatkoille häiriönpoistajan asennus kaappiin > vasemman  
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sivuseinän kouruttaminen + kojeet (rivarit, stotsit, releet) > Jarrukatkojapiirin 

johdotus > kourun kannet kiinni 

9. Yläkourujen asennus (koko KP) > X25 jakoriviliittimien asennus > 

jänniteketjujen kaapelointi + asennus > kaikkien kourupohjien teippaus (jos 

marine) > kourun kannet 

10. Lämmittimet, jos tulee: lämmittimien asennus, reititys ja johdotus.  

11. Johdotuksen jälkeen: rungon tiivistäminen; IP-luokka, EMC 

12. kattojen asennus > takaseinät + takaseinien tukien asennus > päätyseinät > 

nostopalkit  

13. Ovien asennus + kytkentä, jos kojeita ovessa, niitten piuhareittien teko. Ovi 

ritilät. Ovisolu laittaa oven tarrat 

14. Verkkojen ja suojien asennus koko KP 

15. Paperityöt, tarkistuslista, liitospala-lappujen printtaus, tuntikirjaus. 

 Onko eroa järjestyksellä, jos on LC? 
- Valmistetaan hanapaketit > asennetaan lauhduttimiin vesinipat > pääputkien 

asennus + nipotus (koko KP) 
- ICU: Enemmän mekaniikkaa ennen katkoja.  
- Moduulikentät: lauhduttimien asennus > hanapakettien asennus + putkitus > 

moduulien asennus.  
- Moduulien puhaltimet asennetaan ja johdotetaan. (AIR:issa ne on moduulissa 

valmiina) 
- Moduulikentässä kääntökehikko (ilmassa ei ole) (DCU:n korvike) >kaapeleitten 

sisäänvienti + kytkentä (ei tule aina) 
- LCL-kentät: (joskus runko laittaa filtterit, mutta jos ei) katsotaan että kaikki 

mekaniikka on tehty (pleksit jne.) > nostetaan filtterit kaappiin > loput kiskotukset 
> pultit + kiristys > sivuseinien kourut + kojeet > filttereihin tulevat johdotukset > 
putkitus > kourun kannet > suojapleksit > kondensaattoripakettien asennus + 
johdotus  

- Loppu sama kuin ilma (katot, seinät…). 
- Painetestit, joissakin kaapeissa vesilaitoksen asennus + johdotus 
 

 Mikä on viimeinen asia jonka teette, ennen kun viette kaapin koestamoon? 
- Visuaalinen tarkastus + muut paperityöt 



 

 

- Ztestrep kirjaukset, jos ei ole vielä tehty 
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 Mikä on haastavinta työssä? 
- Uusien laitteiden kanssa, kun kukaan ei oikein tiedä mitään, niin proto-vaiheessa 
- Revisioiden hallinta! 
 

 Onko kehitystoiveita? 
- Revisioiden hallinta sujuvammaksi 
- Toleranssit ovat huonoja, osat eivät mene paikoilleen helposti. 

 

LKP 11.2.2019 Asentaja 9 ja 10 

 
 Mikä on ensimmäinen asia mitä teette, kun uusi projekti saapuu? 

- Katsotaan ohjeet ja kuvat läpi, hankalat osat ensin pois 
 

 Mikä on työjärjestys? 
1. Kiskoihin liittyvät johdotukset 
2. Kosketussuojia, kojeet, piuhaa 
3. Lämmittimet, ajoissa 
4. Kouruja 
5. Jos on samanlaisia KP:itä, kannattaa käydä katsomassa toista, että tulee 

samanlainen 
6. Ne jotka jäävät piiloon, jonkun taakse, kannattaa tehdä ajoissa 
7. Moduulit loppuvaiheessa, ettei sinne putoa mitään  

 

 Onko eroa järjestyksellä, jos on LC? 
- Putket ajoissa paikalleen 
- Putkilla on vakiopaikat, muilla tavaroilla on sovellusvaraa 
 

 Mikä on haastavinta työssä? 
- Johdotus ja reititys 
- Tilan puute, mitä uudempi laite, sitä ahtaampi kenttä 

 
 Onko kehitystoiveita? 

- Kokoonpano kuvissa voisi olla enemmän mittoja 
- Asennuskuvat ovat ahtaita, liikaa tavaraa samalla sivulla 
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