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Lyhenteet 

5S Viiden ässän kehitystyökalu. 

ABS Akryylinitriilibutadieenistyreeni, amorfinen kestomuovi. 

Control plan  Ohjaussuunnitelmat. 

EP Epoksi, eli kaksikomponentti kertamuovi.

FMEA  Vika-ja vaikutusanalyysi/riskien arviointitaulukko.

FMECA  Vikaluokituksella täydennetty FMEA. 

PA Polyamidi, osakiteinen kestomuovi. 

PC Polykarbonaatti, amorfinen kestomuovi. 

PE Polyeteeni, osakiteinen kestomuovi. 

PP Polypropeeni, osakiteinen kestomuovi. 

PS Polystyreeni, amorfinen kestomuovi. 

PUR Polyuretaani, kertamuovi. 

RPN  Riskien prioriteettinumero FMEA taulukossa. 

Tuote X  Kokoonpantava tuote, sisältää 12 erilaista osaa. 

UP Tyydyttämätön polyesteri, kertamuovi. 

Yritys Y  Valukumpu Oy:n asiakas. 

⁰C  Astetta Celsiusta. 

kN  Kilo Newton, voiman yksikkö. 

mm  Millimetri, pituuden yksikkö. 
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1 Johdanto 

 

 

1.1 Valukumpu Oy 

 

Valukumpu Oy on vuonna 1979 perustettu yritys, jonka toimitilat sijaitsevat Joen-

suussa Itä-Suomessa. Valukumpu Oy on erikoistunut tarkkuusruiskuvalettuihin, 

meistettyihin sekä pintakäsiteltyihin tuotteisiin. Kyseinen yritys on laajentanut toi-

mialaansa tällä hetkellä lääkinnällisiin tuotteisiin ja se tarjoaa myös täysauto-

maattikokoonpanoa sekä sopimusvalmistajana että alihankkijana. Vuodesta 

2011 lähtien Valukumpu Oy on ollut osa Ouneva Groupia. Ouneva Group on 

vuonna 1972 perustettu suomalainen perheyritys ja siitä on sähkökomponenttien 

kysynnän myötä tullut vahva kansainvälinen järjestelmätoimittaja. (Ouneva 

Group 2019.) 

 

1.2 Tavoite ja eteneminen 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää yrityksen tuotantoa tuotteen X osalta ja 

ennen kaikkea parantaa laatua. Tämän kaiken aikaansaamiseksi tulee ensiksi 

tutkia kaikki saatavilla olevat reklamaatiotiedot, jotta tiedetään, minkä takia rekla-

maatioita tulee minkäkin verran. Reklamaatiotietojen tueksi tehdään riskien arvi-

ointitaulukko, jossa riskit pisteytetään suuruusjärjestykseen. Reklamaatioiden tut-

kimisen jälkeen tiedetään, mihin tulee käyttää enemmän aikaa ja mihin 

vähemmän. 

 

Analysoinnin jälkeen voidaan päätellä, minkä takia tuotteita reklamoidaan. Toi-

menpiteiksi osoittautuivat yksinkertaiset asiat, kuten ohjeistusten selkeyttäminen 

ja työntilan parantaminen. Seuraavaksi keskityttiin tekemään Control plania, 

missä näkyy, mitä kyseisistä osista mitataan, toleranssit sekä mitattavan kohdan 

nominaalimitta. Viimeiseksi parannettiin alihankkijan tuotantotilaa 5S:n avulla yh-
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dessä alihankkijan kanssa. Tässä opinnäytetyössä ei käsitellä tuotannon nopeut-

tamista, vaan keskitytään laadun parantamiseen yhteistyössä alihankkijan 

kanssa. 

 

 

2 Opinnäytetyön tietoperusta 

 

 

Tämän opinnäytetyön tietoperustaosiossa käydään läpi opinnäytetyöhön keskei-

sesti liittyviä asioita. Koska kyseessä on 12 erilaisesta osasta kokoonpantava 

tuote, sen valmistukseen tarvittavat erilaiset valmistusmenetelmät käydään läpi. 

Tämän lisäksi osiossa on kerrottu laadun kehittämiseen käytettävät työkalut, ku-

ten vika- ja vaikutusanalyysi, Control plan ja 5S. Kyseisten kohtien lisäksi osio 

sisältää määritelmät reklamaatioista, kokoonpanosta ja ohjeistuksista. 

 

 

2.1 Meisto 

 

Meistotekniikaksi kutsutaan metallin leikkaamista tai muovaamista joko levystä 

tai nauhasta, joka syötetään joko käsin tai automaattisesti meistokoneelle. Tätä 

tekniikkaa käytetään lähinnä volyymien ollessa suuria. Meistotekniikassa työka-

lua käyttää puristin, joka muovaa sen avulla kappaleen. Tärkeimmät työkalutyypit 

meistossa ovat leikkain, meisti ja vedin, sillä lähes kaikki meistotyökalut koostu-

vat kyseisistä työkaluista. (Ihalainen, Aaltonen, Aromäki & Sihvonen 2002, 232-

233.) Kuvassa 1 puristin ja työkalu toiminnassa. 

 



8 

 

 

Kuva 1. Puristin ja työkalu. 

 

Meistotekniikka koostuu leikkaavista, taivuttavista ja syvävetävistä laitteista. Tuo-

tannossa voidaan käyttää tuotetta valmistettaessa yhdistelmätyökaluja, jotka te-

kevät useita eri toimenpiteitä kappaleelle. Esimerkiksi koneen työvaiheet voivat 

olla leikkaus ja tämän jälkeen taivutus. (Ihalainen, Aaltonen, Aromäki & Sihvonen 

2002, 239.) Kuvassa 2 meistityökalu. 
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Kuva 2. Meistityökalu. 

 

 

2.1.1 Leikkaaminen 

 

 

Leikkaamiseksi kutsutaan työvaihetta, jossa lävistetään reikä esimerkiksi metal-

linauhaan eli rainaan tai irrotetaan aihio kokonaan pois rainasta. Leikatessa muo-

dostuu sekä haluttu aihio että jäte, jota ei käytetä tuotannossa. Leikkain koostuu 

kahdesta osasta, pistimestä ja tyynystä. Näiden väliin asetetaan leikattava raina, 

pistin tekee iskun, jolloin kappaleeseen saadaan reikä. (Ihalainen, Aaltonen, Aro-

mäki & Sihvonen 2002, 233-236.) 

 

Työkaluina leikkaamisessa vaihtoehtoina ovat avo-, levyjohteinen-, tai pylväsjoh-

teinen leikkain. Avoleikkain koostuu ainoastaan tyynystä ja pistimestä, mikä tar-

koittaa, ettei sitä pystytä ohjaamaan tarkasti, vaan ohjaus tapahtuu puristimien 

johteiden avulla. Leikkain on tämän takia epätarkka ja siksi sitä käytetään vain 

pieniä kappalemääriä tehdessä. Levyjohteinen leikkain on vastaavasti tarkempi 
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ja sopii suurille kappalemäärille. Tämä johtuu siitä, että leikkaimen irrotuslevy oh-

jaa pistinten liikettä. Pylväsjohteinen leikkain sisältää puolestaan johdepylväitä, 

jotka ohjaavat pistinten ja tyynyjen liikettä. Tämä leikkain on tarkin ja eniten käy-

tetyin, koska pistimet ja tyynyt ovat täysin riippumattomia puristimien toiminnan-

tarkkuudesta. (Ihalainen, Aaltonen, Aromäki & Sihvonen 2002, 233-236.) 

 

 

2.1.2 Taivuttaminen 

 

 

Taivutuksella tarkoitetaan sitä, että aihio valmistetaan tiettyyn muotoon tai kul-

maan, meistin avulla. Meisti on taivuttava tai muuten muovaava työkalu, joka 

koostuu painimesta ja vastimesta. (Ihalainen, Aaltonen, Aromäki & Sihvonen 

2002, 236-239.) 

 

Taivutettaessa aihiota on syytä muistaa kaksi perusasiaa. Ne ovat ulkopinnan 

murtuminen ja takaisinjousto. Kappaleen murtuminen myöhemmin käytössä voi 

aiheuttaa vaaratilanteita ja takaisinjousto puolestaan voi aiheuttaa sen, ettei 

kulma ole toleranssialueen sisäpuolella. Murtuminen ja takaisinjousto ovat mate-

riaalista ja kappaleen muodosta riippuvaisia tekijöitä, jotka aiheutuvat kappalee-

seen jääneistä jännityksistä. (Ihalainen, Aaltonen, Aromäki & Sihvonen 2002, 

236-239.) 

 

 

2.1.3 Syväveto 

 

Syvävedolla tarkoitetaan sitä, että ohuesta metallilevystä (alle 3 mm) muovataan 

astiamainen kappale. Tämä tapahtuu niin, että levy puristetaan levypidättimien 

avulla reunoista kiinni ja pyöristetty vetopainin painaa muodon metallilevyyn. Sy-
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vävedon etuina on se, että valmis kappale on jäykkä, kevyt, tarkka ja hyvälaatui-

nen. Tämän lisäksi kyseistä menetelmää käytettäessä sarjatuotannossa on val-

mistus nopeaa ja edullista. (Ihalainen, Aaltonen, Aromäki & Sihvonen 2002, 239-

245.)  

 

 

 

Kuva 3. Syvävedetty kappale (OLP-Tuotanto Oy 2019). 

 

Kuva 3 havainnollistaa sen, että syvävedossa ei välttämättä kerralla pyritä pää-

semään haluttuun lopputulokseen, vaan vetopainimen kokoa muutetaan vähitel-

len ja päästään lähemmäksi halutun tuotteen kokoa. 

 

 

2.1.4 Puristimet 

 

Puristimet ovat koneita, joiden perusosa on runko ja ne ovat joko mekaanisia tai 

hydraulisia versioita. Mekaaniset puristimet siirtävät sähkömoottorin tuottaman 

energian puskimeen, kun taas hydraulinen puristin saa energiansa hydrostaatti-

sen paineen vaikuttaessa mäntää vasten. Paineen luo pumppu, jota sähkömoot-

tori käyttää. (Ihalainen, Aaltonen, Aromäki & Sihvonen 2002, 248-251.) 
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Puristimet voidaan jakaa rungossa olevien pylväiden mukaan yksi-, kaksi- tai ne-

lipylväisiin puristimiin. Pylväiden määrä kertoo puristimen voimasta. Yksipylväi-

sellä eli C-runkoisella puristimella päästään 5000 kN:iin asti, kun taas kaksi- ja 

nelipylväisellä yli 5000kN. (Ihalainen, Aaltonen, Aromäki & Sihvonen 2002, 248-

251.) 

 

 

2.2 Meistetyn kappaleen jatkokäsittely 

 

Yleisimpiä meistettyjen kappaleiden jatkokäsittelytapoja ovat pinnoitusten lisää-

minen, poraaminen ja kierteytys. Tässä osiossa käsitellään hopeointia sekä rei-

kien kierteytystä. Kyseisen tuotteen osista kolme sisältää hopeapinnoitteen ja 

yksi myös kierteen. 

 

 

2.2.1 Reiän kierteytys kierretapilla 

 

Kierrettä käytetään yleisesti muodostettaessa mekaaninen liitos. Kierteillä voi-

daan kuitenkin myös muuntaa pyörivä liike suoraksi tai pieni voima suureksi. 

(Sandvik Coromant 2019, 3.) 

 

Kierteitä voidaan valmistaa niin pylväsporakoneissa kuin koneistuskeskuksissa. 

Manglaavan ja perinteisen kierretapin ero on se, että perinteinen kierretappi leik-

kaa kierteen kappaleeseen, kun taas manglaava ”mankeloi” kierteen. Manglaava 

kierretappi soveltuu erityisesti pehmeille materiaaleille, kuten alumiinille. Mang-

laava kierre on lujempi ja se vaatii öljyisemmän leikkuunesteen kuin tavallinen 

leikkaava kierretappi. (Combitecno 2019.) 
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Muita eroja leikkaavan ja manglaavan tapin välillä löytyy alkureiän koosta. M5 

kierrettä tehdessä manglaavan kierretapin alkureiän tulee olla 4,65 mm kun taas 

leikkaavalla kierretapilla tehdessä alkureiän tulee olla 4,2 mm. (Combitecno 

2019.) Kuva 4 havainnollistaa sen, miten leikkaavien ja manglaavien kierretap-

pien alkureiät eroavat toisistaan.  

 

 

Leikkaavan ja manglaavan kierretapin alkureikien 
koko 

 Leikkaava Manglaava   

      
M3 2,8 mm  2,5 mm   

      
M4 3,7 mm  3,3 mm   

      
M5 4,65 mm  4,2 mm   

      
M6 5,55 mm  5,0 mm   

      
M8 7,4 mm  6,8 mm   

      
M10 9,25 mm  8,5 mm   

      

      
Kuva 4. Kierretappien alkureiät (Combitecno 2019). 

 

 

 2.2.2 Elektrolyyttinen hopeointi 

 

Hopeointia käytetään, kun halutaan kappaleeseen parempi sähkön- ja lämmön-

johtokyky. Tämän lisäksi hopeapinnoite aikaansaa kappaleelle paremman kor-

roosionkeston ja omaa myös antibakteerisia ominaisuuksia. Haittapuolena hope-

oinnilla on se, että hopea tummuu, kun se muodostaa sulfideja ja oksideja 

ollessaan kosketuksessa ilman kanssa. Tummumista voidaan kuitenkin hidastaa 

passivointikäsittelyllä, mikä ei vaikuta hopeoinnin saavutettuihin hyötyihin. (Eforit 

2019; Mecapinta 2019.) 
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Elektrolyyttisellä hopeoinnilla tarkoitetaan sitä, että tasavirran avulla metallin pin-

taan saadaan hopeapinnoite. Pinnoitettava metalli eli katodi asetetaan tasavirran 

negatiiviseen napaan ja hopea eli anodi positiiviseen napaan. Anodi ja katodi 

upotetaan elektrolyyttikylpyyn. Kylpy alkaa liuottaa anodilta hopeaa kylpyyn, mikä 

siirtyy tasavirran vaikutuksesta pinnoitettavan metallin päälle pinnoitteeksi. (Te-

räsrakenneyhdistys 2019.) Kuvassa 5 Valukumpu Oy:n hopeointikylpylinja. 

 

 

Kuva 5. Hopeointikylpylinja. 

 

 

2.3 Muovit 

 

 

Muovit eli polymeerit jaetaan yleisesti kerta- ja kestomuoveihin. Eri muoveilla on 

paljon erilaisia ominaisuuksia, minkä takia muoveja pystytään käyttämään lähes-

tulkoon missä tahansa tuotteessa. Hyviä ominaisuuksia ovat muun muassa ke-

veys, korroosion kesto, läpivärjättävyys, lujuus painoon nähden ja helppo muo-

vattavuus. Huonoina puolina muoveilla on viruminen sekä ominaisuuksien 

riippuminen lämpötilasta. (Kurri, Malen, Sandell & Virtanen 1999, 20-21.) 
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Muovit kehittyvät koko ajan ja niitä kehitellään jatkuvasti lisää. Erilaiset lisäaineet 

antavat muoveille uusia ominaisuuksia ja tekevät ominaisuuksien säätämisestä 

mahdollista. Esimerkiksi lujitetun muovin kestävyyttä voidaan verrata teräkseen. 

Ehkä kuitenkin muovin suurin etu ominaisuuksien lisäksi on nopean sarjatuotan-

non mahdollisuus. Ruiskuvalutuotannossa jaksoaika voi olla vain muutamia se-

kunteja, mikä tekee valmistuksesta myös edullista. (Kurri, Malen, Sandell & Vir-

tanen 1999, 20-21.) 

 

 

2.3.1 Kertamuovi 

 

Kertamuovit tehdään kovettamalla nestemäinen hartsi kovettimen avulla. Hartsin 

ja kovettimen lisäksi käytetään usein lujitteita, kuten lasikuitua, parantamaan tuot-

teen kestävyyttä. (Plastics 2019; Leomuovi 2019.) 

 

Kertamuoveissa polymeeriketjut ovat kiinnittyneet toisiinsa lujasti pitkittäisillä ja 

poikittaisilla sidoksilla, tällöin ei polymeeriketjujen irrottaminen lämmön avulla ole 

mahdollista. Kyseinen rakenne antaa muoveille hyvän lämmönkeston ja mekaa-

nisen keston. Huonona puolena kertamuoveissa on niiden kierrättämisen vai-

keus, koska kyseisiä muoveja ei voida sulattaa ja muotoilla uudelleen. (Kurri, Ma-

len, Sandell & Virtanen 1999, 22.) 

 

 

2.3.2 Kestomuovi 

 

Kestomuovien polymeeriketjut ovat suoria tai haarautuneita ja niiden toisiinsa yh-

distävät voimat ovat heikot. Lämmittäessä polymeerien ketjut alkavat liikkua ja 

muovi alkaa pehmetä. Kun lämmittäminen jatkuu riittävän pitkään, muovi alkaa 

lopulta sulaa. Tämä johtuu siitä, että polymeerien väliset poikittaiset sidokset ovat 

katkenneet. Kun kestomuovit jäähtyvät, se alkaa muodostaa sidoksia uudelleen. 
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Tämän takia kestomuoveja voidaan sulattaa ja muovailla aina uudelleen. (Kurri, 

Malen, Sandell & Virtanen 1999, 21.) 

 

Kestomuovit jaetaan amorfisiin ja osakiteisiin muoveihin. Amorfinen kestomuovi 

ei sula, vaan se pehmenee lämmitettäessä. Etuina amorfisilla muoveilla on 

osakiteisiä muoveja pienempi jälkikutistuma ja ne kieroutuvat huonommin. (Leo-

muovi 2019.) 

 

Osakiteiset muovit muuttuvat sulamispisteessä täysin nesteeksi. Ne eivät peh-

mene lämmitettäessä ja tämän takia ne kestävät kuormituksia korkeissakin läm-

pötiloissa. Amorfisiin kestomuoveihin verrattuna ne ovat väsymislujempia ja ke-

mikaaleja kestävämpiä. (Leomuovi 2019.) 

 

 

2.3.3 Ruiskuvalu 

 

Ruiskuvalukone koostuu sulku-, ruiskutus-, ohjaus- ja hydrauliyksiköstä, jotka 

ovat kiinnitetty ympäröivään runkoon. Sulkuyksikkö huolehtii muotin liikkeistä, 

kun muotti suljetaan tai avataan. Muotin sulkeutumisen tulee tapahtua niin, ettei-

vät muotinpuoliskot kolahda toisiinsa, vaan ne menevät pehmeästi kiinni. Jakson 

lopussa se työntää ruiskuvaletun osan ulos muotista ulostyöntäjien avulla. Sul-

kuyksikköjä on hydraulisia suorasulkujärjestelmiä, polvinivelsulkujärjestelmiä tai 

mekaanishydraulisia järjestelmiä. (Kurri, Malen, Sandell & Virtanen 1999, 74, 78.) 

Kuvassa 6 Engel-merkkinen kestomuovin ruiskuvalukone. 
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Kuva 6. Kestomuovin ruiskuvalukone. 

 

 

Ruiskutusyksikkö huolehtii muovigranulaatin vastaanottamisesta, sen plastisoin-

nista, sulan muovimassan sekoittamisesta sekä ruiskuttamisesta muottiin halu-

tulla nopeudella. Ruiskutusyksikön sulatussylinterin suutin pitää ajaa ruiskuvalua 

aloitettaessa eteen siten, että se kiinnittyy muotin suuttimeen. Sulatussylinteri pi-

detään edessä koko ruiskuvaluajon ajan, jotta suuttimet eivät kulu turhaan. Ruis-

kutusyksikkö koostuu sulatussylinteristä ja kierukkaruuvin osista. (Kurri, Malen, 

Sandell & Virtanen 1999, 74, 79.) 

 

Ohjausyksikön avulla ruiskuvaluprosessia pystytään säätämään ja valvomaan 

tietokoneen avulla. Tietokoneen avulla sulkuyksikön liikkeitä voidaan ajoittaa ja 

muotin sulkuvoimaa säätää. Vastaavasti ruiskutusyksiköstä pystytään säätä-

mään annoksen kokoa, vastapainetta, jälkipainetta sekä sylinterin lämpötilaa. 

Ohjausyksikön kautta ohjataan myös lisälaitteita, se tekee vianetsintää ja sen 

avulla pystytään toteuttamaan graafisia esityksiä. (Kurri, Malen, Sandell & Virta-

nen 1999, 71-85.) 
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Ruiskuvaluprosessi etenee seuraavasti: 

1. Muotti sulkeutuu. 

2. Ruiskutusyksikkö liikkuu eteen. 

3. Ruiskutus ja jäähdytys alkaa. 

4. Jälkipaineen käyttö. 

5. Annostus ja muovin plastisointi. 

6. Muotti aukeaa ja työntää kappaleen ulos. 

 

Kun ruiskuvalukone on automaattiajolla, kyseinen työkierto alkaa aina alusta kap-

paleen valmistumisen jälkeen. Aluksi muotti sulkeutuu ja ruiskutusyksikkö liikkuu 

eteen. Kohtaa 2 ei kuitenkaan tapahdu kuin ensimmäisellä työkierrolla, sillä ruis-

kutusyksikkö pysyy koko ajan edessä. (Kurri, Malen, Sandell & Virtanen 1999, 

71-85.) 

 

Ruiskutuksen aikana kierukkaruuvi työntää sulaa muovia eteenpäin suurella pai-

neella sekä nopeudella muotin muottipesiin. Muovin tulee ruiskuttua muottiin sa-

manaikaisesti, jotta jäähtymisaika on ympäri kappaleen sama. Kun annos on ruis-

kutettu muottipesiin, käytetään jälkipainetta, minkä avulla pystytään työntämään 

kutistumisen verran lisää muovia muottipesiin. Näin kappaleeseen ei myöskään 

tule imuja tai reikiä. (Kurri, Malen, Sandell & Virtanen 1999, 71-85.) 

 

Jäähdytysaika on riippuvainen kappaleessa käytettävästä materiaalista, muotti-

lämmöstä, ulostyöntölämpötilasta ja seinämänpaksuudesta. Se on kuitenkin ruis-

kuvaluprosessin ajallisesti pisin vaihe. (Kurri, Malen, Sandell & Virtanen 1999, 

71-85.) 

 

Plastisointi on muovin sulattamista lämpövastuksien ja kierukkaruuvin kitkan 

avulla ruiskutussylinterissä. Samalla muovisula sekoittuu ja haluttu annostus siir-
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tyy ruuvin eteen synnyttäen painetta ruuviin, joka alkaa perääntyä. Ruuvin pe-

rääntymistä hidastetaan vastapaineen avulla, mikä takaa hyvän plastisoinnin 

muoville. (Kurri, Malen, Sandell & Virtanen 1999, 71-85.) 

 

Viimeinen vaihe ruiskuvaluprosessissa on muotin avautuminen ja kappaleen 

ulostyöntö. Tässä on otettava huomioon seuraavia asioita: kappale on jäähtynyt 

riittävästi, muotin tulee aueta riittävästi, ulostyöntäjien liike ja mahdollisten robot-

tien liikeradat. Tässä pyritään siihen, ettei mikään osa joudu menemään ääri-

asentoon, sillä se kuluttaa kyseistä osaa jokaisella kerralla. (Kurri, Malen, Sandell 

& Virtanen 1999, 71-85.) 

 

Osakiteisten muovien ja amorfisten muovien ruiskuvalussa tulee ottaa huomioon 

seuraavia asioita. Koska amorfisilla muoveilla ei ole sulamispistettä, vaan ne peh-

menevät hiljalleen sulaan olomuotoon, tulee niiden sulattamisen tapahtua tasai-

sesti koko kierukkaruuvin matkalla. Plastisointivaiheessa vastapaineen tulee olla 

mahdollisimman pieni. Kyseiset muovit säilyttävät molekyylirakenteen koko ruis-

kuvaluprosessin ajan, eivätkä ne kiteydy. Tämä tarkoittaa, että muottipesät voi-

daan täyttää hitaammin kuin osakiteisiä muoveja ruiskuvalettaessa. Tärkeätä 

amorfisia muoveja ruiskuvalettaessa on, että ne kuivataan kunnolla. Amorfisten 

muovien etuina ovat pieni jälkikutistuma, kappaleet ovat mittatarkkoja, ne läm-

pölaajenevat vain vähän, ruiskutus muottiin on helppoa ja ne ovat jäykkiä. Ylei-

simpiä amorfisia muoveja ovat esimerkiksi PS, ABS ja PC. (Kurri, Malen, Sandell 

& Virtanen 1999, 83.) 

 

Osakiteisiä muoveja ruiskuvalettaessa vastaavasti tärkeitä asioita ovat nopea su-

lattaminen, amorfisia muoveja korkeamman vastapaineen käyttö sekä nopea 

ruiskutus muottiin. Nämä johtuvat siitä, että muovi jähmettyy nopeasti eikä sulat-

tamiseen riitä pelkät lämpövastukset ruiskutusyksikössä, vaan kierukkaruuvin 

muotoilulla on suuri merkitys. Muovigranulaatin kuivaustarve on materiaalista riip-

puvainen. Kyseiset muovit kutistuvat enemmän kuin amorfiset muovit ja mitta-

tarkkojen tuotteiden valmistus on vaikeampaa, koska muovit sitovat myös kos-

teutta. Osakiteiset muovit ovat puolestaan kulutuskestävämpiä, kemikaaleja 
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kestäviä ja ne kestävät amorfisia muoveja korkeampia lämpötiloja. Yleisimpiä 

osakiteisiä muoveja ovat esimerkiksi PE, PP ja PA. (Kurri, Malen, Sandell & Vir-

tanen 1999, 83-84.) 

 

Kertamuovien ruiskuvalu muistuttaa paljon kestomuovien ruiskuvalua ja jopa ko-

neetkin voivat näyttää lähes samalta, mutta kyseisissä prosesseissa on huomat-

tavia eroja. Kun esimerkiksi PC:tä ruiskuvalettaessa ruiskutusyksikön lämpötilat 

voivat olla noin 320 ⁰C, kertamuoveilla kyseinen lämpötila on maksimissaan noin 

130 ⁰C. Prosessin aikana ruiskutussylinteriä jäähdytetään, koska kierukkaruuvin 

aiheuttama kitka nostaa lämpötilaa. Kestomuoveilla kappaletta jäähdytetään 

muotissa, kun taas kertamuoveja paistetaan muotissa, jotta ne kovettuvat ja saa-

vat lopullisen muotonsa. Muotin lämpötila kertamuoveja ruiskuvalettaessa on 150 

- 200 ⁰C. Kertamuovien ruiskuvalussa ei käytetä sulkurengasta ja tämän takia 

materiaalia pääsee virtaamaan väärään suuntaan ruiskuvalun aikana. Kappale 

täytyy kuitenkin saada täydeksi, joten annostus lisätään korkeammaksi kuin mitä 

kappale vaatisi. Tämä johtaa siihen, että kertamuoveja on aina työstettävä pro-

sessin jälkeen. Niiden sähköisien ja lämpöä kestävien ominaisuuksien takia ker-

tamuoveja käytetään esimerkiksi sähkölaitteiden komponenteissa ja kattiloiden 

kädensijoissa. Yleisimpiä kertamuoveja ovat esimerkiksi UP, PUR ja EP. (Kurri, 

Malen, Sandell & Virtanen 1999, 82, 95-96; Leomuovi 2019.) Kuvassa 7 Krauss 

Maffei-merkkinen kertamuovin ruiskuvalukone. 
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Kuva 7. Kertamuovin ruiskuvalukone. 

 

 

2.4 Kokoonpano 

 

Kokoonpanotyö on yleinen työtehtävä, jonka tarkoituksena on koota lopputuot-

teita tai niiden osia. Prosessi etenee niin, että tuotannonhenkilöt toimittavat ko-

koonpanoon tarvittavat osat ensiksi kokoonpanijalle. Kokoonpanija kokoaa tuot-

teen piirustusten ja kokoamisohjeen mukaisesti. Kun tuote on koottu valmiiksi, se 

testataan. Testauksen jälkeen tuote pakataan jatkokäsittelyyn tai toimitetaan asi-

akkaalle, tuotteesta ja kokoamisvaiheesta riippuen. Kokoonpantavat osat voivat 

tulla kaikki eri yrityksistä, tai ne voidaan valmistaa kokonaan yrityksessä, joka 

tarjoaa kokonpanotyön. Yritykset pyrkivät kuitenkin siihen, että valmistuskustan-

nukset ovat alhaiset. Tämän takia kaikkia osia ole välttämättä järkevää valmistaa 

itse. (Edu 1994.) 

 

Kokoonpanotyöhön kuuluu myös testaaminen. Testaus voi olla vain silmämää-

räinen laadunvarmistus tai monimutkaisempi testausohjelma. Testausohjel-

massa kaikki tarvittavat toiminnot käydään läpi ennen tuotteen lähettämistä 
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eteenpäin. Testauksessa tärkeimpiä asioita ovat hyvä tuotetuntemus sekä toimi-

minen vikatilanteissa. Vikatilanteessa vian juurisyy on pystyttävä selvittämään, 

mikä jää esimerkiksi tuotannossa ja laadussa työskentelevien ihmisten työksi. 

Kokoonpanijan tärkein tehtävä on kasata ohjeiden mukaan toimivia ja piirustus-

ten mukaisia tuotteita jatkokäsittelyyn tai asiakkaalle, sekä ilmoittaa ja huomata 

poikkeamat. (Edu 1994.) 

 

 

2.5 Prosessikaavio 

 

Prosessikaavion tarkoituksena on esittää prosessin toiminnot graafisesti, jotta toi-

mintojen järjestyksen ja niiden välisten riippuvuuksien ymmärtäminen helpottuu. 

Esimerkiksi vuokaaviota voidaan käyttää prosessikaaviona, sillä siitä ilmenee 

prosessin suoritusjärjestys. (Luukkonen, Mykkänen, Itälä, Savolainen & Tammi-

nen 2012.) Kuvassa 8 esimerkki yksinkertaisesta prosessikaaviosta, jossa ilme-

nee kokoonpanotuotteen prosessi asiakkaan tilauksesta eteenpäin. 

 

Kuva 8. Prosessikaavio. 
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2.6 FMEA ja FMECA 

 

FMEA:n eli vika- ja vaikutusanalyysin avulla on tarkoitus ennaltaehkäistä vikoja. 

Sen avulla pystytään myös tunnistamaan jo tunnetut vikamuodot ja vaikuttamaan 

niihin. Kyseisen analyysin avulla korjaavat toimenpiteet pystytään keskittämään 

oikeisiin paikkoihin, koska menetelmä kertoo missä suurimmat riskit ovat. ”Se 

lähtee liikkeelle oireista ja seurauksista edeten ne aiheuttaneisiin vikatiloihin ja 

näiden taustalla oleviin syihin.”  (Kankaanranta 2015.) Kuvassa 9 Dembskin 

luoma FMEA-taulukko. 

 

Kuva 9. FMEA-taulukko (Dembski 1998). 

 

FMEA on luettelo vikaantumistavoista, vioittuvista mekanismeista sekä näiden 

vaikutuksesta prosessiin tai itse kappaleisiin. FMECA täydentää FMEA:ta, sillä 

se sisältää myös tärkeysluokituksen. Tärkeysluokitus perustuu riskin vakavuu-

den, sen esiintyvyyden ja havaittavuuden yhdistelmään. Kyseiset kohdat arvioi-

daan asteikolla 1 - 10 ja kertomalla nämä vakavuuden, esiintyvyyden ja havaitta-

vuuden lukuarvot keskenään, jolloin saadaan riskin prioriteettinumero eli RPN. 

Mitä korkeampi kyseinen numero on, sitä vakavampi riski myös on. (SFS-EN 

31010, Riskien hallinta. Riskien arviointimenetelmät 2013, 86, 88.) 
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Kuva 10. Vakavuustaulukko (Dembski 1998). 

Kuvan 10 taulukosta saadaan riskin vakavuuden numeerinen arvo väliltä 1 - 10. 

Jos riski ei vaikuta mihinkään, on arvo 1 ja jos riski aiheuttaa turvallisuusriskin 

ilman varoitusta on arvo 10. Kyseinen pisteytys on kuitenkin aina riski- ja tekijä-

kohtainen, eivätkä kyseisten numeeristen arvojen rajat ole pitäviä.  

 

Kuva 11. Esiintyvyystaulukko (Dembski 1998). 
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Kuvan 11 esiintyvyystaulukosta saadaan toinen RPN-luku sen mukaan, miten 

usein kyseinen riski esiintyy. Jos riski esiintyy kerran 1,5 miljoonan kappaleen 

välein, on luku 1. Vastaavasti jos joka toisessa kappaleessa esiintyy riski, on arvo 

10. 

Kuva 12. Havaittavuustaulukko (Dembski 1998). 

 

Kuvan 12 taulukko kertoo riskin havaittavuuden, jossa myös taulukon arvot ovat 

välillä 1 - 10. Jos kappale on suunniteltu niin, ettei viallinen kappale sovi siihen 

lainkaan, on arvo 1. Vastaavasti jos viallinen kappale menee normaalisti paikoil-

leen huomaamatta vikaa, on arvo 10.  
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2.6.1 Ohjaussuunnitelmat 

 

 

Ohjaussuunnitelmat ovat dokumentteja, jotka kokoavat tietoa eri lähteistä, esi-

merkiksi prosessikuvauksesta, piirustuksista ja prosessin suorituskyvystä. Oh-

jaussuunnitelma on yhteenvetotaulukko, jonka tavoitteena on informaatio siitä, 

että tarvittavat vaiheet on suoritettu oikein. Kyseisiä suunnitelmia käytetään, jotta 

voidaan varmistua siitä, että asiakasvaatimukset on täytetty. Ohjaussuunnitelmia 

muokataan jatkuvasti, esimerkiksi mittaustapojen ja välineiden parantamisen jäl-

keen. (Karjalainen 2008.) 

 

”Spesifikaatio ei ole spesifikaatio, jos vaatimusta ei voida varmentaa/mitata. Siksi 

ohjaussuunnitelmaan lisätään mittausmenetelmä, näytekoko ja kuinka usein mit-

taus suoritetaan. Tärkeää on myös tietää, kuka mittaa ja mistä dataa kerätään.” 

(Karjalainen 2008.) Kuvassa 13 esimerkki Control plan-taulukosta. 

 

 

 

Kuva 13. Control plan-taulukko (Dmaictools 2011). 
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2.7 Reklamaatiot 

 

 

Reklamaatiot ovat poikkeustilanteita, joissa asiakas ei ole tyytyväinen yritykseltä 

saatuun tuotteeseen tai palveluun. Poikkeustilanteita tapahtuu: 

- erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa 

- toimituksissa (virheet ja viivästymiset) 

- itse tuotteen käytössä. 

Tuotetta myydessä asiakkaalle voidaan tuotteelta luvata joitakin ominaisuuksia, 

jotka osoittautuvat myöhemmin vääriksi. Tällöin on kyse lupausten pettämisestä, 

mikä on myös poikkeustilanne. Mikäli asiakas kokee asiansa tarpeeksi tärkeäksi, 

hän reklamoi tuotteen. (Löytänä & Kortesuo 2011, 209.) 

 

Kun yritys havaitsee poikkeaman, tulee sen suorittaa seuraavat toimenpiteet: 

- on reagoitava poikkeamaan 

- on arvioitava, onko poikkeaman syitä mahdollista poistaa 

- on suoritettava arvioidut toimenpiteet 

- on arvioitava toimenpiteiden vaikutus 

- on päivitettävä suunnitteluvaiheen riskit ja mahdollisuudet 

- on päivitettävä laadunhallintajärjestelmää. 

Yrityksen tulee dokumentoida poikkeamat ja niihin tehdyt korjaavat toimenpiteet. 

Kyseiset dokumentit tulee säilyttää näyttönä. (ISO9001 Poikkeamat ja korjaavat 

toimenpiteet 2013, 30.) 
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2.8 Ohjeistus 

 

 

Kyseisessä osiossa käydään läpi opinnäytetyöhön oleellisesti liittyvät ohjeet. Ne 

ovat tässä tapauksessa laatu- ja työohjeet. 

 

2.8.1 Työohjeet 

 

 

Työohjeet ovat dokumentteja, jotka sisältävät tarkat kuvaukset siitä, mitä työteh-

tävässä tehdään ja miten. Tarvittavat materiaalit, laitteet ja dokumentit kerrotaan 

työohjeissa selkeästi. Lisäksi tarvittavat kirjaukset ja hyväksymiskriteerit on seli-

tetty työohjeissa. Työohjeet voivat olla esimerkiksi vuokaavioita, kirjallisia ku-

vauksia, malleja, kuvia tai yhdistelmiä edellä mainituista esimerkeistä. Työohjeet 

ja niiden sisältö riippuu aina työtehtävän monimutkaisuudesta, laitteista, koulu-

tuksesta ja työntekijän osaamistaidosta. (ISO-10013 Laadunhallintajärjestelmän 

dokumentointiohjeita 2003, 8, 14, 18.) 

 

Työohjeiden teon ideana on, että sen avulla estetään väärin toimiminen tehtä-

vässä, joka voi johtaa esimerkiksi viallisen kappaleen syntymiseen tai turvalli-

suusriskiin. Työohjeilla on yksilöllinen tunniste ja otsikko, jotta niitä ei voida se-

koittaa keskenään. Niiden tulisi kuitenkin olla rakenteeltaan ja muodoltaan 

samanlaisia, jotta ne eivät aiheuta työntekijälle epäselvyyttä. Työohjeeseen mer-

kataan hyväksyjän nimi, päivämäärä ja versionumero. Valmiin työohjeen tarkis-

taa mahdollisten virheiden erottamiseksi toinen henkilö. (ISO-10013 Laadunhal-

lintajärjestelmän dokumentointiohjeita 2003, 8, 14, 18.) 
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2.8.2 Laatuohje 

 

 

Laatuohjeet ovat käyttäjälähtöisesti tehtyjä ohjeita, joita tuotanto käyttää työs-

sään. Ohjeet ovat työpisteellä helposti saatavilla, jolloin tuotannontyöntekijät ei-

vät luota muistiinsa vaan tarkastavat aina ohjeesta tarkastettavat kohdat sekä 

arvot. Ohjeiden tulee olla riittävän yksilöityjä ja selkeitä, jottei epäselvyyksiä tule. 

Laatuohjeet sisältävät piirustuksen, maininnan mittausvälineestä, tarkastustihey-

den, tuotteen tiedot, yksilöintinumerot sekä mitattavan arvon ja toleranssin. Oh-

jeita on päivitettävä jatkuvasti ja samalla on myös poistettava vanhat ohjeet käy-

töstä, jottei epäselvyyksiä tule. Versioiden hallinnan kannalta kannattaa ohjeisiin 

merkitä versionumerot, jotta yrityksen ohjeiden hallinta helpottuu. (Salminen 

1990, 162-163.) 

 

 

2.9 5S-menetelmä 

 

 

5S-menetelmä on Japanissa kehitetty menetelmä, jonka tarkoituksena on paran-

taa työn tuottavuutta organisaatioissa. 5S-menetelmä on Leanin perustyökalu ja 

se koostuu sortteerauksesta, systematisoinnista, siivouksesta, standardoinnista 

ja seurannasta. Kuvassa 15 edellä mainitut kohdat havainnollistettuina. 



30 

 

 

Kuva 15. 5S (Lean Lion 2019). 

 

5S:llä ei tarkoiteta ainoastaan siivoamista, vaan se sisältää paljon muutakin. Tar-

peettomien tavaroiden pois heittäminen ja se, että tarpeelliset tavarat ovat siististi 

paikoillaan luovat laadukkaan kuvan yrityksestä asiakkaalle. Kaiken kaikkiaan 

5S-työkalun hyödyt voidaan kiteyttää seuraaviin kohtiin: 

- Siisteys, järjestys ja työturvallisuus paranevat. 

- Työn tekeminen helpottuu ja nopeutuu. 

- Ihmiset viihtyvät paremmin töissä. 

- Työvälineet ovat vähemmän kateissa. 

- Tuottavuus paranee. 

5S on jokaiselle kuuluva toimintamalli, mikä on edellytys tuottavalle ja toimivalle 

työpisteelle. (Lean Lion 2019.) 
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3 Tuotteen X osaluettelo ja valmistuksen kulku 

 

 

Tuote X koostuu 12 erilaisesta osasta, jotka alihankkija kokoaa valmiiksi tuot-

teeksi. Eri osissa käytetään erilaisia materiaaleja ja täten niiden valmistustavat 

eroavat toisistaan. Tämän lisäksi viisi osaa ostetaan suoraan muista yrityksistä, 

eli käytännössä itse valmistetaan vain seitsemän erilaista osaa. Kuvassa 16 tuot-

teen X osaluettelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 16. Osataulukko. 

 

Kaikki valmistetut osat eivät myöskään kulje suoraan valmistuksesta kokoonpa-

noon, vaan osa niistä kulkee vielä muutaman välivaiheen ennen kuin niitä voi-

daan käyttää tuotteen kasaamiseen. 

 



32 

 

 

Kuva 17. Osien kulkukaavio. 

 

Kuvan 17 kaavio havainnollistaa sen, miten osat liikkuvat tuotannon eri vaiheissa. 

Värimerkintä ilmoittaa, onko kyseinen osa osto-osa vai ei ja tehdäänkö kyseinen 

vaihe talon sisällä, vai käykö se alihankinnassa muualla. 

 

Kaavio tehtiin niin, että otettiin tuotteen rakenne ylös, jonka jälkeen selvitettiin 

osien alkuperä. Osto-osat pystyttiin määrittelemään suoraan tietokoneen avus-

tuksella esimerkiksi ostotietojen avulla. Samoin yrityksen sisällä valmistettavat 

osat saatiin selville varsin helposti tietokoneelta työntekijöiden tekemien valmis-

tusraporttien avulla. Alihankkijoiden käyttö tietyissä työvaiheissa ilmeni yrityksen 

johdon kanssa käydyssä lyhyessä palaverissa sekä seuraamalla osien kulkua 

työpisteiltä eteenpäin. 

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

O9

O10

O11

O12

Alihankinta

Tuotanto

Osto

Osto Kokoonpano

Osto Kokoonpano

Osto Kokoonpano

Osto Kokoonpano

Meisto Kokoonpano

Osto Kokoonpano

Meisto Pinnoitus Kokoonpano

Meisto Pinnoitus Kokoonpano

Kestomuovin ruiskuvalu Kokoonpano

Meisto Kierteytys Pinnoitus Kokoonpano

Kertamuovin ruiskuvalu Kertamuovin puhdistus Kokoonpano

Kertamuovin ruiskuvalu Kertamuovin puhdistus Kokoonpano

Osien kulkutaulukko

1 2 3 4
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4 Toiminnallinen osa 

 

Toiminnallisessa osiossa lähdetään liikkeelle prosessikaavion laatimisella. Tä-

män jälkeen analysoidaan kyseisen tuotteen reklamaatiotietoja ja luodaan riskien 

arviointitaulukko. Lopuksi käydään läpi tehdyt korjaavat toimenpiteet, jossa on 

hyödynnetty Control planin täyttämistä. 

 

4.1 Prosessikaavio 

 

Laadun kehittäminen aloitetaan prosessikaavion laatimisella. Sen avulla pysty-

tään ymmärtämään, miten prosessi etenee. Kuvassa vihreällä on merkattu hyvä-

laatuisten osien kulkureitti ja vastaavasti punaisella huonolaatuiset kappaleet, 

jotka menevät kierrätykseen.  

Osien kulkuun liittyvän taulukon pohjalta on luotu prosessikaavio, jota havainnol-

listetaan kuvassa 17. Osien kulkutaulukko helpottaa prosessikaavion ymmärtä-

mistä, koska siinä jokaisen eri osan kulku yrityksessä on eritelty. 

Kuva 17. Prosessikaavio. 

 

Prosessikaaviossa on myös merkattu kaikki tuotteen valmistukseen tarvittavat 

työvaiheet oikeassa järjestyksessä. Kirjaimet A - I on tehty helpottamaan tulevan 

FMEA-taulukon sekä ohjaussuunnitelmien lukemista, jotta eri työvaiheet erottu-

vat helpommin toisistaan. 
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4.2 Reklamaatioiden analysointi 

 

Valukumpu Oy päivittää yrityksen sisällä reklamaatiotaulukkoa. Taulukosta löy-

tää helposti reklamaatiotiedot kyseisen tuotteen osalta vuodelta 2017. Seuraa-

vaksi selvitettiin virheet, joita tuotteissa on ollut vuonna 2017. Virheet olivat seu-

raavanlaisia: 

- Lohkeama/halkeama osassa O1 tai O2. 

- Tuote X liian paksu, ei ole mennyt kunnolla kiinni. 

- Tuotteesta X puuttuu osia O4-O12. 

- Kierteet puuttuvat osasta O4. 

- Kappale pakattu väärässä asennossa, ei toimi asennuksen jälkeen. 

- Vääntynyt, tummunut tai huonosti pinnoittunut osa O4, O5 tai O6. 

- Reikä ummessa osassa O1 tai O2. 

 

Kaiken kaikkiaan vuonna 2017 tuotetta X reklamoitiin yhteensä noin 4000 kappa-

letta. Erilaisten virheiden osuuksia reklamaatioista vuonna 2017 havainnolliste-

taan kuvassa 18. 

 

Kuva 18. Reklamaatioiden osuudet. 
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Tämän reklamaatioiden analysoinnin jälkeen alettiin tehdä vika- ja vaikutusana-

lyysiä (FMEA), jossa tulee näkyä kyseiset viat ja niiden ehkäisemiseksi arvioidut 

korjaavat toimenpiteet. 

 

 

4.3 FMEA-analyysi 

 

 

Vika- ja vaikutusanalyysin tekeminen aloitettiin nimeämällä kaikkien komponent-

tien valmistuksen työvaiheet. Työvaiheet merkittiin taulukon vasempaan reu-

naan, jonka jälkeen arvioitiin, mikä voi mennä vikaan. Kuvassa 19 havainnollis-

tetaan FMEA:n aloittamista. 

 

 

Kuva 19. FMEA:n aloitus. 

 

Prosessin vaihe:

Mikä voi 

mennä 

vikaan?

A: Materiaalien ja 

osto-osien 

vastaanotto

B: Meisto

C - Kierteytys

D: Kertamuovin 

ruiskuvalu

E: Kestomuovin 

ruiskuvalu

F: Pinnoitus

G: Kertamuovin 

puhdistus

H: Kokoonpano ja 

testaus

I: Pakkaus ja 

toimitus
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Osakohtaisesti tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että esimerkiksi kohdan A ala-

puolelle voi tulla monta kertaa samoja asioita, koska osto-osiin kuuluvat osat O8-

O12. Esimerkiksi jos kaikkien osto-osien laatuohjeesta puuttuu pituuden tarkas-

taminen, on hyvä merkitä jokainen osan pituuden tarkastaminen erikseen vika- ja 

vaikutusanalyysiin eri osan alle. Parhaimman kokonaiskuvan tuotteen tilasta saa-

daan täyttämällä lopuksi Control plan. Kyseisestä taulukosta tulee löytyä kaikki 

tehdyt mittaukset sekä testaukset. Täten sitä voidaan käyttää tarkastamisessa, 

puuttuuko jotakin hyvin olennaista tuotteen osien mittauksista. 

 

Näin taulukosta tulee hyvin perusteellinen ja sitä kautta suurin osa virheitä saa-

daan tunnistettua. Taulukko täydentyy lopulliseen muotoonsa, kun useampi ihmi-

nen katsoo sitä läpi ja kertoo omia mielipiteitään ja mahdollisia virheitä, joita voi 

syntyä. Tällä kertaa kuitenkin keskitytään erityisesti reklamaatioissa ilmenneisiin 

virheisiin. Kuvassa 20 valmis FMEA-taulukko. 
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Kuva 20. Lopullinen FMEA-taulukko. 

 

FMEA (vika- ja vaikutusanalyysiä) tulkittaessa suurimmat riskitekijät aiheuttavat 

puutteelliset työohjeet. Yrityksen tavoite oli laadun parantaminen ohjeistuksia ke-

hittämällä. Kyseinen taulukko sisältää ainoastaan reklamaatioihin liittyvät ongel-

makohdat.  
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4.4 Korjaavat toimenpiteet 

 

 

Kun FMEA saatiin valmiiksi, yrityksen laatuosaston taholta suoritettiin tarkastus 

niin parannettaville kohdille kuin pisteytyksille. Kun yritykseltä saatiin hyväksyntä 

vika- ja vaikutusanalyysille, alettiin korjaavia toimenpiteitä suorittaa ja työympä-

ristöä kehittää. Kolme kehityskohdetta olivat työohjeet, laatuohjeet ja työympä-

ristö. Ne olivat helppoja sekä nopeita toteuttaa, eikä suuria kustannuksia synty-

nyt. Työ- ja laatuohjeiden parantamisen rinnalla täydennettiin ohjaus-

suunnitelmataulukkoa, joka kertoo tuotteen mitattavat ja testattavat kohteet.  Ky-

seisestä taulukosta on asiakkaan helppo tarkistaa, mikä on mittausten ja testaus-

ten todellinen tila. 

 

 

4.4.1 Työohjeiden parantaminen 

 

 

Työohjeiden parantaminen aloitettiin voimassa olevien ohjeiden läpikäynnillä. 

Vika- ja vaikutusanalyysin perusteella kokoonpanovaiheessa olevat työohjeet oli-

vat heikkoja, koska kokoonpanovaiheen parannettavat kohdat nousevat 

FMEA:ssa suureksi riskiksi. Tämän lisäksi kertamuovin puhdistuksen työohje ote-

taan paranneltavaksi. 

 

Voimassa olevia työohjeita tutkittaessa kävi ilmi, ettei yritys ollut luonut omia työ-

ohjeita tuotteen X kokoonpanovaiheelle, pakkaukselle eikä kertamuovin puhdis-

tukselle. Kahdesta ensimmäisestä työohjeesta löytyi vain asiakkaan ohjeistus, 

mitä ei ollut missään vaiheessa päivitetty käytössä olevaan muotoon. Kerta-

muovin puhdistuksesta ohjeistusta ei ollut lainkaan, ainoastaan yksittäisiä lähe-

tettyjä kuvia, joissa kerrottiin, etteivät nämä ole hyväksyttäviä kappaleita. 
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Tuotteen X kokoonpanosta ja pakkauksesta luotiin yhtenäinen kuvallinen työohje, 

jossa kappale kasataan alusta loppuun nykyisellä menetelmällä. Kokoonpanossa 

suoritetaan myös jatkuvaa testaamista, joten tarvittavat työkalut ja tarkastustaa-

juus merkittiin ohjeeseen. Kuvassa 21 on esimerkiksi kokoonpano-ohjeesta, jolla 

pyritään siihen, ettei liian paksuja kappaleita päädy asiakkaalle. 

 

 

Kuva 21. Kokoonpanon ohjeistus. 

 

Kertamuovin puhdistuksesta luotiin oma työohje. Ensiksi etsitään virheettömät 

osat O1 ja O2 ja ne kuvataan kauttaaltaan. Kyseiset kuvat lisätään ohjeeseen 

huomiotekstin saattelemana, jotka korostavat kriittisiä kohtia, tässä tapauksessa 

kulmia. 
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Tämän jälkeen etsitään viallisia kappaleita, joista ympyröidään viallinen kohta ja 

kuvat liitetään työohjeeseen, huomiotekstin saattelemana. Tavoitteena on moni-

puoliset huomiot kyseiseen työvaiheeseen. Kuvassa 22 esimerkkisivu kerta-

muovin puhdistusohjeesta. 

 

 

Kuva 22. Kertamuovin puhdistuksen ohjeistus. 

 

Luotuihin työohjeisiin lisättiin tärkeimpinä FMEA:ssa ilmenneet kohdat:  

- O1 ja O2 tarkastaminen sekä puhdistettaessa että kokoonpantaessa. 

- Pakkausohjeen luominen. 

- Osien tarkastaminen valmiista kappaleesta. 

- Kierteiden tarkastuksen lisääminen kokoonpanovaiheeseen. 

- Kappaleen paksuuden mittaamisen lisääminen kokoonpanovaiheeseen. 
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4.4.2 Laatuohjeiden parantaminen ja Control plan 

 

Vika- ja vaikutusanalyysissä korjaaviksi toimiksi esimerkiksi hopeoitujen osien 

tummumiselle päädyttiin lisäämään laatuohjeeseen maininta siitä, kuinka hopea-

osia tulee säilyttää. Seuraavaksi aloitettiin ohjaussuunnitelma taulukon kasaami-

nen. Ideana on, että jokaiseen osaan suoritettavat mittaukset ja tarkastuksen 

merkitään taulukkoon. Kuvassa 23 ote Control plan-taulukosta. 

 

Kuva 23. Control plan. 

 

 

Ohjaussuunnitelmat antavat hyvän kokonaiskuvan osien mittaamisen tilasta ja 

siitä, onko laatu hallittua. Kyseinen taulukko kiinnostaa asiakasta, sillä se antaa 

hyvän kokonaiskuvan siitä, miten heidän tuotteidensa kanssa toimitaan. Taulu-

kossa käydään osa osalta läpi mittavälineet, mitattavat kohteet, mitattava arvo ja 

toleranssi. Control plania tehdessä joudutaan käymään osien laatuohjeet läpi ja 

selvittämään, ovatko ne ajan tasalla kuvien ja mittojen osalta.  

 

Kun havaittiin, että laatuohjeissa on päivittämisen tarvetta, päädyttiin päivittä-

mään jokaisen osan laatuohje tuotteen X osalta. Tässä huomattiin, että esimer-

kiksi osto-osilla ollut minkäänlaista laatuohjetta, joten ostettuja osia verrattiin 

edelliseen, varastossa olevaan erään. Luoduilla laatuohjeilla pystytään ehkäise-

mään se, että osat muuttuisivat vähitellen ajan saatossa. Mikäli osan mitta ei ole 

toleranssialueella, kyseinen erä palautetaan toimittajalle. Kuvissa 24 ja 25 tar-

kastellaan päivitetyn ohjeen ja vanhan ohjeen eroja.  
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Kuva 24. Vanha laatuohje. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva kappaleesta O3 
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Kuva 25. Uusi tarkastusohje. 

 

Laatuohjeiden päivittämisessä perustana oli, että kaikissa ohjeissa käytetään sa-

manlaista ohjepohjaa, mikä selkeyttää ohjeiden tekoa sekä niiden luettavuutta. 

Tämän jälkeen lisättiin kuvia ja tietoja tulkkaukseen ja vääntömomentin testaami-

seen. Mittausmenetelmä tulee olla aina merkittynä ja jos on kyseessä esimerkiksi 

tietyille kappaleille tehty tulkki, on tulkin sijainti hyvä merkitä laatuohjeeseen. Tä-

män lisäksi vanhassa ohjeessa ei ole lainkaan merkattu tarkastustaajuutta, vaan 
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mennään luulon ja kuulopuheiden varassa. Tämä aiheuttaa epäluuloa ja sekaan-

nuksia tuotannossa. Osan O3 vanhassa ja uudessa ohjeessa ei ole paljon eroa, 

mutta ero selkeydessä ja tarkentavissa tiedoissa on kuitenkin huomattava. 

 

 

4.4.3 Työympäristön parantaminen 

 

 

Työympäristön kehittäminen otettiin mukaan parannettaviin kohteisiin, vaikkei se 

noussutkaan vika- ja vaikutusanalyysissä suureksi riskiksi. Muutoksilla haluttiin 

selkeyttää työpisteitä ja koko työtilaa niin, että jokaiselle tavaralle on oma paik-

kansa.  Koska kokoonpanotyö tapahtuu alihankintana, muutokset suoritettiin yh-

dessä alihankkijan kanssa. Tällä pystyttiin olemaan varma siitä, että muutokset 

ovat myös alihankkijan mielestä hyviä ja toimivia. Periaate on se, että työnalla 

olevan tuotteen osat ovat esillä työtilassa. Kun työ on saatu päätökseen, ylijää-

neet osat varastoidaan joko alihankkijan pieneen välivarastoon tai palautetaan 

yrityksen haltuun. Kyseisessä työtilassa valmistetaan vuoden aikana useita eri 

tuotteita, mikä aiheuttaa esimerkiksi merkitsemiseen tiettyjä rajoitteita. Alihankki-

jan layout todettiin varsin toimivaksi ratkaisuksi, koska tuotteita tehdessä ei synny 

suuria välivarastoja ja kokoonpanossa tuotteet siirtyvät seuraavalle pöydälle seu-

raavaan vaiheeseen. Kuvassa 26 alihankkijan työtilan layout. 
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Kuva 26. Alihankkijan työtilan layout. 

 

Seuraavaksi kuvat työtilasta ennen muutoksia ja sen jälkeen. Kuvasta 27 havai-

taan heti, että lattialla ja pöydillä on paljon tavaraa. Lattialla valmistuotteet eivät 

ole lavojen päällä, mikä vaikeuttaa niiden siirtelyjä. Kyseisiä tavaroita, esimerkiksi 

laatikoiden paikkoja, ei ole myöskään merkattu lattiaan eikä pöydille. Tavaroilla 

ei ole kiinteää niille määrättyä paikkaa ja tavaroita on liikaa. Kuvassa 28 nähdään 

työtilassa tehdyt parannukset. 
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Kuva 27. Alihankkijan työtila ennen muutoksia 

 

 

Kuva 28. Alihankkijan työtila muutosten jälkeen 

 

Kuvia 27 ja 28 vertaillessa voidaan analysoida työtilan yleisilmeen muutosta. Työ-

tilassa on nyt esillä paljon vähemmän tavaroita ja tarpeettomat tavarat on heitetty 

pois. Laatikoiden alla käytetään lavoja tai pyörillä varustettuja kärrejä, mikä hel-

pottaa tavaroiden siirtämistä.  

Lattiaan on myös tehty lavoille paikkamerkinnät teippaamalla, nämä kyseiset la-

vapaikat ovat samat tuotteesta riippumatta. Seuraavaksi tarkastellaan muutoksia 

yhden työpisteen sisällä. 
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Kuvassa 29 nähdään alihankkijan alkuperäinen työpiste. Alkuperäisessä työpis-

teessä valmistetaan kahta eri välikokoonpanoa. Osat on kaadettu pieniin rasioi-

hin, joissa ei ole minkäänlaisia merkintöjä osista. Työpisteeltä löytyy ylimääräisiä 

kasausjigejä ja muita tarvikkeita, eikä pöydästä löydy merkintöjä rasioiden pai-

koista.  

 

 

Kuva 29. Alihankkijan työpiste ennen muutosta. 

 

Työpistettä parantaessa päädyttiin merkitsemään kaikkien osien rasiat asiaan-

kuuluvilla merkinnöillä sekä teippaamaan niiden paikat pöytään. Myöskin pahvi-

laatikoista siirryttiin tämän työpisteen osalta käyttämään muovisia laatikoita ja ra-

sioita. Uudet muovilaatikot saadaan kiertämään kokoonpanossa, sillä 

välikokoonpanojen laatikot nostetaan sellaisenaan seuraavaan työvaiheeseen ja 

tyhjät tulevat tilalle. Kuvan 30 parannettu työpiste on selkeä ja siisti. 

 



48 

 

 

Kuva 30. Alihankkijan työpiste muutoksen jälkeen. 

 

 

4.4.4 Yhteenveto 

 

Kaikkiaan tässä opinnäytetyössä suoritettiin seuraavanlaisia parannuksia: 

1. Työohjeiden päivittäminen ja luominen työvaiheille: kertamuovinpuhdis-

tus, kokoonpano sekä pakkaus. 

2. Osien O1-O12 laatuohjeiden päivittäminen ja luominen. 

3. Alihankkijan työtilan ja työpisteiden parantaminen. 

 

Kohtien 1 ja 2 oleellisimmat muutokset olivat yrityksen omien ohjeiden luominen, 

yhtenäistetty pohja ohjeiden teossa sekä yksilöllinen ohjeiden päivittäminen. Oh-

jeissa on käytetty paljon kuvia, minkä avulla pyritään selkeyttämään kyseistä työ-

vaihetta työntekijälle.  

Kohdassa 3 todettiin alihankkijan nykyinen layout toimivaksi, joten sitä ei ryhdytty 

muuttamaan. Työtilan tavaroiden paikkoja pyrittiin ainoastaan selkeyttämään 

sekä karsimaan ylimääräiset tavarat kokonaan pois. Työpisteisiin lisättiin yhden-

mukaisia muovilaatikoita sekä merkintöjä parantamaan sitä että tavaroille olisi jo-
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kin tietty paikka ja että ne löytyisivät helposti. Kyseiset muutokset suoritettiin yh-

dessä yrityksen työntekijöiden, asiakkaan ja alihankkijoiden kanssa, millä pyrittiin 

siihen, että muutokset ovat toimivia.  

 

 

5 Pohdinta ja johtopäätökset 

 

 

Valukummun ja yrityksen Y kannalta tässä opinnäytetyössä tehdyt parannukset 

olivat merkityksellisiä: Huolellisesti laaditut työ- ja laatuohjeet helpottavat työnte-

kijöiden päivittäistä työskentelyä, kokoonpanotilan järjestelmällisyys ja siisteys li-

säävät viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Kyseiset muutokset voidaan helposti imple-

mentoida muihinkin tuotteisiin ja niiden pitäisi olla perusasioita minkä tahansa 

tuotteen tuotantoa aloitettaessa. Ohjeet ja 5S jäävät usein tuotannon tekemien 

tuotteiden määrän varjoon, sillä ne eivät itsessään tuota yritykselle rahaa. Raha 

tulee yrityksille pidemmän ajan saatossa muun muassa seuraavista asioista: 

 

- vähentyneistä reklamaatioista 

- vähemmän hukkaan meneviä tuotteita 

- vähemmän epäselvyyksiä tuotteen valmistuksessa 

- helpompi työhön perehdytys 

- parempi työskentelymotivaatio 

 

Asiakas puolestaan hyötyy näistä samoista uudistuksista ja esimerkiksi Control 

planin lähettäminen asiakkaalle antaa hyvän kokonaiskuvan siitä, mitä tuotteelle 

valmistuksen eri vaiheissa tehdään. Asiakas näkee, että esimerkiksi piirustukset 

ovat ajan tasalla ja kaikki tarvittavat mittaukset tehdään oikeassa vaiheessa. 

Usein asiakas haluaa nähdä, millaisissa olosuhteissa heidän tuotettaan valmis-

tetaan. 5S-työkalu auttaa luomaan laadukkaan ympäristön, johon asiakaskin voi 

olla tyytyväinen. Merkityksellisin asia, miten asiakas hyötyy näistä tehdyistä muu-
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toksista, on että reklamaatioiden kuuluisi vähentyä. Asiakkaat seuraavat rekla-

maatioiden määrää ja kun muutoksia tapahtuu, niistä saadaan joko kehuja tai 

moitteita. Myyntityössä tärkeintä on kuitenkin pitää asiakas mahdollisimman tyy-

tyväisenä, joten asiakkaan yhteydenotot on aina otettava vakavasti. 

 

Tavoitteina tässä opinnäytetyössä oli vähentää reklamaatioita tulevaisuudessa ja 

parantaa laatua. Tämä kuitenkin vaatisi sen, että aikaa kuluu ja saataisiin dataa, 

jota voitaisiin verrata vuoden 2017 reklamaatioihin tämän tuotteen osalta. Tällä 

hetkellä käytössä olisi koko vuoden 2018 ja 2019 vuoden alun reklamaatiot. Kui-

tenkaan emme pidä vuoden 2018 dataa luotettavana, sillä kyseisenä aikana asi-

akkaan henkilöstö vaihtui varsin paljon. Keskitymme siis vuoden 2019 lopulla ky-

seisen vuoden reklamaatioiden määrään, minkä pohjalta pystymme suorittamaan 

vertailua vuoteen 2017. Tämän perusteella emme pysty faktatietoon nojaten te-

kemään johtopäätöstä, että muutokset ovat toimineet, sillä muutokset ovat olleet 

voimassa vasta vuoden 2019 alusta lähtien. Kuitenkin on selvää, että perusteel-

lisesti tehdyt työ- ja laatuohjeet, sekä 5S-menetelmä saavat reklamaatiot vähe-

nemään, kun niitä pidetään yllä.  

 

Tätä opinnäytetyötä voidaan käyttää esimerkkinä ryhdyttäessä parantamaan jon-

kin tuotteen laatua. Kun tässä työssä esitetyt asiat on tehty ja kunnossa, voidaan 

mennä syvemmälle parannettaviin asioihin ja tehdä mahdollisesti jonkin kokoisia 

investointeja. Olen kuitenkin Valukumpu Oy:n kanssa samaa mieltä siitä, että pe-

rusasioiden tulee olla kunnossa ennen investointeja. Investoinnit voivat olla aja-

tuksen tasolla helppo tapa parantaa asioita, mutta jos esimerkiksi ohjeistukset 

eivät ole kunnossa, eivät investoinnitkaan auta mitään. 

 

Kaiken kaikkiaan tämä opinnäytetyöprosessi on opettanut minulle paljon. Olen 

joutunut perehtymään tuotteeseen ja sen valmistuksessa käytettäviin menetel-

miin perusteellisesti. Ohjeistuksia päivittäessä asettuminen työntekijän asemaan, 

yksinkertaisuus ja asiakaskeskeisyys ovat hyviä peruslähtökohtia mutta välillä 

hyvin vaikeita toteuttaa. Tämä työ on ollut suuri kokonaisuus, sillä tuotteeseen X 

liittyy paljon erilaisia asioita. Pelkästään useat eri valmistustavat ja alihankinnan 
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käyttö luovat siitä haastavan kokonaisuuden. Kaikista mielenkiintoisinta oli koota 

reklamaatioista yhteenvetoa ja miettiä yhdessä muiden ihmisten kanssa sitä, mi-

ten kyseiset viat saataisiin poistettua. Kuitenkin tärkein opittu asia tässä työssä 

oli kokonaisuuden hallinta. Parannuksia mietittäessä tulee ymmärtää koko-

naisuus ja se, mitä voidaan muuttaa ja mitä ei. Tämä on yhteispeliä yrityksen 

johdon, asiakkaan ja työntekijän välillä. 
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