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1 JOHDANTO 

Sahateollisuus on tiukasti kilpailutettu toimiala ympäri maailman. Jalostetut tuotteet, kuten 

tämän tutkimustyön kohteena olevat höylätyt sahatavarat ja paneelit, edustavat sahateolli-

suuden arvokkaimpia tuotteita. Jalostetut höylätuotteet ovat hinnaltaan noin 20-50 euroa 

kuutiolta arvokkaampia kuin jalostamaton sahatavara (Mäkinen 2020). Korkeamman 

myyntiarvon vastapuolena on korkean jalostusasteen aiheuttamat tuotannolliset lisäkus-

tannukset. Korkean jalostusasteen tuomien lisäkulujen takia on tärkeää, että tuotanto toi-

mii mahdollisemman tehokkaasti, jolloin tehokkuus takaa yrityksen pysymisen kilpailuky-

kyisenä. 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Koskisen Oy. Taustana tutkimuksen käynnistämi-

selle oli pitkään samalla tasolla pysynyt höylän käyntiaste, eli se kuinka tehokkaasti höy-

läämö tuottaa höylätavaraa. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada höyläämön tuotantoka-

pasiteettia nostettua tarkentamalla ja muuttamalla toimintatapoja. Oleellisena osana kehi-

tystyötä oli tuotantoa koskeva kehitysprojekti, työpistekohtaisten ohjeiden päivittäminen ja 

tarkentaminen sekä työpisteiden lean-järjestelyt. Tavoitteena kehityksellä oli saada viiden 

prosentin korotus höylän käyntiasteeseen. Vuositasolla tämä tarkoittaa valmistettavien 

tuotteiden dimensioista riippuen noin 7 000 m3 lisätuotantoa. Tuotantomäärän kasvattami-

sen lisäksi toimeksiannon aikana luotuja toimintatapoja on tarkoitus lähteä viemään Koski-

sen sahateollisuuden muille osastoille yhteisten käytäntöjen vakiinnuttamiseksi. 

Toimeksianto toteutettiin syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Syksyn aikana työstä suori-

tettiin omakohtainen havainnointi höyläämön tuotannosta olemalla siellä töissä kaikilla työ-

pisteillä. Tämän jälkeen tuotannon kanssa pidettiin kehitysprojekti, jonka jälkeen keväällä 

päivitettiin työpistekohtaisia ohjeita ja suoritettiin jokaiselle työpisteelle lean-ajattelun mu-

kaiset työpistejärjestelyt.  
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2 KOSKISEN OY 

Koskisen Oy on vuonna 1931 perustettu perheyritys, joka keskittyy puunjalostukseen. Toi-

minta alkoi pienestä sahaosuuskunnasta ja on kasvanut siitä reilun sadan vuoden aikana 

yhdeksi Suomen suurimmista mekaanisenmetsäteollisuuden toimijoista. Vuonna 2019 

Koskisen työllisti 1013 henkilöä ja liikevaihto oli 263 miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto 

jakautui seuraavasti, levyteollisuus 47 %, sahateollisuus 36%, puunhankinta ja bioenergia 

15 % sekä ohutviiluvaneriteollisuus 2 %. Koko konsernin tuotannosta vientiin meni 57 %. 

Toimipisteitä yrityksellä on Järvelässä lastulevy- sekä vaneritehdas, sahalaitos, höylälinja 

ja maalaamo. Hirvensalmella sijaitseva ohutvaneritehdas, Kissakoskella vuokrattu havu-

saha, Venäjän Sheksnassa sijaitseva havusaha ja Puolan Toporowissa sijaitseva KORE-

tuotantoyksikkö (kuva 1). Tuotantoyksiköiden lisäksi yrityksen toimintaan liittyy oleellisesti 

Koskitukki Oy, joka sijaitsee Järvelässä ja vastaa Koskisen Oy:n puunhankinnasta ja bio-

energian tuottamisesta. Vuonna 2019 puuta hankittiin 1,9 miljoonaa kuutiometriä ja liike-

vaihtoa kertyi 36,5 miljoonaa euroa. Bioenergian osuus tästä oli 12,1 miljoonaa euroa. 

(Koskisen 2020.) 

Kuva 1. Koskisen toimipisteet (Koskisen 2016) 

Koskisen Oy:n levyteollisuus tuotti vuonna 2019 vaneria 78 500 m3, josta 89 % oli pinnoi-

tettua ja 11 % pinnoittamatonta vaneria. Lastulevyä tuotettiin 102 000 m3, josta pinnoitet-

tua oli 48 % ja pinnoittamatonta 52 % (kuva 2). Ohutvanerin tuotannosta valmistui 

270 000 arkkia ohutviiluvaneria, joka muodosti 4300 m3 tuotannon. Koko levyteollisuus 

yhdessä työllisti 698 henkilöä ja liikevaihtoa muodostui 125 miljoonaa euroa. (Koskisen 

2020.) 
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Kuva 2. Järvelän vaneritehdas ja saha (Koskisen 2016) 

Koskisen Oy:n sahateollisuus tuotti vuonna 2019 hieman yli 350 000 m3 havusahatava-

raa, josta kuusta oli noin 75 % ja mäntyä 25 %. Koskisen sahateollisuuden suurin yksikkö 

sijaitsee Järvelässä, mikä tuotti vuonna 2019 noin 295 000 m3 havusahatavaraa ja työllisti 

113 henkilöä (kuva 2). Vuoden 2019 tuotannosta jalostetiin noin 120 000 m3 höylätava-

raksi ja noin 12 000 m3 maalatuiksi jalosteiksi (kuva 3). Sahateollisuuden liikevaihto 

vuonna 2019 oli 80,8 miljoonaa euroa ja tästä viennin osuutta oli 77 %. Viennin osuudet 

olivat Aasiaan 41 %, Eurooppaan 25 %, Suomeen 23 % ja Lähi-itään sekä Pohjois-Afrik-

kaan 11 %. (Koskisen 2020.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Järvelän tehdasalue, missä sijaitsee höyläämö ja maalaamo (Koskisen 2016) 

https://www.google.fi/url?sa=i&url=https://www.koskisen.fi/tiedotteet/&psig=AOvVaw3V7CV_7sw7E0JJ60-zFhWL&ust=1584526759496000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDH66akoegCFQAAAAAdAAAAABAY
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3 TUOTANNON TOIMIVUUDEN KEHITTÄMINEN 

3.1 Höyläämön tuotanto 

Tuotannon toimivuuden kehittämisellä pyrittiin saavuttamaan höylälle parempi käyntiaste. 

Käyntiaste määräytyy työvuorokohtaisesti ajasta, jolloin kappaleita menee tai ei mene 

höyläkoneesta läpi. Esimerkkinä yhden vuoron pituus on 480 minuuttia ja häiriöitä eli ai-

kaa jolloin kappaleita ei mene höyläkoneeseen on ollut vuorossa 240 minuuttia. Tällöin 

käyntiaste määrittyy seuraavasti, 240 / 480 x 100% = 50%. Laskukaava on häiriöaika jaet-

tuna vuoron pituudella, mikä kerrotaan 100 prosentilla.  

Paremman käyntiasteen hyötyinä höylälle on suurempi tuotanto, mikä heijastuu mahdolli-

suutena suurempiin myyntimääriin, uusiin kauppoihin, parempaan tuotantovarmuuteen ja 

palkkauksen näkökulmasta työntekijöiden motivointiin urakkaosuuden korottuessa tuo-

tanto määrän noustessa.  

Höyläämöllä sahatavarakappaleet voidaan työstää kolmella tavalla: ajamalla ne suoraan 

höylään, vannesahalla halkaisun kautta höylään tai halkaisusta suoraan pakettiin. Höylää-

möllä käytössä oleva höylä on Waco Hydromat 5000, jonka ajonopeus on 50-400 metriä 

minuutissa ja suurin työstettävä kappale voi olla kooltaan 120x300 millimetriä (kuva 4). 

Sahatavaran halkaisuun käytetään BKV Twin-vannesahaa, jonka teräpyörän halkaisija on 

1250mm ja terien pituudet 7805mm. Vannesahan nimessä olevalla Twin sanalla tarkoite-

taan kahden terän sahaa. Twin vannesahalla voidaan tarpeen mukaan sahata sahatava-

rakappale yhdellä työstöllä kolmeen osaan. (Lehtonen 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Waco Hydromat-5000 suurtehohöylä 
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Vannesaha on höyläämön toiminnan kannalta merkittävä laite. Vannesahaa käytetään lu-

juuslajitellun höylätavaran raaka-aineen, paneeliaihioiden ja muiden erikoistuotteiden val-

mistukseen. Yleisimmin paneeleja valmistettaessa höyläämössä on käytössä tuotanto-

tapa, jolloin kappaleet ajetaan vannesahan kautta suoraan höylään. Haastavimmissa tuot-

teissa ajo suoritetaan niin, että sahatavarakappaleeseen höylätään haluttu profiili ja tämän 

jälkeen se halkaistaan vinoon sahaamalla (kuva 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Vannesahalla vinoon sahaus 

3.2 Havainnointi tuotannossa 

Tuotannossa havainnointi tapahtui työskentelemällä eri työpisteillä. Toimeksiannon kan-

nalta oli oleellista tutustua höyläämössä työskentelyyn saadakseni todellisen kuvan tuo-

tannon toiminnasta ja toimintatavoista. Toimeksiantoon liittyi yhtenä pääkohtana keksiä 

toimintamalli, mitä muut työntekijät tekevät höylärin tehdessä höyläkoneeseen asetteen-

vaihtoa, joka voi olla kestoltaan muutamista minuuteista jopa kahteen ja puoleen tuntiin. 

Asetteen vaihto on aikaa, jolloin tuotantoa ei synny eli käyntiaste heikkenee. Myös tuotan-

non seisauttavan vian aikana edellä mainittu toimintamalli tulee käyttöön. Tästä johtuen 

pidempien asetteiden vaihtojen tai vikojen aikana on tärkeää saada tehtyä kaikki mahdolli-

set työt, jotka muuten voivat keskeyttää linjan toiminnan normaalin ajon aikana. 

Höyläämön tuotannon työtehtäviä ovat höyläri, syöttäjä, lajittelija ja paketoija. Näiden li-

säksi vannesahan työpisteellä työskentelee toinen paketoija. Höylärin tehtäviin kuuluu 

höyläkoneen asetteiden suunnittelu, terien valmistelu tuleviin asetteisiin, asetteen teko 
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höyläkoneeseen ja terien huoltaminen. Syöttäjän tehtävä on säätää höylän syöttölaite 

ajettavan kappalekoon mukaan sekä tehdä vannesahan asete halkaisua varten. Lisäksi 

tehtäviin kuuluu avata raaka-ainepaketit, poistaa paketit tietokoneella Meka-Map-varas-

tonhallintaohjelmaan, huolehtia raaka-aineen kulkemisesta linjastossa höylän syöttölait-

teelle sekä vannesahalle ja poistaa tarvittaessa hylkykappaleet. Lajittelijan tehtäviin kuu-

luu linjaston säätäminen valmistettavan tuotteen mukaan, suorittaa tuotanto-ohjeiden mu-

kainen laatu- ja pituuslajittelu sekä tarkkailla höylättyjen kappaleiden pinnanlaatua. Pake-

toija huolehtii paketti sitomakoneen toiminnasta, tulostaa tuotanto-ohjeen mukaiset paket-

titiedot pääty- ja sivulapuille ja varmistaa pakettilapun tietojen vastaavan valmistettua tuo-

tetta. Vannesahan paketoijan tehtäviin kuuluu linjaston säätäminen valmistettavan tuot-

teen mukaan, sitoa paketti ja tulostaa tuotanto-ohjeen mukainen päätylappu paketin va-

rastointia varten.  

Oman havainnointini perusteella höyläämön tuotannon keskeytymistä aiheuttavia syitä oli 

useita. Keskeytymistä aiheutti roska-astioiden tyhjentämiset, linjaston ja sen ympäristön 

siivoaminen ja sitomakoneen vannekelojen siirtely lähemmäs konetta. Lisäksi keskeyty-

mistä aiheutti pakettien suojahuppujen, pakettilappujen tulostusmateriaalin sekä paneeli-

pakettien suojamuovien loppuminen työpisteiltä, paneelien ajossa käytettävän niputusase-

man sitomanauhan loppuminen, yleinen työkalujen etsiminen ja raaka-aineen loppuminen 

trukkitoiminnan vuoksi. Heikko kommunikointi vuorojen välillä oli yksi merkittävä tekijä, 

minkä takia tuotannollisia ongelmia tapahtui ja tarveaineita pääsi loppumaan. Seuraavalle 

työvuorolle ei informoitu oman työvuoron aikana ilmenneistä ongelmista, jolloin seuraava 

työvuoro ei voinut tietää onko jokin vika ollut jo pidemmän aikaa vai vasta tapahtunut. Sa-

malla tavalla kommunikoinnin puutteesta johtuen tuotannon tarveaineita pääsi loppumaan 

kesken tuotannon. Havaintojeni perusteella vahvistui mielikuva työpistekohtaisten ohjei-

den päivittämisen ja parantamisen tarpeellisuudella, mitä milläkin työpisteellä työskentele-

vän tulee vuoronsa aikana tehdä, jotta vuoron vaihtuessa uudella vuorolla on edellytykset 

jatkaa sujuvasti tuotantoa.  
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4 KEHITYSPROJEKTI 

4.1 Projektikuvaus  

Kehitysprojektin tarkoituksena oli saada tuotannon työntekijöiltä tietoon kaikki epäkohdat 

ja parannusta vaativat asiat höyläämöön liittyen. Omalla havainnoinnilla esiin saatujen asi-

oiden lisäksi kehitysprojektilla oli keskeinen merkitys höyläämön tuotannon tehostamisen 

toimeksiannon toteuttamisessa. Omien havaintojen lisäksi projekti toi esille asioita, joita 

tulisi parantaa ja millaisia muutoksia toimintatapoihin tulisi tehdä. Projektin alkuvaihe to-

teutettiin ilman esimiesten läsnäoloa, jotta työntekijöiltä saatiin kaikki tieto ja rehelliset 

mielipiteet. 

4.2 Työpajat 

Tuotannon paremman sujuvuuden takia työpajat pidettiin kahdessa osassa, jolloin tuotan-

toa ei tarvinnut keskeyttää täysin projektin takia. Ensimmäisellä kerralla työpajaan osallis-

tui kaksi työvuoroa ja toisella kerralla kolmas työvuoro. Työpajat toteutettiin niin, että työn-

tekijät jaettiin ryhmiin ja jokaiselle ryhmälle annettiin yksi työpiste mietittäväksi. Mietittä-

vänä oli työpisteen kaikki työvaiheet ja mahdolliset tehtävät, joita työpisteellä tulee tehdä. 

Jokaisen ryhmän mietittyä saadun työpisteen työtehtävät siirtyivät he miettimään kaikki 

mahdolliset tekijät, jotka aiheuttavat sujuvan työn esteitä työskennellessä. Sujuvan työn 

esteiden löytämisen jälkeen jokaisella ryhmällä oli vuorossa keksiä ratkaisuehdotukset 

kaikkiin epäkohtiin, joita he olivat keksineet. Tämän vaiheen jälkeen ryhmä kerrallaan käy-

tiin läpi mitä työvaiheita, sujuvan työn esteitä ja niiden ratkaisuja oltiin keksitty (kuva 6). 

Tämän lisäksi käytössä oli kohta muut teemat, johon tuotannon työntekijät pääsivät kerto-

maan mahdolliset muut epäkohdat, joita heillä oli mielessään.  

Työpajan yksinkertainen toimintamalli toimi erittäin hyvin. Työntekijät aktivoituivat otta-

maan kantaa asioihin ja näin tuli ilmi kaikki heidän mielestään sujuvan työn esteenä olevat 

asiat. Isoimmat esille nousseet teemat olivat työvuorokohtaiset toimintatavat, epätieto jois-

sakin asioissa siitä, kenen vastuulla tiettyjen asioiden hoitaminen on, vuorojen välinen 

heikko kommunikaatio, kiireisen esimiehen hankala tavoittaminen, palautteen puute ja 

kunnossapidon tekemättömät työt sekä kommunikaation puute tuotannon työntekijöiden ja 

kunnossapidon työntekijöiden välillä. Työpajoissa saatiin yhteensä noin 150 sujuvan työn 

estettä, joita alettiin selvittämään ja purkamaan projektin jälkeen.  
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Kuva 6. Työpajan toimintaperiaate, työpiste, työtehtävä, ongelma ja sen ratkaisu ehdotus 

4.3 Kehitysprojektin tulosten analysointi ja toimenpiteet 

Tuotannon ja esimiehen välinen kommunikaatio oli aikaisemmin hoidettu viikkovartti nimi-

sellä järjestelmällä, missä joka torstain aamuvuoron kanssa käytiin läpi viimeisen viikon 

aikana tapahtuneet tuotannolliset asiat, kunnossapidolliset asiat ja mahdolliset turvalli-

suushavainnot sekä tapaturmiin liittyvät asiat. Tuotannon työntekijät kokivat, että tämä 

kanssakäyminen esimiehen kanssa on liian vähäistä. Saadun palautteen perusteella viik-

kovartti lopetettiin ja kehitettiin toimintatapa, missä työnjohtaja käy kaksi kertaa päivässä 

tuotannossa keskustelemassa jokaisen työntekijöiden kanssa. Aamukierros kello 8.00 ja 

iltapäivä kierros 13.50. Jälkimmäinen kierros ajoitettiin alkamaan niin, että työnjohtaja nä-

kee aamuvuoron työntekijät ennen kuin he lähtevät. Näin uuden vuoron työntekijät saavat 

esimieheltään tiedon edellisen vuoron mahdollisista ongelmista ja huomioitavista asioista. 

Lisäksi uudella toimintatavalla vuorojen välinen kommunikaatio ja esimiehen läsnäolo saa-

tiin parantumaan. Tämän lisäksi tuotantoon asennettiin valkotaulu, johon jokaisella vuo-

rolla on oma tila kirjoittaa ilmenneistä ongelmista tai yleisesti työvuoron sujumisesta   
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(kuva 7). Vastavuoroisesti esimies käy kommentoimassa valkotaululle kirjoitettuja asioita. 

Etenkin yövuorolle mahdollisuus palautteen kirjoittamiselle on tärkeä, koska esimies ei 

näe yövuoron työntekijöitä. 

 Kuva 7. Valkotaulun suunnittelu  

Yhtenä keskeisenä asiana projektista kävi ilmi, että tuotannon tietoon tulisi saada parem-

min mitä heiltä odotetaan ja miten tuotanto oikeasti sujuu. Tähän liittyen tuotannossa ole-

valle valkotaululle tehtiin kohdat, joihin käydään päivittäin viemässä tieto vuoro-, vuoro-

kausi-, viikko-, ja kuukausikohtaisesta tuotantomäärästä sekä käyntiasteesta. Kuutio mää-

räisen tuotannon seuranta ei kuitenkaan kerro yksiselitteisesti tuotteen valmistamisen 

kannattavuutta, sillä osa tuotteista on dimensioltaan hyvin pieniä, mutta silti arvoltaan kan-

nattavia tehdä. Vuoro kohtainen höyläys tavoite on 187 m3, mutta tietyillä tuotteilla tämän 

jäädessä reilusti alle ei se tarkoita tuotannon olleen tehotonta. Valkotaululle päivitetään 

myös viikoittain viimeisen seitsemän päivän häiriöistä kertova taulukko, mistä näkyy eritel-

tynä yli minuutin kestäneet laitoksen pysähtymiseen johtaneet syyt ja yhteensä kuluneet 

ajat. Häiriöiden seuranta on tärkeä osa käyntiasteen parantamista, sillä seurannan perus-

teella päästään käsiksi eniten aikaa vieviin ongelmiin ja näin ollen niiden korjaamiseen 

osataan varata eniten resursseja. Lisäksi valkotaululle päivitetään säännöllisesti tieto tur-

vallisuushavainnoista, jatkuvan kehityksen foorumista ja tapaturmattomista päivistä    

(kuva 8). 

Kehitysprojektissa esille tulleista kunnossapidollisista asioista suurin ongelma oli hitaasti 

etenevät parannusehdotukset, joita tuotannon työntekijät olivat tehneet lisätäkseen tuo-

tannon sujuvuutta tai parantaakseen sen turvallisuutta. Parannusehdotusten hitaan läpi-

viennin lisäksi työntekijät kokivat, että tieto tehdyistä korjaustöistä, parannuksista tai 
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ennakkohuolloista ei välittynyt tuotannon työntekijöille. Projektista kävi myös ilmi paljon 

uusia parannusehdotuksia tuotantoon, mutta työntekijät eivät enää kokeneet mielekkääksi 

tehdä uusia parannusehdotuksia vanhojen yhä ollessa tekemättöminä. Kunnossapidon te-

hostamiseksi Koskisen sahateollisuus muutti hieman toimintamalliaan keväällä 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Tuotantoon viety valkotaulu tehokkuuden mittareita ja kommunikointia varten 
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5 HÖYLÄÄMÖN LEAN 

Lean ajattelutapa on lähtenyt Japanista Toyotan tuotannon tarpeisiin kehitetyn ajatteluta-

van ja filosofian mukaan, minkä tarkoituksena on tuottaa paremmin ja enemmän lisäarvoa 

asiakkaille. Yrityksen kehittäessään toimintaansa, sen tulee tuottaa lisäarvoa asiakkaalle 

ja samalla poistaa ne tekijät, jotka eivät tuota lisäarvoa. Päivittäisjohtamisen osalta leania 

pidetään tuotantoteollisuuden trendinä. Ongelmat tuotannossa aiheutuvat prosessien toi-

mimattomuuden ja epäloogisuuksien takia, tai työntekijöiden itseohjautuvuuden puutteen 

takia. Päivittäisjohtamisessa esimiehen tehtävänä on tukea ja johtaa tuotantoa ja sen 

työntekijöitä omalla esimerkillään. (Sayer & Williams 2007, 9-12.) 

Höyläämöllä lean ajattelun mukaiset järjestelyt koettiin tarpeelliseksi, koska tuottavan työn 

rasitteena oli työkalujen etsiminen, niiden viallisuus tai niitä ei ollut ollenkaan (kuva 9). 

Työpisteiden lean toteutettiin selvittämällä tuotannon työntekijöiden ja työnjohtajan kanssa 

kaikki tarpeelliset työkalut ja tarvikkeet jokaiselle työpisteelle. Kaikille työpisteille tehtiin 

työkalutaulut joiden ansiosta aikaa ei enää tarvitse käyttää työkalujen etsimiseen vaan te-

hokkaammin itse tuotannon tekemiseen. Lean tauluihin lisättiin myös työpisteohjeista 

kohta, mistä selviää työpisteellä tehtävät asiat, kun tuotanto on pysähtyneenä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Vannesahan työkalutaulu  
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Päivittäisjohtamisen osalta lean ajattelun periaatteita otettiin käyttöön työnjohtajan ja työn-

tekijöiden välisen kommunikaation parantamiseksi. Tuotannossa tehtävät säännölliset 

käynnit helpottivat poistamaan ongelmien perässä juoksemista, koska niitä pääsee itse 

havaitsemaan ja näin ollen ennakoimaan korjauksien tarpeellisuutta ja niiden organisoin-

tia. Tuotannossa käyntien lisäyksen myötä työntekijöillä on myös mahdollisuus saada esi-

mieheltä paremmin tukea.   
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6 TYÖPISTEKOHTAISET OHJEET 

Työpistekohtaisissa ohjeissa kerrotaan työnantajan ja työntekijän vastuista ja valtuuksista, 

työturvallisuudesta, työn suorittamisesta, laadun varmistamisen toimenpiteistä, työn seu-

rannasta, siivous toimenpiteiden määrittelystä ja ympäristöasioista. Toimeksiantona oli 

päivittää kaikkien työpisteiden ohjeet ajan tasalle, tehdä tarvittavat muutokset ja lisäykset 

sujuvoittamaan työntekoja ja varmistamaan, että työntekijä tietää mitä häneltä odotetaan 

työvuoron aikana. Uutena asiana työpisteohjeisiin lisättiin kohta, missä määritettiin jokai-

sella työpisteellä työtehtävät, mitä työntekijän tulee tehdä, kun tuotanto on pysähdyksissä 

(kuva 10). 

Työohjeiden päivittämisen perusteena toimi oma havainnointi tuotannossa, kehitysprojek-

tissa esille nousseet asiat, keskustelut työnjohtajan kanssa ja keskustelut tuotannon työn-

tekijöiden kanssa. Uuden ohjekohdan lisäksi työohjeisiin tuli muutoksia riskikartoitukseen, 

työympäristöasioihin ja työn suorittamiseen liittyviin kohtiin. Suurimmat muutokset koskivat 

työn aloittamista, suorittamista ja lopettamista. Kehitysprojektin esille tuomien asioiden pe-

rusteella työntekijöillä ei ollut riittävän selvää kuvaa työpistekohtaisista työtehtävistä. Päi-

vityksen aikana jokaisen työpisteen työohjeisiin kirjattiin useita uusia kohtia työn suoritta-

miseen liittyviin asioihin, jolloin työntekijöille selkeytyi mitkä kaikki työtehtävät ovat kenen-

kin vastuulla. Tarkennetuilla työpisteohjeilla ja ohjeistuksella mitä höylän asetteen vaihdon 

tai tuotannon pysähdyksen aikana tulee kenenkin tehdä, saatiin aikaiseksi toimintamalli, 

mikä sujuvoittaa tuotannon toimintaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 10. Esimerkki paketoinnin työohjeesta asetteenvaihdon aikana 



14 

7 YHTEENVETO 

Toimeksiannon tavoitteena oli parantaa höyläämön tuotannon tehokkuutta kehittämällä 

sen toimintatapoja, kehittämällä tehokkuuden mittareita, luomalla työpisteille lean-ajattelun 

mukainen työympäristö ja päivittää työpisteohjeet. Kaiken kehityksen tavoitteena oli nos-

taa höyläämön paikoilleen jäänyt 55 %:n käyntiaste 60 %:n tasolle. Tavoitteeksi asetettu        

5 %:n korotus oli tämän toimeksiannon suorittamisen osalta realistinen käytettävään ai-

kaan nähden.  

Päivittämällä ja luomalla uusia tehokkuuden mittareita saatiin aikaiseksi selkeät mittarit 

käyntiasteelle, tuotantomäärille, tuotannon häiriöseurannalle ja tapaturmille sekä niiden 

selvitys toimenpiteet seurannalle. Päivittäisjohtamisessa käytettävät raportit ja tilastot ovat 

samoja, joita tuotannossa olevalle valkotaululle päivitetään joka päivä. Tuomalla esille esi-

miehen käyttämiä raportteja, saavat tuotannon työntekijät paremmin tietoa miten tuotanto 

on toiminut vuoro tasolta aina kuukausi tasolle asti.  

Työpisteohjeiden päivitys onnistui kokonaisuudessaan ja päivityksien myötä työohjeisiin 

lisättiin uusia kohtia tarkentamaan työnkuvaa ja työtehtäviä kaikilla työpisteillä. Päivitysten 

myötä kaikille työntekijöille on selkeämpää, mitä heiltä odotetaan töissä ollessaan. Uusien 

ohjeiden tueksi toteutettiin lean ajattelun mukaiset työpiste järjestelyt sujuvoittamaan työtä 

tuotannon aikana kuin myös sen ollessa pysähdyksissä. 

Tavoitteessa nostaa käyntiastetta onnistuttiin, mutta 60 %:n käyntiä ei saavutettu toimek-

siannon aikana. Tehdyt muutokset kuitenkin osoittivat, että parannusta oli tapahtunut 

käyntiasteen noustua 58,8 %:iin. Jatkossa saavutettua kehitystä ylläpidetään ja jatketaan 

kehityskohteiden etsimistä, käyntiastetta saadaan edelleen nostettua. Käyntiasteen mit-

taamisesta on jätetty pois vuoden 2020 helmikuun luku mekaanisen metsäteollisuuden la-

kon takia (taulukko 1).  

Taulukko 1. Toimeksiannon aikana mitatut käyntiasteet. 

Vuosi 2019   2020     

Kuukausi 11 12 1 2 3 

Käyntiaste 60,5 60,2 55,8  -  58,6 

            

Käyntiasteen keskiarvo 58,8       

 

 



15 

LÄHTEET 

Kirjalliset lähteet: 

Sayer, N. & Williams, B. 2007. Lean For Dummies. Indianapolis, Indiana: Wiley Publish-

ing, Inc. 

Elektroniset lähteet: 

Koskisen 2016. [viitattu 7.3.2020]. Saatavissa: https://docplayer.fi/52887513-Koskisen-oy-

ymparistoraportti-2016.html 

Koskisen 2019. [viitattu 5.3.2020]. Saatavissa: https://www.koskisen.fi/tiedostopankki/ 

Suulliset lähteet: 

Lehtonen, M. 2020. Jalostuksen osastopäällikkö. Koskisen Oy. Haastattelut kevään 2020 

aikana.  

Mäkinen, J. 2020. Tuotannonsuunnittelija. Koskisen Oy. Haastattele kevään 2020 aikana. 


