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Opinnäytetyössä käytettyä terminologiaa 

TERMI SELITE 

Virtaus Tuotteen etenemistä tuotannossa kuvastava termi 

Virtaustehokkuus Arvoa tuottavan ajan suhde virtausyksikön läpimenoaikaan 

Virtausyksikkö Yksittäinen tuotannon valmiste 

Juna Kielikuva tuotantolinjasta, joka koostuu liikkuvista työyksi-

köistä 

Vaunu Kielikuva junan koostavista yksittäisistä työyksiköistä 

Tahti Ajanjakso, jossa virtausyksikkö jalostuu yhden työksikön toi-

mesta  

Lean Toimintafilosofia, jossa pyritään tehokkuuteen karsimalla tur-

haa työskentelyä ja resurssien käyttöä 

Hyttiuudistaminen Risteilijöiden asiakashyttien remontointi ja tilojen uudistami-

nen asiakasarvon parantamiseksi 

Teollisuus 4.0 Kyberfyysisiä järjestelmiä ja reaalidataa hyödyntävien toimin-

tamallien kehittäminen teollisuuden tehostamiseksi 

Imuohjausjärjestelmä Tuotannon ohjauksen muoto, jossa tuotteita valmistetaan vain, 

jos asiakkaat tai seuraava prosessivaihe niitä tilaavat 

Hukka Lean-filosofiassa käytetty nimi asiakasarvoa tuottamattomalle 

resurssien käytölle 
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1 Johdanto 

1.1  Tekijän tausta aiheesta 

Työskentelin projektisuunnittelijan tehtävässä I.S. Mäkinen Oy:llä, jossa tehtäväni oli laatia 

Lean-ideologian mukaisia tuotantosuunnitelmia risteilijöiden hyttiuudistusprojekteihin. Pyrin 

suunnittelemaan virtaustehokkaita ja selkeästi ohjattavia tuotantolinjoja, joita käytettiin 2–6 

viikon mittaisille projekteille. Projektit koostuivat risteilijöiden hyttitilojen erilaisista päivitys-

töistä, jotka toteutettiin tilauksen mittavuuden mukaan 100–700 työntekijän vahvuudella. 

Suunnittelijana osallistuin myös kehitystyöhön, jossa sisäistin tehtävänannon, tarvittavat tai-

dot ja työvälineet, jonka pohjalta muodostin uusia automaatiomenetelmiä toistavien työvai-

heiden vähentämiseen suunnittelutyössä. Projektin suunnitteluun ja siihen tarvittavien do-

kumenttien tuottamiseen käytettiin lähtökohtaisesti edeltäviä projekteja varten kehitettyjä 

työkaluja.  

1.2 Opinnäytteen tarkoitus ja tavoite 

Hyttiuudistusprojektien laajuuden kasvaessa sekä hyttiyksilöllisen uudistamisen yleistyessä 

suunnittelutyön automatisointi osoittautui välttämättömäksi kehitykseksi suunnittelun tehos-

tamiseen. Kehityksen päämääränä on määrittää toimintasuunnitelma hyttiuudistusteollisuu-

den suunnittelutyöhön. Opinnäytetyön käytännöllisen osuuden tavoite on kehittää uusi oh-

jelmisto, joka suoriutuisi luotettavasti nykyisten ja lähitulevaisuuden projektien kokonaisuus-

skaalassa ja sitä pystyisi kehittämään kevyesti vaihe kerrallaan etenevien projektien myötä. 

1.3 Ratkaistavat ongelmat 

Perinteisten Lean-toimintamallien hyödyntämistä tärkeämpää on saavuttaa virtaustehokas 

toimintamalli, jossa pyritään pääsemään jatkuvasti eroon kaikesta hukasta toiminnan jokai-

sessa vaiheessa (Mccreary 2009).  

Jatkuvasti kehittyvälle tuotannolle on lähes mahdotonta määrittää monimutkaista työkalua, 

sillä sen tulisi kattaa kaikki suunnittelun tarpeet ja kattaa ne vielä kehittämättömien uudis-

tusten osalta. Tuotannon ja siinä käytettävien työkalujen ja työmenetelmien tulisi kehittyä 

mahdollisimman synkronoidusti. Yleisesti teollisuudessa vallitsevan teollisuus 4.0:n kehit-

täminen on tavoite, jonka kehityksen väliaskeleet ovat usein ohitettuja täydellisyyden tavoit-

telussa. Ylikehitettyjen työkalujen ja toimintamallien hyödyntäminen on vaikeaa sellaisella 

teollisuuden alalla, jossa internetyhteyden toimivuus ja käyttäjien heikot teknologian hyö-

dyntämistaidot luovat kehityksen luotettavuuteen ja tavoitteisiin merkittäviä riskejä. Jos li-

säksi suunnittelutyön automatisointityökalujen kehittämiseen ei voi käyttää kerralla 
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tarvittavia resursseja, jotta se pysyisi tuotannon kehittymisen tasolla, täytyy löytää mukau-

tuvampia kehittämismenetelmiä.  

1.4 Kehityksen menetelmät 

Lean-filosofian mukaan tuotanto ja sen suunnittelu tapahtuvat jatkuvasti, jolloin työskente-

lyn määrittäminen ja kerralla kehittäminen lyhyellä ajanjaksolla pysyviksi prosesseiksi ei ole 

toimiva tapa taata toimivaa toimintamallia. Toiminnan kehittäminen vaiheistetusti tuottaa 

tehokkaasti karkean version halutusta lopputuloksesta, jota voi kehittää tarpeen mukaan 

käytettävissä olevilla resursseilla.  

USA:ssa tehdyn tutkimuksen mukaan 94 % ohjelmistohankkeista aloitetaan toteuttamaan 

alusta vähintään kerran kehityksen aikana. Yli 50 % ohjelmistohankkeista kasvavat kustan-

nuksiltaan 190 % kehityksen aikana. Keskimäärin vain 16 % projekteista valmistuu ajoissa 

ja budjetissa. Yli 30 % projekteista ei valmistu lainkaan. USA:n suurimmille yrityksille val-

mistetut ohjelmistot sisälsivät keskimäärin vain 42 % alun perin suunnitelluista ominaisuuk-

sista ja toiminnoista. (Project Smart. 2014. 3–5.) Tästä tutkimuksesta voi päätellä ohjelmis-

tokehitysprojektien olevan hyvin epätodennäköisiä tuottamaan haluttuja tuloksia, varsin-

kaan sille omistetuilla arvioiduilla resursseilla. Ohjelmiston ideaa yksinkertaistaessa ja omi-

naisuuksien vaiheistetulla kehittämisellä saadaan lisää hallittavuutta projektinkehittämiseen 

tuottaen toimivan työkalun, jota voidaan kehittää vaiheistetusti tuotannon kehittyessä. 
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2 Lean-toimintamalli  

2.1 Lean-filosofia 

Lean on asiakaskeskeinen johtamisideologia, joka pyrkii työmenetelmien jatkuvaan paran-

tamiseen ja tuottamattomien toimintojen karsimiseen. Ideologia perustuu inkrementaali-

seen kehittymiseen virheiden kautta ja tuotannon läpimenoaikojen minimoimiseen. Lean on 

käsite, jota on hankala määrittää tarkasti, sillä se perustuu pääasiassa tapauskohtaiseen 

käytännönläheiseen kehittämiseen. Aiheesta on kirjoitettu paljon kirjallisuutta ja konseptia 

on sovellettu lähes jokaisella liikemaailman sarakkeella.  

Lean-konseptin ensimmäinen ilmaantuminen länsimaissa tapahtui John Kraficikin vuonna 

1988 kirjoittamassa artikkelissa Lean-tuotantojärjestelmän riemuvoitto. Artikkelin päämää-

ränä oli viestiä uudesta ja taloudellisesti ylivoimaisesta johtamisfilosofiasta. Perinteinen mit-

takaavaetujen ja huipputekniikan avulla saavutettava resurssitehokkuus haastettiin parem-

malla toimintastrategialla, joka perustuu yksinkertaiseen tekniikkaan ja läpimenoaikojen mi-

nimointiin. Lean-toiminnassa tarkkailtiin tuotannon virtaustehokkuutta ja se tulisi mullista-

maan tuotantojen kilpailukykyisyyttä. (Modig & Åhlström 2019, 79.) 

2.2 Toyota Production System 

Lean-käsite saa juurensa autovalmistaja Toyotan kehittämästä tuotantojärjestelmästä, 

jonka filosofia tunnetaan nimellä Toyota Production System (TPS). TPS sai alkunsa toisen 

maailmansodan jälkeisenä pula-aikana, jolloin Japanin yhteiskunta ja teollisuus kärsivät 

mittavasta resurssien puutteesta. Vuonna 1937 Kiichiro Toyoda perusti yrityksen, jonka tar-

koitus oli tuottaa autoja kotimaan markkinoiden kasvavaan kysyntään. Yhdysvaltojen auto-

tuotannon hallitessa markkinoita yrityksen heikko talous ei pystynyt kilpailemaan uusimman 

teknologian, raaka-aineiden rajattomuuden ja suurimpien tehdastilojen kanssa. Toyotan 

johtoryhmän havainnoi vieraillessaan amerikkalaisilla autotehtailla niiden välivarastojen mit-

tavuudet ja heikon laadun tason heikentävän tehtaiden tuotantopotentiaalia. Näiden haas-

tavien lähtökohtien siivittämänä Toyotalla alettiin kehittämään uudenlaista tuotantomene-

telmää, joka keskittyisi perinteisen resurssitehokkuuden ja mittakaavaetujen sijasta virtaus-

tehokkuuteen. Teorian pilarit muodostuivat muutamille tehokkuuden ideologioille. (Modig & 

Åhlström 2019, 70–71.) 

2.2.1 Jidoka 

Jidoka tarkoittaa suomeksi ”automatisointia inhimillisellä otteella”. Kiichiro peri ideologian 

isältään Sakichi Toyodalta, joka oli omissa yrityshankkeissaan kehittänyt tehokkuuden 
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menetelmiä. Sakichi kehitti koneita, jotka osasivat lopettaa työskentelyn virheen ilmaantu-

essa, antaen koneille ”inhimillisen” automaattisen kyvyn pysäyttää virheellisten tuotteiden 

valmistamisen. Idea hyödynnettiin autotuotannossa, jossa kaikilla tuotannontyöntekijöillä 

oli mahdollisuus pysäyttää koko tuotanto virheen ilmentyessä. Ongelmalle etsittiin välittö-

mästi syy, joka ratkaistiin, jonka jälkeen tuotanto jatkuisi virheestä kehittyneenä. (Modig & 

Åhlström 2019, 70–76.) 

 

Kaikki työntekijät ottivat vastuun kokonaisuudesta ja laadusta ja pitivät huolen 

siitä, että kaikki tehtiin oikein alusta pitäen…Ongelmia pidettiin kehittämisen 

ja parannusten perustana. (Modig & Åhlström 2019, 76.) 

 

Strategian ansiosta tuotanto välttyi virheiden toistuvuudelta ja tarpeettomilta investoinneilta, 

jotka horjuttaisivat toiminnan taloudellisesti epävakaata alustaa. Tällä menetelmällä tuotan-

nosta ei saapunut valmiita autoja, jotka vaativat korjaamista, laatutarkastamiseen käytetyt 

resurssit minimoitiin ja ajoneuvojen laadun korkea taso säilytti asiakkaan luottamuksen To-

yotaan. (Modig & Åhlström 2019, 70–76.) 

2.2.2 Hukka 

Lean-filosofiassa hukka on seuraus toiminnan vioista ja virheistä. Toimintastrategian kehit-

tämisessä hukka on kuin oire, jonka perusteella määritellään parannettava aiheuttaja. TPS 

määritti virtaustehokkaan tuotannon kehittämisessä asiakasarvoa lisäämättömän toiminnan 

kolmeen eri luokkaan. (Liker 2006, 28–29,114) 

Muda 

Lisäarvoa tuottamaton työ eli Muda, aiheuttaa pidentäviä läpimenoaikoja, turhaa liikettä tar-

vikkeiden saamiseksi, ylimääräistä varastointia tai odottelua: 

o Ylituotanto eli tilaamattomien osien valmistaminen 

o Odottelu eli työyksiköiden odottaminen seuraavan tehtävän aloittamiseen 

o Tarpeeton kuljettelu eli keskeneräisen työn turha tai pitkän matkan liikuttaminen 

o Ylikäsittely eli tuotteen vääränlainen epätehokas-, väärin- tai ylijalostaminen 

o Tarpeeton varastointi eli raakamateriaalien, keskeneräisten tuotteiden ja valmiiden 

tuotteiden turhaa varastointia 
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o Tarpeeton liikkuminen eli työn aikana suoritetut turhat liikkeet esimerkiksi oikean 

työkalun etsinnässä 

o Viat eli viallisten osien tuottaminen ja korjaaminen 

o Työntekijän luovuuden käyttämättä jättäminen 

(Liker 2006, 28–29,114) 

Muri 

Muda:n vastakohta on ylikuormitus eli Muri. Muri tarkoittaa työntekijöiden tai koneiden työn-

tämistä yli luonnollisten rajojen. Ihmisten ylikuormittaminen johtaa turvallisuus- ja laatuon-

gelmiin. Laitteiden ylikuormittaminen johtaa tuotantokatkoksiin ja tuotevikoihin. (Liker 2006, 

28–29,114) 

Mura 

Viimeinen hukan muoto on Epätasaisuus eli Mura. Mura on tavallaan kahden aiemman hu-

kan seurausta. Tuotantojärjestelmissä on toisinaan enemmän työtä kuin pystytään teke-

mään, kun taas joskus työtä on liian vähän tehtäväksi. Epätasaisuus aiheutuu epäsäännöl-

lisistä tuotantoaikatauluista ja tuotantomäärien sisäisten Muda-aiheuttajista johtuvista tuo-

tantomäärien vaihtelusta. Tuotantomäärien epätasaisuuden takia tuotantokapasiteetti mää-

ritetään korkeimman kapasiteetin mukaan, vaikka keskimääräiset vaatimukset ovat alhai-

semmat. (Liker 2006, 28–29,114) 

2.2.3 Just-in-time 

Just-in-time (JIT) käsite tunnetaan suomessa käännöksellä ”Juuri oikeaan tarpee-

seen”(JOT). Ideologian perusaate on tuottaa oikeanlaista tuotetta, oikea määrä ja oikeaan 

aikaan. JIT:n päämäärä oli karsia tuotannosta käytetty hukka, eli kaikki mikä ei tuottanut 

asiakkaalle arvoa. (Liker 2006, 22–23) 

Tuotannon määritelmät perustettiin asiakkaan tarpeiden ympärille. Toyota panosti lähei-

seen vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa, jonka avulla määritettiin tarkasti asiakkaiden 

toiveet ja tarpeet autosta. Tutkimuksen pohjalta kehitettiin malliltaan ja toiminnallisuudel-

taan sopiva ajoneuvo, joka tarjosi japanilaiselle kuluttajalle heille tärkeät ominaisuudet il-

man turhuuksia. Tuotannossa investoitiin suhteellisen vaatimattomiin koneisiin, joiden vält-

tävien ominaisuuksien avulla saatiin tuotettua valmiita malleja. (Modig & Åhlström 2019, 

72–73.) 

Toyota kehitti tuotannolleen strategian välttyäkseen valmiiden tuotteiden seisomista auto-

kaupoissa, tätä kutsuttiin imuohjausjärjestelmäksi. Strategian periaate oli aloittaa yksikön 
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valmistaminen tuotannossa vasta kun sille oli tilaaja ja ”imeä” tilauksen tiedot tuotantoket-

jutuksen läpi, tehden toimintastrategian läpinäkyväksi kaikille tuotannon osapuolille. Osa-

puolet määrittivät tarpeensa aiemmalle työvaiheelle, jolloin he saivat sopivan määrän tar-

vittavia komponentteja työstönsä aloittamishetkelle. Imuohjausjärjestelmä mahdollisti te-

hokkaat läpimenoajat autojen tuotannolle sitomatta resursseja turhiin komponentteihin, vält-

täen tarpeetonta välivarastointia. (Modig & Åhlström 2019, 72–74.) 

 

Kun asiakas tilasi auton, tilausta koskevat tiedot kulkivat vastavirtaan läpi koko 

tuotantoprosessin. Prosessiin saatiin näin ollen tiedot siitä, mitä, milloin ja 

minkä verran asiakas halusi. Toyota näki koko tuotantoprosessin yhtenä 

virtauksena, joka koostui eri tuotantovaiheista. Jokaisella vaiheella oli kaksi 

roolia, sisäisen toimittajan ja sisäisen asiakkaan rooli. (Modig & Åhlström 

2019, 73.) 

 

2.3 Tehokkuus 

Tehokkuudella mitataan toiminnan kannattavuutta ja toimivuutta. Tuotannon tehokkuudella 

pyritään ilmaisemaan toimintasuunnitelman onnistuvuus käytettyjen resurssien ja tavoittei-

den saavuttamisen kanssa. 

2.3.1 Resurssitehokkuus 

Resurssitehokkuus on perinteisin tehokkuuden määritelmä tuotannolle ja se on luontaisin 

tapa ajatella tuottavuuden kannattavuutta. Resurssitehokkuudessa verrataan resurssin 

hyödyntämisastetta sen hankinta- ja ylläpitokustannuksiin, jolloin resurssitehokkuus voi-

daan mitata suhteuttamalla resurssin hyödynnettyä työskentelyaikaa sen käytettävissä ole-

vaan aikaan (VDI Zentrum Ressourceneffizienz). Resurssitehokkuudessa tarkkailun pää-

huomio keskittyy tuotteen tai palvelun tuottamiseen tarvittaviin resursseihin kuten henkilös-

töön, koneisiin ja tiloihin. (Modig & Åhlström 2019, 10.) 

 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑠𝑖𝑡𝑒ℎ𝑜𝑘𝑘𝑢𝑢𝑠(%) =   
𝑇𝑜𝑡𝑒𝑢𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑡𝑦ö𝑎𝑖𝑘𝑎

𝐾ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣ä 𝑡𝑦ö𝑎𝑖𝑘𝑎
 

Kaavio 1. Resurssitehokkuuden määritelmä resurssien hyödyntämisasteesta 
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Mittakaavaedut 

Yleisin tapa resurssitehokkuuden parantamiseen on mittakaavaeduilla. Resurssien käyttöä 

voidaan tehostaa huomattavasti niputtamalla pieniä samankaltaisia työtehtäviä yhdelle työ-

yksikölle. Tällöin yksikön työntekijät ovat perehtyneitä tehtäviin kokemuksen kautta ja tois-

tuvat tehtävät suoritetaan minimoiden resurssien osalta kuten työntekijän aika ja materiaa-

lihukka. Identtiset työtehtävät mahdollistavat myös korkean tason koneellistamisen suhteel-

lisen halvalla kustannustasolla, sillä tuotantokoneistus tarvitsee vähän ominaisuuksia ja 

työntekijöitä sen vaihtelun pysyessä minimissään. (Modig & Åhlström 2019, 9.) 

Vaihtoehtoiskustannus 

Resurssien maksimointi on taloudellinen tavoite, johon tähdätään vaihtoehtoiskustannus-

menetelmällä. Mikäli resurssia ei käytetä tarpeeksi korkealla hyötyasteella, se tuottaa tap-

piota. Tällöin tuottamattomaan sijoitukseen menetetyt varat olisi voitu käyttää toiseen te-

hokkaampaan vaihtoehtoiskustannukseen, jonka avulla tuotanto saavuttaisi resurssitehok-

kaamman toimivuuden. (Modig & Åhlström 2019, 9–11; Wallenius 2015, 20.) 

2.3.2 Virtaustehokkuus 

Lean-toiminnan olennaisin toimivuuden mittaus- ja tarkkailumenetelmä on virtaustehok-

kuus. Tuotannon virtaustehokkuudessa huomio keskittyy jalostettavaan yksikköön, eli tuot-

teeseen. Yksikön ”virtaaminen” tuotannon läpi määrittää sen läpimenoajan, joka tarkoittaa 

ajanjakson pituutta yksikön aloittamisesta tuotannossa sen valmistumiseen. Yksikön läpi-

virtausta tarkkaillaan siihen käytetyn jalostamisen selvittämiseksi. Yksikön läpivirtaamisen 

voi jakaa kolmeen eri osuuteen; arvoa tuottavaan, välillisesti arvoa tuottavaan ja arvoa tuot-

tamattomaan. Arvoa tuottavat työvaiheet jalostavat yksikköä antaen sille lisäarvoa asiak-

kaalle. Arvoa tuottamattomat työvaiheet, jotka eivät anna yksikölle lisäarvoa, tunnetaan 

Lean-terminologiassa nimellä ”hukka”. Virtaustehokkuus lasketaan suhteuttamalla yksik-

köön käytetty jalostamisaika suhteutettuna sen läpimenoaikaan. (Modig & Åhlström 2019, 

13.) 

 

𝑉𝑖𝑟𝑡𝑎𝑢𝑠𝑡𝑒ℎ𝑜𝑘𝑘𝑢𝑢𝑠(%)  =  
𝑌𝑘𝑠𝑖𝑘ö𝑛 𝑘ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡𝑦 𝑗𝑎𝑙𝑜𝑠𝑡𝑎𝑚𝑖𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎

𝑌𝑘𝑠𝑖𝑘ö𝑛 𝑙ä𝑝𝑖𝑚𝑒𝑛𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎
 

Kaavio 2. Virtaustehokkuuden määritelmä. 
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Virtaustehokkuudessa huomio siirtyy resurssitehokkuuden hyödyntämisasteen tavoittelusta 

pois, keskittyen aina tuotteeseen ja sen asiakasarvoihin. Virtaustehokkuuden päämääränä 

on toteuttaa asiakkaan välittömät ja välilliset tarpeet. Välittömät tarpeet ovat usein konk-

reettisia asioita, joiden pitää toteutua, jotta asiakas ostaa tuotteen ja välilliset tarpeet ovat 

enemmänkin menettelytapoja, joilla tuote valmistetaan. Näiden arvojen avulla määritetään 

tuotannon ketjutus, jossa pyritään minimoimaan ajallisesti tappiollinen osuus yksikön läpi-

menosta, joka ei tuota arvoa asiakkaalle.  (Modig & Åhlström 2019, 13,25.) 

2.3.3 Tehokkuuksien yhdistäminen 

Resurssien tehokas hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää. Yhtä lailla 

tärkeää on täyttää tehokkaasti asiakkaiden tarpeet. Hyvän kannattavuuden ja 

asiakastyytyväisyyden takaamiseksi tarvitaan sekä resurssi- että 

virtaustehokkuutta. (Modig & Åhlström 2019, 15–16.) 

 

Parhaiten toimiva tuotanto perustuu näihin kahteen tavoitteeseen pyrkimiseen. Periaatteil-

taan nämä kaksi teoriaa on kuitenkin haastavaa yhdistää. Resurssitehokas toiminta pyrkii 

pitämään resurssit korkealla käyttöasteella, josta aiheutuvat välivarastoinnit ja hitaat läpi-

menoajat vähentävät toiminnan tehokkuutta. Virtaustehokas toiminta pyrkii pitämään tuot-

teet jatkuvassa jalostuksessa haaskaten resursseja työyksiköiden odottamisessa. 

Minimaalinen läpimenoaika toimii usein tärkeänä arvona virtaustehokkaassa tuotannossa. 

Liiallinen läpimenoajan minimointi voi kuitenkin karsia välillisiä arvoja, jotka vaikuttavat esi-

merkiksi tuotteen laatuun ja tuotannon turvallisuuteen. Pitkä läpimenoaika synnyttää uusia 

toissijaisia tarpeita, joita ei ollut alun perinkään olemassa, kuten tuotteiden vaurioitumista 

välivarastoinnissa ja hidasta virheiden havainnointia tuotannossa. Tarpeettoman pitkät lä-

pimenoajat aiheuttavat työntekijöissä ja asiakkaissa turhautumista ja huolestumista. (Modig 

& Åhlström 2019, 50.) 

 

Näiden kahden tehokkuuden muodon välistä eroa voi luonnehtia eroksi 

resurssien ja virtausyksiköiden keskinäisessä riippuvuussuhteessa (Modig & 

Åhlström 2019, 20). 
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2.3.4 Virtaustehokkuuden parantaminen 

Virtaustehokkuuden parantamisessa idea ei ole arvoa tuottavien välttämättömien prosessin 

vaiheiden nopeuttamisessa. Esimerkiksi sähköpotkulautoja vuokraava yritys joka ostaa ka-

lustoa, jolla pystyy liikkumaan 10 km/h aiempaa kovempaa, saisi asiakkaansa perille lyhy-

emmällä läpimenoajalla ottaen riskin asiakkaan tieturvallisuudessa. Virtaustehokkuuden te-

hostamisessa keskitytään virtaustiheyden maksimointiin karsimalla tarpeeton aika tuotteen 

läpimenoajasta. Esimerkkinä yritys panostaisikin uusien sähköpotkulautojen sijasta katta-

vampaan välineiden ”viljelyyn” latauksen jälkeen, jolloin asiakkaan tarvitsisi kävellä lyhy-

empi matka lähimmälle kulkuneuvolle. Tämä lyhentäisi palvelun läpimenoaikaa parantaen 

samalla asiakaskokemusta. Virtausyksikön läpimenoajan ja virtaustehokkuuden parantami-

sen selkein menetelmä on kasvattaa siihen käytettyjä tuotantoresursseja. 

Työjonojen minimointi 

Ensisijainen ja selkein tapa parantaa tuotannon läpivirtausta on paneutua tuotannon väli-

varastointijonojen muodostumisten aiheuttajiin. Yksiköiden odottamista prosessien välillä ei 

todennäköisesti pysty täysin karsimaan aiheuttamatta resurssien odottelua, mutta näiden 

välivarastojen optimointi on selkeä etenemä virtaviivaiseen läpimenoaikaan.  

Työjaksojen lyhentäminen on toimiva keino ehkäistä turhaa välivarastointia, vaikkakaan 

tämä ei ole pysyvä ratkaisu, sillä työntekijöiden hoputtaminen tietyn tuotantonopeuden jäl-

keen tapahtuu usein laadun tai turvallisuuden kustannuksella. Vaihtoehtoisesti tuotannon 

pullonkaulavaiheisiin voi lisätä resursseja, joka puolestaan kasvattaa yksikköjen kapasiteet-

tia käsitellä tuotantovirtaa ja lyhentää työstön jaksoaikaa. Pyrkimällä poistamaan vaihtelun 

eri muotoja tuotannossa voi saavuttaa tasaisemman virtauksen, joka ei vaadi jatkuvaa ”tu-

lipalojen sammuttelua” tuotannon aikana vaan antaa resursseille selkeän keskittymisen 

odotettuihin tilanteisiin. (Modig & Åhlström 2019, 45.) 

Toissijaisten tarpeiden poistaminen 

Pitkä läpimenoaika synnyttää uusia toissijaisia tarpeita tuotannossa, joita ei ollut alun pe-

rinkään olemassa. Esimerkiksi tilauksen aloittaa työntekijä, joka perehtyy tilaukseen ja aloit-

taa sen valmistamisen, jonka jälkeen se täytyy välivarastoida, sillä sen valmistamiseen tar-

vittavia komponentteja joudutaan tilaamaan lisää. Komponenttien saavuttua kyseinen tekijä 

onkin joutunut sairauslomalle ja uusi työntekijä tulee kouluttaa tilaukseen ja tilauksen laatu-

tason säilyminen vaarantuu äkillisen muutoksen takia.  Tarpeettoman pitkät läpimenoajat 

aiheuttavat tuotannon työntekijöissä ja asiakkaissa turhautumista ja huolestumista tavoit-

teiden saavuttamisessa. Näistä toissijaisista tarpeista pääsee eroon lyhentämällä läpime-

noaikaa, jonka myötä tarpeiden aiheuttajat vähenevät. (Modig & Åhlström 2019, 50.) 



10 
 

 

Heikosta läpivirtauksesta syntyy toissijaisia tarpeita, jotka lisääntyvät ketjureaktionomai-

sesti. Nämä toissijaiset tarpeet syntyivät suorana seurauksena kyvyttömyydestä tyydyttää 

ensisijaiset tarpeet. Vaikka nämä tarpeet eivät tuottaisi arvoa asiakkaille, vaativat ne silti 

lisätyötä toteutuakseen. Lisätyö on kehittynyt hävikin muoto, emmekä usein edes ymmärrä, 

että on kyse siitä. (Modig & Åhlström 2019, 59–60.) 

Liian paljon tekemistä ja uudelleenaloittamisen tarve 

Tuotanto, jolle on suunniteltu liikaa työtä, pyrkii kompensoimaan resurssipuutettaan aloitta-

malla useita tilauksia yhtä aikaa, jolloin näennäisesti tilaukset ovat ”työn alla”, vaikka todel-

lisuudessa ne välivarastoidaan odottamaan jo myöhästyneitä toimitusaikoja. Ihmisten to-

teuttamat työvaiheet vaativat keskittymistä yhteen asiaan kerrallaan, sillä ihmismielen te-

hokkain toiminto heikentyy huomattavasti, mikäli keskittyminen jakautuu moneen aihee-

seen kerralla. Perinteisesti tehokkaaksi omaksuttu ”multitasking”-mentaliteetti on todettu 

tuoreiden tutkimusten mukaan tehokkuutta heikentäväksi malliksi. Usean eri työtehtävän 

yhtäaikainen tasapainottelu aiheuttaa jatkuvaa tarvetta syventyä kuhunkin tehtävään, jolloin 

jokaisen tehtävään palatessa vaadittu epätehokas orientoitumisvaihe koostaa työajasta 

suuren osan. Henkilöstön osalta tehokkain tapa saattaa yksittäinen tilaus päätökseen on 

tehdä se mahdollisimman yhtäjaksoisesti. (Kubu & Machado, 2017) 

Joka kerta uutta tehtävää aloittaessa käytämme tietyn ajan tehtävän sisäistämiseen ja sen 

aloittamiseen. Mikäli keskeytämme tämän tehtävän ennen sen lopetusta, joutuu tekijä aloit-

tamaan sisäistystyön uudestaan päästäkseen samaan mielentilaan ja aiempiin päätel-

miinsä työmenetelmistä. Jatkuva altistuminen keskeytyksille aiheuttaa tarpeen asettua hen-

kisesti mukaan tekemiseen, jolloin suurin osa työajasta kuluu paikkansa hakemiseen teh-

tävässä ja menetelmien kertaamiseen. (Modig & Åhlström 2019, 58.) 

Kingsmanin kaava – Vaihtelun vaikutus  

Vaikutusta tuotannon vaihteluihin, resurssitehokkuuteen ja yksiköiden läpimenoaikojen yh-

teyteen toi näkyviin Sir John Kingsman 1960-luvulla. Kaaviosta (Kuva 1.) näkee vaikutuk-

sen näiden määrittäjien välillä. (Modig & Åhlström 2019, 42.) 
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Kuva 1. Kingsmanin kaavaa havainnollistava kaavio. Viivat esittävät vaihtelun määrää tuo-

tannossa. 

 

Läpimenoajan ja käyttöasteen välinen yhteys on eksponentiaalinen, jolloin läpimenoajassa 

on nähtävissä huomattavasti suurempi muutos, mikäli resurssien käyttöasteen tasoa nos-

tetaan 90 %→95 % kuin 80 %→85 %. Käyrä havainnollistaa helpoimman tien nopeisiin läpi-

menoaikoihin, joka saavutetaan pitämällä tarpeettoman suuri resurssireservi valmiina sekä 

maksimaalisen resurssitehokkuuden tavoittelun venyttämät läpimenoajat. (Modig & Åhl-

ström 2019, 42–43.) 

Kaavan olennaisin viesti on kuitenkin vaihtelun vaikutus tuotannossa. Vaihtelun kasvaessa 

sen vaikutus tuotannossa on aina ensisijainen läpimenoaikojen kasvamiseen ja pienessä 

määrin resurssitehokkuuteen. Vaihtelun vähentyessä myös tuotannon ennakoitavuus para-

nee, jolloin virtaustehokkuus paranee selkeästi. (Modig & Åhlström 2019, 43.) 

2.4 Prosessit 

Virtaustehokkuuden kehittämisen perustana on tuotannon prosessien määrittäminen ja ke-

hittäminen. Prosessin määritelmä tuotannossa tarkoittaa tuotteen eteenpäin viemistä jalos-

tamisella ja käsite kattaa työvaiheen jalostamismenetelmät. Prosessi on siis työvaiheen toi-

mintastrategia, jonka avulla toistuvat työvaiheet voidaan vakioida työsuunnittelussa. Vaki-

oitu työprosessi helpottaa tuotannon suunnittelua ennalta määritetyillä materiaalitarpeilla ja 

työtaakan tiedostamisella. (Modig & Åhlström 2019, 19.) 
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Prosesseja tulee virtaustehokkuutta tutkiessa seurata virtausyksikön 

näkökulmasta, prosessin suorittajien sijasta (Modig & Åhlström 2019, 19–21). 

 

Prosessin laajuus voidaan määritellä esimerkiksi asiakkaan tarpeen tunnistamisesta sen 

tyydyttämiseen tai jakamalla sen pienempiin työvaiheosioihin. Tuotannon prosesseille 

luodaan järjestelmärajat, jonka sisällä tarkkaillaan kyseisen prosessin virtaustehokkuutta. 

Korkean abstraktiotason prosessin rajoiksi voidaan määrittää esimerkiksi tuotteen vieminen 

raaka-aineista sen lopulliseen muotoon, jolloin tuotannon ja materiaalitoimittajien 

alihankintaketjutusta tutkitaan kokonaisuutena ja virtaustehokkuutta voidaan tarkkailla 

ketjutuksen kokonaisuuden keskimääräisen suoriutumisen mukaan. Tällä tavoin voidaan 

mitata suuria kokonaisuuksia, jotka antavat kuvan toimintastrategian kannattavuudesta ja 

yhteistyön toimivuudesta. Matalalla abstraktiotasolla tuotanto jaetaan useisiin pienempiin 

prosesseihin, kuten eri koneistuksiin ja yksittäisiin työvaiheisiin. Tuotannon jakaminen 

pienempiin prosesseihin tarjoaa yksityiskohtaisen tarkastelumahdollisuuden tehokkaiden ja 

epätehokkaiden työvaiheiden kohdistettuun havaitsemiseen ja kehittämiseen. (Modig & 

Åhlström 2019, 22–29.) 
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3 Tahtituotanto 

3.1 Takt time 

Takt time eli tahtiaika käsite tulee saksankielisestä sanasta Taktzeit, jolla tarkoitetaan ajal-

lista rytmiä kuten musiikin nuottikirjoituksessa käytettävää tahtilajia, moottoreiden toiminta-

tahtia sekä junien kulkemistiheyden välissä olevaa ajanjaksoa. Lentokonevalmistaja Jun-

kers oli kehittänyt 1910-luvulta asti tuotantomenetelmää, jossa lentokoneen osat suunnitel-

tiin modulaarisiksi ja moduulit toimitettiin alihankkijoiden toimesta valmiina lentokoneen ko-

koonpanoa varten. Lentokoneen kokoonpano jaettiin omiin erikoistuviin työosuuksiin, joiden 

toteutus suunniteltiin ajallisesti saumattomiksi peräkkäin noudattaen orkesterin tavoin sillä 

yhteistä tahtiaikaa. Jokainen työryhmä toteutti heille kuuluvan kokoonpanovaiheen määri-

tetyssä tahtiajassa, jonka jälkeen lentokone siirrettiin kuvan 3. mukaisesti eteenpäin seu-

raavalle työvaiheelle. Lyhyemmät työvaiheet yhdistettiin samaan tahtiaikaan ja pisimmät 

työvaiheet määrittivät tahtiajan pituuden. Jokaisen tahtiajan alkaessa aloitettiin uuden len-

tokoneen kokoonpano ja samalla tuotannosta valmistui lentokone. Tahtiaikaa säädettiin ti-

lausten määrän mukaan, ja mikäli tekemistä oli paljon, lisättiin kapasiteettia lyhentämällä 

tahtiaikaa. Tuotantomenetelmän kehittyessä tuotantoon pystyttiin ohjaamaan samassa tah-

tiajassa toimivia moduulien kokoonpanolinjoja, jotka toimittivat valmiit moduulit loppuko-

koonpanoa varten ilman välivarastointia. (Baudin 2012.) 

 

 

Kuva 3. Havainnollistamiskuva tahtiaikataulutetusta pommittajatuotannosta. (Strategos 

2020) 
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Saksan valtio pakkolunasti Junkersin lentokonetehtaat vuonna 1933 hallituksen siirtyessä 

kansallissosialistisen puolueen enemmistöön. Täyteen sotavalmiuteen pyrkivän Saksan so-

tilaskaluston tarve kasvoi ennenäkemättömäksi ja lentokoneiden merkitys ensimmäisessä 

maailmansodassa määritti niiden massatuotannon tärkeyden Saksan sotilasvoimille. Jun-

kersin kehittämää tahtituotantoa päädyttiin hyödyntämään koko Saksan sotilaslentokone-

tuotannossa vuonna 1938 ja tuotannon tehostamismenetelmiä jaettiin sotilasliitossa olevan 

Japanin lentokonetuotannolle. Toisen maailmansodan päätyttyä tahtituotantomenetelmän 

kehitystä jatkettiin Japanin autoteollisuudessa, jossa se muodostui oleelliseksi osaksi TPS-

järjestelmää (katso kappale 2.2). (Baudin 2012; Mahoney, R. & Pugh, J. 2018.) 

3.2 Tahtituotanto 

Tahtiaika on Lean-tuotannon peruskäsite, jolla kuvataan tuotannon jaksottamista selkeisiin 

samankestoisiin työvaiheisiin. Tämän työmenetelmän avulla tuotanto voidaan suunnitella 

yksittäisvirtaavaksi. Yksittäisvirtauksessa tuotannon työyksiköt käsittelevät yhtä virtausyk-

sikköä kerrallaan työskentelyn katkeamatta virtausyksikön aloittamisen ja valmistumisen ai-

kana. (Hämäläinen 2020.) 

Yksittäisvirtaustuotannon tahtiajan alkaessa: 

o Ensimmäinen työyksikkö ohjaa aiemmalla tahtiajalla valmistuneen virtausyksikön 

seuraavalla työyksikölle ja aloittaa uuden virtausyksikön työstämisen. 

o Seuraavat työyksiköt ohjaavat aiemmalla tahtiajalla valmistamansa virtausyksikön 

seuraavalle työyksikölle ja vastaanottavat aiemmalta työvaiheelta virtausyksikön 

työstettäväksi. 

o Viimeinen työyksikkö ohjaa valmiin virtausyksikön toimitusta varten ja vastaanottaa 

aiemmalta työvaiheelta virtausyksikön viimeisen työvaiheen suorittamiseen. 

 (Hämäläinen 2020.) 

 

 

Kuva 4. Tahtiajastettu tuotantolinja, jossa tuotetta jalostetaan kaikissa työvaiheissa. (Uni-

versität Wien) 
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Tahtiajastettu tuotanto perustuu virtausyksikön liikkumiseen työyksiköltä toiselle tai työyk-

siköiden liikkumiseen virtausyksiköltä toiselle. Tahtiajalla pystyy suunnittelemaan perinteis-

ten tuotantolinjastojen lisäksi vaihtoehtoja, joissa työyksiköt voidaan suunnitella tuottamaan 

liukuhihnan kaltaisella etenemistavalla työkohteiden välillä liikkuvan tuotantolinjaston. Me-

netelmän ansiosta tuotantolinjaston suunnittelu onnistuu myös sille perinteisesti soveltu-

mattomilla aloilla, kuten rakennusteollisuudessa. (Hämäläinen 2020.) 

Tahtiajalla pyritään synkronoimaan tuotteiden valmistusmäärät vastaamaan tilausten mää-

rää ja luomaan tuotantoon selkeät tavoiteajat tasaisen tuotantovirran saavuttamiseksi. Tuo-

tannon tahtiaika määritetään jakamalla käytössä oleva työaika tilatuilla tuotteilla kuten kaa-

viossa 4. Esimerkiksi kaaviossa 5. on tuotanto, jonka päämääränä on toimittaa viikoittain 

50 tuotetta asiakkaalle, jolloin tahtiajaksi tulee 45 min.  Tahtiajan käyttäminen selkeyttää 

erityisesti tuotantoa, jossa pyritään poistamaan välivarastointi ja yksiköitä pyritään saamaan 

valmiiksi mahdollisimman lyhyellä läpimenoajalla. (Rother & Shook 2009. 20–21) 

 

𝐾ä𝑦𝑡ö𝑠𝑠ä 𝑜𝑙𝑒𝑣𝑎 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎

𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑡𝑢𝑗𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä
= 𝑡𝑎ℎ𝑡𝑖𝑎𝑖𝑘𝑎 

Kaavio 4. Tahtiajan laskentayhtälö 

 

(8,5 ℎ 𝑡𝑦ö𝑝ä𝑖𝑣ä𝑛 𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠 − 1 ℎ 𝑡𝑦ö𝑝ä𝑖𝑣ä𝑛 𝑡𝑎𝑢𝑜𝑡) ∗ 5 𝑡𝑦ö𝑝ä𝑖𝑣ää 

50 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑎𝑣𝑎𝑎 𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘öä
= 𝑇𝑎ℎ𝑡𝑖𝑎𝑖𝑘𝑎 45 𝑚𝑖𝑛 

Kaavio 5. Esimerkki tahtiajan laskemisesta. 

3.3 Tahtiajalla saavutettavat edut  

Tahtiaika on prosessien järjestelytapa, jonka avulla tuotanto saavuttaa yksittäisvirtauksen, 

jonka etuja ovat: 

o Nopeat toimitusajat 

o Operatiivisen suunnittelun vaivattomuus 

o Vähäinen varastointiin sidottu pääoma 

o Korkea tuottavuus 

(Kouri 2009, 20–21) 
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3.3.1 Vakioitavuus ja suunnittelu 

Tahtiajalla voidaan parantaa työtehtävien vakioitavuutta, jolloin työpisteiden resurssitarpei-

den ja tuottavuuden ennustettavuus paranevat yhtäaikaisesti. Vakioitavuus saadaan ai-

kaiseksi määrittämällä yksittäisille työvaiheille työmenetelmät, työntekijöiden määrä ja tai-

dot sekä mittaamalla työvaiheen suorittamiseen tarvittava valmistusajanjakso. Tämän seu-

rauksena työntekijöillä on selkeä työohjeistus tilauksen suorittamiseen ja työvaiheeseen 

tarvittava aika suunnitellaan sopimaan tahtituotantoon säätelemällä mm. työntekijöiden 

määrää ja jakamalla sekä yhdistämällä sitä toisiin työvaiheisiin. (Hämäläinen 2020.)  

Työtaakan ja ajan yhdistävällä työn vakioinnilla on selkeämpää suunnitella tuotanto, jossa 

ei esiinny aikataulujen ylikuormitusta tai tarpeettomien työresurssien varaamista. Työnteki-

jät voivat täysivoimaisesti keskittyä tarvittavan työnlaadun ja työskentelynopeuden ylläpitä-

miseen. Tarvittavien vakiointimenetelmien seurauksena tuotannon suunnittelun ja sen to-

teutumisen ennustettavuus on hyvin selkeää ja varmaa. Tahditetussa ja selkeässä tuotan-

nossa tapahtuu vähemmän virheitä ja laatutaso säilyy tasaisena, sillä kaikki toimii (JIT) me-

netelmin; mitä heiltä odotetaan, millä menetelmillä sen odotetaan toteutuvan ja kuinka pal-

jon siihen voidaan käyttää aikaa. (Hämäläinen 2020.) 

3.3.2 Vähäinen varastointi 

Tahditetun tuotannon tavoitteena tai sen sivuseurauksena on keskeneräisten tuotteiden 

odottamisen ja välivarastojen tarpeettomuus. Tuotantotilan tarpeet ovat minimaaliset ja nor-

maalisti varastojen ylläpitoon ja omistamiseen käytetyt tuotantotilat voidaan ohjata muuhun 

arvoa tuottavaan hyödyntämiseen. (Hämäläinen 2020.) 

Tuotannon tarvitsemat materiaalit pyritään toimittamaan mahdollisimman tarkasti alihank-

kijoilta ja komponenttien esikokoonpanolta niitä tarvitsevalle työyksikölle, sen tarvitsemalla 

ajankohdalla. Tuotannon vakioinnin kautta materiaalimäärät selkeytyvät, jolloin määrät voi-

daan tilata yksiön tarkkuudella kattamaan tarvittavan tuotannon ajanjakson tarpeet. (Hämä-

läinen 2020.) 

3.3.3 Kapasiteetin kasvattaminen 

Tuotantolinjan tahtiaikaa säätämällä voidaan nostaa tai laskea tuotantokapasiteetti vastaa-

maan kysyntää. Tahtiajastetun tuotannon selkein hyöty toiminnan kasvattamiseen on sen 

skaalattavuus. Toimivan tahtiaikatuotannon kapasiteettia voidaan moninkertaistaa joko tah-

tiajan puolittamisella tai vastaavan tuotantolinja lisäämisellä. Yhden toiminnassa olevan 
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vakiintuneen tuotannon avulla voidaan tehdä selkeä kapasiteetin nostosuunnitelma kopioi-

malla tuotantolinjaa uusiin sijainteihin. (Hämäläinen 2020.) 

3.4 Liikkuvan tuotantolinjan muodostaminen 

Liikkuva tuotantolinja tunnetaan Lean-terminologiassa junana ja sen muodostavat työyksi-

köt vaunuina. Tuotantotavoitteiden ja tahtiajan määrityksen pohjalta muodostetaan tuotan-

non rakenne järjestyksessä: 

1. Yksittäisten tuotteiden valmistusketju puretaan yksittäisiintyövaiheisiin. 

Näille työvaiheille määritetään työn kesto, tarvittava työntekijöiden määrä ja 

tekijöiden vaaditut taidot. 

2. Työvaiheille määritetään toimiva järjestys tuotantoon ja ne lajitellaan järjes-

tyksessä vaunuille, johon määritetään tarvittavat työntekijöiden määrät. 

3. Vaunujen maksimityötaakkaa verrataan tahtiaikaan. Usein työvaiheet eivät 

ole suoraan sovellettavissa tahtiaikaan, sillä yksittäisten työvaiheiden kes-

tossa on vaihtelua.  

4. Jos vaunun maksimityötaakka on yli 95 % tahtiajasta tai alle 75 %, tulee 

työvaiheita ryhmittää uudestaan työn tasapainottamiseksi. Tuotannon tahdit-

tamisen viimeistelyssä pyritään tasapainottamaan työyksiköiden työtaakkaa; 

työvaiheiden järjestyksen muokkaamisella, työtehtävien ryhmityksen vaihte-

lulla, henkilöstöä nostamalla tai laskemalla ja muilla soveltavilla menetel-

millä. 

 

Kuva 5. Visualisointi tahtiaikataulusta rakennusteollisuudessa. (LCM Digital) 
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3.4.1 Työvaiheiden purkaminen 

Tuotannon tavoitteet puretaan mahdollisimman lyhytkestoisiin työvaiheisiin, jolloin niiden 

jakaminen vaunuihin mahdollistaa töiden toteutumisen tahtiajanjaksossa. Tavoitteiden pur-

kaminen työtehtäviin paljastaa turhat toiminnot tuotannossa. Yksittäisille työvaiheille kerä-

tään tarvittavat tuotannollisten vaikuttajien tiedot: 

o Työvaiheen kesto tavoitteen saavuttamiselle 

o Pienin mahdollinen työntekijöiden määrä tehtävän suorittamiseen ja samanaikaista 

työskentelyä rajoittava tekijöiden maksimimäärä 

o Tehtävää edeltävät pakolliset työvaiheet ja sitä seuraavat työvaiheet 

o Muut pakolliset tehtävän mahdollistavat tekijät kuten kuivumisajat 

 

Kuva 6. Esimerkki kylpyhuoneuudistuksen tehtävien määrittelystä. 

3.4.2 Työvaiheiden järjestäminen 

Työvaiheet organisoidaan johdonmukaiseen toimintajärjestykseen. Tehtävät jaotellaan 

vaunuille, joilla on yhden tahtiajan mittainen ajanjakso suorittaa niille osoitetut tehtävät. Ko-

koonpanon työvaiheiden jakoa yksiköihin ja vaunujen miehitystä muutetaan tasapainotta-

maan tuotannon läpivirtauksen ja resurssitehokkuuden parhaimman suhteen löytämiseksi. 
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Kuva 7. Esimerkki junan vaunujen muodostamisesta. 

 

3.4.3 Tasapainottaminen 

Tahtiaika määrittää vaunujen ajankäyttörajan. Yksittäisen vaunun liiallinen työkuorma estää 

tahtituotannon läpivirtaavan rakenteen luoden tuotannon sisälle pullonkaulavaikutuksen.  

Lyhyet työtehtävät ryhmitetään samalla vaunulle ja tahtiaikaa pidemmät työtehtävät pyri-

tään jakamaan mahdollisuuksien mukaan vielä pienempiin työosuuksiin, jotka voidaan ja-

kaa työyksikköjen välille. Mikäli pitkäkestoisia työtehtäviä ei pysty jakamaan selkeisiin työ-

osuuksiin, niiden suorittamisaika voidaan puolittaa tekijöiden määrää kasvattamalla. Lyhyi-

den tehtävien suorittamiseen voi myös määrittää vähemmän työntekijöitä, jolloin tehtävä 

aika kasvaa. Työtaakka tulee purkaa systemaattisesti vaunu kerrallaan, muodostaen uusia 

asetelmia, joita voi verrata keskenään resurssitehokkuudessa.  
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Kuva 8. Esimerkki junasta ennen tasapainottamista. 

 

Kuva 9. Tasapainotettu juna. 
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4 Hyttiuudistus-tuotanto 

4.1 Kuivatelakointi 

Risteilijät siirtyvät kuivatelakoitaviksi (engl. Dry Docking) joka viiden vuoden välein, jonka 

aikana aluksen koneita ja LVI-laitteistoa ym. tekniikkaa huolletaan ja päivitetään (Kantharia 

2020). Näiden välttämättömien toimenpiteiden ohella telakointiaikaa hyödynnetään hyttiti-

lojen, julkisten tilojen ja ulkomuodon päivittämiseen. 

4.2 Tuotannon ominaispiirteet 

Hyttiuudistamiset (engl. Cabin Amplification) ovat luonteeltaan hyttiyksilöllisiä, pikkutarkkoja 

ja ajastukseltaan tarkkoja. Valtameren risteilijällä on aluksesta riippuen 500–2700 hyttiä, 

jotka on jaoteltu kategorioiltaan eri luokkiin (Kuva 2.) tilavuuden ja ominaisuuksien mukaan. 

Hytteihin tehtäviin uudistustöihin lukeutuvat ruiskumaalaaminen, asennustyöt, verhoilutyöt 

ym., joilla parannetaan asiakkaan viihtyvyyttä risteilyllä. 

 

 

Kuva 10. Esimerkki hyttityyppien jaottelusta kannen pohjakuvasta (RCCL 2020) 

 

4.3 Aluksen työkohteiden määrittely 

Vielä muutama vuosi sitten uudistustyöt tehtiin kaikkiin hytteihin tai osaan hyteistä, jolloin 

hytteihin tehtiin samat uudistustyöt. Varustamot alkoivat hiljattain määrittämään projektien 

työt hyttikohtaisesti, ohjaten päivitysbudjetin tarkemmin niitä tarvitseville hyteille. Päivitys- 
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ja korjaustarpeita hyttikohtaisesti määritetään kulumisen mukaan, sillä vaikka hytit ovat hy-

vin samanlaisia, voi niiden käyttökapasiteetti, sijainti laivalla ja eriävät asiakasryhmät vai-

kuttavat hytin varustelun käyttöikään ja pintojen kulumiseen.  

4.3.1 Full Scope – Tasainen työtaakka 

Full Scope – projektin suunnittelu on selkeää, sillä hyteissä toteutetaan samat uudistukset. 

Tasaisen työtaakan suunnittelu koostuu pääasiassa suurien junakokonaisuuksien määrit-

telystä. Resurssitehokkuus toimii isona painoarvona vaunusuunnittelussa ja junia täytyy 

moninkertaistaa kattamaan kaikki tehtävät hyttien kuivatelakoinnin aikana. 

4.3.2 Conditon Based – Hyttikohtainen työtaakka 

Condition Based – projektin suunnittelu on monimutkaisempi kokonaisuus. Varustamo tar-

joaa projektista hajautetun työtaakan, jonka mukaan työt suunnitellaan soveltavia menetel-

miä hyödyntäen. Varustamo tuottaa Condition Based Review – matriisin uudistustöiden hyt-

tikohtaiseen määrittelyyn. Vaihtelevan työtaakan projektit ovat suunnittelultaan ja ohjaami-

seltaan monimutkaisia, sillä jokainen hytti vaatii vaihtelevasti eri materiaaleja, tekijöitä ja 

työaikaa. Näiden projektien suunnittelu keskittyy hyttien ryhmittämiseen erilaisia junakoko-

naisuuksia varten. Resurssitehokkuudella on näissä projekteissa pieni painoarvo ja suun-

nittelutyö keskittyy ohjattavuuden toimivuuteen ja tehtävien kattavaan toteutumiseen kuiva-

telakoinnin aikana. 

4.4 Toimintamalli 

Risteilijät ovat pääasiassa jatkuvasti liikenteessä ja hytit ovat tauottomassa asiakaskäy-

tössä ja pääsääntöisesti hyttien uudistustyöt tapahtuvat lyhyen kuivatelakoinnin aikaikku-

nan puitteissa. 

4.4.1 Vaiheet 

Päivitystyöt alkavat kaksi vuotta ennen kuivatelakointia laivan henkilökunnan tekemillä hyt-

titarkastuksilla, joissa tarkastellaan hyttien kulumistasoa ja mitoitetaan päivitystarpeita. Tä-

män jälkeen asiakas määrittää halutut päivitys- ja korjaustyöt hyttikohtaisesti, sekä budjetin 

uudistuksille. Töiden kustannusneuvotteluiden päätyttyä toimittaja ja tilaaja alkavat tilaa-

maan tarvittavia materiaaleja toimittajilta ympäri maailmaa ja järjestämään niiden valmis-

tusta ja toimitusta kuivatelakalle. Samaan aikaan tilauksen vastaanottaja alkaa järjestää 

tarvittavia työntekijöitä ja logistiikkaketjutusta tarvikkeille ja materiaaleille. Töiden suunnit-

telu ja aikataulutus jatkuvat kuivatelakoinnin alkamispäivään asti, sillä projektien määrittäjät 
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muuttuvat jatkuvasti ja yksityiskohdat ovat monesta eri tahoista kuten telakasta, materiaa-

lien toimittajista ja asiakkaan suunnittelijoista riippuvaisia. 

4.4.2 Projektien ajastus 

Yllä oleva esitelakoinnin (engl. pre dry docking) aika on onnistuneen projektin määrittämis-

ajanjakso. Projektin valmistelu hyttiuudistustöiden alihankkijalla alkaa yleisimmin vuotta en-

nen telakointia.  

Materiaalien kuten kankaiden ja kokolattiamattojen valmistus saattaa kestää 4–8 viikkoa 

tilaamisesta, jonka jälkeen ne lähetään 6 viikon matkalle merikonteissa toisella puolella 

maapalloa sijaitsevalle telakalle. Tähän yhdistetään vielä 2 viikkoa kestävät tullien käsitte-

lykestot ja varastoille kuljettamiset. Materiaalien toimitusketjutusaika tilauksesta saapumi-

seen on noin neljä kuukautta. Toimituksen aikana tapahtuu usein muutoksia toteutettavien 

hyttien määriin, telakan vaihtoa sekä asiakkaan muutoksia materiaalien tyyleihin. 

Tekijät tilataan alihankkijoilta ympäri maapalloa edellisten telakointikokemusten kautta ja 

maille ominaisten tekijätaitojen sekä hintatason mukaan. Näille ihmisille aletaan järjestellä 

mittavia matkustussuunnitelmia, jotta kaikki tekijät saadaan muutaman päivän ajanjaksolla 

paikan päälle aloittamaan työskentely mahdollisimman pian saapumisesta. Kaikki päivityk-

set hytteihin tapahtuvat 2–6 viikon ajanjaksolla, jolloin kaikki projektille lähteneet tekijät suo-

rittavat 12 tunnin työpäiviä ilman viikkovapaita. Lisätyövoiman järjestäminen paikan päälle, 

telakoinnin alettua, on haasteellista ja kallista, eikä paikalla olevista ihmisistä voi puristaa jo 

vaativan työaikataulun päälle enempää työpanosta.  

Juna-aikataulujen vaaditut resurssit ja etenemissuunnitelma pitää saada valmiiksi mahdol-

lisimman aikaisin ennen aloittamista, sillä toteuttamisen lyhykäisyyden takia hyttiuudistus-

työt ovat hyvin vaativia työsuunnittelultaan valtavasta resurssikäytöstä ja viiveajoista joh-

tuen. 

4.4.3 Työnlaadun vaatimukset 

Jokainen työstetty hytti tarkistetaan työvaiheiden jälkeen asiakkaan edustajien seurassa, 

kunnes työn laadulle saadaan yksimielinen hyväksyntä. Asiakkaiden laatuvaatimukset ovat 

korkeat, mutta eivät selkeät. Laatustandardit perustuvat tarkastajien omiin vaatimustasoi-

hin, ja usein tarkastajat kokevat velvollisuudekseen löytää vikoja, jolloin he ovat näkyvästi 

suorittaneet tehtävänsä.  

Korkeiden laatuvaatimusten taso ja tarkastamisen standardisoinnin puute muuttavat työlle 

sopivan laadun tavoittelun lähes mahdottomaksi tavoitteeksi. Seurauksena työn laatua 



24 
 

 

valvotaan lähes vainoharhaisen tarkkaan ja hyttejä palataan usein korjaamaan, varsinkin 

jos työvaiheita on paljon. 
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5 Hyttiuudistustuotannon resurssit 

5.1 Henkilöstöresurssit 

Työntekijöiden hallittavuus hyttiuudistustöissä on tärkein kustannuspainoarvoltaan. Projek-

tihallinnon pääomainen tavoite on määrittää työntekijöille selkeät tehtävänannot, aikataulut, 

työkohteet sekä työvälineet. Näiden ennalta suunniteltujen määritysten avulla jokaisen eri 

osaamisalueen henkilöstö voi keskittyä heille selkeisiin ja suunniteltuihin tehtäviin. 

5.2 Materiaaliresurssit 

Risteilijöiden uudistustyöt vaativat tarkkaan ajoitettuja ja mitoitettuja tavaratoimituksia pro-

jektin onnistuneeseen toteutukseen. Materiaalien hankintaketju on pitkä prosessi, jossa on 

paljon aikataulumäärittäjiä ja odottamattomia muuttujia. Opinnäytetyö keskittyy materiaali-

ketjutuksen loppuvaiheeseen, jossa tarvittavat tuotteet toimitetaan telakoidun aluksen lä-

hellä sijaitsevista välivarastoista itse lopulliseen hyttisijaintiin risteilijällä.  

5.3 Käytettävissä oleva aika 

Tuotantoajan rajaukset määritellään kuivatelakoinnin ajanjakson sisälle ja pyritään suunnit-

telemaan mahdollisimman yksityiskohtaisille tahtiajanjaksoille. Projektit suunnitellaan mah-

dollisimman paljon asiakasarvoa tuottaviksi. Aluksen tiloja käytetään projektin aikana laivan 

henkilökunnan ja alihankkijoiden majoitukseen. Tämän takia nopeat läpimenoajat ja toimin-

nan keskittäminen pienelle pinta-alalle aluksella on tärkeä ominaisuus onnistuneelle projek-

tikokonaisuudelle.  
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6 Työsuunnittelun ohjelmointitarpeet 

6.1 Lähtötiedot ja kokonaisuuden muodostaminen 

Projektin suunnitteluosuus alkaa asiakkaan mitoittamista uudistustavoitteista hyteissä. Näi-

den tietojen perusteella suunnitellaan alustava tarjous. Ensimmäisen vaiheen tarjous toimii 

suuntaa antavana ehdotuksena projektin kustannuksista, materiaalin logistiikkatarpeista, 

henkilöstön majoittamismääristä aluksella, arvioidusta projektin kokonaiskestosta kuivate-

lakoinnin ajanjakson sisällä, päiväkohtaisista työskentelyalueista sekä tarvittavista kulku-

väylistä ja pakollisista välivarastoinneista käytävillä.  

6.1.1 Hyttiuudistusten painoarvo kokonaisuudessa 

Hyttien päivitystyöt ovat olennaisin uudistusosuus risteilyasiakkaiden tyytyväisyyden takaa-

miseen ja ne ovat ehdottomasti suurin yksittäinen osa-alue laivan sisätiloista. Tämän vuoksi 

varustamot suunnittelevat hyttikäytävillä tapahtuvat uudistustyöt usein hytissä tehtävien töi-

den ympärille.  

Alustavan tarjouksen perusteella varustamo muokkaa tilaustaan hyttiuudistusten suhteen, 

kunnes päädytään heidän projektibudjettinsa mukaiseen määritelmään tavoitteista ja työs-

kentelyn mahdollistavista järjestelyistä.  

6.1.2 Suunnittelun osuus tarjousten muodostamisessa 

Projektin ensimmäisiä tarjouskierroksia varten suunnitellaan suuntaa antavat toteuttamis-

linjastot ja niiden avulla luodaan tahtiaika-pohjaiset työaikataulut, jotka antavat mahdolli-

simman realistisen arvion henkilöstön tarvemääristä, päivittäin valmistuvista hyteistä ja päi-

väkohtaisista työskentelyalueista aluksen kansilla. Tämän arvioidun henkilöstömäärän 

avulla voidaan laskea tarvittavat mahdollistavat henkilöstötarpeet, kuten työnjohtajat, ma-

teriaalitoimitusten toteuttajat, työnohjaajat, HR-henkilökunta ym.  

Ensimmäistä tarjousta seuraavilla kierroksilla arvioidaan uudestaan työaikataulut, henkilös-

tömäärät, tuotantolinjaston etenemisjärjestykset aluksella ym. tarvittavat arviot projektin 

alustavaksi määrittämiseksi. 

Tarjouksen hyväksymisen jälkeen aletaan muodostaa lopullisia tarkkoja etenemissuunni-

telmia ja niihin tarvittavia dokumentteja. Hyväksyttyyn tarjoukseen tulee aina tapahtumaan 

muutoksia vielä viimeiseen oletettuun tuotannon päätöspäivään asti, sillä varustamon pro-

jektikokonaisuudessa on paljon odottamattomia ja odotettuja muutoksia, joiden mukaan 
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jokaisen kuivatelakalle saapuvan alihankkijan tulee osata muokata suunnitelmiaan nopealla 

varoitusajalla kokonaistavoitteiden onnistumiseksi.  

6.2 Projektisuunnittelun automatisoinnin tärkeys 

Jatkuvasti ”elävän” projektin päivittyvät määrittelyt ja tilanteiden muutokset luovat jatkuvan 

tarpeen uudistaa töiden aikatauluttamista, työmenetelmiä, työnohjausta sekä niihin vaadit-

tuja dokumentteja. Projektien työsuunnittelua pystyy toteuttamaan yksinkertaisilla menetel-

millä pitkälti manuaalisesti, mutta jatkuvan päivittämisen vuoksi se asettaa jatkuvasti liial-

lista työtaakkaa suunnittelijoiden osalle. Työsuunnittelun automatisointi on selkeä tapa vä-

hentää suunnittelijoiden mittavaa työkuormaa, vapauttaen aikaa kehittää projektille olennai-

sempaa kehitystä, kuten läpimenoaikojen parantamista ja resurssitehokkuutta. Automati-

soinnin tulisi kuitenkin olla työsuunnittelijan hallittavissa ja muokattavissa, mahdollistaen 

poikkeuksellisten menetelmien testaamisen.   

6.3 Työsuunnittelun automatisointimahdollisuudet 

Hyttiuudistustyösuunnittelun päämääränä on tuottaa luotettavalla aikataululla toimivia ja en-

nakoivia ratkaisuja räätälöityihin tilauksiin. Suunnitellun eri osa-alueet on jaettu seuraaviin 

kappaleisiin. Työsuunnittelun eri osa-alueet muodostuvat usein yhtäaikaisesti, jolloin kro-

nologisen vaiheistuksen määrittäminen osa-alueiden välille ei ole selkeää. Tuotannon eri 

määrittäjät kuten liikkuvien tuotantolinjojen muodostaminen, etenemisaikataulu ja materiaa-

litoimitukset muodostuvat kokeilemalla erilaisia yhdistelmiä, joiden toimivuus voidaan to-

deta kokonaisuuden lähestyessä lopullista muotoaan. 

6.3.1 Työosuuksien ryhmittäminen 

Hyvä tapa aloittaa projektin suunnittelu on tutkia siihen kuuluvia hyttejä ja niihin sisältyviä 

erilaisia työtehtäviä. Hyttejä, joissa esiintyy pääasiassa samat työtehtävät, voidaan muo-

dostaa hyttiryhmiksi, joiden päivittämissuunnittelussa voidaan yleisesti siirtyä suoraan liik-

kuvien tuotantolinjojen muodostamiseen.  Kuitenkin alalla yleistyvä Condition Based Re-

view -työlistausmatriisi asettaa työtaakkojen määrittämiselle ja tuotantolinjojen muodosta-

miselle monimutkaisen työvaiheen suunnittelun aloittamiseen. Tahtiaikatuotannon muodos-

taminen vaatii ennakoitavuutta linjaston työstämien hyttien välillä. Toistuvat työvaiheet ja 

lähes identtiset työkohteet muodostavat mahdollisuuden muodostaa virtaus- ja resurssite-

hokkaita tuotantomenetelmiä. Näiden määrittäminen vaatii kuitenkin selkeän ymmärryksen 

projektin kokonaisuudesta. 

 



28 
 

 

Hyttikohtaisen työtaakan tutkiminen 

Työtaakan selkeyttäminen visuaalisesti ja tilastollisesti auttaa löytämään johdonmukaisia 

yhtäläisyyksiä hyttien päivitysosuuksien ryhmittämiselle. Asiakkaalta saatu selvitys hyttien 

päivitystarpeista kertoo kuinka paljon mitäkin työtä tulee tehdä missäkin, mutta listalle ei ole 

vielä määritelty siihen vaadittua hyttikohtaista ja työvaiheen vaatimaa työnmäärän painoar-

voa. Vasta näiden työmääriä kertovien projektin painoarvojen avulla voidaan määritellä kun-

kin hytin valmistumiseen vaadittu työtaakka, jolloin tuotantolinojen suunnitteluvaiheeseen 

siirtymiseen löytyy ryhmittäviä määrittäjiä. Jos tietyissä hyteissä esiintyy pääasiassa samat 

työvaiheet, voidaan niille muodostaa tuotantolinjasto. 

Työtaakan selkeyttäminen automaatiolla 

Projektin jokaisesta yksittäisestä uudistamistyöstä tulee muodostaa kuvan 10. mukainen 

matriisi, joka selkeyttää työnmäärän kokonaisuudesta yksityiskohtaiselle tasolle. Vaaka-ak-

seli ilmaisee hyttikohtaisen työlistauksen, jossa näkyy: 

o Yksittäisten työvaiheiden esiintyminen hytissä ja niiden työnkesto 

o Vaunukohtainen työnmäärä ja vaunun kapasiteetin hyödyntämistaso 

o Hytin kokonaisen työtaakan kesto 

Pystyakseli ilmaisee työvaihe- ja vaunukohtaisen työlistauksen, jossa näkyy: 

o Työvaiheiden esiintyminen tuotantolinjassa 

o Vaunujen työtaakka tuotantolinjassa 

 

Kuva 10. Esimerkki työtaakan selkeyttämisestä.  
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Saavutettavat edut työtaakan selkeyttämisellä 

Tämän tilastollisen taulukko matriisin avulla voidaan muodostaa yhtäläisyyksiä hyttien vä-

lillä, jolloin niiden toteuttamiseen voidaan selkeämmin muodostaa yksittäisiä päätuotanto-

linjoja.  Mikäli tietyt työvaiheet eivät sovi minkään selkeiden pääsijaisten tuotantolinjojen 

työtaakkaan, ne voidaan määritellä omaksi pieneksi tuotantolinjaksi. Näiden pienten tuo-

tantolinjojen avulla voidaan hoitaa pienemmän työpainoarvon uudistustyöt seisottamatta 

suurempaa henkilöstöä käyttävien päätuotantolinjojen resursseja.  

Näiden pienten tuotantolinjojen luominen ei kuitenkaan ole tavoiteltava menetelmä työko-

konaisuuden muodostamiseen, sillä se hajauttaa työntekijöiden sijaintia, jolloin projektin ko-

konaisuuden hallinta hankaloituu ja jalansija laivalla kasvaa. Tätä vaihtoehtoa tulisi aina 

käyttää vain tuotannon työkuorman täydentämiseen, ei sen määrittämiseen.  

6.3.2 Työn toteutusmenetelmät 

Tahtiaikatuotannon suunnittelu perustuu tahtiajan mukaiseen työn rytmittämiseen. Saman-

kaltaisten uudistustöiden hyteille muodostetaan liikkuva tuotantolinja, joka pyrkii jokaisella 

tahdilla asiakkaalle arvoa tuottavaan uudistustyöhön hyteissä.  

Uudistustöiden yksittäisistä työvaiheista tehdään lista, joiden tekemisjärjestys muodoste-

taan peräkkäin loogisten etenemisvaiheiden, sotkevuuden, kuivumisaikojen ym. vaikutta-

vien järjestysmäärittäjien perusteella. Työvaiheet, joita ei ole sidottu työjärjestykseen näi-

den määrittäjien takia, voidaan lisätä työjärjestykseen työryhmien työtaakan mukaan täyt-

täviksi tehtäviksi. Tavoiteltu tuotantolinjan valmistumisajankohta määritetään suuntaa anta-

vasti käytössä olevalla tuotantoajalla, jonka seurauksena saadaan päivittäinen tuotantota-

voite. Päivittäinen työaika jaetaan sen tuotantotavoitteella, josta syntyy tahtiaika, jossa tuo-

tannon tulisi saada hytti valmiiksi linjan jokaisella kuluvalla tahtiajalla.  

Tahtiaika määrittää kuinka paljon yksittäinen työryhmä viipyy hytissä tuotannon aikana. 

Työryhmistä muodostetaan toisiaan seuraava linjasto, jolle jaetaan ryhmäkohtaiset työteh-

tävät. Yksittäisten työtehtävien kestoon käytetään työtehtävän ”Man-minute” eli miesmi-

nuutti-arvoa. Tämä arvo merkitsee työvaiheen kestoa minuuteissa, mikäli yksi työntekijä 

tekee työn.  

Mikäli työvaihe vaatii enemmän työntekijöitä (esim. mattojen irrotus ja poiskantaminen) pu-

hutaan työn kestosta kuitenkin miesminuuteissa, jolloin työn kesto kerrotaan tarvittavalla 

työntekijöiden määrällä (15 min x 2 työntekijää = 30 miesminuuttia), mutta sen toteuttami-

seen varataan vähintään pakollinen työntekijämäärä. Tätä samaa kertomasuhdannetta 
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käytetään myös työvaiheilla, jotka kestävät yksittäistä tahtiaikaa pidemmän ajan (esim. ma-

ton asennus 90 min) ja joita ei pysty jaottelemaan selkeästi lyhyempiin työvaiheisiin (90 min 

x työntekijä = 30 min x 3 työntekijä). Tahtiaikaa lyhyemmät työvaiheet pyritään ryhmittä-

mään yhteen samankaltaisten työvaiheiden kanssa, tai lisäämällä pieneen työryhmään yli-

määräinen työntekijä suorittamaan näitä pienempiä työvaiheita. 

Hyttiuudistusten tuotantolinjojen ainainen haaste on tilan puute. Muutaman neliön hytissä 

pystyy yhtä aikaa työskentelemään vain pieni määrä ihmisiä ja lisäksi työvaiheissa on omia 

tekijämääräesteitä, jotka rajoittavat kapasiteetin nostamista työntekijöitä lisäämällä samalle 

vaunulle. Esimerkkinä mattojen asennus (90 miesmin.) tulisi suorittaa 15 min tahtiajassa. 

Työryhmän nostaminen kuuteen työntekijään ei toimi, sillä hytissä ei ole tilaa ja liian moni 

käsipari on haitaksi tarkkuutta vaativassa käsin työskentelyssä. Ratkaisuna tähän ongel-

maan on kertoa vaunujen määrä. Tässä tapauksessa käytettäisiin kolmea työryhmää, jo-

kainen vaunu menee joka kolmanteen hyttiin työjärjestyksessä vuorotellen ja saa käyt-

töönsä kolminkertaisen työajan (3 x 15 min tahtiaika). Tällöin jokainen kahden työntekijän 

vaunu saa suoritettua maton asennuksen tahtiajassa, koska heillä on tyhjä hytti kolmen 

tahdin ajan ja työn määrä jaetaan kahden tekijän kesken. Tätä menetelmää voi vaikka kut-

sua hyppimiseksi, jolloin työntekijät ”hyppivät” vuorotellen toistensa yli ja jokaisella tah-

tiajalla valmistuu yksi maton asennus.  

Linjasto pyritään muodostamaan mahdollisimman tiiviiksi työryhmien määrältä, jolloin jokai-

sessa vaunussa pyritään pitämään työntekijöiden määrä sellaisena, ettei työn tekeminen 

ole liian ahdasta, mutta vältetään yksittäisten ihmisten työskentelyä hyteissä, jos linjastoa 

voidaan lyhentää tällä tiivistämisellä. Lyhyempi tuotantolinjasto on helpompi hallitta ja mah-

dollisten virheiden ilmaantuminen havaitaan aiemmin. 

Toteutusmenetelmien analysoinnin kehittäminen 

Työmenetelmien muodostaminen kuten kuvassa 11. on suunnittelutyön osuus, jossa ei 

esiinny monimutkaista laskentaa tai toistuvia kirjaamistehtäviä. Toteutuskelpoisen tuotan-

tolinjan työryhmien tehtävät on suunniteltu korkeimman mahdollisen työtaakan omaavat 

kohdehytit huomioiden. Hyttikohtaisten uudistustöiden työtaakan vaihtelu hyttien välillä luo 

poikkeuksetta arvoa tuottamatonta odottamisaikaa työntekijöille. Tämä hukattu työresurssi 

on uhraus, joka tehdään virtaustehokkaan, hallittavan ja ennakoitavan tuotannon mahdol-

listamiseksi. Työntekijöiden ajankäytön suunnitteleminen 80–95 % hyötysuhteelle ilmaisee 

tehokkaan henkilöstöresurssien hyödyntämisen, kuitenkin henkilöstön kestävyyttä rasitta-

matta erityisesti pitkäkestoisella jatkuvalla ajanjaksolla. Suunnitellun tuotantolinjan henki-

löstön ajankäytön laskiessa 80 % alemmaksi vaatii mahdollisesti työmenetelmien ja tuotan-

tolinjojen uudelleenmuodostamista.  
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Kuva 11. Esimerkki tuotantolinjan muodostamisesta. 

 

Tämän tehokkuustason määrittäminen hyötyisi automatisoiduista laskumenetelmistä. Eri-

laisten tuotantolinjojen kokoonpanon ja hyttiryhmien määrittelyn vertailu ajankäytön tehok-

kuuden osalta hyötyisi suuresti automaattisesta tehokkuuslaskennasta ja vaihtoehtojen ver-

tailukelpoisesta analysoinnista. 

Saavutettavat hyödyt kokoonpanojen vertailukelpoisesta laskennasta 

Vaihtoehtojen vertailulla voisi saavuttaa selkeän kokonaiskuvan projektin resurssikäytöstä 

eri työmenettelyjen kokoonpanolla. Tämä analysointi syntyy työtaakan tilastollisesta tutki-

misesta ja niiden organisoimisesta kokeilunomaisesti eri järjestelyihin. Automatisoidut las-

kennat vähentäisivät tehokkuuksien laskennan vaatimaa manuaalista työtä, joka ei tuota 

arvoa projektin suunnittelulle. 

6.3.3 Aikatauluttaminen 

Tuotantolinjojen muodostamisen ja halutun hyttien osuuden etenemisjärjestyksen jälkeen 

niille muodostetaan etenemisaikataulut. Aikataulu on tahtiaikatuotannon tärkeimpiä suun-

nitteluosuuksia. Työaikataulu kertoo projektin etenemisen tahtikohtaisesti jokaisen työryh-

män osalta, kertoen minuutintarkan suunnitelman projektin kokonaisuudesta. Tämän 
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dokumentin avulla tavoitetaan kaksi tärkeää osuutta tuotantolinjasta; asiakkaalle ilmoitet-

tava työsuunnitelma ja aikataulutus hyttikohtaisesti, sekä työntekijöiden ohjaaminen projek-

tin suorittamisen aikana.  

Aikataulun automatisointi 

Tahtiaikataulun luomismenetelmä automatisoidulla työkalulla kuten kuvassa 12. on ehdot-

tomasti suurin hyöty suunnittelutyöntekijöille. Aikataulujen päivittäminen saattaa jossain vai-

heessa projektia olla päivittäinen toimenpide ja erityisesti monen tuotantolinjan suunnitte-

lussa automatisoinnin tärkeys on välttämätön edellyttäjä tehokkaalle suunnittelutyölle.  

 

 

Kuva 12. Esimerkki tuotantoaikataulusta 

 

Saavutettavat hyödyt aikataulun luomisen automatisoinnissa 

Työaikataulun nopealla päivittämisellä ja selkeällä tiedon syötöllä karsitaan mahdollisten 

inhimillisten virheiden välittymistä työaikatauluun. Kaikki projektin ennakoitavuus, työnoh-

jaus ja dokumentointi rakentuu aikataulun ympärille. 
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6.3.4 Materiaalit 

Hyttiuudistustöihin tarvittavat materiaalit kerätään joko aluksen kannella sijaitsevalta väliva-

rastolta tai laivan ulkopuolella sijaitsevalta alueelta. Hyttikohtaiset tarvikkeet ja komponentit 

kerätään hyttikohtaisiin kärryihin ja kuljetetaan aluksen sisälle logistiikkahenkilöstön toi-

mesta. Kaikki materiaalit joudutaan kuljettamaan hyttikäytävien ja julkisten tilojen läpi lopul-

lisiin sijainteihin. Kulkureittien kapeuden vuoksi materiaaleja ei voi varastoida laivan sisälle, 

vaan niiden toimitus tulee suunnitella aikataulun avulla tarkalla saapumissuunnitelmalla. 

Yleensä junien ensimmäiset vaunut suorittavat purkutöitä, jossa irrotetaan kaikki poistuvat 

elementit hyteistä. Rakennusjätteiden poistaminen tapahtuu logistiikkahenkilökunnan toi-

mesta. Uudet materiaalit toimitetaan ensimmäisen niitä tarvitsevan vaunun etenemän tah-

tiajankohdille ja joskus materiaalitoimitukset jaetaan usealle eri vaunuille saapuviin erillisiin 

toimituksiin.  

Materiaalitoimitukset suunnitellaan vahvistettujen tuotantolinjojen perusteella. Toimitusten 

ohjaaminen tapahtuu hyttikohtaisten pick list -toimituslistojen avulla. Jokaiselle tuotantolin-

jalle suunnitellaan hyttikohtainen toimituslista tarvituista materiaaleista kattamaan linjaston 

tuottamat uudistustyöt. Yksittäisiin toimituslistoihin kirjataan toimitusajankohta, niitä tarvit-

sen vaunun mukaan ja toimituksen komponentti erittely. 

Toimituslistojen automaattinen luonti 

Listat tulisi tuottaa automaattisesti materiaalimatriisin ja tahtiaikataulun mukaan. Materiaa-

limatriisin yhdelle akselille luetellaan kaikki projektilla käytetyt materiaalit, niitä tarvitsevat 

tuotantolinjat, sekä toimitusryhmät tuotantolinjoissa. Näiden tietojen alle luetellaan hytit, joi-

hin tarvitaan kyseistä materiaalia. Toimituslistoista luodaan automaattisesti tulosteet kuten 

kuvassa 13., joiden tiedot kerätään matriisin materiaaleista ja aikataulun toimitusajankoh-

dista hyttien työetenemisjärjestyksessä. 
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Kuva 13. Esimerkki yksittäisestä toimituslistasta. 

Saavutettavat hyödyt toimituslistojen automatisoinnissa 

Projektikohtaisten toimituslistojen tuottaminen vaatii yksinkertaisen ja luotettavan automa-

tisointityökalun, joka pystyy tuottamaan tuhansiin toimituksiin vaaditut dokumentit. Toimi-

tuslistoista tulisi muodostaa myös automaattisesti yhteenvetolista, jossa on luettelo tuotan-

tolinjoille tarvituista materiaalimääristä. 

6.3.5 Työnohjaus 

Työnohjaus tapahtuu lähtökohtaisesti aikataulun avulla. Työaikataulut jaetaan työjohtajille, 

jotka ohjaavat junan etenemistä ja vaunujen työtehtäviä tuotannossa.   

Vaihtelevien hyttikohtaisten työtehtävien selkeyttämiseksi hyttikohteiden oviin valmistetaan 

quality gate -luettelo, jossa eritellään jokaiselta työryhmältä vaaditut työsuoritukset koh-

teessa. Työn listauksilla ohjataan töiden etenemistä vaunuille, ja periaatteessa ne mahdol-

listavat työt ilman jatkuvaa työnohjausta. Työlistojen avulla vastuuta pyritään antamaan li-

sää yksittäisille työntekijöille. 

Työlistojen automaattinen laatiminen 

Kuvan 14. mukaiset hyttikohtaiset työlistat voidaan luoda automaattisesti hyödyntäen aika-

taulua ja työvaiheista muodostettua matriisia. Hyttikohtaisen työtaakan määrittelyssä listatut 

työvaiheet ja niiden painoarvot ovat jo listattuna aiempia suunnitellun osuuksia varten. Työ-

listojen luomiseen yhdistetään aikataulun tahtiajankohdat ja työryhmät, joille listataan työ-

vaiheet työtaakkalistauksen mukaan.  
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Kuva 14. Esimerkki hytin oveen kiinnitettävästä työlistasta. 

Saavutettavat hyödyt työlistojen automatisoinnissa 

Työlistojen automatisoitu tuottaminen on välttämätöntä selkeästi ohjatun projektin toteutu-

miselle. Työnohjaaminen tulee kehittymään tulevaisuudessa entistä tarkemmalle tiedonvä-

litykselle yksittäisille työntekijöille.  
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7 Prototyypin kehittäminen 

7.1 Ohjelman määritys 

Käytännön osuutena opinnäytetyöstä kehitän prototyypin tahtiaikatauluja tuottavasta ohjel-

mistosta. Luon ohjelman Excelin sisäisellä Visual Basic -kielellä alustavan Excel-tuntemuk-

seni ja ohjelmiston taulukkomaisuuden vuoksi. Suurin osa hyttiuudistusprojekteilla hyödyn-

nettävästä tiedosta saapuu Excel-taulukkomuodossa, jolloin ohjelman syöttö ei vaadi eril-

listä datan muokkausta ennen tiedon hyödyntämistä.  

7.2 Rakenne ja toiminnot 

Ohjelma tuottaa tahtiaikatuotannolle ominaisia työaikatauluja, joissa määritetään juna muo-

dostelman vaunuille työkohteet tahtiajoille. 

7.2.1 Syöttötiedot 

Tiedot syötetään kuvan 15. mukaiselle välilehdelle. Syötettävien tietojen välilehden osuudet 

koostuvat seuraavista syöttöalueista: 

1. Junan yleistiedot, kuten junan tunnuskoodi ja nimi, merkitään visuaalisesti erotta-

valla värikoodauksella. Aikatauluihin kirjataan myös tahtiaika, version luomispäivä-

määrä, työstettävien hyttien määrä, työn kesto ja sen aloitus- ja lopetuspäivämäärä.  

2. Ohjelmaan syötetään toteutettavat hytit etenemisjärjestyksessä. Risteilijöiden kapa-

siteetin jatkuvan kasvamisen myötä pyrin toteuttamaan ohjelman toimivuuden ny-

kyistä suurempien hyttimäärien kanssa.  

3. Syöttötietoihin listataan vaunujen määrä ja niiden nimikkeet. Vaunuille syötetään 

poikkeavat järjestelyt kuten hyppivät vaunut ja miehittämättömät kuivausvuorot. 

4. Tahtiajan määrittäminen ja listaus tuotannossa käytettävistä työtauoista ja niiden 

kestoista.  

5. Ajankohdat syötetään päiväkohtaisesti. Päiville merkitään aloitusajankohdat, tahtien 

määrät ja tauot niiden välissä. 

6. Lisäominaisuutena lisään ohjelmaan poikkeavien hyttien merkintämenetelmän; eri-

koishytit merkitään visuaalisesti aikatauluun listattujen hyttien otsikkosolun muotoi-

lulla. 
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Kuva 15. Tietojen syöttövälilehti näkymä 

7.2.2 Rakenne 

Ohjelma käyttää syöttövälilehden tietoja aikataulun luomiseen painaessa sivun Create 

Schedule -painiketta. Ohjelma luo uudelle kuvan 16. mukaiselle aikaleimatulle välilehdelle 

aikataulun taulukkona ja sivusta luodaan automaattisesti PDF-tuloste päiväkohtaisena tuo-

tantonäkymänä tiedoston kansioon. 

 

Kuva 16. Valmis ohjelmiston luoma aikataulu ja ilmoitus Pdf-tulosteesta. 
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7.2.3 Tuloste 

Valmis aikataulutuloste on PDF-muotoinen dokumentti, jossa jokainen tuotantopäivä näkyy 

erillisellä sivulla. Kuvan 17. mukaisessa tulosteessa on syöttötietojen mukaan luodut tiedot: 

o Junan yleiset tiedot eli nimi, tahtiaika, tuotantomäärä, aloitus- ja lopetuspäivä-

määrä, tuotannon kesto sekä dokumentin luomispäivä värikoodatulla yläpalkilla  

o Toteutuksen päivämäärä, tuotannon päivä ja listaus poikkeushyttityypeistä alapal-

killa 

o Tahtiaikojen aloitusajankohdat ja taukojen nimet vasemmassa reunassa  

o Vaunujen numerot ja nimikkeet yläpalkin alapuolella 

o Miehittämättömien kuivumisvaunujen kohdalla on katkoviiva ilmaisemassa niiden 

paikkaa tuotannossa. 

o Työkohteet ovat merkittynä aikataulun sisälle ja hyppivien vaunujen työkohteet ovat 

merkittynä tahtiaikojen mukaan peräkkäin työn keston mukaan. 

o Tyhjät taukorivit ovat merkittynä eriävällä pohjavärillä ja niihin on kirjattu taukojen 

ajankohdat päivän aikana. 

o Erikoiset hyttikohteet on merkitty poikkeavalla tyylimuotoilulla.  
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Kuva 17. Valmis päiväkohtainen tuloste 

7.3 Toteutus 

Perehdyin VBA-koodin kirjoittamiseen opinnäytetyötä varten. Kokonaisuudessaan käytin 

kielen opetteluun ja ohjelman tekemiseen noin 50 tuntia työaikaa. Ohjelman suorittavat au-

tomatisointitehtävät ovat suhteellisen yksinkertaista tietojen tallentamista ja toistamista ai-

katauluksi. 

7.4 Toimivuus 

Ohjelma tuottaa työaikatauluja ja toimivuuden äärirajoja testatessa selvitin sen kykenevän 

luomaan yli 3000 hytin työaikatauluja, jotka kestävät yli sata (100) päivää. Ohjelman lisä-

ominaisuudet ovat raskaat ohjelman sujuvan suoriutumisen kannalta, ja tätä voisi ehdotto-

masti parantaa yksinkertaistamalla ohjelmiston algoritmeja. Excelin ominaisuudet rajasivat 

myös tulostamisen automaattista muodostamista. Poikkeuksellisen kapeat ja pitkät tulos-

teet vaativat omanlaisensa muokkauksen tulostusvalintoihin. 
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8 Yhteenveto 

8.1 Tavoitteiden onnistuminen 

Opinnäytetyön käytännön osuus todistaa kevyiden ja ketterien ohjelmistohankkeiden kehit-

tämisen tarpeellisuuden. Tällä menetelmällä onnistutaan välttämään korkeabudjettisten oh-

jelmistohankkeiden kehitysvirheet ja taloudelliset riskit. Kehitysmenetelmällä voi tavoittaa 

välttämättömät automaatiotarpeet hyttiuudistusprojektien suunnittelutyössä. Lean-toiminta-

filosofian hyödyntäminen ohjelmistokehityksessä mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen 

ilman raskaita kustannuksia ja hankkeiden pitkää kestoa. 

8.2 Jatkokehitys 

Jatkan ohjelmiston kehittämistä tulevaisuuden projekteja varten. Keskityn suunnitteluosuus 

kerrallaan työkalujen kehittämiseen ja pyrin luomaan suunnitteluohjelmistosarjan, jolla pys-

tyy toteuttamaan tarvittuja analysoivia laskentamenetelmiä ja dokumenttien automaattisia 

valmistajia. Nykyinen aikatauluprototyyppi tulisi testata toimivuuden ja luotettavuuden var-

mistamiseksi. 
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