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TIIVISTELMÄ

Stera Technologiessa oli vuonna 2011 työn alla uuden IFS applications
-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto tavoitteena yhtenäistää yrityksen eri
toimipisteiden toiminnanohjaus saman järjestelmän alle. Toiminnanohjausjärjestelmän
mukana oli tulossa uudenlainen Advanced planning board -tuotannosuunnitteluohjelma.
Työn tarkoituksena oli tämän uuden tuotannonsuunnitteluohjelman käyttöönotto Steran
Tammelan toimipisteessä. Ennen kuin ohjelma voitiin ottaa käyttöön, täytyi ensiksi
opetella käyttämään sitä, määrittää ohjelmaan perustiedot sekä testata ohjelman
tuotantoon sopivuus ohjelman testikannassa.

Työssä selvitetään, miten tuotantoa ohjataan, mitä tuotannonsuunnittelussa täytyy ottaa
huomioon yleisellä tasolla ja miten tuotantoa suunnitellaan uudella
tuotannonsuunnitteluohjelmalla Steran Tammelan toimipisteessä.

Työn toiminnanohjausta ja tuotannonsuunnittelua yleisesti käsittelevässä osiossa on
käytetty apuna painettua kirjallisuutta sekä internetiä. Internetistä löydetty materiaali on
ainoastaan luotettavasta lähteestä. Työn tuotannonsuunnitteluohjelmaa käsittelevässä
osiossa on käytetty apuna kirjallisia, järjestelmäntoimittajan toimittamia lähteitä sekä
järjestelmätoimittajan sähköisiä ohjeita, joita löytyy ohjelman sisältä sekä internetistä.

Työn tuloksena tuotannonsuunnitteluohjelmaan on määritelty Tammelan tuotannon
perustiedot sekä käyttöönoton laajuus tuotannossa. Työn lopputuloksena on saatu Steran
Tammelan toimipisteen tarpeisiin sovellettu tuotannonsuunnitteluohjelma, jolla voidaan
suunnitella Sandvik Mining and Construction Oy:n ohjaamoiden hitsausvaiheen
valmistusta.

Avainsana: tuotannonohjaus, tuotannonsuunnittelu, toiminnanohjausjärjestelmä
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ABSTRACT

In the year 2011, Stera Technologies had a project which included installing the new
IFS Applications enterprise resource planning software in all its factories. New
production planning software called Advanced Planning Board was installed alongside
the new ERP. The purpose of this work was to introduce this production planning
software in Stera, Tammela factory. Before the APB could have been taken into use,
there was a need to configure the basic information about the factory in the software and
to test the software in the production test database to see how the software was running
with the basic information. 

This thesis discussed how production is controlled, what must be taken into account in
production planning in the general level, and how production is planned in the Tammela
factory.

Various books and the Internet were used as sources in the part of the work that
discusses operations management and production planning. The sources used in the
part that deals with the APB software were received from the software manufacturer. 

As a result, basic information about the Tammela factory was defined in the APB
software. The final result was working software which responded to the needs of the
factory, and it has been used in planning the welding phase in the manufacture of
cabins for Sandvik Mining and Construction Oy.

Key words: Production management, production planning, enterprise resource planning.
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Esipuhe

Tämä työ sai alkunsa Stera Technologies Oy:n tarpeesta yhtenäistää

toiminnanohjausjärjestälmänsä. Samalla oli tarkoitus kehittää tuotannonsuunnittelua

uuden ERP:n mukana tulevalla tuotannonsuunnittelu ohjelmalla. Uuden

tuotannnonsuunnitteluohjelman tullessa yritykseen täytyi se saada myös toimimaan

Steran tuotannon mukaisesti. Lisäksi ohjelmaa täytyi oppia käyttämään

mahdollisimman tehokkaasti. Tein projektin pääosin yksin ohjelmatoimittajan

järjestämän koulutuksen jälkeen, kuitenkin kuuntelemalla ja keskustelemalla mm.

tuotantopäälikkömme ja kehitysjohtajamme kanssa.

Kiitos tästä työstä kuuluu Jussi Ohlssonille, jolta tämän työn sain ja joka myös

tiedoillaan ja näkemyksillään tuki työtäni. Kiitokset myös Tampereen

ammattikorkeakoululle Jokihaaran Artolle.

Forssassa Marraskuussa 2011

Olli Mero 
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1   Johdanto

Tämän tutkintotyön tarkoitus on IFS:n (Industrial and Financial Systems AB)

toiminnanohjausjärjestelmässä olevan Advanced planning board

tuotannonsuunnitteluohjelman käyttöönotto, Stera Technologiesin Tammelan yksikössä.

Työn tavoitteena on määrittää ohjelman käyttöönoton laajuus ja tuotannon perustiedot.

Tavoitteena on opetella käyttämään ohjelmaa mahdollisimman hyvin mahdollistaen

koulutuksen järjestämisen muissa Steran yksiköissä. 

Ohjelmaa tullaan käyttämään Sandvik Mining and Construction Oy:n ohjaamoiden

tuotannonsuunnitteluun. Aikaisemmin ohjaamoiden tuotannonsuunnittelu on hoidettu

manuaalisesti käyttämällä apuna toiminnanohjausjärjestelmän tietoja. Käytännössä

tuotannonsuunnittelija on laskenut toimituspäivästä taaksepäin viimeisimmän

mahdollisen aloituspäivän ja vapauttanut valmistustilaukset tuotantoon ennen tätä

päivää. Uudella ohjelmalla on tarkoitus helpottaa tuotannonsuunnittelua, tekemällä

suunnittelusta visuaalista. Tällä tavalla parannettaan toimitusaikapitoa ja nähdään

tulevat kapasiteettitarpeet entistä selkeämmin, jolloin tehtaan tuotannonhallinta on

helpompaa.

Tutkintotyön alussa käydään toiminnanohjausta ja tuotannonsuunnittelua läpi yleisellä

tasolla. Tutkintotyön loppupuolella käsitellään Steran Tammelan tehtaan tuotantoa,

tuotannonsuunnittelua ja ohjelman soveltamista Sandvik Mining and Construction Oy:n

ohjaamoiden tuotannonsuunnitteluun.
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2  Yritysesittely

2.1 Historia

Stera Technologies Oy syntyi vuonna 2007 kun kolme mekaniikan ja elektroniikan

sarjavalmistukseen erikoistunutta yhtiötä yhdistyi konserniksi. Nämä yritykset olivat

Levyosa Oy, Elektromet Yhtiöt Oy ja Hihra Oy (kuvio 1.).

Yrityksistä vanhin on Hihra Oy, joka aloitti toimintansa vuonna 1947 Turussa Heikkilän

kasarmialueella. Toiminnan alussa tuotteina olivat puiset leikkikalut kuten leluautot.

Vuonna 1950 yritys aloitti lelujen valmistamisen puun sijasta metallista, leluja alettiin

valmistamaan puolen millimetrin metalliarkeista stanssaamalla ja taivuttamalla.

Alihankintatuotanto Hihralla alkoi 1960-luvun alkupuolella, jolloin aloitettiin

telakkateollisuuden alihankintavalmistus. Myöhemmin Hihran alihankintatuotanto

laajeni huonekaluteollisuuteen ja autoteollisuuten valmistaen osia mm. Saabille.

Levyosa Oy aloitti toimintansa vuonna 1977 Ypäjällä Ohytlevytekniikka Oy:n nimellä.

Toimintansa alkupuolella yritys valmisti aurinkolämmönkeräimen runkoja sekä valmisti

alihankinta tuotteita paikallisille yrityksille. Vuonna 1981 valmistui yrityksen

ensimmäinen oma halli ja sinne hankittiin yksi suomen ensimmäisistä autoindex-

levytyökeskuksista, tämän myötä alihankintapalveluiden kysyntä kasvoi merkittävästi.

Levyosa Oy laajeni 1980-luvun lopulla Kaaville, minne hankittiin yrityksen

ensimmäinen laserleikkuri. Laserleikkurin myötä yrityksen asiakaskunta laajeni työkone

ja ajoneuvo puolelle. 1990-luvun alkupuolella yritys perusti toimipisteen Forssaan,

mistä toiminta siirtyi Tammelaan vuonna 1997. 

Tuotannon kasvaessa 2000-luvulla yritys jatkoi laajenemistaa, Tammelan toimipiste

laajeni 2000-luvulla valtavasti ja on nykyään yli 13000m²  suuruisena Steran suurin

yksikkö. Lisäksi yritys perusti 2000-luvun alkupuolle kaksi uutta toimipistettä Forssaan,
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joista toiseen Yrittäjänkaaren yksikköön siirrettiin Kone Oy:n hissin osien valmistus.

Forssan toiseen toimipisteeseen Salkokadulle siirrettiin eletroniikkavalmistus jota oli

tullut yritykseen Aumec Systems Oy: n ja Subnet Oy:n liittymisen mukana. Levyosa

Oy:seen liitettiin vuonna 2003 lentokenttien matkustajasiltoja suunnitteleva ja

valmistava FP-TEK yritys, samalla aloitettiin matkustajasiltojen valmistus Tammelan

yksikössä, matkustajasillat olivat Levyosan ainoa oma tuote.

Elektromet Yhtiöt Oy oli yrityksistä nuorin, se aloitti toimintansa vuonna 1987

Kaarinassa keskittyen ohutlevytuotteiden alihankintaan. Alkuvuosinaan yritys valmisti

tuotteitaan pääosin lääketieteellisiin laitteisiin ja tietokoneiden osia. Yrityksen

asiakaskunta laajeni 1990-luvulla sähkömoottorien ohutlevymekaniikan valmistukseen.

Yritys osti vuonna 2004 liiketoimintakaupalla Paimion tehtaan ja alkoi valmistamaan

itse suunittelemiaan laitekaappeja. Paimion tehtaasta tuli tulevaisuudessa Elektrometin

päätoimipaikka. /8/
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2.2 Stera Technologies

Stera Technologies on mekaniikan ja eletroniikan sarjavalmistukseen erikoistunut

konserni, jonka  ainoat omat tuotteet ovat laitekaapit ja lentokenttien matkustajasillat.

Yrityksellä on yhteensä 9 tehdasta joista 7 toimii Suomessa ja kaksi ulkomailla, Virossa

ja Intiassa. Yrityksellä on yhteensä 60 000m2 toimitilaa. Steran suurin tehdas Suomessa

sijaitsee Tammelassa, missä valmistetaan mm. hissien osia Kone Oy:lle ja työkoneiden

ohjaamoja monille kansainvälisille työkonevalmistajille. 

Monet Stera Oy:n valmistamat tuotteet ovat suuria kokonaisuuksia kuten yrityksen

Vaisalalle valmistamat säähavaintokontit tai Sandvik Mining and Construction Oyj:n

ohjaamot jotka valmistetaan ja varustellaan yrityksessä alusta loppuun. Suurena

konsernina Steralla on paljon asiakkaita, ja sen suurimpia asiakkaita ovat hissivalmistaja

Kone, metsäkonevalmistaja Ponsse, siirtolaitevalmistaja Rocla, ympäristön

mittauslaiteita valmistava Vaisala, ABB, GM, kaivoslaitevalmistaja Sandvik Mining and

Construction Oyj sekä Nokia Siemens Network.Yrityksen palveluksessa on tällä

hetkellä n. 600 ihmistä ja yrityksen toimitusjohtaja on Heikki Ajanko. /8/

3  Tuotannonohjaus

Maailmanlaajuinen kilpailu on nostanut tuotteiden vaatimustasoa ja nykyisin asiakkaat

vaativat tuotteilta aina vain parempaa laatua, mahdollisimman edullisesti ja nopeasti

toimitettuna. Yrityksen tuotannonohjauksen tulee keskittyä näiden vaatimusten

täyttämiseen.
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3.1 Historia

Ennen teollistavallankumousta, mikä alkoi 1700-luvun Englannissa, tuotannonohjaus oli

tilatun tavaran toimittamista ilman mitään sen suurempaa tuotannonohjausfilosofiaa.

Teollinenvallankumous alkoi töiden vaiheistamisesta, jakamalla tuotteen valmistaminen

osiin työntekijät saavuttivat ammattitaitonsa nopeammin. 

Seuraava suuri kehitysaskel otettiin, kun kehitettiin massatuotanto. Massatuotanto sai

alkunsa jo 1800-luvulla kun aseteollisuudessa otettiin käyttöön mm. standardimitoitus.

Kehityksen keskeisiä henkilöitä olivat tieteelliseltä puolelta asiaa lähestynyt Frederick

Taylor ja Ford-autotehtaan omistaja Henry Ford. Frederick Taylor kirjoitti vuonna 1911

kirjan Scientific Management jossa käsiteltiin uutta liikkeenjohto-oppia jota kutsutaan

myös Taylorismiksi. Taylorismin perusajatuksena on työn ja työtapojen kehittäminen

mittaamalla ja seuraamalla tehtyä työtä, ennen Taylorismia työtavat perustuivat

vanhoihin käytäntöihin ja traditioihin. Suomessa Taylorismia aloitettiin ottamaan

laajemmin käyttöön toisen maailmansodan jälkeen jolloin vähäisillä resursseilla

aloitettiin sotakorvauksien maksaminen. 

Suurin käytännön puolen kehittäjä oli Ford, joka vuonna 1908 otti käyttöönsä

massatuotannon, Fordin kehittämä tuotantomuoto, jota kutsutaan Fordismiksi perustuu

Taylorismiin. Tämä tuotannon toimintamalli antoi Fordille mahdollisuuden ottaa

käyttöön tehokkaan liukuhihnatuotannon.

Toisen maailmansodan jälkeisessä Japanissa kehitettiin autoteollisuudessa Just in time

toimintatapa jota kutsutaan myös Toyota Production Systemiksi. Sen filosofia on

yksinkertainen, varastot ovat hukkaa. JIT:ssä varastot nähdään resursseja sitovana

hukkana joka piilottaa tuotannossa olevat virheet. Filosofian tavoitteet ovat: oikea

materiaali oikeassa paikassa oikeaan aikaan, oikea kappalemäärä, kustannukset alas,

lyhyet läpimenoajat ja huippulaatu myös tuotesuunnittelu, tuotannonsuunnittelu,

yksinkertainen tuotantoprosessi ja laadunvarmistus ovat tärkeitä tekijöitä JIT:n
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toiminnan kannalta. Toyotan kehittämän ja käyttämän TPS:n on pohjalta syntyi 1990-

luvun vaihteessa Lean Management, joka esitellään seuraavassa kappaleessa. /1/3/4/

3.2 Lean Management

Lean Management on tuotantofilosofia, joka on kehitetty suurimmaksi osaksi TPS:n

pohjalta. Se on kuitenkin ottanut vaikutteita myös muista tuotantofilosofioista kuten

Taylorismista ja Fordismista. Lean tuotannossa on lähtökohtana asiakas ja tavoite on

maksimaalinen asiakastyytyväisyys mahdollisimman pienillä resursseilla.

Tuotannon tavoite on tuotteen arvon lisääminen. Arvoa lisäävän toiminnon on täytettävä

seuraavat kolme kriteeriä: asiakkaan täytyy tunnistaa toiminto toiminnoksi josta hän

haluaa maksaa, tuotteessa täytyy tapahtua muutosta ja toiminto täytyy tehdä oikein

ensimmäisellä kerralla. Suurin tehtävä on poistaa tuotannosta kaikki hukat, se mikä ei

lisää tuotteen asiakasarvoa on hukkaa ja se täytyy poistaa. Hukkaa on seitsemää eri

tyyppiä, mutta on olemassa myös kahdeksas hukka työntekijöiden käyttämättömät

taidot. Hukkaa yritetään tunnistaa ja poistaa tasaisella tahdilla jotta saavutettaisiin

tuotannon jatkuvakehitys. 

Hukat:

1. Ylituotanto: Tuotteiden valmistaminen liian aikaisin ennen kuin asiakas niitä

tarvitsee tai ylimääräisten tuotteiden valmistus. Tuotteiden liian aikainen tai

ylimääräinen valmistus aiheutaa muita hukkia, kuten varastointi ja kuljetus

kuluja johtuen varaston kasvusta.

2. Odotus: Aikaa jolloin tavara ei liiku tai sitä ei prosessoida. Normaalissa

työntöohjatussa erä valmistuksessa suurin osa läpimenoajasta on odotusta, koska

materiaalivirtaus on heikko johtuen suuresta määrästä tavaraa tuotannossa ja

suurista matkoista työpisteiden välillä.
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3. Kuljetus: Tuotteiden kuljettaminen prosessin sisällä tai tuotteiden, osien tai

materiaalien kuljettaminen prosessien välillä tai niiden kuljettaminen varastoon

tai sieltä pois.

4. Yliprosessointi: Tehdään tarpeetonta työtä tuotteen valmistamiseksi. Tuotteen

tehoton valmistaminen johtuen huonoista työkaluista tai tuotteen suunnittelusta.

Tuotteiden ylimääräinen työstäminen eli ylilaadun tekeminen.

5. Varastot: Ylimääräinen materiaali, keskeneräiset työt tai valmiit tuotteet

aiheuttavat pitempiä läpimenoaikoja, tuotteiden vanhenemista, tuotteiden

vioittumista, varastointikuluja, kuljetuskuluja, sekä myöhästymisiä. Varastot

piilottavat myös ongelmia kuten toimittajien myöhästyneitä toimituksia,

tuotannon epätasapainoa, vikoja, laitteiden seisokkeja ja pitkiä asetusaikoja.

6. Ylimääräinen liike: Kaikki ylimääräinen liike jonka työntekijä joutuu tekemään

tuotteen valmistamiseksi mikä ei lisää tuotteen arvoa.

7. Viat: Viallisten tuotteiden valmistaminen, korjaaminen, hävittäminen, uudelleen

valmistaminen ja tuotteiden tarkastaminen aiheuttavat turhaa työtä ja vaivaa.

8. Työntekijöiden käyttämättömät taidot:  Ajan, ideoiden ja taitojen hukkaaminen

kun työntekijöiden taitoja ei käytetä hyödyksi.

Ylituotanto on perustana monille muille hukille, liian aikaisin tai ylimääräisten

tuotteiden valmistaminen johtaa tuotannon varastojen kasvuun. Seitsemän ensimmäistä

hukkaa aiheuttavat monesti kahdeksannen hukan, kun suuret varastot ja ylituotanto

peittävät ongelmat eivätkä työntekijät ole pakotettuja ratkaisemaan ongelmia. Hukan

vähentyessä tulevat ongelmat esiin ja työntekijät ovat pakotettuja keksimään uusia

ratkaisuja ongelmien poistamiseen.
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Leanissä käytetään erilaisia työkaluja hukan tasaiseen poistamiseen, kuten arvovirtaan

keskittyvä Value Stream Management, työpaikkojen organisointiin ja menetelmien

standardointiin käytettävä 5S,  Kanban, joka on materiaalin ajoitustyökalu ja Six sigma,

joka on laadunparannustyökalu. Leanissa on tärkeää arvovirran hallitseminen eli

tuotannon arvoa lisäävien prosessien hallinta, tavoite on saavuttaa pysähtymätön

arvovirta. Tarkoitus ei ole pitää yksittäisiä arvovirran osia kiireisinä vaan saada tuotteet

virtaamaan pysähtymättä tuotannon läpi (kuvio 2.). /5/6/9/

3.3  Tuotannonsuunnittelu

Yrityksen tuotannon toimivuus määrittää suurelta osin yrityksen kilpailukyvyn,

tuotannonsuunnittelulla lisätään tuotannon tehokkuutta jolloin vapautetaan resursseja

muihin esim. tuotannon ja tuotteiden kehitykseen. Tuotannonsuunnittelun tavoite on

parantaa yrityksen toimituskykyä, tehostaa kapasiteetin kuormitusta ja vähentää vaihto-

omaisuuden määrää. Tuotannonsuunnittelu voidaan jakaan kolmeen eri ryhmään

kokonaissuunnitteluun, karkeasuunniteluun ja hienosuunnitteluun. /7/
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3.3.1 Kokonaissuunnittelu

Kokonaissuunnittelu on yrityksen ylimmän johdon strateginen suunnitelma pitkälle 3-

10 vuoden aikavälille (kuvio 3.). Suunnitelmaa tehtäessä voidaan käyttää apuna

markkinoista säännöllisesti tehtäviä markkinatutkimuksia sekä tuotteiden

elinkaarianalyysejä. Muita hyödyllisiä tietoja ovat budjetit, tilauskanta ja yrityksen

strategiset tavoitteet. Yrityksen johdon omat näkemykset ja visiot tulevaisuudesta ovat

myös tärkeitä, koska ennusteet ja analyysit ovat vain käytettävissä olevia suunnittelun

apuvälineitä. /7/

3.3.2 Karkeasuunnittelu

Karkeasuunnittelun tavoite on määrittää tuotannon kokonaiskapasiteetin tarve

kokonaissuunnittelun pohjalta rullaavalle karkean suunnittelun aikavälille. Käytetty

aikaväli voi olla 1-36 kuukautta, aikaväli riippuu yrityksen tulevaisuuden

ennustettavuudesta. Suunnitelma on yleensä viikottainen (kuvio 4.). Suunnittelun

tuloksena syntyvästä tuotantosuunnitelmasta nähdään tuotteiden toimitusajat. Karkea

suunnittelu antaa aikaa muokata tuotantoa tuotantosuunnitelman vaatimaan suuntaan.

Kun suunnittelussa käytetään pitkää aikaväliä jää tuotannolle enemmän aikaa tehdä

muutoksia kapasiteettiin. Tuotannossa voidaan nostaa ja laskea kapasiteettiä tekemällä

konehankintoja, kouluttamalla työntekijöitä tai vähentämällä työntekijöitä. Töitä

voidaan myös siirtää yrityksen sisällä tai niitä voidaan teettää ostoina yrityksen
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ulkopuolella. 

Tuotantosuunnitelman avulla myös ennakoidaan materiaali ostoja ja ilmoitetaan tavaran

toimittajille tulevasta materiaalitarpeesta ja tarvittaessa hankitaan uusia toimittajia. 

Karkeasuunnittelu on tärkeää myynnille, sen avulla myyntiä voidaan kohdistaa vapaan

kapasiteettiin mukaan tiettyihin tuotteisiin. /7/

3.3.3 Hienosuunnittelu

Hienosuunnittelussa käytetään karkeasuunnittelussa saatuja toimitusaikoja, joiden

perusteella tehdään tuotteelle tarkka valmistussuunnitelma tällöin syntyy työvaiheille

työlistat ja aikataulu. Aikataulu on ihmisten, työkoneiden, materiaalien,

asiakasvaatimusten ja laatuvaatimusten integraatio. Aikatauluun vaikuttavia tekijöitä

ovat varaukset, materiaalien saatavuus, tehtävien tuotteiden määrä, työkalujen

saatavuus, työntekijät ja muut prioriteetit. Kapasiteetin määrittely ja kuormituskirjanpito
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ovat myös tärkeä osa hienosuunnittelua jonka tavoitteena on työvaiheiden

mahdollisimman suuri kuormitus. 

Hienosuunnitelulla tavoitellaan tuotteiden läpimenoaikojen lyhentämistä,

toimitusaikapitoa ja kustannusten pienentämistä. Työvaiheiden suunnitelulla tavoitellaan

kapasiteetin tehokasta käyttöä ilman vaiheen ylikuormitusta. 

Hienosuunnitelun yksi suurimmista tavoitteista on lisätä asiakastyytyväisyyttä. Hyvällä

tuotannosuunnitelulla ja sen toteutamisella saavutetaan hyvä toimitusaikapito. Hyvä

toimitusaikapito antaa asiakkaalle mahdollisuuden pienentää varastonsa kokoa, laskea

valmistuskuluja, lisätä yrityksen itseluottamusta ja luoda yritykselle hyvän imagon.

Valmistamalla tuotteet liian aikaisin tai liian myöhään luodaan turhia varastoja, jotka

luovat kuluja. Siksi on tärkeää että tuotteet valmistuvat mahdollisimman lähellä niiden

toimitusaikaa.

Valmistettavan tuotteen läpäisyaika on tuoteen valmistukseen käytettävä aika.

Läpäisyaika muodostuu työn vaiheajan, asetusajan, odotusajan ja siirtoajan summasta.

Työn vaiheajalla tarkoitetaan tuoteen valmistamiseen käytettävää aikaa, joka kuluu

tuoteen jalostamiseen työvaiheissa. Koneen säätämiseen käytettävä aika on asetusaikaa

tämä tapahtuu yleensä ennen varsinaisen työvaiheen alkamista. Jalostusarvoa

lisäämätön aika on siirtoaikaa tai odotusaikaa, odotusajalla tarkoitetaan aikaa kun tuote

on paikallaan välivarastossa. Siirtoaika on tuotteen siirtämiseen työvaiheesta toiseen

käytetty aika. 

Tuotannonsuunnitelun yksi tavotteista on lyhentää läpimenoaikoja, vähentämällä

tuotteen jalostusarvoa lisäämätöntä aikaa. Lyhentämällä tuotannon läpimenoaikaa

voidaan vähentää tuotteiden määrää tuotannossa ja pienentää puskurivarastoja, näin ei

sidota pääomaa keskeneräisiin tuotteisiin. Läpimenoaikojen lyhentäminen tuo myös

helposti esille ongelmia, jotka ennen ovat olleet pitkän läpimenoajan takia piilossa.

Materiaalinsaantiongelmat saattavat pysäyttää työvaiheen valmistuksen kokonaan,
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koska enää ei ole suurta puskurivarastoa, mistä ottaa uutta työtä työvaiheeseen. 

Varastointiongelmat pidentävät helposti odotusaikoja, varastojen pitää olla

helppokäyttöisiä, jotta ei tuhlattaisi aikaa keskeneräisten tuotteiden etsimiseen

välivarastoista. Pitkät siirtoajat tuovat esille ongelmia työpisteiden layoutissa, koska

siirtoajan lyhentäminen voidaan tehdä vain lyhentämällä kuljettua matkaa tai

nopeuttamalla kuljettua matkaa. 

Järjestelemällä tilaukset niiden ominaisuuksien avulla peräkkäin samojen

komponentien, yhteisten vaatimusten, aktiiviteettien tai asetusten mukaan saadaan

työvaiheet tehokkaammiksi. Tilausten järjestäminen työvaiheessa niiden

ominaisuuksien mukaan laskee asetusaikoja, kun tilausten välillä on mahdollisimman

vähän muuttujia.

Valmiin hienosuunnittelman toteutuksen valvonta on tärkeää, valvomalla suunnitelman

toteutusta nähdään onko jossakin kohtaa tuotantoa myöhästymisiä ja mistä nämä

viivästykset johtuvat. Tuotannosta saattaa löytyä työvaiheita, joissa esiintyy

säännöllisesti pientä häiriötä tai materiaalin saannissa on aina ongelmaa. Raportit

tuotannon suorituskyvystä, käytetyistä työtunneista, ”susista”, uudelleen tehdyistä

osista, tuotannon seisokeista, toteutuneista asetusajoista ja materiaalin käytöstä ovat

tärkeää palautetta tarkan tuotantosuunnitelman saavuttamiseksi. Palautteen perusteella

voidaan tehdä muutoksia suunniteluun. /7/

3.3.4 Virtaus

Leanin tavoite on saavuttaa jatkuva pysähtymätön materiaalin virtaus tuotannon läpi.

Tuotteiden virratessa tuotannon läpi mahdollisimman pienellä odotusajalla,

mahdollisimman lyhyen matkan, valmistuvat tuotteet suurimmalla mahdollisella
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tehokkuudella. 

Jatkuva virtaus on kuitenkin hyvin haavoittuva, varastojen pienentyessä tulevat esiin

ongelmat. Yhden työvaiheen pysähtyessä pysähtyvät muutkin työvaiheet, kun ei ole

olemassa välivarastoja. Tämä ei kuitenkaan ole vältämättä huono asia kun ongelmat

eivät ole liian vakavia. Pysähtynyt tuotanto pakottaa ihmiset kehittämään tuotantoa,

etteivät ongelmat toistuisi. Hukkien poistaminen ja jatkuvan virtauksen luonti ei

tapahdu pelkästään ottamalla käyttöön Leanin työkaluja. Leanin tavoite: hukkien

poistaminen on jatkuvan virtauksen tavoittelemisen aiheuttaman varastojen

pienentymisen synnyttämä tuotannon jatkuva kehitys (kuvio 5.). Lean tuotanto pakottaa

ratkaisemaan ongelmat ja kehittämään tuotantoa. /6/
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3.3.5 Imuohjaus

Imuohjaus tarkoittaa tuotteen imemistä tuotannosta asiakkaalle. Imuohjauksessa

signaali tuotteen valmistamisesta lähtee asiakkaalta mistä se saapuu tuotantoon (kuvio

6.). Yksi imuohjauksen työkaluista on kanban, käyttämällä kanban korttia voidaan

lähettää signaali tuotteen valmistustarpeesta lopputoimittajan hyllystä tuotantoon. Tieto

tarpeesta kulkee valmistusketjun lopusta alkuun eli viimeisestä työvaiheesta edelliseen

jne. Imuohjaus edellyttää vähäistä tuotevaihtuvuutta tuotannossa. Jos tuotannossa on

paljon tuotteita kasvavat välivarastoja helposti liian suuriksi. Imuohjaus edellyttää myös

tuotteen mukaista layouttia, mikä tekee tuotannonohjauksesta helpompaa ja kapasiteetti

saadaan paremmin käyttöön.

Tilausohjautuvassa tuotannossa osavalmistus onnistuu imuohjauksella, jos tuotteet ovat

vakiotuotteita. Vaiheiden välissä tarvitaan puskurivarastoja, joiden hälytysrajan alle

meneminen lähettää signaalin edelliselle vaiheelle. 

Imuohjauksessa jokainen työvaihe valmistaa tuotteita ainoastaan sen määrän mitä

sisäinen tilaus edelliseltä vaiheelta vaati. Koska tuotteet virtaavat työvaiheesta toiseen

oikean tarpeen mukaan ei synny tarpeettomia varastoja. Tuotannossa syntyvät ongelmat

tulevat esiin nopeasti, vaiheen A pysähtyessä pysähtyy myös vaihe B tämä aiheuttaa

korjaavia toimenpiteitä poistaen hukkaa tuotannosta.

Tuotannossa on mahdollista luoda virtaus ilman imuohjausta, mutta on olemassa kolme

asiaa, jotka erottavat imuohjauksen työntöohjauksesta.

• Määrittäminen: Asiakkaan kanssa yhdessä määritellyt eräkoot, tuotesekoitukset

ja valmistussekvensit.

• Sitoutuminen: Asiakkaan ja valmistajan välillä liikkuvien tuotteiden on oltava

sitoutuneita johonkin, kuten tilaan, resursseihin, varastoon, kuljetusvälineisiin

ja yhteisen tahtiaikaan.
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• Kontrolli: Asiakkaan kanssa yhdessä määriteltyjä tietoja kontorolloidaan

yksinkertaisilla fyysisillä ja visuaalisilla tavoilla. /5/6/7/

3.3.6 Työntöohjaus

Työntöohjauksessa tuote työnnetään sen valmistuttua työvaiheesta seuraavaan,

riippumatta siitä onko seuraava työvaihe vapaa vai ei. Tämä saattaa aiheutaa pitkiä

työjonoja joissain työvaiheissa, kasvattaen keskeneräisen työn määrää. Työntöohjaus on

yksinkertainen tapa toimia, koska jokainen työvaihe työntää työtä eteenpäin tuotannossa

kohti sen valmistumista (kuvio 7.).  

Tuotannonsuunnittelu helpottuu, koska tuote ainoastaan lykätään ensimmäiseen

työvaiheeseen, mistä se kulkeutuu tuotannon loppuun. Tehtaan layoutilta ei vaadita

myöskään yhtä paljon kuin imuohjauksessa jossa tuotteen täytyy virrata

mahdollisimman helposti työvaiheesta toiseen. Layoutin ollessa joustava, tuotteen ei ole

pakko kulkea samaa polkua vaiheesta toiseen, tämä antaa tuotannolle juostavuutta

minkä avulla voidaan vaikuttaa työvaiheiden kuormituksiin muuttamalla työvaiheiden

järjestystä. Työntöohjauksessa on helppoa pitää jokainen työvaihe kuormitettuna, koska

niiden eteen syntyy monesti välivarasto.

Työntöohjauksen haittoja on varastojen kasvu, työvaiheet työntävät tuotteita aina vaan
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lisää tuotantoon välittämättä siitä onko joissain työvaiheissa ongelmia, jolloin niiden

kapasiteetti ei riitä käsittelemään tarpeeksi suurta määrä tuotteita, tällöin keskeneräiset

varastot kasvavat. Työjonot aiheuttavat myös kiirettä työntekijöille koska nämä haluavat

pitää työjonot mahdollisimman lyhyenä, kiire aiheuttaa laatu ongelmia. Pitkät työjonot

työvaiheissa aiheuttavat pitkiä läpimenoaikoja. /5/7/

3.3.7 Pullonkaulaohjaus

Pullonkaulaohjauksessa käytetään hyväksi tuotannossa olevaa pullonkaulaa (kuvio 8.).

Tuotannossa on aina olemassa työvaihe joka on tuotannon pullonkaula eli työvaihe

jonka kapasiteetti on muita työvaiheita alempi. Tuotantokapasiteetti pyritään

luonnollisesti suunnittelemaan mahdollisimman tasapainoiseksi, mutta aina on olemassa

vaiheitta jotka eivät saavuta 100% kapasiteetin tehokkuutta. Pullonkaula muodostuu

yleensä tuotannon vaikeampaan tai kalleimpaan kohtaan. 

Tuotannon pullonkaula rajoittaa tuotannon kapasiteettia jos pullonkaulan edessä ja

takana on työvaiheet joiden kapasiteetti on suurempi kuin pullonkaulassa on tuotannon

kapasiteetti silloin lähellä pullonkaulan kapasiteettia. Pullonkaulaohjauksen suurin

tavoite on saavuttaa pullonkaulavaiheen kapasiteettin täydellinen käyttö.

Pullonkaulavaiheen tehostaminen tuotannossa parantaa yleensä tuotattavuutta, ei
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pullonkaulavaiheiden tehostaminen on yleensä harhaa eikä lisää tuotannon

kokonaiskapasiteettia. Pullonkaulavaiheita ei pidä vieroksua vaan niistä täytyy pitää

huolta. Pullonkaulavaihe ei saisi koskaan pysähtyä, kaikki tulevat työt pitää valmistella

mahdollisimman hyvin pienentäen pullonkaula vaiheen asetusaikaa. Materiaali

puutteiden poisto, asetusajan minimointi, ennakoiva huolto, työntekijöiden

ammattitaitoiset varahenkilöt ja keskittyminen ei pullonkaula vaiheiden suunnniteluun,

ovat asioita jotka parantavat pullonkaulavaiheen hallintaa. Pullonkaulavaiheen

kapasiteettia pitää ensisijaisesti käyttää vain kannattavimpien tuotteiden valmistukseen.

Pullonkaulavaiheen sijainnin hallinta on myös tärkeää, koska pullonkaulavaiheen ei

haluta vaihtavan paikkaa tuotannossa ei toivottuun työvaiheeseen.

Ei pullonkaulavaiheita on hallittava niin että ne mahdollistavat mahdollisimman suuren

hyödyn irtiottamisen pullonkaulavaiheesta. Ei pullonkaulavaiheiden kanssa on oltava

myös tarkkana, koska niistä ei haluta syntyvän pullonkaulavaiheita, tästä syystä on hyvä

että ei pullonkaulavaiheissa on ylimääräistä kapasiteettia. Materiaalin saannin

varmistamiseksi on pullonkaulavaiheen eteen hyvä sijoittaa välivarasto. /5/7/
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3.3.8 Eteenpäinajoitus

Eteenpäin suunnitellessa lähtökohtana käytetään valmistuksen aloitus ajankohtaa (kuvio

9.). Osien valmistus aloitetaan tietynä päivänä jonka päälle lisätään työvaiheen

läpimenoaika. Eteenpäin ajoittamalla tuote valmistuu mahdollisimman aikaisin,

viimeisen vaiheen valmistusaika on tuotteen valmistumisaika. Eteenpäin ajoittamisen

haittoja on työvaiheiden välisten varastojen kasvu. Esimerkiksi kun valmistetaan

tuotetta johon kuuluu kaksi komponenttia joiden läpimenoajt ovat eri pituisia, joutuu

lyhyemmän läpimenoajan omaava komponentti odottamaan pidemmän läpimenoajan

omaavaa komponenttia. /5/7/

3.3.9 Taaksepäinajoitus

Taaksepäin ajoittaessa lähtökohtana on tuotteen toimituspäivää.  Ajoitus alkaa

toimituspäivästä josta suunnitellaan taaksepäin ja päädytään valmistuksen

aloituspäivään (kuvio 10.). Taaksepäin suunnittelu vähentää  työvaiheiden välisiä

varastoja. /5/7/

Kuvio 9: Eteenpäin ajoitus /7/
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4  ERP- Toiminnanohjausjärjestelmä

Toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP on yrityksen tietojärjestelmä, jolla yhdistetään

yrityksen eri toimintoja tuotantoa, hallintoa, varastonhallintaa, laskutusta,

kunnossapitoa, myyntiä sekä muita yrityksen toimintoja. Suurissa yrityksissä on tärkeää

käyttää samaa toiminnanohjausjärjestelmää kaikissa toimipisteissä. Tämä helpottaa

tiedonkäsittelyä yrityksen sisällä kun sama informaatio on jokaisen toimipisteen

käytössä realiaaikaisesti. 

Toiminnanohjausjärjestelmä on seurausta ennen sitä käyttössä olleesta MRP:stä eli

Material Resource Planningistä, joka on ERP:tä suppeampi

tuotannonhallintajärjestelmä. ERP-järjestelmä toimii reaaliaikaisesti jolloin

järjestelmässä tehdyt muutokset näkyvät heti, tällöin asioiden käsittely ja päätöksenteko

nopeutuu. Maailman suosituimpia ERP-järjestelmiä ovat SAP ja Oracle Applications. /

10/
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5  IFS

Steralla on käytössä ruotsalaisen IFS:n (Industrial and Financial Systems AB)

toiminnanohjausjärjestelmä IFS applications. Järjestelmä on ollut osassa Steran

toimipisteistä käytössä jo 2000-luvun alusta lähtien. Yrityksessä on meneillään projekti

uuden IFS:n käyttöönottamiseksi kaikissa yrityksen toimipisteissä vuoden 2011 aikana.

5.1 Advanced Planning Board

IFS:än tuotannonsuunnitteluohjelma on nimeltään APB (Advanced planning board)

jonka käyttöönottoa työni käsittelee. Ohjelmalla on tarkoitus tehostaa koko Steran

tuotannonohjausta.

APB esittää toiminnanohjausjärjestelmään syötetyt tiedot Ganttin kaaviona. Ohjelma

ottaa suunnittelussa huomioon työvaiheen resurssit, työntekijä resurssit ja työkalujen

varaukset. Ohjelmalla ajoitetaan järjestelmässä olevia valmistustilauksia riippumatta

niiden tilasta. Ohjelma mahdollistaa haluttujen töiden ajoittamisen eli voidaan keskittyä

vain tiettyjen töiden ajoittamiseen. Ennen käyttöönottoa täytyy ohjelmaan määrittää

tuotannon perustiedot.

5.1.1 Tuotannonsuunnittelun perustiedot

Suunnittelu voidaan toteuttaa rajallisilla tai rajattomilla resursseilla riippuen siitä millä

tavalla tuotannon suunnittelu halutaan toteuttaa. Jotta APB tietäisi tuotannon

kapasiteetin ja aikataulun, täytyy jokaisella työvaiheella ja työntekijäluokalle oltava

kalenteri, johon ne suunnitellaan. Kalenterin tunnit ja resurssien tehokkuudet kertovat
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työvaiheen kapasiteetin.

Jokaisella työvaiheella on resurssi tai useampia resursseja (kuvio 11.). Resurssien

määränä voidaan käyttää työvaiheessa olevien koneiden, työntekijöiden tai solujen

määrää, riippuen siitä kuinka tarkkaan työvaihe halutaan ajoittaa. Jos työvaiheen

kapasiteetti on rajaton ei resurssien määrällä ole vaikutusta suunniteluun. Jokaiselle

resurssille voidaan määrittää myös oma tehokkuus, mutta niiden kapasiteetin

rajallisuutta tai rajattomuutta ei voida määrittää erikseen, resurssin kapasiteetti

määräytyy aina työvaiheen mukaan.

Työt voidaan määrittää käyttämään eri työntekijäluokkia tai useampia luokkia.

Työntekijäluokkien kapasiteetit voivat olla rajallisia tai rajattomia. Työntekijäluokilla on

käytössä kalenteri. Töitä voidaan ajoittaa ainostaan ajalle, jolloin työntekijäluokat

työskentelevät.

Jokaisella työllä voi olla useita työkaluja, työkalujen kapasiteetti voidaan määrittää

rajalliseksi tai rajattomaksi. Työjärjestys voidaan suunnitella työkalujen mukaan, jolloin

vältytään turhilta työkalujen vaihdoilta näin vähennetään työvaiheiden asetusaikoja. 

Jokaisella työllä voi olla useita materiaaleja. Jokainen valmistustilauksen komponentti

ja osa määritellään materiaaliksi. Materiaalit ladataan APB:hen vain jos niiden

kapasiteetiksi on määritetty  rajallinen tai aina rajallinen kapasiteetti. Materiaalien

saatavuus näkyy  APB:ssa, kuinka paljon materiaalia on varastossa, koska sitä on

tulossa lisää ja kuinka sitä kulutetaan. Jostain syystä APB ei kuitenkaan tue

työjärjestyksen suunnittelua materiaalien mukaan.

Kuvio11: Ohjaamon hitsaus työvaihe resurssissa SAN-1
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Jotta APB:stä saataisiin todenmukaisia tuotannonsuunnitelmia täytyy töiden

valmistusajat olla tarkasti tiedossa. Jos todelliset valmistuajat poikkeavat paljon

suunnitelussa tiedossa olevista ajoista, suunnitelusta ei saada mitään todellista hyötyä

irti koska aloitus- ja valmistumisajankohdat eivät pidä paikkaansa. Tilauksiin aiheutuu

viivästyksiä, työvaiheiden kapasiteettia ei saada hyödynettyä kokonaan ja saattaa syntyä

ylimääräistä KET:iä. 

5.1.2 Töiden ajoittaminen

Töiden ajoittaminen voidaan APB:ssa hoitaa automaattisesti töiden järjestelmään

lataamisen yhteydessä. Järjestelmään ei ole pakko ladata kaikkia valmistustilauksia vaan

valmistustilaukset voidaan rajata esim. tarvepäivän, nimikkeen tai kuormitusryhmän

mukaan.

Ajoituksen suunnitelussa täytyy päättää, mikä on töiden aloitusjärjestys, vaihtoehdot

ovat ei mitään käsittelyä, ensiksi järjestelmään tullut valmistustilaus aloitetaan

ensimmäisenä, työt aloitetaan ensimmäisessä työvaiheessa viimeisenä mahdollisena

aloitus ajankohtana tai työ, jolla on aikaisin tarve aloitetaan ensimmäisenä.

Työvaiheiden ajoitus voidaan tehdä kolmen perusteen mukaan: työ voidaan aloittaa niin

aikaisin kuin mahdollista, niin myöhään kuin mahdollista tai niin myöhään kuin

mahdollista tiivistettynä. Niin myöhään kuin mahdollista tiivistettynä vähentää

keskeneräisiä töitä tuotannossa siirtämällä pullonkaulavaiheen jälkeisiä työvaiheita

lähemmäs pullonkaulavaihetta jolloin työt eivät joudu odottamaan työvaiheiden välillä.

Töitä voidaan myöskin suunnitella manuaalisesti, käytännössä tämä tapahtuu vetämällä

töitä aikajanassa eteen- tai taaksepäin. Tämä onnistuu kuitenkin vain, jos on olemassa

vapaata kapasiteettia, mihin töitä voidaan siirtää.
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5.1.3 Valmis suunnitelma

Valmistustilausten vapauttaminen voidaan tehdä APB:ssä muutamalla tilauksen tilaa.

Jotta haluttu suunnitelma tulisi voimaan täytyy APB:n tietokanta tallentaa, tallentaessa

tietokantaa täytyy olla tarkkana, ettei kuka muu ole käynyt tallentamassa omaa

suunnitelmaansa oman suunnitelman teon aikana koska uusi tallennus kumoaa aina

vanhan suunnitelman. Valmistustilaukset voidaan vapauttaa myöskin perinteisesti IFS:n

puolelta. Ohjelmasta on myöskin mahdollista viedä tietoja ulos vie-komennon avulla

Exceliin.

6  Tuotannon perustiedot

6.1 Lähtökohdat 

Steran Tammelan tehtaan tuotannossa työskennellään pääosin koneenrakennus

tuotteiden parissa. Tehtaassa on kolmea eri tyyppistä työtä osavalmistusta, liittävää työtä

ja pakkausta. Osavalmistus voidaan jakaa useampaan ryhmään: leikkaavat, muovaavat

ja lastuavat työvaiheet. Liittävät työt jakautuvat kahteen: hitsaukseen ja

kokoonpanotyöhön. Pakkausta tehdään tehtaalla kahdessa pisteessä varsinaisessa

lähettämössä sekä Koneen hissin osia kokoonpanevassa hallissa. Tuotannon suurimmat

työvaiheet ovat levytyökeskus, laser-leikkuu, särmäys ja hitsaus.

Osavalmistuksen työvaiheet:

• Leikkaavat: levyleikkaus, levytyökeskus ja laserleikkaus

• Muovaavat: särmäys, taivutusautomaatti ja mankelointi

• Lastuavat: poraus, kierteytys, seevaus ja koneistus
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Liittävät työvaiheet: 

• Hitsaus: mig/mag/tig-hitsaus ja robottihitsaus

• Kokoonpanotyöt: kokoonpano Kone  ja kokoonpano muut

Pakkaus:

• pakkaus

• pakkaus Kone

6.2 Tuotannonsuunnittelu

Koska järjestelmässä on parhaillaan vapautettuna lähes 4000 nimikettä olisi kaikkien

nimikkeiden työjärjestyksen suunnittelu mahdotonta. Suurin osa nimikkeistä on

osavalmistuksen nimikkeitä, jotka ovat liittämisvaiheen nimikkeiden komponenteja.

Ongelmana on myös toiminnanohjausjärjestelmässä olevien työaikojen paikkansa

pitävyys. Ohjelma antaa mahdollisuuden määrittää työajan työvaiheraportoinnin

yhteydessä, mutta työntekijät eivät aina sitä käytä, jolloin työaika tulee rakenteen

tekijän antaman arvion perusteella. Tästä johtuen kaikkien töiden todellinen työaika ei

aina ole tiedossa. Tämä on myös yksi syy miksi keskitytään tiettyjen nimikkeiden

tuotannonsuunnitteluun, niiden työajat ovat paremmin selvillä.Tuotteet joiden

tuotannonsuunnitteluun tullaan keskittymään ovat Sandvik Mining and Construction

Oy:n ohjaamot.

6.2.1 Tuotannonohjaus

Työt kulkevat tuotannon läpi monia eri polkuja, minkä johdosta tuotannon layout ei ole
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linjamainen vaan tuotteet joutuvat kulkemaan pitkiä matkoja työvaiheista toiseen. Ainoa

kaikkia töitä yhdistävä työvaihe on leikkuu, mikä on aina työn ensimmäinen työvaihe.

Leikkuusta työt jatkavat niille määrättyä reittejä ja päätyvät joko kokoonpanoon tai

lähettämöön lähetettäväksi asiakkaalle.

Monesti työt yhdistyvät toisiinsa joko hitsauksessa tai kokoonpanossa ja useasti osa

valmistuneista osista joutuu odottamaan muita osia ennen liittämisvaihetta, koska

vaikka niiden valmistus olisi aloitettu samaan aikaan niiden valmistuminen ei tapahdu

samaan aikaan, johtuen niiden eri pituisista läpimenoajoista. Näihin vaiheisiin liittyy

useasti myöskin tuotannon ulkopuolelta tulevia osto-osia, jotka saattavat vaikuttaa työn

aloittamisajankohtaan. Hitsausta pidetäänkin tuotannon pullonkaulana, koska sieltä

löytyvät suurimmat työt, joiden hallitseminen on tärkeää, koska niihin on sidottu paljon

pääomaa.

Tuotanto ohjataan työntöohjauksella osavalmistuksesta hitsaukseen jne. Tilauksen

saapuessa lähtee tarve osavalmistukseen, missä aloitetaan osien valmistus (kuvio 12.). 
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6.2.2 Ohjaamoiden tuotanto

Sandvik Mining and Construction Oy:n ohjaamoiden valmistus alkaa valmistamalla osat

hitsaukseen ja ohjaamoiden varusteluun. Kun hitsaukseen menevät osat valmistuvat ne

kulkevat tehtaassa niille varatuille varastopaikoille, mistä hitsaajat keräävät osat

hitsaukseen. Varusteluun menevät osat kulkevat valmistumisen jälkeen suoraan

lähettämöön, mistä ne lähetetään maalaamoon kautta kokoonpanoon. Hitsauksen jälkeen

ohjaamot lähetetään maalaamon, mistä ne menevät suoraa Forssan toimipisteeseen

varusteltavaksi (kuvio 13.).

7  Perustietojen määritys

Toimiakseen oikein Advanced Planning Boardiin täytyy määrittää perustietoja:

kalenteri, työvaiheiden resurssit, työluokat, työkalut ja työvaiheiden kapasiteetin tyyppi.

Kuvio 13: Sandvik Mining and Construction Oy:n ohjaamon  prosessi kaavio, Steran
tuotannossa
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Työkaluja ei kuitenkaan ole välttämätöntä määrittää eikä niitä tässä tapauksessa

määritelläkkään. Koska ainoa työväline ero on eri raaka-aineesta johtuva lisäainelangan

vaihto hitsauskoneisiin. Näiden lisäksi on tärkeää määrittää rakenteille oikeat työajat.

Oikeat työajat saadaan, kun jokaisen ohjaamon työraportoinnin yhteydessä kuitataan

työhön käytetyt työtunnit järjestelmään, järjestelmä laskee kuitatuista tunneista

keskiarvon mistä saadaan työaika.

7.1 Työvaiheen kapasiteetti 

Tammelan tuotannossa hitsaus on pullonkaula ja suunnittelussa sen kapasiteetti on

määrätty rajatuksi. Koska rajattoman kapasiteetin työvaiheita ei voi suunnitella. Muut

työvaiheet määritetään rajattomiksi. Jos haluttaisiin pitää jokin muista työvaiheista

rajallisena täytyisi kaikkien työvaiheen läpi menevien töiden työajat olla tarkasti

tiedossa. 

7.2 Kalenteri

Hitsaus työvaiheelle täytyy tehdään oma kalenteri joka kytketään työvaiheeseen. Muut

työvaiheet käyttävät yleistä kalenteria, koska kalenteri vaikuttaa koko

toiminnanohjausjärjestelmään. Tällä tavalla kalenteriin tehtävät muutokset vaikuttavat

ainoastaan hitsausvaiheen käytökseen. Hitsaajat tekevät normaalisti liukuvaa yksivuoro

työtä. Ohjelmaan tehtävään kalenteriin merkitään päivien alkavan kello kuusi aamulla ja

päättyvän klo,14.30, kalenteriin merkitään myös puolen tunnin ruokatunti (kuvio 14.).

Tuotannon viikkoaikataulu on normaalisti viisipäiväinen, joskin välillä saatetaan tehdä

ylitöitä myös lauantaisin ja sunnuntaisin. Tuotannossa ei ole minkäänlaisia totaali-

katkoksia vuoden aikana, poislukien juhlapyhät, jolloin tehdas pysähtyy kokonaan.

Juhlapyhät ja muut yleiset vapaapäivät, jolloin ei työskennellä täytyy merkitä myös

kalenteriin, jolloin ohjelma osaa ottaa ne huomioon ajoituksessa.
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7.3 Resurssit

Riippuen siitä suunnitellaanko työvaihe rajattuun vai rajattomaan kapasitettiin, täytyy

työvaiheille määrittää resurssit. Rajattoman kapasiteetin työvaiheille ei tarvitse

määrittää kuin yksi resurssi, koska jos työvaihe on rajaton, työn valmistus aloitetaan

heti kun työ saapuu työvaiheeseen. Rajattomia työvaiheita ovat kaikki muut työvaiheet

paitsi hitsausvaihe, jonka kapasiteetti on rajattu, koska se on tuotannon

pullonkaulavaihe, jota halutaan suunnitella.

Rajatuille työvaiheille täytyy määrittää käytettävät resurssit riippuen siitä kuinka

tarkkaan työvaihe halutaan suunnitella. Todellisuudessa hitsaus työvaiheessa on

kahdeksantoista hitsaria eli kahdeksantoista resurssia. Hitsausvaiheen suunnittelussa

keskitytään kuitenkin vain kolmen tärkeimmän resurssin suunnitteluun. Tällöin hitsaus

vaiheella tulee olemaan neljä resurssia, joista kolme resurssia keskittyy Sandvikin

ohjaamoihin. Neljännessä resurssissa tullaan valmistamaan loput jäljelle jääneet

Kuvio 14: Hitsauksen viikko aikataulu
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hitsausvaiheen työt.

Ohjaamoiden resurssien tehokkuudeksi tullaan aluksi määrittämään sata prosenttia,

koska niissä työskentelee ainoastaan yksi hitsari. Neljännen resurssin tehokkuus tulee

olemaan 1800 prosenttia, koska siinä työskentelee loput tehtaan 18 hitsaria. Tehokkuus

määrittää kuinka monta tuntia työvaiheessa on. Kalenterin antaessa työpäivän työtunnit

määrittää tehokkuus kuinka hyvin ne käytetään hyväksi. Ainoastaan ohjaamoiden

resursseja suunnitellaan, neljäs resurssi pidetään tyhjänä ohjaamoista näin sinne mahtuu

kaikki muut hitsaustyöt (kuvio 15.).

7.4 Työntekijäluokat 

Työvaiheessa työskentelevät työntekijät kuuluvat työntekijäluokkaan. Työntekijäluokat

on jaettu työvaiheiden mukaan, jokaisella vaiheella on oma luokka. Luokkien avulla

voidaan seurata työvaiheen keskimääräisiä työntekijä kuluja, sieltä saadaan esille

myöskin muuta tilastotietoa. Työntekijäluokalla on käytössä sama kalenteri kuin

hitsaustyövaiheella, koska hitsaus ei ole automatisoitu vaan se vaati aina hitsaajan

toimiakseen.Tällöin kaikki kalenterin muokkaukset vaikuttavat molempiin yhdellä

kerralla. Töitä voidaan suunnitella ainoastaan ajalle, jolloin työluokka on töissä.

Työntekijäluokat kytketään työvaiheeseen nimikkeitä tehtäessä.

Kuvio 15: Kuormitusryhmän resurssi ja sen tehokkuus
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7.5 Työajat

Toinen ongelma on työnvaiheistus rakenteella. Rakenteella on päähitsauksen alla useita

alihitsauksia, tämä tekee töiden hallinnan APB:ssa erittäin vaikeaksi. Advanced

Planning Board ei myöskään ymmärrä hitsausten liittymistä toisiinsa, jolloin ohjelma

saattaa suunnitella päähitsauksen ennen alihitsausta. Kun todellisuudessa ohjaamon pää-

ja alihitsaukset suoritetaan samassa solussa, työjärjestys määräytyy hitsaajan mukaan.

(kuvio 16.) Näistä syistä johtuen päätettiin alihitsausten työajat siirtää päähitsaus

nimikkeen alle. Työajat saadaan järjestelmästä, ohjaamon valmistuttua hitsauksesta työ

raportoidaan valmistuneeksi, samalla raportoidaan myös työhön käytetty aika. Tällä

tavalla Apb:ssa näkyy yhden kokonaisen ohjaamon hitsausaika alusta loppuun.

Kuvio 16: Hitsaussolujen layout
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8 Yhteenveto

Työn tekeminen lähti hyvin alkuun opettelemalla käyttämään ohjelmaa mikä sinänsä ei

ole kovin vaikeaa. Enemmän ongelmia aiheuttaa perustietojen ja todellisuuden yhteen

sovittaminen. Aluksi ajatuksena oli joko leikkauksen tai särmäyksen käyttäminen

suunnitteluvaiheena. Näistä jouduttiin kuitenkin luopumaan, koska ohjelma ei ymmärrä

nestausta. Toinen suurempi ongelma on valmistustilausten suuri määrä, niitä on

tuotannossa tuhansia ja niiden kaikkien suunnittelu tällä ohjelmalla olisi mahdotonta, se

olisi jokaisen insinöörin pahin painajainen. 

Kaikista vaikeuksista huolimatta uskon työstä olleen hyötyä Tammelan tehtaan hitsaus-

tuotannon suunnittelussa, koska nyt voimme nähdä Sandvik Mining and Construction

Oy:n ohjaamoiden hitsauskapasiteetin ja aikataulun mahdollisimman

tarkasti.Tulevaisuudessa ohjelman käyttöä on tarkoitus laajentaa Tammelassa myös

muihin valmistettaviin ohjaamoihin. Ohjelma on tarkoitus ottaa käyttöön myös muissa

yrityksen tehtaissa ja uskon sen tuottavan hyötyä myös muissa tuotannoissa, kunhan

vain muistaa, ettei ohjelma ole kovin joustava ja soveltaa ohjelmaa ainoastaan vakio-

tuotteille. Suunnitteluohjelman käyttöönotto helpottaa tuotteiden aikataulussa

pysymistä, kun tuotantoaikataulu määritetään jo aikaisessa vaiheessa. Nyt aikataulu ja

järjestys on jokaisen tuotantovaiheen tiedossa jo kauan ennen osien valmistuksen

aloittamista ja samalla voidaan informoida myös alihankkijaa tulevasta tarpeesta.

Näiden tietojen avulla voidaan suunnitella kapasiteetin käyttöä pidemmällä tähtäimellä

ja näin tuotanto tehostuu.

Ohjelmalla ei kuitenkaan pystytty ratkaisemaan koko tehtaan tuotannonsuunnittelua,

vaan sillä saadaan vaikutettua ainoastaan yhden tuoteryhmän valmistukseen. Näin

suuren ja monimuotoisen tuotannon suunnittelu tuskin koskaan onnistuu täydellisesti,

mutta tuotannonsuunnitteluohjelman avulla voidaan hallita joitain osia tuotannosta.
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Tämän työn pohjalta uskon että Advanced Planning Boardista saadaan Stera

Technologies Oy:lle hyvä tuotannonsuunnittelutyökalu. Työkalua täytyy vain oppia

hyödyntämään mahdollisimman hyvin niissä kohteissa mihin se parhaiten soveltuu.
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