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1  JOHDANTO 

 

 

1.1 Yrityksen esittely – Kopar Oy 

 
Kopar Oy on merkittävä kumppani Pirkanmaan metalliteollisuudessa. Nykyään Kopar 

konserni koostuu neljästä yksiköstä: Kopar Oy, Elmomet Oy, Site Teollisuus Oy sekä 

Kopar Baltik AS. Konsernin eri toimipisteiden sijainnit on esitetty kuviossa 1. 

(www.kopar.fi). 

 

Yritys työllisti vuoden 2011 lopussa yli 100 työntekijää ja lisäksi alihankintakumppani-

en kautta useita kymmeniä miestyötyövuosia mikroyrityksissä Parkanon ja Kihniön 

alueella. (www.kopar.fi) 

 

 
Kuvio 1: Kopar konsernin toimipisteet (www.kopar.fi) 
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1.1.1 Toimialat ja tuotteet 

 

Kopar Oy:n päätoimialat ovat energiateollisuus, metallurgia-, sementti- sekä kemiante-

ollisuus. Kopar Oy:llä on melko laaja tuotekirjo, joka käsittää muun muassa laitteita 

mekaaniseen materiaalin käsittelyyn, pneumaattiseen materiaalinkäsittelyyn, raakave-

den suodatukseen sekä rumpuja ja uuneja sulattojen tarpeisiin. (www.kopar.fi). 

 

 

1.1.2 Takolenkkiset kuljetinketjut 

 

Kopar Oy toimittaa takolenkkisiä kuljetinketjuja vaativiin prosessiteollisuuden sovel-

luksiin. Kuljetettavat materiaalit ovat yleensä erittäin kuumia ja kuluttavia. Tämä asettaa 

kuljettimelle ja erityisesti sen ketjulle korkeita vaatimuksia. Ketjun kestävyys on pitkälti 

kiinni sen valmistamiseen käytetystä materiaalista, oikeilla materiaalivalinnoilla voi-

daan Kopar Oy:n kuljetinketjuilla kuljettaa jopa 600 celsius-asteen lämpötilassa olevia 

materiaaleja. (www.kopar.fi). 

 

Raappaketjujen takolenkit ja liitostapit valmistetaan yleensä pintakarkaistusta teräkses-

tä, tai vaihtoehtoisesti nuorrutusteräksestä. Erikoistapauksissa voidaan käyttää myös 

ruostumattomia ja tulenkestäviä teräksiä. (www.kopar.fi). 

 

Lenkkitakeet ostetaan luotettavalta toimittajalta, minkä jälkeen lenkkien koneistus to-

teutetaan Kopar Oy:n ketjulenkkitehtaassa. Koneistuksen jälkeen ketjulenkit karkaistaan 

alihankinnassa, karkaisun jälkeinen kolien hitsaus sekä kokoonpano suoritetaan jälleen 

Kopar Oy:n ketjulenkkitehtaalla. Alla kuva takolenkkisestä kuljetinketjusta (kuvio 2). 

(www.kopar.fi). 

 

  
Kuvio 2: Takolenkkinen kuljetinketju (www.kopar.fi) 
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1.2 Opinnäytetyön tausta 

 

Kiristyvä kilpailu lisää jatkuvasti paineita tuotannon tehostamiseen ja läpimenoaikojen 

lyhentämiseen. Nämä yhdistettynä kiristyviin laatuvaatimuksiin aiheuttavat paineita 

automaatioasteen nostamiseen tuotannossa. Tästä syystä Kopar Oy onkin päättänyt mo-

dernisoida ketjulenkkitehtaansa tuotannon. 

 

Ketjulenkki on Kopar Oy:lle tuote, jota ei tällä hetkellä myydä aktiivisesti. Tämä johtuu 

tehtaan alimitoitetusta kapasiteetista, joka ei pysty vastaamaan lisääntyneeseen kysyn-

tään. Tämä opinnäytetyö on tehty osana suurempaa Kopar Oy:n kehittämishanketta, 

joka tähtää ketjulenkkitehtaan kapasiteetin kaksinkertaistamiseen seuraavien viiden (5) 

vuoden aikana. 

 

Kokonaisuudessaa ketjulenkkitehtaan modernisointi käsittää ketjunlenkin valmistukses-

sa käytettävien laitteiden, kuten vierintäjyrsinkoneen modernisoinnin sekä hitsauksen 

robotisoinnin. Tarkoituksena on myös siirtää tällä hetkellä alihankintana ostettava kar-

kaisuvaihe osaksi omaa tuotantoa ja näin lisätä tuotannon joustavuutta sekä kustannus-

tehokkuutta. 

 

Ketjulenkkitehtaan modernisoinnin avulla on tarkoitus säilyttää työpaikat, niin tehtaalla 

kuin alihankintaverkostossakin sekä synnyttää uusia työpaikkoja. Automaation ja robo-

tiikan lisäämisellä pystytään tehostamaan tuotantoa ja toimittamaan entistä isompia ja 

laajempia osatoimituksia ketjulenkkien osalta. Entistä tärkeämmäksi kriteeriksi metalli-

teollisuuden kumppanien valinnassa on muodostunut laajempien kokonaisuuksien toi-

mittaminen, laadun ja toimitusvarmuuden sekä joustavuuden parantaminen. Automaati-

on ja robotiikan lisääminen ovat omiaan vastaamaan näihin vaatimuksiin. 
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1.3 Tutkimusongelma 

 

Projektiin liittyvien esiselvitysten johdosta tiedetään, että suurimmaksi ongelmaksi ket-

julenkkitehtaan tuotannonohjauksen suunnittelussa tulee muodostumaan ketjulenkkien 

taeaihioiden pitkät toimitusajat sekä suuri tilauseräkoko. Toimitusaikojen pidentyminen 

ja tilauseräkokojen kasvu nostavat luonnostaan ketjulenkkitehtaan varastotasoja ja aihe-

uttavat näin sitoutuneen pääoman kasvua. 

 

Toiseksi ongelmaksi tuotannonohjausta suunniteltaessa muodostuu ketjulenkkitehtaan 

hyvin rajalliset tilat, mikä aiheuttaa ongelmia uusien tuotantolaitteiden sijoittelussa ja 

materiaalivirran suunnittelussa. 

 

 

1.4 Opinnäytetyön rajaus ja tutkimustavoitteet 

 

Tämän opinnäytetyön aihe on rajattu koskemaan modernisoidun ketjulenkkitehtaan tuo-

tannonohjausjärjestelmän suunnittelua, jolla pyritään vastaamaan tehtaan kohonneen 

kapasiteetin aiheuttamiin vaatimuksiin. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella Kopar Oy:n ketjulenkkitehtaan tuotannonoh-

jausjärjestelmä vastamaan ketjulenkkitehtaan modernisointiprojektin aiheuttamia ko-

honneita tuotantovaatimuksia.  

 

Tuotannonohjaksen pitää olla mahdollisimman kustannustehokas ja toisaalta sen pitää 

pystyä palvelemaan myyntiä enstistä nopeammin, jotta ketjulenkkitehtaan tuotteita voi-

daan myydä entistä enemmän niin sanotusti ”suoraan hyllystä”. Uusien tuotantolaittei-

den sijainti tulee myös määritellä siten, että saavutetaan ideaalinen materiaalivirta. 

Layout-suunnittelu tulee toteuttaa vanhojen, olemassaolevien tilojen puitteissa. Työn 

tavoitteita tarkastellaan vielä yksityiskohtaisemmin omassa osiossaan. 
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1.5 Tutkimusmenetelmät 

 

Tämä opinnäytetyö on tehty etsimällä tietoa Kopar Oy:n erilaisista tietokannoista ja 

analysoimalla tätä tietoa. Ketjulenkkitehtaan historiatietoja analysoimalla on päästy 

perille toiminnan nykytilasta ja tätä kautta on voitu pureutua tärkeimpiin kehityskohtei-

siin. 

 

Työssä on ollut mukana Kopar Oy:n kehityspäällikkö, sekä ketjulenkkitehtaan moder-

nisointiprojektin ulkopuolinen projektipäällikkö. Heidän sekä tuotantohenkilöstön kans-

sa käytyjen keskustelujen ja palaverien pohjalta on päästy työssä eteenpäin ja ilmenneet 

ongelmat on saatu ratkaistua. 
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2 TYÖN TAVOITE 

 
 

2.1 Tavoitteen määrittely 

 
Työn tavoitteena on tuotannonohjausjärjestelmän luominen osana ketjulenkkitehtaan 

modernisointiprojektia. Tuotannonohjausjärjestelmän tulee vastata kasvavia tuotanto-

määriä, sekä jatkuvasti kasvavia vaatimuksia laadun ja kustannustehokkuuden suhteen. 

Modernisoinnin aiheuttama tuotantokapasiteetin nousu aiheuttaa myös itsessään tiuken-

tuvia vaatimuksia tuotannon ohjaamiselle ja suunnittelulle. Tavoitteena on optimoida 

tuotanto siten, että kasvava kapasiteetti pystytään hyödyntämään mahdollisimman te-

hokkaasti. 

 

Ketjulenkkien aktiivista myyntiä on tarkoitus lisätä. Tästä syystä modernisoidun ketju-

lenkkitehtaan tuotannonohjauksen tulisi pystyä palvelemaan sekä myyntiä että asiakkai-

den tarpeita entistä nopeammin ja joustavammin. 

 
 

2.2 Kapasiteetin nousu 

 
Ketjulenkkitehtaan kapasiteetti on tarkoitus kaksinkertaistaa nykyisestä 50 000 kpl/ 

vuosi, tasolle 100 000 kpl/ vuosi, seuraavan viiden vuoden aikana. Kasvutavoite jakau-

tuu tasaisesti viiden vuoden ajanjaksolle, ollen näin 25 % per vuosi (kuvio 3). 

 

 
Kuvio 3: Myynnin kasvutavoite (Kuva: Eero Lehtilä 2011) 



12 

   

Tarkoituksena on jatkossa myydä ketjuja kolmella eri myyntitavalla, 1-rivisiä projekti-

hitsattivia ketjuja, valmiita settejä (irtolenkkejä sekä korvakkeellisia) varastomyyntinä 

sekä valmiita ketjukokoonpanoja. 

 

Tehtaan modernisoinnin yhteydessä tullaan ketjulenkkien myyntiin tuomaan uusi ulot-

tuvuus, kun myyntiä toteutetaan jatkossa myös varastomyyntinä. Varastomyynti tulee 

olemaan se osa myynnistä, josta haetaan ketjulenkkitehtaan kasvu. Irtolenkeille ja kaksi-

rivisille korvakelenkeille tullaan luomaan myyntisetit, tarkoituksena on päästä myy-

mään lenkkejä ennalta määrätyissä erissä. Näin ollen ylimääräinen työ tuotannossa vä-

henee, tuotannon ohjaaminen helpottuu ja ennustamisesta tulee helpompaa. Kokoonpan-

tavat ketjut tehdään aina tilauksesta. 

 

Jatkossa on tarkoituksena myydä myös ns. halpalenkkejä. Halpalenkkien myynnin koh-

talo on kuitenkin vielä avoin, joten sitä ei tässä vaiheessa oteta huomioon. Niiden  

myynti voidaan kuitenkin ajatella laskettavaksi vielä lisäkasvuna nykyisen kasvutavoit-

teen päälle. 

 
 

2.3 Eteneminen 

 
Ensin määritellään tarpeen mukainen tuotannonohjausjärjestelmä tehtaaseen. Asetettui-

hin tavoitteisiin pääsemiseksi tehdään hankintoja, viimeisessä vaiheessa pyritään mak-

simoimaan hankittujen koneiden ja laitteiden tuottavuus. 

 

Projekti on jaettu viiteen (5) eri vaiheeseen, aikataulutus on tehty näiden vaiheiden mu-

kaan. Jokaisen projektin osavaiheen jälkeen pidetään palaveri, jossa tarkastellaan tulok-

sia ja tarkennetaan toimenpiteitä koskien seuraavia vaiheita. 

 

Ensimmäisissä vaiheissa määritellään historiatietojen perusteella, mitä vaatimuksia tuo-

tannolle ja tuotannonohjaukselle tullaan asettamaan. Tuotannonohjausjärjestelmän ja 

tehtaalle asetettujen vaatimusten selkeytyessä, muodostuu myös lähtökohdat yksityis-

kohtaiselle layout-suunnittelulle. 
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3 PROJEKTISUUNNITELMA 

 

 

3.1 Projektin vaiheistus 

 

Opinnäytetyön aihetta rajattaessa ja projektisuunnitelmaa tehtäessä projekti rajattiin 

kolmeen (3) pääosaan: tuotosten tutkimiseen, panosten tutkimiseen sekä syötteiden tut-

kimiseen. Viimeisessä vaiheessa tarkastellaan projektin tuloksia ja tehdään johtopäätök-

siä. 

 

 

3.1.1 Tuotokset 

 

Jotta uudesta tuotannonohjausjärjestelmästä saadaan mahdollisimman tehokas ja toimi-

va, tulee ensin tutkia nykyisen tominnan taso. Tehtaan tuotoksista tullaan ensin määrit-

tämään myynnin nykytaso, johon lisätään kasvutavoite. Näiden avulla päästään johta-

maan vuosiennuste ketjulenkkitehtaan myynnille, eli modernisoidun ketjulenkkitehtaan 

peruskuorma. Tätä ennustettua kuormaa tullaan käyttämään hyväksi myöhemmin las-

kettaessa tarkempia vaiheaikoja sekä lepotasoja. 

 

Historiatiedoista tullaan määrittelemään vuosittaiset myyntimäärät (kpl/v), erikseen irto-

lenkeille, korvakelenkeille sekä kolalenkeille. Yksityiskohtaisempaa tarkastelua varten 

tutkitaan myös ketjulenkkitehtaan liikevaihto (€/v). Jotta päästään määrittelemään mo-

dernisoidun ketjulenkkitehtaan varaston settikokoja, tulee tarkastella historiatiedoista 

tilausten eräkokoja sekä tilausten lukumäärää. 

 

Myyntiä tarkastellaan lenkkimallikohtaisesti, jotta saadaan selville volyymin jakautumi-

nen mallien välillä. Tilausten eräkokojen ja lukumäärän perusteella haarukoidaan tule-

van varastomyynti settien kokoja ja varaston lepotasoja eri lenkkimalleille. 

  



14 

   

3.1.2 Panokset 

 

Tuotosten tehtaalle asettamien vaatimusten määrittely on projektin ensimmäinen vaihe. 

Seuraavana vaiheena on määritellä tehtaan sisäinen suorituskyky, eli tuottavuus ja te-

hokkuus 

 

Jotta voidaan vertailla ketjulenkkitehtaan tuottavuutta ja tehokkuutta ennen moder-

nisointia ja modernisoinnin jälkeen, tulee historiatiedoista laskea muuttuvat kulut, tuot-

tavuus (kg/h), liikevaihto (€/kg), liikevaihto (€/h), varaston kiertonopeus sekä tahtiaika. 

 

Historiatietoja analysoimalla saadaan selville, mitä vaatimuksia uuden tehtaan tuotan-

nonohjausjärjestelmä ja layout tulee asettamaan syötteille (hankintojen ohjaamiselle).  

 

Historiaan perustuvan vertailun kautta päästään käsiksi toiminnan nykytilaan ja voidaan 

suorittaa vertailua vanhan ja uuden toimintatavan välillä. 

 

 

3.1.3 Syötteet 

 

Kun on saatu selville minkälaisia vaatimuksia tuotteet aiheuttavat tehtaalle ja miten teh-

das tulee nämä vaatimukset tyydyttämään, on viimeinen vaihe määrittää miten hankin-

toja ohjataan. Hankintojen ohjaus tulee suunnitella siten, että uuden tehtaan asettamia 

vaatimuksia palvellaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Suunnittelun lähtökoh-

tana tullaan käyttämään ketjulenkkitehtaan historiatiedoista kerättyä informaatiota. 

 

Historiatiedoista tullaan määrittelemään takeiden toimitusaika, hinta, paino, ostoeräkoko 

sekä vuosittaisten ostojen lukumäärä. 

 

Jotta uutta tehdasta voidaan palvella kustannustehokkaasti, tulee määritellä oston para-

metrit, tehdä ABC-analyysi tuotteiden kesken, määrittää eräkoot ja tilaustavat. 
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3.2 Projektin aikataulu 

 

1. Tehtaan tuotos vaatimusten määrittely 
 
• Palaveri viikolla 27 

 
2. Tehtaan sisäisen suorituskyvyn historia tiedot 

 
• Palaveri viikolla 37 

 
3. Tehtaan asettamat vaatimukset syötteille 

 
• Palaveri viikolla 39 

 
4. Hankinta historia, toteutuneen katselmus, hankintojen ohjaus 

 
• Palaveri viikolla 43 

 
5. Yhteenveto, vaihe 5 

 
• Palaveri viikolla 47 
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4 TYÖN TAUSTA 

 

 

4.1 Tuoteperhe 

 

Kopar Oy valmistaa ketjulenkkitehtaassaan viittä (5) eri ketjulenkkimallia. Näiden mal-

lien tekniset tiedot on esitetty kuviossa 4. 

 

 
Kuvio 4: Ketjulenkkien tekniset tiedot (www.kopar.fi) 

 

Lenkkivalikoimasta valitaan kuhunkin sovellukseen parhaiten soveltuva malli, tärkeim-

pänä sovelluskohtaisena muuttujana ketjulenkin valinnassa on siltä edellytettävä veto-

murtolujuus. Koska Kopar Oy:n toimittamat ketjulenkit ovat käytössä vaativissa olosuh-

teissa, on ketjun lujuus tärkein mitoitettava tekijä. Kuljetinketjuja ei kannata ylimitoit-

taa, se lisää toisaalta ketjun hintaa ja toisaalta vähentää kuljettimen tehollista kuljetus-

kapasiteettia. 
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4.2 Tuotannon nykytila 

 

Tällä hetkellä ketjulenkkitehtaan tuontoa ohjataan työnöohjauksen periaatteiden mukai-

sesti, mikä aiheuttaa varastointitarpeita jokaisen työvaiheen välille. Ketjulenkkitehtaan 

ohjaus on kankeaa ja asikkaiden vaatimuksiin ja nopeisiin kysynnän vaihteluihin on 

vaikea vastata.  

 

Työntöohjauksella tarkoitetaan erillisen tuotannonsuunnittelijan tekemää valmistus-

suunnitelmaa, jonka avulla ohjataan eri valmistustehtäviä ja ”työnnetään” tuotantoerä 

valmistuksen läpi. (Matti J. Haverila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. Asko Miettinen. 

2009, 422). 

 

Työntöohjaus on hyvin yleisesti käytetty ohjausmentelmä ja se soveltuu lähes kaikenlai-

sen tuotannon ohjaamiseen. Se on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi hallita, minkä seu-

rauksena tuotantoon muodostuu suuria välivarastoja. Suunnitelmat eivät vastaa todelli-

suutta, koska valmistus ei pysty toimimaan suunnitelmien mukaisesti. Suuria välivaras-

toja muodostuu juuri siitä syystä, että suunnitelmien puutteita ja valmistuksen ongelmia 

on pakko paikata varastoimalla tuotteita työvaiheiden väliin, jotta pystytään saavutta-

maan haluttu palvelutaso. (Matti J. Haverila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. Asko 

Miettinen. 2009, 422). 

 

Työntöohjaus on hyvä suunnittelumenelmä, mutta se edellyttää erittäin selkeää ja hallit-

tavissa olevaa valmistusprosessia, hyvää laatua ja kurinalaista toimintaa. (Matti J. Have-

rila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. Asko Miettinen. 2009, 422). 

 

Tällä hetkellä tuotannonohjaamisessa ei käytetä ennustamista hyväksi missään vaihees-

sa. Ainoa ohjausparametri mikä määrittelee tuotannon eräkokoja, on takeiden toimitta-

jan sanelema pienin toimituseräkoko. 

 

Käytössä olevalla tuotannonohjaustavalla on pystytty toimimaan nykytilanteessa, jossa 

tuotannolta ei ole vaadittu nopeaa reagointikykyä muuttuvan kysynnän tarpeisiin. Koska 

jatkossa halutaan kyetä palvelemaan asiakkaita nopeilla ja joustavilla toimituksilla, 

työntöohjattu tuotannonohjaustapa ei tule enää kyseeseen. 
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4.3 Menetelmät 

 

Ketjulenkkitehtaan tuotantokalusto on melko vanhanaikaista ja valmistustekniikat pää-

osin manuaalisia. Ketjulenkin loven aukaisuun käytetään vanhoja vierintäjysrin koneita 

(kuvio 5). Ketjulenkin pää pyöristetään ja reiät porataan koneistuskeskuksessa (kuvio 

6). 

 

 
Kuvio 5: Vierintäjyrsin (Kuva: Eero Lehtilä 2011) 
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Koneistusvaiheiden jälkeen ketjulenkki lähetään alihankkijalle karkaistavaksi, tämä 

vaihe hidastaa tuotannon läpimenoaikaa huomattavasti ja aiheuttaa osaltaan varastointi-

tarvetta tuotannossa. Karkaisun jälkeen ketjulenkki palautuu Kopar Oy:n ketjulenkki-

tehtaalle sinkousta, hitsausta ja kokoonpanoa varten. 

 

 
Kuvio 6: Koneistuskeskus (Kuva: Eero Lehtilä 2011) 

 

Tähän asti ketjulenkin hitsaus on suoritettu täysin manuaalisesti, työvaihe on puudutta-

vaa sarjatyötä, eikä ilman uuden työvoiman palkkaamista voida tällä tavoin vastata tule-

vaisuuden kasvaviin kapasiteettivaatimuksiin. Hitsaus on ollut tuotannon pullonkaula-

vaihe, joten hitsauksen modernisointi on alusta asti ollut projektin yksi tärkeimmistä 

lähtökohdista. 
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5 TOIMINNANOHJAUS 

 

 

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan yleisesti yrityksen tilaustoimitusketjun tehtävien ja 

toimintojen suunnittelua sekä hallintaa. Toiminnanohjaus käsitettä käytetään nykyään 

usein tuotannonohjauksen sijaan, tämä johtuu siitä, että yrityksen toiminnan hallinta 

edellyttää tuotannon ohjaamisen lisäksi myös muiden toimintojen ohjausta. (Matti J. 

Haverila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. Asko Miettinen. 2009, 397). 

 

Yrityksen koko toiminta on monimuotoinen kokonaisuus, joka koostuu erillisistä toi-

minnoista ja tehtävistä, joita kaikkia tulee kyetä hallitsemaan parhaalla mahdollisella 

tavalla. Toiminnanohjaus on näihin eri toimintoihin liittyvää suunnittelua, päätöksente-

koa, toteutusta ja valvontaa. Tavoitteena on organisoida toimintaa siten, että yrityksen 

tuotannon tavoitteet toteutuvat. (Matti J. Haverila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. Asko 

Miettinen. 2009, 397). Tuotantotoiminnan johtaminen on esitetty kuviossa 7. 

 

 
Kuvio 7: Tuotantotoiminnan johtaminen (Matti J. Haverila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka 

Kouri. Asko Miettinen. 2009, 397) 
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5.1 Kapasiteetti 

 

Kapasiteetti kuvaa yrityksen tuotantokykyä, se ilmoittaa tuotantoyksikön enimmäissuo-

rituskyvyn aikayksikössä. Kapasiteetti voidaan ilmoittaa monella eri tavalla, esimerkiksi 

paperitehtaissa käytetään kapasiteettiyksikkönä usein tonnia/tunti tai tonnia/päivä. Mi-

käli eri tuotteet vaativat hyvin erilaisen määrän kapasiteettia, voidaan se määritellä tuo-

tantoresurssin käyttöaikana. Näin esimerkiksi kokoonpananon kapasiteetti voidaan il-

moittaa yksikössä tuntia/viikko. (Matti J. Haverila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. As-

ko Miettinen. 2009, 399) 

 

Kuormitusryhmällä tarkoitetaan jotain sellaista kokonaisuutta tuotannossa, jonka kapa-

siteettia tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Se miten kuormitusryhmät eri yrityksissä 

määritellään, riippuu yrityksen tuotannon ohjaustarpeista. Karkeasuunnittelussa käyte-

tään hyvin laajoja kuormituryhmiä, kuten tuotantolinjat, tuoteverstaat, pullonkaulako-

neet tai työntekijäryhmät. Tarkemmassa suunnittelussa, josta usein käytetään nimeä 

hienosuunnitettelu, käytetään kuormitusryhminä esimerkiksi solua tai koneryhmää. 

(Matti J. Haverila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. Asko Miettinen. 2009, 399) 

 

Kapasiteetin hallinta perustuu tiedossa olevaan työpisteen kapasiteettiin ja toisaalta 

suunniteltuun töiden kuormitukseen. Kuormitusryhmän kuormitus kertoo sen, miten 

paljon tuotanto varaa kuormitusryhmän kapasiteettia. Tämä siis kertoo sen miten paljon 

kapasiteetista on käytössä ja kuinka paljon on vielä vapaana muita töitä varten. (Matti J. 

Haverila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. Asko Miettinen. 2009, 400) 

 

Alla on annettu esimerkki suhteellisen kuormituksen laskemiseksi (kaava 1) 

 

 S
C

K
=

⋅ %100     (1) 

 

, jossa K on kuormitus (h/aikayksikkö), C on kapasiteetti (h/aikayksikkö) ja S on kuor-

mitussuhde prosentteina. 
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Kuormitussuhteen rinnakaiskäsite on käyttöaste ja -suhde, nämä kuvaavat suunnitellun 

kuormituksen sijasta toteutuneen tuotannon määrää suhteessa kapasiteettiin. (Matti J. 

Haverila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. Asko Miettinen. 2009, 399-400) 

 

 

5.2 Läpäisyaika 

 

Läpäisyaika kuvaa sitä aikaa, jonka toimintaketju kokonaisuudessaan vaatii työn aloit-

tamisesta sen valmistumiseen. Läpäisyaika voidaan vielä jakaa sen mukaan mitä aikaa 

sillä tarkalleen ottaen tarkoitetaan. Kokonaisläpäisyajalla tarkoitetaan sitä aikaa, mikä 

kuluu tilauksen saamisesta tuotteen toimitukseen. Valmistuksen läpäisyajalla sitä vas-

toin tarkoitetaan aikaa, joka kuluu valmistuksen aloittamisesta tuotteen valmistumiseen. 

Läpäisyaika ei kuvaa yrityksen tuottavuutta, tai tuotteen vaatimaa valmistusaikaa. 

Yleensä suurinosa läpäisyajasta on odotusaikaa, työvaiheajat muodostavat vain pienen 

osan kokonaisajasta. (Matti J. Haverila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. Asko Miettinen. 

2009, 401) 

 

Läpäisyajan lyhentämisellä on näin ollen useita positiivisia vaikutuksia yrityksen toi-

mintaan, sekä kilpailukykyyn. Toiminnan aikajänteiden lyhentämisestä onkin tullut yksi 

merkittävimmistä tuotannon kehittämisen tavoitteista. Tuotteen läpäisyajan muodostu-

minen on esitetty kuviossa 8. (Matti J. Haverila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. Asko 

Miettinen. 2009, 401) 

 

 
Kuvio 8: Tuotteen läpäisyajan rakenne (Matti J. Haverila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kou-

ri. Asko Miettinen. 2009, 401) 
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5.3 Materiaalinhallinta 

 

Tämän opinnäytetyön edetessä materiaalinhallinan merkitys korostui merkittävästi. Ma-

teriaalinhallinnalla tarkoitetaan muunmuassa raaka-aineiden, varastoinnin ja jakelun 

hallintaa. Materiaalinhallinta ohjaa yrityksen kaikkia materiaalivirtoja toimittajilta aina 

asiakkaille asti. Koska tämänkin työn puitteissa pyritään varastojen kokoja sekä tilaus-

toimitusprosessin aikajänteitä lyhentämään, tulee materiaalitoimintoja ohjata ja organi-

soida tarkasti. 

 

 

5.3.1 Materiaalinhallinnan tavoitteet 

 

Yleisesti ottaen materiaalinhallinnalla on kaksi perustavoitetta, nämä ovat halutun pal-

velutason ylläpito sekä materiaalinhallinnan kokonaiskustannusten minimointi. (Matti J. 

Haverila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. Asko Miettinen. 2009, 443) 

 

Materiaalihallinnon tulee pystyä ylläpitämään haluttu palvelutaso. Varastojen palveluta-

so muodostuu tuotteiden saatavuudesta sekä toimitusajan pituudesta. Materiaalihallin-

non toimintoja tulee kehittää siten, että varastot kykenevät palvelemaan sekä omaa tuo-

tanto että loppuasiakasta halutulla tavalla. (Matti J. Haverila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka 

Kouri. Asko Miettinen. 2009, 443-444). 

 

Tässäkin työssä tulee päätettäväksi mikä on tämä haluttu palvelutaso, sillä se määritte-

leen sen, mikä tulee olemaan materiaalihallinnon strategia.  
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Materiaalihallinnon kokonaiskustannukset muodostuvat seuraavista eri osatekijöistä: 

 

• Ostettavien materiaalien hinta 

• Oston kustannukset 

• Kuljetus, vastaanotto ja tarkastuskustannukset 

• Varastointikustannukset 

• Jakelukustannukset 

• Materiaalivirheiden aiheuttamat kustannukset tuotannossa 

• Puutekustannukset 

• Reklamaatiokustannukset 

 

Kun materiaalitoimintoja kehitetään, tulee aina kiinnittää huomioita kaikkiin edellä 

mainittuihin osatekijöihin. Näin päästään käsiksi todellisiin kokonaiskustannuksiin ja 

siihen miten hankintapäätökset vaikuttavat yrityksen toimintaan kokonaisuutena. Kuvi-

ossa 9 on esitetty varastotasojen vaikutus kokonaiskustannuksiin. (Matti J. Haverila. 

Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. Asko Miettinen. 2009, 443-444) 

 

 
Kuvio 9: Varastotason vaikutus kustannuksiin (Matti J. Haverila. Erkki Uusi-Rauva. 

Ilkka Kouri. Asko Miettinen. 2009, 445) 
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5.4 Varastot 

 

Varastoja pystytään harvoin poistamaan kokonaan. Niitä tarvitaan turvaamaan yrityksen 

toimituskyky sekä kytkemään tuotantoprosessin eri vaiheet toisiinsa. Varastot kuitenkin 

aiheuttavat yritykselle merkittäviä kustannuksia ja ne muodostavat näin suuren riskiteki-

jän; varastossa tuote voi vanhentua teknisesti tai taloudellisesti. (Matti J. Haverila. Erkki 

Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. Asko Miettinen. 2009, 445-446). 

 

 

5.4.1 Varastojen suunnittelu 

 

Varastotasojen koon määrittely on yksi materiaalihallinnon ja samalla tämän opinnäyte-

työn tärkemmistä tehtävistä. Varastojen pitää olla niin suuret, että ne pystyvät turvaa-

maan yrityksen toimituskyvyn ja palvelutason. Toisaalta varastoinnin sitoma pääoma 

pitää pyrkiä minimoimaan. 

 

 

5.4.2 Varastonvalvonta 

 

Varastonvalvonnassa tullaan ketjulenkkitehtaassa käyttämään pääasiassa kahta eri men-

telmää. Erikoisia ja harvakseltaa kuluvia tuotteita hankitaan tilauksen perusteella. Näi-

den osalta tämä on järkevin tapa, sillä tuotteiden menekki on epävarmaa ja hankintahin-

nat ovat kalliita. 

 

Muiden tuotteiden osalta käytetään tilauspistemenetelmää. Kaikille eri tuotteille määri-

tellään tilauspisteet, joiden mukaan materiaalihankintoja ohjataan. Kun nimikkeen saldo 

saavuttaa tilauspisteen, syntyy tilausimpulssi materiaalin täydennyserän tilaamiseksi. 

(Matti J. Haverila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. Asko Miettinen. 2009, 451-452). 
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5.5 Tilauserien määrittely 

 

Kun tilauseriä määritellään eri tuotteille, tulee ottaa huomioon varsin monia seikkoja. 

Tilauksen suunnittelu on aina sitä tarkempaa, mitä kalliimpi nimike on kyseessä. Tila-

useräkokoon vaikuttavat muun muassa tunnettu menekki, menekkiennusteet sekä kulje-

tusten järjestelyt. (Matti J. Haverila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. Asko Miettinen. 

2009, 453). 

 

Tilauseräkoko voidaan laskea käyttäen esimerkiksi seuraavia laskentaperiaatteita: 

 

• Bruttotarve 

• Nettotarve 

• Vakiotilauserä 

• Täydennys maksimitasolle 

• Jakson tarve 

 

(Matti J. Haverila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. Asko Miettinen. 2009, 453). 

 

Varasto-ohjauksessa on useita kriittisiä tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon. Näitä ovat 

muun muassa kunkin tuotteen tarve-ennusteiden paikkansa pitävyys. Myös toimittajan 

toimitusnopeus ja toimitusvarmuus tulee ottaa huomioon, nämä voivat myös vaihdella 

eri aikoina. Tuotteen kysyntä voi myös vaihdella sellaisista syistä johtuen, joita ei voi 

ennustaa. (http://www.edu.fi). 

 

 

5.6 Taloudellinen eräkoko 

 

Taloudellisen eräkoon laskeminen perustuu niin sanottuun perusvarastomalliin. Lähtö-

oletuksena tässä on, että nimikkeen menekki on tasaista, toimitus tapahtuu aina kerralla 

ja että toimitusaika on vakio. (Matti J. Haverila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. Asko 

Miettinen. 2009, 454). 
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Perusvarastomalli toimii niin sanotulla tilauspisteperiaatteella. Tilausimpulssi syntyy 

nimikkeen todellisen varastotason alittaessa tilauspisteen, tällöin nimikettä tilataan en-

nalta sovittu määrä. (Matti J. Haverila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. Asko Miettinen. 

2009, 454). Perusvarastomallin periaate on esitetty kuviossa 10. 

 

 
Kuvio 10: Perusvarastomalli  (Matti J. Haverila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. Asko 

Miettinen. 2009, 454) 

 

Perusvarastomallissa yleisimmin käytetty taloudellisimman eräkoon määrittelyyn käy-

tetty menetelmä on niin sanottu Wilsonin kaava. Tämä antaa laskennallisesti optimaali-

simman eräkoon, tulos ei täten välttämättä vastaa parhaalla mahdollisella tavalla todelli-

suutta, mutta on kuitenkin riittävän tarkka tilauserien suunnittelun lähtökohdaksi. (Pasi 

Järvenpää toiminnanohjaus luennot 2004). Wilsonin kaava on esitetty kaavassa 2. 

 

KC
SRQ

⋅
⋅⋅

=
2      (2) 

 

, jossa Q on optimitilauserä, R on menekki, S on tilauskustannukset, K on varastointi-

kustannukset % varaston arvosta ja C on nimikkeen yksikköhinta. (Matti J. Haverila. 

Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. Asko Miettinen. 2009, 456). 

 

 

5.7 ABC-analyysi 
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ABC-analyysiä käytetään hyvin laajalti ympäri maailmaa varastoinnin kehittämisessä. 

ABC-analyysi perustuu niin sanottuun 80/20-sääntöön, mikä tarkoittaa että 20 prosenttia 

yrityksen tuotteista tai asiakkaista synnyttää 80 prosenttia myynnistä. Analyysin en-

simmäisessä vaiheessa tuotteet lajitellaan myynnin mukaiseen järjestykseen. Seuraavas-

sa vaiheessa tarkastellaan eroja suurivolyymisten ja pienivolyymisten tuotteiden kesken. 

Tällä tavoin saadaan tietoa miten eri tuoteryhmiä tulisi käsitellä varastoinnin näkökul-

masta. (http://www.kuljetusopas.com). 

 

Varastojen lukumäärä kasvattaa kokonaisvarastotasoa. Kun varastoidaan pienivolyymi-

sia tuotteita lukuisissa eri varastoissa, jaetaan tuotteen kokonaistarve varastojen luku-

määrällä. Jokaisessa varastossa tulee aina huolehtia riittävästä varmuustasosta. Useiden 

varastojen käyttö kasvattaa varmuusvarastoja merkittävästi. Varmuusvarastoja käyte-

tään kysynnän vaihteluiden tasapainottamiseen. (http://www.kuljetusopas.com). 

 

Varaston luokittelua käytetään erityisesti, kun suunnitellaan varastonvalvontaperiaattei-

ta tai kun analysoidaan kehityskohteita. ABC-analyysissä yrityksen tuotteet siis jaotel-

laan eri ryhmiin. Tarkkaa ohjausta kannattaa käyttää ainoastaan merkityksellisimpiin A-

tason nimikkeisiin. Vuosikulutukseltaan merkityksettömät C-tason nimikkeet kannattaa 

ohjata käyttäen karkeampia ohjausmenetelmiä. (Matti J. Haverila. Erkki Uusi-Rauva. 

Ilkka Kouri. Asko Miettinen. 2009, 457). 
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ABC-analyysissä käytettävien luokkien määrä riippuu kunkin yrityksen yksilöllisistä 

tarpeista. Usein tuotteet jaotellaan ainoastaan kahteen luokkaan A ja C. Luokkarajat 

kannattaa yleensä asettaa prosenttiosuuksina koko nimikemäärästä. ABC-analyysiä voi-

daan käyttää myös lopputuote- ja puolivalmistevarastoon. (Matti J. Haverila. Erkki Uu-

si-Rauva. Ilkka Kouri. Asko Miettinen. 2009, 457). Kuviossa 11 on esitetty ABC-

analyysin periaate. 

 

 
Kuvio 11: ABC-analyysi (Matti J. Haverila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. Asko Miet-

tinen. 2009, 457). 
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6 TYÖN TOTEUTUS 

 

 

Tässä osiossa kuvataan lyhyesti prosessi, jonka seurauksena on kehitetty ketjulenkkiteh-

taalle uusi toiminnanohjausjärjestelmä. Varsinaiset työn tulokset on esitetty tämän opin-

näytetyön liitteissä. 

 

 

6.1 Historiatietojen kerääminen 

 

Varsinainen työ alkoi ketjulenkkitehtaan historiatietojen keräämisellä. Kopar Oy:llä on 

käytössään hyvin kevyt toiminnanohjausjärjestelmä, jossa on syötettynä rajallinen mää-

rä informaatiota. Tästä syystä historiatietojen kerääminen osoittautui odotettua hanka-

lammaksi tehtäväksi ja vei paljon aikaa. 

 

Historiasta kerätty, tämän työn kannalta olennainen informaatio on esitetty liitteessä 2. 

Kaikki historiasta kerätty tieto on esitetty liitteissä ainoastaan informatiivisenä datana 

ilman laskukaavoja tai laskentaperiaatteita, sillä ne toimivat ainoastaan lähtöinformaa-

tiona modernisoidun ketjulenkkitehtaan tuotannohjaus- ja layout ratkaisujen kehittämi-

sessä. 

 

 

6.1.1 Tuotokset 

 

Ensimmäisessä vaiheessa on kerätty ketjulenkkitehtaan tuotos puolelta informaatiota 

viiden (5) edellisen vuoden toteutuneista myyntimääristä. Vuosilta 2006-2010 kerättiin 

ja analysoitiin myynti-informaatio sellaiseen muotoon, että sitä voidaan jatkossa käyttää 

tuotannonohjausparametrien ja -ohjaustapojen määrittelyssä. 

 

Ketjulenkkien myyntietoihin perustuvan informaation avulla on johdettu ketjulenkkiteh-

taalle tietty peruskuorma, sekä määritelty tilauseräkokojen keskiarvo ja tälle vaihteluvä-

li. Historiasta johdettiin myös tilausten vuosittainen lukumäärä.  
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6.1.2 Syötteet 

 

Syötehistoriasta on määritelty takeiden toimitusajat, ostoerien hinnat ja painot, ostoerä-

koko sekä ostojen lukumäärä. Näiden tietojen avulla päästään määrittelemään tarkem-

min modernisoidun ketjulenkkitehtaan ostoeräkokoja, tilaustapoja sekä muita oston pa-

rametrejä. 

 

 

6.1.3 Panokset 

 

Panoksien osalta historiatiedoista on määritelty siis ketjulenkkitehtaan muuttuvat kulut, 

tuottavuus, liikevaihto, varaston kiertonopeus sekä ketjulenkkitehtaan tahtiaika. Tämän 

historiaan perustuvan vertailun kautta päästään pureutumaan nykyisen toiminnan ta-

soon, sekä suorittamaan myöhemmin vertailua uuden ja vanhan toimintatavan välillä.  

 

6.2 Myyntihistoria ja ennuste 

 

Kerättyjen historiatietojen perusteella on laskettu keskiarvo nykyisestä myynnistä, jota 

tullaan jatkossa käsittelemään ketjulenkkitehtaan peruskuormana. Alla olevassa kuvios-

sa 12, on esitetty ketjulenkkitehtaan peruskuorma ja sen päälle laskettu vuotuinen kas-

vutavoite. 

 

 
Kuvio 12: Myyntihistoria ja ennuste (Kuva: Eero Lehtilä 2011) 
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7 TYÖN TULOKSET 

 
 

Tässä luvussa esitellään historiatietojen analysoinnin avulla päästyihin tuloksiin moder-

nisoidun ketjulenkkitehtaan tuotannonohjausjärjestelmän osalta. Tämän opinnäytetyön 

valmistumisajankohtaan mennessä osa ketjulenkkitehtaan modernisointihankkeen laite-

hankintapäätöksistä on edelleen tekemättä. 

 

Tästä johtuen tässä työssä ei voida esittää tarkkoja lukuarvoja tuotannonohjaus paramet-

reille, sen sijaan työn tuloksina on annettu periaatteet ja mallit modernisoidun ketju-

lenkkitehtaan tuotannonohjauksen toteuttamisesta. 

 

 

7.1 Imuohjaus 

 

Tämän opinnäytetyön seurauksena ketjulenkkitehtaan tuotannonojaus muutettiin osittain  

toimimaan imuohjauksen periaatteiden mukaan. Imuohjaus tarkoittaa lyhyesti sitä, että 

tuotteita ja osia valmistetaan ainoastaan todellisen tarpeen mukaan. Osat ”imetään” ko-

koonpanoon ainoastaan välittömän tarpeen perusteella. Valmistuksessa tarveimpulssit 

kulkevat kokoonpanosta alkuun, eli siis tuotannon lopusta alkuun päin. Käytännössä 

imuohjaus täytyy toteuttaa pienien, nopeasti kiertävien välivarastojen avulla. (Matti J. 

Haverila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. Asko Miettinen. 2009, 422-423). 

 

Työvaiheiden väliin luodaan niin sanotut imupuskurit. Valmistuimpulssi syntyy, kun 

osia käytetään näistä imupuskureista, tai kun imupuskuri saavuttaa lepotasonsa. Imuoh-

jaus soveltuu erittäin hyvin tuotteille ja osille, joilla on suhteellisen tasainen menekki, 

muutoin imuohjauspuskureiden rakentaminen ei olisi edes mahdollista. (Matti J. Haveri-

la. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. Asko Miettinen. 2009, 422-423). 

 

Imuohjauksen käyttäminen edellyttää valmistukselta lyhyitä läpäisyaikoja ja korkeaa 

laatua. Tämä johtuu siitä, että valmistuvaiheiden välissä ei ole suuria varastoja ja näin 

ollen virheet tuotannossa pysäyttävät nopeasti koko tuotannon. Työntö- ja imuohjauksen 

periaate on esitetty kuviossa 18. (Matti J. Haverila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. As-

ko Miettinen. 2009, 422-423). 
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Kuvio 18: Työntö- ja imuohjaus (Matti J. Haverila. Erkki Uusi-Rauva. Ilkka Kouri. As-

ko Miettinen. 2009, 423) 

 

7.2 Vuokaaviot 

 

Ketjulenkkitehtaan tuotannon ohjaaminen on tämän työn edetessä mallinnettu käyttäen 

apuna vuokaavioita, vuokaaviot ovat omiaan selkeyttämään prosessien suunnittelua. Ne 

antavat myös ulkopuoliselle hyvän kuvan siitä, miten ketjulenkkitehtaan on tarkoitus 

jatkossa toimia. Nämä vuokaaviot on esitetty tämän opinnäytetyön liitteessä 3. 

 

 

7.3 Lepotasot 

 

Keskeisimpinä tuloksina tämän työn seurauksena syntyi taevaraston ja irtolenkkivaras-

ton lepotasojen laskenta, sekä näiden tilauspisteiden määrittely. Nämä muodostuivat 

lopulta määrääviksi tekijöiksi ketjulenkkitehtaan optimaalisessa tuotannonohjauksessa. 

Nämä tulokset on esitetty tämän opinnäytetyön liitteessä 4. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Ketjulenkkitehtaan tuotannonohjausjärjestelmän suunnittelu oli erittäin opettavainen 

projekti, jossa pääsi monipuolisesti hyödyntämään omia taitojaan ja toisaalta se pakotti 

opettelemaan täysin uusia asioita. Työn edetessä kävi hyvin ilmi millaisia asioita tälläi-

sen kehitysprojektin aikana voi tulla vastaan ja miten ilmenneet ongelmat voidaan rat-

kaista. 

 

Tätä työtä aloitettaessa ja projektisuunnitelmaa tehtäessä oli tavoitteena suunnitella Ko-

par Oy:n ketjulenkkitehtaan tuotannonojausjärjestelmä, vastamaan ketjulenkkitehtaan 

modernisointiprojektin aiheuttamia kohonneita tuotantovaatimuksia.  

 

Tuotannonohjaksen piti olla mahdollisimman kustannustehokas ja toisaalta sen piti pys-

tyä palvelemaan myyntiä entistä nopeammin, jotta ketjulenkkitehtaan tuotteita voidaan 

jatkossa myydä entistä enemmän niin sanotusti ”suoraan hyllystä”. Uusien tuotantolait-

teiden sijainti tuli myös määritellä siten, että saavutetetaan ideaalinen materiaalivirta. 

Layout-suunnittelu tuli toteuttaa vanhojen, olemassaolevien tilojen puitteissa.  

 

 

8.1 Ilmenneet ongelmat 

 

Osittain venynyt projektin aikataulu on aiheuttanut ongelmia tuotannonohjausjärjestel-

män kokonaisvaltaisen suunnittelun suorittamisessa. Osa ketjulenkkitehtaan moder-

nisointiin liittyvistä investointipäätöksistä on edelleen tekemättä, joten ketjulenkkiteh-

taan tuotannonohjausta ei ole voitu kaikilta osiltaan tehdä. 

 

Kopar Oy aikoo hankkia itselleen induktiokarkaisulaitteiston, joka tulee poistamaan 

tällä hetkellä alihankinnasta ostettavan työvaiheen. Tämä tulee aiheuttamaan suuria 

muutoksia tuotteiden läpimenoaikoihin tuotannossa, joten tämän työn liitteissä esitetyt 

tulokset ovat osittain vajavaisia. 
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Tuotteille lasketut varastojen lepotasot ja tilauspisteet on laskettu ajatellen tämänhetkis-

tä ideaalitilannetta, koska toimittajien kanssa käytyjä neuvotteluita tilauseräkokojen 

suuruudesta ja toimitusajoista ei ole saatu päätökseen. 

 

 

8.2 Saavutetut hyödyt 

 

Projektin seurauksena on saatu hyvin tarkasti selville ketjulenkkitehtaan toiminnan ny-

kytaso, joka tekee toiminnan ennustamisesta ja uusista investointipäätöksistä huomatta-

vasti helpompia. 

 

Tämän opinnäytetyön tuloksissa on esitetty vuokaaviot, joiden avulla ketjulenkkitehtaan 

tuotanto on mallinettu. Toisaalta teoreettiset tilauspisteet ja eräkoot antavat hyvän poh-

jan toimittajien kanssa käytäviin neuvotteluihin. 

 

Projektin seurantavaiheessa voidaan tukeutua analysoituun historiatietoon, joten suunni-

teltuja investointeja voidaan nyt arvoida totuuspohjaan perustuen. Riski virheinvestoin-

neille on tämän opinnäytetyön tuloksien vuoksi hyvin pieni. 

 

 

8.3 Tulevat toimenpiteet 

 

Kun toimittajien kanssa käytävät neuvottelut saadaan päätökseen, tullaan ketjulenkkien 

tilauseräkoot ja varastotasot määrittelemään tarkemmin. Tulevien laitehankintojen var-

mistuttua päästään tekemään kokonaisvaltaista layout-suunnittelua. Näin kyetään tarkas-

ti mallintamaan tehtaan materiaalivirrat, sekä tahtiajat. Tätä kautta päästään käsiksi mo-

dernisoidun ketjulenkkitehtaan tuottavuuteen ja voidaan suorittaa vertailua vanhan ja 

modernisoidun tehtaan toiminnan välillä. 
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