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TIIVISTELMÄ 
 
 

Tämä tutkintotyö on Metso Mineralsille tehty selvitys ja ohjeistustyö. Työ 
käsittelee materiaalivirtojen ohjauskäsitteitä ja teorioita sekä selvittää, mitä 
tulee ottaa huomioon ja miksi kun siirrytään paikkakoonnasta linjakoontaan. 
Työn on tarkoituksena toimia jatkossa ohjemallina jatkossa, jos koneen 
kokoonpanossa päädytään siirtyä linjakokoonpanoon. 
 
Työssä esitellään myös, mitä hyötyä saavutetaan linjakokoonpanolla, ja 
vertaillaan paikkakoonnan ja linjakoonnan sekä myönteisiä että kielteisiä 
tekijöitä ja seikkoja. 
Myös massaräätälöinnin teoria käydään läpi ja esitellään, mitä 
massaräätälöinti tarkoittaa, mitä etuja ja hyötyä sen avulla saavutetaan 
nykyaikaisessa kysyntälähtöisessä konepajatuotannossa. 
 
Työn tarkoituksena on antaa perustiedot, mitä asioita on huomioitava, mitä 
asiat käytännössa tarkoittavat ja miten niitä hyödynnetään materiaalivirran 
vaiheita suunniteltaessa. 
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ABSTRACT 
 
This final thesis is made for Metso Minerals. This  is a solution and instruction work. 
The work handles : control conceptions and theories of material streams and also what 
kind of  facts you have to take care when you shift from functional production to line 
production. 
 
Purpose of this work is to act as a working instruction in future in case the assembly of 
the machine get into line assembly. 
 
This work introduces , what are the profit aspects will achieve in line assembly solutions 
 
This work will go thru the theory on mass customization and this work will introduce 
what the mass customization concept means and what are advantages and profit is 
possible achieve in modern machine workshop production. 
 
Purpose of this work is to give the basic information about what kind of things you have 
to observe and what these affairs means in practice and how we can exploit these 
affairs in desing of material streams.  
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ALKUSANAT 
 
 
Tämä tutkintotyö on tehty Metso Minerals (Tampere) Oy:n tehtaalla, Tampereen 

Hatanpäällä. Työn tarpeellisuus, käytännönläheisyys ja monipuolisuus tekivät työstä 

erittäin mielenkiintoisen. Alussa aihe tuntui laajalta ja epäselvältä, mutta työn edetessä 

kuitenkin asiat loksahtivat kohdilleen ja työstä muotoutui selkeä kokonaisuus. 

Mielenkiintoisen aiheen saamisesta haluan kiitokset osoittaa Markus Mattilalla sekä 

ohjeista ja vinkeistä Tuukka Hakalalle. 

 

Työn valvojana toimi Tampereen ammattikorkeakoulun opettaja Kaarlo Koivisto. 

Kaarloa tahdon kiittää saamistani hyvistä neuvoista ja ohjeista työn edetessä. 

 

Haluan myös osoittaa erityiset kiitokset projektipäällikkö Rami Salmiselle eteenpäin 

potkimisesta ja Antti Martikaiselle asiantuntija-avusta sekä Janne Mäkipäälle ja Janne 

Hilliaholle käytännön neuvoista sekä kaikille muille henkilöille, jotka työssä ovat minua 

avustaneet. 

 

 

 

 
 
 
 
Tampereella     20. Helmikuuta 2006 
 
 
 
 
 
 
Vesa Rosenberg 
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LYHENTEITÄ JA AVAINKÄSITTEITÄ 
 
 
 

MM  Metso Minerals 
 
 
  
 Speedline  Kokoonpanolinjan nimi 
 
 
 
 Powered  Tuotannonohjausjärjestelmä 
 
 
 
 Aton  PDM-järjestelmä (tuotehallintajärjestelmä) 
 
 
 
 FiFo  First in first out ( vanhin tuote ensin käyttöön ) 
 
 
 
 KET  Keskeneräinen työ/tuotanto 
 
 
 Linjaohjattu  Linjan tarpeeseen ohjattu nimike 
 
 
 Tilauserä  Nimikkeiden määrä tilauksessa 
 
 
LT Lokotrack Tela-alustainen murskauslaitos 
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1 JOHDANTO 
 

 

Tämän tutkintotyön aiheena on selvittää ja luoda ohjeistus siihen, mitä 

asioita tulee ottaa huomioon materiaalihuollon kannalta siirrettäessä kone 

paikkakoonnasta linjatuotantoon. 

 

Materiaalihuolto yksinkertaisuudessaan on sitä, että haetaan varastosta 

tarvittavat osat ja kuljetetaan oikeille asemille. Pintaa syvemmältä asioita 

tutkittaessa tullaan huomaamaan, etteivät asiat aina ole niin itsestään 

selviä. Nykyaikaisen kilpailutilanteen vallitessa tulee tuotannon olla 

tehokasta ja toimitusaikojen on pidettävä.  

 

Työn alkupuolella käydään läpi ja esitellään materiaalinohjauksen 

perusteita.Tällöin selvitetään mitä materiaalivirrat, imuohjaus, linjaohjaus 

ym. käytännössä tarkoittavat. Työn loppupuolella  käsitellään toimenpiteitä, 

joilla pystytään siirtymään paikkakoonnasta linjakoontaan. 

 

Työssä selvitetään, miten erilaiset komponentit ohjataan eli käytetäänkö 

imuohjausta ja, jos käytetään niin miksi. Lisäksi tarkastellaan, miten eri 

vaiheissa tarvittavat osat ja moduulit kulkeutuvat oikeille 

kokoonpanoasemille, mahdollisimman tehokkaan kokoonpanon 

varmistamiseksi. Työssä tutkitaan materiaalinohjaukseen liittyviä asioita. 

Työn on tarkoituksena  toimia Metso Minerals Tre Oy:ssä toimintamallina 

jatkossa, kun uusi konemalli siirretään paikkakoonnasta linjakoontaan. 

 

1.1 Tehdyt rajaukset 
 

Tässä työssä ei paneuduta tarkkoihin laskenta-arvoihin eikä ennusteisiin. 

Tarkoituksena on luoda peruskäsitys siitä mitä, eri vaiheissa tulee ottaa 

huomioon ja mitä asioita tehdä. Varsinaisia menetelmiä kaikkiin käsiteltäviin 

asioihin ei esitellä.  
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2 METSO MINERALS /1;2;3/ 
 

Metso Minerals on osa Metso-konsernia. Metso Minerals suunnittelee, 

valmistaa ja markkinoi tuotteita kiven ja mineraalien murskaukseen ja 

seulontaan maailmanlaajuisesti. Se palvelee louhoksia, kaivoksia, 

urakoitsijoita ja metallinkierrätysasiakkaita ja tarjoaa myös kattavat after 

sales- palvelut, vara- ja kulutusosat ja tuotekoulutuksen ja on alan johtava 

edustaja maailmassa. 

 

Metso Mineralsin tärkeimmät tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, 

Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa, USA:ssa, Etelä-Afrikassa, Brasiliassa ja 

Kiinassa. Metso Mineralsin Liikevaihto oli vuonna 2004 1,3 miljardia euroa. 

Myynti- ja huoltoyksikköjä ja jakelijoita on yli 100 maassa. Metso Mineralsin 

osuus konsernin liikevaihdosta on 33 %. Henkilöstöä on noin 8000. 

Tampereella Hatanpäällä toimivat  Metso Mineralsiin kuuluvat Metso 

Minerals Oy (pääkonttori), Metso Minerals (Tampere) Oy ja Metso Lokomo 

Steels Oy. Metso Lokomo Steels Oy on Metso Minerals (Tampere) Oy:n 

tytäryhtiö. Metso Minerals (Tampere) Oy toimii osana murskaus- ja 

seulonta (crushing & screening) liiketoimintalinjaa. Metso Lokomo Steels 

Oy on osa Metso Venturesta. 

 

Metso Minerals (Tampere) Oy:n liiketoiminnan päätuotteet ovat leuka- ja 

karamurskaimet, tela- ja pyöräalustaiset murskainyksiköt sekä syöttimet, 

seulat ja kuljettimet. Murskainten keskeiset valu- ja kulutusosat valmistaa 

Metso Lokomo Steels Oy. 

 

RDC Tampere-liiketoimintayksikkö vastaa kulutus- ja varaosien 

saatavuudesta ja asiakaspalvelusta vastuillaan oleviin murskain- ja 

seulontalaitteisiin. RDC Tampere hankkii, varastoi ja myy kulutus- ja 

varaosia maailmanlaajuisesti myyntiyhtiöille ja edustajille. Se kehittää 

logistiikkaa, liiketoimintaprosesseja ja osaamista koko jakeluketjussa 

vastaamaan asiakastarpeisiin. Lisäksi RDC Tampere vastaa kolmannen 

osapuolen laitteiden osien uudelleensuunnittelusta. Vuodessa RDC: llä on 

yli 16400 toimitusta, joista yli 90 % lähetetään suoraan varastosta. 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 10 (52) 
Vesa Rosenberg    

 

 

Metso Lokomo Steels Oy on Euroopan suurimpiin kuuluva, vaativiin 

teräsvaluihin erikoistunut valimo, jonka kapasiteetti on 12.000 tonnia 

teräsvaluja vuodessa. Steelsin liikevaihto oli vuonna 2004 yhteensä 28 

miljoonaa euroa. Yrityksen henkilöstön määrä on noin 250. 

Duplex- tyyppisten ruostumattomien terästen tuotanto aloitettiin jo vuonna 

1926. Vuonna 1982 Steels ryhtyi valmistamaan tyhjiöteräksiä maailman 

ensimmäisellä VODC- konvertterilla, jolla saadaan valmistettua parempia 

teräksiä kuin millään muulla teräksenvalmistusmenetelmällä. Metso 

Lokomo Steels tunnetaan kansainvälisesti Vaculok- tyhjiöteräksistään. 

 
 

 
2.1 Yrityksen historia 
 

Lokomo Oy:n perustajat olivat kaverukset insinööri Jalmar Castren, lääkäri 

Juho Karvonen ja insinööri Werner Ryselin, joista viimeksi mainittu oli 

Tampellan veturitehtaan teknillinen johtaja. Oy Lokomo Ab:n ensimmäiseen 

johtokuntaan valittiin myös tehtailija Emil Aaltonen. Aaltonen vaikutti 

Lokomon tehtailla aina poismenoonsa asti vuoteen 1949 ja hän oli siihen 

saakka myös tehtaan pääasiallinen omistaja. Eemil Aaltonen perusti 

vuonna 1937 oman nimikkorahastonsa, jonka tarkoituksena on yhä luovan 

tieteellisen tutkimuksen tukeminen. Näin Lokomo Oy tuli merkittävällä 

tavalla mukaan myös suomalaisen kulttuurin edistämistoimintaan  

 

 

2.2 Toiminta nykyään 
 

Metso-konserni keskittyy osaamiseensa kolmella ydinalueella, joilla se se 

kuuluu maailmanlaajuisiin markkinajohtajiin: 

- kuitu- ja paperiteknologia ( Metso Paper ) 

- kiven- ja mineraalien käsittely ( Metso Minerals ) 

- automaatio ja prosessiteknologia ( Metso Automation ) 
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Näitä ydinosaamisalueita tukee neljäs liiketoiminta-alue Metso Ventures. 

Metso Ventures koostuu konsernin muita liiketoimintoja palvelevista 

yksiköistä sekä strategisen kehityksen alla olevista liiketoiminnoista. Metso 

Venturesiin kuuluu mm. Metso Lokomo Steels Oy. 

 

Metso-konsernin liikevaihto oli vuonna 2004 noin 4 miljardia euroa ja 

henkilökunnan määrä noin 22 000 yli 50 eri maassa. Metson osakkeet 

noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä. Metsolla on noin 27 000 

osakkeenomistajaa. 

 

 

2.3 Metso Mineralsin päätuotteet 
 

Metso Mineralsin päätuote on Lockotrack-tuotenimeä ylläpitävä tela-

alustainen murskauslaitos. Trackejä on tarjolla monta eri kokoa, alkaen 

pienemmästä LT95:sta paino 30 tonnia, ja päättyen suurimpaan tela-

alustaiseen LT1620 koneeseen, n.200 tonnia (Kuva3). Pääasiassa 

jatkuvasti valmistettavien koneiden kokoluokka 30 - 75 tonnia. Speedlinella 

( valmistuslinjalla ) valmistettavat koneet ovat ns. urakoitsijalaitteita eli 

pienemmän kokoluokan laitteita maks. 45 tonnia, joilla on kova kysyntä 

kansainvälisillä markkinoilla. Louhoskäyttöön tarkoitetut laitteet 

valmistetaan paikkakoonnassa ja ovat ns. räätälöityjä koneita eli kone 

suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Kuvissa 1-3 nähdään kaksi 

tyypillistä urakoitsijakonetta työssään sekä isoin teloilla liikkuva 

murskauslaitos LT1620. /2/ 

 

Murskauslaitoksen toiminta lyhyesti; 

• Murskaa syötetään yleisimmin kaivinkoneella, eli louhetta syöttimeen. 

• Louhe murskaantuu joko karamurskassa tai leukamurskassa, 

leukamurskaa käytetään ns. etupäänä eli murskaa isommat lohkareet. 

Tämän jälkeen murskataan hienommaksi karamurskalla. 

• Murskauslaitos koostuu useasti leuka- ja karamurskasta. 
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 Kuva 1   LT95-Urakoitsijalaite työssään /3/ 
 
 
 
 
 

 Kuva2  LT1110S-Urakoitsijalaite työssään /3/ 
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 Kuva 3   LT1620 Työssään suurella avolouhoksella /3/ 
 
 
 
 
3 MASSARÄÄTÄLÖINTI 
 

Massaräätälöinnissä on yhdistetty edullinen ja nopea massa- ja 

sarjatuotanto, jossa samaa tuotetta tehdään suurissa erissä, sekä 

räätälöivä ja joustava tilaustuotanto, jossa asiakkaan yksilölliset tarpeet 

pystytään toteuttamaan. Tuoterakenne pohjautuu sarjavalmisteisten  

komponenttien ja moduulien käyttöön. Räätälöinti ja variointi pyritään 

tekemään vasta loppukokoonpanossa tai rajoittamaan se yksittäisen 

komponentin tai moduulin alueelle./3;6/ 

 

Massa ja sarjatuotannossa tehdään samaa tuotetta paljon ja 

mahdollisimman tehokkaasti myyntiennusteiden mukaan varastoon, jolloin 

ne saadaan nopeasti asiakkaalle. Räätälöity tuote tarvitsee tyypillisesti 

pidemmän toimitusajan, koska se joudutaan tekemään  

tilauksen mukaan ja sen kustannukset ovat korkeammat prosessin 

tehottomuuden vuoksi. Massaräätälöinnissä yhdistetään näitä 

toimintatapoja eriyttämällä nopea asiakaskohtainen tilaus-toimitusprosessi 
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ja erikoistunut asiakaskohtainen valmistus. Kokoonpanon rajapintaan 

sijoitetaan pienet puskurivarastot eli imupuskurit, joista asiakaskohtaisen 

valmistuksen eri työvaiheet saavat tarvitsemansa komponentit, 

puolivalmisteet ja osat välittömästi käyttöönsä. Imupuskuria edeltävät 

vaiheet voivat toimia sarjatuotannon tapaan imuohjautuvasti. 

Imupuskurivaiheen jälkeen toimitaan tilausohjautuvasti yksittäistuotannon 

tapaan. Tämä edellyttää osien riittävää toistuvuutta ja nimikemäärien 

hallittavaa määrää. /6/ 

 

Massaräätälöinnissä räätälöintivaihe pyritään sijoittamaan vasta viimeisen 

imupuskurivaraston jälkeen. Tilausohjautuvasti valmistettavan 

asiakastilauksen läpäisyajaksi muodostuu siten räätälöintiaika. Mitä 

myöhäisempään vaiheeseen prosessia puskurivarastot saadaan vietyä, sitä 

nopeammaksi tilaus-toimitusprosessi saadaan. /3;6/ 

 

Massaräätälöinnin idea on asiakaslähtöinen: yksilöllinen tuote tai palvelu 

syntyy, kun tehdään asiakastilauksen mukainen konfigurointi tehdään. 

Tuotteen perusrakenne, ns. suunnittelualusta suunnitellaan moduloiduksi 

siten, että asiakkaan haluama yksilöllinen tuote tai sen variaatio voidaan 

koota esivalmistelluista komponenteista tilausohjautuvasti ja yksilöllisesti. 

Vaikka perusrakenne perustuu vakio-osiin, niin asiakaskohtaisessa 

vaiheessa toteutetaan yksilöllinen ratkaisu. Esivalmisteltujen osien, 

komponenttien ja moduulien valmistamisessa voidaan soveltaa 

imuohjausta ja loppukokoonpano tehdään asiakasohjautuvasti 

työntöohjauksen periaatteita noudattaen. Usein tuotteen suunnittelualustan 

muodostaa joukko ominaisuuksia, joista asiakas voi valita haluamansa 

yhdistelmän eli variaation. Mitä paremmin valittavissa olevat ominaisuudet 

ja suureet pystytään ennakoimaan jo suunnitteluvaiheessa, sitä parempi ja 

toimivampi on lopputulos. /3;6/ 

 

Loppukokoonpanossa käytettäviä osia ja komponentteja on oltava 

saatavissa heti, kun niitä tarvitaan, oikean laatuisina ja sovittuun hintaan. 

Massaräätälöintiprosessi kattaa koko liiketoimintaprosessin. 

Tehokkaimmillaan toimintatapa on tiimipohjaisissa  
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prosessiorganisaatioissa, joissa toimintojen väliset rajapinnat on poistettu ja 

organisaatio toimii perinteiset yksikkörajat ylittävinä prosesseina./3;6/ 

 

4 TUOTANNONOHJAUS 
 

Yrityksen toiminnan edellytyksenä on toimiva materiaalien käsittely eli 

logististen ratkaisujen on oltava kunnossa. Tuotantologistiikalla tarkoitetaan 

tuotannon määrän ja ajoituksen sovittamista toisaalta eri tehtaiden 

tuotantokapasiteetteihin ja toisaalta yrityksen muihin logistiikkafunktioihin 

sekä näihin toimintoihin liittyvien informaatiovirtojen hoitamista. 

Tuotannonohjaus voidaankin nähdä sisäisenä logistiikkana, koska se on 

periaatteessa yrityksen omassa hallussa, kun taas ulkoinen logistiikka 

(esimerkiksi kuljetukset) on vain osittain yrityksen vaikutuspiirissä. 

Tuotannonohjaus on tuotantologistiikan operatiivisen tason toiminto, ja se 

liittyy läheisesti raaka-aine- ja valmisvarastojen ohjaukseen sekä 

markkinakysynnän tyydyttämiseen  Tuotannonohjauksella tarkoitetaan 

yrityksen eri toimintojen, ostojen, valmistuksen, markkinoinnin, talouden 

ym. yhteensovittamista siten, että tuotantotavoitteet saavutetaan. 

Nykyaikaisissa tehtaissa on kaikissa käytössä jokin atk-pohjainen 

tuotannonohjausjärjestelmä, jonka avulla pyöritetään koko tehtaan 

tuotantoa. Metso Mineralsilla käytössä on Powered- 

tuotannonohjausjärjestelmä. /4;6/ 
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5  MATERIAALIEN OHJAUS TUOTANNOSSA 
 

Tuotannossa joudutaan usein varastoimaan ainakin joitain nimikkeitä. 

Esimerkiksi jotkin raaka-aineet saapuvat niin suurina erinä, että niiden 

kuluttaminen vie tuotannossa pidemmän aikaa. Toisia tuotteita taas 

voidaan tehdä varaston toimitusta tai tilauksia odottamaan. /3/ 

 

Keskeneräistä tuotantoa (KET) ovat  ne keskeneräiset tuotteet, joihin on 

käytetty materiaaleja ja työtä. KET: n hallinta kuuluu oleellisena osana koko 

tuotantovirran hallintaan.Lopputuotevarastot ja varastoidut puolivalmisteet, 

joita ei ole toimitettu asiakkaille tai tilauksille muodostavat kolmannen 

varastotyypin. /4/ 

 

Prosessituotannossa on usein suhteellisen suuret raaka-aine- ja 

lopputuotevarastot, kun taas projektitoiminnassa suurin varasto on 

keskeneräistä työtä.Tuotannossa ohjauskohteita on useita. Kapasiteetin 

käyttöä ja ajoitusta eli koneita, laitteita ja työpanosta täytyy suunnitella 

jatkuvasti, jotta tuotantosuunnitelma pysyisi ajantasalla.  

Työvaiheet ja vaiheiden suoritusjärjestys määräytyvät joko 

tuotantolaitoksen tai tuotteiden ominaisuuksien perusteella. Nämä ovat 

samalla kapasiteetin suunnittelun lähtökohta. Tuotannon edellytyksenä on, 

että materiaalitoiminnot ovat huolellisesti suunniteltuja ja oikein toteutettuja. 

Näihin asioihin tullaan tässä työssä paneutumaan ja selvittämään, mitä 

asioita tulee olla hallinnassa, jotta pystytään järjestämään linjan 

materiaalien saatavuus./3;5/ 

 

6 LINJAN MATERIAALIVIRRAN SUUNNITTELU 
 

Linjatuotantoon siirtymisessä on paljon huomioitavia asioita. Tuotantotahti 

on aivan eri luokkaa kuin paikkakoonnassa ja tämän myötä materiaalien 

kulutus olennaisesti kasvaa. Varsinaiseen yksityiskohtaiseen nimikkeiden 

ohjaukseen tässä ei ole tarkoitus paneutua, vaan antaa suuntaa antava 

malli, miten ja miksi erilaiset osat ohjataan valitulla ohjaustavalla. Kaikkien 

nimikkeiden ohjaus vaatii sen, että on tiedossa koneen pysyvä 

tuoterakenne. Puskurivarastojen määrittely ilman tarkkaa rakennetta on 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 17 (52) 
Vesa Rosenberg    

mahdotonta. Tosin pääkomponentin kuten runko, murska, moottorimoduuli 

sekä kuljettimet voidaan suunnitella tietämättä täysin tarkkaa 

yksityiskohtaista rakennetta. Materiaalivirtojen suunnittelussa on otettava 

huomioon myös asiakasvarioituvat optiot, joita yleensä voi tuotemallia 

kohden olla 50 - 60 eli on pystyttävä linjalla varustelemaan kone asiakkaan 

vaatimusten mukaan, jolloin puhutaan massaräätälöinnistä. /3/ 

 

Selvitettäessä materiaalien ohjaustapoja on syytä tarkastella osien 

tärkeysastetta, eli miten kukin osa kannattaa hankkia. Suuria ja 

hankintahinnaltaan kalliita osia tuskin kannattaa pitää varastossa suuria 

määriä. Vastaavasti muttereita ja pultteja ei kannata pitää työlle ostettavina 

nimikkeinä, vaan tämänkaltaisissa osissa käytetään hyllyynkanto palvelua. 

Osien tarpeellisuutta ja tärkeyttä kannattaa tarkastella tekemällä tiedossa 

oleville nimikkeille ABC- analyysi. 

ABC-analyysissa määritellään osille tärkeysasteluokittelu, eli luokitellaan 

osat tärkeyden mukaan a-, b-, c-, ja ehkä jopa d-luokkiin. Analyysistä 

saadun tiedon perusteella voidaan määritellä osille oikeat ohjaustavat. 

/3;4;7/ 

 
6.1 Paikkakoonta VS. linjakoonta 
 

Rakennettaessa koko kone alusta loppuun samalla paikalla pystytään 

konetta räätälöimään melko vaivattomasti. Näin joustavuus on erinomainen. 

Paikkakoonnassa materiaalien tarkka ohjaus on taas huomattavasti 

vaikeampaa kuin linjalla koottavissa laitteissa, koska vaiheita pystytä 

määrittämään yhtä tarkasti kuin linjalla. Linjavalmistuksessa tietyissä 

vaiheissa tarvittavat osat on sijoitettu oikeille paikoilleen optimaaliselle 

etäisyydelle työkohteesta. Paikkakoonta ei ole täysin riippuvainen tietystä 

osasta, sillä osan puuttuessa voidaan rakentaa konetta sieltä, mihin osia 

on, vaikka se olisikin viimeisiä työvaiheita. 

Linjakoonnassa näin ei voida tehdä. Sillä jos tietyn työvaiheen osa puuttuu, 

on mahdotonta siirtää konetta seuraavalle asemalle ja asentaa siellä 

asennettavat osat ja taas siirtää takaisin edelliselle asemalle, kun kaivattu 

osa on saapunut. Tarkasteltaessa näitä kahta eri tuotanomallia huomataan, 

että molemmilla on hyvät ja huonot puolensa. Tehokkuutta ja 
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tuotannollisuutta haettaessa voidaan ehdottomasti päätyä linjatuotantoon 

vaikka sen häiriön sietokyky on lähes olematon verrattuna paikkakoontaan. 

Linjan toimiessa tasapainossa linjatuotanto on läpimenoajoiltaan ja 

tehokkuudeltaan täysin omaa luokkaansa. Alla on listattuna molempien 

edut ja riskit. /4/ 

 
 

Linjakoonnan edut: 

 

- helppo johtaa ja valvoa 

- materiaalin ohjaus hyvin hallittavissa 

- yksinkertainen materiaalin käsittely 

- vähemmän sidottua rahaa erikoistyövälineisiin ja laitteisiin 

- korkea tuottavuus 

 

 

Linjakoonnan riskit: 

 

- synkronointiongelmia 

- nopea volyymin vaihtelu vaikeaa 

- alhainen vikasietokyky 

- linjalla olevien koneiden valmistumisjärjestyksen muuttaminen 

 

 

PAIKKKOONNAN EDUT: 

 

- hyvä tuotevariaatio joustavuus 

- kokoonpanopaikkojen muokattavuus 

- suuri vikasietokyky 

 

 

 

PAIKKAKOONNAN RISKIT: 

 

- materiaalivirran tahdistaminen tuotannon mukaiseksi vaikeaa 
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- tuotannon suunnittelu ja johtaminen hankalaa 

- huono työn tuottavuus 

- moninkertaiset investoinnit erikoistyövälineisiin ja -laitteisiin 

 

 
6.2 ABC- analyysi 
 

ABC-analyysi parantaa yrityksen  tuotteiden kriittisten nimikkeiden 

saatavuutta ja vastaavasti ei niin tärkeiden nimikkeiden ohjattavuutta. 

Materiaalihallinnassa tätä käytetään kehittämiskohteiden etsinnässä sekä 

varastovalvonnan ohjausperiaatteiden määrittelyssä. Tätä voidaan soveltaa 

lopputuotteille, puolivalmisteille, komponenteille sekä raaka-aineille. 

Tavallisesti analyysin avulla haettu jaottelu perustuu vuosikulutuksen 

arvoon. Kehitystoimenpiteet  kohdistetaan yleisesti kulutusarvoltaan 

suurimpiin nimikkeisiin. /5/ 

 

Analyysi voidaan tehdä eri nimikeryhmille erikseen, mikäli nimikeryhmien 

ominaisuudet poikkeavat muista ryhmistä. Jaottelussa voidaan ottaa 

huomioon myös toimitusajat varsinkin ohjausperiaatteita suunniteltaessa. 

Esimerkiksi A-ryhmän tuotteita voidaan valvoa erityisen tarkasti, B-ryhmän 

tuotteita normaalisti, C-ryhmän tuotteita vähän ja D- eli "roskakoriryhmän" 

tuotteista tulisi päästä eroon. A-ryhmän tuotteissa varasto pidetään pienenä 

valvonnan avulla. C-ryhmän tuotteiden kiertonopeus taas voi  

olla alhainen ja varasto käyttöön nähden melko suuri. Vaikkei C-ryhmän 

tuotteita valvottaisikaan, niin niiden loppumista ei saa tapahtua. Esimerkiksi  

2-laatikkomenetelmä sopii hyvin C-tuotteiden valvontaan. Erityisesti 

analyysin alkuvaiheessa on perusteltua ottaa mukaan D- tai jopa E-ryhmä 

ns. roskakoriryhmiksi. ABC-analyysi on tärkeä työkalu mm. laskettaessa 

taloudellista eräkokoa sekä materiaalien täydennysaikoja. /5/ 

 
 
 
6.2.1 ABC-analyysin toiminta 

 
Käytännössä ABC-analyysi voidaan tehdä esim. tietyn kokoonpanovaiheen 

osista, eli tarkastellaan kyseisen vaiheen kaikki materiaalit ja luokitellaan ne 

tärkeyden perusteella oikeisiin luokkiin. Taulukosta 1 nähdään 
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polttoainepumpun asennuksen materiaalit jotka jaetaan tärkeyden 

perusteella luokkiin A, B ja C. 

 
Taulukko 1. Polttoainepumpun asennuksen osaluettelo /3/ 

  
 
 

Luokkaan A näistä osista valitaan pumppu sekä suodatin, luokkaan B 
sulkuventtiili, suojakansi, letkuliitin, suojatulppa sekä öljyletku ja luokkaan C 
panta sekä liittimet. 

 
 

Luokkien valintaperusteena tässä esimerkissä pidetään hankintahintaa, eli 

näistä osista selvästi kalleimpia ovat pumppu sekä suodatin. B-luokkaan 

kuuluva osat ovat työlle ostettavia nimikkeitä eli näitä ei pidetä hyllyssä 

visuaalisessa ohjauksessa vaan hankitaan tarpeen mukaan. C-luokan osat 

ovat hyllytavaraa eli näiden osien kohdalla voi toimia hyllyynkantopalvelu. 

Sopimustoimittaja huolehtii, että hyllyissä on aina sovituissa rajoissa oleva 

määrä liittimiä. Hyllytavarana pidettäviä nimikkeitä ovat liittimien lisäksi mm. 

pannat, ruuvit, mutterit ym. kiinnitystarvikkeet. (Kuva 5.) 

Hyllyynkantopalvelu säästää omien materiaalihuoltohenkilöiden sekä 

ostajien työtä ja samalla varmistetaan tuotteen saatavuus. 
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 Kuva  5  Esimerkki hyllyynkantopalveluhyllystä 
 
 
 
 
7 MATERIAALIEN OHJAUSSTRATEGIAT 
 

Kysyntälähtöisessä tuotannossa on tärkeää, miten ja miksi materiaaleja 

ohjataan. Materiaalien ohjaustavat voidaan jakaa kahteen pääryhmään, 

varasto-ohjautuviin sekä tilausohjautuviin. Tässä luvussa käsitellään 

yksityiskohtaisemmin, mitä erilaiset ohjaustavat ovat, kuinka ne 

käytännössä toimivat ja koska niitä tulisi käyttää. Ohjaustapaa 

määriteltäessä on huomioitava osan fyysinen koko ja hankinta-aika. Suuria 

osia, jotka ovat hankintahinnaltaan arvokkaita ja toimitusaika on pitkä ei 

voida pitää työlle ostettavana osana, vaan järkevin ohjaustapa tällaisille on 

imuohjaus. Esimerkiksi hihnakuljettimissa on toimittajalla puskurivarasto, 

josta kotiinkutsulla saadaan kuljetin oikeaan aikaan suoraan tarpeeseen. 

 
 

 
 

7.1 Tilauspisteohjaus 
 

Tilauspisteohjausta käytetään tasaisen kulutuksen nimikkeiden 

ohjaamisessa. Se tunnetaan myös nimellä hälytysrajaohjaus, eli nimensä 
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mukaisesti tietyn rajan alituttua suoritetaan tilaus määritetyllä eräkoolla. 

Tämä ohjaustapa on varastoinnin yleisimmin käytetty ohjaustapa. Tätä 

ohjaustapaa ei voida käyttää suurikokoisiin ja hintaviin nimikkeisiin, joiden 

ohjaamiseen ovat muut ohjaustavat huomattavasti parempia. 

Tilauspisteohjauksella ohjatun nimikkeen toimittajaa ajatellen menetelmä 

on suotuisa, koska ei tarvitse toimittaa mahdottoman suuria eräkokoja 

kerralla, vaan täydennyserät voidaan pitää kohtuullisena. 

Tilauspisteohjauksen täydennysaika koostuu hankinta-ajasta ja 

ohjausviiveestä. Ohjausviive on siis se aika, joka kuluu fyysisen 

tilauspisteen saavuttamiseen täydennysimpulssin lähettämisestä.( Kuva 6.) 

 
 

 

Aika

Varasto-
saldo

Tilauspiste

0
Täydennysaika = Hankinta-aika + Ohjausviive

Täydennys
ajan kulutus

 Kuva 6 Tilauspisteohjauksen periaate /3/ 

 

 

7.2 2- Laatikko-ohjaus 
 

2-Laatikko-ohjaus on tilauspisteohjauksesta visuaalinen versio. Tässä 

järjestelmässä nimike varastoidaan samalle varastopaikalle kahteen 

laatikkoon. Tämä ohjaustapa sopii erittäin hyvin ei saldolaskentaa vaativien 

nimikkeiden varastointiin, esim. holkit,  joita menee usein erilaisiin 

valmistettaviin lopputuotteisiin. /3;4/ 

 

Laatikot sijaitsevat hyllyssä peräkkäin ja ensimmäisen laatikon tyhjennyttyä 

otetaan toinen laatikko käyttöön ja samalla suoritetaan täydennystilaus        
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( kuva 7.). Laatikossa on tilauskortti, joka sisältää tiedot nimikkeestä, 

toimituksen eräkoosta sekä hankinta-ajasta. 

 

Tämä ohjaustapa on osoittautunut erittäin toimivaksi useissa eri 

konepajoissa ja tehtaissa. Käytännössä tämä ohjaus voi toimia siten, että 

tyhjäksi tulleesta laatikosta asentaja vie ostolle nimikelapun, mistä selviää 

tarvittavat tiedot ostajalle. /3;4/ 

 
 

TÄYTTÖ PUOLIKÄYTTÖ PUOLI

MATERIAALIN VIRTAUSSUUNTA

NIMIKKEET
OTETAAN
KÄYTTÖÖN TÄLTÄ
PUOLELTA

HYLLY
TÄYTETÄÄN
TÄLTÄ PUOLELTA

  Kuva 7. 2- Laatikko-ohjaus /3/ 

 

Ohjeet 2-laatikko ohjaukseen: 

 

1. Nimikkeiden loputtua etummaisesta laatikosta, on nimikettä  tilattava 

lisää. Otetaan tyhjä laatikko hyllystä. 

2. Vedetään takimmainen täysi laatikko eteen. Takimmaisessa laatikossa 

on nimikettä niin paljon että se riittää  seuraavan erän saapumiseen. 
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3. Viedään tyhjä laatikko hyllyn täyttöpuolelle, niin että etiketti  näkyy 

ulospäin. Tämä on merkkinä materiaalin huoltohenkilöille materiaalin 

täydennystarpeesta. 

4. Materiaalin huoltohenkilö havaitsee etiketin hyllyn täyttöpuolella ja 

toimittaa etiketin varastolle. Varaston henkilökunta suorittaa nimikkeen 

kotiin kutsun. 

5. Laatikkoon jäävä punainen pohjakortti toimii nimikkeen 

hyllypaikkalappuna ja osoittaa että nimikettä ollaan täydentämässä. 

 

7.3 MRP  (Materials Requirements Planning) 
 

Materiaalitarvesuunnittelu (MRP) perustuu toimitusmääristä ja 

tuoterakenteista johdettuihin materiaalitarpeisiin ja erien sovitukseen 

tehtaan tuotantokapasiteettiin. Materiaalien saatavuus tarvittavina määrinä 

tuotantoon pyritään varmistamaan, jotta tuotanto saadaan liikkeelle 

aikataulun mukaisesti. Kapasiteettitarve pitää ennakoida hyvin tarkasti, jotta 

erä saadaan sovitettua tuotantoon. /4/ 

 

 

 

7.4 Imuohjaus /3/ 
 

Imuohjaus yksinkertaisimmillaan on sitä, että varaston täydennys tapahtuu 

todellisen kulutuksen mukaan eikä mahdollisen ennusteen mukaan. 

Työvaiheiden ohjaus tapahtuu välittämällä tarvetieto viimeisestä vaiheesta 

edelliseen jne. Tämä käytäntö edellyttää tuotteen mukaista lay-outia eli 

solu- tai linja pohjaista lay-outia. 

 

Edellytyksenä imuohjauksen käytössä on, että valmistettava tuote on vakio. 

Erilaisia tuotetyyppejä ei voi olla monta. Ongelmat esiintyvät eri 

tuotetyyppien välivarastoissa, joissa on hälytysrajaohjaus eli välivarastot 

kasvavat liian suuriksi. 

 

Tilausohjautuvassa tuotannossa osavalmistus pystytään toteuttamaan 

hyvin imuohjauksella. Tällöin edellytetään, että valmistettavat osat ovat 
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vakiotuotteita ja lopputuote on yksilö. Eri työvaiheiden välissä käytetään 

tavallisesti puskurivarastoja,  joiden tyhjeneminen tai asetetun hälytysrajan 

alle meneminen on signaali edelliselle vaiheelle valmistaa tarvittavaa 

tuotetta lisää seuraavan tarpeisiin. 

 
7.4.1 Imuohjauksen terminologiaa 

 
Imuohjaukseen liittyy seuraavia termejä, jotka esitellään jatkossa tulevien 

asioiden ymmärtämiseksi; 

 

Valinnainen moduuli = Moduuli, joka toteuttaa asiakasvalinnaista 

tuoteominaisuutta, eli voidaan verrata esim. autoon johon pystyy 

valitsemaan haluamansa optiot. 

 

Peruskokoonpano =  Tuotteen varioimaton osuus, eli tuotealusta. 

 

Imupuskuri = Imuohjauksen periaatteella toimiva varasto 

 

Täydennysajan kulutus = Nimikkeen kulutuksen määrä täydennysajan 

kuluessa eli kulutus joka tapahtuu täydennysimpulssin lähettämisen ja 

puskurin täydennyksen välisenä aikana. 

 

Lepotaso = Imupuskurissa olevan nimikkeen maksimimäärä. Lepotaso voi 

olla myös täydennysajan kulutus + täydennyserä täydennyserän ollessa 

suurempi kuin yksi.  

Puskurien lepotasoja määriteltäessä pitää olla tiedossa nimikkeen 

kysyntäennuste. 

 

 

Normaali täydennysaika = Täydennysimpulssin ja fyysisen täydennyksen 

välinen aika normaali olosuhteissa. 

 

Häiriöaika = Suurimman satunnaisen häiriön kesto. 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 26 (52) 
Vesa Rosenberg    

Ohjausviive = Fyysisen varastosta oton ja ohjausimpulssin syntymisen 

välinen aika. 

 
 

7.4.2 Imupuskurien täydennysaika 

 
Kun nimike on päätetty ohjata imuohjausta käyttäen, on laskettava 

käytettäville nimikkeille lepotasot eli imupuskurit. Imupuskurien laskennassa 

on otettava huomioon valmistettavan lopputuotteen tuotantonopeus, 

nimikkeen normaali täydennysaika, häiriöaika sekä ohjausviive. 

Täydennysaika on se työvuorokausina ilmoitettu aika, joka kuluu 

ohjausimpulssin syntymisestä siihen, että tavara on imupuskurissa. 

Toimivan imuohjausjärjestelmän suunnitteleminen vaati todellista 

perehtymistä tässä työssä esitettyihin asioihin ja toimintoihin. 

 
 

7.5 Imupuskurien laskenta 
 

Imupuskurien laskentaan on tehty yksinkertaiset kaavat, joihin vaikuttavat 

haluttu volyymi ja tuotevalikoima. Lisäksi vaikuttavat nimikkeiden hankinta-

aika häiriötekijöineen, optioiden osalta prosentteina eli kuinka monessa 

koneessa optio on vuoden aikana esiintynyt. 

Mahdollinen kysyntähajonta joka voidaan ottaa huomioon 

varmuusvarastotasoilla. 

 
  

Taulukko 1. Lyhenteet imupuskurien laskentaan /3/ 
LYHENNE KUVAUS SUURE
MP Mitoitusperuste; kuinka monta trackiä valmistetaan tiettyä ajankohtaa (päivää) kohden

(ennusteiden pohjalta) [LT/d]

HA Nimikkeen hankinta-aika [d]
HAe Nimikkeen hankinta-ajan epävarmuus (saatavuusongelmat peilautuvat osittain HAe:lla) [d]
HATOT Epävarmuustekijän sisältävä hankinta-aika [d]
N Kuinka monta nimikettä tarvitaan trackiä kohden [kpl/LT]
VV Varmuusvarasto (peilaa ohjaukseen liittyviä epävarmuuksia) [kpl]
T% Optioiden volyymien toteutuma %; kuinka suuressa osassa valmistettavia trackejä

kukin optio on esiintynyt (perustuu historiatietoon) [%]

KHA Hankinta-ajan kulutus [kpl]
LT Lepotaso  ̃Tilauspiste [kpl]
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VVKLT
T%NHAMPK

HAHAHA

HA

TOTHA

eTOT

+=
×××=

+=

     ( 3 ) 

 

 

 

 

 

 

7.5.1 Suunnittelujakson aikaisen lepotason laskenta 

 
Tilauserän ollessa yksi  
Nimikkeen 123456 kulutukseksi on syys-lokakuussa arvioitu 19 kpl. 

Jaksossa on 62 työpäivää. Kulutusnopeus on 19/62= 0.3 kpl/tvrk. 

Nimikkeen 123456 täydennysaika on 10 tvrk. Nimikkeen täydennysajan 

kulutus on 0.3*10 =3 kpl. Koska täydennyserä on 1 kpl, lepotaso on 3 kpl. 

 

Tilauserän ollessa suurempi kuin yksi 
Lepotaso on täydennyserä + laskettu täydennysajan kulutus. Valitaan 

lepotasoksi täydennysajan monikerta. 

Nimikkeen 654321 tädennysaika on 10 tvrk ja arvioitu kulutusnopeus on 0.3 

kpl/tvrk sekä kuljetuserän koko 2 kpl. Laskennallinen lepotaso on 0.3*10=  

3 kpl. Koska, kuljetuserän koko on 2 kpl, saadaan laskennalliseksi 

lepotasoksi 5 kpl (3+2). Lepotasoksi valitaan kuitenkin 6 joka on 

täydennyserän 2 lähin monikerta ylöspäin, eli 3*2. 

 

• Täydennyserän ollessa yksi lepotaso on täydennysajan kulutus. 

• Täydennyserän ollessa enemmän kuin yksi on lepotaso täydennysajan 

kulutus + täydennyserä 
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8 MATERIAALIVIRRAN SUUNNITTELUPROSESSIN VAIHEET 
 

Tässä luvussa käsitellään lyhyesti vaiheittain, mitä asioita tulee 

materiaalien kannalta huomioida, kun on päätetty siirtää kone 

linjakokoonpanoon (kuva 8). 

 

Koneen siirtäminen linjakokoonpanoon vaati paljon suunnittelua ennen kuin 

päästään toteuttamaan materiaalien ohjausta. Koneen kokoonpanojärjestys 

pitää olla tarkasti suunniteltu ja eri asennuskohteet ja menetelmät käyty 

läpi, jotta olisi mahdollista saavuttaa yksinkertainen ja sujuva 

kokoonpanojärjestys. Varsinainen materiaalivirran suunnittelu voidaan siis 

aloittaa linjankokoonpanojärjestyksen ja menetelmien suunnittelun jälkeen. 

Koska tässä työssä käsitellään uuden tuotteen siirtämistä jo olemassa 

olevaan linjaan, voidaan materiaalien ohjausta suunniteltaessa käyttää jo 

olemassa olevia ja aikaisemmin suunniteltuja menetelmiä. Linjalla jo 

koottavissa koneissa esiintyy varmasti samoja nimikkeitä kuin uudessa 

siirrettävässä koneessa. Näiden nimikkeiden kohdalla suoritetaan vain 

lepotasojen päivitys eikä koko lepotasolaskentaa tarvitse suorittaa alusta 

alkaen. 

Yksityiskohtaisia toimenpiteitä kuten esimerkiksi taulukkolaskennalla 

tehtäviä nimikkeiden luokitteluja ei tässä työssä esitellä. Tämä ohjeistus 

antaa perustiedot ja näkemyksen siihen, mitä asioita ja missä 

järjestyksessä tulee ottaa huomioon. 
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Linjan materiaalivirran
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 Kuva 8 Materaalivirran suunnittelun vaiheet 

 

 

8.4 Materiaalien jako linja- ja puskuriohjattuihin 
 

Materiaalit jaetaan eri ohjaustapoihin eli selvitetään, miten erilaiset ja eri 

kokoiset komponentit ohjataan ja miksi. Nyrkkisääntönä tässä voidaan 

pitää, että pienet ja suuren kulutusmäärän osat linjaohjautuvina ja 

suuremmat ja hankintahinnaltaan merkittävät osat kuten esim. kuljettimet ja 

moottorimoduulit puskuriohjautuvina.  

Linjaohjatuiksi valituissa materiaaleissa on otettava huomioon myös 

kappaleen koko. Jos komponentti on nimellismitoiltaan suuri esim. 

hydrauliikkaöljysäiliö on se lähes mahdoton varastoida linjalle. Tällaisissä 

tapauksissa, vaikka osa olisikin linjaohjauksessa täytyy sen fyysinen 

varastopaikka sijaita esim. ulkoalueella, josta osa haetaan oikealle 

asemalle trukilla tai vastaavalla siirtomenetelmällä. 

Pienimmät komponentit, kuten suihkuputket, voidaan erittäin hyvin 

varastoida linjalle hyllyvarastoon. Linjan välittömässä läheisyydessä 

sijaitsevat hyllyt ovat oikea paikka linjaohjattujen materiaalien varastointiin. 
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Siitä asentajien on helppo löytää tarvitsemansa osat. Varastopaikat 

hyllyssä oleville nimikkeille on valittu tiettyjen kokoonpanoasemien 

työvaiheiden mukaan. Asemalla numero yksi on siinä työvaiheessa 

tarvittavat osat sekä työvälineet  kätevästi saatavilla. Näin minimoidaan 

ylimääräiset asentajien osienetsintä -ym. kävelymatkat. 

 

 

8.5 Linjaohjattujen laskupaikat ja kuljetus linjalle 
 

Linjaohjattujen komponenttien ohjauksessa on otettava huomioon, miten 

osat saadaan kuljetettua linjalle kyseistä komponenttia asentavalle 

asemalle. Suunnittelussa on otettava huomioon, sopiiko uusi 

moottorimoduuli samalle asennuspukille linjalla valmistettavien 

moottoreiden kanssa vai pitääkö suunnitella  uusi asennuspukki. 

Moottoreiden siirtäminen linjalle tapahtuu trukin avulla ja nostaminen 

asennuspukeille tapahtuu hallinosturin avulla (kuva 9.)  

Kuljettimien kuljetus  linjalle toimii tällä hetkellä siten, että rekka tuo 

toimittajalta kuljettimen ja peruuttaa linjan alkupäähän “laskupaikalle” ja 

kuljetin nostetaan hallinosturin avulla joko suoraan trackille tai odottamaan 

asennusta varustelupukkien päälle. 

 

Suomen säävaihtelut on otettava huomioon myös materiaalien linjalle 

saapumisessa. Laskupaikalle tulevat komponentit saattavat talvella olla 

lumen ja jään peitossa. Ennen sisälle ottamista on järjestettävä osien 

puhdistusmahdollisuus, sillä sulamisvedestä tulee muodostumaan 

merkittävää haittaa pinnoitetulla lattialla. Sulamisveden poistamiseen on 

suunniteltu myös kaivon rakentamista linjan laskupaikalle, mutta 

ajatuksesta luovuttiin suurten rakennuskustannusten takia.  

Tällä hetkellä varteenotettavin menetelmä on teollisuusimuri, jolla saadaan 

imettyä mahdolliset sulamisvedet pois lattialta. Kuvasta 9 nähdään 

materiaalien laskualue, eli tummanharmaa alue on paikka, mihin rekka 

peruuttaa ja siltanosturin avulla nostetaan linjalle tulevat rungot sekä 

kuljettimet. 
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 Kuva 9 Materiaalien laskupaikka 

 

 

8.5.1 Materiaalien kuljetus linjalle 

 
Materiaalien kuljetus linjalle tapahtuu trukin ja hallinosturin avulla. 

Esimerkiksi siirrettäessä kokoonpanosolusta linjalle magneettierottimen 

runkoa, on tähän valmistettu kuljetusta helpottamaan kuljetusalusta 

(kuva10). Alustan avulla asentajat pystyvät siirtämään rungon ilman trukkia 

linjalle ja hallinosturilla nostamaan sen asennuskohteeseen. 
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 Kuva 10 Magneettierottimen kuljetusalusta 

 

 

8.6 Materiaalien jako täydennyslogiikan mukaan 
 

Puskuriohjattujen materiaalien jako perustuu siihen, miten suuret 

imupuskurit on tietyille nimikkeelle laskettu. Imupuskurien kokoa 

määriteltäessä on huomioitava erityisesti nimikkeiden fyysinen koko ja 

kulutusnopeus. Esimerkiksi jos tiettyä nimikettä kuluu aina kaksi kappaletta 

kerralla ja kappaleet ovat fyysisesti melko kookkaita, on täydennys 

suunniteltava siten, että täydennys puskurivarastoon tapahtuu parillisilla  

määrillä ja varastointiin sopivalla kuljetustelineellä, johon voidaan aina 

täydentää puskuria. Pienillä nimikkeillä, lähinnä laatikkovarastointiin 

mahtuvilla nimikkeillä ei täydennyslogiikan suunnittelu vaadi yhtä paljon 

huolellisuutta kuin isoilla osilla. Laatikoihin mahtuvien osien kohdalla 

voidaan puskuri pitää melko korkealla tasolla, sillä arvokasta varastointitilaa 

ei kulu turhaan. 
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8.7 Puskuriohjattujen nimikkeiden tilauserän, kulutusnopeuden ja täydennyserän 
määritys 

 
Linjatuotannossa olennaista on, että materiaaleja on oltava jatkuvasti 

saatavilla ja järkevillä varastopaikoilla. Tilauserien määrittelyyn on 

olemassa erilaisia laskukaavoja mm. Wilsonin kaava,  jonka avulla voidaan 

määritellä ns. taloudellinen eräkoko. 

 

Kulutusnopeuden laskenta on tehdaskohtaista ja laskenta tapahtuu 

ennusteiden pohjalta. Ennusteiden perusteella pystytään määrittämään 

kuinka monta konetta tietyllä ajanjaksolla voidaan valmistaa. Kun tiedetään 

valmistettavien koneiden määrä pystytään selvittämään tarvittavien 

nimikkeiden kulutusnopeus. 

 

Täydennyserän määritys perustuu hyvin pitkälti edellä mainittujen 

määritelmien tuloksiin, joista seuraavassa yksityiskohtaisemmin. 

 
8.7.1 Tilauserän määritys 

 
Puskuriohjatuissa materiaaleissa tilauserän koko määritellään samoilla 

perusteilla kuin kaikkien muidenkin nimikkeiden eräkokoa määriteltäessä. 

Yleisimmin käytetty menetelmä on Wilsonin kaava, jonka avulla saadaan 

määriteltyä laskennallisesti optimaalisin eräkoko. Wilsonin kaavalla saatu 

tulos ei välttämättä ole tarkin mahdollinen, mutta suuntaa antava kyllä. /4;6/ 

 

 CK
SRQ

*
**2

=     (5) 

 

Q= Optimieräkoko 

R= Menekki 

S= Tilauskustannukset 

K= Varastointikustannukset 

C= Nimikkeen yksikköhinta 
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Wilsonin kaavan käyttö edellyttää seuraavia asioita: 

- Nimikkeen menekki on tasainen. 

- Varaston täydennys tapahtuu kerralla. 

- Tilauserän koko ei vaikuta tuotteen hintaan. 

- Paljousalennukset otetaan huomioon laskemalla eräkoko eri hinnoilla. 

 
 

8.7.2 Kulutusnopeuden määritys 

 
Kulutusnopeuden laskenta perustuu olennaisesti valmistettavien koneiden 

lukumäärään. Nimikkeen kulutusnopeutta määriteltäessä on selvitettävä 

koneiden rakenteista, mihin koneisiin kyseistä nimikettä käytetään ja kuinka 

monta kappaletta. Linjakoonnassa valmistetaan useampaa eri  konemallia. 

Kun sinne lisätään uusi konemalli, on tutkittava, esiintyykö samaa nimikettä 

muissa valmistettavissa koneissa. Kulutusnopeus saadaan määritellyksi 

näistä tiedoista. Sitä tarvitaan määriteltäessä täydennysaikaa sekä 

imupuskureiden kokoa. Esimerkiksi jos nimikettä 123456 esiintyy jo linjalla 

koottavissa konemalleissa ja linjalle lisätään koottavaksi uusi konemalli, 

joka hyödyntää tätä samaa 123456 nimikettä on puskuritasojen päivitys 

tehtävä.  

 

 

Esim. Nimikkeen 123123 kulutukseksi on kesä-heinäkuussa arvioitu 12 kpl. 

Jaksossa on 40 työpäivää. Näin ollen kulutusnopeudeksi saadaan 12/40 = 

0,3 kpl/tvrk. 

 
 

8.7.3 Täydennyserän määritys 

 
Puskuriohjattujen nimikkeiden täydennysaikaa määriteltäessä on edellä 

mainittujen seikkojen eli, tilauserän koon sekä kulutusnopeuden oltava 

selvillä. Näiden avulla pystytään määrittelemään sopivat täydennysajat eri 

nimikkeille. Oikeat täydennysajat ovat materiaalihuollon kannalta tärkeitä 

asioita. Pahimmassa tapauksessa osat voivat loppua  

ennen aikojaan tai sitten osia on liika ja varastopaikat täyttyvät liikaa. 

Linjatuotannon toiminta on ehdottoman riippuvainen materiaalien 
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saatavuudesta. Jos osia ei ole, linja saattaa pysähtyä. Materiaalien 

täydennysaika on tietysti riippuvainen myös osien hankinta-ajasta. 

Hankinta-aika suosituksena voidaan pitää korkeintaan 2 viikon hankinta-

aikaa. Täydennysajoista on aina sovittava erikseen nimikkeen toimittajan 

kanssa. 

 

 

8.8 Pusk
 

 
8.8.1 Pu

 

 TAMAX = Normaalitäydennysaika + Häiriöaika + Ohjausviive

     (3) 

 

Nimikkeen N12345 normaali täydennysaika on 10 tvrk. Prosessia tutkimalla 

löydetään kolme mahdollista häiriötekijää, jotka satunnaisesti voivat lisätä 

toimitusaikaa: 1. raaka-ainepuute (1 tvrk). 2. aihioprässin konerikko (0.5 

tvrk), 3. maalaamon ruuhka (2 tvrk). 

Normaaliin täydennysaikaan lisätään suurin mahdollinen häiriöaika, tässä 

tapauksessa se on 3,5 tvrk. 

Täydennysaika siis on 10 tvrk + 3,5 tvrk  = 13,5 tvrk. 
 

uriohjattujen tilauspisteiden ja maximitasojen määritys 

Puskuriohjattujen materiaalien tilauspisteiden ja maksimitasojen 

määrittäminen on tärkeä toimenpide. Tilauspisteen määrittämien tarkoittaa 

käytännössä sitä, että nimikkeelle määritetään se piste, mihin saldo saa 

laskea, jolloin järjestelmä tekee ehdotuksen tilata kyseessä olevaa 

nimikettä lisää. Tilauspisteohjauksen periaate on esitetty edellä. 

Maksimitasolla tarkoitetaan sitä määrää kuinka paljon kyseistä nimikettä on 

enimmillään varastossa. Maksimitasojen määrittämiseen on edellisessä 

vaiheessa esitetty parametrit joiden avulla maksimitasot voidaan määritellä. 

skurien mitoitus FiFo periaatteella 

Puskureiden fyysinen mitoitus FiFo-periaatteella tarkoittaa sitä, että 

ensimmäisenä varastoon tullut nimike myös otetaan ensimmäisenä 

käyttöön. Tämä tulee erityisen tärkeäksi esim. kuljettimien suhteen, koska 

kuljettimia joudutaan varastoimaan ulkona ja Suomen sääolot huomioiden 

saattaa ensimmäisenä varastoon tullut kuljetin olla lumen ja jään peitossa 
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ja viimeisenä tullut kuljetin on puhdas. Tämänkaltaisten ongelmien kohdalla 

on huolehdittava oikeaoppisesta materiaalien käyttöön otosta, ettei 

kyseinen nimike jää ”lojumaan” varastoon vaan otetaan siinä järjestyksessä 

kuin on suunniteltu. Hyllyvarastoiduissa nimikkeissä tämä FiFo menetelmä 

toimii lähes ongelmitta, eli materiaalitäydennykset tehdään samalla 

periaatteella kuin 2- laatikko ohjauksessakin. 

 
8.8.2 Hyllykarttojen päivitys 

 
Tässä vaiheessa on kaikki uudet nimikkeet saatu varastoitua linjalle sekä 

on päivitetty lepotasot niiden nimikkeiden osalta, joita löytyy entuudestaan 

linjalta. Kaikki uudet nimikkeet, jotka linjalle on uutta konetyyppiä varten 

varastoitu, on kartoitettava ja päivitettävä niille uudet varastopaikat. 

Hyllykarttojen päivityksessä on hyvä käyttää apuna linjan jo olemassa 

olevaa hyllykarttaa. 

 

 

 
9 KERTAUSLISTA TÄRKEIMMISTÄ ASIOISTA 
 

Materiaalivirran suunnittelussa on selvitettävä kaaviossa mainitut vaiheet, 

joista on jo aikaisemmin yksityiskohtaisemmin kerrottu. Tässä 

ohjeistuksessa näihin kohtiin ei enää paneuduta, vaan kerrotaan lyhyesti, 

mitä kaikkea muuta on tehtävä ja otettava huomioon. Tämän ohjeistuksen 

on tarkoitus toimia ns. tarkistuslistana, josta voidaan tarkastaa onko 

kyseiset vaiheet suoritettu ja mitä pitäisi vielä tehdä. 

 

 

9.1 Kokoonpanojärjestyksen selvitys 
 

Materiaalivirran suunnittelun lähtökohtana on oltava selvillä, mitä 

kokoonpanovaiheita tietyillä asemilla tehdään. Asemakohtaisten 

kokoonpanojärjestysten suunnittelu ei ole materiaalivirran suunnittelun osa-

alue, vaan se on tehty aikaisemmin ja sitä hyödynnetään jaettaessa 

asemakohtaisia materiaaleja. 
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9.2 Asemakohtaiset materiaalit 
 

Asemakohtaisten materiaalien määrittäminen suoritetaan taulukkolaskentaa 

käyttäen. PDM- järjestelmästä eli Atonista valitaan ne vaiheet, joita 

kyseessä olevalla kokoonpanoasemalla tehdään. Näin saadaan vaiheiden 

yksilörakenteet, jotka sisältävät kaikki osat. Osat siirretään 

taulukkolaskentaohjelmaan ja esim. ABC-analyysillä valikoidaan esim. osat 

oikeisiin luokkiin, ja saadaan eriteltyä visuaalisesti ohjattavat ja muilla 

tavoin ohjattavat nimikkeet. Kaikkien vaiheiden nimikkeiden analyysin 

jälkeen on taulukkoon saatu kaikki ne materiaalit, joita kyseisellä asemalla 

tarvitaan. 

 

9.3 Lepotasot ja päivitykset 
 

Asemakohtaisen materiaalien selvityksen jälkeen on tiedossa kaikki 

materiaalit. Seuraavaksi on selvitettävä, kuinka paljon kyseisiä nimikkeitä 

pitää saada asemakohtaiseen varastoon. Lepotasot lasketaan uusille 

nimikkeille eli niille joita ei vielä linjalla koottavissa koneissa esiinny. 

Vastaavasti kyseisellä asemalla jo varastoituna olevien nimikkeiden osalta 

riittää, että lepotasot päivitetään nykyistä kulutusnopeutta vastaavaksi.  

 

 

9.4 Varastopaikkojen fyysinen mitoitus 
 

Tässä vaiheessa  tiedetään, kuinka paljon kyseistä nimikettä on oltava, jotta 

nimikettä riittää vastaamaan kulutusnopeuden vaatimaa tarvetta. Nyt on 

selvitettävä kyseisen nimikkeen fyysiset mitat ja tämän perusteella 

mitoitettava varastopaikat. Varastotila linjalla on todella rajallista, joten 

tässä vaiheessa tullaan huomaamaan, että kooltaan suurempia osia 

joudutaan varastoimaan päävarastoon ja sieltä täydentämään linjalla 

sijaitsevaan hyllyyn.  
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9.5 Linjaohjattujen kuljetus linjalle 
 

Linjaohjattujen nimikkeiden esim. murskan ja moottorimoduulin kuljetuksen 

suunnittelussa on huomioitava mm. seuraavia asioita: 

 

• kuljetus/asennustelineet 

• siltanosturien nostokyky 

• ison trukin vaatima tila 

• asianmukaiset nostovälineet 

 

Näiden fyysiseltä kooltaan suurien moduulien siirtäminen linjalle ja 

asennuskohteeseen on suunniteltava mahdollisimman yksinkertaiseksi, 

jotta vältettäisiin turhia riskitekijöitä. 

 

Moduulien siirtämiseen on useimmiten suunniteltu oikeanlaiset kuljetus- ja 

asennustelineet, jotta asennustyö sujuisi mahdollisimman turvallisesti ja 

vaivattomasti. 
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10 KONKREETTINEN ESIMERKKI MATERIAALIEN OHJAUKSESTA 
 
 

Tässä luvussa esitellään miten materiaalit ohjataan valitun koneen 

kohdalla. Tämä käsittelee LT200HP- koneen linjaan siirtämisen vaiheita ja 

menetelmiä. Tämän esimerkin avulla selviää, kuinka tietyt materiaalit 

ohjataan linjan tarpeita vastaaviksi. Luvussa esitellään yksityiskohtaisesti 

muutaman nimikkeen osalta miten ja miksi ne ohjataan. Esimerkissä tulee 

esille kaikki vaiheet, lepotasolaskennasta hyllykarttojen päivitykseen asti. 

Luvun on tarkoituksena antaa käsitys siitä mitä asioita on huomioitava, jotta 

materiaalien siirtäminen linjalle onnistuu. 

 

 

10.1  Lepotasojen määritys 
 
 

Nimikkeiden lepotasojen laskenta, kun kyseessä on koneen linjatuotantoon 

siirtäminen, tapahtuu omana osa-alueenaan. Logistiikkahenkilöt käsittelevät 

kaikki nimikkeet ja määrittävät materiaalivalmiudet uutta tuotantonopeutta 

vastaaviksi. 

 

Nimikkeet syötetään taulukkolaskentaohjelmaan, jonka avulla saadaan 

määritettyä nimikkeille oikeat lepotasot (Kuva 11). Taulukosta nähdään 

jokaisen nimikkeen kohdalta mm. toimittaja, hinta, hankinta-aika sekä 

nimikkeen maksimitaso. Aikaisemmin on esitelty yksityiskohtaisesti miten 

lepotasolaskenta tapahtuu nimiketasolla. Tässä vaiheessa on käytössä 

logistiikkahenkilöiden määrittelemät lepotasot. 

 

Lepotasojen tietoja tarvitaan seuraavissa vaiheissa, kun määritellään 

varastopaikkoja imuohjattaville nimikkeille eli pyritään saamaan lepotason 

mukainen määrä nimikkeitä mahtumaan oikealle asemalle sopivaan 

varastopaikkaan. 
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 Kuva 11. Näkymä imuohjauksen laskentataulukosta 

 

 

10.2  Aseman menetelmä kuvaukset 
 

Materiaalien määrittelemisen aloittamiseksi on oltava selvillä, mitä 

asennusvaiheita kyseisellä asemalla tehdään, jotta pystytään määrittämään 

kyseisen asennuksen suorittamiseen tarvittavat kaikki nimikkeet jokaista 

mutteria ja liitintä myöten. Kokoonpanovaiheet on määritelty projektin 

alkuvaiheessa, ja ne eivät kuulu materiaalivirtojen suunnitteluprosessiin, 

vaan ovat täysin oma aihealueensa. Materiaalivirran suunnitteleminen siis 

vaatii, että vaiheet on määritelty. 

 

10.3  Ensimmäisen kokoonpano aseman vaiheet 
 

Linjan ensimmäiselle asemalle määritettyjä vaiheita  ovat  mm. 

sähkökeskusten laatikoiden asennus, itse keskusten asennus ym. 

Seuraavassa on esitelty kaikki vaiheet ja se,  mitä kukin asennus pitää 

sisällään. Näiden tietojen avulla päästään etenemään varsinaisessa 

materiaalivalmiuksien suunnittelussa. 
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• Runko asennuspaikalle 

• Sähkövarustelaatikon asennus 

• Keskuksen asennus sähkölaatikkoon 

• Asetuksensäädön ohjauskotelon asennus 

• Runkokaapelisarjan veto sähkölaatikolta 

• Hydr. varustelaatikon asennus 

• Tela-ajon letkutus 

• Keskuksen asennus hydraulilaatikkoon 

• Hydraulikaapelisarjan veto hydr.laatikolta 

• Hartingin asennus sähkölaatikkoon 

• Pääkuljettimen asennus 
 
 

10.4 Ensimmäisen kokoonpanoaseman materiaalit 
 

 
Linjan asemista on olemassa hyllykartat (kuva 12.) , mistä saadaan selville 

mitä nimikkeitä tietyillä asemilla on tällä hetkellä. Uuden koneen tässä 

tapauksessa LT200HP ensimmäisellä asemalla tehtävät vaiheet on 

selvitetty ja näin voidaan selvittää mitä nimikkeitä kyseisiin 

kokoonpanovaiheisiin tarvitaan.  

 

  
  
  

703500043800    
  
  

939919  927120  914124  910633 923819 

    
  
  

939498 914126 936107  

  
 

   m

Kuva 12. Asem
2300 m
an nro1 imuohjattavien nimikkeiden h
2300 mm
yllykartta 
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953425  953471  947002  947270   

947005  947483  947484  936469   

 

 m

Kuva 13. Asem

 

Hyllykarttojen k

tyhjää tilaa eli u

asemalle.Alusta

silmämääräises

hyllyjen välejä t

 

10.5  Asemalla tarvittavien
 

Asemalla tehtäv

siellä tarvittavat

saadaan konee

Rakenteesta löy

tarvitaan. Tässä

eivät välttämättä

murskan asenn

murska, joten n

 

2300m
an nro 1 imuohjattavien kaapelisarjojen hyllykartta 

uvista nähdään, että aseman muutamilla hyllypaikoilla on 

uden koneen materiaalien voidaan olettaa mahtuvan 

vasti on hyvä käydä kaikki asemat hyllykarttojen avulla 

ti läpi ja katsoa onko käytännössä mahdollista pienentää 

ai muuten tiivistää järjestystä. 

 nimikkeiden määritys 

ien työvaiheiden perusteella pystytään määrittelemään 

 nimikkeet. Koneen kokoonpanossa tarvittavat nimikkeet 

n rakenteesta ja rakenne saadaan Aton- järjestelmästä. 

tyvät kaikki nimikkeet joita tietyissä asennusvaiheissa 

 on otettava huomioon, että asemalle määritetyt vaiheet 

 ole kokonaisuudessaan rakenteen mukaisia. Esimerkiksi 

ukseen kuuluvat kumit asennetaan aikaisemmin kuin itse 

e kuuluvat näin eri asemalle. 
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Powered tuotannonohjaus järjestelmää käyttäen saadaan otettua yksilö 

rakenne Atonista (Kuva14) ja siirtämään se Excel taulukkolaskenta- 

ohjelmaan, jossa nimikkeet on helppo käsitellä. Yksilörakenteesta saadaan  

nimikkeet vaiheittain järjestyksessä. (kuva 15.) 

 

 Kuva 14. Näkymä Powered- valikosta 

 

Asemalla tarvittavien materiaalien selvittämiseksi on siis käytävä tiettyihin 

vaiheisiin kuuluvat nimikkeet läpi ja taulukoitava ne visuaalisiin ja 

imuohjattaviin. 

 

Kun nämä tiedot on saatu kaikilta asemalla tehtäviltä vaiheilta, pystytään 

vertaamaan niitä aseman voimassa oleviin hyllykarttoihin ja tutkimaan onko 

asemalla samoja nimikkeitä vai ovatko  kaikki uusia nimikkeitä. 

Visuaalisesti ohjattavien nimikkeiden fyysisellä koolla ei ole niin suurta 

merkitystä kuin imuohjattavilla nimikkeillä. 

Imuohjattavien kohdalla pitää huomioida määritetty lepotaso sekä fyysinen 

koko, jotta voidaan tutkia, onko mahdollista koko lepotaso varastoida 

asemalle vai pitääkö osa varastoida keskusvarastoon ja vain muutama 

kappale kerralla aseman varastopaikalle. 
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Kuva 15. Näkymä yksilörakenteesta 

 

11 MATERIAALIEN OHJAUS KÄYTÄNNÖSSÄ 
 

Teoriaosuudessa on selvitetty erilaiset ohjausmenetelmät ja mitä kaikkea 

tulee huomioida linjatuotantoa ajatellen ja nyt esimerkissä käsitellään 

asema nro.2 materiaalien ohjaus. 

Tarkoituksena on selvittää, miten eri kokoiset nimikkeet ohjataan ja 

varastoidaan asemalle jotta linjatuotanto saadaan käyntiin.  

Tässä vaiheessa materiaaliosasto on laskenut imuohjattaville nimikkeille 

lepotasot ja määritellyt tilauserät ym. Tehtävänä on määrittää, asemalle 

kuuluvat nimikkeet ja nimikkeille varastopaikat. Isokokoisten nimikkeiden 

kohdalla käytetään linjalle ohjausta. 

 

11.2 Asema kohtaisten nimikkeiden määritys  
 

Nimikkeiden saamiseksi oikeille paikoille on oltava selvillä mitä vaiheita 

kyseisellä asemalla tehdään. Nämä vaiheet saadaan selville projektin 

suunnitteluinsinööriltä joka on määritellyt tietyillä asemilla tehtävät 
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työvaiheet. Näiden tietojen avulla saadaan Aton järjestelmästä selvitettyä 

oikeat nimikkeet. 

Poweredista otetaan yksilörakenne (kuvat 14,15) rakenne siirretään excel 

taulukkolaskenta ohjelmaan jossa nimikkeet pystytään käsittelemään ja 

järjestämään. 

Kuva 16. Näkymä yksilörakenteen taulukosta 

 

Tässä tapauksessa aseman 2. työvaiheiksi on määritelty seuraavat: 

• Purkaussuppilon asennus 

• Polttoainesäiliön asennus 

• Murskaimen asennus 

• Voitelulaitteen asennus 

• Suojapellin asennus 

• Moottorin asennus 

• Käyttölaitteen asennus 

• Radion asennus 

• Vesihanan asennus 

• Nostokuljettimen nostosylinterin ja H-raudan asennus 
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Excelissä on nyt koneen rakenteen kaikki osat vaiheittain, niin tässä on 

huomioitava, että kaikki asennusnimikkeen alla olevat nimikkeet eivät 

välttämättä kuulu samalle asemalle esim. aikaisemmin mainittu murskan 

kumien asennus. Murska asennetaan asemalla 2 ja vastaavasti murskan 

asennukseen kuuluvat kumit jo asemalla 1. 

Näiden kohtien selvittäminen on aikaa vievää, mutta aivan välttämätöntä 

osien saamiseksi oikeille asemille. 

Asemalle kuuluvat nimikkeet listataan Excel taulukkoon, imuohjattuihin 

sekä hyllypalvelu ja 2-laatikko osiin (kuva 17). 

Kuva 17. Näkymä nimikkeiden jako taulukosta 

 

 
11.2.1 Muttereiden ja liittimen ym. pienten osien selvitys 

 
Asennusvaiheissa tarvitaan kiinnitystarvikkeita pultteja, aluslaattoja sekä 

hydrauliikka asennuksissa tarvittavia liittimiä. Yksilörakenteesta nähdään 

kaikki asennus vaiheeseen tarvittavat tarvikkeet. Asemilla käytössä olevista 

pientarvike hyllyistä on olemassa hyllykartat ja näiden avulla pystytään 
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vertaamaan uuden koneen osat vs. jo löytyvät osat. Kuvasta 17 nähdään, 

eli tummalla on merkattu ne nimikkeet joita tarvitsee lisätä uuden 

konetyypin myötä ja puolestaan muut löytyvät jo entuudestaan kyseiseltä 

asemalta. 

Nämä pientarvikkeet ovat hyllypalvelussa, eli toimittaja huolehtii niiden 

täytöstä, että tarvikkeita on koko ajan hyllyssä. Uusia nimikkeitä lisättäessä 

asemalle, pitää osien toimittajalle tehdä lista mistä selviää mitä nimikkeitä 

pitää lisätä. Toimittaja huolehtii sen jälkeen, että uusia pultteja ym. löytyy 

oikeilta paikoilta jatkossa. 

 

 
11.3 Materiaalien varastointi asemalle 
 
 

Asemalle kuuluvien osien selvityksen jälkeen pitää järjestää nimikkeille 

varastopaikat asemalta. Selvitettävä tiivistys mahdollisuus ja tilata uusia 

välitasoja hyllystöön mikäli tarve vaatii. Kyseessä on uuden konetyypin 

lisäys linjalle on uusien nimikkeiden mahduttaminen asemille haastavaa. 

Hyllyihin on merkittävä nimikelapuilla jokaisen nimikkeen oma paikka, jotta 

materiaalinhuoltohenkilöt osaavat täydentää nimikkeet oikeille paikoille 

(kuva 18). Nimikkeiden fyysisen siirron jälkeen on nimikkeen tiedot 

muutettava powered järjestelmään, eli kun varastopaikkaa muutetaan on 

tiedot päivitettävä järjestelmään.   

Kuva 18 Esimerkki nimikelapusta. 
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11.2 Nimikkeen ohjauksen muutos 
 

Varastopaikkojen ollessa rajalliset, voidaan joutua muuttamaan tiettyjen 

nimikkeiden ohjaustapaa. Esimerkiksi asemalla 2 tarvitaan 75 mm paksua 

imuletkua, letku toimitetaan tällä hetkellä 40 metrin erissä eli isona kelana. 

Näin ison letkukelan varastointiin ei ole käytännössä mitään mahdollisuutta, 

joten on ohjaustapaa muutettava paremmaksi. Paras vaihtoehto tähän on 

määrämittainen letku, eli tilataan letku valmiiksi leikattuna oikeaan mittaan. 

 
11.2.1 Muutoksen menettely 

Aluksi pitää selvittää suunnittelulta, onko mahdollista tehdä uusi nimike 

määrämittaiselle letkulle. Kun suunnittelu on päivittänyt uuden nimikkeen 

rakenteeseen, kysytään toimittajilta tarjoukset letkun toimituksesta. 

Tarjouspyynnöt käsittelee ostohenkilökunta.  Seuraavaksi on määritettävä 

nimikkeelle parametrit, tilauserän koko, toimitusaika sekä laskettava 

lepotaso. 

 
11.2.2 Parametrien määritys 

 
Nimikkeen kulutukseksi on arvioitu 0,5 kpl/tvrk. Toimitusaika nimikkeelle on 

4 viikkoa ja täydennyserä on 10 kpl. 

Nimikkeen täydennysajan kulutus on 0,5 kpl*20 tvrk = 10 kpl/tvrk. 

Lepotason ollessa täydennyserä + laskettu täydennysajankulutus, saadaan 

lepotasoksi 20 kpl. Käytännössä varastossa ei tule koskaan olemaan 

lepotason mukaista määrää nimikkeitä, sillä tuotanto on käynnissä 

jatkuvasti. Lepotaso voidaan kertoa arvolla 0,8, jolloin saadaan ns. 

käytännön lepotaso eli 16 kpl. Varastopaikka kyseiselle nimikkeelle on 

kuitenkin hyvä määrittää laskennallisen lepotason perusteella, eli 

varastopaikalle on mahduttava 20 kpl nimikettä. 
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11.4 Nimikkeiden päivitys powerediin 
 

Nimikkeiden fyysisen siirron jälkeen, on nimikkeen tietoihin muutettava 

oikea varastopaikka tuotannonohjausjärjestelmään. Nimikkeen tietoihin 

tallennetaan uusi varastopaikka (Kuva 18.) ja tämän jälkeen tehdään 

varastosiirto vanhasta varastopaikasta uuteen ja poistetaan vanhan 

varastopaikan tiedot. Näin varmistetaan, ettei materiaalinhuoltohenkilöillä 

ole epäselvyyttä siitä, mihin nimikkeet tulee varastoida. Nimikkeiden tiedot 

on päivitettävä välittömästi, kun fyysinen siirto on tehty.  

 Kuva 18. Näkymä nimikkeen ohjaustiedoista 
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11.5  Yhteenveto asemien materiaaleista 
 

Asemien materiaalien määrittäminen on iso urakka, koska jokainen uuteen 

koneeseen kuuluva nimike tulee tutkia ja selvittää hyllykartoista löytyykö 

kyseistä nimikettä jo oikeilta paikoilta. 

Tämän työn tarkoituksena on antaa valmiudet siihen mitä asioita tulee 

huomioida ja tehdä, jotta materiaalivalmiudet olisivat kunnossa uuden 

koneen linjatuotantoon siirtämistä varten. Asiat voidaan otsikoida 

seuraavasti: 

 

• Logistiikkahenkilöt laskevat lepotasot. 

• Tutkitaan asemille määritetyt työvaiheet. 

• Selvitetään koneen rakenteesta vaiheille kuuluvat nimikkeet. 

• Tutkitaan olemassa olevat asemien hyllykartat. 

• Määritetään lepotasojen perusteella materiaalien tilantarve. 

• Fyysinen vaihe, materiaalien siirtäminen asemille. 

• Hyllykarttojen päivitys, sekä nimikkeiden varastopaikkojen muutos 

Powered järjestelmään. 

 

Näiden otsikoiden mukaisesti tämä prosessi yksinkertaistetusti etenee ja 

lopulta voidaan nähdä ollaanko työssä onnistuttu, kun ensimmäinen kone 

syötetään linjaan. 

Mahdolliset virheet korjataan, joita voivat olla mm. tietyn kokoisten pulttien 

puuttuminen asemalta. Tämän tyyppiset puutteet voivat johtua esim. siitä, 

että rakenteessa on väärän mittainen pultti. 

Asentajilta saadaan palautetta mahdollisista puutteista ja saadun 

palautteen perusteella pystytään päivittämään materiaalitarpeet ajan 

tasalle. 
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12 ASEMIEN MATERIAALIEN SEURANTA 
 
 

Ensimmäisen linjassa valmistettavan koneen kohdalla tulee esille 

mahdolliset virheet, joita on voinut sattua materiaalivirran suunnittelussa. 

Näitä voivat olla nimikkeen sijainti väärällä varastopaikalla tai sen 

puuttuminen kokonaan. Jokaiselta asemalta on kerättävä tieto näistä 

virheistä ja korjattava virheet välittömästi. Virheiden kartoitus onnistuu 

parhaiten jakamalla jokaiselle asemalle kaavake, johon asentajat täyttävät 

mahdolliset puutteet sekä virheet. Kaavakkeiden perusteella pystytään 

jatkossakin havaitsemaan välittömästi virheet ja korjaamaan ne. 

Materiaalien osalta linjan toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti näiden 

kaavakkeiden se materiaalihuoltohenkilökunnalta saatavan palautteen 

perusteella ja pyritään jatkuvaan parantamiseen materiaalien osalta.  

 

 

13 YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMÄT 
 
 

Työ on ollut kokonaisuudessaan erittäin haastava ja antanut todella paljon. 

Työn edetessä on päivittäin tullut eteen uusia asioita, näiden selvittäminen 

on ollut erittäin mielenkiintoista. Työ on antanut täysin uuden käsityksen 

siitä, miten paljon työtä sisältyy pelkästään materiaalivirran suunnitteluun 

linjatuotannossa. Työssä voidaan todeta onnistuneen siinä vaiheessa, kun 

asemilta ei saada virheistä palautetta ollenkaan. Käytännössä työ jatkuu 

tulevaisuudessakin rakenteissa mahdollisesti tapahtuvien muutosten 

myötä. Työ on ongelmistaan ja vaikeudestaan riippumatta kuitenkin ollut 

erittäin palkitseva tulevaisuutta ajatellen.  
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