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Tässä tutkimuksessa määritetään laajamittainen tuotannonohjauksen käsite kaivosteollisuuden toimialalle. Työssä 

tutkitaan myös tuotannonohjausjärjestelmien soveltuvuutta kaivosteollisuuteen ja arvioidaan niiden tuomia 

mahdollisuuksia tiedon hallintaan ja tuotannollisen toiminnan tehostamiseen. Näitä tutkimusaiheita ei ole vielä 
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kohdeyrityksessä, Kemin kaivoksella olennaisina tutkimuskohteina muuttuvan tuotannollisen tilanteen takia. 

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on luoda kaivosteollisuuteen soveltuva tuotannonohjauksen viitekehys, jonka 

pohjalta voidaan määrittää työn tilaajan tuotannonohjauksen sisältö ja muodostaa kehitysehdotuksia ohjauksen 

tehostamiseksi. Työn toinen tavoite on kuvata kaupallisen tuotannonohjausjärjestelmän, Schneider Electricin Amplan 

toiminta ja arvioida sen soveltuvuus Kemin kaivokselle. Tavoitteet saavutetaan käyttämällä teoreettista näkökulmaa 

käytännön tutkimuksen pohjana. 

Työn teoreettinen osa kuvaa kirjallisuustutkimuksen avulla tutkimukselle olennaisimpien aihepiirien, 

kaivostoiminnan, tuotannonohjauksen ja tuotannonohjausjärjestelmien teoreettisen taustan. Kaivosteollisuuteen 

sopiva tuotannonohjauksen viitekehys luodaan kirjallisuustutkimuksen ja suomalaisilla kaivoksilla tehtävän 

puolistrukturoidun haastattelututkimuksen avulla. Teoreettinen käsittely ja haastattelututkimus tukevat lisäksi Kemin 

kaivoksella tehtävää tapaustutkimusta, jossa haastattelujen ja havainnoinnin perusteella määritetään kaivoksen 

tuotannonohjausperiaatteet ja kehitysehdotukset. Amplan soveltuvuutta arvioidaan ensisijaisesti vertaamalla sen 

ominaisuuksia tapaustutkimuksen kehitysehdotuksiin. 

Tutkimuksen tuloksena kaivosteollisuuteen on onnistuttu teoreettisesti soveltamaan yleisiä 

tuotannonohjausperiaatteita ja määrittämään tuotannonohjausjärjestelmien rooli ohjaustoiminnoissa. 

Tuotannonohjauksen määritelmä pitää sisällään prosessin, jolla kaivokset suunnittelevat ja toteuttavat 

tuotantotavoitteensa, seuraavat tuotantoa tunnuslukujen avulla ja pitävät yllä jatkuvan kehityksen prosessia. Tämä 

määritelmä laajentaa kaivosteollisuuteen liittyvää kirjallisuutta teollisuustalouden käsitteillä. 

Tuotannonohjausjärjestelmät ovat järjestelmiä integroivia sovelluksia, joiden rooli kaivosteollisuudessa on erityisesti 

jatkuvan kehityksen ja mittaamisen tukemisessa. Tiedon hallinnalla on suuri rooli kaivostoiminnan ohjauksessa, joten 

erilaisilla tiedon keruuseen ja analysointiin erikoistuneilla järjestelmillä on potentiaalia ohjauksen tehostamisessa.  

Työssä tuloksina saatu tuotannonohjauksen viitekehys ja tuotannonohjausjärjestelmien käsittely ovat sisällöltään 
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Abstract 

This research creates a comprehensive understanding of production control in mining industry. Thesis also examines 

manufacturing execution systems’ applicability to mining industry and evaluates their potential in data management 

and optimizing production activities. Current literature does not include comparable researches. Changes in produc-

tion capacity and resources launched the need to research these topics at Kemi mine. 

The first research objective is to create a framework of production control that is applicable to mining industry. This 

framework will be used to define Kemi mine production control activities and to create development suggestions to 

those activities. The second research objective is to describe a commercial manufacturing execution system, Schnei-

der Electric Ampla functionalities and evaluate its applicability to Kemi mine. The research goals are accomplished 

by using theoretical background to support the practical research 

Theoretical part of this thesis uses literature review to define the most relevant research topics: mining industry, 

production control and manufacturing execution systems. Theoretical findings are reinforced with a semi-structured 

interview research on Finnish mines to create a framework of production control in mining industry. Theoretical 

framework and the interview findings support the case research at Kemi mine, which consists of interviews and 

continuous observation to define Kemi mine production control principles and development needs. Ampla applicabil-

ity is estimated primarily by comparing its characteristics to case research development needs. 

As a result of this research, universal production control principles have been applied to mining industry taking in-

dustry specific characteristics into account. Role of manufacturing execution systems in mining industry was also 

defined. Production control in this thesis is a process that is used to plan and execute production, monitor processes 

with performance indicators and to maintain continuous improvement in processes. This definition expands mining 

industry related literature with industrial engineering concepts. Manufacturing execution systems are applications that 

integrate company systems and their role in mining industry is to support continuous improvement and measuring. 

Data management has a major role in controlling mine production, therefore different systems specialized in data 

collection and analyzing have potential in optimizing control functions. The theoretical frameworks of production 

control and manufacturing execution systems in this thesis are general descriptions, which makes them applicable to 

other practical uses. 

The most relevant research results to Kemi mine are the development suggestions to production control and the eval-

uation of Ampla applicability. Implementing standard processes is one of the key aspects in developing production 

control, because increasing standard activities enhances controllability, predictability and measurability. Standardiz-

ing data management is one of the most important requirements for Ampla operability at Kemi mine.  The principles 

in case research results are applicable in other industries, as results have been created using general theoretical back-

ground. 
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 Alkusanat 

Tämän tutkimuksen tavoite oli luoda Outokummun Kemin kromikaivokselle 

kehitysehdotuksia tuotannonohjauksen tehostamiseksi. Lisäksi tutkittiin kaupallisen 

tuotannonohjausjärjestelmän, Schneider Electricin Amplan soveltuvuutta Kemin 

kaivokselle. Aiempien kesätyökokemuksien kautta tutuksi tullut Outokummun 

työympäristö on saanut tämän diplomityön aikana täysin uudenlaista sisältöä, sillä 

olen päässyt tutustumaan itselleni suhteellisen tuntemattomaan kaivosteollisuuden 

toimialaan. Uusien asioiden opettelussa auttoi suuresti mahdollisuus tehdä kolmen 

kuukauden kesätyöjakso diplomityöjakson puolivälissä, jolloin tutustuin entistä 

paremmin kaivoksen toimintaan ja sain aikaa jäsennellä diplomityöni sisältöä. 

Antoisinta tämän työn tekemisessä onkin ollut juuri uusien asioiden opettelu ja 

niiden yhdistäminen opiskelujen aikana hankittuun teoreettiseen osaamiseen. 

Jälkeenpäin katsottuna tämä diplomityö on tuonut tärkeän käytännön kokemuksen 

opintojen ohelle ja toiminut erinomaisena tapana siirtyä opinnoista kohti työelämää. 

Diplomityöni aikana olen ollut etuoikeutettu työskentelemään useiden 

ammattilaisten kanssa, jotka ovat opastaneet minua itselleni uusien asioiden kanssa 

ja osallistuneet pyytteettömästi työni kehittämiseen. Haluankin osoittaa erityiset 

kiitokseni Jyrki Salmelle ja Risto-Matti Toivaselle Kemin kaivokselta, jotka 

perehdyttivät minut kaivosteollisuuteen ja ohjasivat alusta lähtien työtäni kohti 

Kemin kaivoksen tarpeita. Lisäksi kiitokset kuuluvat Veli-Matti Järviselle Schneider 

Electriciltä ja CGI:n Antti Koivistolle, jotka omien töidensä ohella antoivat 

merkittävän panoksen työn valmistumiselle. Kiitän myös työtä yliopistolta 

valvoneita Hanna Kropsu-Vehkaperää ja Pekka Kessiä, jotka varmistivat 

tutkimusprosessin rakentumisen diplomityölle vaaditulle tasolle. Tämän työtä 

valvoneen ja ohjanneen ryhmän lisäksi kiitos kaikille, jotka ovat tavalla tai toisella, 

tietoisesti tai tietämättään olleet mukana työni valmistumisessa. 

Käytän tätä tilaisuutta myös kiittääkseni perhettäni ja ystäviäni siitä, että olette 

antaneet sisältöä vapaa-aikaani työn tasapainoksi. Myös opiskelukaverit ansaitsevat 

tunnustuksensa, joten haluan kiittää Käpykaartia kaikista opiskeluvuosista, 

lukuisista yhdessä käydyistä kursseista ja siitä inspiraatiosta, jota teiltä on saanut 

niin opintoihin kuin myös työelämään siirtymisessä. Lopuksi osoitan suurimmat 

kiitokseni Miiralle jatkuvasta tuesta opintojeni alusta lähtien ja myös tulevissa 

koitoksissa. 
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1 Johdanto 

Outokumpu Chrome Oy:n omistama Kemin kaivos on EU-alueen ainoa 

kromikaivos. Ferrokromin maailman markkinoilla suurimpien kilpailijoiden 

kapasiteettiongelmista sekä ruostumattomien teräslaatujen korkeasta kysynnästä 

johtuen Outokumpu on kaksinkertaistanut ferrokromituotantonsa, jonka 

seurauksena myös Kemin kaivoksen vuosituotanto kaksinkertaistetaan. Tuotannon 

kasvun seurauksena myös kaivoksen materiaali- ja informaatiovirrat kasvavat, mikä 

luo nykyiselle tuotannonjohdolle ja – ohjaushenkilöstölle kasvavia haasteita niin 

tiedonhallinnan kuin ohjattavuudenkin suhteen. Tuotantomäärien lisäämisen 

jälkeenkin päivittäistä tuotannonohjausta halutaan kaivoksella hoitaa turvallisesti, 

systemaattisesti ja tehokkaasti, jotta kaivos täyttää osuutensa Outokummun pitkän 

tähtäimen markkinasuunnitelmassa. 

1.1  Tutkimuksen tausta 

Tämän opinnäytetyön taustalla on Kemin kaivoksen ja Schneider Electricin välillä 

käyty yhteydenpito liittyen kaupallisten tuotannonohjausjärjestelmien 

hyödyntämismahdollisuuksiin kaivosteollisuudessa. Kaivoksella luotu, nykyinen 

tuotannonohjausjärjestelmä perustuu päivittäisiin palaverikäytäntöihin, joissa 

hyödynnetään osin automaattisesti, osittain manuaalisesti kerättyä tuotantotietoa 

prosessien hallitsemiseksi. Nykyisen järjestelmän painopiste onkin mahdollisimman 

prosessimainen tuotantopoikkeamien hallinta ja prosessien ohjaaminen 

tunnuslukuja seuraamalla. Kasvavien tuotantomäärien luoma paine tehostaa tätä 

prosessia onkin toinen työtä taustoittava tekijä. Kahden suuren kansainvälisen 

yrityksen aito mielenkiinto työn tuloksesta on suurin motivoiva tekijä tutkimuksen 

suorittamiselle.  

1.2  Tutkimusongelma ja -kysymykset 

Tuotantomäärien kasvattamisesta Kemin kaivoksella seuraa suurempi datan 

keräämisen ja prosessoinnin automatisoinnin tarve, johon liittyen tässä työssä 

selvitetään teoreettisesta näkökulmasta lähtien kehitystarpeet Kemin kaivoksen 

tuotannonohjauksessa ja tutkitaan kaupallisen tuotannonohjausjärjestelmän 

mahdollisuuksia näiden tarpeiden täyttämisessä. 

Työn ensimmäisenä tavoitteena on luoda kuvaus tuotannonohjauksen ja MES 

(Manufacturing Execution System) -järjestelmien teoreettisesta sisällöstä ja soveltaa 

käsitteet kaivosteollisuuteen toimialan erityispiirteet huomioiden. Ongelman 

ratkaisemisesta mielenkiintoista ja haasteellista tekevät erilaisten lähteiden, kuten 
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kirjallisuuden, haastattelujen ja havainnoinnin yhdistäminen yhdeksi päätelmäksi. 

Työn toinen tavoite on luoda kehitysehdotuksia Kemin kaivoksen 

tuotannonohjaukseen ja arvioida yöhön esivalitun tuotannonohjausjärjestelmän, 

Amplan mahdollisuudet kaivoksella. Työssä määritetään Amplan käyttöönoton 

vaatimukset sekä sen tuomat hyödyt Kemin kaivoksen 

tuotannonohjausjärjestelmälle. Tuotannonohjausta ja MES -järjestelmiä 

kaivosteollisuuden kontekstissa ei ole aiemmin käsitelty suomalaisessa tai 

englanninkielisessä kirjallisuudessa, mikä tuo tutkimukseen ainutlaatuista sisältöä. 

Työn pääongelmana on selvittää, miten valmistavassa teollisuudessa kehitettyjä 

tuotannonohjauksen menetelmiä ja käsitteitä on sovellettu kaivosteollisuudessa ja 

miten kaivostoiminnan tuotannonohjausta voidaan edelleen kehittää näillä 

periaatteilla. Tämän tutkimusongelman ratkaisemiseksi tälle opinnäytetyölle on 

muodostettu neljä tutkimuskysymystä, joiden avulla tutkimusongelma on rajattu ja 

jaettu osiin: 

 

TK1. Miten tuotantoa ohjataan kaivoksilla? 

TK2. Mikä on MES –järjestelmien rooli kaivoksissa? 

TK3. Miten kaivosten tuotannollista toimintaa voidaan kehittää yrityksen 

johtamisjärjestelmän ja sitä tukevan tuotannonohjaus -järjestelmän 

(MES) avulla? 

TK4. Mitä kaupallisen tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto 

edellyttää Kemin kaivokselta? 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys on noussut esille keskusteltaessa tämän työn 

tavoitteista ja arvosta Kemin kaivokselle. Työn tulosten kannalta on tärkeää 

ymmärtää mitä tuotannonohjauksella yleisesti tarkoitetaan ja mitä erityispiirteitä 

kaivosteollisuus siihen tuo. Toinen tutkimuskysymys nousi esille huomattaessa, että 

kyseiseen työn tulosten kannalta olennaiseen ongelmaan ei kirjallisuudesta löytynyt 

vastausta. Kaksi viimeistä kysymystä ovat peräisin työn alun perin laukaisseesta 

tuotannonohjausjärjestelmien tutkimisen tarpeesta kaivosteollisuusympäristössä. 

Tuotannonohjausjärjestelmän tuomien hyötyjen ja sovellettavuuden arviointi ovat 

tärkeimpiä asioita järjestelmän hankintapäätöstä tehtäessä. 

1.3  Tutkimuksen toteutus ja rakenne 

Tässä työssä määritetään aluksi kirjallisuustutkimuksen avulla kaivosteollisuuden, 

tuotannonohjauksen ja MES –järjestelmien sisältö yleisesti. Kirjallisuustutkimus 

tukee työn empiiristä tutkimusta jossa on kaksi vaihetta: haastattelututkimus 

suomalaisilla kaivoksilla sekä laadullinen tapaustutkimus Kemin kaivoksella. 

Haastattelututkimuksen tavoitteena on löytää tuotannonohjauksen ominaispiirteitä 

ja menetelmiä kaivosteollisuudessa, jotta saadaan vastaus työn ensimmäiseen ja 

toiseen tutkimuskysymykseen. Empiirisen tutkimuksen toisessa osassa määritetään 

Kemin kaivoksen tuotannonohjauksen kehitystarpeet, Ampla-tuotannonohjaus-

järjestelmän toiminnallisuudet ja arvioidaan järjestelmän soveltuvuutta ja 

mahdollisuuksia Kemin kaivoksella. Samalla vastataan tutkimuskysymyksiin 3 ja 4. 

Kirjallisuustutkimuksessa viitataan kaivosteollisuuden, tuotantotalouden ja 

tietojärjestelmien alojen kirjallisuuteen ja tieteellisiin julkaisuihin. Teoreettinen 

käsittely aloitetaan kaivostoiminnan ja sen erityispiirteiden määrittelyllä, jotta 

saadaan rajattua tuotannonohjauksen ja MES –järjestelmien käsittely 

kaivosteollisuuteen (kappaleet 2, 3 ja 4). Teoreettista käsittelyä täydennetään 
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empiirisen osan aluksi haastattelututkimuksella (kappale 5). Haastattelututkimuksen 

menetelmänä on puolistrukturoitu haastattelulomake (Liite 1), joka rakennetaan 

vastaamaan teoreettisessa osassa luotua ymmärrystä tuotannonohjauksesta. Tällöin 

haastatteluista kerättävä aineisto tukee työn teoriaa ja lisää Kemissä jatkuvalla 

havainnoinnilla luotua ymmärrystä kaivosteollisuuden tuotannonohjauksesta. Työn 

rakennetta on avattu Kuvassa 1. 

 

Kuva 1. Työn rakenne. 

 

Empiirisessä osassa tehtävälle laadulliselle tapaustutkimukselle on tyypillistä, että 

aineistoa kerätään havainnoinnilla ja seuraamalla ilmiötä sen omassa 

ympäristössään, jossa teorian roolina on auttaa tutkimuksen suorittamista ja kehittää 

kyseisen teorian sisältöä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Teoreettisessa 

osassa luodun viitekehyksen toisena tarkoituksena on siis mahdollistaa Kemin 

kaivoksen tuotannonohjauksen nykytilan ja kehitysehdotusten määrittäminen, 

Ampla –tuotannonohjausjärjestelmän soveltuvuuden arviointi sekä järjestelmä-

projektin vaatimukset. Kehitysehdotusten ja Amplan soveltuvuuden arviointi ovat 

työn tilaajan kannalta olennaisimmat osatavoitteet tutkimukselle. Aineistoa 

empiirisessä osassa hankitaan henkilöstön haastatteluilla (Liite 2), Outokummun ja 

Ampla järjestelmän toimintaa kuvaavia dokumentteja tutkimalla sekä jatkuvalla 

havainnoinnilla. 

Tapaustutkimus Kemin tuotannonohjauksen nykytilasta aloitetaan kuvaamalla 

tuotantoprosessi sekä sen suunnittelu. Lähteinä käytetään havainnointia, henkilöstön 

haastatteluja ja kaivoksen sisäisiä dokumentteja. Samalla tavalla kuvataan Kemin 

tuotannonohjausjärjestelmän nykytila, jolloin kappaleet 6 ja 7 kuvaavat Kemin 

kaivostoiminnan ja tuotannonohjausjärjestelmän toiminnan. Teoreettiseen 

viitekehykseen peilaten esitetään seuraavassa vaiheessa kehitysehdotuksia Kemin 

kaivoksen tuotannonohjaukseen (kappale 8), johon verrataan Amplasta luotua 

järjestelmäkuvausta (kappale 9). Tällöin saadaan luotua arvio Amplan 

soveltuvuudesta Kemin kaivokselle. Tutkimuksen tulokset ja vastaukset 

tutkimuskysymyksiin kootaan lopuksi yhteen johtopäätöksissä (kappale 10). 

Johtopäätöksissä arvioidaan myös tehtyä tutkimusta kriittisesti ja pohditaan 

mahdollisia jatkotutkimuksen kohteita. 
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2 Johdatus kaivostoimintaan 

Kaivosteollisuus kattaa käsitteenä avolouhokset, maanalaiset kaivokset ja niiden 

yhteyteen rakennetut malminkäsittelylaitokset, kuten rikastamot sekä myös 

varastointi-infrastruktuurin. Kaivannaisteollisuuden piiriin lasketaan metallisten 

malmien, teollisuusmineraalien ja kiviainesten etsinnän lisäksi myös kaivos-

toimintaan liittyvät laitevalmistajat ja urakoitsijat. Kaivoksen päätehtävät koostuvat 

malmin irrottamisesta ja nostamisesta maan pinnalle, sekä puhtausasteen 

nostamisesta rikastamossa. (Vuorimiesyhdistys r.y. 1964, Hakapää & Lappalainen 

2009.) 

Kaivos määritellään mineraalien tuotantolaitoksena, joka louhii 

hyödyntämiskelpoisia mineraaleja irti maankuoresta ja erottaa ne hyödyntämiseen 

kelpaamattomasta kivestä. Kaivoksen tuottama malmi puolestaan on luonnollisin 

tavoin maa- tai kallioperään kerääntynyt mineraaliesiintymä, joka voidaan 

taloudellisesti kannattavasti irrottaa ja hyödyntää. Taloudellinen kannattavuus 

kattaa tässä koko prosessin louhinnasta rikastukseen ja jatkojalostukseen. 

Teknologian ja toimintamallien kehittyessä kaivosteollisuudessa, on siis mahdollista 

harkita uudelleen jo löydettyjen ja hylättyjen mineraaliesiintymien hyödyntämistä. 

Kannattavuutta voidaan hallita kaivostoiminnassa myös ohjaamalla 

mahdollisuuksien mukaan tuotantoa alueille, joissa hyödynnettävän mineraalin 

pitoisuus on korkeimmillaan tai nostamalla tuotantotehokkuutta tehokkaammilla 

koneilla ja työtavoilla. (Hakapää & Lappalainen 2009, Heikkinen ym. 2005, Thrush 

1968.) 

Suomalaiselle kaivostoiminnalle ovat ominaisia pienet ja heikon pitoisuuden 

omaavat esiintymät, mikä onkin johtanut siihen, että suomalaisen 

kaivosteollisuuden laitekehitys ja tuotantomenetelmät ovat huippuluokkaa niin 

tuottavuuden kuin taloudellisuuden näkökulmista. Kaivostoiminnan merkitys näkyy 

Suomessa lisäksi taloudellisten kerrannaisvaikutusten kautta. Syntyvien pysyvien 

työpaikkojen ohella kaivostoiminta työllistää myös lähialueiden rakennus-, 

logistiikka- ja korjaamoalan toimijoita sekä kaivannaisalan urakoitsijoita. Raaka-

aineita kaivos- ja mineraaliteollisuudesta viedään erityisesti teräs-, paperi- ja 

rakennusteollisuuteen. Näkyvin piirre suomalaisessa kaivostoiminnassa tällä 

hetkellä on valtiollisten kaivosyhtiöiden toiminnan loppuminen ja ulkomaisten 

suuryhtiöiden kasvava kiinnostus Suomen esiintymistä ja kaivososaamisesta. 

(Hakapää & Lappalainen 2009, Heikkinen ym. 2005.) 

2.1  Kaivoksen elinkaari ja tuotantoprosessi 

Kun tarkastellaan kaivosta elinkaarimallin (Levitt 1965) mukaisesti, voidaan 

tunnistaa vaiheet: malminetsintä (kasvuvaihe), tuotanto (kypsyysvaihe) ja 
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kaivostoiminnan lopettaminen (lopetusvaihe) (Taulukko 1). Malminetsintä on 

pitkäkestoinen vaihe, jossa tavoitteena on erilaisten geologisten tutkimusten keinoin 

löytää mineraaliesiintymä, joka voidaan taloudellisesti kannattavasti hyödyntää. 

Joissain määritelmissä erotetaan kaivoksen suunnittelu ja kannattavuuslaskelmat 

sekä kaivoksen perustamisen omiksi vaiheikseen (Teck 2009). Kannattavuuden 

laskeminen on kuitenkin koko malminetsinnän ajan jatkuva prosessi, jolla 

selvitetään mahdollisuuksia perustaa kaivos, joten tässä sitä ei eroteta omaksi 

vaiheekseen. Kaivoksen perustamisen ja rakennusvaiheen voisi erottaa omiksi 

vaiheikseen, mutta toisaalta kaivoksen rakentaminen on prosessi, joka jatkuu myös 

tuotannon aikana, joten sitä ei ole syytä erottaa tuotantovaiheesta. Kaivostoiminnan 

lopettaminen on myös mittava prosessi ja sen vaikutus kaivostoiminnan 

kannattavuuteen on arvioitava jo suunnitteluvaiheessa. Tämän työn kannalta 

olennaisinta kaivoksen elinkaaressa on tuotantovaihe ja erityisesti kaivostoiminnan 

vaihe. (MABC 2008, Teck 2009.) 
 

Taulukko 1. Kaivostoiminnan elinkaari (mukailtu Heikkinen ym. 2005). 

 

Kaivoksen tuotantovaihe alkaa, kun löydetty esiintymä on arvioitu 

kannattavuuslaskelmilla ja käynnistyvälle kaivostoiminnalle on varmistettu lailliset 

ja toiminnalliset edellytykset, tuotteen markkinat, ympäristönäkökulmat sekä muun 

muassa riskikartoitus. Tuotantovaiheeseen lasketaan kuuluvan kaivoksen 

rakennusvaiheen lisäksi malmin louhinta, rikastus, sekä rikasteen kuljetus 

asiakkaille (MABC 2008). Louhintamenetelmänä käytetään joko avolouhintaa tai 

maanalaista louhintaa. Nämä kaksi eroavat tuotantomenetelmiltään ja haasteiltaan 

hyvin paljon toisistaan. Avolouhinnassa joudutaan huomioimaan melu- ja 

ympäristöhaittoihin liittyviä tekijöitä sekä sivukiven sijoittamista huomattavasti 

enemmän. Maanalaisessa louhinnassa puolestaan kaivoksen turvallinen suunnittelu, 

louhintatekninen toteutus, sähkön ja veden saatavuus sekä tuuletusasiat tuottavat 

vaikeuksia. Malmin geometriasta (asento, koko, muoto ja sijainti maaperässä) 

riippuu, kumpaa louhosmenetelmää käytetään. Yleensä aloitetaan avolouhoksella ja 

siirrytään myöhemmin maanalaiseen louhintaan. Tällöin haasteena on oikea-

aikainen maan alaisen louhoksen rakentaminen, jossa yleensä kestää useampia 

vuosia ennen malmin louhintavaiheeseen pääsyä. (Hakapää & Lappalainen 2009, 

Heikkinen ym. 2005, Teck 2009.) 

Elinkaaren vaihe Sisältö Kesto 

Malminetsintä  Aluevalinta 

Alueelliset tutkimukset 

Kohdentavat tutkimukset 

- alueen potentiaali 

Kohteelliset tutkimukset 

- esiintymän laajuus ja laatu 

Inventointikairaus 

Tutkimuskuilut 

Kannattavuustutkimukset 

5 – 30v 

Tuotanto Kaivoksen perustaminen ja rakentaminen 

Kaivostoiminta 

- Louhinta 

- Rikastus 

- Rikasteen kuljetus 

10 – 50v 

Kaivostoiminnan 

lopettaminen 

Kaivoksen sulkeminen 

Kaivostoiminnan alasajo 

Jälkihoidon suunnittelu 

useita vuosia 
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Avo- ja maanalaisessa louhinnassa malmi irrotetaan yleensä räjäyttämällä. 

Maanalaisessa malmituotannossa louhintaa edeltää peränajovaihe, jossa luodaan 

kulkuyhteydet malmin luokse. Peränajossa kiveen porataan reikiä, jotka panostetaan 

ja räjäytetään räjähdysaineella. Tämän jälkeen irrotettu sivukivi lastataan ja 

kuljetetaan pois. Tarvittaessa syntynyttä tunnelia tuetaan vielä vaijeripultituksen, 

verkotuksen ja ruiskubetonoinnin keinoin. Niin louhintaa kuin peränajoakin tehdään 

pääpiirteittäin samalla poraus-panostus-räjäytys-lastaus –prosessilla. Maanalaisessa 

louhinnassa on vielä huomioitava tyhjennettyjen louhosten täyttö, johon käytetään 

tyypillisesti irrotettua sivukiveä ja kovettuvaa sideainetta. Avolouhinnassa sivukivi 

kuljetetaan niille varatuille läjitysalueille. Louhinnan jälkeen malmi murskataan 

rikastamon prosessiin sopivaksi puristus- tai iskumurskaimilla. Rikastamossa 

louhittua kiviainesta jauhetaan esimerkiksi kuula-, tanko- tai autogeenimyllyillä. 

Lisäksi käytetään erilaisia luokittelevia seuloja partikkelikoon säätämiseksi eri 

vaiheissa. Kun kiviaines on jauhettu ja lajiteltu, alkaa varsinainen rikastusprosessi, 

jossa arvottomia aineksia erotetaan kiviaineksesta. Tässäkin vaiheessa menetelmiä 

on useita ja ne voivat perustua esimerkiksi painovoimaan, vaahdotukseen tai 

magnetismiin. Rikastusprosessin jälkeen rikasteet varastoidaan kuljetusta varten. 

Rikasteet kuljetetaan muuhun teollisuuteen jatkojalostettavaksi. (Rissanen 2010.) 

Kaivostoiminnan tuotannollisen vaiheen pituus riippuu esiintymän koosta ja 

laadusta sekä jatkuvasti muuttuvasta, louhittavan malmin markkina-arvosta. 

Malmin määritelmän mukaisesti louhinnan tulee olla taloudellisesti kannattavaa, 

joten kaivostoiminta voidaan joutua keskeyttämään markkinatilanteen vuoksi 

pitkäksikin aikaa, kunnes louhinta on suhdannevaihtelujen puolesta taas 

kannattavaa. Kaivostoiminnan elinkaaressa tuotantovaihe on ainoa todellinen 

nettovoittoa tekevä vaihe, jolla usein joudutaan osittain kustantamaan myös 

malminetsinnän, kehittämisen ja varhaisen tuotannon vaiheet sekä mahdollisten 

uusien kohteiden (esimerkiksi syvennys tai laajennus) alkuvaiheita. (Hakapää & 

Lappalainen 2009, Heikkinen ym. 2005, Aaltonen ym. 2012.) 

Kaivostoiminnan kokonaiskannattavuuden arviointiin liittyy cutoff-käsite. 

Cutoff on raja-arvo louhittavan kiviaineksen mineraalipitoisuudelle, jonka 

yläpuolella toiminta on kannattavaa eli louhittava kiviaines on malmia sen 

määritelmän mukaisesti. Cutoff-arvoon vaikuttavat muun muassa louhittavien 

mineraalien hinnat, kaivoksen käyttökustannukset, malmin 

rikastettavuusominaisuudet sekä käytössä olevan kapasiteetin hyödyntämisaste. 

Cutoff-arvon ylittävän malmin louhinta ja jatkokäsittely kasvattavat täten 

kaivosyhtiön toiminnassaan tekemää taloudellista tulosta kokonaisuudessaan. 

(Hakapää & Lappalainen 2009.) 

2.2  Kaivostoiminnan erityispiirteet 

Kaivosteollisuudessa on monia erityispiirteitä, jotka erottavat sen esimerkiksi linja- 

ja prosessituotannosta. Kaivostuotantoa on ohjattava niin, että nämä erityispiirteet 

otetaan huomioon. Ohjauksessa huomioitavia asioita on niin toiminnan 

ympäristössä kuin myös tilaus-toimitusketjun luonteessa. Taulukossa 2 on listattuna 

merkittävimpiä mineraali- ja kaivosteollisuuden erityispiirteitä verrattuna linja- ja 

prosessituotannon vastaaviin. 
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Taulukko 2. Mineraali- ja kaivosteollisuuden vertailu autoteollisuuteen (mukailtu 
Dunstan ym. (2006)). 

Mineraali- ja kaivosteollisuus Linja- ja prosessituotanto 

Rikastamoa ei haluta pysäyttää, joten 

tuotanto on jatkuvasti työntöohjauksella 

Tuotantolinja voidaan pysäyttää, joten 

voidaan imuohjata tuotantoa 

Tuotanto on jatkuva yksikkö ja toimii 

kellon ympäri 

Tuotanto on toisistaan erotettavissa 

yksiköissä ja toimii korkeintaan 

päivän sykleissä 

Fyysisesti vaikea ja muuttuva 

työympäristö 

Tavanomaiset ja stabiilit olosuhteet 

Vaihtelevat raaka-aineet Hallitut raaka-aineet 

Maantieteellisesti etäiset tuotantoalueet Keskitetyt tehtaat 

 

Kaivostoiminnan erityispiirteiden vaikutus tuotantoon on välitön, mutta niitä on 

vaikea hallita. Malmin sijainti määrittää kaivoksen paikan ja on toimittava 

vaikeiden olosuhteiden kanssa. Lisäksi tuotantoalueet vaihtuvat jatkuvasti ja niistä 

saadaan koko ajan uutta tietoa, joka tulee ottaa huomioon. Yksi 

tuotannonohjauksellisesti vaikeimmista asioista kaivosteollisuudessa on 

rikastamoiden syöttö. Rikastamojen prosessit häiriintyvät virtaamavaihteluista, 

joten ne halutaan pitää mahdollisimman yhtäjaksoisesti käynnissä. Tämä pakottaa 

ohjaamaan kaivoksen materiaalivirtaa työntöohjauksella, joka johtaa keskeneräisen 

tuotannon kertymiseen pullonkaulojen takia. Tätä kautta kaivosteollisuudessa 

painotetaan usein toimituskyvyn maksimointia korkean sitoutuneen pääoman 

kustannuksella. (Johnson 2007, Dunstan ym. 2006.) 

2.3  Kaivoslaki 

Kaivoslaki kattaa koko kaivostoiminnan elinkaaren ja varmistaa, että kaikki tämä 

kaivostoiminta malminetsinnästä toiminnan lopettamiseen on niin 

yhteiskunnallisesti, taloudellisesti kuin ekologisestikin kestävää. Laki turvaa 

kaikkien kaivostoimintaan liittyvien tahojen etuja huomioiden kaivostoiminnan 

harjoittamisen edellytykset, toimintaan liittyvien kiinteistön- ja maanomistajien 

oikeusasemat sekä toiminnan vaikutukset ympäristöön. Lain tarkoitusperiin kuuluu 

myös kaivosturvallisuuden edistäminen. Kaivoslain lisäksi kaivostoimintaan 

vaikuttavat myös ympäristölainsäädäntö, EU.n kautta tuleva sääntely sekä ihmisten 

yleiset perusoikeudet. (Tukes 2012, Finlex Lainsäädäntö 2011.) 

Valtaosa kaivoslaista määrittelee erilaisia toimintaan ja sen aloittamiseen 

liittyviä lupa-asioita. Ennen varsinaisen kaivostoiminnan aloittamista, on toimijan 

hankittava muun muassa ympäristölupa, vesitalouslupa räjähteiden ja kemikaalien 

käyttöön ja varastointiin tarvittavat luvat. Näiden lisäksi kaivostoiminnan 

aloittamista ja kehittymistä kontrolloidaan myös rakennusluvilla. Kaivostoiminnan 

lopettamiseen liittyen kaivoslakiin on määritetty pykäliä liittyen kaivosalueen 

kunnostamiseen, kaivosinfrastruktuurin ja rakennusten poistamiseen sekä 

kaivosalueen turvalliseksi saattamiseen. 
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Tuotantovaiheessa olevalle kaivokselle konkreettisimmin näkyvät osiot 

kaivoslaissa ovat luvut 11-14 toiminnanharjoittajan yleisestä velvollisuudesta 

huolehtia kaivosturvallisuudesta. Laki vaatii luomaan organisaation ja järjestelmän 

kaivosturvallisuuden taustalle, jossa on selkeästi määritellyt vastuualueet ja joka 

systemaattisesti selvittää kaivostoiminnan riskejä ja arvioi niitä. Tämä riskien 

kartoittaminen kattaa niin toimintatapoihin liittyvät riskit kuin myös kaivoksella 

käytettävien laitteistojen riskit. Esimerkiksi kaivoksen nostolaitteesta, sen 

rakenteiden kestävyydestä, ohjausjärjestelmän toimivuudesta ja vuosittaisista 

tarkastuksista säädetään tarkkaan. Riskien poistaminen on ensisijainen tavoite, 

mutta jos riskin poistaminen ei ole mahdollista, on arvioitava riskin vakavuusaste ja 

varmistettava turvallinen toiminta. Tähän liittyen kaivostoimijan on eristettävä 

vaaralliset alueet kaivoksessa ja keskeytettävä kaivoksen toiminta, kunnes 

turvallinen toiminta on taas mahdollista (Kaivoslaki §113). Muun muassa 

sortumavaaran omaavat alueet kaivoksessa liittyvät tähän pykälään. (Tukes 2012, 

Finlex Lainsäädäntö 2011.) 

Kaivoslain ja siinä määritetyn kaivosturvallisuusluvan avulla varmistetaan, että 

kaivostoiminta tukee kestävää kehitystä, ottaen huomioon kaikki kaivoksen 

sidosryhmät. Kaivosturvallisuusluvan saadakseen kaivoksen on pystyttävä 

esittämään ja päivittämään kaivoksen pelastussuunnitelma, työntekijöiden 

turvallisuuskoulutus ja kaivoskartta sekä huomioimaan kaivoksen sulkemisen 

edellytykset toiminnassaan. Kaivoslaissa määritetään siis toiminnan rajojen lisäksi 

selkeitä tehtäviä kaivostoimijalle, jotka lainmukaisessa toiminnassa on suoritettava. 

(Finlex Lainsäädäntö 2011.) 

 



16 

 

3 Tuotannonohjaus 

Tuotannonohjaus on jokaiselle yritykselle yksilöllinen, organisaation eri tasoilla 

toimiva prosessi, joka suunnittelee, tekee päätöksiä, valvoo tuotantotoimintoja ja – 

tehtäviä sekä niiden toteuttamista (Uusi-Rauva 1994.). Palmberg (2009 ja 2010) 

pohtii kattavasti tuotannonohjauksen ja -johtamisen määritelmää lähtökohtanaan 

artikkelitutkimuksen avulla tehty prosessin määritelmä: ”Prosessi on 

horisontaalinen toimintojen sarja, joka muokkaa syötteen tuotteeksi niin, että se 

täyttää asiakkaiden tai sidosryhmien tarpeet”. Tästä määritelmästä on vaikea johtaa 

yhtä yleisesti pätevää tuotannonohjauksen määritelmää, sillä prosessien määrä ja 

laatu vaihtelevat yritysten välillä. Palmberg päätyykin tutkimuksessaan kahteen 

määritelmään, jotka erottelevat tuotannonohjauksen yksittäisten prosessien 

ohjaamiseen ja kattavampaan tuotantojärjestelmän hallintaan. Tällöin 

tuotannonohjaus on joko: ”A) Ohjattu, systemaattinen lähestymistapa jatkuvaan 

prosessin analysointiin ja parantamiseen” tai ”B) Kokonaisvaltaista, yrityksen 

kaikkien toimintojen hallintaa ja arvokas näkökulma organisationaalisen 

tehokkuuden määrittämiseksi”. Lee ja Dale (1998) yhdistävät nämä kaksi 

määritelmää vielä yhdeksi kokonaisuudeksi: ” Tuotannonohjaus on sekä prosessien 

kehittämiseen tarvittavia työkaluja että koko organisaation liittämistä ohjaukseen ja 

se tulee olla kaikkien työntekijöiden ymmärrettävissä”.  (Palmberg 2009, Palmberg 

2010, Haverila ym. 2009, Lee & Dale 1998.) 

Ballard ym. (2009) listaavat tuotannonohjaukselle viisi periaatetta. Näiden 

periaatteiden sisältö korostaa kaikkien tuotannolliseen toimintaan liittyvien tahojen 

ottamista jollain tavalla mukaan ohjausprosessiin sekä virheistä oppimista. 

Tuotannonohjauksen periaatteita ovat: 

 Kasvata suunnitelman tarkkuutta toteutuksen lähestyessä 

 Ota töiden suorittajat mukaan suunnitteluun 

 Etsi ja poista suunniteltujen töiden pullonkauloja tiimin kanssa 

 Tee luotettavia lupauksia 

 Opi romahduksista  

Tuotannonohjauksen tehtäväkenttä koostuu tämän työn määritelmässä toimintojen 

suunnittelusta, päätöksenteosta, prosessienhallinnasta ja –valvonnasta sekä 

jatkuvasta parantamisesta. Tämä määritelmä on valittu, sillä se mukailee tieteellisen 

kirjallisuuden ja teollisuustalouden oppikirjojen yleistä ymmärrystä teollisuuden 

tuotannonohjauksesta. Suunnittelu toteutetaan tilaus- toimitusketjuun perustuvan 

suunnitteluhierarkian avulla, joka selvittää saatujen tilausten perusteella 

valmistuksen kuormitustarpeen, järjestää tilaukset yksityiskohtaiseen 

valmistussuunnitelmaan ja purkaa tilaukset osiin niin, että tarvittavat 

materiaalitilaukset ja valmistuksen aloitus voidaan tehdä oikea-aikaisesti. 

Tuotannonohjaukseen liittyy myös valmistuksen ohjaus, jonka sisältö määrittyy 

yrityksen tuotantomuodon perusteella. Päätöksentekoa yrityksen tuotannonohjaus 
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tekee johtamisjärjestelmänsä ja organisaationsa avulla. Mittaristoa ja tunnuslukuja 

käytetään valvontaan sekä valmistusvaiheessa huomattujen poikkeamien 

palauttamiseen suunnitteluketjussa ylöspäin. Jatkuva parantaminen on periaate, 

jonka mukaan tuotantoa valvottaessa huomattuja poikkeamia korjataan 

systemaattisella prosessilla. Tuotannonohjauksen tehtävien lisäksi käsitellään 

tuotannonohjauksen tarpeen muodostuminen sekä tuotannonohjauksen sisällön 

määräävät tuotantomuodot. (Paim ym. 2008, Tanskanen 2010, Haverila ym. 2009, 

Kauppinen ym. 1984.) 

Tässä kappaleessa jätetään käsittelemättä joitain tuotannonohjauksen 

näkökulmia, jotka eivät ole täysin sovellettavissa kaivostuotantoon. 

Tuotannonohjauksen kirjallisuudessa esiintyy periaatteita ja filosofioita, kuten Lean 

ja Just-in-Time, jotka korostavat keskeytymätöntä tuotteen kulkua tuotannon läpi, 

eli flowta. Käytännössä flow vaatii tuotannolta imuohjausta, jonka soveltaminen 

mineraali-, kaivos- ja metalliteollisuuteen on vaikeaa luonnostaan työntöohjautuvan 

tuotannon takia. Tämän kappaleen sisällössä on siis huomioitu edellisessä 

kappaleessa käsiteltyjen kaivosteollisuuden erityispiirteiden vaikutus 

tuotannonohjaukseen. 

3.1  Tuotannonohjauksen tarve, tavoitteet ja niiden hallinta 

Tarve kokonaisvaltaiselle tuotannonohjaukselle perustuu yrityksen osastojen ja 

toimintojen erilaisiin tavoitteisiin. Tuotannonohjauksella saadaan yrityksessä 

toimivat ihmiset, organisaatiot, johtamismenetelmät sekä muun muassa 

informaatiojärjestelmät toimimaan yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Mikäli 

yrityksen tuotantoa ohjataan vain jonkin osaston näkökulmasta, tullaan tilanteeseen, 

jossa valmistus ohjaa tuotantoa kohti yksinkertaista tuoteperhettä, talousosasto kohti 

pientä sitoutunutta pääomaa tai markkinointi kohti nopeita toimituksia ja laajaa 

tuotevalikoimaa. Kaikkien näiden tavoitteiden hallinta ja saavuttaminen 

mahdollisimman optimaalisesti on se tekijä, joka luo tarpeen tuotannonohjaukselle. 

(Haverila ym. 2009, Roos 1982.) 

Tuotannonohjauksen perustavoitteita ovat korkea toimituskyky, sitoutuneen 

pääoman minimointi (materiaaleihin, keskeneräiseen tuotantoon ja tuotevarastoihin 

sitoutunut pääoma), kapasiteetin korkea kuormitusaste ja tuotannon ohjattavuuden 

kehittäminen. Myös yrityksen strategiset tavoitteet vaikuttavat tuotannonohjaukseen 

(Roos 1982). Tuotannollisista tavoitteista myös laadun ja taloudellisuuden voi lisätä 

ohjauksen tavoitteeksi. Ohjauksen vaikeutta lisää näiden tavoitteiden keskinäinen 

ristiriitaisuus. Hyvän toimituskyvyn takaamiseksi yritys joutuu käyttämään 

välivarastointia koko tuotantoketjun matkalla, mikä lisää sitoutunutta pääomaa. 

Sitoutuneen pääoman minimointi puolestaan tarkoittaa varastotasojen pitämistä 

mahdollisimman alhaalla, joka osaltaan rajoittaa kapasiteetin kuormitusta. 

Valmistus haluaa puolestaan kuormittaa kapasiteettia mahdollisimman paljon 

tuottamalla standardia tuotetta suurissa erissä, joka on ristiriidassa moninaisten 

asiakasvaatimusten ja sitoutuneen pääoman minimoinnin kanssa. Ristiriitoja on 

havainnollistettu Kuvassa 2. (Haverila ym. 2009.) 
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Kuva 2. Tuotannonohjauksen ristiriitaiset tavoitteet (mukailtu Haverila ym. 2009). 

 

Toimituskyvyn hallinta on erilaisten kapasiteetin ja materiaalinhallinnan 

menetelmien käyttämistä markkinoiden toimitusvaatimusten täyttämiseksi. 

Toimituskyky mielletään tuotannonohjauksen tavoitteista helposti tärkeimmäksi, 

sillä sen muutokset näkyvät välittömästi asiakasrajapinnassa ja se on yksi yritysten 

tärkeimmistä kilpailuvalteista. Jotta yritys voi määrittää toimituskykynsä ja hallita 

sitä, on sen tunnettava tuote- ja välivarastotasonsa sekä kapasiteetin 

kuormitusasteensa. Toimituskyvyn määritys riippuu myös tuotteesta ja 

tuotantotavasta. Jos yritys valmistaa tasaerän vakiotuotteita ajanjaksossa, voidaan 

toimituskyky määrittää esimerkiksi tuotantovauhdin ja asiakkaiden vaatimien 

toimitusmäärien suhteena. Varasto -ohjautuvan tuotannon toimituskyvyn puolestaan 

määrittää lopputuotevaraston palvelukyky. (Haverila 2009, Krajewski 2007.) 

Kokonaisuudessaan toimituskyvyn hallinta on optimointia varastotasojen ja 

katemenetysten välillä. Liian suuret varastotasot sitovat pääomaa, mutta varmistavat 

toimituskykyä vähentämällä myöhästymisistä johtuvia katemenetyksiä. Matalat 

varastotasot puolestaan eivät sido niin paljon pääomaa, mutta heikentävät 

toimituskykyä. Tärkeää toimituskyvyn ja sitoutuneen pääoman hallinnassa on ottaa 

huomioon myös pullonkaulojen tuotantoa rajoittava vaikutus ja ymmärtää, että 

kaikki pullonkaulassa tekemättä jäänyt tuotanto jää lopullisesti tekemättä. 

Pullonkaulan tuotantotahti määrittääkin koko tuotantojärjestelmän kapasiteetin. 

Koko toimitusketju on sidottava yhteen niin, että tuotteet valmistuvat 

pullonkaulasta huolimatta juuri oikeaan aikaan. Näin saavutetaan tarvittava 

toimituskyky mahdollisimman pienillä varastotasoilla. (Haverila ym. 2009, 

Chakravorty & Atwater 2004.) 

Kapasiteetin kuormituksella ja kasvattamisella voidaan ratkaisevasti vaikuttaa 

yrityksen toimituskykyyn ja kokonaiskustannuksiin. Kapasiteetin kasvatus tapahtuu 

ennemmin isoina askelina kuin tasaisena lisäyksenä, joten sen kasvattaminen oikea-

aikaisesti on kustannusmielessä tärkeää (Olhager 2001). Kapasiteettia voidaan 

kasvattaa kysyntää seuraavasti, ennakoivasti tai kysynnän mukana. Kysyntää 

seuraamalla maksimoidaan kapasiteetin käyttöaste, minimoidaan kustannukset ja 

maksimoidaan investointien tuotto, sillä kapasiteetti pidetään kysynnän alapuolella. 

Toisaalta kysyntään vastaaminen, hitaat toimitukset ja ylityökustannukset 

muodostuvat ongelmiksi. Vastattaessa kysyntään ennakoivasti näitä ongelmia ei ole, 

sillä kapasiteetti on käytännössä aina kysynnän yläpuolella. Tällöin toisaalta on 
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ylikapasiteettia, joka nostaa kustannuksia. Kapasiteettia voidaan kasvattaa myös 

kysynnän mukaisesti, jolloin kapasiteetti on vuoroin pienempi, vuoroin suurempi 

kuin kysyntä. Tämä vaatii kysynnän tasaisen kasvun sekä ennustettavuuden, mutta 

toimiessaan mahdollistaa kokonaiskustannusten tasapainoisen jakautumisen. 

(Haverila ym. 2009, Olhager 2001.) 

Tuotannon ohjattavuus on yrityksen kykyä vastata tuotannonohjauksen 

perustavoitteisiin (Kuva 2). Yritys ei voi suuresti vaikuttaa toimialaan ja 

markkinoihin liittyviin ulkoisiin ohjattavuusominaisuuksiin, kuten 

toimitusaikavaatimuksiin, myynnin ennustettavuuteen ja asiakkaiden 

tuotevaatimuksiin. Sisäiset ohjausominaisuudet, kuten tuotantomuoto, läpäisyaika, 

keskeneräisen tuotannon määrä, tuotantokapasiteetti ja ohjausorganisaation rakenne 

ovat niitä, joihin tuotannonohjauksella voidaan vaikuttaa. Erityisesti läpimenoajan 

lyhentäminen, eli syötteiden muuttaminen tuotteiksi nopeammalla aikavälillä 

parantaa toimituskykyä, vähentää välivarastojen tarvetta ja nostaa kapasiteetin 

kuormitusta. Läpimenoajan lyhentyessä myös tuotannon läpinäkyvyys paranee ja 

pystytään nopeammin huomaamaan poikkeamia ja parantamaan tuotanto-

järjestelmän laatua. Myös tuotantokapasiteetin suunnittelu helpottuu prosessin 

nopeutuessa. Läpimenoajan lyhentämisen keinoja ovat valmistuserien koon 

pienentäminen, välivarastojen poisto ja materiaalivirtojen selkeytys. Läpimenoajan 

lyhentäminen voidaankin laskea yhdeksi tärkeimmäksi tuotannonohjauksen 

tavoitteeksi. (Haverila ym. 2009.) 

3.2  Tuotantomuodot ja niiden vaikutus tuotannonohjaukseen 

Tuotannonjohtamisen ja –ohjauksen sisältö riippuu yrityksen tuotantomuodosta. 

Yrityksen tuotantomuodon määrittyminen riippuu tuotteesta, valmistuserien koosta, 

tilausjärjestelmästä ja tuotteen toimitukseen liittyvästä logistiikasta. Tuotantomuoto 

on tapa, jolla yritys muuttaa markkinoiden odotukset raaka-aineista tuotteiksi 

järjestäen työnkulun ja valmistusprosessit tilanteeseen sopivaksi. Huomattavaa on, 

että suurissa tuotantoyksiköissä voi olla useita tuotantomuotoja, mikä vaikeuttaa 

tuotannonohjauksen määrittämistä. Eri tuotantomuotoja on esitetty Taulukossa 3. 

(Jacobsen ym. 2001, Krajewski 2007.) 

 
Taulukko 3. Tuotantomuodot (Krajewski 2007, Haverila 2009). 

Tuotantomuodon 

määritysperuste 
Tuotantomuoto 

Tuote Tilaustuotanto Vakiotuotanto 

Valmistusimpulssi Asiakasohjautuva tuotanto Varasto-ohjautuva tuotanto 

Valmistusprosessi 
Kappaletavaratuotanto Prosessituotanto 

Yksittäistuotanto Sarjatuotanto Massatuotanto 

 

Tuotantomuodon määritys tapahtuu joko tuotteen, valmistusimpulssin tai 

valmistusprosessin luonteen mukaan. Tuotteen mukaan määritettäessä tuotanto voi 

olla tilaustuotantoa, jolloin asiakas tekee tuotemäärityksen ja tuotantolaitos 

sopeutuu siihen. Toinen vaihtoehto on vakiotuotanto, jolloin tuote on standardi ja 

asiakkaalla on pieni vaikutusvalta lopputuotteen konstruktioon. Tilaustuotantoa 

vaikeuttaa asiakasvaatimusten muuttaminen tuotemäärittelyiksi, kun taas 
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vakiotuotannossa asiakaskunnan hallinta on tärkeää. (Krajewski 2007, Haverila ym. 

2009, Logistiikan maailma 2013.) 

Asiakas- ja varasto-ohjautuva tuotanto erotetaan valmistusimpulssin perusteella. 

Asiakasohjautuvassa tuotannossa valmistusimpulssi tulee asiakkaan tekemästä 

tilauksesta, kun varasto-ohjautuvassa tuotannossa se tulee lopputuotevaraston tason 

laskettua tiettyyn pisteeseen (tilauspiste). Varasto-ohjautuvaa tuotantoa käytetään, 

kun asiakkaan tarve pitää täyttää nopeasti, tuotantoprosessi on suhteellisen hidas ja 

kapasiteetin kuormitus on pidettävä korkealla. Vaikeutena on määrittää varastolle 

tilauspiste niin, että varasto pystyy kaikissa tapauksissa pitämään toimituskykynsä. 

Asiakasohjautuvaa tuotantoa käytetään tilaustuotteisiin, joiden lopullisen sisällön 

määrittää asiakas vasta tilausvaiheessa ja niitä ei voida valmistaa silloin varastoon 

valmiiksi. Asiakasohjautuvan tuotannon vaikeutena onkin tuotantoprosessin 

joustavuus eri tilausvaatimuksiin ja toisaalta tuoteportfolion rajojen määrittäminen. 

(Krajewski 2007, Haverila ym. 2009.) 

Valmistusprosessin mukaan määritetyt tuotantomuodot ovat joko 

kappaletavaratuotantoa, jolloin valmistetaan fyysisesti toisistaan erotettavissa olevia 

kappaleita, tai prosessituotantoa, jolloin tuotteena on jatkuva materiaalivirta erillisiä 

kappaleita, joita ei voi toisistaan erottaa. Näiden tuotantomuotojen alakäsitteiksi 

erottuvat yksittäis-, sarja- ja massatuotanto. Yksittäistuotannossa valmistetaan yksi 

tuote tilausta kohden, kuten esimerkiksi tuotannonohjausjärjestelmä tai risteilyalus. 

Tuotannolle on tällöin ominaista projektimaisuus ja ainutkertaisuus, joten 

aikataulun ja kustannusten hallinta on tärkeää. Sarjatuotannossa tehdään tietty 

määrä tuotteita tietyssä ajassa ja tietyllä tuotantonopeudella. Tarkoituksena on 

tehostaa tuotantoa tekemällä yksi tuote-erä kerralla, jonka jälkeen tuotannon 

asetukset voidaan tehdä sisällöltään erilaista tuote-erää varten. Tuotannon 

ajoittaminen ja tuotantovolyymin määrittäminen ovat sarjatuotannon haasteita. 

Massatuotannolle puolestaan ominaista on pitkiä aikoja jatkuva samanlainen 

tuotanto, jossa on stabiili laitteisto ja yleensä vain yksi tuote kerrallaan tuotannossa. 

Linjaprosessissa valmistetaan pitkiä aikoja samaa tuotetta, kuten tietokonemallia. 

Tällöin muutokset prosesseissa ovat pitkälläkin aikavälillä pieniä, korkeintaan 

tuotteen versiointiin liittyviä muokkauksia. Flow -tuotannossa muutokset ovat 

olemattomia ja tuotanto on käytännössä jatkuvasti käynnissä oleva prosessi. Tällöin 

prosessihäiriöiden tunnistaminen, prosessin jatkuva kehittäminen sekä 

läpimenoaikojen lyhentäminen ovat tärkeitä asioita huomioida. (Krajewski 2007, 

Haverila ym. 2009, Fransoo & Rutten 1993.) 

Aloilla, joilla raaka-aineet hankitaan maataloudesta, luonnosta tai kaivoksista 

tuotantomuotona on yleensä prosessituotanto, jonka ongelmina ovat laatuvaihtelut 

sekä tuotteen saanti ja hinta. Kaivosteollisuudessa rikastamot toimivat 

prosessituotannon mukaisesti, jossa tuotantohäiriöiden hallitseminen ja välttäminen 

ovat tärkeimpiä tuotannonohjauksen tehtäviä. Prosessituotannon optimoimisessa 

olennaista on läpimenoaikojen lyhentäminen (Fransoo & Rutten 1993). 

Rikastamoiden ohella toimivat kaivokset ohjautuvat yleensä rikastamon 

käynnissäpitämiseksi varasto –ohjautuvasti. Tällöin tuotannonohjauksen tehtävänä 

on seurata varastotasoja aktiivisesti ja kuormittaa kapasiteettia sen perusteella. 

(Haverila ym. 2009.) 

3.3  Tuotannonohjauksen suunnittelutasot 

Kun käsitellään yhteisesti tuotannonohjauksen ja –suunnittelun aikajänteitä, 

suomenkielisessä kirjallisuudessa puhutaan ohjauksen eri tasoista (Roos 1982, 
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Sjölander 1982.). Englanninkielisessä kirjallisuudessa viitataan suurin piirtein 

samaan asiaan termillä ”tuotannonohjauksen strategiahorisontti” (Stadler & Kilger 

2008, Karrer 2012.). Yhteistä useimmille lähteille on jako kolmeen 

suunnittelutasoon: pitkän, keskipitkän ja lyhyen tähtäimen suunnittelu (PTS, KTS ja 

LTS). Jako ja käytetyt aikajänteet ovat hyvin yrityskohtaisia, mutta periaatteena on, 

että PTS -tason suunnitelma on kokonaisvaltainen ja sillä vaikutetaan resursseihin 

ja yrityksen kustannusrakenteeseen. LTS –taso puolestaan kuvaa yksityiskohtaista 

kontrollointia ja toimeenpanoa ja se liitetään usein budjetin hallintaan. Alemmille 

tasoille suunnitelma puretaan useammiksi osasuunnitelmiksi hankinnan, tuotannon, 

jakelun ja myynnin perspektiiveihin. Tuotannonohjauksessa suunnittelua tehdään 

siis eri aikajänteiden lisäksi myös tilaus-toimitusketjun virtaussuunnan mukaisesti 

eri näkökulmista (Kuva 3). (Karrer 2012, Stadtler & Kilger 2008.) 

 

Kuva 3. Toiminnanohjauksen suunnittelutasot (mukailtu Stadtler & Kilger 2008, 
Karrer 2012). 

 

Kuvaan 3 on havainnollistettu koko yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän 

aikahorisontti, josta tuotannonohjaus kattaa osan (rajattuna). Toiminnanohjauksella 

tarkoitetaan koko yrityksen tilaus- toimitusketjun tehtävien hallintaa ja suunnittelua 

(Haverila ym. 2009). Tilaus -toimitusketju ja aikahorisontit saadaan yhdistettyä 

ohjauksen ja suunnittelun piiriin Kuvassa 3 näkyvillä vertikaalisilla ja 

horisontaalisilla informaatiovirroilla. Mustat nuolet osoittavat normaalia 

tiedonkulkua ja palautejärjestelmää, joka kulkee prosessien välillä materiaalivirran 

suuntaisesti tai suoraan sitä vastaan. Valkeapohjaiset nuolet puolestaan kuvaavat 

suunnittelun hierarkiatasojen välistä, kaksisuuntaista kommunikointia. Kuvan 3 

harmaa laatikko kuvaa valmistuksen ohjausta. Karrer (2012) on lisännyt tähän 

laatikkoon keskeneräisen tuotannon (KET) hallinnan ja resurssien tarkan 

allokoinnin, jolloin laatikon sisältö kuvaa hyvin tuotannonohjauksen päivittäistä, 

lyhyen tähtäimen tehtäväkenttää. (Karrer 2012, Stadtler & Kilger 2008.) 

Kuva 3 esittää tuotannonohjauksen eri aikajänteitä ja roolia tuotantoyksikön 

elinkaaressa. Tuotannonohjauksen suunnitteluun kuuluu jo aikaisessa vaiheessa 

tuotantoyksikön sijoittaminen ja tuotantojärjestelmän määritys. Toisaalta 
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tuotannonohjauksen tehtäväkenttään sisältyvät myös konekohtainen aikataulutus ja 

resurssien allokointi. Pitkän tähtäimen suunnittelupäätösten ja lyhyen tähtäimen 

ohjauksen liittäminen toisiinsa mahdollistaa yrityksen strategian toteuttamisen 

jokapäiväisessä toiminnassa. (Karrer 2012, Stadtler & Kilger 2008.) 

Suunnittelu, kuten muutkin yrityksen toiminnot, on prosessi, jolla valmistellaan 

yrityksen toimintaa ja päätöksentekoa. Haverila ym. (2009) ovat keränneet 

yksinkertaiset periaatteet käytännön suunnittelun ja toteutuksen yhdistämiselle. 

Heidän mukaansa suunnitteluprosessi alkaa tavoitteiden määrityksestä, joiden 

perusteella voidaan määrittää keinot niiden saavuttamiseksi. Tämän jälkeen voidaan 

hankkia resurssit (ihmiset, kalusto, tieto), joilla edellä mainittuja keinoja voidaan 

toteuttaa. Lisäksi on huolehdittava, että hankitut resurssit sopivat valittujen keinojen 

käyttöön. Lopuksi on seurattava, että toimeenpanovaiheessa toteutus vastaa 

suunniteltua. Tähän prosessiiin voidaan lisätä vielä virheistä oppiminen, jolloin 

suunnittelun epäonnistumisia otetaan huomioon seuraavalla suunnittelukerralla. 

3.3.1  Strateginen suunnittelu 

Käsiteltäessä yrityksen suunnittelutasoja, on hyvä aloittaa yrityksen strategisesta 

suunnittelusta, sillä yrityksen strategia on yhtenä lähtökohtana kaikelle alemman 

tason suunnittelulle. Strategiaa pidetään yrityksissä pisimmän tähtäimen omaavana 

suunnitelmana. Strategia kertoo yritykselle, millaisilla toimilla se varmistaa tulevan 

menestyksensä (Karlöf 1996.) Strateginen suunnittelu vaatii taustalleen 

prosessimaisen toimintamallin, jolla määritetään pitkän aikavälin tavoitteet, 

arvioidaan eri strategioita ja kulloinkin valitun strategian toimivuutta. Prosessiin 

kuuluvat olennaisesti mitattavien tavoitteiden asettaminen, vaihtoehtoisten 

strategioiden luominen tavoitteiden saavuttamiseksi, näiden strategioiden 

arvioiminen ja keskenään kilpailuttaminen sekä valitun strategisen suunnitelman 

mittaaminen. Tärkeää strategian muodostusprosessissa on jatkuva arviointi 

yrityksen sisällä. Mitä enemmän sidosryhmiä arviointiin saadaan mukaan, sitä 

enemmän he sitoutuvat lopulliseen suunnitelmaan. Yrityksen päätettävänä on, miten 

se eri sidosryhmien tarpeita strategiallaan tyydyttää. (Armstrong 1982.) 

Clayton (1996) sekä Chen ja Cochran (2005) esittävät strategisen 

toimintasuunnitelman (Strategic Business Plan) olevan valmistavan teollisuuden 

tärkein pitkän aikavälin suunnitelma. Strateginen toimintasuunnitelma muodostuu 

rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen 

suunnitelmista. Strategisen suunnitelman tärkeys perustuu pitkän aikavälin suunnan 

antamiseen yritykselle, joka samalla ohjaa hierarkkisen rakenteen kautta koko 

yrityksen toimintaa. Kolmen mainitun osasuunnitelman tarkoituksena on sitoa 

strategia käytäntöön. Strategisen toimintasuunnitelman aikahorisontti on näissä 

määritelmissä kahdesta kymmeneen vuotta. Strategisesta toimintasuunnitelmasta 

muokataan tuotantosuunnitelma, joka on tässä työssä tuotannonohjauksen 

ensimmäinen suunnitteluvaihe. (Clayton 1996, Chen & Cochran 2005.) 

Yksi strategian ja kapasiteetin suunnittelun ongelmista on eri aikavälien 

suunnitelmien linkittäminen toisiinsa. Yleensä pitkän aikavälin suunnitelmat eivät 

ota huomioon odottamattomia muutoksia tuotannossa ja kapasiteetissa (Chen & 

Cochran 2005.). Tätä ongelmaa Bowers (1993) käsittelee tutkimuksessaan 

jakamalla suunnittelun kolmeen aikaväliin: pitkän aikavälin kapasiteetin 

suunnitteluun, lyhyen aikavälin tuotannon suunnitteluun ja päivittäiseen 

tuotantokoneiden aikataulutukseen. Näiden välisen yhteyden luomiseen 

tutkimuksessa nähdään parhaaksi keinoksi hierarkkisen päätöksentekomallin 
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luomisen. Periaatteena on ylimmän tason suunnitelmien toteuttamisen 

päätöksentekoketjulla, joka kulkee organisaation hierarkiassa. Mallin 

toimintaedellytyksenä on suunnitelmien toteutumisen jatkuva valvonta sekä kyky 

kehittää suunnitteluprosessia palauttamalla poikkeamia ylöspäin 

suunnitteluhierarkiassa. 

3.3.2  Tuotannonohjauksen suunnitteluprosessi 

Tuotannonohjauksen kirjallisuudessa termit PTS, KTS ja LTS esiintyvät 

harvemmin. Näiden sijasta käytetään termejä kokonaissuunnittelu, 

karkeasuunnittelu ja hienosuunnittelu. Korkeimmalla suunnitteluprosessin tasolla 

lasketaan tarvittavat resurssit, kapasiteetti ja varastotasot sekä luodaan 

tuotantosuunnitelma ja -strategia pitkälle aikavälille (vrt. edellinen kappale). Tämä 

ei ole mukana tuotannonsuunnittelun prosessissa, sillä se kuuluu enemmän 

strategiseen suunnitteluun. Tuotannonohjauksen suunnitteluprosessi alkaa 

myyntiennusteiden ja tilausten perusteella tehtävästä tuotantosuunnitelmasta ja 

päättyy valmistuksen ohjaukseen, jolla suoritetaan päivittäistä työnohjausta (Kuva 

4). (Haverila ym. 2009, Kauppinen ym. 1984.) 
 

Kuva 4. Tuotannonohjauksen suunnitteluprosessi (mukailtu Haverila ym. 2009). 

 

Kokonaissuunnittelulla vastataan kysyntään ja luodaan vuotuinen 

tuotantosuunnitelma myyntiennusteisiin ja tilauksiin pohjautuen, joten sen voidaan 

katsoa olevan tuotannonohjauksen suunnitteluprosessin ensimmäinen vaihe. Lisäksi 

kokonaissuunnitelman luontiin vaikuttavat myös yhtiön strategiset tavoitteet, 

budjetti ja varastotilanne. Kokonaissuunnittelua tehdään usein vuotuisen budjetin 

yhteydessä. Kokonaissuunnittelussa määritellään tuotannon volyymi sekä 

vaadittavat varastotasot ja resurssit, kommentoimatta kuitenkaan niiden allokointia. 

Kokonaissuunnittelun tarkkuuteen vaikuttavat tuotteen läpimenoaika sekä tunnetut 

tilaukset ja ennusteiden luotettavuus. Tärkeää jo kokonaissuunnitteluvaiheessa on 

luoda toteutettavissa oleva suunnitelma, mikä vaatii kommunikointia asiakkaan ja 

tuotantolaitoksen välillä. Kokonaissuunnitelmalla vastataan erityisesti kysynnän ja 

menekin vaihteluihin, eli sen on päivityttävä riittävän tiheästi. Myyntiennusteiden 
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tarkkuus on ensiarvoisen tärkeää kokonaissuunnitelman tarkkuudelle. (Clayton 

1996, Chen & Cochran 2005, Stadtler & Kilger 2008, Haverila ym. 2009.) 

Karkeasuunnittelun taustalla ovat yrityksen saadut tilaukset, varastotasot ja 

valmistusbudjetti. Karkeasuunnittelu varmistaa osaltaan resurssien saatavuuden 

kokonaissuunnittelun määrittämille tuotantomäärille ja tekee 

valmistussuunnitelman. Aikavälin pituuden määrittää hankintoihin ja valmistukseen 

tarvittava aika. Karkeasuunnittelulla pyritään luomaan kilpailukykyiset toimitusajat, 

toimitusvarmuutta ja jakamaan resurssien kuormitus tasaisesti. Resurssien 

allokointia aletaan tässä tehdä tarkemmin, kohdentaen ne tarvittaviin 

tuotantomääriin, työvoimaan ja varastotasoihin. Yrityksen tuotantomuoto määrittää 

karkeasuunnittelun tehtävät: esimerkiksi varasto -ohjautuvassa tuotannossa 

lopputuotevarastojen tason seuraaminen ja varaston täydentämisen suunnittelu ovat 

karkeasuunnittelun tehtäviä. (Stevenson 2002, Haverila 2009.) 

Karkeasuunnittelussa tehdään myös tuotanto –ohjelma (Master Production 

Schedule, MPS), eräänlainen tuotantokalenteri,  jonka perusteella nähdään milloin 

mikäkin osa suunnitellusta tuotannosta tehdään. Lähimpänä toteutusta oleviin 

kohteisiin on vaikea tehdä enää muutoksia resurssien allokoinnin takia, joten 

suunnittelun tarkkuus ja toteutettavuus on oltava korkealla asteella. 

Karkeasuunnittelun keskeisenä ongelmana on kappaleessa 3.1 käsiteltyjen 

tuotannonohjauksen ristiriitojen (toimituskyky, kapasiteetti ja sitoutunut pääoma) 

välillä tasapainottelu. (Stevenson 2002, Haverila ym. 2009, Kauppinen ym. 1984.) 

Hienosuunnittelulla toteutetaan edelleen karkeasuunnittelun tekemää 

valmistussuunnitelmaa. Hienosuunnittelu ottaa tilausten ja valmistussuunnitelman 

lisäksi tarvittaessa huomioon tuoterakenteen perustiedot, materiaalitiedot ja 

tuotetekniset tiedot. Näiden perusteella hienosuunnittelu tekee tärkeintä 

tehtäväänsä, eli ajoittaa valmistuksen. Yleensä valmistuksen ajoitukseen käytetään 

gantt –kaavioiden tyyppisiä esitystapoja, joissa valmistuksen vaiheet ajoitetaan imu- 

tai työntöohjauksen periaatteen mukaisesti alkaen myöhäisimmästä tai 

aikaisimmasta mahdollisesta ajanhetkestä. Myös tuotantoerien tekemiseen 

vaadittavat resurssit allokoidaan tarkasti hienosuunnittelussa. Näiden tietojen 

perusteella alin suunnittelun aste, valmistuksen ohjaus, ohjaa resursseja tilausten 

täyttämiseksi. Valmistuksen ohjaus vastaa muun muassa kuormituksen 

määrittämisestä ja valmistuksen ajojärjestyksestä (priorisointi). Työvaiheiden 

priorisointi tehdään perustuen joko ylemmän tason suunnitelmaan, työnjohtajan 

arviokykyyn tai automaattisen aikataulutusohjelmiston mukaisesti. Valmistuksen 

ohjauksen tehtäviin kuuluu näiden lisäksi valvonta ja raportointi valmistuksen 

toiminnasta. (Clayton 1996, Chen & Cochran 2005, Stevenson 2002, Haverila ym. 

2009, Kauppinen ym. 1984.) 

3.3.3  Suunnittelun valvonta 

Tärkeä prosessi tuotannonohjauksen ja -suunnittelun sisällä on 

suunnittelupoikkeamien valvonta ja niihin reagoiminen. Poikkeamalla tarkoitetaan 

käytännössä tuotantotavoitteesta jäämistä ja reagoimisella tarkoitetaan 

suunnitelman muuttamista sillä tasolla, millä poikkeaman vaikutukset näkyvät. 

Reagointiin lasketaan myös jatkuvan kehittämisen toiminnot, joilla poistetaan 

poikkeamien toistuvuus. Poikkeamiin reagoimisen lisäksi suunnitelmia on 

pystyttävä muokkaamaan myös jokaisen suunnittelutason välillä. Kirjallisuudessa 

käsitellään kuitenkin hyvin vähän suunnittelun eri tasojen välistä iterointia; yleensä 
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viitataan vain tuotannossa huomattujen poikkeamien palauttamiseen 

suunnittelutasoille. (Haverila ym. 2009, Krajewski 2007.) 

Karrer (2012), Krajewski (2007) ja Armstrong (1982) toteavatkin, että 

informaatiovirran pitäisi kulkea suunnittelu- ja ohjausketjun läpi kumpaankin 

suuntaan. Tarve uudelleensuunnittelulle johtuu siitä, että ylemmällä tasolla ei aina 

täysin tunneta alemman tason resursseja. Yrityksen nykyiset resurssit eivät 

esimerkiksi riitä strategisen toimintasuunnitelman täyttämiseksi, jolloin 

suunnitelmia täytyy muokata toteuttamiskelpoisiksi (tai hankkia lisää resursseja). 

Myös tuotannossa tapahtuvat yllättävät asiat, kuten laiteviat joudutaan ottamaan 

suunnittelussa huomioon. Nämä asiat voidaan huomioida rullaavan (liukuvan) 

suunnittelun periaatteella, jolloin yksityiskohtaista suunnittelua lykätään 

mahdollisimman lähelle suunnitelman toteutusta. Tällöin ajan kuluessa tarkentuvat 

ennusteet ja suunnitelmat voidaan lisätä suunnitelmiin mahdollisimman tarkkoina 

arvoina. (Haverila ym. 2009, Krajewski 2007.) 

3.4  Mittaaminen ja tunnusluvut 

Mittaamisen tarkoitus on selvittää tuotannonjohdolle, kuinka hyvin se saavuttaa 

päivittäiset, viikoittaiset ja pidemmän aikavälin tavoitteensa. Mittaaminen tuottaa 

tunnuslukuja, joita seuraamalla tuotannonjohto tekee toimenpiteitä poikkeavan 

toiminnan korjaamiseksi, tarvittaessa muokkaa suunnitteluprosessia ja asettaa 

tavoitteita tuotannolle (vrt. Kuva 4). Tunnuslukuja voidaan tuotannonohjauksen 

lisäksi käyttää esimerkiksi tuotekehitykseen, laadunohjaukseen tai 

materiaalinohjaukseen. (Laine 1977.). 

Koska mittausta käytetään tuotannon päivittäiseen ohjaamiseen, on tärkeää 

suunnitella mittaristo niin, että sen perusteella tehdyt päätökset ovat linjassa 

yrityksen strategisten tavoitteiden kanssa.  Mittariston tärkeimpiä tavoitteita on 

yritysstrategian muuttaminen päivittäisiksi toiminnoiksi. Usein yrityshierarkian 

huipulla muodostettujen strategioiden kommunikointi mittariston kautta on 

kuitenkin vaikeaa ja yritysten mittaristot pitävät sisällään irrallisia tunnuslukuja ja 

viitteitä vanhoihin strategioihin. Strategian kääntäminen päivittäiseksi mittaristoksi 

on hyvä tapa testata, kuinka hyvin uusi strategia on toteutettavissa juuritasolla. 

(Ukko ym. 2007, Karlöf 1996.) 

3.4.1  Tunnuslukujen määrittäminen 

Lähimpänä strategiaa olevia yrityksen avaintunnuslukuja kutsutaan KPI:ksi (Key 

Performance Indicator). KPI kuvaa yrityksen kriittisiä menestystekijöitä, joiden 

avulla strategiset tavoitteet saavutetaan. KPI:n on oltava mitattavissa oleva suure, 

joka kuvaa yrityksen menestystä kokonaisuutena ja pitkällä aikavälillä. Koulun KPI 

voi olla esimerkiksi oppilaiden valmistumisarvosana, asiakaspalveluyrityksellä 

ensimmäisen minuutin aikana vastatut puhelut ja valmistavan teollisuuden 

yrityksellä uusilta asiakkailta saadut tulot. Kun yrityksen tavoite on esimerkiksi 

tapaturmattomuus, voi KPI olla tällöin tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden. 

KPI:n määrityksessä on tärkeää, että työntekijätasollakin ymmärretään, mitä sillä 

halutaan saavuttaa, sekä ymmärretään, mitä yksilön pitää tehdä vaadittavan tuloksen 

varmistamiseksi. Tämän takia yritykset johtavat yksityiskohtaisemmin prosessejaan 

kuvaavat tunnusluvut suoraan KPI –luvuista, jolloin päivittäistä tuotantoa kuvaavat 

tunnusluvut heijastavat KPI –lukuja ja strategista suunnitelmaa. (Parmenter 2010.) 
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Tarkemman, tuotantoa kuvaavan mittariston sisällön määrittää jokainen yritys 

erikseen. Tunnuslukuja voidaan johtaa esimerkiksi yrityksen asiakaspalautteesta, 

varastotasoista, tuotannosta ja yrityksen taloudesta (taulukko 4). Asiakasmittarit 

saadaan yleensä asiakaspalautteesta ja –kyselyistä. Taloudellisia mittareita saadaan 

yrityksen kirjanpidosta ja niillä kuvataan toiminnan kustannustehokkuutta. 

Tuotannon ja sitoutuneen pääoman tunnusluvut saadaan yrityksen materiaalivirtoja 

ja resurssien käyttöä mittaamalla. Varastoinnin tunnusluvut riippuvat erityisen 

paljon tuotantomuodosta. Esimerkiksi varasto-ohjautuvan tuotannon mittari voi olla 

varaston palvelutaso, kun taas flow –tuotannossa varaston kiertonopeus on 

olennaista. 

Taulukko 4. Esimerkkejä tunnusluvuista ja mittareista. 

 

Tuotannon ja varastoinnin tunnusluvut ovat päivittäiselle tuotannonohjaamiselle ja -

-arvioinnille tärkeimpiä ja niiden määritykseen vaikuttaa erityisesti yrityksen tilaus-

toimitusketjun rakenne. Tuotantomuodosta ja vamistusprosessista riippuen yritykset 

mittaavat asioita, joiden tehokkuus ja toiminta ovat kriittistä tilausten täyttämiselle 

ja poikkeamien hallinnalle. Yleisimpiä mittauskohteita ovat yrityksen kapasiteetti ja 

sen käyttö, laadun ja kunnossapitotoimien vaikutus kustannuksiin sekä 

tuotannonohjaukselle erityisen olennainen läpimenoaika. Tuotannonsuunnittelun ja 

suunnitelmien toteutuksen toimintaa voidaan valvoa Taulukon 4 tunnusluvuilla 

seuraamalla toimituskykyä, kapasiteetin kuormittumista ja varastotasojen 

vastaavuutta suunnitelmiin (varastotavoite). Näiden perusteella nähdään, onko 

tarvitut tilaukset saatu realistisesti sisällytettyä tuotanto ja valmistussuunnitelmiin, 

kuinka kapasiteettia allokoidaan suunnitellun tuotannon tekemiseksi ja kuinka 

varastotasot vastaavat suunniteltua. Yritykset käyttävät myös ylityön määrää 

kuvaavia lukuja arvioimaan, kuinka hyvin normaali toiminta (toiminta ilman 

ylitöitä) riittää täyttämään vaaditut tuotantotavoitteet. (Krajewski ym. 2007.) 

Kun puhutaan tunnusluvuista yrityksen päivittäisen toiminnan kuvaajina, 

voidaan jako tehdä kahteen kategoriaan. Ensimmäiseen kuuluvat muuttujat, joita 

voidaan mitata määrällisesti. Näitä ovat esimerkiksi paino, pitoisuus, aika ja 

tuotantomäärä. Muuttujat toimivat tunnuslukuina hyvin, kun halutaan tietää kuinka 

suuri poikkeama on. Toinen tunnuslukukategoria on attribuutit, jotka ovat 

laskettavissa olevia tuotteen luonteenpiirteitä. Attribuutteja ovat esimerkiksi ajoissa 

saapuneet toimitukset, toimimattomien tuotteiden suhde kaikkiin valmistettuihin 

tuotteisiin tai hylätyt tuotteet suhteessa kokonaistuotantoon. Attribuutti on siis 

tunnuslukuna määritettävissä kyllä/ei –periaatteella: se joko löytyy tuotteesta tai ei. 

Poikkeamien selvittäminen on helpompaa muuttujilla, sillä tiedetään poikkeaman 

suuruus. Toisaalta attribuutin käyttö on yksinkertaista ja nopeaa. (Krajewski ym. 

2007.) 
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3.4.2  Tunnuslukujen käyttö ja analysointi 

Tunnusluvut liittyvät tuotannon statistiseen hallintaan, joiden avulla 

tuotannonohjaus valvoo tuotannolle ja yksittäisille koneille asetettuja tavoitteita. 

Nämä tavoitteet jokainen yritys määrittää itse lähtien siitä, mikä nähdään olevan 

yrityksen avainosaamista, mitä markkinoilla vaaditaan ja mitä halutaan mitata. 

Puutteellisen toiminnan ja poikkeamien korjaaminen ei onnistu ilman tavoitteiden 

asettamista. Mittaamisella seurataan myös tehtyjen muutosten vaikutusta 

tuotantoon. (Krajewski ym. 2007.) 

Mittareiden käyttö perustuu siihen, että tuotannossa ja yksittäisissä prosesseissa 

esiintyy normaalia ja epänormaalia vaihtelua. Syyt normaalille vaihtelulle ovat 

luonnollisia, kuten koneen käyttäjien vaihtuminen, laitteiston tärinä, työkalujen 

kuluminen, sään ja ilmanlaadun muutokset, prosessia mittaavan laitteiston vaihtelu 

tai prosessin syötteeseen liittyvä vaihtelu. Epänormaali vaihtelu, kuten työntekijän 

koulutustarve tai rikkoutunut kone, on sitä vaihtelua, joka pitää poistaa. (Krajewski 

2007.). 

Epänormaalin vaihtelun tunnistamiseen keskittyy tilastollinen prosessinohjaus. 

Tilastollinen prosessinohjaus käyttää prosessin arviointiin keskiarvoa, keskihajontaa 

ja vaihteluväliä. Muuttujat määritetään prosessin historiatiedon perusteella. Kun 

mitataan tuloksia hallitusta ja jatkuvasta prosessista, kuten esimerkiksi sintraamon 

pellettituotannosta, jakautuvat tulokset normaalisti keskiarvon ympärille. Tällöin 

siis esimerkiksi pellettien paino tai koko muodostavat normaalijakauman, jolla on 

tietty keskiarvo ja keskihajonta. Keskiarvon ja keskihajonnan avulla on mahdollista 

muodostaa prosessille valvontakortteja (esimerkkinä Kuva 5), jotka ovat 

tilastollisen prosessinohjauksen työkaluja. Valvontakortteja on monenlaisia ja niiden 

periaatteena on tilastollisia menetelmiä käyttäen esittää prosessin vaihtelua 

keskimääräisten vaihtelurajojen sisällä. Valvontakorteissa on yleensä keskellä 

tavoitearvo ja ylä- ja alarajat vaihtelulle (Oakland 2003, Krajewski 2007.). 

 

Kuva 5. Valvontakortin periaate. 

 

Kuvan 5. valvontakortissa tavoitearvona on kortin vasemmassa laidassa olevan 

normaalijakauman mukainen keskiarvo. Valvontakortissa on asetettu varoitusrajat 

kahden ja hälytysrajat kolmen keskivirheen päähän prosessin keskiarvosta. 

Keskivirhe lasketaan keskihajonnan ja keskiarvon neliöjuuren suhteena. Käytännön 
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esimerkissä toimitaan niin, että jos varoitusraja ylittyy, kiinnitetään tulevina 

tarkasteluajankohtina erityistä huomiota kyseiseen prosessiin ja jos hälytysraja 

ylittyy, ryhdytään toimenpiteisiin. (Oakland 2003.) 

Hälytysrajojen lisäksi valvontakortilla seurataan myös tunnuslukujen trendiä ja 

päätöksiä voidaan tehdä myös valvontarajojen sisällä. Käytännössä tunnusluvun 

tulisi tasaisesti asettua keskiarvon kummallekin puolelle normaalijakauman 

mukaisesti. Kaikesta muusta käyttäytymisestä voidaan tehdä päätelmiä prosessin 

epätavanomaisuudesta (Oakland 2003). Krajewski ym. (2007) tunnistavatkin neljä 

erilaista tapaa, jolla tunnusluku voi käyttäytyä, kun tarkasteluun otetaan useampi 

tarkastelupiste. Ensimmäinen on sallittu vaihtelu, jolloin tunnusluku vaihtelee 

tasaisesti tavoitearvon ylä- ja alapuolella pysyen silti hälytysrajojen sisällä. Toinen 

käyttäytymistapa on jatkuva lasku esimerkiksi viiden tarkasteluvälin ajan tai jatkuva 

tavoitearvon alitus niin, että hälytysraja ei välttämättä alitu. Tällöin tuotannossa on 

jokin suorituskykyä rajoittava poikkeama ja se tulee korjata. Kolmas 

käyttäytymistapa on pysyvä ja yllättävä muutos trendissä, joka indikoi rutiinista 

poikkeavasta muutoksesta tunnusluvun ympäristössä. Tällöin prosessia tulee 

tarkkailla ja muutoksen syy selvittää, vaikka hälytysrajoja ei olekaan ylitetty. Neljäs 

käyttäytymistapa on rajojen ylittyminen mahdollisesti useampaan kertaan, jolloin 

prosessi ei ole hallinnassa. Näiden neljän lisäksi myös tunnusluvun säännöllinen 

jaksottaisuus ja jatkuva hyppely keskiarvon eri puolilla ovat epänormaalia 

käyttäytymistä. 

3.5  Jatkuva parantaminen 

Jatkuva parantaminen on yksi tärkeimmistä tuotannonohjauksen periaatteista ja sillä 

tarkoitetaan toimintojen jatkuvaa, systemaattista kehittämistä. Jatkuva parantaminen 

perustuu japanilaiseen Kaizen –filosofiaan, joka korostaa parhaiden toimintatapojen 

tunnistamista ja jatkuvan parantamisen implementoimista koko henkilöstöön. 

Jatkuva parantaminen voidaan jalkauttaa yritykseen organisaation kautta jakamalla 

eri toimintojen kehittämisvastuut niitä hoitavalle henkilöstölle. Juuri henkilöstön 

rooli kehityksen ylläpitäjänä korostuu jatkuvan parantamisen periaatteessa. 

(Haverila ym. 2009, Liker 2004.) 

Jatkuva parantaminen keskittyy pienten asioiden kehittämiseen ja jatkuvan 

kehitystoimen ylläpitoon. Tämän mahdollistamiseksi yrityksen pitää yhteisesti 

sovituilla toimintatavoilla ensin löytää kehityskohteita ja sitten systemaattisella 

prosessilla korjata niitä. Kehityskohteiden tai ”poikkeamien” löytämiseen voi 

käyttää esimerkiksi edellisessä kappaleessa esiteltyjä tilastollisen prosessinhallinnan 

menetelmiä ja tunnuslukuja. Itse kehitysprosessiin on olemassa erilaisia 

lähestymistapoja. Näistä tunnetuin lienee Demingin –ympyrä eli PDCA –malli. 

PDCA on lyhenne sanoista Plan-Do-Check-Act, joka on vapaasti suomennettuna 

Suunnittele-Toteuta-Tarkasta-Kehitä (Haverila ym. 2009). Mallin ajatuksena on 

jalkaannuttaa yksi kehitysaskel kerrallaan ja se toimii hyvänä periaatteena ja 

ohjeena eri vaiheiden läpikäymiseksi jatkuvan kehityksen prosessissa. PDCA –

mallin käytössä tärkeää on, että kehitettävä prosessi toimii standardisti (kuten 

kaikessa kehitystoimessa) ja että kehitysprosessin vaiheet ja tulokset 

dokumentoidaan, jotta tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi yhtiön muissa 

toiminnoissa. Olennaista mallissa on huomioida viimeiseen, kehittämisvaiheseen 

liittyvä muutosten standardointi ja kehitysresurssien ohjaus seuraavaan kohteeseen. 

(Krajewski 2007, Haverila ym. 2009, Hattingh & Keys 2010.) 
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Datan analysointiin ja kehitysprosessin läpiviemiseen soveltuu DMAIC –

prosessi (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Tämän prosessin kantavana 

ajatuksena on määrittää asiakasvaatimukset prosessille, mitata sen suorituskykyä, 

analysoida vaihtelun syitä ja vaikutusta asiakastarpeeseen, kehittää kriittisiä 

vaihtelun kohteita ja kontrolloida tehtyjä muutoksia. DMAIC –prosessisssa 

käytetään prosessia lähellä olevia laitteistoja tulosten mittaamiseen ja 

asiakastarpeita mittauksen perustan määrittämiseksi. Jatkuvan kehityksen 

työvälineenä niin DMAIC kuin PDCA toimivat niin, että ne auttavat määrittämään 

kehitysprosessin vaiheita ja siinä käytettäviä työkaluja oikeaan järjestykseen. 

Menetelmät auttavat myös luomaan prosessimaisen toimintatavan jatkuvaan 

kehitykseen, mikä on edellytys tuotannonohjausprosessin valvonnan 

järjestämiseksi. (Motorola University 1994, Karjalainen & Karjalainen 2002.) 
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4 MES -tuotannonohjausjärjestelmät 

MES -tuotannonohjausjärjestelmä (Manufacturing Execution System) yhdistää 

yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP, Enterprise Resource Planning) ja 

suunnittelujärjestelmät tuotantolinjojen ohjausjärjestelmiin. MES –järjestelmät ovat 

siis järjestelmäintegraatiota edistäviä sovelluksia, jotka muodostavat sillan ERP:n, 

myynnin ja palvelujen hallinnan, tilaus –toimitusketjun hallinnan, tuotteiden ja 

prosessien hallinnan sekä tuotannon automaation välille (Kuva 6). 

 

Kuva 6. Tuotannonohjausjärjestelmän rakentuminen (mukailtu Greene ym. 2009, 
Hwang 2006). 
 

MES –järjestelmien tehtävänä on yhdistää tuotantodata yrityksen 

toimintasuunnitelmaan ja mahdollistaa reaaliaikainen päätöksenteko toteutunutta ja 

suunniteltua tuotantoa vertaamalla. MES-järjestelmät yhdistelevät ja jalostavat 

tuotantodataa ja parantavat näin tuotannon läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta. MES –

järjestelmien avulla seurataan myös tehtaan keskeneräisen tuotannon määriä, 

varastotasoja, materiaalin alkuperää ja laatua. Tässä kappaleessa käsitellään 

tuotannonohjausjärjestelmiä ja teollisuuden laitehierarkiaa yleisesti sekä tarkemmin 

kaivosteollisuudessa. (Greene ym. 2009, Hwang 2006, Bratukhin & Sauter 2011.) 

Tuotannonohjausjärjestelmiä on markkinoilla paljon ja MES –käsitteen rinnalle 

on vakiintunut myös lyhenne MOMS (Manufacturing Operations Management 

System), jota alettiin alunperin käyttämään niiden valmistajien toimesta, jotka 

halusivat erottaa itsensä ensimmäisten MES –järjestelmien puutteista. Nykyään 

valmistajat käyttävät kumpaakin nimitystä ja niiden merkitys on suurin piirtein 

sama. (Littlefield 2013.)  

Tuotannonohjausjärjestelmien sisältö on kehittynyt vuosien saatossa alkaen 

MRP:stä (Material Requirements Planning), joka toi tuotannonohjaukseen mukaan 
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varasto- ja kustannustietojen hallinnan. MRPII (Manufacturing Resource Planning) 

toi mukaan muun muassa rahoituksen, markkinoinnin ja hankinnan 

toiminnallisuudet, jotka yhdistivät materiaalintoimittajat ja asiakkaat ohjattavaan 

tilaus-toimitusketjuun. ERP- järjestelmät ovat puolestaan lisänneet mahdollisuuden 

yhdistää erilaisia yrityksen tietokantoja ja –järjestelmiä sekä yrityksen hallintaan 

liittyviä toimintoja ohjauksen piiriin. Näiden lisäksi on olemassa päivittäisen 

tuotannon hallintaan tarkoitettuja järjestelmiä, jotka eivät kata suunnittelun 

toimintoja. MES –järjestelmiä voidaan pitää suunnittelun ja tuotannonhallinnan 

yhdistäjänä, joka toimeenpanee valmistussuunnitelman. (Greene ym. 2009.) 

Tuotannonohjausjärjestelmän tuoma hyöty on kyvyssä reagoida nopeasti 

muutoksiin tuotantotarpeessa. Aloilla, joilla asiakastilauksiin tai 

tuotantoprosesseihin voi tulla lyhyellä aikavälillä yllättäviä muutoksia, tämä on 

erityisen huomattava etu. MES myös yhdistelee yrityksen eri järjestelmien 

tuottamaa dataa ja mahdollistaa täten tuotekehityksen, prosessien suunnittelun, 

resurssien ja kaluston hallinnan sekä myynnin paremman keskinäisen 

kommunikaation ajan tasalla olevan informaation avulla (Greene ym. 2009, Feng 

2000.). Toinen hyöty on yrityksen tietokannoissa säilötyn datan valjastaminen 

käyttöön. Ward (2002) näkee, että järjestelmien avulla lattiatason raakadatasta 

voidaan luoda ymmärrys laitteiston toiminnasta ja tehokkuudesta, mikä puolestaan 

on pohjana niiden toiminnan kehittämiselle. 

4.1  Teollisuusautomaation hierarkia ja tiedonsiirto 

Teollisuuden tieto- ja automaatiojärjestelmien hierarkiaa kuvataan yleisesti 

viisitasoisella (tasot 0-4) mallilla: 

 4-taso: tuotannon suunnittelu ja logistiikka, toiminnan ohjaus 

 3-taso: tuotannon- ja valmistuksenohjaus 

 2-taso: tuotannon johto ja kontrollointi 

 1-taso: prosessien ja materiaalien hallinta 

 0-taso: tuotannon fyysiset prosessit 

0-taso ei varsinaisesti pidä sisällään mitään tietokonepohjaisia järjestelmiä, vaan 

tarkoittaa käytännössä tuotantokoneiden käyttöä ja instrumentointia. Tasot 1 ja 2 

pitävät puolestaan sisällään yksinkertaisia koneiden ohjaamiseen liittyviä laitteita, 

erilaisia ohjelmoitavia logiikoita (PLC, Programmable Logic Controller) ja 

tuotantolinjojen hallintaan ja datan keruuseen liittyviä järjestelmiä (OS/SCADA, 

Operating System/ Supervisory Control and Data Acquisition). Taso 3 pitää 

sisällään tuotannonohjausjärjestelmät, kuten MES:n ja muut tuotannon ohjaamiseen 

liittyvät järjestelmät. Ylimmän tason 4 järjestelmiä ovat yrityksen 

toiminnanohjausjärjestelmät, kuten ERP. Tuotannonohjausjärjestelmien 

implementointia ja viitekehystä kuvataan kattavasti ISA-95 -standardissa. (Seppälä 

2012, Brandl 2008, Scholten 2007.) 

4.1.1  ISA-95 

Tuotannonohjausjärjestelmiä varten suunniteltu viisiosainen ISA-95 standardi 

kuvailee yllä esiteltyjen tasojen 4 ja 3 (ERP ja MES) välisen tiedonkulun sekä 

MES:n toimintaa automaation rajapinnassa. ISA-95 on ISA:n (International Society 

of Automation) vuodesta 2000 eteenpäin kehittämä standardi, joka on tarkoitettu 

viitekehykseksi teollisuusyritysten valmistuksenohjausjärjestelmien rakenteelle. 
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Standardi esittää, kuinka eri automaatiotasojen välinen vertikaali tiedonsiirto 

järjestetään tehdasympäristössä. ISA-95 siis kuvaa, kuinka esimerkiksi tehtaan 

lattiatasolla toimivien automaatiojärjestelmien keräämä data saadaan siirrettyä ERP 

–tasoisten järjestelmien käyttöön. Tällä mahdollistetaan yrityksen toiminnan 

suunnittelu ajankohtaiseen dataan perustuen ja vähennetään datan manuaaliseen 

syöttämiseen tarvittavaa aikaa, vaivaa ja mahdollisia virheitä. Standardi kertoo 

käytännössä mitä informaatiota eri tehdasjärjestelmien välillä tulisi kulkea. (Seppälä 

2012, Brandl 2008, ANSI/ISA-95 2010a, ANSI/ISA-95 2010b.) 

ISA-95:n pääajatuksena on toisistaan poikkeavien järjestelmien välinen 

tiedonsiirto. Kuten tässä kappaleessa todettiin, yritysten automaatiojärjestelmät 

rakentuvat hierarkkiseen järjestykseen, johon perustuen ISA-95 -standardissa 

esitetään 5-tasoisen tietojärjestelmähierarkian rinnalle kahta järjestelmärajapintaa 

korostavaa mallia, jonka ytimenä on tuotannonohjausjärjestelmä (Kuva 7). 

Rajapinnat on määritetty erottelemalla mallin eri tasoilla olevat toiminnot, fyysiset 

laitteet ja informaatiovirrat. (Production Software 2010, Leanvalidation 2010, 

ANSI/ISA-95 2010a, Scholten 2007.) 
 

Kuva 7. Tuotantojärjestelmien hierarkia (mukailtu Suomen automaatioseura 2007, 
Brandl 2008, ANSI/ISA-95 2010a, Scholten 2007). 

 

ISA-95 standardin hierarkiamalli jakaa tehdasautomaation ja tietojärjestelmät 

kolmeen tasoon: tuotannon suunnittelu ja logistiikka (taso 4), valmistuksen 

toiminnot ja ohjaus (taso 3) sekä prosessien ohjaus (tasot 0, 1 ja 2). Standardi kuvaa 

mitä milläkin tasolla olevien järjestelmien tulisi tehdä ja millaista tietoa järjestelmät 

saavat toisiltaan. Esimerkiksi tason 4 järjestelmä lähettää yrityksen saamat tilaukset 

ja myyntiennusteet tason 3 järjestelmälle. Vastoin tasolla 3 oleva järjestelmä 

lähettää toteutuneen tuotannon luvut takaisin tasolle 4 (Scholten 2007.). 

Tiedonsiirron mahdollistamiseksi ISA-95:ssä kuvataan B2MML –standardi 

(Business to Manufacturing Markup Language), joka perustuu XML –

merkintäkieleen (Extensive Markup Language). B2MML toimii viitekehyksenä 

yrityksille, jonka perusteella tasojen 3 ja 4 järjestelmien tiedonsiirto voidaan 

mahdollistaa. OPC (OLE for Process Control) on puolestaan 



33 

 

automaatiojärjestelmien vertikaalista kommunikaatiota sekä viestintää tason 3 

järjestelmän kanssa kuvaava ohjelmistostandardi. OPC:ssä on erilaisia määrittelyjä 

prosessidatan, hälytysviestien ja historiadatan tarkasteluun ja noutamiseen muiden 

järjestelmien avulla. Näitä ollaan yhdistämässä yhdeksi määrittelyksi nimeltään 

OPC UA (Unified Architecture) (Suomen Automaatioseura 2013.). B2MML ja OPC 

ovat kummatkin järjestelmien yhteensopivuutta edistäviä standardeja. (Scholten 

2007, OPC Foundation 2013, Brandl 2008, ANSI/ISA-95 2010a.) 

Automaatiohierarkian lisäksi ISA-95 mallintaa myös yrityksen fyysisen 

valmistukseen liittyvän laitteiston. Tämä myös viisiportainen hierarkia noudattaa 

muotoa yritys-paikka-alue-yksikkö-solu. 

1. Yritys (esimerkiksi Outokumpu) 

2. Paikka (Kemin kaivos) 

3. Alue (Maanalainen kaivos) 

4. Yksikkö (Malmilinja) 

5. Solu (Hihnakuljetin 2) 

Hierarkiarakenteen tarkoituksena on jakaa tehtaan laitteisto omiin 

kokonaisuuksiinsa, jolloin eri järjestelmien tiedonkeruun hahmottaminen on 

helpompaa. Kun rakenne on mallinnettu myös yrityksen tuotantotietoa keräävään 

järjestelmään (MES), on huomattuihin poikkeamiin porautuminen ja juurisyyn 

etsiminen loogista (Scholten 2007.). Tässä työssä käsiteltävä Ampla -

tuotannonohjausjärjestelmä järjestää keräämänsä tiedot tällaisen hierarkiamallin 

avulla, joten kappaleessa 10. hahmotellaan Kemin kaivoksen hierarkiamalli ISA-95 

laitteistohierarkian periaattein. 

4.1.2  Tuotannonohjausjärjestelmien toiminnallisuudet 

ISA-95 standardin kolmannessa osassa esitetään valmistavan teollisuuden 

toiminnallisuudet, joita on kymmenen kappaletta. Näiden toimintojen välillä kulkee 

informaatiota, kuten valmistusaikataulu, tuotantototeumat, varastotilanteet, 

laatuvaatimukset, prosessitiedot ja kunnossapitotiedot. MES –järjestelmien 

ominaisuudet kattavat osan noista toiminnallisuuksista ja tuota roolia havainnolistaa 

ISA-95:n toiminnallinen kuvaus (Kuva 8). 

Kuva 8. MES-järjestelmän rooli valmistavan teollisuuden toiminnoissa (mukailtu 
Scholten 2007). 
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Kuvassa 8 vaaleanvihreänä oleva alue kuvaa tason 3 MES –järjestelmän rajapintaa, 

joka pitää kokonaan sisällään valmistuksen ohjauksen ja kunnossapidon toiminnot 

ja osittain muita toimintoja. Kuvan yhtäjaksoiset viivat ovat valmistuksen 

ohjaukselle merkityksellistä tiedonkulkua; katkoviivat kuvaavat muuta toimintojen 

välistä viestintää. MES –rajapinnan laajuus riippuu järjestelmästä ja yrityksestä. 

Loput harmaalla merkityistä toiminnoista ovat kokonaan tason 4. 

toiminnanohjausjärjestelmän vastuulla. Jotkin lähteet korostavat myös MES:n 

roolia datan keräämisen ja hankinnan sekä dokumenttien hallinnan puolella 

(Bratukhin ja Sauter 2011, Hwang 2006.). 

Esiteltyjen toiminnallisuuksien lisäksi yrityksen toimintoihin kuuluvat myös 

myynti- ja markkinointi sekä tutkimus ja tuotekehitys, joilla on omat järjestelmänsä 

(ANSI/ISA-95 2010a, Scholten 2007.). Teollisuudessa on käytössä myös 

laboratoriojärjestelmiä (LIMS, Laboratory Information Management System), 

joihin MES –järjestelmät kytkeytyvät. Näiden kytkösten lisäksi olennaista on MES 

–järjestelmän kommunikointi automaatiotason kanssa, josta prosessitiedot kerätään. 

MES –järjestelmät ovat integroivia sovelluksia, joissa rajapintojen kautta kulkeva 

eri järjestelmien data voidaan yhdistää käyttökelpoiseksi informaatioksi ja 

hyödyntää prosessinhallintaan ja päätöksentekoon. 

Olennaista tuotannonohjausjärjestelmää hankkivalle yritykselle on selvittää, 

kuinka laajasti järjestelmää halutaan hyödyntää (Scneider Electric 2012). MES –

järjestelmä voi kattaa monia teollisuuden toimintoja (vrt. Kuva 8) tai olla 

esimerkiksi pelkästään tuotantoa mittaava järjestelmä. Järjestelmän laajuuden 

kasvaessa myös tiedon keruu laajenee yrityksen eri osastoihin ja järjestelmiin. 

Järjestelmän toiminnan määrittelyssä on otettava huomioon ne mittauspisteet, joista 

eri tekijöitä (esimerkiksi häiriöajat, energiankulutus, tuotantomäärät, pitoisuudet) 

mitataan. Mittauspisteiden määrittäminen on ratkaisevaa niin järjestelmän 

toimivuuden kuin myös tuotannonohjauksen kannalta, sillä datan kerääminen liian 

syvältä prosessista johtaa turhaan osaoptimointiin ja sumentaa kokonaiskuvaa, jota 

MES –järjestelmillä halutaan nimenomaan kirkastaa. (Brandenburg 2013, Russell 

2004.) 

Tuotannonohjausjärjestelmän implementoinnille voidaan johtaa viisi eri 

projektivaihetta. Oletuksena on, että esimäärittely ja tarve järjestelmälle ovat jo 

määritettyinä ennen ensimmäistä vaihetta. Ensimmäisessä, valmisteluvaiheessa 

valitaan projektiryhmä, määritetään projektin tavoitteet ja tehdään 

projektisuunnitelma. Toinen vaihe on toimintasuunnitelmavaihe, jossa analysoidaan 

järjestelmän tulevaa toimintaympäristöä ja suunnitellaan, miten järjestelmä asettuu 

osaksi yrityksen toimintaa. Toteutusvaihe on projektin kolmas vaihe, jossa 

järjestelmä konfiguroidaan ja liitetään yrityksen muihin järjestelmiin. Tässä 

vaiheessa järjestelmän toimittajan rooli on olennainen projektin onnistumisen 

kannalta. Myös testausta aletaan tehdä jo tässä vaiheessa. Neljäntenä on 

viimeistelyvaihe, jossa järjestelmän vakautta testataan ja henkilöstöä koulutetaan. 

Viimeinen vaihe on käyttöönottovaihe, johon kuuluvat järjestelmän käytön aloitus 

sille tarkoitetussa ympäristössä ja jatkuva palautteen kerääminen järjestelmän 

toiminnasta ja vioista. (Esteves & Pastor 2001, Ehie & Madsen 2005.) 

4.2  MES –järjestelmät kaivosteollisuudessa 

Tuotannonohjausjärjestelmien tarve kaivosteollisuudessa syntyy ohjauksellisten 

ongelmien kautta. Informaation kerääminen ja systemaattinen käyttäminen on yksi 

merkittävimmistä alueista, joihin nykyisellä järjestelmäteknologialla voidaan 
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vastata. Johnson (2007) esittää vaatimusmäärittelyn sille, mitä 

tuotannonohjausjärjestelmän tulee kyetä tarjoamaan kaivosteollisuudelle (Taulukko 

5). 

 

 
Taulukko 5. Tuotannonohjausjärjestelmän vaatimukset kaivosteollisuudessa. 

Mineraali- ja kaivosteollisuuden piirre Vaatimus tuotannonohjausjärjestelmälle 

Suuret materiaalivirrat Kyky jäljittää ja tallentaa materiaalien 

liikkeet tuotantoyksikköjen välillä 

Materiaalien pitoisuuksien muutoksista 

johtuva jatkuva seurannan tarve 

Kyky esittää laboratorion tuloksia ja 

keskeneräisen tuotannon materiaalitietoja 

pitoisuusraportteina 

Tuotanto on jatkuvaa ja toiminnassa 

kellon ympäri 

Kyky tarjota reaaliaikaista dataa 

Kaivosalue muodostaa suuren alueen Kyky seurata materiaaleja läpi koko 

prosessin 

Luontaisesti muuttuvat raaka-aineet Kyky hallita ja seurata kaikentyyppisiä 

materiaaleja koskien prosessissa olevia sekä 

siihen tuotavia kulutusraaka-aineita 

Rikastamoa ei voi pysäyttää, joten 

tuotannossa on luontainen työntöohjaus 

Kyky esittää prosessin historiadataa ja 

analyysejä vankan ja keskeytymättömän 

tuotannon takaamiseksi 

 

Tuotannonohjausjärjestelmien roolina kaivosteollisuudessa on huomioida 

Taulukossa 5 esitetyt erityispiirteet ja tarjota kaivokselle työkaluja, joiden avulla 

näitä erilaisia ongelmia voidaan hallita. Järjestelmän avulla ei pyritäkään 

muuttamaan kaivosteollisuuden tuotannonohjauksen periaatteita esimerkiksi 

työntöohjauksesta imuohjaukseen, vaan tarjota ja esittää tarpeellista informaatiota, 

jonka avulla esimerkiksi suurien materiaalivirtojen ja jatkuvan tuotannon luomaa 

datatarvetta voidaan ruokkia. tuotannonohjauksen näkökulmasta MES –järjestelmät 

lisäävät tuotannolliseen toimintaan läpinäkyvyyttä auttamalla hahmottamaan 

kaivoksen materiaali- ja informaatiovirrat kokonaisuutena. (Johnson 2007.) 

Tuotannonohjausjärjestelmän toimivuus kaivosteollisuudessa perustuu myös 

tiedonkeruun toimivuuteen. Tietojen keruu ja tallentaminen perustuvat yhä 

useammissa kaivoksissa Ethernet -tietoliikenneverkon ja kaivoksen tietokannan 

hyödyntämiseen. Maanalaisessa kaivostoiminnassa verkon kuuluvuus on 

ratkaisevaa reaaliaikaisen tuotantotiedon keruuseen kaivoskoneilta. Tuotantoalueilta 

kertyneet tuotantotiedot syötetään usein käsin tietokantaan verkon 

kuuluvuusalueelle saavuttaessa. Tiedonkeruun lisäksi verkkoa voidaan käyttää 

myös laitteiden etäohjaukseen. (Seppälä 2012, Hakapää & Lappalainen 2009.) 
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5 Tuotannonohjauskäytännöt suomalaisilla kaivoksilla 

Kaivosteollisuuden tuotannonohjauksen ja sen ominaispiirteiden määrittämiseen 

käytetään tässä työssä teoreettisen tarkastelun lisäksi suomalaisilla kaivoksilla 

tehtävää haastattelututkimusta. Näillä haastatteluilla selvitetään valittujen kolmen 

kaivoksen näkemyksiä heidän tuotannonohjauksen käytännöistä ja haasteista. 

Haastatteluja käytetään apuna myös Kemin kaivoksen tuotannonohjauksen 

arvioinnissa ja kehitysehdotusten esittämisessä. Työhön valitut kaivokset ovat First 

Quantum Mineralsin omistama Kevitsan kaivos, Yaran omistama Siilinjärven 

kaivos sekä Agnico-Eagle Minesin omistama Suurikuusikon kaivos (Kittilän 

kaivos). Haastateltavina näiltä kaivoksilta ovat kaivos- ja suunnitteluosastojen 

edustajia (Liite 2.). 

Haastattelumuotona tutkimuksessa on puolistrukturoitu haastattelu. 

Puolistrukturoidussa haastattelussa käytetään haastattelulomaketta (Liite 1), johon 

on listattu pääaiheita ja niiden sisään erillisiä kysymyksiä haastatteluille. Tätä 

lomaketta käytetään runkona kaikissa haastatteluissa. Puolistrukturoidussa 

haastattelussa haetaan pääsääntöisesti vastauksia kaikkiin lomakkeen aihealueisiin, 

mutta itse haastattelu pitää sisällään enimmäkseen vapaata keskustelua. Myös 

kysymysten asettelulla haetaan enemmän joustavaa ja keskustelumaista tilannetta 

kuin tarkkojen vastausten löytämistä jokaiseen kysymykseen. (Saaranen-Kauppinen 

& Puusniekka 2006, Harrell & Bradley 2009.) 

Tämä haastattelumuoto on valittu, sillä se sopii tässä työssä muutenkin käytetyn 

kvalitatiivisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi. Puolistrukturoidulla 

haastattelulla kerätään laadullista ja kuvailevaa aineistoa, jolla etsitään vastauksia 

tiettyjen ilmiöiden (tässä tuotannonohjauksen) selittämiseksi. Puolistrukturoidun 

haastattelumenetelmän valintaan vaikutti myös se, että haastattelijalla on kokemusta 

menetelmän käytöstä. Haastattelujen tavoitteena on löytää yhteisiä piirteitä 

tuotannonohjauksesta ja kaivosteollisuuden haasteista eri kaivoksilla, joten tulosten 

vertailtavuuden varmistamiseksi on hyvä käyttää yhtenäistä haastattelurakennetta. 

Tällöin näkökulma kunkin kaivoksen tuotannonohjaukseen rakentuu samalla 

tavalla. Toisaalta taas saadun tiedon tulkitseminen ja merkityksellisten asioiden 

poimiminen voivat osoittautua vaikeiksi tehtäviksi. Täysiin strukturoitua 

haastattelua ei haluttu tässä käyttää, jotta haastateltavat saataisiin selittämään 

vastauksia omin sanoin. Tähän liittyen haastattelijan on kuitenkin osattava ohjata 

keskustelu oikeisiin aiheisiin sekä kyettävä luomaan jatkokysymyksiä keskustelun 

edetessä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, Harrell & Bradley 2009.) 
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5.1  Tutkimukseen valitut kaivokset ja niiden tuotantoprosessit 

Kittilän kaivos on Euroopan suurin kultakaivos, jossa louhintaa tehdään 

maanalaisessa kaivoksessa. Kaivoksen alueella toimii rikastamo, joka on 

kaivososaston sisäinen asiakas. Kittilässä louhitaan määrällisesti paljon suhteellisen 

pieniä louhoksia (noin 10kt) yli sata kappaletta vuodessa. Malmia nostetaan maan 

pinnan välivarastoalueelle kuorma-autoilla, josta geologiaosasto syöttää rikastamoa 

vaaditun reseptin mukaisesti. Rikastamon prosessi toimii jatkuvatoimisesti ilman 

suurempia välivarastoja. Kittilän kaivosalueella ei pidetä lopputuotevarastoja. 

Sodankylän kunnassa sijaitseva Kevitsan kaivos on tuore avolouhos, jossa 

tuotanto aloitettiin vuonna 2012. Avolouhoksen tuotteita ovat matalan- ja korkean 

pitoisuuden malmit, joita nostetaan avolouhoksesta suoraan primäärimurskaimeen 

tai sitä edeltävään puskurivarastoon. Primäärimurskaimesta syötetään avolouhoksen 

yhteydessä olevaa rikastamoa, jonka lopputuotteina ovat nikkeli –platinaryhmän 

rikaste sekä kuparirikaste. Rikastamon prosessissa on yksi välivarasto, jolla taataan 

kolmen jauhinmyllyn jatkuvatoimisuus. Välivarasto tasaa myös materiaalivirtaa 

rikastamolla, sillä primäärimurskaimen kapasiteetti ylittää reilusti rikastamon 

vastaavan. Myös Kevitsasta kuljetetaan lopputuotteet pois ilman suurempia 

lopputuotevarastoja. 

Siilinjärven kaivosalueella on Suomen suurin, noin kolme kilometriä pitkä ja 

noin 240 metriä syvä avolouhos. Louhinnassa on myös toinen, pienempi avolouhos, 

joka turvaa malmituotannon päälouhoksen laajennustöiden ajan. Louhittavaa 

apatiittimalmia syötetään yhteen primäärimurskaimeen, jonka jälkeen seuraavat 

vielä toinen ja kolmas murskausvaihe. Siilinjärven malmin pitoisuus vaihtelee 

suuresti pientenkin alueiden sisällä, joten ennen rikastamoa malmivirta 

homogenisoidaan tasauskentällä, jolla tasoitetaan louhinnan kapasiteettivaihtelujen 

lisäksi rikastamon syöttöä. Varsinainen rikastusprosessi koostuu tanko- ja 

kuulamyllyjauhatuspiireistä sekä vaahdotuksesta. Tuotettu apatiittirikaste 

varastoidaan ja kuljetetaan lopulta kaivoksen vieressä sijaitsevan Yaran 

fosforihappotehtaan syötteeksi. 

5.2  Haastattelututkimuksen tulokset 

Tuotannonohjausta käsitellään haastatteluissa tämän työn kappaleessa 3. esitetyn 

tuotannonohjauksen viitekehyksen pohjalta. Haastattelujen aluksi varmistetaan, että 

haastateltava ymmärtää tuotannonohjauksen laajuuden samoin, kuin haastattelija. 

Sisällöllisesti haastattelut käsittelevät neljää kokonaisuutta: 

1. Tuotannonohjaus yleisesti 

2. Suunnitteluprosessi ja -hierarkia 

3. Tuotannonohjauksen tehtävät ja haasteet 

4. Tunnusluvut ja mittaaminen 

Näiden lisäksi haastattelussa perehdytään materiaalinhallintaan, koskien 

pullonkaulojen ja puskurivarastojen sijoittelua tuotannossa. Tutkimuksen 

tarkoituksena on pystyä vertailemaan tutkittujen kaivosten ohjausperiaatteita 

myöhemmin esiteltäviin Kemin kaivoksen periaatteisiin. 

Haastattelujen ohella tutkimuksessa tutustuttiin lyhyesti myös kaivosten 

tietojärjestelmiin. Kokonaisuudessaan järjestelmien roolina on kaikilla kaivoksilla 

tuotannosta saatavan tiedon jalostaminen tuotannonohjausinformaatioksi ilman 

varsinaista manuaalista datankäsittelytyötä. Kittilässä ja Kevitsassa järjestelmät 

tuottavat raportteja tuotannonjohdolle ja mahdollistivat tuotannon valvonnan 
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mittaristojen ja tunnuslukujen avulla. Siilinjärven järjestelmä puolestaan allokoi 

kalustoresursseja optimaalisesti kaivoksen kohteisiin ja kontrolloi lastattavan 

malmin pitoisuuksia laadunhallinnan näkökulmasta. Järjestelmä toimii myös 

kunnossapidon työvälineenä kattavan laitekohtaisen toimintatiedon keruun avulla. 

Siilinjärvellä tunnistetut ohjausjärjestelmän hyödyt pätevät hyvin myös muiden 

kaivosten kohdalla: reaaliaikaisen tiedon käyttäminen nopeaan reagointiin, 

lastauksen ja kuljetuksen laadunhallinta, urakoitsijan toiminnan tarkka mittaaminen 

ja raportoinnin huomattava helpottuminen. 

Tuotannonohjaus yleisesti 

Tuotannonohjausta ei ole tarkasti määritetty tämän haastattelututkimuksen 

kaivoksilla. Yleinen ymmärrys kaivoksen tuotannonohjauksesta pitää sisällään sen, 

mitä tässä työssä käsitellään valmistuksen ohjauksena, eli resurssien allokoinnin ja 

lyhyen tähtäimen työnsuunnittelun. Termin puuttuminen tai erilainen ymmärrys sen 

sisällöstä ei kuitenkaan tarkoita, ettei tuotannonohjausta olisi näillä kaivoksilla. 

Vuosittaisten tilausten, eli rikastamon syötteen ja lopputuotteiden valmistamiseen 

tarvittavien resurssien, työsuoritteiden ja välitavoitteiden määrittämiseen käytetään 

huomattavan paljon aikaa ja kaivosten tuotannonsuunnittelua tehdään 

kokonaisvaltaisesti kaikkien organisaatioiden tarpeiden kesken. Lisäksi suunnittelua 

tehdään kaivoksilla eritasoisten liukuvien suunnitelmien avulla, jolloin suunnittelu 

ottaa huomioon prosessissa esiintyvän luontaisen vaihtelun. Yhteisenä 

kehityskohteena kaivosten tuotannonohjauksessa näyttää olevan datan määrästä ja 

keräämisen vaikeudesta muodostuva tuotannon seurannan ja mittaamisen vähyys. 

Suunnitteluprosessi- ja hierarkia 

Tuotannonsuunnittelussa on hyvin vähän eroja kaivosten välilä. Erot näkyvät 

lähinnä kaivosten organisaatioiden rooleissa eri suunnittelun vaiheissa. Yhdistettynä 

tutkimuksen kaivosten suunnitteluhierarkia on pääpiirteittäin Kuvan 9 kaltainen. 

 

Kuva 9. Haastattelututkimuksen kaivosten tuotannonsuunnittelu. 
 

Kaivoksen vuosittaisen tuotantosuunnitelman lähtöpisteenä on yhteydessä olevan 

rikastamon tuotantosuunnitelma, joka luodaan perustuen prosessin pullonkaulan 

mahdollistamaan vuosituotantoon. Kaivososaston tuotannonsuunnitteluun vaikuttaa 
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lisäksi kaivoksen koko elinkaaren kattava Life of Mine (LOM) suunnitelma, joka 

pitää sisällään arvioidut ja ennakoidut malmivarat, niiden vuosittain päivitetyt 

pitoisuudet sekä eri tarkkuuksilla hahmoteltua kaivoksen infraa tulevista 

tuotantoalueista. LOM –suunnitelman merkitys on kyky yhdistää geologista ja 

operatiivista näkökulmaa sekä ennustaa tarvittavia resursseja pitkällä 

aikatähtäimellä. Rekrytointi kaivosteollisuuteen on etäisistä sijainneista johtuen 

usein vaikeaa, joten pitkän aikatähtäimen resurssien suunnittelu nähdään 

olennaisena etuna. 

Kaivoksille luodaan pitkän tähtäimen vuosisuunnitelma (PTS), aikajänteeltään 

noin viiden vuoden mittainen. Viiden vuoden suunnitelmaa päivitetään vuosittain 

budjetin yhteydessä. Tästä viimeiset 1,5 – 2 vuotta ovat tarkemmin, kuukausitasolle 

tehtyä lyhyen tähtäimen vuosisuunnittelua (LTS). Lyhyen tähtäimen 

vuosisuunnitelmasta johdetaan kaivososaston valmistussuunnitelmat, joita voi olla 

myös pitkälle ja lyhyelle tähtäimelle. Valmistussuunnitelmat eivät välttämättä eroa 

toisistaan; lyhyen tähtäimen suunnitelmaa voidaan käyttää vain siksi, että vältytään 

tarkentamasta liian kaukaisten kuukausien suunnitelmaa liian aikaisessa vaiheessa. 

Muutaman kuukauden liukuva valmistussuunnitelma toimii myös työvälineenä 

tuotannonsuunnittelijalle. Liukuvasta suunnitelmasta muodostetaan joillain 

kaivoksilla vielä viikkosuunnitelma, johon kootaan geologien, rikastamon, 

suunnitteluosaston ja kunnossapidon vaatimusten pohjalta louhintaohjelma. 

Valmistuksen ohjausta kaikilla kaivoksilla tehdään tuotanto –organisaation toimesta, 

joka ohjaa omat resurssinsa ylemmän tason suunnitelman toteuttamiseen 

vaadittaviin kohteisiin. 

Tuotannonohjauksen tehtävät ja haasteet 

Suurimmaksi haasteeksi kaivosten tuotannonohjauksessa on tunnistettu syklisellä 

kaivosprosessilla jatkuvatoimisen rikastamon käynnissä pitäminen. Rikastamon 

jatkuva syöttö on mahdollistettu prosessin edessä pidettävällä puskurivarastolla, jota 

käytetään myös laadunhallinnan työkalua. Rikastusprosessista riippuen myös 

rikastamon sisään rakennetaan välivarastoja tiettyjen prosessikokonaisuuksien 

(esimerkiksi jauhimoiden) toiminnan takaamiseksi. Tuotannon välivarastojen koko 

vaihtelee kaivosten välillä suuresti; esimerkiksi Kevitsassa ja Kittilässä välivarastot 

antavat rikastamolle useamman viikon toimintavarmuuden malmin saannin estyessä 

louhoksista, kun taas Siilinjärvellä malmin tuotannossa voi olla korkeintaan 

muutaman päivän katkos ennen rikastamon pysähtymistä. Välivarastojen tarve 

kuvaakin hyvin materiaalinhallinnan kypsyyttä kaivoksilla. Tuore, ylösajovaiheessa 

oleva tuotanto vaatii enemmän puskuria, kun taas kypsempi, optimointivaiheeseen 

edennyt kaivos hallitsee materiaalivirtansa jo paremmin. 

Toinen suurempi esille noussut ongelma oli päivittäisen raportoinnin 

järjestäminen ja sopivien tunnuslukujen muodostaminen. Tunnuslukujen 

muodostamista vaikeuttaa yksityiskohtaisen tiedonkeruun puuttuminen 

kaivoskoneilta, mikä osaltaan vaikeuttaa myös tuotannon raportointia. Tämän 

yhtälön hallitsemiseksi kaivoksille on hankittu ohjaamiseen ja raportointiin 

käytettäviä järjestelmiä, joiden tehtävänä on koota valtavasta tietomäärästä 

olennaisin yrityksen viikkoraportoinnin ja palaverikäytäntöjen tueksi. Yleinen 

näkemys näistä järjestelmistä oli se, että ne olivat korvaamaton apu raportoinnissa 

ja tuotannon valvonnassa. 

Kaivostoiminnan luonnetta määrittävät hyvin paljon toimintaympäristö, eli 

käytännössä malmin ja sitä ympäröivän sivukiven ominaisuudet ja sijainti 

maaperässä. Syvälle ulottuva ja pirstaleinen esiintymä vaatii maanalaista louhintaa 



40 

 

sekä pieniä ja tarkkaan sijoitettuja louhoksia. Maanpintaa pitkin kulkeva ja 

laadultaan vaihteleva malmi vaativat laajan avolouhinnan käyttöä, jolloin sivukiven 

läjittäminen ja muut avolouhinnan vaikeudet tulevat esiin. Suomalaista 

kaivostoimintaa leimaavat myös hyvin alhaiset malmin pitoisuudet, joiden 

kannattavalle hyödyntämiselle on olennaista toiminnan ja kustannusten optimointi. 

Optimointivaiheeseen pääsy vaatii kuitenkin (kuten kaikessa kehitystoimessa) 

luotettavuuden kehittämisen sille tasolle, että optimointi voidaan kohdistaa 

standardeihin prosesseihin. 

Tunnusluvut ja mittaaminen 

Tuotannon tunnuslukuja mitataan tutkimuksen kaivoksilla viikkotasolla; 

päiväkohtaista tavoiteseurantaa ei tehdä, vaikka järjestelmät ja tiedonkeruu siihen 

pystyvätkin. Käytännössä tuotanto –osastolla on tiedossa millaisiin tuloksiin 

päivätasolla on päästävä. Näiden tulosten saavuttaminen ja vastuu niihin 

pääsemisestä on kuitenkin työn suorittajilla ja heidän välittömillä esimiehillään. 

Kaivosprosessin syklisyys ja vaihtelut päiväkohtaisissa suoritteissa nähtiin 

tärkeimmäksi syyksi sille, miksi tuotantoa seurataan korkeintaan viikkokohtaisesti. 

Yleisesti tunnuslukujen käyttö lyhyen tähtäimen tuotannon seurantaan oli vähäistä. 

Käytössä on korkeintaan viikkoraportoinnissa käytettäviä tehokkuuslukuja, joita 

päälliköt seuraavat omien osastojensa osalta. Nämä tunnusluvut ovat 

materiaalivirtaa ylätasolta kuvaavia lukuja, kuten poratut metrit, lastatut 

malmitonnit ja tuotetut rikastetonnit. Rikastamolla seurataan erikseen vielä 

laitteiston käyntiasteita. Varsinaisia KPI –lukuja tutkimuksen kaivoksilla löytyi 

emoyhtiöiden asettamina, ja ne koskivat muun muassa tapaturmatiheyttä, kiinteitä 

ja muuttuvia kustannuksia, tuotettujen rikasteiden keskipitoisuutta sekä 

louhintamääriä. Louhintamääristä seurattiin myös louhitun malmin ja sivukiven 

yhteismäärää, jonka vuotuista suuruutta rajoittaa kaivoksille myönnetty 

ympäristölupa. 
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6 Kemin kaivostoiminta ja tuotannonsuunnittelu 

Tässä kappaleessa käydään läpi Kemin kaivoksen ja myös lyhyesti sen asiakkaan, 

Tornion ferrokromitehtaan tuotantoprosessi sekä tuotantoketjun suunnittelu. 

Lähteinä kappaleessa on käytetty haastatteluja Kemin kaivoksella (Liite 1), 

Outokummun sisäisiä dokumentteja ja jatkuvaa havainnointia Kemin kaivoksella. 

Erityisesti ferrokromituotannon laatujärjestelmään viitataan, sillä se pitää sisällään 

vakiinnutettuja kuvauksia Kemin kaivoksen toiminnasta. 

Outokumpu Oyj:n tytäryhtiön Outokumpu Chrome Oy:n omistama Kemin 

kaivos sijaitsee Elijärvellä Keminmaan kunnassa. Kemin kaivos on EU:n ainoa 

kromikaivos. Alueella on aloitettu tuotannollinen kaivostoiminta vuonna 1966 

avolouhoksena. Kaivoksen avaamisen seurauksena Torniossa aloitettiin 

ferrokromituotanto vuonna 1967 ja ruostumattoman teräksen tuotanto 1976. 

Kaivoksen ja tehtaiden läheisyys luovat alueelle ainutlaatuisen kilpailukykyisen 

tuotantoketjun (Outokumpu 2013b). Elijärven alueelle on louhittu kolme 

peräkkäistä avolouhosta (Surmaoja, Elijärvi ja Viianmaa), joiden toiminta on 

nykyään jo lopetettu, sillä kokonaan maanalaiseen louhintaan siirryttiin vuonna 

2005. Maanalainen louhinta aloitettiin vuonna 2003 tasolta 500, josta edetään 

ylöspäin kohti avolouhoksen pohjaa (Kuva 10). Uusimmissa suunnitelmissa on 

alettu jo valmistelemaan nykyisen tuotantoalueen laajentamista Surmaojan malmion 

hyödyntämiseksi maanalaisella kaivostoiminnalla sekä kaivoksen syventämistä. 

(Rissanen 2010.) 

 

Kuva 10. Pituusleikkaus nykyisestä tuotantoalueesta. 



42 

 

 
Kemin kromiesiintymä kuuluu laajempaan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän kautta 

kulkevaan vyöhykkeeseen. Noin 2,4 miljardia vuotta sitten syntynyt kerrosintruusio 

on maanpinnan mukaiselta pituudeltaan 15 kilometriä. Maankuoren liikkeiden 

seurauksena Kemin kohdalla olleet kromiesiintymät ovat pilkkoutuneet 

pienemmiksi lohkoiksi ja kääntyneet nykyiseen, lähes pystysuoraan asentoon. 

Alueella oleva kromiesiintymä on paksuudeltaan keskimäärin 40 metriä ja sijaitsee 

noin 70 asteen kulmassa maankuoreen nähden. Esiintymä arvioitiin alun perin noin 

kilometrin syvyiseksi, mutta on myöhemmin seismisten tutkimusten perusteella 

oletettu ylettyvän jopa yli kolmen kilometrin syvyyteen (Rissanen 2010). 

Todennetut malmivarat alueella ovat noin 34 miljoonaa tonnia sekä mineraalivarat 

105 miljoonaa tonnia. Aiemman, noin seitsemänkymmenen vuoden sijaan, 

kaivoksen elinkaaren oletetaankin nyt pidentyvän jopa useiksi sadoiksi vuosiksi 

nykyisellä louhintatahdilla. (Alapieti 2005.) 

Kemin kaivos tuottaa kahta eri rikastetta: pala- ja hienorikaste. Vuosituotanto 

nousee kaivoksella tavoitteellisesti käynnissä olevan tuotannon tuplauksen myötä 

1,3 miljoonasta tonnista 2,7 miljoonaan tonniin. Tornion tehdasalueella vuonna 

2012 valmistunut kolmas sulatusuuni kaksinkertaistaa samanaikaisesti ferrokromin 

tuotannon 530 000 tonniin. Kemi-Tornion tehdasaluetta voi kuvata ainutlaatuiseksi 

monestakin syystä. Paikallinen malmi, joka louhitaan aivan Tornion tuotantoalueen 

läheisyydessä, on tuotantoketjun kestävyyden kannalta merkittävä asia. Toinen 

merkittävä tuotantoprosessien integraatioon liittyvä etu on mahdollisuus panostaa 

ferrokromia sulana terässulaton uuniin, mikä on energiatehokkuuden kannalta 

huomattava säästökohde. (Outokumpu 2013.) 

6.1  Kaivoksen tulevaisuus ja tuotannon tuplaus 

Kaivoksen tulevaisuuteen vaikuttaa olennaisesti vuoden 2012 viimeisellä 

neljänneksellä loppuun saatettu F3-projekti, joka kaksinkertaistaa Outokummun 

ferrokromituotannon (Outokummun tilinpäätöstiedote 2012). Projekti tekee 

Outokummusta täysin omavaraisen ferrokromin suhteen sekä mahdollistaa myös 

ferrokromin merkittävän myymisen Outokummun ulkopuolisille asiakkaille. 

Investointi oli suuruudeltaan noin 440 miljoonaa euroa ja kattoi 

ferrokromituotannon kaksinkertaistamisen ohella myös kaivoksen tuotannon 

tuplaamisen. Aiemmasta 1,3 miljoonan tonnin malmintuotannosta noustaan 2,7 

miljoonan tonnin vuotuiseen tuotantoon. Täysi kapasiteetti on suunnitelmien 

mukaan vuonna 2015 käytössä. Merkittävimmät tuotantomäärien muutokset on 

esitetty Taulukossa 6. (Pekkarinen 2011.) 

 
Taulukko 6. Ferrokromituotannon tuplauksen vaikutus tuotantomääriin. 
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Suurimpia F3 –projektin tuomia muutoksia maanalaisessa kaivoksessa olivat 500 –

tason huoltopaikan laajennus, esimurskesiilojen 3 ja 4 louhinta sekä kaatonousun 3 

louhinta. Maan päällä ja rikastamolla muutoksia tehtiin muun muassa laajentamalla 

murskaamoa, modernisoimalla palarikastamoa sekä rakentamalla uudet 

rikastevarastot sekä malmin homogenisointivarasto. Konkreettisten infrastruktuurin 

tehtyjen muutosten lisäksi tuplatuotannon aikaan on valmistauduttu muun muassa 

henkilöstölisäyksillä. 

Tuotannon tuplauksesta tehtyyn päätökseen vaikuttivat monet asiat. Yksi 

suurimmista kuitenkin oli ruostumattomien teräslaatujen kysynnän oletettu 

lisääntyminen sekä ferrokromin korkea hintataso tulevina vuosina. Muun muassa 

KPMG:n tekemän analyysin (Fossay 2012) mukaan niin ferrokromin kuin 

kromimalminkin hinnat nousevat aina vuoteen 2014 ja pysyvät stabiilina sen 

jälkeen. Saman analyysin mukaan myös ruostumattoman teräksen kulutus kasvaa 

tasaiseen tahtiin, joka johtuu pitkälti Kiinan ja Aasian markkinoiden kasvavasta 

taloudesta ja kaupungistumisesta. Ferrokromin kulutus seuraa hyvin pitkälti 

ruostumattoman teräksen kulutusta. (Fossay 2012, Pekkarinen 2011) 

Etelä-Afrikka on maailman suurin ferrokromin tuottaja, mutta tuotantoa rajoittaa 

tällä hetkellä energiapula. Tämän markkinaraon aukeaminen on luonut myös 

Outokummulle lisää edellytyksiä kasvattaa tuotantoaan. Eteläisen Afrikan suuret 

ferrokromin tuottajat ovat joutuneet tietoisesti laskemaan energiaa vievien 

tuotantoprosessiensa kapasiteetin käyttöastetta sähkön säästämiseksi. Tämän lisäksi 

maailmanlaajuisten hiilidioksidipäästöjen kasvava verotus luo 

ympäristöystävälliselle Outokummulle etulyöntiaseman hiilivoimaa käyttäviin 

kilpailijoihinsa Afrikassa. (Merafe resources 2012, Fossay 2012, Pekkarinen 2011.) 

6.2  Ferrokromin tuotantoprosessi 

Kemin kaivos ja Tornion tehdasalueen ferrokromisulatto muodostavat ferrokromin 

tuotantoprosessin. Kemin maanalaisessa kaivoksessa louhittava malmi nostetaan 

maan pinnalle rikastamon syötteeksi, josta tuotetaan kahta eri rikastetta: pala- ja 

hienorikaste. Nämä rikasteet kuljetetaan kuorma-autoilla ferrokromitehtaalle 

Tornioon jatkojalostukseen. Torniossa sijaitsevan ruostumattoman teräksen 

tuotantoketju alkaa ferrokromitehtaasta, jonka työn kirjoitushetken ainoa malmin 

toimittaja on Kemin kaivos. Tehdas tuottaa ferrokromia koko Outokumpu –

konsernin tarpeisiin ja myy sitä myös ulkoisille asiakkaille. Tässä työssä 

keskitytään käsittelemään Kemin kaivoksen (maanalainen kaivos ja rikastamo) 

tuotantoprosessia ja sen ohjausta. On kuitenkin syytä käydä lyhyesti läpi myös 

vuodesta 1968 aloitetun ja useaan kertaan laajennetun Tornion ferrokromituotannon 

pääpiirteet, jotta ymmärretään Kemissä louhittavan malmin vaatimukset sekä 

ferrokromitehtaan tarpeisiin perustuva kaivoksen tuotannonohjauksen 

suunnitteluvaihe. 

6.2.1  Maanalaisen kaivoksen tuotantoprosessi 

Kaivoksen tuotantoprosessin alkupiste on malmin louhinta, jota tehdään 

pengertäyttölouhintana maanalaisen kaivoksen tasolta 500 ylöspäin kohti 

avolouhoksen pohjaa. Louhintaperät ajetaan kohtisuoraan malmin lävitse ennen 

varsinaista louhosten louhimista, jolloin luodaan kulkuyhteydet myös louhinta-

alueelle. Louhintaa varten louhintaperästä porataan kiveen reikiä viuhkan muodossa 

alaviistoon alemmalle tasolle saakka. Näitä viuhkoja porataan parin metrin välein 
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louhokseen kymmeniä, riippuen louhosperän pituudesta. Louhosperän pituus 

puolestaan riippuu malmin paksuudesta kyseisessä kohdassa, joka vaihtelee 

nykyisellä tuotantoalueella viidestäkymmenestä sataanviiteenkymmeneen metriin. 

Poratut reiät panostetaan vasta louhosten louhinnan ollessa ajankohtainen. Yhdellä 

louhosräjäytyksellä irrotetaan keskimäärin 7000 tonnia malmia. 

Malmin louhinnan ja irrotuksen lisäksi kaivostuotannon resursseja käytetään 

niin peränajossa kuin louhinnassakin valmisteleviin töihin, tunneliverkoston 

tuentaan ja louhittujen louhosten täyttöön. Työvaiheet seuraavat toisiaan, sillä 

perään mahtuu kerrallaan rajallinen määrä kalustoa. Tämän seurauksena kaivoksen 

tuotantoprosessit muodostavat syklejä Kuvan 11 osoittamalla tavalla. 

 

Kuva 11. Peränajon ja louhinnan prosessit Kemin kaivoksella. 
 

Poraus, panostus, räjäytys ja lastaus kuuluvat kiven irrottamiseen ja kuorma-autoon 

lastaukseen. Peränajossa tunneliverkostoa kunnostetaan irrottamalla seinämistä ja 

katoista löyhät kivet (rusnaus) ja tuetaan verkottamalla ja ruiskubetonoimalla. 

Lisäksi geologit kartoittavat kiven laadun ja ominaisuudet. Normaalissa louhinnassa 

ei ole ylimääräisiä vaiheita; prosessin syklisyys johtuu siitä, että yhdellä 

räjäytyksellä irrotetaan vain 7000 tonnia kiveä, kun louhosten koot ovat 10 000 – 

40 000 tonnia. Louhinnan jälkeen louhos skannataan suunnitteluohjelmia varten ja 

täytetään sivu- ja palakivillä sekä sideainelietteellä. 

Kiven irrotuksen, malmin lastauksen ja kuljetuksen jälkeen ensimmäinen 

malmin prosessointivaihe on maan alla tapahtuva esimurskaus. Ennen murskausta 

tapahtuvaa malmin välivarastointia varten, maan alle on rakennettu kolme 

kaatonousua, joihin malmi kuljetetaan louhoksista kuorma-autoilla. Kaatonousujen 

runko-osat muodostuvat 4000 tonnin vetoisista siiloista. Siilot rakentuvat nousuina 

ylöspäin tasorakenteen kasvaessa ja niiden tilavuus siis kasvaa samalla. 

Kirjoitushetkellä nousujen yhteinen kokonaistilavuus 32000 tonnia. 

Perusperiaatteena on, että kaatonousuun kaadetaan malmia aina siltä tasolta, miltä 

malmi on lastattu. Kuhunkin kaatonousuun on ohjeistettu ajettavaksi seuraavat 

päämalmityypit ajatellen jo tässä vaiheessa tasaista rikastamon syöttöä:  

 Kaatonousu 1: Pohjois-Viian malmit 

 Kaatonousu 2: Elijärven ja Elijärvi E:n malmit 

 Kaatonousu 3: Perämalmit ja Pohjois-Viian hienojakoiset malmit, joista 

tehdään palarikastetta  

Maanalaisen karamurskaimen, joka sijaitsee tasolla 560, kapasiteetti on 1000 tonnia 

tunnissa ja sitä syötetään kaatonousuista. Murskattua malmia kuljetetaan 

malminkäsittelylinjan hihnakuljettimilla esimurskesiiloihin. Hihnakuljettimien 

pituus on yhteensä noin 450 metriä ja niiden kapasiteetti on noin 800 tonnia 

tunnissa. (Kemin kaivoksen esittelymateriaali 2012.) 
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Esimurskesiiloja on neljä, joista jokaisen kapasiteetti on 8000 tonnia. 

Esimurskesiiloilla, kuten kaatonousuillakin, voidaan pitää erilaiset malmityypit 

erillään vielä tässä vaiheessa. Palarikastetuotannolle tämä on tärkeää, mutta 

hienorikasteen syöte pyritään nykyään homogenisoimaan HG -laitoksella prosessin 

säätötarpeen minimoimiseksi. (Kemin kaivoksen esittelymateriaali 2012.) 

 Esimurskesiilo 1: Elijärven ja Elijärvi E:n malmit, tarvittaessa myös 

Pohjois-Viian malmeja poislukien perämalmit ja hienojakoiset 

palarikastemalmit 

 Esimurskesiilo 2: Elijärven ja Elijärvi-E:n malmit 

 Esimurskesiilo 3: Pohjois-Viian malmit 

 Esimurskesiilo 4: Peränajomalmit, Pohjois-Viian malmit, Pohjois-Viian 

palarikastusmalmit 

Esimurskesiiloista malmi kuljetetaan hihnakuljettimella mittataskun kautta 

nostokappaan. Nostokuilun kautta malmi saadaan maan pinnalle. Nostolaitteiston 

teoreettinen maksimikapasiteetti on 514 tonnia tunnissa ja kertanostolla voidaan 

kuljettaa 26 tonnia malmia. Nostolaite liikkuu kuilussa kymmenen metrin 

sekuntivauhdilla. Maan päällä malmille on vielä kaksi siiloa, joiden yhteistilavuus 

on 6000 tonnia. Maanpintasiiloista malmi kuljetetaan hihnakuljettimilla 

rikastusprosessiin. Malmia varastoidaan myös ulkoilmassa nostetun malmin 

välivarastossa, jonka varmuusvarastotasoksi on määritetty kuuden viikon 

rikastamon syöttö. (Kemin kaivoksen esittelymateriaali 2012.) 

6.2.2  Rikastamon tuotantoprosessi 

Kemin kaivoksesta saatavan malmin in-situ Cr
2
O

3
-pitoisuus on 26%, kun 

rikastamolla tuotettaville palarikasteelle ja hienorikasteelle pitoisuudet ovat noin 

36% ja 44,8%. Rikastusmenetelmänä käytetään ominaispainoerotusta, joka perustuu 

arvomineraalin ja malmin muiden mineraalien ominaispainoerojen hyödyntämiseen. 

Ominaispainoerotuksen menetelmänä on Kemin kaivoksella raskasväliaine-erotus, 

joka puolestaan perustuu malmin mineraalien erisuuruisiin vajoamisnopeuksiin 

väliaineessa (piirauta) (Kauppila ym. 2011). Integroidun tuotantoketjun lisäksi 

matalan kromipitoisuuden kannattavan hyödyntämisen edellytyksenä ovat 

tehokkaat rikastusmenetelmät. (Kemin kaivoksen esittelymateriaali 2012, Rissanen 

2010, Törmänen & Karinen 2011). 

Rikastamon prosessi jakautuu kolmeen osaan: malminkäsittely ja murskaus, 

palarikastus sekä jauhatus ja hienorikastus. Palarikasteen raekoko on 10-120 

millimetriä, kun taas hienorikasteen tavoitekoko on 0,2 millimetriä. Rikasteita 

valmistetaan suurin piirtein suhteessa 1:2 palarikasteen tuotannon ollessa 

tuplatuotannossa 370 000 tonnia vuodessa ja hienorikasteen vastaavasti 820 000 

tonnia vuodessa. Näihin lukuihin ei ole vielä tähän mennessä päästy. Rikastamon 

materiaalivirrat ja kapasiteetit tuplatuotannossa on esitetty Kuvassa 12. (Kemin 

kaivoksen esittelymateriaali 2012.) 
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Kuva 12. Rikastamon materiaalivirrat tuotannon tuplauksen jälkeen. 

Malmin murskaus tapahtuu rikastamolla leuka- ja kartiomurskaimilla. 

Leukamurskain on kuitenkin käytössä vain, jos ajetaan materiaalia suoraan maan 

pinnalla sijaitsevasta louhitun malmin välivarastosta. Murskaamolla on kaksi 

kartiomurskainta, joista lähtevä malmi seulotaan kahdeksi materiaalivirraksi. 

Ensimmäinen materiaalivirta menee raskasväliaine erotukseen, jossa erotetaan 

upotus-kellutusprosessilla toisistaan palarikaste, välituote sekä palakivi. Palakiveä 

pyritään käyttämään mahdollisimman paljon maanalaisen kaivoksen tyhjiin 

lastattujen louhosten täyttöön sekä maisemointiin ja patojen verhoiluun. Välituotetta 

syntyy palarikastuksessa käytettävissä rumpuerottimissa ja se ohjataan murskaamon 

kautta hienorikastamon syötteeksi. Murskaamolta lähtevä toinen materiaalivirta 

sisältää puolestaan murskauksessa tarpeeksi pieneksi (<12mm) pilkkoutuneen 

välimurskeen, joka kuljetetaan palarikastuksen välituotteen kanssa 

homogenisoitavaksi HG -varastolle. 

Hienorikastusprosessi alkaa jauhatuksesta, johon syöte tulee 

homogenisointivarastolta. Jauhatukseen käytetään märkäjauhatuspiiriä, johon 

kuuluvat kaksi tankomyllyä (primäärinen ja sekundäärinen) ja luokitusseuloja. 

Jauhatuksen jälkeen mineraalien ominaispainoeroihin perustuen, erotetaan 

kromiittikiteet sivukivipartikkeleista. Tämä tapahtuu käyttämällä kolmivaiheista 

spiraalierotusta. Spiraalierottomilta ”jätteenä” poistuvan, erittäin hienojakoisen 

rikastehiekan hyödyntämiseen on tämän työn kirjoitushetkellä testattavana 

laitteisto, jonka avulla hyvin hienojakoinenkin malmi saataisiin hyödynnettyä. 

Lopulta lopputuotteet varastoidaan neljään varastohalliin (kapasiteetti 36 kt/varasto) 

odottamaan kuljetusta Tornioon. Rikasteiden laatuvaihtelua tasataan varastokasojen 

homogenisoinnilla. (Kemin kaivoksen esittelymateriaali 2012.) 

6.2.3  Ferrokromitehtaan tuotantoprosessi 

Kemin kaivoksella louhitusta malmista tuotetut rikasteet kuljetetaan päivittäisillä 

kuorma-autokuljetuksilla Tornioon ferrokromitehtaalle. Pala- ja hienorikaste 

pidetään kuljetusvaiheessakin erillään, sillä niiden käsittely ferrokromitehtaalla on 
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erilaista. Palarikaste on sellaisenaan valmista syötettäväksi sulatusuuniin, mutta 

hienorikaste pelletoidaan ensin sintraamolla. Ferrokromitehtaalla on oma 

kuulamyllyjauhatus, jonka läpi hienorikaste syötetään suodatukseen ja sieltä 

pelletointiin. Pelletoinnissa hienorikasteesta, sideaineena toimivasta bentoniitista ja 

kierrätetystä prosessipölystä muodostetaan sormen pään kokoisia pellettejä. 

Lopuksi pelletit menevät sintraukseen, jossa erilaisia lämpötilavyöhykkeitä 

hyväksikäyttäen pelleteistä tehdään tasalaatuisia ja muotoisia, hienoaineettomia, 

helposti pelkistettäviä ja lujia. (FeCr -tuotannon esittelymateriaali 2013.) 

Hienorikasteesta valmistettuja pellettejä ja palarikastetta syötetään Tornion 

kolmeen valokaariuuniin niin, että palarikastetta on panoksesta noin kolmannes 

(27–33 %). Uuniin syötetään myös muualta ostettavaa hiiltä eli koksia pelkistimeksi 

ja kvartsikiveä muodostuvan sivutuotteen, kuonan, sulamispisteen hallitsemiseksi. 

Uunissa olevat kolme elektrodia kuumentavat materiaalin jopa yli 1600 °C 

asteeseen, jonka jälkeen uunin pohjalle muodostuu pelkistysreaktioiden 

seurauksena homogenisoituneet kerrokset sulaa kuonaa ja ferrokromia, jotka 

valutetaan hallitusti pois uunista. Tuote sisältää noin 53 % kromia, 35 % rautaa ja 

loput hiiltä, piitä ja muita aineita pienissä määrissä. Saatu ferrokromi jäähdytetään 

ja varastoidaan myyntiä varten tai lähetetään prosessissa eteenpäin terässulatolle 

Tornion tuotantoprosessissa. Sivutuotteena syntynyt kuona myydään eristeenä 

erilaisiin rakennusprojekteihin ja syntynyt häkäkaasu käytetään 98 %:sesti 

tehdasalueella energiana. (FeCr -tuotannon esittelymateriaali 2013.) 

Tärkein laatukriteeri rikasteelle ferrokromituotannon näkökulmasta katsottuna 

on kromipitoisuus, sillä mitä enemmän kromia rikasteet sisältävät, sitä enemmän 

saadaan ferrokromia valmistettua. Hienorikasteen tavoitteelliset laatukriteerit ovat 

tällä hetkellä 45 % Cr
2
O

3
 -pitoisuus, mahdollisimman matala hiilipitoisuus ja 

mahdollisimman tasainen raekoko pelletoinnin onnistumisen edellytyksenä. 

Palarikasteen Cr
2
O

3
 pitoisuuden tavoitearvo on 35,5 %. Lisäksi tavoitellaan 

mahdollisimman vähäistä hienoainepitoisuutta (<15mm) pölyämisen 

vähentämiseksi. Pölyäminen on uunin toiminnalle epäedullista, sillä se lisää 

sähkönkulutusta ja voi tukkia uunin ilmakiertoja. Muun muassa sähkönjohtavuuden 

takia pelkillä pelleteillä ajaminen ei ole mahdollista, vaan optimaalinen prosessiin 

tarvittavan palarikasteen määrä on jossain kahden- ja kolmenkymmenen prosentin 

välillä. (FeCr -tuotannon esittelymateriaali 2013.) 

6.3  Ferrokromin myynti ja tuotantostrategia 

Ferrokromin tuotantostrategia on yksinkertainen: ferrokromia tuotetaan niin paljon 

kuin kaivoksen ja ferrokromitehtaan muodostama tuotantoprosessi kykenee. 

Käytännössä se tarkoittaa tuotannon tuplauksen jälkeisillä kapasiteeteilla 530 000 

tonnia ferrokromia vuodessa. Tuotannonsuunnittelun perustana on maksimaalisen 

ferrokromituotannon lisäksi kaivoksen malmivarojen turvallinen ja tarkka 

hyväksikäyttö. Suurimpia tuotantoa rajoittavia tekijöitä ovat kaivoksen 

hienorikasteen tuotantomäärä sekä ferrokromitehtaan uunien tuotantokapasiteetti. 

Hienorikasteen puutetta voidaan kompensoida kasvattamalla uunien 

palarikastesyöttöä suhteessa pellettien määrään. Ferrokromin tuotantoa optimoidaan 

varastojen ja katemenetysten välillä; uunien prosessi ei saa pysähtyä, jonka vuoksi 

varastotasoja pidetään korkealla rikasteiden osalta. 

Käytännössä valmistetusta ferrokromista käytetään konsernin omissa 

tuotantolaitoksissa vähintään 400 000 tonnia vuodessa ja loput myydään ulkoisille 

asiakkaille. Myyntisuunnitelma tehdään vakioasiakkaiden tarpeiden pohjalta 
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vuositasolla ja sitä tarkennetaan vuosineljänneksittäin. Teräksen markkinahinnan 

ollessa matalalla pyritään ferrokromia mahdollisuuksien mukaan myymään 

mahdollisimman paljon ulkoisille asiakkaille ja vastaavasti hinnan ollessa korkealla, 

pyritään ferrokromia käyttämään mahdollisimman pitkälle itse. Myyntimäärän ja 

oman käytön suhdetta ei yleensä kuitenkaan pystytä itse määrittämään 

odottamattomien kapasiteettimenetysten vuoksi, jolloin omat tehtaat eivät pysty 

kaikkea ferrokromia käyttämään. Tällöin joudutaan hyödyntämään rakennettua 

asiakasverkostoa. Toisaalta asiakasverkostoa joudutaan pitämään yllä myymällä 

silloinkin, kun omat tehtaat pystyisivät kaiken itse kuluttamaan. 

6.4  Pitkän tähtäimen strateginen suunnittelu ferrokromin 

tuotantoketjussa 

Pitkän tähtäimen suunnittelu (PTS) ferrokromin tuotantoketjussa tehdään perustuen 

Outokumpu -konsernin pitkän tähtäimen strategiseen linjaukseen. Koko konsernin 

strategisesta linjauksesta johdetaan Kemi –Tornio -alueen pitkän tähtäimen 

suunnitelma, jonka mukaan Tornion Ferrokromitehdas ja Kemin kaivos tekevät 

omat pitkäjänteiset suunnitelmansa.  

Ferrokromituotannolle ja tuotteiden laadulle nähdään neljä strategista 

kilpailuvalttia, joilla Outokumpu erottuu edukseen: eurooppalaisuus, luotettavuus, 

osaaminen ja palvelu. Eurooppalaisuudella viitataan moneen asiaan ja halutaan 

erottaa Outokumpu luotettavana vaihtoehtona verrattuna energiavaikeuksissa 

kamppailevista kilpailijoista. Luotettavuudella ja osaamisella viitataan pitkään 

kokemukseen ferrokromituotannosta ja teräsliiketoiminnasta, jonka koko 

toimitusketju on kaivoksesta lähtien Outokummun omaa toimintaa. Palvelu 

puolestaan kuvaa asiakaskyselyihin perustuvaa Outokummun tuotteiden ja 

palveluiden suosiota. 

Tämän työn kirjoitushetkellä Kemin kaivoksen PTS-horisontissa näkyvät 

tuotannon tuplausprojektin viimeistely ja pitkäjänteinen markkinaosuuden 

kasvattaminen hyödyntämällä laajennusinvestointia tehokkaasti. Lisäksi pitkän ja 

lyhyen tähtäimen malmintuotannon turvaamiseen liittyvät projektit ovat 

ajankohtaisia. Pitkällä tähtäimellä olennaista on uusille tuotantoalueille 

laajentaminen, kun taas lyhyellä tähtäimellä nykyisten tuotantoalueiden 

turvaaminen ovat olennaisia projekteja. 

6.5  Lyhyen tähtäimen tuotannonsuunnittelu ferrokromin 

tuotantoketjussa 

Ferrokromitehtaan tuotannonohjaus perustuu historiatietoon siitä, kuinka paljon 

uuneihin voidaan materiaalia syöttää. Uunien ollessa ferrokromituotannon 

pullonkaulaprosessi, on suunnittelu aloitettava niistä. Vuosittainen 

tuotantosuunnitelma luodaan huoltoseisokit huomioiden sulatuslinjojen täyden 

kapasiteetin mukaisesti. Suunnitelmassa on arvioitu aikaisempien vuosien datasta 

uuneittain tarvittavat pelletin ja palarikasteen määrät ja suhteet kuukausittain. 

Pellettien määrä pyritään suunnitelmassa maksimoimaan sähkönkulutuksen takia. 

Nämä määrät on kerrottu ennustetuilla täysillä tuotantovuorokausilla kuukausittain, 

jolloin saadaan jokaisen kuukauden palarikasteen ja pellettien tarpeet muodostettua. 

Sintraamo laskee pellettitarpeesta oman hienorikastetarpeensa kuukausitasolla. Näin 

saadaan luotua ferrokromitehtaan tuotantosuunnitelma, josta voidaan nähdä vuosi- 
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ja kuukausitason ennusteet pala- ja hienorikasteiden tarpeista. Pala- ja 

hienorikasteiden suhdetta kuukausittaisessa uunin syötössä muokataan tarvittaessa 

perustuen kaivoksen ennustukseen toimitusmääristä. 

Kemin kaivos vastaa ferrokromin tuotantosuunnitelmaan omalla 

toimitussuunnitelmallaan. Toimitussuunnitelma täyttää ferrokromitehtaan tarpeet 

rikastetuotantoa ja rikastevarastoja hyödyntäen. Kaivoksen tuotantosuunnitelma 

(LTS -budjetti) puolestaan pitää sisällään Kemin kaivoksen oman 

toimitusvarmuuden säilyttämiseen liittyvän rikastevarastojen kasvattamisen tai 

vastaavasti rikastevarastojen hyödyntämisen sellaisina kuukausina, jolloin 

tuotannolla ei pystytä vastaamaan toimitustarpeeseen. Tuotantosuunnitelma luodaan 

kaivoksella rikastamon sekä kaivos- ja geologiaosastojen yhteistyönä kerran 

vuodessa ja se päivitetään kvartaaleittain LTS –ennusteeksi. 

Kaivoksen tuotantosuunnitelmasta nähdään kuukausittaiset tuotantotavoitteet 

pala- ja hienorikasteille sekä malmille. Kaivososasto tekee valmistussuunnitelmansa 

rikastamon tarpeen (syötteen) täyttämiseksi malmin tuotantotavoitteen perusteella. 

Tuotantosuunnitelmalla pidetään yllä myös toimitusvarmuutta rikastevarastojen 

osalta. Yleisenä periaatteena on ylläpitää kolmen viikon palvelutasoa, mikä 

tarkoittaa palarikasteen osalta noin 21000 tonnia ja hienorikasteen osalta 40000 

tonnia. Kaivososasto vastaa rikastamon tarpeisiin perä- ja louhosmalmeilla, mutta 

mikäli malmia ei pystytä toimittamaan, on mahdollista hyödyntää maanpäällisen 

malmin välivarastoa. Kyseisessä varastossa pidetään tavoitteellisesti rikastamon 

kuuden viikon malmitarve. 

Jotta saadaan luotua Kemin kaivoksen tuotantosuunnitelma, eli LTS –budjetti, 

käytetään suunnittelun perustana ferrokromin tuotantosuunnitelman lisäksi 

viidentoista kuukauden liukuvaa louhintasuunnitelmaa. Tämä liukuva suunnitelma 

sisältää arvioidut malmit, tonni- ja pitoisuustiedot louhoksittain, louhosten sijainnit 

ja louhintajärjestyksen. Viidentoista kuukauden liukuva suunnitelma tuo 

vuosittaiseen LTS –suunnitteluun siis malmin ominaisuuksiin sidottuja 

laatukriteerejä. Tarvittaessa louhinta –alueiden välistä painotusta voidaan vielä 

muokata 15 kuukauden liukuvassa suunnitelmassa sopivan laatuisen malmivirran 

ohjaamiseksi rikastamolle. 

6.5.1  15 kuukauden liukuva louhintasuunnittelu 

Viidentoista kuukauden liukuvaan tuotantosuunnitelmaan saadaan lähtötiedot 

geologiaosastolta. Kaivosgeologit kartoittavat jatkuvalla työllään tulevia 

louhintakohteita ja kirjaavat tietoja KaTTiin eli Kaivoksen Tuotannon Tietokantaan. 

KaTTi on tiedon hallinnan kulmakivi kaivoksella, johon tallennetaan kaikki 

kaivoksella syntyvä tuotannollinen informaatio. KaTTissa pidetään yllä 

louhostietokantaa, joka listaa kaiken louhoskohtaisen tiedon, mitä kaivoksella 

kerätään mukaan lukien louhoksen nimeämiskäytännöt, tuotanto- ja 

suunnittelutilanteen, malmiominaisuudet ja rikastettavuusominaisuudet. Geologit 

määrittävät malmirajat, Cr2O3 –pitoisuudet ja Cr/Fe –suhteet. Näistä tiedoista 

suunnitteluosasto määrittää louhosten rajat (niin kutsutut laatikkomallit) 

tietojärjestelmän dataksi, jota voidaan visualisoida Gemcom Surpac – 

suunnitteluohjelmistolla. Surpacin avulla louhoksille luodaan lopulliset sijainnit, 

koot ja niiden sisältämät malmitonnit pitoisuuksineen. KaTTi -tietojen pohjalta 

luodaan myös louhosten tuotantojärjestys, joka huomioi erilaiset kaivostekniset 

ehdollisuudet. Niillä ehdollisuuksilla huomioidaan esimerkiksi se, että mitkä perät 

pitää ajaa, että päästään jonkin tietyn louhoksen luokse. 
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Seuraava askel viidentoista kuukauden liukuvan louhintasuunnitelman 

luomisessa on Mineplan aikataulutusohjelmisto. Mineplan hyödyntää KaTTin 

tietoja ja sen avulla luodaan louhosmalmituotannolle ja sen vaiheille aikataulu 

Gantt –kaaviona (Kuva 13). 
 

Kuva 13. Mineplanissa luotu Gantt –kaavio louhinta-aikataulusta. 
 

Mineplanin avulla louhokset saadaan järjestettyä tuotantojärjestykseen ja nähdään, 

kuinka pitkäksi eri louhosten elinkaari muodostuu. Tämä on resurssien suunnittelun 

kannalta tärkeää tietoa, sillä kaivoksessa on rajallinen määrä tuotantokoneita 

suorittamaan tiettyjä louhinnan vaiheita. 

Mineplanin tietojen ja sitä edeltäneiden suunnittelun vaiheiden perusteella 

voidaan lopulta luoda viidentoista kuukauden liukuva suunnitelma. Tämä 

suunnitelma toimii Excel –makron avulla ja se tuottaa suunnitelman 

kuukausittaiselle louhinnalle. Edellä esitellyn suunnitteluketjun lisäksi Excel –pohja 

tarvitsee lähtötiedoikseen rikastamon syötön luvut kaivoksen 

tuotantosuunnitelmasta, jotka saadaan KaTTista. Näiden perusteella laskentapohja 

listaa tarvittavat malmitonnit tuotantotavoitteen täyttämiseksi ja erittelee ne 

louhinta-alueittain ja louhoksittain. Rikastamolle ja koko kaivoksen 

tuotantosuunnitelmaa varten laskenta ilmoittaa myös malmin kuukausittaiset 

keskipitoisuudet, jotka kirjataan koko kaivoksen tuotantosuunnitelmaan tämän 

liukuvan suunnitelman perusteella. 

Viidentoista kuukauden liukuva suunnitelma päivitetään kuukausittain käyttäen 

kulloinkin voimassa olevaa rikastamon tuotantosuunnitelmaa malmin syötölle. 

Liukuva suunnitelma ottaa siis huomioon rikastamon päivittyvän LTS –ennusteen 

kautta myös toteutuneen tuotannon. Tästä viidentoista kuukauden liukuvasta 

suunnitelmasta tehdään edelleen tarkempi viikkosuunnitelma, jonka perusteella 

valmistuksen ohjaus lopulta tuotantoa ohjaa. 

6.5.2  Viikkokohtainen suunnittelu ja valmistuksen ohjaus 

Viikkokohtainen suunnittelu tehdään kaivososastolla tuotannonsuunnittelijan ja 

tuotannonohjauskeskuksen yhteistyönä Excel -lomaketta hyväksikäyttäen. 

Viikkosuunnitelma perustuu viidentoista kuukauden liukuvaan suunnitelmaan ja 

toteuttaa sen määrittämää kuukausittaista louhostuotantoa viikko- ja päivätasolla. 

Liukuvan suunnitelman ilmoittama louhintajärjestys voi tosin vielä muuttua 

viikkosuunnitelmaan. Viikkosuunnitelman luominen vaatii pitkän aikavälin 

suunnittelun lisäksi arviot eri työvaiheiden kestosta, louhosten suunnittelutilanteesta 

sekä tiedot tulevista merkittävistä tuotantolinjojen seisakeista. 
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Viikkosuunnitelma ilmoittaa tulevalle noin kolmen viikon ajanjaksolle 

louhinnassa olevat louhokset, niistä päivittäin lastattavat malmit, peränajosta 

lastattavat ja maan pintaan nostettavat malmit sekä maanalaisissa siiloissa olevan 

malmimäärän. Suunnitelmassa otetaan myös huomioon seisakkikalenteriin 

merkityt, suunnitellut rikastamon seisakit sekä niiden vaikutukset 

tuotantoaikatauluun. 

Viikkosuunnitelman avulla kuvataan myös louhosmalmituotannon 

toimitusvarmuutta seuraamalla lyhyen tähtäimen louhintasuunnittelun edistymistä. 

Louhosmalmituotannon aloittamiseksi jokaista louhosta ja siihen liitettyä perää 

varten on oltava tehtynä peränajosuunnitelma, louhintapalaveri sekä vaijeripultitus-, 

poraus- ja panostussuunnitelmat. Jokaisen suunnitelman valmistuttua, ilmestyy 

louhoksen riville kyseisen suunnitelman sarakkeeseen ilmoitus valmistumisesta. 

Tällä tavalla nähdään millaiset valmiudet eri louhosten tuotannolle on olemassa. 

Varsinaista valmistuksen ohjausta Kemin kaivososastolla tehdään 

tuotannonohjauskeskuksen (TOKE) ja kaivostyönjohtajien yhteistyönä. TOKEn 

olennaisimpiin tehtäviin kuuluu jatkuva resurssien ohjaaminen työkohteisiin 

tuotantosuunnitelmiin perustuen. Erityisesti TOKEn ylläpitämät kaivosvisualisointi 

–ohjelma sekä siihen perustuvat peränajon ja louhinnan välikirjat ovat 

tuotantotilanteen reaaliaikaisen seurannan kannalta oleellisia. Kaivosvisualisointi on 

ohjelmisto kaivoksen layoutista, työvaiheista sekä infrasta. Ohjelmalla voidaan 

tarkastella maanalaisen kaivoksen tasoilta työmääräinten ja keskeneräisten töiden 

lisäksi geologista informaatiota, kuten malmin sijaintia tasoittain. Nämä tiedot 

tulevat automaattisesti muista suunnitteluohjelmistoista ja KaTTista. Välikirjoihin 

Toke kirjaa kaikki toteutuneet työt, tuotantokoneiden sijainnit ja huoltotiedot sekä 

muut kaivostuotannossa huomioitavat asiat sitä mukaa, kun niistä Tokeen 

raportoidaan. Samalla Toke ohjaa työkoneita välikirjojen perusteella uusiin 

kohteisiin välittömästi edellisen tehtävän valmistuttua. Toke tekee myös 

työnsuunnittelua seuraavaa vuoroa varten ja huomioi kaivoskoneiden huolto-

ohjelman. Toke onkin Kemin kaivoksella tärkein resursseja, valmistusta ja lyhyen 

tähtäimen suunnitelman toteutusta ohjaava yksikkö. 

Viidentoista kuukauden liukuva suunnitelma on laatujärjestelmään kirajatun 

suunnitteluhierarkian alin taso; tässä esitellyt sitä lyhyemmän tähtäimen 

suunnitelmat ovat henkilöstön itse kehittämiä, validoimattomia menetelmiä 

tuotannon suunnitteluun. Viikkosuunnitelma esimerkiksi on tuotannonsuunnittelijan 

työkalu ja päiväpalavereissa päivitetään kuluvan viikon suunnitelmaa ja kaivoksen 

kalenteria, joihin kirjataan kuluvan viikon seisakkien ajoitus ja malmin syöttö 

rikastamoon. Nämä suunnitelmat perustuvat sen hetkiseen irrotettujen malmien 

tilanteeseen sekä viikkosuunnitelmaan. 
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7 Kemin kaivoksen tuotannonohjausjärjestelmä 

Kemin kaivoksen tuotannonohjausprosessia ja –järjestelmää käsitellään teoriaosassa 

esitellyn tuotannonohjausprosessin mukaisesti. Tähän tuotannonohjausprosessiin 

kuuluvat siis aiemmin esitelty lyhyen tähtäimen tuotannonsuunnitteluprosessi sekä 

tässä kappaleessa esiteltävät materiaalinhallinnan, palaverikäytäntöjen, 

tunnuslukujen ja jatkuvan kehityksen kokonaisuudet. Tuotannonohjauksen käsittely 

aloitetaan esittelemällä johtamisjärjestelmä sekä yleinen organisaatio Kemin 

kaivoksella. Lisäksi käsitellään tuotantotiedon hallintaa Kemin kaivoksella, jotta 

mahdollistetaan Ampla –järjestelmän toimivuuden ja soveltuvuuden arviointi. 

Tämän kappaleen pääasiallisina lähteinä ovat haastattelut (Liite 2), jatkuva 

havainnointi Kemin kaivoksella ja ferrokromituotannon laatujärjestelmä, jonka 

sisältöön viitataan kappaleessa niin paljon kuin mahdollista. Lisäksi huomioitavaa 

on, että kun tässä kappaleessa puhutaan Kemin kaivoksesta tai kaivoksesta, 

tarkoitetaan koko Kemin kaivostoimintaa rikastamo mukaan lukien. Osastoihin 

tarkennetaan sanoilla rikastamo, kaivososasto ja maanalainen kaivos. 

Erilaisen Kemin kaivostoiminnan tuotannonsuunnittelusta verrattuna 

esimerkiksi työssä tehdyn haastattelututkimuksen kaivoksiin tekee se, että 

tuotannonsuunnittelu ei ala rikastamon pullonkaulasta, vaan rikastamon asiakkaan, 

ferrokromitehtaan pullonkaulasta. Kaivososastolla toimii syklinen 

malmintuotantoprosessi, jossa peränajon, louhinnan ja täytön työvaiheet 

vuorottelevat eikä malmia tuoteta tällöin tasaisena virtana. Kaivosprosessissa on 

siten piirteitä jopa yksittäis- ja sarjatuotannosta, joissa huomioitavia asioita ovat 

tuotannon ajoittaminen sekä oikean tuotantovolyymin ja kapasiteetin määritys. 

Rikastamo puolestaan on jatkuva flow –tuotannon piirteitä omaava prosessi, jossa 

huomioitavaa on muutosten vähäisyys ja prosessihäiriöiden tunnistaminen. 

Kaivososastoa ohjataankin rikastamon käynnissä pitämiseksi varasto –ohjautuvasti, 

eli malmituotannon ohjaustavoitteena on rikastamon ja kaivososaston välissä 

olevien puskurivarastojen tason pitäminen riittävän korkealla.  

Erilaiset tuotantomuodot ja prosesseissa korostuvat asiat näkyvät parhaiten 

erilaisina ohjauksen painopisteinä. Kaivososastolla toimintaa ohjataan 

luotettavuuden näkökulmasta etsimällä päivittäisistä rutiineista poikkeamia ja 

kehittämällä toimintaa niitä poistamalla. Rikastamolla puolestaan optimoidaan 

materiaalivirtaa reaaliaikaisesti näytteenoton ja tuotantoautomaation avulla. 

Rikastamolla painottuu siis hyvin lyhyen tähtäimen valmistuksen ohjaus, kun taas 

kaivososastolla painopiste on jatkuvan prosessien kehittämisen näkökulmassa. 

Kokonaisuudessaan kaivoksen ja ferrokromituotannon tuotannonohjaus 

perustuu siihen, että saadaan louhittua mahdollisimman kromipitoista malmia, josta 

saadaan rikastettua mahdollisimman puhdasta rikastetta, josta puolestaan saadaan 

mahdollisimman tehokkaalla sulatuksella ja vähällä kuonalla ferrokromia. 

Vuosittaisten ja kuukausittaisten tuotantomäärien saavuttaminen on erityisen 
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tärkeää, sillä mitä enemmän malmia louhitaan, sitä enemmän saadaan rikastetta ja 

sitä enemmän saadaan sulatettua ferrokromia. Päivittäistä tuotantoa seurataankin 

vuosibudjettiin sidotun mittariston avulla, jotta tuotantopoikkeamiin ja tavoitteesta 

jäämiseen voidaan puuttua mahdollisimman nopeasti. Häiriöttömän toiminnan 

lisäksi olennaista on kapasiteetin korkea kuormitusaste, jolla taataan korkea 

toimituskyky rikasteille. Tämä johtaa myös korkeaan välivarastoihin sitoutuneeseen 

pääomaan, mikä on ominaista kaivosteollisuudelle. 

7.1  Johtamisjärjestelmä 

Kemin kaivoksella on käytössä hierarkkinen linjaorganisaatio, johon johtaminen 

perustuu. Kaivososastolla johtamisalueet on jaettu ”insinöörikuntien” kautta 

turvallisuuteen, suunnitteluun, tuotantoon, kunnossapitoon ja kehitykseen, joiden 

kautta organisaation roolit määräytyvät. Rikastamon johtamisalueet on puolestaan 

jaettu käytön sekä automaation ja kunnossapidon organisaatioihin. Rikastamo toimii 

keskeytymättömässä kolmessa vuorossa, kun taas kaivososasto toimii työn 

kirjoitushetkellä keskeytyvässä kahden vuoron järjestelmässä, joka on muuttumassa 

keskeytymättömään kolmeen vuoroon vuoden 2014 alusta. Näiden lisäksi tutkimus- 

ja kehitysosaston roolina on kehittää kaivoksen toimintaa jatkuvasti ja jalkauttaa 

kehitysprosessi koko organisaatioon. Turvallisuusosasto vastaa koko kaivoksen 

perustehtävän täyttämisestä yhdessä muiden organisaatioiden kanssa: turvallista 

tuotantoa tehokkaasti. Jokainen organisaatio vastaa siitä, että sen omat prosessit 

toimivat suunnitellusti, niitä kehitetään jatkuvasti ja että sille suunnatut resurssit 

ovat riittäviä. Linjaorganisaation tukena tässä ovat palaverikäytännöt, joilla 

varmistetaan organisaation toimintakyky ja pidetään yllä jatkuvaa raportointia.  

Kemin kaivoksella johtamistyön perustana ja tukena on laatujärjestelmä. Kemin 

laatujärjestelmä on rakennettu IBM Lotus Notes työryhmäohjelmiston pohjalle. 

Laatujärjestelmä nähdään yhtiössä keskeisenä kilpailuetuna ja sen tehtävänä on 

toimia laadun ja tuottavuuden jatkuvan kehittämisen välineenä niin toiminnan kuin 

tuotteidenkin osalta.  Laatujärjestelmän sisältö koostuu asiakirjoista ja niihin 

linkitetyistä dokumenteista, joilla selitetään sen hetkisiä, parhaiksi nähtyjä 

toimintatapoja. Laatujärjestelmä ohjaa toimintaa yksiselitteisiin käytäntöihin ja 

tilanteeseen, jossa kaikkea toimintaa ohjaavat jatkuvasti kehittyvät parhaat 

toimintatavat. Suurteollisuudelle ominaisesti myös ympäristö- ja 

turvallisuusjärjestelmät ovat tärkeässä roolissa johdettaessa toimintaa kestävän 

kehityksen kautta. Niiden kautta laatujärjestelmälle määrittyy tiettyjä reunaehtoja ja 

työohjeita, jotka ohjaavat osaltaan johtamista. Myös nämä järjestelmät on 

rakennettu asiakirjoiltaan IBM Lotus Notesiin. Ympäristöjärjestelmä määrittelee 

laatujärjestelmän tavoin organisaation vastuut ja valtuudet sekä ohjaa oikeisiin 

menettelytapoihin ympäristöasioihin liittyvissä toimissa. Samoin 

turvallisuusjärjestelmä eli TTT (työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä) 

kuvaa oikeanlaiseen toimintaan turvallisuuden näkökulmasta. Turvallisuus- ja 

ympäristöjärjestelmiä ohjaa myös hyvin vahvasti lakisääteisyys koskien 

kaivosteollisuutta, ympäristöä ja työturvallisuutta. 

Kun katsotaan Kemin kaivoksen laatujärjestelmää tuotannonohjauksen 

näkökulmasta, on siihen liittyvää sisältöä suppeasti. Käytännössä 

tuotannonsuunnittelua on avattu yleisellä tasolla niin, että suunnitteluprosessi 

alkaen ferrokromin myynti- ja tuotantosuunnitelmasta päätyen kaivoksen 

viidentoista kuukauden liukuvaan suunnitelmaan käydään läpi. Suunnitteluosaston 

tehtäviä ja vastuita on lisäksi kuvattu, mutta hienosuunnittelun ja valmistuksen 
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ohjauksen vaihetta ei ole käyty läpi. Laatujärjestelmään ei ole siis kuvattu 

työnohjaukseen, resurssien allokointiin tai valmistuksen priorisointiin liittyviä 

vaiheita, jolloin tuotannonohjauksen kuvaus jää karkean valmistussuunnitelman 

luomiseen. Kun viikko- ja päiväkohtaisia suunnitelmia ja niiden päivitys- ja 

tallennuskäytäntöjä ei ole laatujärjestelmään vakiinnutettu, on vaarana, että 

päätöksiä tehdään väärän suunnitelmaversion tai kokonaan väärän suunnitelman 

perusteella. Tämä riski on nähtävissä esimerkiksi päiväkohtaiseen suunnitteluun 

käytettävien ”kuluvan viikon suunnitelman” ja ”kaivoksen kalenterin” kohdalla. 

Suunnitteluprosessin lisäksi palaverikäytäntöjä ei ole määritetty 

laatujärjestelmään. Tämä johtaa siihen, että päiväpalaverien kautta hoidettavaa 

mittaamista ja tunnuslukuja ei ole myöskään määritetty. Määritettynä on ainoastaan, 

että ”tuotantoa seurataan osastojen toimesta palaverikäytäntöjen avulla”. 

Poikkeamakäsittelyprosessista on kuitenkin mainittu, että kaikkien tuotantoon, 

laatuun, toimituksiin ja ympäristöön liittyvät poikkeamatilanteet tulisi arvioida ja 

käsitellä vakavuusasteensa perusteella. 

7.2  Tuotannonohjauksen organisaatiot 

Kemin kaivoksella tuotannonohjaukseen sekä siihen liittyvän tiedon keräämiseen ja 

välittämiseen osallistuu koko organisaatio. Tämä mahdollistetaan päivittäisillä ja 

viikoittaisilla palaverikäytännöillä sekä yleisesti kattavalla sosiaalisen 

tiedonvälityksen järjestelmällä. Kaivosteollisuudelle ominaisesti eri organisaatiot 

saavat päivittäin käsiinsä uutta tietoa muun muassa tuotantoalueista, malmin 

rikastettavuudesta ja kalliomekaniikasta, mikä on otettu huomioon kattavana 

organisaatioiden välisenä yhteistyönä. Keskitetyllä tietokannalla, KaTTilla, on tässä 

suuri rooli, mutta samoin on myös yhteisillä päivittäisillä palaverikäytännöillä ja 

yleisellä organisaatioiden välisellä kommunikoinnilla.  

Suunnitteluosaston roolina on tuottaa niin lyhyen kuin pitkänkin tähtäimen 

suunnitelmia. Suunnitteluosasto tuottaa tuotannolle suunnitelmat louhosten 

peränajoa, louhintaa, vaijerointia, porausta ja räjäytystä varten, joiden perusteella 

tuotanto –osasto, yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa, louhoksia louhivat. 

Geologiaosaston rooli Kemin kaivoksen tuotannonohjauksessa on toimia 

asiantuntijaorganisaationa ja tuottaa tietoa louhittavan malmin sijainnista ja 

saatavuudesta niin pitkällä kuin lyhyelläkin tähtäimellä. Geologiaosasto tuottaa 

myös päivittäiset laboratorioanalyysit rikastetuista malmeista. Kun verrataan 

kaivososastoa ja rikastamoa, käyttöorganisaatioiden roolit ovat hyvin erilaiset. 

Kaivososaston puolella käyttöorganisaation rooliin kuuluu hyvin paljon päivittäistä 

työnsuunnittelua, resurssien ohjausta, muutoksiin reagointia sekä tiedon 

keräämiseen ja tallentamiseen liittyviä tehtäviä. Kaivoksen tuotantoalueet vaihtuvat 

jatkuvasti, jolloin jokaiseen uuteen perään mentäessä on otettava huomioon 

kyseisen alueen kalliomekaniikka, malmin sijainti sekä myös muut lähistöllä olevat 

louhokset. Myös jatkuva oman toiminnan arviointi ja louhintamenetelmien 

kehittäminen kuuluvat kaivososaston käyttöorganisaation tehtäviin. Rikastamon 

käyttöorganisaation tehtävä on enemmän linjan häiriöttömään käynnissäpitoon ja 

laadunhallintaan liittyvä. Lisäksi rikastamon käyttöön liittyy korkea automaation 

aste, jolloin myös tuotantotiedon keruu hoituu pitkälti automaattisesti. 

Kaivososaston käyttöorganisaatio toimii siis hyvin paljon projektiorganisaation 

kaltaisesti, kun taas rikastamolla toimitaan jatkuvan linjatuotannon mukaisesti. 
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7.3  Materiaalinhallinta ja –ohjaus 

Materiaalinhallinta Kemin kaivoksella keskittyy erilaisten välivarastojen luomaan 

tuotantovarmuuteen. Irrotettavissa olevaa malmia kerrytetään poraamalla louhoksia 

kassaan, jolla taataan lastauksen keskeytymättömyys jossain määrin. Maanalaisilla 

siiloilla (esimurskesiilot ja kaatonousut) taataan nostokoneen syöttö. Nostetun 

malmin välivarastolla ja maan päällisillä siiloilla taataan rikastamon keskeytymätön 

syöttö ja homogenisointivarastolla taataan rikastamon pullonkaulaksi määritetyn 

hienorikastamon syöttö ja tasainen syötteen laatu. Lisäksi lopputuotevarastot 

varmistavat toimituskyvyn ferrokromitehtaalle. 

Eri tuotannon vaiheisiin sijoitetut välivarastosiilot ovat olennaisia Kemin 

kaivoksen materiaalinohjauksessa. Kuten tässä työssä aiemmin todettiin, malmia 

ohjataan malmityyppien perusteella louhoksista eri siiloihin. Lisäksi Toke seuraa 

malmin lastauskohteita varmistaakseen sen, että materiaalia voidaan lastata 

kaatonousuihin siltä tasolta miltä sitä louhitaan, sillä ylemmille tasoille 

kuljettaminen nostaa lastausurakoitsijalle maksettavia kuljetuskustannuksia. 

Johtuen louhosmalmituotannon syklisyydestä ja siitä, että liikkuvaa kalustoa 

joudutaan ajoittain ohjaamaan täyttöön ja lujitustöihin, ei malmivirta ole koskaan 

tasainen louhoksista kaatonousuihin. Juuri tämän vaihtelun tasaamiseksi 

kaatonousuja ja esimurskesiiloja käytetään puskurivarastoina. 

Vaatimuksena puskurivarastoinnin toimimiselle tässä tapauksessa on, että 

maanalaisen kaivoksen lastauskapasiteetti ylittää rikastamon syöttökapasiteetin. 

Kun louhoksia on auki, on pystyttävä täyttämään siiloja niin, että rikastamo pysyy 

niiden avulla käynnissä seuraavien louhosten avaamiseen asti. Kapasiteetin oikea 

määrittäminen on kuitenkin lastausurakoitsijan näkökulmasta ongelmallista johtuen 

epätasaisesta maan alta nostettavan ja maanpäällisen välivaraston malmien 

syöttämisestä rikastamoon. Kun kuukausitasolla määritetään 

tuotantosuunnitelmassa esimerkiksi 50 000 tonnia syötettäväksi välivarastosta ja 

150 000 tonnia syötettäväksi maan alta, määrittää urakoitsija kapasiteettinsa niin, 

että kuukauden jokaisena päivänä lastataan maan alta tasaerä tuosta 150 000 

tonnista. Louhostuotannon syklisyyden vuoksi malmia ei kuitenkaan ole tarjolla 

tasaisesti lastattavaksi vaan lastauskapasiteetin tarve keskittyy lyhyemmille 

ajanjaksoille kuukauden aikana. Tällöin urakoitsijan määrittämä kapasiteetti ei riitä 

lastaamaan tarvittavaa määrää tuona nopeana ajanjaksona. Tällä tavalla 

laskennallisesti oikein määritetty kapasiteetti ei riitä täyttämään kaatonousuja 

kapasiteettitarpeen vaihdellessa kuukauden sisällä. 

Rikastamon materiaalinohjaukseen vaikuttavat niin ferrokromitehtaan tarve kuin 

kaivoksesta tuleva malmi. Rikastamon suunnitteluperustana on, että 

rikastevarastoissa on aina varmuusvarastona ferrokromitehtaan kolmen viikon 

syöttö, mikä tarkoittaa palarikasteen osalta noin 20000 tonnia ja hienorikasteen 

osalta 45 000 tonnia. Toisaalta rikastamon materiaalivirran hallintaan vaikuttavat 

myös louhintasuunnitelman louhokset sekä niissä olevat malmit. Malmilaatujen 

perusteella rikastamo suunnittelee syöttönsä ja tekee laadunhallintaa. Rikastamon 

laatu koostuu optimaalisista pala- ja hienorikasteiden toimitusmääristä sekä 

rikasteiden pitoisuuksista ja saannista. 
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7.4  Tiedonkeruu ja -hallinta 

Tietoa kerätään ja luodaan Kemin kaivoksella monen eri järjestelmän avulla. 

Kaivoksella on järjestelmiä, joilla suunnitellaan, ohjataan, raportoidaan ja 

tallennetaan tuotannon tapahtumia. Kuvassa 14 on esitetty Kemin kaivoksen 

merkittävimpien järjestelmien muodostama hierarkia. 

 

Kuva 14. Kemin kaivoksen järjestelmät. 

 

Kemin kaivoksella suunnitteluosaston järjestelmiä ovat MinePlan ja Surpac, joilla 

tehdään louhoskohtaista ja pidemmän aikavälin tuotannon suunnittelua. 3D Mine eli 

”kaivosvisualisointi” on tuotannonohjauskeskuksen työkalu, jolla ohjataan 

louhosmalmituotantoa, urakoitsijoita, kunnossapitoaikataulua ja yleensäkin kaikkea 

tuotannollista toimintaa maanalaisessa kaivoksessa. Kaikki nämä järjestelmät, 

KaTTi mukaan lukien keskustelevat keskustietokannan, Oraclen kanssa ja saavat 

sen kautta myös syötteitä muun muassa laboratoriojärjestelmästä, rikastamon 

Siemens Historian –palvelimelta ja kunnossapidon järjestelmiltä.  

KaTTiin siirretään kaikki kaivoksella syntyvä tuotantotieto joko automaattisesti 

tai manuaalisesti ja tietokantaa hyödynnetään kattavasti erilaisilla automatisoiduilla 

Excel –raporteilla ja selainpohjaisilla ohjelmilla. Tiedon hyödyntäminen vaatii 

jatkuvan tietojen päivityksen toimiakseen. Kaivokselta kerättävän tiedon kattavuus 

on erittäin laaja. Rikastamon ja maanalaisen kaivoksen tuotantoprosesseista 

kertyvän datan lisäksi, tietokantaan tallentuu geologista tutkimuksista, kalustosta ja 

muun muassa tuotevarastoista lähtevistä toimituksista koostuva koko toiminnan 

kattava keskitetty tietokantasisältö (Kuva 15). 
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Kuva 15. KaTTi-järjestelmä ja sen osat. 

 

KaTTin avulla tallennetaan kaikki tuotannollinen ja ylläpidollinen toimi 

kaivoksessa niin, että tuotannon nykytilan ymmärtäminen on mahdollista 

esimerkiksi tuotannonohjauksen näkökulmasta. Järjestelmän merkittävin panos 

Kemin kaivostoiminnalle on nimenomaan eri informaatiolähteiden tuottaman tiedon 

kerääminen yhteen paikkaan ja tämän tiedon päivittäminen päivittäisen 

päätöksenteon ja tuotannonohjaustoimintojen tueksi. Kuvassa 15. näkyvien 

tietojärjestelmän syötteiden lisäksi KaTTi myös tuottaa syötteitä esimerkiksi 

suunnitteluohjelmistoille. 

KaTTin todellinen arvo tuotannonohjaukselle on sen datasta tuotetuissa 

raporteisssa ja jatkuvasti päivittyvissä, tuotannon kannalta kriittisissä 

tunnusluvuissa. Kaivoksella seurattavat tunnusluvut päivitetään KaTTin kautta. 

Tunnuslukujen data haetaan KaTTista ja esitetään selainpohjaisen KaivosWeb -

sovelluksen kautta. KaTTin avulla voidaan seurata välivarastotasoja sekä 

päivittäistä tuotantoyksiköiden suoriutumista päivätavoitteisiin nähden. KaTTia 

käytetään näin pohjana Kemin kaivoksen säännöllisiin palaverikäytäntöihin, joilla 

tämänhetkistä tuotannonohjausta toteutetaan. KaTTi –tietokannan sisältö on 

olennaisessa osassa tuotannon johtamiseen liittyvissä päivittäisissä päätöksissä ja 

poikkeamareagoinneissa, joten sen laadukkuus on tärkeää. Esimerkiksi 

kaivosvisualisoinnin taustalla oleva data on pitkälti manuaalisesti tietokantaan 

syötettyä. Täten tuotannonohjauskeskuksessa tehtävät päätökset resurssien 

ohjaamisesta, kulkukieltoalueista tiedottamisesta, varustelun tilanteesta sekä 

esimerkiksi eri työkoneiden ja laitteiden sijainnista ovat juuri niin tarkkoja ja 

laadukkaita kuin tietokantaan syötetty data.  

Kemin kaivoksen laatujärjestelmään ei ole erikseen kuvattu tarkkoja 

vastuualueita tiedon ylläpitoon liittyen. Jokaiselle kaivoksen osastolle on määritetty 

omat laatutiedostoluettelot, joissa tärkeimmille laatutiedostoille (kuten raportit, 

suunnitelmat ja välikirjat) on määritetty vastuuhenkilöt ja säilytyspaikka. Nämä 

määritykset eivät kuitenkaan jaa vastuuta alkuperäisen datan keräämisen suhteen. 

Täten tiedonhallinnan roolit (kuka pitää yllä mitäkin tietokantaa) ovat käytännössä 

henkilökohtaisten arvioiden ja tottumusten varassa. Joillain osastoilla, kuten 

suunnittelu- ja geologiosastoilla, datan päivittäinen käyttö ja tarkkuuden tärkeys 
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ohjaavat datan ylläpitoa. Louhinnansuunnittelun ollessa syklinen prosessi, 

helpotetaan omaa työtä tekemällä jokainen vaihe mahdollisimman tarkasti kaikki 

käytettävissä oleva data huomioiden. Datan virheellisyys voi näkyä esimerkiksi 

suunnitteluvirheinä tai sivukiven lastaamisena tuotantoprosessiin. 

7.5  Lyhyen tähtäimen tuotannonohjaus 

Järjestelmillä kerättyä tuotantotietoa hyödynnetään tiedottamisessa, 

palaverikäytäntöjen kautta hoidettavassa tuotantosuunnitelman jalkauttamisessa ja 

raportoinnissa, prosessinohjauksessa ja laadunvalvonnassa sekä tunnuslukujen 

muodostamisessa. Tietoa jalostetaan KaTTista erilaisilla itse kehitetyillä 

järjestelmillä, selainpohjaisilla sovelluksilla sekä Excel –makroilla. Kun ajatellaan 

tuotannonohjaukselle merkityksellistä tiedonkulkua, ovat KaTTin tiedonkeruu sekä 

sosiaalinen tiedonvälitys tärkeimmissä rooleissa. Sosiaalisessa tiedonvälityksessä 

esimies-alainen suhteet ovat varsinkin työntekijä-toimihenkilö-akselilla ratkaisevia, 

jotta päivä- ja viikkopalavereissa käsitellyt toimintatapamuutokset ja 

poikkeamakäsittelyt saadaan jalkautettua. 

7.5.1  Viikkopalaverit 

Viikkopalaverikäytännöt toimivat päiväpalavereiden rinnalla. Näiden kahden 

palaverityypin sisältö on myös hyvin erilainen; päiväpalavereissa puututaan 

tuotantopoikkeamiin ja kehitetään toimintaa poistamalla virheitä, kun taas 

viikkopalavereissa kehitetään uusia tai parempia toimintatapoja. Viikkopalavereilla 

on lisäksi roolinsa organisaation henkisenä ylläpitäjänä ja yhteishengen 

nostattajana. Viikkopalavereissa keskitytään oman toiminnan arviointiin, 

tuotantotavoitteiden kustannustehokkaaseen saavuttamiseen ja 

suunnitelmallisuuden lisäämiseen toiminnoissa. Viikkopalavereiden rooli 

tuotannonohjauksessa on toiminnan kehittäminen juuritasolta lähtien. Lisäksi 

viikkopalavereiden hierarkkisen rakenteen avulla voidaan arvioida toiminnan 

poikkeamien vaikutusta muiden osastojen toimintaan. 

Viikkopalavereita pidetään jokaisella organisaation tasolla osastoittain (Kuva 

16). Palaverit käydään läpi maanantain ja tiistain aikana niin, että aluksi käytön, 

kunnossapidon, suunnittelun ja turvallisuuden organisaatiot käyvät insinöörien 

johdolla omat palaverinsa, jonka jälkeen insinöörit raportoivat päälliköilleen, jotka 

raportoivat edelleen kaivoksen johtoryhmässä. Osaston viikkopalaverissa avataan 

lopulta koko raportointiketju kaikille toimihenkilöille, jolloin eri organisaatioiden 

insinöörit esittävät oman osastonsa toiminnan pääkohdat edelliseltä viikolta. 

Raportoinnin kannalta viikkopalaverit kulkevatkin oikeassa järjestyksessä 

organisaation hierarkiatasoilla alhaalta ylös. Päiväpalaverit käydään puolestaan 

tuotantosuunnitelman jalkauttamisen kannalta oikeassa järjestyksessä, ylhäältä 

alaspäin. 

 
 

  



59 

 

Kuva 16. Viikkopalavereiden raportointisuhteet. 

 

Viikkopalavereissa kirjoitetaan Word –muotoinen muistio, jolla informaatiota 

siirretään palavereiden välillä. Tässä muistiossa on neljä pääotsikkoa (turvallisuus, 

onnistumiset, poikkeamat ja tulevat asiat) joiden avulla ohjataan palavereiden 

välistä tiedonsiirtoa osastojen vaihtelevista aiheista yhteiseen kokonaisuuteen. 

Pääotsakkeista nähdään selkeästi turvallisuuskeskeisyys, oman toiminnan arviointi 

(onnistumiset ja poikkeamat) sekä kehityksen ylläpito (tulevat asiat). 

Viikkopalavereiden sisältö on hierarkian alimmalla tasolla osastokohtaista, johtuen 

luonnollisesti osastojen erilaisista toimenkuvista: käyttö käy läpi muun muassa 

tuotantoprosessia, kunnossapito tulevan viikon töitä ja suunnittelu eri 

tuotantovaiheiden suunnittelutilannetta. 

7.5.2  Päiväpalaverit 

Päiväpalavereiden tarkoituksena on tunnistaa malmin ja rikasteiden tuotantoon 

liittyvät poikkeamat ja määrittää niiden korjaamiseen tarvittavat toimenpiteet. 

Tuotannonohjauksen näkökulmasta päiväpalaverit ovat siis Kemin kaivoksen tapa 

palauttaa valmistuksen poikkeamat oikealle suunnitteluhierarkian tasolle. 

Päiväpalaverit järjestetään joka aamu ensin koko kaivoksen kesken, sitten 

rikastamon ja kaivososaston kesken. Koko kaivoksen ja kaivososaston palavereissa 

käytetään materiaalina kaivoksen sisäverkossa olevaa selainpohjaista KaivosWeb –

ohjelmaa, johon on kerättynä edellisen vuorokauden järjestelmään kirjatut 

tuotantotiedot, joita sitten verrataan päivä-, kuukausi- ja vuosikohtaisiin 

tavoitemääriin. Tuotantotiedot saadaan KaTTi tietokannasta ja tavoitemäärät on 

johdettu kaikille aikajänteille kaivoksen LTS –budjetin vuositavoitteesta. 

KaivosWeb –ohjelmaan tallennetaan myös poikkeamien käsittelyä varten kuvaukset 

poikkeamista ja tapausten selvittämiselle vastuuhenkilöt. Rikastamon 

päiväpalaverissa käydään tuotantoprosessia läpi tuotelähtöisesti keskittyen 

rikasteiden tuotantomääriin ja pitoisuuksiin. Rikastamon päiväpalaveri eroaa muista 

päivittäisistä palavereista myös tavoiteasettelunsa puolesta: kaivoksen yhteisessä ja 

kaivososaston palavereissa jokaisen päivän tuotantotavoite on johdettu suoraan 

vuositavoitteesta, kun taas rikastamolla tarkennetaan tarkastelua kuukausitasolle. 

Päiväpalavereihin osallistuvat pääsääntöisesti edustajat kustakin kaivoksen 

organisaatiosta. Yhteisessä päiväpalaverissa paikalla ovat osastopäälliköt (kaivos, 

rikastamo, geologia, turvallisuus), kaivoksen ja rikastamon käyttö- ja 
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kunnossapitoinsinöörit ja suunnitteluosaston edustaja. Osastojen (rikastamo ja 

maanalainen kaivos) päiväpalaverit puolestaan keräävät yhteen kaikki osastolla 

paikalla olevat toimihenkilöt käyttöinsinöörin vetäessä palaverin. Linkkeinä kahden 

päiväpalaverin välillä toimivat pääasiallisesti kunnossapidon ja käytön insinöörit ja 

KaivosWeb –ohjelmisto (Kuva 17). 

 

Kuva 17. Yhteisen päiväpalaverin KaivosWeb –ohjelmisto. 
 

Palaveri aloitetaan käymällä materiaalinhallintaa läpi Kuvan 17 näytön avulla. 

Näytöstä nähdään koko kaivoksen materiaalitilanne (homogenisointivarastoa 

lukuun ottamatta) ja voidaan arvioida rikastevarastojen toimitusvarmuus sekä myös 

kaivososaston toimitusvarmuus rikastamolle. Materiaalinhallinnan jälkeen käydään 

läpi edellisen päivän tuotantotiedot ohjelman välilehdiltä sekä päivitetään kuluvan 

viikon ajosuunnitelmaa seisakkien, välivarastosta ajojen ja nostettavien malmien 

suhteen. Tätä samaa ohjelmistoa käytetään myös kaivososaston myöhemmin 

järjestettävässä palaverissa. Toiminnaltaan kaivososaston palaveri ei poikkea 

yhteisestä päiväpalaverista juuri ollenkaan; ainoastaan käsiteltävät tuotantotiedot on 

kerätty tarkemmalta alueelta. 

Yhteisen päiväpalaverin luonnollisena jatkumona myös rikastamolla pidetään 

päiväpalaveri. Palaverin pääasiana on käydä läpi rikastetuotanto samoilla mittareilla 

kuin yhteisessä palaverissakin; tonnien ja pitoisuuksien osalta. Rikastamolla on 

myös olemassa Excel –pohjainen päiväpalaverimateriaali, jolla voidaan vertailla 

noston sekä pala- ja hienorikastetuotannon kuukausitavoitteiden täyttymistä. Hyvin 

usein tässä palaverissa fokus kääntyy kuitenkin keskeneräisten seisakkitöiden ja 

muun kunnossapitotoimen läpikäymiseen, johtuen osittain rikastamon tiheästä 

seisakkikalenterista. Tällöin palaverin aihealueet muistuttavat hyvin paljon 

kaivososaston työnjohtajien kesken käymää vuoronvaihtopalaveria, jossa käydään 

läpi välikirjan avulla tulevaa lyhyen tähtäimen työsuunnitelmaa ja –järjestystä sekä 

keskeneräisiä töitä. Osaston palaveri on rikastamon puolella siis usein luonteeltaan 

enemmän työnohjausta kuin varsinaista tuotannonohjausta. Tätä palaveria ei ole 
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kuitenkaan hyvä verrata muihin tässä esiteltyihin palavereihin, sillä rikastamon 

ohjausta hallitsee tuotteen laadun ja saannin hallinta sekä laitteiston käyntiasteiden 

maksimointi. Lisäksi tuotantopoikkeamiin reagointia tehdään rikastamolla 

reaaliaikaisesti näytteenoton ja automaation avulla, eikä kaivososastoon nähden 

nopean läpimenoajan omaavaa prosessia voida säätää päivittäisten palaverien 

kautta. Pidemmän aikavälin poikkeamanhallintaa tosin on mahdollista tehdä myös 

palaverikäytäntöjen kautta. 

7.5.3  Prosessinohjaus ja laadunvalvonta 

Maanalaista kaivosprosessia ohjataan tuotannonohjauskeskuksesta (TOKE) joka on 

maanalaisen kaivoksen valmistuksen ohjauksen ja tiedonkulun tärkein elin (Kuva 

18). 

 

Kuva 18. Token rooli tiedonvälityksessä ja prosessinohjauksessa. 

 

TOKE allokoi kalusto- ja miehistöresursseja tuotantokohteisiin 

tuotantosuunnitelman mukaisesti ottaen samalla huomioon kaluston huolto –

ohjelman ja eri työvaiheiden priorisoinnin. TOKE ohjaa tuotantoprosessia 

peränajon ja louhinnan välikirjojen avulla, jotka ovat työn kirjoitushetken 

reaaliaikaisin maanalaisen kaivosprosessin seuraamisen muoto. Välikirjoissa 

pidetään yllä jokaisen tuotantokohteen tilannetta ja niiden avulla seurataan, mitä 

työsuoritteita on vielä jäljellä, kauan niiden tekeminen kestää ja missä järjestyksessä 

ne tehdään. TOKE ohjaa maanalaista malmintuotannon prosessia louhoksista 

kaatonousuihin saakka ja tuotantotieto TOKEen tulee tuotantotyöntekijöiden ja 

urakoitsijoiden puhelimella tekemien ilmoitusten kautta. Numeeriset tuotantotiedot 

kirjataan suoraan KaTTiin vuorojen lopuksi, joten niitä ei voi käyttää 

reaaliaikaiseen prosessinohjaukseen. 

Kaatonousuista materiaalivirtaa ohjataan TOKEn ja rikastamon valvomon 

yhteistyönä. Murskainta ja maanalaisia malmilinjoja ohjataan ja säädetään 

rikastamon valvomosta. Malmia työntöohjataan kaatonousuista esimurskesiiloihin 

niin paljon kuin mahdollista, pitäen kuitenkin nousujen pinnan tason 500 

yläpuolella pölyämisen estämiseksi. Maanalaisilla malmilinjoilla ei suoriteta 

mittauksia tai laadunvalvontaa malmeihin liittyen, vaan laadunvalvonta perustuu 

ennen louhintaa tapahtuneisiin geologisiin kartoituksiin ja mittauksiin. Siilojen 

välillä liikkuvasta malmista mitataan vain tonneja. Maanpintasiiloihin malmia 

puolestaan nostetaan pohjautuen tuotantosuunnitelman asettamiin nostotavoitteisiin. 

Olennaista materiaalin kululle Kemin kaivosprosessissa onkin nostokoneen 

toiminta. Nostokoneen jälkeen rikastamon edessä on vain vajaan vuorokauden 
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tuotannon verran puskuria maanpäällisissä siiloissa (olettaen, että nostetun malmin 

välivarasto tyhjenee pian). Tällöin nostokoneen pysähtyessä syystä tai toisesta, 

rikastamon tuotanto pysyy käynnissä korkeintaan vuorokauden. 

Rikastamolla prosessinohjaus ja tuotannon laadunvalvonta perustuvat 

näytteenottoon. Rikastamon prosessia säädetään ja ohjataan valvomosta perustuen 

näytteistä saatuun prosessitietoon. Prosessista otetaan näytteitä joko automaattisesti 

tai prosessimiehen toimesta ja näytteitä analysoidaan laboratoriossa. Analysointiin 

käytetään röntgenanalysaattoria ja näytteitä otetaan kaikista materiaalivirroista; 

rikasteista, palakivestä ja rikastehiekasta. Tehtäviin analyyseihin tukitaan 

esimerkiksi materiaalin Cr2O3 –pitoisuutta, rautapitoisuutta ja kromi/rauta –

suhdetta. Näytteitä otetaan prosessin vaiheesta riippuen useamman kerran 

vuorokaudessa tai päivittäin. Vuorokausinäytteistä sekoitetaan viiden päivän ja 

kuukauden kattavat näytteet. Pidemmän aikavälin näytteitä käytetään kuukausi- ja 

vuosiraportoinnissa. 

Lopputuotteiden laadunvalvonta tapahtuu rikastekasoja valmistettaessa. 

Rikastekasojen laatua seurataan keskimääräisen pitoisuuden perusteella, joka 

muodostetaan prosessista otettujen näytteiden pohjalta. Päivittäistä näytteenottoa 

seurataan rikastamon päiväilmoituksissa, joissa ilmoitetaan valmistuvan 

rikastekasan tunnus, suuruus, kosteus ja painotettu keskimääräinen pitoisuus. 

7.5.4  Tuotannon mittarit ja tunnusluvut 

Outokumpu -konsernin asettamat KPI –tunnusluvut kuvaavat Kemin kaivoksen 

kustannustehokkuutta, toimituskykyä ja laatua, toimintaa työnantajana ja sisäistä 

tehokkuutta (Taulukko 7). 

 
Taulukko 7. Kemin kaivoksen KPI:t. 

 

Taulukossa 7 esitetyillä kustannusmittareilla varmistetaan kustannustehokkuuden 

säilyminen, toimituskyvyllä seurataan rikastetuotannon ja –laadun kehittymistä, 

työnantajamittareilla seurataan kehityskeskusteluiden ja työsuojelun toimintaa ja 

tehokkuusmittareilla toiminnalle kriittisten tuotantotekijöiden tehokkuutta. 

Kustannuksia seurataan kuukausitasolla. Toimituskykyä seurataan aktiivisesti 

päiväpalavereissa ja rikastamo seuraa vielä tuotantoprosessia näiden tunnuslukujen 

takana tarkemmin näytteenotolla. Turvallisuutta seurataan päivittäin 

turvallisuusjärjestelmän ja –organisaation avulla; lisäksi turvallisuusorganisaatio 

seuraa viikoittain tarkempia turvallisuusmittareita osana viikkopalaverikäytäntöjä. 

Tehokkuuden mittareita seurataan sellaisenaan ja vastaavia mittareita on myös luotu 

lisää päiväpalavereiden tueksi. Näiden päivittäisten mittareiden avulla seurataan ja 

ohjataan tuotantoa niin rikastamolla kuin kaivososastollakin. 

Rikastamon ja kaivososaston välillä on suuria eroja tunnuslukujen käytössä ja 

seurannassa, kuten myös osastojen sisäisten organisaatioiden välillä. Erot selittyvät 

osastojen erilaisilla tuotantomuodoilla, joista johtuu erilainen mittaamisen tarve. 
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Rikastamon prosessituotannon toimintaa ohjaa näytteenotosta saatu tieto eri 

materiaalivirtojen koostumuksista sekä tuotantoprosessien käyntiasteet. 

Kaivososaston puolella varasto –ohjautuvaa tuotantoa ohjaa malmitonnien 

mahdollisimman jatkuva lastaaminen, suunnitellun tuotannon toteuttaminen sekä 

turvallinen toimintatapa haastavassa ympäristössä. Kaivososastolla tunnusluvuilla 

tarkoitetaan käytännössä Taulukossa 8 listattuja LTS –suunnitelmaan perustuvia 

tuotantotietoja, joita tarkastellaan kolmella eri aikajänteellä: edellisen päivän, 

kolmenkymmenen edellisen päivän ja kuluvan vuoden tuotanto/suorite. 

Kaivososaston tuotantoraportointi perustuu siis aiemmin käsiteltyihin päivä- ja 

viikkopalavereihin. Viikkopalavereiden raportointi koskee enemmän toimintatapoja, 

kun päiväpalavereiden sisältö on perinteistä tuotantolukujen avulla raportointia. 

Osaa näistä Taulukkoon 8 listatuista palavereiden tuotantoluvuista voidaan kutsua 

myös tunnusluvuiksi, sillä niiden avulla seurataan päivittäistä ja pidempien 

aikavälien tuotantoa ja tehdään päätöksiä poikkeamia havaittaessa. Tuotantolukuja 

seurataan aktiivisesti päiväpalavereissa edellisen päivän KaTTi –kirjauksiin nojaten.  

 
Taulukko 8. Kaivoksen yhteinen ja kaivososaston raportointi. 

 

Taulukon 8 tuotantoa ja toimintaa kuvaavilla luvuilla etsitään poikkeamia, joiksi 

lasketaan kymmenen prosentin alitukset tavoitteesta. Tavoite on johdettu suoraan 

vuotuisesta LTS –tuotantosuunnitelmasta jokaiseen mittauspisteeseen. 

Tuotantotiedot mitataan rikasteiden, noston ja kaivoksen kiinteän kaluston osalta 

automaatiojärjestelmän ja laboratorion avulla, malmin kuljetukseen ja lastaukseen 

liittyen urakoitsijan mittausten perusteella sekä louhosmalmituotantoon liittyen 

vuorokohtaisten suoritteiden ja niiden kirjausten avulla. Kaivososastolta kerättävää 

tuotantotietoa leimaakin henkilöriippuvuus; yhden henkilön loman tai sairastumisen 

seurauksena tuotantotietojen saaminen ohjauspalavereihin usein viivästyy. 

Tuotantolukujen trendiä, viikon keskiarvoja tai esimerkiksi prosessin vaihtelua 

ei seurata systemaattisesti. Tunnuslukujen seurannan kannalta kaikki resurssit ovat 

tuotanto- ja valmistussuunnitelmien toteutuksen seuraamisessa, jolloin prosessien 

tehokkuuden ja toiminnan arviointi jää hyvin vähäiseksi päiväpalavereissa. 

Päivätavoitteiden määrittäminen suoraan budjetista on tehokas tapa luoda lyhyen 

tähtäimen maaleja kaivostuotannolle, mutta on myös mahdollista, että se ohjaa 

tekemään muutoksia toimintaan normaalin prosessivaihtelun perusteella. 

Rikastamon tuotantoa seurataan päivä- ja kuukausi-ilmoituksilla. Tuotannon 

mittaaminen ja eri aikajänteiden raporttien koostaminen perustuvat 

laboratorioanalyyseihin, urakoitsijoiden KaTTi –kirjauksiin sekä prosessista 

automaatiojärjestelmän avulla kerättävään konekohtaiseen informaatioon. 

Kuukausiraportoinnissa rikastamoa seurataan enemmän tuotantosuunnitelmaan 
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nojaten, kun päivittäinen seuranta keskittyy tehokkuuteen ja pitoisuuksien 

ylläpitoon. Kuukausi –ilmoituksessa raportoidaan murskaamon, palarikastamon ja 

hienorikastamon syöttötonnit ja saavutetut pitoisuudet sekä näiden vaiheiden 

käyntiasteet (Taulukko 9). 

 
Taulukko 9. Rikastamon kuukausi –ilmoituksen sisältö. 

 

Kuukausi –ilmoituksessa keskitytään materiaalivirtojen hallintaan ja 

kuukausitasolla määritettävän tuotantosuunnitelman toteuttamiseen. Kuukausi –

ilmoitus seuraa prosesseihin tulevien syötteiden sekä niistä lähtevien tuotteiden 

määrää ja koostumusta. Kuukausi –ilmoituksen perusteella nähdään, miten 

tuotantosuunnitelman tavoitteet saavutetaan ja miten ne suhteutuvat kaivoksen 

toimitussuunnitelmaan. Kuukausi –ilmoituksen tavoiteasettelu voidaan siis johtaa 

suoraan vallitsevasta LTS –tuotantosuunnitelmasta. 

 Päiväilmoituksessa raportoidaan tarkasti laitteiden tehosta ja käyntiasteesta sekä 

materiaalivirran koostumuksesta ja saannista (Taulukko 10). 

 
Taulukko 10. Rikastamon päiväilmoituksen sisältö. 

 

Käytännössä rikastamo säätää prosessia jatkuvan näytteenoton avulla, joten 

varsinaiseen prosessinohjaukseen tätä kerran vuorokaudessa julkaistavaa raporttia ei 

käytetä. Päiväilmoitus toimii kuitenkin kirjanpitoa ja raportointia varten ja 

olennaista sisältöä siinä on koko kaivoksen ohjauksen kannalta nostetut 

malmitonnit, tuotettujen rikasteiden määrät ja pitoisuudet sekä saannit. Näitä tietoja 

käytetään yhteisissä päiväpalavereissa ja niiden avulla rikastamon seuranta saadaan 

liitettyä koko kaivoksen päivittäisen tuotannon seurantaan. Näiden lisäksi seurannan 

kannalta olennaisia ovat jätteeksi menevien materiaalivirtojen kromipitoisuus ja 

laitteiden käyntiasteet. 
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7.6  Jatkuva kehitys 

Kemin kaivoksella tuotannonohjaukseen liitettyä jatkuvaa kehittämistä hoidetaan 

poikkeamien hallintaprosessilla, joka koostuu poikkeamien tunnistamisesta 

tuotannossa sekä niihin reagoimisesta ja toiminnan kehittämisestä. Tämä prosessi 

kulkee kaivoksen organisaatiohierarkiassa eri teitä; useimmat tuotantoon liittyvät 

kehitysprosessit saavat alkunsa päiväpalavereissa huomatuista poikkeamista ja niitä 

jalostetaan viikkopalavereissa toimeenpanovaiheeseen asti. 

Niin maanalaisella kaivoksella kuin rikastamollakin on määritetty 

toimenpideperiaatteet poikkeavan toiminnan tapauksille. Poikkeavaa toimintaa voi 

olla tuotannossa, turvallisuusasioissa, tarveaine-erien laadussa, urakoitsijoiden 

palveluhäiriöissä tai ympäristöasioissa. Rikastamolla poikkeamia käsitellään 

viikkopalavereissa ja poikkeamat kirjataan palaverimuistioon. Poikkeaman syyn 

ollessa tuntematon, selvitetään syy ja raportoidaan tulokset seuraavassa 

viikkopalaverissa. Poikkeamien korjaamisen lisäksi tehdään myös ehkäiseviä 

toimenpiteitä, joihin kuuluvat aloitetoiminta, henkilökunnan koulutus (esimerkiksi 

ympäristö- ja turvallisuusasioissa) sekä tuotannon seuranta. 

Kaivososastolla poikkeamia etsitään päiväkohtaisesta, edellisen 

kolmenkymmenen päivän ja kuluvan vuoden tuotannosta. Poikkeamaksi lasketaan 

10% jäänti LTS –vuositavoitteesta. Tällöin kirjataan poikkeaman syy tai syyn 

ollessa tuntematon, määritetään vastuuhenkilö poikkeaman selvittämiseksi. Vastuu 

määräytyvät palavereissa poikkeaman vakavuusasteen mukaan joko 

toimihenkilölle, insinöörille, päällikölle tai johtoryhmälle 

Suoritettavat toimenpiteet koostuvat välittömistä, korjaavista ja 

jatkotoimenpiteistä. Välittömät toimenpiteet päätetään välittömästi ja poikkeama 

korjataan nykyisillä toimintatavoilla. Korjaavat toimenpiteet muuttavat 

toimintatapaa ja pyrkivät estämään poikkeaman uusiutumisen. Jatkotoimenpiteet 

vaativat resurssien muuttamista vuositavoitteen saavuttamiseksi tai mahdollista 

vuositavoitteen korjaamista. Käytännössä toimenpiteiden vakavuus on sidottu myös 

tunnuslukujen aikajänteeseen: välittömät toimenpiteet koskevat päiväkohtaisia 

poikkeamia, korjaavat kuukausikohtaisia ja jatkotoimenpiteet vuosikohtaisia. 

Korjaavien toimenpiteiden kehittäminen ja implementointi ovat olennaisimpia 

vaiheita jatkuvan kehityksen kannalta kaivoksen tuotannonohjauksessa. Korjaavia 

toimenpiteitä tehdään, kun toiminnan poikkeamat ovat jatkuvia eli vaikuttavat 

pidemmällä aikavälillä (esimerkiksi kuukausitasolla) tuotantotavoitteiden 

saavuttamiseen. Kaivososaston puolella poikkeaman käsittelyprosessia ei ole 

tarkasti kuvattu laatujärjestelmään, kuten ei myöskään korjatun tai kehitetyn 

toiminnan vakiinnuttamista ja standardointia. Johtamisjärjestelmään tukeutuva 

jatkuva parantaminen ja tuotannonohjaus ovatkin tärkeimpiä Kemin kaivoksen 

kehityskohteita luotettavuuden ja tuotannon hallittavuuden kehittämisessä. 
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8 Tuotannonohjauksen kehitystarpeet Kemin kaivoksella 

Tässä kappaleessa esitetään merkittävimmät tutkimuksen aikana ilmenneet 

tuotannonohjauksen kehitystarpeet Kemin kaivoksella. Kemin kaivos on tämän työn 

kirjoitushetkellä tuotannollisesti muuttuvassa tilassa kaksinkertaistetun tuotannon 

ylösajon, uusien tuotantoalueiden valmistelun ja kapasiteetin kasvatuksen takia. 

Nämä projektit vaikuttavat myös kaivoksen tuotannonohjauksen sisältöön tämän 

työn aikana ja välittömästi sen jälkeen, joten tiettyjä mahdollisia kehityskohteita ei 

voida tässä käydä läpi. Lyhyen tähtäimen valmistuksen ohjauksen sisältö muuttuu 

maanalaisen kaivoksen vuorojärjestelmän muuttuessa, joten sen tarkempi käsittely 

ei ole mahdollista. Materiaalinhallintaan syventyminen on myös jätetty tekemättä, 

sillä lähitulevaisuudessa kaivos alkaa tuottaa malmia useammalta eri alueelta, 

joiden rooli tulevissa tuotantosuunnitelmissa on vielä avaamatta. Kehityskohteiksi 

on valittu sellaisia prosesseja, joiden periaatteet ovat mahdollisimman standardeja 

eikä niiden sisältöön ole lyhyellä tähtäimellä tulossa muutoksia. 

Kehitysehdotuksissa huomioidaan kuitenkin yllä mainittujen tuotannollisten 

muutosten vaikutus kyseisiin prosesseihin. Muita ilmaantuneita kehitysajatuksia 

esitetään myöhemmin työn johtopäätöksissä. 

Tuotannonohjaus on tässä työssä määritetty käsitteenä kokonaisvaltaiseksi 

yrityksen tuotannollisen toiminnan ohjaamiseksi, suunnitteluksi ja johtamiseksi. 

Tästä syystä Kemin kaivoksen johtamisjärjestelmän ja sitä tukevan 

laatujärjestelmän rooli on merkittävä tuotannonohjauksen toiminnan ja kehittämisen 

kannalta. Jotta laatujärjestelmä tukee tuotannonohjausta halutulla tavalla, tulee sen 

sisältää kattavat toimintaa kuvaavat ja ohjaavat määritteet. Tällä hetkellä Kemin 

kaivoksen laatujärjestelmästä puuttuu eräitä tärkeitä johtamisen toimintaprosesseja, 

kuten tiedonhallinta, jatkuva parantaminen, tunnuslukujen käyttö ja 

tuotannonohjaus kokonaisuutena. Nämä muodostavat oleellisimmat osat Kemin 

kaivokselle luoduista kehitysehdotuksista. 

Kemin kaivoksen tuotannonohjauksessa on olennaista myös pidemmän 

aikavälin näkökulma ja tuotantojärjestelmän hallinta kokonaisuutena. 

Tuotantojärjestelmän hallintaan liittyvät muun muassa pullonkaulojen ja materiaalin 

hallinta niin, että kaivoksella on edellytys ennustaa tarvittavat tuotantoresurssit ja –

määrät riittävällä tarkkuudella vuosittaiseen tuotannonsuunnitteluun. Kemin 

kaivoksen tuotannonohjauksen kehittäminen aloitetaan siis tuotannonohjauksen 

käsitteen laajentamisella sellaiseksi, miksi se on tässä työssä määritetty. Tämän 

asian sisällyttäminen tuotannonohjaukseen ja –johtamiseen Kemin kaivoksella on 

tämän työn ensimmäinen kehitysehdotus. 
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8.1  Tuotantojärjestelmän hallinta 

Kemin kaivoksen tuotantojärjestelmä on muutostilassa kasvavien tuotantomäärien, 

kaivososaston resurssien kasvatuksen ja uusille tuotantoalueille siirtymisen myötä. 

Tuotannonohjauksen kannalta kriittistä vastaavissa tuotantojärjestelmien 

muutoksissa on materiaali- ja prosessitasapainon muuttuminen ja ohjaustarpeet 

niihin liittyen. Erityisesti kaivosteollisuudessa, jossa toiminnan tehokkuus 

määräytyy resurssien korkean kuormituksen kautta, on tuotantojärjestelmän 

tasapainon muuttuessa löydettävä nopeasti syntyvän pullonkaulan sijainti. Tämän 

pullonkaulan tehokkuuden ja käyntiasteen mittaaminen sekä kuormittaminen ovat 

olennaisia asioita tuotantotavoitteiden saavuttamiselle. Ferrokromituotannon 

pullonkaulana on lähimenneisyydessä ollut sulaton uunien syöttökapasiteetti. F3 –

projektin jälkeen pullonkaula on vaikuttanut siirtyvän kaivososastolle, jonne 

investoidaan parhaillaan resursseja ja pullonkaula siirtyy todennäköisesti jälleen. 

Ferrokromituotannon suunnitteluperustana on käyttää pullonkaulan 

mahdollistamaa vuosituotantomäärää. Vaikka Kemin kaivos käyttääkin 

tuotannnonsuunnittelussaan tällä hetkellä asiakkaansa tarvetta, on oman 

pullonkaulan tunteminen perusta, jolla arvioidaan tuotantojärjestelmän kyvykkyyttä 

vastata tuohon tarpeeseen. Pullonkaulan määrittämiseksi resurssien suunnittelun, 

mittaamisen ja valvomisen on oltava osa tässä työssä määritettyä 

tuotannonohjauksen suunnitteluprosessia. Kaivostuotannon syklisyyden ja 

vaihtelevuuden vuoksi pullonkaulan määrittäminen onnistuu vain resurssien 

kuormitusta mittaamalla ja jatkuvalla valvonnalla. Tämän prosessin kehittämiseksi 

Kemin kaivoksella seuraavana esitetään päivittäisen tuotannonohjauksen 

kehitysehdotuksia. 

8.2  Palaverikäytännöt 

Yksi olennaisimmista lyhyen tähtäimen kehitysehdotuksista on poikkeamien 

käsittelyllä tehtävä jatkuvan kehittämisen työ. Jotta jatkuvaa kehitystä voidaan pitää 

yllä halutuissa prosesseissa, on poikkeaman aina laukaistava standardi prosessi, 

joka vakavuudesta riippuen tekee vaadittavat toimenpiteet poikkeaman 

uusiutumisen välttämiseksi, parempien toimintatapojen kehittämiseksi tai 

suunnitelmien muuttamiseksi. Yleisiä malleja tällaisen prosessin muodostamiseksi 

on useita; näistä tässä työssä (kts. kpl 3.5) esiteltiin dataan perustuva DMAIC –

prosessi sekä kehitysehdotusten jalkauttamiseen suunnattu PDCA –malli (kts. 

kappale 3.5). Nämä mallit toimivat hyvänä viitekehyksenä ja muistisääntönä 

kaikkien vaiheiden läpikäymiseksi kehitysprosessissa. Vastaavat datan perusteella 

tapahtuva tuotannon mittaamisen prosessi ja siihen liitetty jatkuvaa kehitystä 

ylläpitävä prosessi puuttuvat kokonaisuutena Kemin kaivoksen standardista 

tuotannonohjauksesta. 

Päivä- ja viikkopalavereiden sisältöjen liittäminen toisiinsa on keino yhdistää 

poikkeamien hallinta ja niistä mahdollisesti seuraava kehitysprosessi. 

Päiväpalavereissa mitataan määritettyjen tunnuslukujen ja datan perusteella 

tuotannon kriittisiä kohteita ja havaitaan poikkeamia. Samalla voidaan arvioida, 

onko poikkeaman syy normaalissa vaihtelussa vai jossain epänormaalissa tekijässä. 

Mikäli havaitaan selkeä tarve toiminnan tai resurssien muuttamiselle, on aihetta 

viedä käsittely viikkopalavereihin, joissa varsinainen kehitysprosessi tapahtuu. 

Selkeitä viikkopalavereihin vietäviä käsittelyjä ovat kuukausi- ja vuositason 
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poikkeamat suunnitellusta tuotannosta, jatkuvasti toistuvat poikkeamat päivätasolla 

sekä muut toimintatapamuutoksiin liittyvät asiat. 

Viikkopalavereissa analysoidaan poikkeaman juurisyy, kehitetään ongelman 

poistamiselle ratkaisuvaihtoehtoja, testataan mahdollisesti niiden toimivuutta ja 

valitaan ratkaisuvaihtoehdoista toimivin. Usein viikkopalaverit ovat aikataulultaan 

liian lyhyitä asioiden tutkimiseen ja päätösten tekemiseen, joten olennaista on 

määrittää poikkeaman ratkaisemisen prosessi ja siihen osallistuvat henkilöt. Eri 

vaiheita ja lopputuloksia voidaan sitten raportoida viikkopalaverissa. Prosessin 

määrittämiseen on mahdollista käyttää aiemmin mainittuja jatkuvan kehityksen 

malleja. Tärkeää on myös viedä poikkeama oikealle organisaatiohierarkian tasolle, 

jonka määrittää jo nykyisissä käytännöissä poikkeaman aikajänne. Olennaista uuden 

toimintamallin tiedottamisen lisäksi on sen vakiinnuttaminen laatujärjestelmän 

avulla. Uuden toiminnan vaikutusta prosessiin ja sen ympäristöön on myös 

mitattava erityisellä tarkkuudella käyttöönoton jälkeen. 

Tällaisen prosessin implementointi ei vaadi juurikaan muutoksia nykyisiin 

palaverikäytäntöihin. Olennaista ja tärkeää on, että 

 mittarit viestivät todellisista poikkeamista 

 toiminnan poikkeamia tutkitaan jatkuvasti ja systemaattisesti 

 poikkeaman käsittely on ketterää eikä vaadi kohtuuttomia resursseja 

 osastot tekevät tarvittaessa yhteistyötä poikkamien käsittelyssä. 

Tuotantopoikkeamien systemaattinen kirjaaminen, käsittelyprosessien 

dokumentointi ja jatkuva kehitys pitävät automaattisesti yllä laatujärjestelmää. 

Laatujärjestelmän rooli tulee kasvamaan toiminnan vakiinnuttajana silloin, kun 

kaivoksella aletaan siirtyä uusille tuotantoalueille (syvennetty kaivos ja surmaojan 

malmio). Oman toiminnan arvioinnin ja seurannan kannalta on tällöin tärkeää, että 

huomatut poikkeamat korjataan kaikilla toiminta-alueilla ja kehitetyt uudet 

toimintatavat jalkautetaan koko organisaatioon. 

8.3  Tuotannon seuranta ja valvonta 

Kemin kaivoksen palaverikäytännöissä käsitellään suurta määrää tuotantotietoa 

kerrallaan ja tunnuslukuja on määritetty laajalta alueelta. Tunnusluvuilla seurataan 

käytännössä tuotantosuunnitelman (LTS –budjetti) ja valmistussuunnitelman (15 kk 

liukuva) toteutumista. Erityisesti kaivososastolla LTS –budjetin kääntäminen 

päivittäisiksi tunnusluvuiksi ei kuitenkaan luo realistisia tavoitteita johtuen juuri 

tuotannon syklisyydestä, kaivostoiminnan yleisestä epävakaisuudesta ja LTS –

tuotantosuunnitelman matalasta tarkkuudesta. Rikastamolla budjettiin perustuvat 

tunnusluvut käännetään osaston sisäisessä päivittäisessä raportoinnissa 

(päiväilmoitus) oman toiminnan tehokkuutta, laatua ja toimituskykyä kuvaaviksi 

luvuiksi. Vastaavasti myös kaivososastolla on syytä seurata oman toiminnan 

tehokkuuta kuvaavia tunnuslukuja, sillä muun muassa resurssien kuormituksen 

seuraaminen on olennaista tuotantotavoitteiden saavuttamisen kannalta. 

Tämän mahdollistamiseksi, kaivososastolla on uusittava tunnuslukujärjestelmän 

sisältöä. Olennaista tuotannon ja resurssien käytön tehokkuutta kuvaavien 

tunnuslukujen luomisessa on seurata kohteen tekemän tuotannon lisäksi tuotannon 

tahtia ja laatua. Resursseja seurattaessa myös ajankäytön seuranta käyttöasteiden ja 

seisonta –aikojen osalta on tärkeää. Nykyinen tunnuslukujärjestelmä antaa ajoittain 

virheellistä kuvaa resurssien käytöstä, sillä järjestelmä ei ota huomioon koneiden 

monikäyttöisyyttä. Lastauskoneet voivat olla koko vuoron täydellä teholla 

lastaamassa raakkuperää, mutta niiden tehoa edustaa tunnuslukujärjestelmässä vain 
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malmin lastaus. Kun mitataan koneen varsinaista työtehoa kohteesta riippumatta, 

voidaan todelliset tuotantopoikkeamat erotella nopeasti resurssien allokointiin 

liittyvistä poikkeamista. Kemin kaivoksen malmituotannossa resurssien 

maksimaalinen käyttöaste on yksi tärkeimpiä tunnuslukuja. 

Olennaista valmistuksen ohjauksen kannalta on seurata resurssien kuormitusta, 

jolloin liikkuvan ja kiinteän kaluston käyttöasteet, seisonta-ajat ja erilaiset 

tuotantotehoa kuvaavat mittarit ovat tärkeää informaatiota. Erityisesti liikkuvan 

kaluston kohdalla tuotantotehoa seuraamalla nähdään, kuinka hyvin resurssien 

allokoinnissa ja työkohteiden määrittämisessä on onnistuttu. Poraus- ja 

peränajotehoa voidaan kuvata yksinkertaisella metriä per tunti -tunnusluvuilla. 

Samoin urakoitsijan tekemän lastauksen määrän ja laadun (raakun ja malmin 

lastaus) seuraaminen ovat olennaista tietoa. Kiinteän kaluston (murska, malmilinjat, 

nosto) toimintaa kuvaavat tehollinen tuotanto sekä energiankulutus. 

Suurin osa mainituista ”uusista” tunnusluvuista löytyvät nykyisten 

päiväpalavereiden lisämateriaaleista Excel -makroina, mutta niitä ei seurata tai 

päivitetä systemaattisesti. Tämä johtuu osittain lukuisten Excel –lomakkeiden 

avaamisen kankeudesta. Toiminnan tehokkuutta kuvaavien lukujen merkitys 

tuotannonohjaukselle on kuitenkin suuri, kun seurantaan lisätään vielä mahdollisuus 

tarkastella edellisten päivien ja viikkojen tuloksia. Tällöin normaalinkin toiminnan 

keskeltä voidaan havaita poikkeamia esimerkiksi tunnusluvun trendin erikoisesta 

käyttäytymisestä. Tällaisten tunnuslukujen seuraaminen mahdollistaa myös syklisen 

kaivosprosessin arvioinnin tilastollisia menetelmiä käyttämällä. Tuotantotehon 

seuraaminen auttaa lisäksi seuraamaan materiaalivirtaa ja ymmärtämään 

tuotantojärjestelmän todellisia pullonkauloja. Jonkin prosessiyksikön 

vajaatehoisuus voi selittyä vieressä olevan prosessin tuotantoa rajoittavalla 

vaikutuksella. Tällaisten tapausten huomioimiseksi edellisessä kappaleessa mainittu 

oikein rakennettu jatkuvan parantamisen prosessi on tarpeellinen, jotta poikkeamien 

todellisten juurisyiden äärelle päästään. 

8.4  Tiedon hallinta 

Tuotannon seuranta ja tunnuslukujen käyttö vaatii taustalleen organisoidun tiedon 

hallinnan prosessin. Ohjaukseen käytettävän informaation keräämisestä, 

tietokantaan syöttämisestä, ylläpitämisestä sekä informaation luomisesta on oltava 

selkeät, yhteisesti sovitut määritykset laatujärjestelmässä. Päivittäistä 

tuotannonohjausta vaikeuttaa erityisesti tuotantotiedon keruun henkilöriippuvuus, 

sillä hyvin monen tiedon (lastaus, kaatonousujen taso, rikastamon päiväilmoitus) 

syöttäjänä tietokantaan toimii tietty henkilö. Henkilöriippuvuudesta päästään joko 

automatisoimalla tiedon keruu tai kehittämällä kattavat tiedon hallinnan roolit ja 

varamiesjärjestelyt. 

Olennaista tiedon hallinnan kannalta on henkilöstön vastuiden määrittäminen 

tiedon keruun, tallentamisen ja ylläpidon kannalta. Lisäksi kerättävän tiedon sisältö 

(mitä tietoja mistäkin lähteestä kirjataan) on hyvä määrittää samaan yhteyteen. 

Tällöin vältetään muun muassa se, että jokin tieto jää keräämättä, tallentuu 

puutteellisena tai väärin tietokantaan tai ei ole ajan tasalla. Varsinkin käytettäessä 

Excel –lomakkeita tiedon analysointiin, eivät yksinkertaiset makrot osaa erottaa 

virheellistä tai puutteellista tietoa, vaan ne keräävät vain määrätyt rivit ja sarakkeet 

ja tekevät analyysin niiden perusteella. Kattavan tietokantasisällön ylläpitäminen on 

edellytys sille, että valmistuksessa ja muissa toiminnoissa voidaan huomata 

poikkeamia ja että ne huomataan riittävän aikaisin. 
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Tiedon hallinta liittyy myös tunnuslukujen seurantaan ja raportointiin. 

Kaivoksen eri organisaatioiden on seurattava omaa toimintaansa tunnuslukujen 

avulla, jotta voidaan seurata tuotantosuunnitelman täyttymistä eri aikajänteillä. 

Poikkeamatiedon hallinta on tapa selittää budjetista jäämistä ja sillä perustellaan 

myös resurssien muuttamiseen liittyviä päätöksiä. Kattava tietokantasisältö, jonka 

perusteella resurssien käyttöä tai käyttämättömyyttä voidaan tarkastella, on paras 

keino tehdä resurssipäätöksiä perustellusti. Mikäli vertaillaan vain tuotantomääriä 

suunniteltuun tuotantoon, jätetään huomioimatta todellinen resurssien kuormitus 

kyseisellä ajanjaksolla. 

8.5  Kehitysehdotusten pääkohdat 

Standardien toimintojen sisällyttäminen päivittäiseen ja viikottaiseen 

tuotannonohjaukseen on tärkein kehitysehdotus tässä työssä. Taulukkoon 11 on 

hahmoteltu prosessia edellä kuvattujen kehitysehdotusten sisällyttämiseksi osaksi 

Kemin kaivoksen lyhyen tähtäimen tuotannonohjausta. 

 

Taulukko 11. Kehitysehdotukset Kemin kaivoksen tuotannonohjaukselle. 

 

Kehitysehdotusten avulla muodostettu lyhyen tähtäimen ohjauksen sisältö koostuu 

tuotantotiedon hyödyntämisen vaiheista tuotannonohjauksessa. Lyhyen tähtäimen 

ohjauksen standardointi mahdollistaa myös pitkän tähtäimen tuotantojärjestelmän 

hallinnan. Taulukon 11 pohjana on käytetty DMAIC –prosessia, josta on johdettu 

vaiheet määritä, mittaa, analysoi, kehitä ja kontrolloi. Taulukon yllä olevilla 

palkeilla ilmaistaan missä palaverimuodossa eri vaiheet ovat Kemin kaivoksella 

olennaisia. 

Määritysvaiheen sisältöä on tuotantotiedon hallinta, joka koostuu tiedon 

keräämisestä, dokumentoinnin standardoinnista ja tunnuslukujen määrittämisestä 

niin, että ne antavat realistisen kuvan tuotannosta. Mittausvaiheessa analysoidaan 

eri aikajänteiden tunnuslukuja ja tunnistetaan poikkeamia tuotannossa. 

Analysointivaihe on selkeä jatko mittausvaiheelle. Siinä analysoidaan tuotantodatan 

ja organisaation avulla poikkeamaa niin, että sen juurisyyhyn päästään käsiksi ja 

aletaan muodostaa toimenpiteitä ja vastuita poikkeaman poistamiseksi. Tässä 

vaiheessa käsittely siirretään tarvittaessa viikkopalavereihin. Kehitysvaiheessa 

sovelletaan jatkuvan parantamisen vaiheita; poikkeaman ratkaisemiseksi 

suunnitellaan toimenpiteet, kehitetään vaihtoehtoja, testataan toimivuutta ja lopulta 

implementoidaan ja vakiinnutetaan uudet käytännöt. Kontrollointivaiheen 

tarkoituksena on liittää tehdyt muutokset käytettyyn mittaristoon ja seurata 

muutoksen vaikutuksia tuotantojärjestelmään. 

 



71 

 

9 Ampla 

Ampla on kaivosteollisuudessa laajalti sovellettu MES –tyyppinen 

tuotannonohjausjärjestelmä, jollaisista kaivosteollisuudessa käytetään enemmän 

nimitystä ”kaivoksen tietojärjestelmä”,  MIS (Mining Information System). Amplan 

kehittänyt Schneider Electric on kansainvälinen sähkönjakeluun, 

tehdasautomaatioon, datakeskuksiin ja erilaisiin energiaratkaisuihin erikoistunut 

yritys. Yritys työllistää yli 140 000 työntekijää yli sadassa maassa ja sen liikevaihto 

vuonna 2012 oli noin 24 miljardia euroa. Schneider Electric toimittaa ratkaisuja 

lukuisille teollisuuden aloille, kaivosteollisuus mukaan lukien, ja tarjoaa myös 

koulutusta järjestelmäratkaisuihin. (Schneider Electric 2013.) 

MES ja MIS –järjestelmien roolina on kerätä dataa tehdasympäristöstä ja luoda 

siitä informaatiota analysoitavaksi jatkuvan kehityksen tueksi. Ampla –järjestelmä 

on ratkaisu nimenomaan reaaliaikaiseen kaivos- ja liiketoiminnan tiedonhallintaan. 

Ampla järjestelmän välityksellä tuotannonjohto ja –ohjaus pystyvät kehittämään 

työnkulkua ja laitteiston käytettävyyttä uudesta näkökulmasta sekä puuttumaan 

ennakoivasti havaittuihin poikkeamiin, ennen kuin ne realisoituvat tuotannossa. 

Ampla on eräänlainen järjestelmien ja informaation selkäranka; se mahdollistaa 

teollisuusautomaation eri tasoilla olevien järjestelmien datan keräämisen ja 

muuttamisen informaatioksi, kuten tunnusluvuiksi ja raporteiksi. Ampla kerää 

käyttäjän tarvitseman datan automaattisesti, mutta siihen voidaan myös tarvittaessa 

syöttää manuaalisesti dataa. 

Amplan järjestelmärakenne on modulaarinen, eli tilaaja voi ottaa 

toiminnallisuuksia käyttöönsä vain niiltä osin, mitä tarvitsee. Amplaan valittavista 

moduuleista esimerkkeinä mainittakoon tuotanto, häiriöaika, laatu, energia, 

varastointi sekä mittaristo, joka pitää sisällään yksittäisten tuotantoprosessien ja 

koko tuotantojärjestelmän suorituskyvyn arviointiin käytettävät 

suorituskykymittarit. Tuotannollisen toiminnan johtamiseen ja hallintaan 

tarkoitettujen moduulien lisäksi järjestelmän sisältöön kuuluvat erilaiset 

käyttöliittymät, kuten raportit, tuotannon analysointityökalu (production analyst) 

sekä järjestelmän toiminnan muokkaamiseen tarkoitettu Ampla studio. Ampla pitää 

sisällään myös integrointipalvelut muihin tietojärjestelmiin, joissa se käyttää ISA-

95:n ja B2MML –standardin kuvaamia tiedonsiirtoratkaisuja. Tehtaan sisäisen 

tietoliikenteen, kuten tuotantoraporttien julkaisun, Ampla hoitaa Internetyhteyden 

tai tehtaan sisäisen verkon kautta. Ampla kerää myös omaa datavarastoaan, jota 

järjestelmä käsittelee esimerkiksi tuotantotietojen muokkaamiseksi haluttuun 

esitysmuotoon tai raporteiksi. Amplan järjestelmärakenne on esitettynä Kuvassa 19. 
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Kuva 19. Amplan järjestelmäarkkitehtuuri. 

 

Ampla on jatkuvan kehityksen työkalu ja se voidaan liittää jatkuvan kehityksen 

prosessiin auttavaksi välineeksi. Järjestelmä auttaa mittaamaan määritetyn kohteen 

tehokkuutta, sekä analysoimaan kehityskohteen puutteita. Lisäksi Amplaan 

integroitujen muiden tietojärjestelmien kautta kehitystä voidaan ohjata yrityksen 

strategisia ja budjettiin liittyviä tavoitteita kohden. Näin ihmisen rooli jatkuvassa 

kehityksessä jää kehityskohteiden tunnistamiseen ja itse kehitystyön 

organisoimiseen.  

Ampla rakentuu ISA-95 –standardin määrittelemän järjestelmähierarkian 

mukaisesti. Järjestelmä kommunikoi ERP -tason järjestelmien, muiden toimintaa 

ohjaavien järjestelmien sekä alemman tason automaatio- ja 

historiatietojärjestelmien kanssa, joten käytännössä kaikki yrityksen järjestelmissä 

oleva informaatio voi olla Amplan käytettävissä. Järjestelmään mallinnetaan myös 

tehtaan rakenne järjestykseen yritys-paikka-alue-yksikkö-solu. Järjestelmä esittää 

tehtaan loogisessa kansiorakenteessa, joka seuraa yrityksen ja tehtaan todellista 

hierarkiaa (Kuva 20).  
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Kuva 20. Esimerkki Amplan tehdashierarkiaan perustuvasta kansiorakenteesta. 

 

Hierarkiarakenne mahdollistaa dataan porautumisen ja käyttäjä pystyy selvittämään 

mistä mikäkin järjestelmän keräämä tieto on peräisin. Rakenteen ansiosta käyttäjä 

voi siis helposti tarkentaa esimerkiksi poikkeaman juurisyyn etsinnän oikeaan 

kohteeseen. Tämän lisäksi rakenteeseen kuuluu ennalta määritettävä määrä 

raportointipisteitä, jotka sijoitetaan hierarkiarakenteessa haluttuihin kohtiin. 

9.1  Ampla -studio ja tuotannon analysointi 

Ampla -studion avulla kontrolloidaan kaikkia Amplassa käynnistettyjä projekteja. 

Projekteilla tarkoitetaan Ampla –ympäristössä muun muassa tuotannon mittaamisen 

keskittyviä toimintoja. Käytännössä jatkuvan tuotannon laitoksessa on kokoajan 

käynnissä oleva Ampla –projekti, joka kerää tuotantotietoja. Studion kautta 

hallinnoidaan projekteja ja sen kautta voidaan seurata miten ja millaista dataa 

järjestelmä kerää prosessista. Studion kautta voidaan myös tehdä muutoksia 

kerättävän datan määrittelyyn ja studion avulla määritetään myös tehtaan 

hierarkiarakenne. Ampla studiolla selvitetään myös dataliikenteeseen liittyviä 

ongelmia. Ampla studio onkin tarkoitettu konfigurointityökaluksi ja sen 

päätarkoituksena on järjestelmän toiminnan ja tiedonkeruun muokkaaminen niin, 

että itse dataa esittävät moduulit antaisivat realistista informaatiota ja toimisivat 

oikein. Ampla studio on siis pääasiassa järjestelmän toiminnan muokkaamiseen 

tarkoitettu työkalu. 

Amplan tuotannon analysointi –sovellus (Production Analyst) tarjoaa 

informaatiokirjaston käyttäjälle. Informaation selaaminen on helppoa ja loogista, 

sillä tiedot on järjestetty kansioihin perustuen ISA-95 järjestelmähierarkiaan. 

Kansiorakenteen kautta päästään käsiksi tarvittaessa alimman tason raakaan dataan, 

joka on perusta moduulien kautta havaittujen poikkeamien juurisyyn selvittämiselle. 

Kattavien datamäärien kautta on mahdollista tehdä perusteltuja päätöksiä tuotannon 

kehittämiseksi. Tuotannon analysointi –sovelluksen käyttöliittymää on esitetty 

Kuvassa 21.  
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Kuva 21. Kuvakaappaus tuotannon analysointi –moduulista. 
 

Tuotannon analysointisovelluksella tuotantotieto saadaan visualisoitua. Sovelluksen 

kautta voidaan tarkastella eri moduulien tuottamaa dataa erilaisten datan 

analysointityökalujen avulla. Kuvassa 21 on kuvattu esimerkkinä 

häiriöaikamoduulin dataa, jossa kuusi yleisintä häiriöaikaa aiheuttanutta syytä on 

esitetty Pareto –analyysin avulla. Kuvion datalähde on nähtävillä näytön 

vasemmassa laidassa olevasta tehtaan hierarkiarakenteesta ja datan kerännyt 

moduuli vasemmassa alakulmassa. 

Häiriöaikamoduulista voidaan lisäksi piirtää esimerkiksi gantt –kaavioita tai 

erilaisia diagrammeja yleisimpien häiriösyiden etsimiseksi. Tuotantomoduulista 

voidaan puolestaan muodostaa esimerkiksi keskihajontaan ja aritmeettiseen 

keskiarvoon perustuvia tilastoanalyysejä, joiden avulla tarkastellaan prosessin 

jatkuvuutta ja käytettävyyttä. Myös valvontakorttien piirtäminen on järjestelmällä 

mahdollista. Sovellus hoitaa laskennan ja esitysten muodostamisen, joten käyttäjän 

tarvitsee vain osata tulkita erilaisia esitystapoja. 

9.2  Raportointipisteet ja moduulit 

Amplalle määritetään tuotantolaitoksessa haluttu määrä raportointipisteitä, joista se 

kerää määrätyissä ajanjaksoissa dataa. Hyvin määritetty raportointipiste kertoo mitä 

halutaan tietää, missä se on prosessissa ja milloin data on kerätty (Schneider 

Electric 2010). Erilaisia raportointipisteitä voivat olla kustannus-, häiriöaika-, 

energia-, tuotanto-, tai laaturaportointipiste. Raportointipisteille määritetään 

Amplaan haluttu määrä kenttiä (Fields), joihin järjestelmä kerää ja tallentaa tietoa 

Työkalupalkki 

Graafi 

Tehtaan  

hierarkia

-rakenne 

Moduulit 
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(Kuva 22). Raportointipisteiden keräämä data perustuu raportointipisteen taustalla 

toimivaan moduuliin. 

   

Kuva 22. Raportointipisteiden keräämä data Amplassa. 

 

Kuvan 22 esimerkissä noston raportointipisteen keräämää dataa tarkastellaan 

tunnusluvut –moduulin alta, josta löytyy tiedot muun muassa käyntiajasta ja 

käytettävyydestä. Käyttäjä voi myös tarvittaessa manuaalisesti lisätä haluamiaan 

datalähteitä ohjelmistoon. Manuaalisia lisäyksiä ovat yleensä sanalliset kuvaukset 

jostain tapahtumasta, kuten tuotantohäiriön syystä, mutta raakaa dataakin pystytään 

muokkaamaan tarpeen vaatiessa. 

Tässä luvussa käsitellään Amplan moduuleista ne, jotka arvioidaan olevan 

hyödyllisimmät Kemin kaivoksen toiminnalle tällä hetkellä. Näitä moduuleja ovat 

tuotanto (Production), seisonta-ajat (Downtime), laatu (Quality), varastointi 

(Inventory) ja tunnusluvut (Metrics). Lisäksi käsitellään myös energiamoduuli. 

Tämän taustalla on Kemi –Tornio –alueen ferrokromituotannon kilpailuvalttina 

oleva energiatehokkuus, joka oli yhtenä pääsyynä F3 –projektin käynnistymiselle. 

Lisäksi Outokummulla on jo valmiiksi käynnissä energian talteenottoon liittyviä 

projekteja. Energiamoduulissa on siis oletusarvoisesti tärkeitä ominaisuuksia myös 

kaivoksen toiminnan ohjaamiselle ja näin ferrokromin tuotantostrategian 

liittämiselle kaivoksen toimintaan. 

Käsiteltävien moduulien lisäksi Amplalla pystytään hoitamaan myös 

suunnittelun, kunnossapidon ja vuorokirjanpidon tehtäviä.  Suunnittelumoduuli 

nimenomaan yhdistää tehtaan järjestelmähierarkiassa lattiatason yrityksen 

johtamisjärjestelmään, ERPpiin, ja auttaa tuotannon johtoa ja 

suunnitteluorganisaatiota resurssien ja kaluston työnsuunnittelussa. 

Vuorokirjanpidolla saadaan jalkautettua ja dokumentoitua työntekijöiden osaamista 

puolestaan organisaatiohierarkiassa ylöspäin. Eri moduulit hyödyntävät erityisesti 

Amplan ympärillä olevaa järjestelmähierarkiaa ja pystyvät yhdistelemään dataa 

kattavasti. 

9.2.1  Tuotannon ja seisonta-aikojen moduulit 

Tuotantomoduuli esittää käyttäjälle tehtaan materiaalitaseen, pitäen sisällään 

prosessiin menevät, siitä ulos tulevat sekä hukatut materiaalit, kulutustavarat ja 

energian. Käytännössä kaikki prosessiympäristössä liikkuvat materiaalit, käytetty 

energia, päästöt ja hylyt voidaan jäljittää moduulin avulla. Tämän datan avulla 
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prosesseille voidaan sitten laskea saantiarvoja sekä tehollisen tuotannon lukuja, 

muokata materiaalireseptejä tuotannon aikana, muokata tuotantoaikatauluja, 

analysoida materiaalitarpeita eri tuotteille, vertailla työvuorojen välisiä tehoja tai 

esimerkiksi tarkastella energiankulutusta tuotettua tonnia kohden. Näistä tiedoista 

muodostetaan Amplan raporttityökalujen avulla tuotantoraportteja eri 

käyttötarkoituksiin. Tuotantomoduuli voi kerätä dataa jatkuvasti asetetuin väliajoin 

tai vain silloin, kun jokin määritetty tapahtuma ilmenee. 

Seisonta-aikamoduuli kerää tietoa prosessin häiriö- ja seisonta-ajoista. Tämän 

moduulin häiriöluokittelu perustuu kokonaistehokkuuden OEE (Overall Equipment 

Efficiency) käsitteeseen, joka lasketaan käytettävyyden, nopeuden ja tehokkuuden 

tulona. Kaavat 1, 2 ja 3 esittävät näiden laskentaperusteet, jotka perustuvat 

todellisen ja teoreettisen tehokkuuden suhteisiin: 

 

Käytettävyys = tod. ajoaika / teor. ajoaika (1) 

Nopeus = tod. prosessinopeus / teor. maksimiprosessinopeus (2) 

Laatu = toteutunut laatu / tod. prosessinopeus (3) 

 

Käytettävyys kertoo, kuinka kauan prosessi oli toiminnassa verrattuna siihen, 

kuinka kauan se olisi voinut olla. Nopeus kertoo kuinka paljon prosessi tuotti 

verrattuna siihen, kuinka paljon se olisi voinut tuottaa. Laatu kertoo kuinka paljon 

prosessi tuotti oikeaa laatua verrattuna siihen, kuinka paljon prosessi tuotti 

kokonaisuudessaan. Käytännössä prosessi on siis Amplan mukaan häiriöllä tai 

seisonnassa aina, kun se ei tuota haluttua aikaa, halutulla nopeudella tai haluttua 

laatua ja mittaa näin tuotantoyksikköä kokonaistehokkuuden kautta. 

Seisonta-aikamoduulin tuottamaa tietoa voidaan käyttää pullonkaulojen syötön 

turvaamiseen, nopeaan häiriönpoistoon sekä erityisesti häiriöiden syiden 

tutkimiseen. Moduulin avulla voidaan pitää myös vuorokirjanpitoa toteutuneiden 

tonnien ja sattuneiden häiriöiden osalta. Kuvassa 23 on esitettynä 

suunnittelemattoman häiriöajan luokittelu sekä suunnitellut seisonta-ajat. 

 

Kuva 23. Prosessin ajankäyttömalli Amplan seisonta-aikamoduulin mukaan. 
 

Valkoisella pohjalla oleva alue kuvaa sitä aikaa, jolloin prosessi ei ole käytössä 

jostain syystä (viikonloput esimerkiksi). Tämän ajankäyttömallin alin kerros 

paljastaa häiriöiden ja seisonta-aikojen luokitukset, jotka ovat seisonta-

aikamoduulin olennaista sisältöä. Kuvan 23 kaltaisen ajankäyttömallin pohjalta 

tehdään järjestelmän konfigurointivaiheessa määritykset siitä, mikä häiriö tai 
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seisonta-aika kuuluu mihinkin luokkaan, jonka perusteella järjestelmä sitten 

lajittelee sattuneet tuotantohäiriöt analyysejä varten. Järjestelmä tunnistaa eri 

häiriöiden syyt, joita voidaan esittää esimerkiksi pareto –diagrammin avulla 

tärkeimpien erottelemiseksi.  

Tiedot seisonta-ajoista voidaan kerätä suoraan automaation kautta tai ne voidaan 

myös syöttää itse järjestelmään. Järjestelmä kykenee keräämään tietoa seisonta-

ajoista automaattisesti ja tuohon tietoon voidaan tehdä jälkeenpäin lisäyksiä 

käyttäjien toimesta informaation tarkkuuden lisäämiseksi. Järjestelmä tallentaa 

muun muassa tiedon seisonnan alkuajasta, lopetusajasta, seisonnan aiheuttaneen 

laitteen tunnisteen sekä tiedon, onko seisonta kuitattu. Käyttäjä voi itse lisätä 

seisonnalle kuvauksen ja luokittelun, mikä on suotavaa riittävän tarkan kuvauksen 

saamiseksi. Tällöin laitteiston seisonnasta saadaan kattavaa dataa, jota voidaan 

hyödyntää Amplan avulla yleisimpien häiriösyiden etsintään ja poistamiseen. 

Seisonta-aikamoduuli onkin poikkeamakäsittelylle elintärkeä työkalu; se auttaa 

priorisoimaan kunnossapitotoimia ja suuntaamaan kehitysresursseja oikeisiin 

kohteisiin. Lisäksi sen avulla voidaan nopeasti tunnistaa, missä häiriö on ja poistaa 

se mahdollisimman nopeasti. Häiriö- ja seisonta-aikaluokittelu takaavat myös sen, 

että voidaan tunnistaa yleisimmin tapahtuvat, tuotannon seisauttavat häiriöt ja 

puuttua niihin. 

9.2.2  Laadun, varastoinnin ja energiatehokkuuden moduulit 

Laatumoduuli on tarkoitettu laatuparametrien analysointiin, raportointiin ja 

hallintaan koko kaivosprosessin matkalla. Laatumoduuli käyttää prosessien laadun 

arvioimiseen tilastollisia prosessinohjauksen menetelmiä (vrt. kappale 3.4.2) ja 

esitystapoja, joilla voidaan kehittää prosessien suorituskykyä sekä havaita ja 

ennaltaehkäistä häiriöitä. Moduulilla voidaan luoda automaattisesti esimerkiksi 

valvontakortteja prosessista, joiden avulla voidaan puolestaan tarkastella prosessin 

pysymistä tilastollisesti ja laadullisesti hallinnassa. Laatumoduulin toimintaan 

voidaan liittää laboratorio- ja näytteenottojärjestelmistä saatavaa dataa. 

Varastointimoduuli kuvaa varastojen tasoa ja tilannetta, koskien väli- ja 

lopputuotteen varastoja. Moduuli auttaa ymmärtämään paremmin keskeneräisen 

tuotannon määriä sekä arvioimaan varastoihin sitoutunutta pääomaa sekä 

varastoinnin kustannuksia. Varastointimoduuli on materiaalinhallinnan kannalta 

tärkeä työkalu, sillä se auttaa reaaliaikaisen materiaalitilanteen hahmottamisessa. 

Mitä tarkemmin materiaalitilanne tunnetaan, sitä paremmin voidaan keskittyä 

nostamaan pullonkaulaprosessien ja koko tuotantolaitoksen tehollista tuotantoa.  

Varastointimoduulilla voidaan tarkastella yksittäisen varaston tilannetta 

esimerkiksi Kuvan 24 esittämällä tavalla, jossa punainen viiva kuvaa varaston tasoa 

ja sininen ja oranssi palkki varastoon tuotua ja varastosta otettua materiaalia. 

Kuva 24. Esimerkki varaston muutoksen kuvaamisesta Amplassa. 
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Näin voidaan eritellä päiväkohtaisesti materiaalivirrat kuhunkin varastoon ja seurata 

varaston kehitystä käyrän trendistä. Tämän lisäksi Ampla järjestelmään kuuluu niin 

kutsuttu ”genealogy” –toiminto, jonka avulla materiaali voidaan jäljittää 

tuotantoketjussa lähtöpisteeseensä saakka. Järjestelmä pystyy tarvittaessa 

esittämään materiaalierän kulun tuotannon läpi prosessikartan avulla, jolloin 

periaatteessa tiettynä päivänä tuotettu rikaste voidaan jäljittää toisena päivänä 

louhittuun louhokseen ja niihin varastopaikkoihin, joissa se on viipynyt. 

Energiamoduuli esittää energian kulutuksen tehtaassa. Energian kulutusta 

kuvataan samalla lailla kuin seisonta-aikojakin ja näin voidaan nähdä, missä 

kohteissa energiaa kulutetaan tarpeettomasti. Energiamoduuli vertaa 

energiankulutusta tavoitemääriin, jotka asetetaan halutulle tasolle. Seisonta-

aikamoduulin tavoin, ylimääräistä energiankulutusta voidaan analysoida ja 

toimenpiteitä ohjata yleisimpien ja merkittävimpien poikkeamien korjaamiseksi. 

Yleisesti yrityksen energian kulutuksen ymmärtäminen on sitä vaikeampaa mitä 

tarkemmaksi tarkastelua halutaan viedä. On suhteellisen helppo nähdä, mitkä 

prosessit vievät eniten energiaa, mutta vaikeaa on määrittää, missä kohteissa olisi 

eniten kehittämisen varaa. Näitä kohteita ovat ne, joissa energian kulutus vaihtelee 

kaikista eniten ja ne, joissa energiaa kulutetaan turhaan. Ampla auttaakin luomaan 

ymmärryksen energiankulutuksesta suhteessa todelliseen energian tarpeeseen, 

vertaamalla kulutuslukuja häiriöaikoihin ja tuotantoaikoihin. 

Energian kulutuksen optimointi vaatii useamman Ampla –moduulin yhteistyötä. 

Tuotanto- ja tunnuslukumoduulien avulla saadaan selvitettyä energiankulutus 

tuotettua yksikköä kohden. Häiriöaikamoduulilla saadaan selvitettyä energiahukka 

häiriöaikoina ja energiamoduuli määrittää energian kulutuksen kohteen ja 

ylikulutuksen syyt. Näiden tietojen perusteella Amplan analyysi –työkalulla voidaan 

luoda käyttökelpoista informaatiota energiankulutuksesta, jonka pohjalta 

laitteistoon ja työtapoihin voidaan tehdä muutoksia. Energiamoduulin suurimpana 

hyötynä onkin muiden moduulien datan yhdistäminen energian kulutuspiikkeihin, 

joka mahdollistaa poikkeavan energiakäyttäytymisen tunnistamisen, sen vaikutusten 

arvioimisen (kWh, €) ja siihen puuttumisen. 

9.3  Tunnusluvut ja raportit Amplassa 

Tunnusluvut –moduuli on tarkoitettu pääasiallisesti teollisuuslaitoksen tuotannon 

jatkuvaan seuraamisen työkaluksi, jolla voidaan reaaliaikaisesti seurata päivittäistä 

tuotantoa tavoitetasoihin ja avaintunnuslukuihin nähden. Tunnusluvut –moduuli 

toimii parhaiten, kun siihen määritetyt avainsuorituskykymittarit heijastavat 

tuotantoyksikön strategisia tavoitteita. Tunnuslukuihin voidaankin hakea dataa 

useammasta muusta eri moduulista ja yhdistellä niitä graafiseksi esitykseksi ja 

reaaliaikaisiksi KPI -arvoiksi. Muiden moduulien tapaan, tässäkin voidaan 

tarkastella prosesseja reaaliaikaisesti ”kojelaudoilta” (dashboard -toiminto), joten 

moduuli toimii myös valvomon työkaluna. Tunnusluku –moduulilla voidaan esittää 

yhdistettyä dataa visuaalisessa muodossa kokonaiskuvan hahmottamiseksi. 

Prosessiin tai tuotantoon tehtyjen muutosten vaikutusta voidaan seurata 

trendikaavioiden avulla. Samalla nähdään myös muutosten vaikutus muihin 

prosesseihin. 

Tunnusluku –moduulin avulla voidaan kerätä tiedot esimerkiksi jokaisen vuoron 

tai työtunnin tehoista, jolloin tuotannon jatkuva mittaaminen on mahdollista. Datan 

käsittely eri aikajänteiltä onnistuu yksinkertaisesti eikä vaadi erillisten mittaristojen 
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luomista eri aikaväleille. Moduulin muodostamien raporttien sisältö ja datan 

keräämiseen käytettävä aikajänne voidaan myös määrittää esimerkiksi yrityksen 

palaverikäytäntöjen mukaisesti, jolloin raportti toimii palaveroinnin 

informaatiolähteenä. Itse raportti voidaan julkaista yrityksen intranetissä ja sitä 

voidaan tarkastella selainformaatissa. Tyypillisesti tunnusluvut –moduulia käytetään 

tehtaan avaintunnuslukujen (KPI) seuraamiseen. Kaivosalalla tavallisimmin 

seurattavia tunnuslukuja ovat tehollinen tuotanto, häiriöajat sekä rikastepitoisuudet 

ja –saannit. 

Amplan raportit ovat koosteita tehtaan tuotannosta. Ne voivat pitää sisällään 

kaikkien moduulien keräämää dataa ja niiden sisältöä voidaan muokata halutuin 

tavoin. Raportit voidaan myös julkaista yrityksen Intranetissä tai sähköisellä 

ilmoitustaululla nähtäväksi esimerkiksi jokaisen päivän aluksi. Raportit tehdään 

SQL reporting Services –työkalulla Amplan konfigurointivaiheessa. Raporttien 

julkaisu on mahdollista automatisoida ja raporttien kuvaamaa aikaväliä voidaan 

myös muokata kuvaamaan esimerkiksi vuoron, päivän tai viikon tuotantoa. Tällöin 

haluttu raportti on ”pöydällä” juuri silloin ja juuri niillä tiedoilla kuin se halutaan. 

Raporttien tarkastelu onnistuu esimerkiksi Internet –Explorer ohjelmalla pdf –

muodossa, kuten Kuvassa 25. 

 

Kuva 25. Esimerkkikuva Ampla -raportista 
 

Kuvan 25 esimerkkiraporttiin on liitetty kuvaukset varastojen tilanteesta, tehtaan ja 

laitteiston käytettävyydestä. Lisäksi kuvaukseen on eritelty tehtaan 

tuotantoprosessit, joiden alle on kuvattu prosessien tuotantomäärät suhteutettuna 

tavoitteisiin, energiankulutus sekä häiriöluokittelu ja häiriöiden syyt. Kattava 

raportti toimiikin tuotannon yleiskatsauksen luomiseen, josta voidaan korkealla 

tasolla tarkastella tuotantotavoitteiden saavuttamista. 

9.4  Amplan soveltuvuus ja mahdollisuudet Kemin kaivoksella 

Tässä luvussa käsitellään Amplan soveltuvuutta Kemin kaivokselle kappaleessa 8. 

läpikäytyjen kehitysehdotusten ja kappaleissa 6 ja 7 käsitellyn tuotannonohjauksen 
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nykytilan näkökulmista. Tarkoituksena on arvioida Amplan tuomia mahdollisuuksia 

Kemin kaivoksen tuotannonohjaukseen sekä sen kehittämiseen. 

Ampla soveltuu kaivosteollisuuden tuotannonohjausjärjestelmäksi johtuen sen 

joustavuudesta automaattiseen ja manuaaliseen tiedon keruuseen sekä 

mahdollisuudesta yhdistää erilaisista järjestelmistä ja automaatiosta saatavaa dataa. 

Lisäksi järjestelmän toiminnallisuuden painopiste on kaivosteollisuudelle tärkeissä 

häiriötietojen keruussa, resurssien kuormituksen seurannassa, suurien 

materiaalivirtojen hallinnassa sekä tässäkin työssä toimialan ongelmaksi todetussa 

tunnuslukujen seurannassa ja muodostamisessa. 

Järjestelmän soveltuvuutta aiemmin esiteltyihin kehitysehdotuksiin (kts. kpl 8) 

ja jatkuvan kehittämisen prosessiin käydään läpi kappaleessa 8.5 esitellyn Taulukon 

12 pohjalta. 

 

Taulukko 12. Amplan mahdollisuudet kehitysehdotusten toteutuksessa. 

 

Taulukossa 12 on kuvattu Amplan rooli ja mahdollisuudet jatkuvan kehityksen 

prosessissa. Ampla toimii tuotantoa mittaavana järjestelmänä, jolla mahdollistetaan 

kriittisten tunnuslukujen muodostaminen nopeasti, tehtyjen muutosten seuraaminen 

ja valvominen sekä poikkeamatapauksissa dataan pureutuminen. Seuraavassa 

käydään läpi näiden olettamusten pohjalta Amplan mahdollisuuksia Kemin 

kaivoksen tuotannonohjauksen kehityksessä. 

9.4.1  Tuotannon seuranta ja tunnusluvut 

Kemin kaivoksen lyhyen tähtäimen tuotannonohjauksessa olennaisinta ovat 

palaverikäytännöt ja niiden kautta hoidettava tuotantosuunnitelman seuranta sekä 

jatkuvan kehittämisen prosessi. Tämän prosessin sisällössä ja rakenteessa todettiin 

aiemmin tässä työssä kehitysalueita, joihin Ampla järjestelmä soveltuu. 

Tunnuslukuja ja erilaisia tuotantotietoon liittyviä tarkasteluja voidaan rakentaa 

järjestelmään kattavasti, esimerkiksi jokaiselle osastolle erikseen. Rikastamolla 

järjestelmän oletettu rooli on tasaisen laadun ja korkean käyntiasteen 

varmistamisessa, kun taas kaivoksella tuotannon tehokkuuden seuranta ja 

analysointi sekä rikastamon syötön valvonta ovat olennaisia asioita. Käyrien ja 

graafien piirtäminen on Amplalla suhteellisen nopeaa ja yksinkertaista, kunhan 

datan rakentuminen järjestelmään ymmärretään. Järjestelmällä voidaan tarkastella 

prosessin häiriöaikoja, arvioida käytettävyyttä ja tehokkuutta ajan funktiona ja 

yhdistää myös laadunhallinta prosessinohjaukseen.  

Järjestelmä tallentaa tietoja aikaan ja paikkaan sitoen, eli poikkeamaan 

johtaneiden tapahtumaketjujen ja niiden alkupisteiden määrittäminen tehostuu. 
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Lisäksi tietoa voidaan jalostaa muista järjestelmistä kerättävän tiedon avulla. 

Tuotantotavoitteesta jääminen voidaan näin jäljittää aina johonkin poikkeavaan 

tapahtumaan, todeta sen liittyvän resurssien allokointiin tai esimerkiksi syötteen 

laadun muuttumiseen. Myös tunnuslukuja voidaan järjestelmässä rakentaa aikaan, 

paikkaan, vuoroon tai esimerkiksi louhokseen kohdentaen, jolloin tuotantoa voidaan 

seurata erilaisista näkökulmista. Kaivoksella käytettävää aikahierarkiaan perustuvaa 

tunnuslukujen ja poikkeamien luokittelua voidaan järjestelmällä tarkentaa aina 

vuositasolta portaittain niin lyhyelle aikavälille kuin kutakin tuotantotietoa 

prosessista kerätään. Rikastamon automaatiossa tämä tarkoittaa esimerkiksi 

joidenkin moottoreiden osalta alle sekunnin aikajännettä, kun taas 

resurssiensuunnittelussa on tarve tarkastella vuositasoa. Amplan drill-in 

ominaisuudella voidaan tarkastella pidemmän aikavälin taustalla olevia lyhyempiä 

aikajaksoja ja kohdentaa mahdolliset poikkeamat tarkemmin lyhyemmille 

aikaväleille. 

Olennaisin Amplan tuoma lisä nykyisiin palaverikäytäntöihin ja tuotannon 

seurantaan yleisesti on tarkasteltavan datan saatavuus yhdestä järjestelmästä ilman 

lukuisiin Excel –lomakkeisiin ja erillisiin ohjelmistoihin liittyvää kehitys- ja 

päivitystyötä. Palavereihin käytettävää sisältöä, tunnuslukuja ja niiden esitystapoja 

voi yksinkertaisesti muokata käyttäjien toimesta vaikka kesken palaverin tarpeen 

vaatiessa. Lisäksi Ampla tuo joustavuutta ja rikkaampaa sisältöä tunnuslukujen 

käsittelyyn tarjoamalla mahdollisuuden muokata tunnusluvun aikajännettä, 

esitystapaa tai kokonaan uusia tuotantoa määrittäviä suureita. Tällaisia tarpeita tulee 

muodostumaan vuorojärjestelmän muutoksen ja uusille tuotantoalueille siirtymisen 

yhteydessä. Samalla korostuvat myös materiaalinhallinnan näkökulmat; kaivoksen 

on pystyttävä entistä tarkemmin yhdistämään eri kohteista lastattujen malmien 

määrää, laatua ja määränpäätä. 

9.4.2  Raportointi 

Päivä- ja viikkopalavereiden pohjaksi voidaan rakentaa standardit raportit, jotka 

sisältävät materiaalinhallinnan näkökulman (varastotasot ja –muutokset), sekä 

tarvittavalle aikajänteelle lasketut tunnusluvut. Raporttien vaihtoehtona myös itse 

järjestelmän analysointisovellusta voidaan käyttää palaveripohjana, jolloin 

järjestelmän avulla voidaan tarvittaessa porautua palaverissa tarkasteltuun dataan ja 

viedä poikkeamakäsittelyä eteenpäin nopeasti. Tarkasteltavat tuotantotiedot, käyrät 

ja näkymät voidaan tallentaa käyttäjien toimesta järjestelmään ja niitä voidaan myös 

muokata tarpeen mukaan (raporteissa tämä ei onnistu). Tuotannon analysointi –

sovelluksen etuna on juuri muokattavuus ja kattavat tuotantotiedon esitystavat. 

Raportit puolestaan toimivat tuotannon tiivistämiseen esimerkiksi kahden viikon tai 

kuukauden ajanjaksolta. Raportit konfiguroidaan järjestelmäprojektin yhteydessä. 

Raporttien etuna tuotannon analysointi –sovellukseen nähden on niiden 

ajastettavuus lähetettäväksi esimerkiksi sähköpostilla tiettyyn aikaan tietyille 

henkilöille. Raportit voidaan myös julkaista yrityksen Intranetissä haluttuna 

ajankohtana. Mahdollisuutena on esimerkiksi julkaista vuoron päätteeksi raportti 

vuoronvaihtotilan näytöllä kyseisen vuoron tuotannosta ja materiaalin liikkeistä. 

Kun verrataan KaivosWeb –ohjelmistoa ja Amplaa palaverimateriaalina, on 

Amplassa tiettyjä etuja. Ensinnäkin sisällön muokkaaminen helpottuu 

huomattavasti ja tunnuslukuja voidaan määrittää ilman ohjelmointityötä. Lisäksi 

tunnusluvun taustalla oleva data on nopeasti nähtävissä, jolloin selitys luvun 

poikkeavalle käytökselle on löydettävissä nopeammin ja tiedon saannin 
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henkilöriippuvuus vähenee. Amplalla voi myös muodostaa erilaisia aikajänteitä 

kuvaavia käsittelyjä tarpeen vaatiessa. Olennaisinta Amplassa on kuitenkin 

järjestelmäintegraatio, jolloin samaa järjestelmää voidaan käyttää tunnuslukujen 

muodostamiseen niin rikastamolla kuin maanalaisellakin kaivoksella. Tämä 

mahdollistaa tunnuslukuseurannan standardoimisen läpi organisaation ja yhteisten 

käytäntöjen luomisen ja kehittämisen. 

9.4.3  Järjestelmäintegraatio 

Kemin kaivoksen järjestelmähierarkiassa on useita eri järjestelmiä, sovelluksia ja 

dataa kerääviä instrumentteja niin suunnittelulla, tuotannolla kuin 

kunnossapidollakin. Amplan rooli näiden järjestelmien keskellä on toimia 

integroivana sovelluksena ja mahdollistaa rikkaamman tietosisällön luominen eri 

datalähteitä yhdistelemällä. Mahdollisuus yhdistellä dataa esimerkiksi rikastamon 

tuotannosta laboratoriojärjestelmän analyyseihin luo palavereihin uutta sisältöä. 

Tuotannossa tapahtuvien häiriöiden analysointi Amplalla mahdollistaa nykyistä 

tarkemman arvioinnin häiriöiden vaikutuksista tuotantomääriin, laatuun tai vaikka 

energiakustannuksiin. Mahdollisuus yhdistää esimerkiksi murskan kuormittamaton 

ajoaika siitä syntyvään ylimääräiseen energiankulutukseen ja edelleen 

energiakustannuksiin tuo uusia tapoja hyödyntää tuotannosta kerättävää tietoa. 

Amplan järjestelmäintegraatio mahdollistaa myös reaaliaikaisen tuotannon 

analysoinnin. Esimerkiksi automaatiojärjestelmien keräämä tieto läheltä rikastamon 

prosessia (ja myös maanalaisen malmilinjan, murskan ja noston prosessitieto) on 

nopeasti hyödynnettävissä reaaliaikaiseen tuotannon analysointiin Ampla –

järjestelmän avulla. Reaaliaikaisen seurannan avulla poikkeaviin tapahtumiin 

reagointi voidaan tehdä ennen vaikutusten näkymistä prosessin tuotteessa. 

9.4.4  Järjestelmän tuomat liiketoiminnalliset hyödyt 

Amplan avulla luodaan yhtenäinen ja luotettava kuva prosessien ja 

tuotantojärjestelmän tilasta, joka perustuu jatkuvaan tuotannon seurannan kannalta 

olennaisimpien tietojen keruuseen. Erilaisten tilastollisten analyysien avulla 

voidaan arvioida tuotannon laatua, häiriöaikoja ja resurssien käytettävyyttä niin, että 

poikkeamien todelliset juurisyyt löytyvät. Tehtyjen kehitystoimenpiteiden 

vaikutusta ja tehokkuutta voidaan myös seurata jatkuvasti. Amplaan integroitujen 

analyysityökalujen avulla syklistä kaivostuotantoa voidaan mitata prosessina; 

tuotannon vaiheiden tehokkuutta pystytään analysoimaan esimerkiksi jokaisen 

louhoksen kohdalla erikseen. Yhdistelemällä tietoja energian ja materiaalin 

kulutukseen voidaan arvioida prosesseja myös niihin tulevien syötteiden ja 

kulutuksen näkökulmasta, jolloin on mahdollista havaita poikkeamia myös 

syötteiden kulutuksessa. 

Amplan avulla saatavia ”tuloksia” tai etuja liiketoiminnassa ja tuotannollisessa 

toiminnassa ovat ensisijaisesti käyttöasteen ja laatutason nosto, 

laatuvaihtelunminimointi, toiminnalle olennaisten tunnuslukujen seuranta ja niiden 

avulla tehtävä poikkeamiin reagointi. Amplan implementoinnilla vähennetään myös 

räätälöityjen työkalujen ylläpitotarvetta ja kehitetään toimintaa niiden asettamien 

rajoitteiden yli. Järjestelmällä saadaan lisäksi luotua sisällöllisesti kattavampaa 

tietoa järjestelmäintegraation avulla ja tiedon hyödyntäminen on joustavaa myös 

toiminnan muuttuessa. 
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9.5  Amplan implementoinnin vaatimukset 

MES –järjestelmien käyttöönottoprojekteja käsiteltiin tässä työssä kapplaeessa 

4.1.2. Tuossa käsittelyssä esiin nousseita huomioitavia asioita, projektin eri vaiheita 

ja menestystekijöitä voi soveltaa myös Ampla –projektiin. Tässä käsitellään 

erityisesti Kemin kaivoksen tilanteeseen ja Ampla –järjestelmään liittyviä 

huomioitavia asioita. 

Yksi olennaisimmista asioista, jolla mahdollistetaan Amplan käyttöönotto, on 

tiedon hallinnan standardointi ja siihen liittyvien roolien vakiinnuttaminen. 

Esimerkiksi mittauspisteiden määrittäminen eri prosesseille on tärkeää, jotta 

prosessin tuloksia tulkitaan oikein ja että saadaan haluttuja mittaustuloksia 

prosessista. Erityisesti kaivososaston puolella jatkuvasti kasvavan tietokannan 

päivittäminen, tiedon kerääminen ja tallentaminen oikea-aikaisesti on järjestettävä, 

jotta datan yhdistämiseen ja rikastuttamiseen tarkoitettu järjestelmä toimii 

hyväksyttävällä tasolla. Tuotantotietojen tallentaminen tulee olla aikaan ja 

työtehtäviin sidottua sekä tarkoin määritettyä, jotta tuotantoa voidaan millään 

järjestelmällä seurata tietokannasta. Tietojärjestelmien käyttöönotto pakottaakin 

yrityksen kehittämään tiedon hallinnan ja dokumentoinnin prosessiaan niin, että 

järjestelmiin voidaan kerätä johdonmukaista ja luotettavaa dataa. 

Datan hallinnan lisäksi Amplan toiminnallisuuteen liittyen ajankäyttömallin (vrt. 

Kuva 23) luominen kaivokselle tulee tehdä järjestelmän käyttöönottovaiheessa. 

Ajankäyttömallilla seurataan liikkuvan ja kiinteän kaluston tilaa kunakin 

ajanhetkenä ja sen luomisella mahdollistetaan häiriöluokittelu sekä -analyysien 

tekeminen Ampla –järjestelmässä.  Itse ajankäyttömallissa tehtävä jaottelu eri 

koneiden ”tilojen” välillä riippuu täysin järjestelmän käyttöönottajasta ja siitä, 

kuinka paljon erilaisia statuksia kullakin koneella halutaan olevan. Olennaista ja 

todennäköisesti aikaa vievintä on sopia ne käytännöt, joiden mukaan koneen 

käyttäjät, valvomohenkilöstö ja järjestelmät määrittävät koneen eri tilat. Jotta tämä 

järjestelmän ominaisuus saadaan toimimaan, on sovittava ja määritettävä milloin 

koneet ovat suunnitellussa ja suunnittelemattomassa seisonnassa. Lisäksi on 

määritettävä milloin eri ajankäytön tilat kirjataan Amplaan, kuka kirjauksesta on 

vastuussa ja missä koneen ajankäytön rajat kulkevat. Ajankäyttömallin lisäksi on 

siis määritettävä kirjauskäytännöt niille osille tuotantoa, joista ei saada tarpeeksi 

dataa koneiden tilojen päättelemiseksi datasta. 

ISA-95 peruskäsitteisiin tutustuminen on hyvä tapa löytää yhteinen kieli myös 

Amplan käyttöönotossa. Amplassa olennaisena rakenteellisena ominaisuutena on 

ISA-95 –mukainen laitehierarkia, jonka sisällön tunteminen auttaa ymmärtämään 

järjestelmän rakentumista sekä datan kerääntymistä järjestelmän eri ”kansioihin”. 

Laitehierarkiaan liittyvät myös Amplaan määritettävät raportointipisteet, joiden 

sijainti määritetään perustuen tiedon keruutarpeeseen ja siihen tuotantotiedon 

yksityiskohtaisuuteen, mihin järjestelmällä halutaan päästä. Näiden pisteiden 

määrittäminen on erilaista rikastamon ja kaivososaston kesken, sillä tuotantotiedon 

keruun aikajänteet ja seurannan tarpeet ovat erilaiset. Kaivososastolla 

raportointipisteen määrittäminen riittää ylätasolle, kuten esimerkiksi nostoon, 

murskaimeen ja malmilinjaan. Rikastamolla prosessitietoa halutaan tarkastella 

paljon tarkemmin, joten raportointipisteitä on määritettävä vähintään osastoittain 

(murskaamo, palarikastamo, hienorikastamo) tai jopa koneittain. Kuvassa 26 on 

havainnollistettu Amplan laitehierarkiaa Kemin kaivoksen tapauksessa. 
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Kuva 26. Hahmotelma Amplan ISA-95 laitehierarkiasta Kemin kaivoksella. 

 

Kaivososaston raportointipisteet ja tuotannon seuranta on kannattavaa määrittää 

korkeammalle tasolle kuin rikastamolla kerättävän tiedon selkeyttämiseksi ja 

riittävän kattavan kuvan muodostamiseksi. Rikastamon puolella näytteenotto ja sitä 

kautta laadunhallinta on paljon tarkempaa, joten tuotannon analysointitarpeet ovat 

laitetasolla. 

Amplan toimitus ja implementointiprojekti alkavat teknisellä määrittelyllä, 

jonka jälkeen ratkaisu suunnitellaan, toteutetaan ja testataan. Ampla integroidaan 

kaivoksen järjestelmäarkkitehtuuriin, KaTTiin ja automaation Historian -

palvelimiin. Teknisen työn lisäksi projektiin kuuluu kahden päivän koulutusjakso, 

joka tehdään kaivoksella koulutusmateriaaliin tukeutuen. Olennaisinta Amplan 

toiminnan ymmärtämisen kannalta on ymmärtää datan rakentuminen järjestelmään. 

Juuri tästä syystä ISA-95 standardin tiettyihin osiin on hyvä paneutua. 

Sopimuksesta riippuen toimitukseen kuuluu valittu määrä raportointipisteitä ja 

mahdollisia yhtäaikaisia käyttäjiä Tuotannon analysointi –sovellukselle. 

Toimitukseen ei kuulu ohjelmiston vaatimaa palvelinkonetta, sen ohjelmistoja ja 

lisenssejä (käyttöjärjestelmä, SQL Server). 

Amplan implementoinnissa projektifirmana toimii CGI (entinen Logica), joka 

on eurooppalainen IT –palveluyritys. CGI:n vastuuna on toimitusprojekti, sisältäen 

järjestelmän konfiguroinnin suunnittelun, toteutuksen ja käyttöönoton. Järjestelmän 

tilaajalta ei siis vaadita Amplan tapauksessa merkittäviä panostuksia 

projektinhallintaan. Projektin sisältö, aikataulu ja budjetti sovitaan toimitukselle 

etukäteen, joten olennaisinta tilaajan kannalta on varmistaa omalta osaltaan 

oikeiden henkilöiden osallistuminen projektiin alusta lähtien. Lisäksi tilaaja seuraa 

projektin etenemistä normaalien käytäntöjen mukaisesti. Schneider Electric 

puolestaan toimittaa järjestelmän lisenssit ja vastaa tuotetuesta päivitysten ja 

sopimukseen kuuluvan help desk –palvelun avulla. Muista ylläpidollisista asioista 

ja tarkemmista projektin rooleista ja vastuista sovitaan sopimuksentekovaiheessa. 
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10 Johtopäätökset 

Työn kirjallisuustutkimuksen ja haastattelututkimuksen avulla tutkittiin kaivosten 

tuotannonohjauksen erityispiirteitä ja MES –järjestelmien roolia 

kaivosteollisuudessa. Tuloksena saadaan vastaukset tutkimuskysymyksiin 1 ja 2. 

Tapaustutkimuksen tavoitteena oli luoda kehitysehdotuksia Kemin kaivoksen 

tuotannonohjaukseen. Lisäksi tavoitteena oli luoda järjestelmäkuvaus Ampla-

tuotannon-ohjausjärjestelmästä ja arvioida sen soveltuvuutta Kemin kaivokselle. 

Soveltuvuutta arvioitiin erityisesti sillä perusteella, miten järjestelmä pystyy 

vastaamaan Kemin kaivoksen tuotannonohjauksen kehitystarpeisiin. Empiirisen 

tutkimuksen tuloksena saatiin siis työn tilaajalle Kemin kaivokselle olennaiset 

kehitysehdotukset sekä tässä tiivistettävät vastaukset tutkimuskysymyksiin 3 ja 4.  

10.1  Tutkimuksen tulokset 

Tämän työn tulokset jakautuvat tuotannonohjauksen ja sitä tukevien järjestelmien 

kuvaamisen kaivoksilla sekä yleisiin tuotantojärjestelmän kehittämistä käsitteleviin 

tutkimustuloksiin. 

10.1.1  Tuotannonohjaus kaivoksilla 

Kirjallisuustutkimuksen tärkein tulos oli tuotannonohjauksen määritelmä, joka 

voitiin yhdistää haastattelututkimuksen avulla kaivosteollisuuteen. Kaivoksen 

tuotannonohjausta vaikeuttaa rikastamon ja kaivoksen tarpeiden 

yhteensovittaminen. Rikastamo haluaa syötteekseen mahdollisimman korkeapitoista 

malmia, kun taas kaivos haluaa hyödyntää mahdollisimman tarkkaan kaivoksesta 

löytyvät malmit aina cut-off –rajaan saakka. Toimintaa on ohjattava niin, että 

kumpikin osasto voi toimia taloudellisesti kannattavasti. Osastojen lisäksi eri 

organisaatioiden (suunnittelu, geologia, kunnossapito, tuotanto) toiminnan 

ohjaaminen koko kaivostoiminnan perspektiivistä on tärkeä näkökulma jo 

organisaation rakennusvaiheessa. Kun taas katsotaan kaivostoiminnan suunnittelua 

ja ohjaamista operatiivisesti oikeaan suuntaan, ovat suunnitteluhierarkia ja 

tuotantotiedon hyödyntäminen olennaisia tekijöitä. Suunnittelussa tärkeää on kyky 

ottaa huomioon jatkuvasti tuotantoalueista kerääntyvä uusi tieto ja äkkinäiset 

muutokset, joka mahdollistetaan käyttämällä ketteriä tiedonkeruumenetelmiä sekä 

liukuvia suunnitelmia lyhyen tähtäimen suunnittelussa. Tuotantotiedon 

hyödyntäminen on tärkeää valmistuksen seurannan kannalta, sillä 

kaivosteollisuudessa kapasiteettihäviöiden minimoiminen ja resurssien allokointi eri 

tuotantokohteiden kesken on tärkeää tuotantotavoitteiden saavuttamiseksi. 
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Tuotannon syklisyys kuitenkin vaikeuttaa mittareiden ja tunnuslukujen asettamista 

eri aikajänteillä niin, että ne kuvastavat todellista resurssien käyttöä ja 

tuotantotehoa. 

Kokonaisuudessaan kaivosten tuotannonohjauksessa korostuu se prosessi, jolla 

yritys kerää ja havaitsee tuotannon poikkeamatietoja ja reagoi niihin jatkuvan 

parantamisen periaatteen mukaisesti. Niin rikastamolla kuin kaivoksessakin 

tuotannon mahdollisimman häiriötön toiminta ja kapasiteetin korkea kuormitusaste 

ovat tuotannonohjaukselle olennaisimpia tavoitteita, jotka saavutetaan muun 

muassa jatkuvalla prosessien kehityksellä. Pidemmän tähtäimen suunnittelun 

valvonta ja suunnitteluprosessin kehittäminen ovat kuitenkin niitä kirjallisuudessa 

esiintyviä tuotannonohjauksen asioita, joita on syytä soveltaa myös 

kaivosteollisuuteen. Tässä työssä onkin täydennetty kaivosten tuotannonohjauksen 

käsitettä niin, että siihen voidaan katsoa kuuluvan myös pidemmän tähtäimen 

tuotantojärjestelmän hallinta ja tuotannon ohjaaminen koko kaivoksen 

mittakaavassa. Yhteisten tuotantotavoitteiden saavuttamiseksi on toimintaa 

ohjattava riittävän korkealta tasolta, yrityksen strategiasta lähtien. 

Kirjallisuuden ja haastattelututkimuksen avulla tutkittiin myös MES –

järjestelmien roolia kaivosteollisuudessa, joka on erilainen verrattuna normaalin 

valmistavaan teollisuuteen. Kaivosteollisuudessa laiteinvestoinnit ovat yleensä 

merkittäviä, jolloin laitteiden käyttöaste ja kapasiteetin kuormitus ovat tärkeitä 

asioita investoinnin tuottavuuden kannalta. Lisäksi tilaus-toimitusprosessin rooli on 

pieni, jolloin toiminnan kustannusten minimoiminen ja tuottavuuden kasvattaminen 

ovat asioita, joihin MES –järjestelmien suurimmat hyödyt kaivosteollisuudessa 

kohdistuvat. Tuottavuuden kasvattamiseksi MES –järjestelmillä seurataan 

tuotannon ja toiminnan kokonaistehokkuutta, muodostetaan toimintaa kattavasti 

kuvaavia tunnuslukuja ja dokumentoidaan kaikki tuotannon tapahtumat. 

Kustannustehokkuus tulee käyttöomaisuuden hyödyntämisen ja laaduntarkkailun 

kautta. Myös MES –järjestelmien rooli energianhallinnassa on merkittävä tekijä 

kaivosteollisuudessa. 

Tietojärjestelmien yleisenä roolina kaivoksilla on laadukkaan ja tarkan tiedon 

kerääminen tuotannosta joustavasti ja muuntautumiskykyisiä ohjelmistoja käyttäen. 

Järjestelmän sisältö ja painopiste (suunnittelu, raportointi, kaluston hallinta) 

määräytyvät malmin luonteen ja sitä kautta kaivokselle konkreettisimman 

tuotantotiedon hallinnan tarpeesta. Jotta järjestelmää voidaan hyödyntää, on 

järjestelmän taustalla oltava toimivat tiedonkeruun käytännöt ja säännöt siitä, mitä 

dataa kerätään, mistä sitä kerätään ja millaisiin päätöksiin dataa voidaan käyttää. 

Tiedonhallinnan standardointi onkin yksi olennaisimmista tässä työssä löydetyistä 

edellytyksistä MES –järjestelmän toiminnalle.  

Tässä työssä on käsitelty MES –järjestelmiä teollisuustalouden näkökulmasta ja 

yhdistetty tietojärjestelmien ominaisuuksia tuotannollisen toiminnan johtamiseen. 

MES –järjestelmiin liittyvä kirjallisuus pitää työn kirjoitushetkellä sisällään 

järjestelmien teknisiin ominaisuuksiin ja datan käsittelyyn liittyviä aiheita. 

Näkökulmat, joissa käsitellään MES –järjestelmän roolia osana yrityksen 

johtamisjärjestelmää, tuotannonjohtamista ja –ohjaamista puuttuvat kirjallisuudesta 

lähes kokonaan. Järjestelmien rooli osana johtamisjärjestelmää ja 

tuotannonohjauksen prosessia on tämän työn tuoma olennainen lisä kirjallisuuteen. 
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10.1.2  Tuotannonjohtamisjärjestelmän kehittäminen käytännössä 

Johtamisjärjestelmän rooli kaivosten tuotannollisen toiminnan kehittämisessä on 

pitää yllä tässä työssä esitettyä tuotannonohjauksen prosessia ja erityisesti siihen 

liittyvää jatkuvan parantamisen ketjua. Tuotannonohjauksen perusperiaatteena ja 

toiminnan edellytyksenä on yrityksen kaikkien toimintojen ja organisaatioiden 

tarpeiden huomioiminen niin tuotannon suunnittelussa kuin myös päätöksenteossa 

ja jatkuvassa parantamisessa. Tässä työssä on todettu useaan otteeseen, että 

yksipuolinen tuotannonohjaus täyttää vain yhden organisaation tarpeet ja 

pahimmillaan vahingoittaa muiden organisaatioiden toimintakykyä. Jotta kaikkien 

toimintojen tarpeet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon, on 

tuotannonohjauksen perustuttava koko yrityksen johtamisjärjestelmään. 

Kaivosten tuotannollisen toiminnan johtamiseksi on johtamisjärjestelmän 

kyettävä sopeutumaan jatkuvasti muuttuviin ympäristöihin ja tuotantokohteisiin. 

Samalla on pystyttävä toimimaan standardien prosessien kautta: jotta toimintaa 

voidaan kehittää tai edes mitata, on prosessien omattava jonkinlainen 

ennustettavuus niin syötteiden kuin tuotteidenkin osalta. Johtamisjärjestelmän on 

tällöin tukeuduttava toiminnan laatua hallinnoivaan järjestelmään, joka määrittää 

tuotannon eri toimintojen prosessit sekä niihin liittyvät työohjeet ja soveltamisen 

käytännöt. Tuon järjestelmän tärkeimpänä tehtävänä on ohjata toimintoja niin, että 

käytössä on jatkuvasti parantuvat ja kehittyvät, pääpiirteiltään standardit prosessit. 

Tuotannonohjauksen näkökulmasta jatkuvaa parantamista ja kehitystä ylläpidetään 

poikkeamien korjaamisen prosessilla. Tuotannossa esiintyvien poikkeamien 

poistamiseksi on tuotantoa mitattava eri näkökulmista, reagoitava mittauksen 

poikkeamiin ja vietävä asianmukaiset poikkeamanhallinnan prosessit läpi jatkuvan 

parantamisen ylläpitämiseksi. MES –järjestelmien roolina tässä on mahdollistaa 

erilaisten mittausten ja datan yhdistäminen, jolloin poikkeamia voidaan löytää 

prosessin energianhallinnasta, seisonta-ajan kustannuksista tai esimerkiksi 

kausittaisesta laatuvaihtelusta. MES –järjestelmien avulla tuotantopoikkeamien 

perusteella tehtyjä muutoksia prosessissa voidaan seurata ja nähdä nopeasti 

muutosten vaikutus koko tuotantojärjestelmään. MES –järjestelmien 

mahdollisuudet nähtiinkin tässä työssä erityisesti jatkuvan kehityksen prosessia 

tukevina tietojärjestelminä, joiden avulla mitataan, analysoidaan ja kontrolloidaan 

tuotannon prosesseja. Johtamisjärjestelmän kautta yritys käyttää järjestelmistä 

saatavaa informaatiota toiminnan kehittämiseen. 

Kun tarkastellaan kaupallisen tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottamista ja 

toiminnan kehittämistä Kemin kaivoksella, olennaisinta on organisoida tiedon 

hallinnan prosessit. Erityisesti manuaalisen tiedonsyötön prosessit on määritettävä 

niin, että tieto saadaan käyttöön luotettavasti, aikaan sidottuna ja sellaisella 

sisällöllä, mikä edesauttaa tuotannonohjauspäätösten tekemistä. Tällaiseen sisältöön 

kuuluvat tiedot siitä, mistä tieto on kerätty, mihin aikaan ja mitä se mittaa. Samoin 

automaattisesti kerättävien tuotantotietojen on oltava loogisia, jotta datasisällössä ei 

esiinny vaihtelua esimerkiksi vuorokaudenajan tai koneen käyttäjän vaihtuessa. 

Tämä näkökulma on huomioitava myös silloin, kun järjestelmällä haetaan tietoa 

muista yrityksen järjestelmistä. Tietojärjestelmien avulla tehtyihin havaintoihin 

tuotannon poikkeamista tai prosessin epänormaalista käyttäytymisestä täytyy pystyä 

luottamaan, jotta niiden pohjalta voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä. 

Tiedonkeruun ja tallentamisen luotettavuuden varmistaminen on tässä työssä 

löydetty olennaisin toimenpide MES –järjestelmää hankkivalle yritykselle. 
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Tiedon hallinnan standardoinnin lisäksi tärkeää on määrittää kerättävän 

tuotantotiedon ja tunnuslukujen sisältö niin, että ne kuvaavat tuotantoa oikealta 

tasolta. Ampla –järjestelmän kohdalla tämä liittyy järjestelmään kuuluvien 

raportointipisteiden määrittämiseen ja järjestelmän toiminnan mahdollistamiseen. 

Yleisellä tasolla tuotannonohjausjärjestelmällä ja yrityksen mittaristolla ei haluta 

kerätä esimerkiksi liian tarkkaa prosessitietoa, joka sulkee pois mahdollisuuden 

hallita kokonaisuutta. Rikastamon tuotantotietojen kerääminen tehdään prosessin 

säätämisen ja laadunhallinnan mahdollistamiseksi hyvin tarkkaan, kun taas 

kaivososastolla tuotannon tehokkuus ja kokonaisuuden hallinta on olennaista. 

Tuotantoa ei ole syytä mitata niin syvältä prosessista tai niin tiheällä aikavälillä, että 

normaali tuotannon syklisyydestä tai vastaavista tekijöistä johtuva vaihtelu 

vaikuttaa tunnuslukuun. 

Amplan kaltaisella MES –järjestelmälllä on potentiaalia kehittää tässä työssä 

määritettyä kattavaa tuotannonohjauksen prosessia Kemin kaivoksella ja 

kaivostoiminnassa yleisesti. Kirjallisuudessa esiintyviin käyttöönottoprojektien 

yleisiin haasteisiin voidaan tämän työn perusteella lisätä tiedon hallinnan 

standardointi sekä järjestelmien toiminnall olennaisen mittariston suunnittelu 

ohjauksen tarpeita vastavaksi. MES –järjestelmät ovat johtamisjärjestelmää ja 

tuotannonohjausta tukevia sovelluksia, jotka tarjoavat toimiessaan sisällöltään 

rikasta, monipuolista ja helposti lähestyttävää informaatiota tuotannonjohdolle. 

Tietojärjestelmillä ei kuitenkaan poisteta tiettyjä tiedon keräämiseen ja analysointiin 

liittyviä vastuita ohjaushenkilöstöltä, sillä niiden toiminta vaatii keskittymään 

näihin ohjauksen toimintoihin entistä tarkemmin. Toisaalta saavutetut hyödyt 

näkyvät muilla toiminnan osa-alueilla. 

10.2  Tutkimuksen kriittinen arviointi 

Teoreettisessa osassa hyödynnetty kirjallisuus ja tieteelliset julkaisut kuvaavat 

tuotannonohjausta valmistavan teollisuuden näkökulmasta, jonka ohjausperiaatteet 

eroavat merkittävästi kaivos- ja mineraaliteollisuuden vastaavista. Täten 

tuotannonohjauksen soveltaminen kaivosteollisuuden ympäristöön ei ollut helppoa 

ja joitain näkökulmia jouduttiinkin jättämään pois. Kokonaisvaltaisen 

tuotannonohjauksen käsitteen puuttuminen kaivosteollisuudesta antoi suhteellisen 

vapaat kädet sisällön määrittämiseen, mikä johti tutkimuksen alkuvaiheissa 

teoreettisen käsittelyn rajaamisen vaikeuteen. Yleisiä tuotannonohjauksen käsitteitä, 

kuten Lean ja Just-In-Time löytyi kirjallisuudesta myös kaivosteollisuuteen 

sovellettuina, mutta niiden anti tälle tutkimukselle ei ollut tarpeeksi merkittävä. 

Vaikka kaivosteollisuuden tuotannollisia ominaisuuksia kuvaavaa kirjallisuutta 

löydettiin työhön suhteellisen vähän, oli se kuitenkin riittävää rajaamaan 

tuotannonohjauksen teoreettista sisältöä toimialalle sopivaan sisältöön. 

Kaivosteollisuuden määrittely olikin työssä tuotannonohjauksen käsittelyä ohjaava 

kokonaisuus. Tuotannonohjausta ei tällä laajuudella ole suomalaisessa ja 

englanninkielisessä kirjallisuudessa kaivosteollisuuteen sovellettu, joten 

ensimmäisestä kuvauksesta luotiin käsitettä ylätasolta esittävä malli. 

Työssä tutkittiin kaivosteollisuuden tuotannonohjausta haastattelututkimuksella. 

Ongelmalliseksi tulosten kannalta muodostui se, että kaivosteollisuudessa 

tuotannonohjaus ymmärretään paljon suppeampana käsitteenä kuin tässä työssä. 

Ongelma tiedostettiin ennen tutkimuksen suorittamista, joten jokaisen haastattelun 

aluksi tuotannonohjauksen käsite esiteltiin sellaisena kuin se tässä työssä 

ymmärretään. Haastattelujen tuloksena saatiin kohtuullinen kuvaus kunkin 
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kaivoksen tuotannonohjauksesta, mutta näinkin laajan käsitteen määrittäminen 

lyhyillä haastatteluilla on vaikeaa. Tutkimuksen aikana huomattiin, että jokaisesta 

haastattelusta jäi joitain aihealueita täysin käsittelemättä. Osa näistä johtui 

haastattelulomakkeen puutteista, osa taas tiettyjen prosessien puuttumisesta 

kokonaan kohdekaivoksista. Haastattelututkimukseen valitut kaivokset edustivat 

hyvin eri kypsyyden vaiheissa olevia kaivosprosesseja, mutta ainoastaan yhden 

maanalaisen kaivoksen mukaan saaminen jäi suurimmaksi puutteeksi 

haastattelututkimuksessa. 

Kemin kaivoksen tuotannonohjauksen ja sen kehitysehdotusten määrittämiseen 

käytettiin haastatteluja ja jatkuvaa havainnointia kaivoksella. Vaikeinta 

määrityksessä oli löytää ne piirteet jotka sopivat luotuun tuotannonohjauksen 

viitekehykseen ja mitkä asiat puolestaan eivät olleet osa sitä. Erityisesti 

haastattelujen käyttäminen on epävarmaa, kun haastateltavalta kysytään asioita 

sellaisella sisällöllä, jolla hän ei ole tottunut aiemmin puhumaan. Empiirisessä 

tutkimuksessa korostuukin näin tutkimuksen tekijän henkilökohtaisten havaintojen 

rooli. Empiirisessä tutkimuksessa löydettiin kuitenkin sellaisia kehityskohteita, 

kuten toimintojen standardointi laatujärjestelmään ja tunnuslukujen analysoinnin 

laajentaminen, joita alettiin toimeenpanna jo tutkimuksen aikana. 

Ampla –tuotannonohjausjärjestelmää arvioitiin työssä pääasiallisesti 

tuotannonohjauksen kehitysehdotusten näkökulmasta. Kattavampaa järjestelmän 

toiminnan suunnittelua Kemin kaivoksella tai investointipäätöksen arviointia työssä 

ei tehty. Nämä asiat jätettiin pois, sillä mahdollinen käyttöönottoprojekti on vasta 

esisuunnitteluvaiheessa ja tämän tutkimuksen tavoite oli määrittää niitä tarpeita, 

joita MES –tasoisella järjestelmällä voidaan mahdollisesti tyydyttää. 

Tutkimuksen yleistettävyys käsitellään myös. Kirjallisuustutkimuksella luotu ja 

haastattelututkimuksella täydennetty tuotannonohjauksen viitekehys sopii tämän 

työn perusteella kuvaamaan kaivosteollisuuden kokonaisvaltaista 

tuotannonohjausta, vaikka tutkimuksen otos kaivosteollisuudesta on suhteellisen 

pieni. Tuotannonohjauksen käsite luotiin ylätasolta, joten sen sovellettavuus 

erilaisiin tuotantoyksiköihin on käsitteen tasolla helpompaa. Soveltamisessa 

ongelmallista on se, että kaivosteollisuus ymmärtää tuotannonohjauksen 

käytännössä valmistuksen ohjauksena, joka on tässä työssä vain osa koko 

kaivostoiminnan ohjaamista. Olennaista onkin huomata, että tuotannonohjaus on 

aloitettava yrityksissä niin korkealta tasolta, että se koskee koko organisaatiota ja 

ottaa näin huomioon kaikkien yrityksen toimintojen näkökulmat ohjauksessa. 

Kemin kaivokselle luodut kehitysehdotukset eivät täysin ole yleistettävissä 

toimialalle hyvin erilaisten tuotantoprosessien, tilaus-toimitusketjujen ja tuotannon 

kypsyysasteiden takia. Kuitenkin monet MES –järjestelmiin liittyvät vaatimukset, 

kuten tiedon hallinnan ja mittaamisen organisointi, ovat hyvin ajankohtaisia 

esimerkiksi haastattelututkimuksen kaivoksilla. Lisäksi toiminnan standardointi on 

monimuotoisessa kaivosteollisuudessa, kuten suuressa teollisuudessa yleensäkin, 

tärkein tapa hallita tuotantojärjestelmän toimivuutta, kehitystä ja ennustettavuutta. 

Tässä työssä havaittu johtamisjärjestelmän rooli toiminnan vakiinnuttamisessa on 

yleistettävissä niin kaivosteollisuuden toimialalle kuin myös tuotannonohjauksen 

piiriin. 
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10.3  Jatkotutkimuksen aiheet 

Tutkimuksen aikana nousi esille joitain jatkotutkimuksen aiheita, joilla tämänkin 

työn sisältöä on mahdollista laajentaa. Diplomityöhön liittyvien rajausten takia 

kaikkia näkökulmia ei kuitenkaan työhön voitu sisällyttää. 

Tuotannonohjaukseen liittyen toiminnanohjauksen käsite nousi esille työn 

aikana ja todettiin, että sillä tarkoitetaan vielä tuotannonohjaustakin laajempaa 

yrityksen ohjaamista. Tähän liittyy hankintojen, jakelun ja myynnin 

ohjaustoimintojen liittäminen tuotannonohjauksen rinnalle. Tämän kokonaisuuden 

käsittely ei ollut olennaista työn tilaajan kannalta, mutta se toisi lisää 

tuotannonohjausta määrittäviä ja rajoittavia ehtoja, joita muiden ohjaustoimintojen 

hallinta asettaa. Kaivosteollisuuteen käsitettä on vaikea soveltaa, sillä kaivoksista 

puuttuu usein myynnin ja jakelun toiminnot sellaisina, joina ne muilla teollisuuden 

aloilla esiintyvät. Toiminnanohjauksen tutkiminen olisikin juuri 

tuotannonohjauksen määrittämiselle yleisesti hyvä lisä, jolla voitaisiin selvittää 

miten tuotannonohjauksessa tulee ottaa muut perspektiivit huomioon ja millaisella 

prosessilla toiminnanohjausta yleisesti tehdään. 

Toinen jatkotutkimuksen aihe, jonka hyödyt näkyvät Kemin kaivoksella, on 

muiden MES –järjestelmien kartoittaminen. Tämän työn teoriaosassa sivuttiin 

sopivimman järjestelmän soveltuvuuden arviointiin liittyviä vaiheita, joiden 

tarkempi läpikäyminen olisi myös hyödyllistä järjestelmäkartoitusta tehtäessä. 

Erilaisten MES –järjestelmien markkinat ovat valtavat ja tätäkin tutkimusta 

tehtäessä vastaan tuli useita erilaisella sisällöllä varustettuja 

tuotannonohjausjärjestelmiä. Olennaisinta järjestelmää valittaessa on ottaa 

huomioon tuotannon vaatimukset tiedon keruulle ja verrata niitä eri järjestelmien 

spekseihin. Tässä työssä todettiin, että Ampla järjestelmä soveltuu osaltaan 

vastaamaan tuotannonohjauksen kehitystarpeisiin Kemin kaivoksella. 
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LIITE 1 Puolistrukturoitu haastattelulomake. 

 

Haastattelulomake diplomityön tiedonkeruuseen 

Tuotannonohjaus Suomalaisilla kaivoksilla 
Haastateltava/ Interviewee  
Nimi / Name: _________________________________________________  

Asema / Position: ______________________________________________  

Organisaatio / Organization: _____________________________________  

 

Haastattelija(t) / Interviewer(s): _________________________________  

Aika ja paikka / Time and place: __________________________________  

____________________________________________________________ 
 

1. Tuotannonohjaus yleisesti 
 

K1.1 Miten tuotannonohjaus on määritetty kaivoksellanne? Mitä toimintoja (vastuita) 

katsotte kuuluvan tuotannonohjauksen piiriin? 

K1.1.1 Millä perusteella tuotantoa ohjataan? (tuote-, valmistusimpulssi- vai 

valmistusprosessiohjautuvasti) Mikä tuotantomuoto on siis käytössä? 

K1.2 Mikä on tuotannonohjauksen prosessinne (kuvio 1.)? 

K1.2.1 Voidaanko erotella ennusteet, kokonaissuunnittelu, karkeasuunnittelu, 

hienosuunnittelu, valmistuksen ohjaus ja poikkeamien seuranta toisistaan? 

K1.3 Mikä on tuotannonohjauksen organisaationne? Ketkä ohjaavat tuotantoa 

aktiivisesti päivittäin? 

K1.3.1 Miksi juuri tämä ryhmä? Millaisia roolijakoja eri jäsenten välillä on? 

K1.3.2 Miten tiedonkulku organisaatiotasojen välillä on järjestetty? 

K1.4 Kun tarkastellaan tuotannonohjausta suunnittelun ja valmistuksen ohjauksen 

osalta, miten se eroaa kaivoksen ja kaivosprosessin eri vaiheissa (avolouhos, 

maanalainen kaivos [louhinta ja esimurskaus], rikastamo)? 

 

2. Suunnittelun aikajänteet 

 
K2.1 Miten vuoden tuotantosuunnitelma luodaan kaivoksella? 

K2.1.1 Kuinka useasti vuoden tuotantosuunnitelmaa päivitetään? 

K2.1.2 Millä perusteella ja millaisella prosessilla suunnitelma/ennuste 

päivitetään? 

K2.1.3 Mitkä asiat tuotannossa vaikuttavat päivitettävyyteen? (eli siihen, 

kuinka hyvin ja tarkasti suunnitelmia yleensä voidaan päivittää) 

K2.2 Kuinka tuotantoa suunnitellaan resurssien ja kapasiteetin osalta? 

K2.2.1 Miten tuotantosuunnitelma toteutetaan viikko-/päivätasolla? 

K2.2.2 Millä tavalla kaivoksella määritetään tarvittava kapasiteetti? 

K2.3 Miten valmistuksen (työn-) ohjausta tehdään? 

K2.3.1 Miten tuotantosuunnitelma ja sitä trkemmat suunnitelmat otetaan 

huomioon täällä? 

K2.4 Kuinka eritasoisten suunnitelmien toteutumisen valvonta on järjestetty? 

 K2.4.1 Mitä asioita valvotaan? 
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3. Tuotannonohjauksen tehtävät ja haasteet 
 

K3.1 Käytetäänkö ohjaukseen (tuotannon seurantaan) erillisiä ohjauspalavereja?  

 K3.1.1 Kuinka usein järjestetään ja millaista sisältöä näissä palavereissa 

on? 

K3.2 Miten materiaalinseurantaa tehdään? (erilaisten malmien sijoittaminen eri 

varastoihin ja materiaalivirran koostumuksen sääntely?) 

K3.2.1 Millä perusteella välivarastot on sijoitettu tuotantoon? 

K3.2.2 Millaisia varastotasoja pyritään pitämään yllä missäkin kohtaa 

tuotantoa (päiviä, viikkoja, viikon myynti..)? 

K3.3 Onko tuotannon pullonkauloja määritetty? Jos on niin miten? 

K3.3.1 Millaisia toimenpiteitä pullonkaulojen tuotannon maksimoimiseksi on 

tehty? 

K3.4 Tuotannonohjauksen perushaasteena on ohjauksen ristiriitaisten tavoitteiden 

(korkea toimituskyky, alhainen sitoutunut pääoma, korkea kapasiteetin 

kuormitusaste) välillä tasapainottelu. Miten tämä konkretisoituu kaivoksella? 

K3.5 Mitkä ovat näkemyksenne mukaan juuri kaivosteollisuudelle ominaisia haasteita 

(haasteita, jotka eroavat normaalista prosessiteollisuudesta)? 

 K3.5.1 Miten kyseiset haasteet näkyvät kaivoksellanne? 

 K3.5.2 Mitä muita tuotannollisia haasteita kaivoksella on tällä hetkellä? 

 

4. Tunnuslukujen seuraaminen 
 

K4.1 Mitkä ovat kaivosyhtiön avaintunnuslukuja (KPI:t)? 

K4.2 Onko tuotannonohjauksella (-organisaatiolla) olemassa omaa mittaristoa 

päivittäisen ohjauksen tueksi? 

  K4.2.1 Millaisia mittareita kaivososastolla/rikastamolla? 

   K4.2.2 Miten aiemmin määritetyt KPI:t näkyvät mittaristossa? 

K4.2.3 Onko tunnuslukuja muodostettaessa edetty strategialähtöisesti vai 

sidosryhmälähtöisesti? Vai onko käytetty muita keinoja? 

K4.2.4 Miten tuotantosuunnitelma näkyy tunnusluvuissa? 

K4.2.5 Miten kaivoksen asiakkaat näkyvät tunnusluvuissa? 

K4.3 Millainen tunnuslukuhierarkia kaivoksella on? 

  K4.3.1 Onko tunnuslukuhierarkia yhdistetty suunnitteluhierarkiaan?  

K4.4 Miten tunnuslukuja tulkitaan? (Tarkastellaanko esimerkiksi viikon trendiä, 

päivittäistä tavoitteiden saavuttamista tai muita keinoja?) 

K4.5 Millainen tuotantopoikkeamien käsittelyprosessi on käytössä? 

K4.5.1 Millaiset tapahtumat lasketaan poikkeamiksi? Reagoidaanko 

päivätasolla tapahtumiin prosessivaihteluihin vai analysoidaanko tuotantoa 

pidemmän aikavälin trendin tai keskiarvojen avulla? 

K4.5.2 Millaiset poikkeamat tuotannossa aiheuttavat muutoksia 

toimintatapaan, uusien toimintatapojen kehitystä tai tuotantoresurssien 

muuttamista? Miten poikkeamien vakavuusaste on siis määritetty? 

  K4.5.2 Miten poikkeaman juurisyyhyn päästään käsiksi? 

  K4.5.3 Miten havaittua poikkeamaa seurataan jatkossa? 
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LIITE 2 Tutkimuksessa tehdyt ja työssä hyödynnetyt haastattelut. 

 
Nimi Yritys ja Vakanssi Ajankohta Haastattelun sisältö 

Salmi J Kemin Kaivos 

Kaivososaston päällikkö 

huhti-

joulukuu 

2013 

Työn ohjaus 

Aineiston hankinta 

Tuotannonohjauksen 

määritys kaivoksella 

Kaivostoiminta 

Toivanen R-M Kemin Kaivos 

Kaivoksen käyttöinsinööri 

huhti–

joulukuu 

2013 

Työn ohjaus 

Aineiston hankinta 

Tuotannonohjauksen 

määritys kaivoksella 

Kaivostoiminta 

Järvinen V-M Schneider Electric 

Mining, Metals and Minerals 

– Nordic Cluster Director 

huhti-

joulukuu 

2013 

Ampla 

Aineiston kerääminen 

työhön 

Koivisto A CGI 

Technical Project Manager 

huhti-

joulukuu 

2013 

Ampla 

Aineiston kerääminen 

työhön  

Tähkäoja S Kemin Kaivos 

Järjestelmäinsinööri 

16.4 2013 Kaivoksen 

tietoliikenneverkostot 

Aavamäki J Kemin Kaivos 

Järjestelmäinsinööri 

16.4.2013 Kaivoksen 

tietoliikenneverkostot 

KaTTi -järjestelmä 

Pihko A Kemin Kaivos 

Kaivoksen johtaja 

19.4.2013 

6.11.2013 

Kaivos ferrokromin 

tuotantoketjun osana 

Diplomityön tulokset 

Kauppi M Ferrokromitehdas 

Myyntijohtaja 

25.4.2013 Ferrokromin myynti- 

ja tuotantostrategia 

Linja P Ferrokromitehdas 

Osastoinsinööri 

29.4.2013 Ferrokromin tuotanto 

Ferrokromin tuotannon 

suunnittelu ja -ohjaus 

Mäntylä J Kemin Kaivos 

Rikastamon päällikkö 

10.5.2013 Rikastamon 

tuotannonsuunnittelu 

Rikastamon 

tuotannonohjaus 

Rikastamon 

tuotantoprosessit 

Huhtelin T Kemin kaivos 

Päägeologi 

12.6.2013 Geologia 

Malmin rikastettavuus-

ominaisuudet 

Van  

Wageningen A 

Agnico Eagle Mining: 

Kittilän kaivos 

Insinööriosaston päällikkö 

28.8.2013 Tuotannonohjaus  

Kittilän kaivoksella 

Brusila J First Quantum Minerals: 

Kevitsan kaivos 

Suunnitteluosaston päällikkö 

3.9.2013 Tuotannonohjaus  

Kevitsan kaivoksella 

Mononen S Yara Finland: Siilinjärven 

kaivos 

Kaivososaston päällikkö 

21.10.2013 Tuotannonohjaus 

Siilinjärven  

kaivoksella 
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