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Tiivistelmä

Diplomityön tavoitteena oli selvittää, kuinka Stora Enson Oulun tehtaan paperikonelinja 6:n määrähyötysuhdetta
tulisi lähteä parantamaan. Nykytilan tiedostettiin sisältävän paljon ylimääräistä materiaalihukkaa tuotevirrasta.
Tavoitteena olikin tunnistaa tuotevirrassa esiintyvät hukat ja erityisesti niiden juurisyyt, priorisoida ne ja esittää
kehitysehdotuksia merkittävimmille hukille.
Ensin tutkittiin kirjallisuustarkastelun avulla, miten prosessituotantoa ja sen hukkia voidaan analysoida. Tämän
lisäksi kirjallisuustutkimuksessa esiteltiin laatujohtamismenetelmä Lean Six Sigman periaatteet ja työkalut, joilla
hukkia voidaan eliminoida. Kirjallisuustarkastelun lopuksi esitettiin, miten Lean Six Sigma on sovellettavissa
paperiteollisuuden tuotantoprosessiin. Empiirisen osan aluksi esitettiin tutkimuksen kulku ja metodit. Tämän jälkeen
paperikonelinja 6:n nykytilan analysointi aloitettiin käyttämällä arvovirtakuvausta ongelmien määrittelyyn.
Tuotehukkien määrät selvitettiin tehdastietojärjestelmästä saatavan datan ja teemahaastatteluiden avulla. Lisäksi
teemahaastatteluja käytettiin juurisyiden analysointiin. Yhdistämällä tehdastietokannasta saadut hukkamäärät
kustannusdataan luotiin kuva paperikonelinjan nykytilanteesta. Empirian lopuksi tuotehukat priorisoitiin käyttäen
vika- ja vaikutusanalyysia (FMEA). FMEA:n tuloksena saatiin selville tuotantolinjan tuotehukkien
hylkyprioriteettiluvut. Lopulta merkittävimmille hukille esitettiin kehitysehdotukset ja kustannusparannuspotentiaalit.
Työn tuloksena havaittiin, että paperikonelinjan prosessituotannosta on löydettävissä tuotevioista ja ylituotannosta
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kehitysehdotuksia liittyen merkittävimpiin tuotehukan aiheuttajiin sekä tilastoinnin ongelmiin. Tulokset eivät ole
hyödynnettävissä case-yrityksen ulkopuolella, mutta työ tukee ajatusta leanin hyödynnettävyydestä
prosessiteollisuuden saralla. Leanin periaatteista JIT:n ja imuohjauksen todettiin olevan heikosti käytettävissä caseyrityksen tyyppisessä prosessituotannossa.
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Abstract

This thesis was written for Stora Enso Oulu Mill’s paper production line 6. The goal of this thesis was to introduce
the means with which the line’s material efficiency should be improved. It was recognized that a large portion of the
product stream was lost as waste during the production process. The aim was to identify all the wastes conserning the
product stream and to name the root causes and prioritize the wastes. Development proposals to eliminate the wastes
were then to be made.
At first a literature review was conducted to study how continuous processes and their wastes should be analyzed. In
addition the principles and tools of Lean Six Sigma that can be used to eliminate waste were studied. In the end of the
literature review the methods of Lean Six Sigma that are suitable for process industry are introduced. In the empirical
part of this thesis the structure and the methods used are introduced first. After this the current state analysis of the
production line was started by using Value Stream Mapping tool to define the issues. The volumes of the product
wastes were then assessed. The data used for the assessment were acquired from mill’s data system and with semistructured interviews. Furthermore these interviews were also used to analyze the root causes linked to the wastes. By
combining the quantities of the wastes with the cost data of recycling product waste the current state analysis was
completed. After that the product wastes were prioritized with Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). FMEA
was used to create a waste priority number for each product waste. Finally development proposals were made for the
most significant wastes prioritized by FMEA.
As a result, in addition to the direct product wastes there are many other waste types that are disturbing the
production process in the case company studied. The direct product waste was assessed to cause over 6M€ losses
annually. 80% of the waste can be accounted to 20% the reasons. In order to eliminate the product wastes and to
improve the material efficiency the recommended Lean Six Sigma tools were TPM, 5S, SMED, standardized work
and visual management. Development proposals included in the improvement plan are aimed to eliminate the root
causes linked to the most significant wastes. In addition some proposals are made to improve the statistical process
control. The results of this study are not applicable outside of the case company but the thesis supports the idea of
using lean thinking in the process industry. The principles of JIT and pull were found to be poorly applicable to case
company’s continuous production process.

Additional Information

Keywords: Lean Six Sigma, process industry, paper industry, FMEA, waste
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MERKINNÄT JA LYHENTEET
5S

Työpaikkojen

organisointiin

ja

työmenetelmien

standardointiin

keskittyvä menetelmä
AHS

Aikahyötysuhde

ARV

Arkkirullavarasto

CT

Cycle time

DMAIC

Prosessin kehittämisen lähestymistapa, jonka keskiössä ovat vaiheet:
Määrittele, Mittaa, Analysoi, Paranna ja Kontrolloi (Define, Measure,
Analyze, Improve, Control)

FMEA

Vika- ja vaikutusanalyysi (Failure Mode and Effects Analysis)

JIT

Juuri oikeaan aikaan (Just In Time)

MHS

Määrähyötysuhde

MK

Mattakalanteri

MYT

Myyntituotanto

PHS

Pituushyötysuhde

PK

Pohjapaperikone

PL

Pituusleikkuri

PPK

Paperinpäällystyskone

RPK

Rullapakkauskone

SIPOC

Prosessin kuvaustapa, jossa esitellään toimittajat, syötteet, prosessi,
suoritteet ja asiakkaat (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers)

SK

Superkalanteri

SMED

Single-Minute Exchange of Die

SPC

Tilastollinen prosessinhallinta (Statistical Process Control)

TPM

Kokonaisvaltainen

tuottava

kunnossapito

(Total

Maintenance)
TPS

Toyotan tuotantojärjestelmä (Toyota Production System)

TV

Terminaalivarasto

UR

Uudelleenrullain

V/A

Arvoa lisäävä aika (Value Added Time)

VR

Välirullain

Productive
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1 JOHDANTO
1.1 Työn tausta
Yksikään teollisuudenala ei ole immuuni tiukentuvan kilpailun aiheuttamalle jatkuvan
parantamisen, tehokkuuden nostamisen ja innovoinnin tarpeelle. Ei siis myöskään
prosessiteollisuus. Innovaatioihin ja jatkuvaan parantamiseen tähtääviä laatujohtamisen
aloitteita on olemassa useita erilaisia, kuten ISO 9000, TQM (Total Quality
Management, suomeksi kokonaisvaltainen laatujohtaminen), lean-ajattelu tai Six Sigma.
Viime vuosina valmistavan teollisuuden keskuudessa näistä aloitteista lean-ajattelu on
ollut voimakkaimmin esillä. (Lyons et al. 2013.) Niinpä myös prosessiteollisuus on ollut
kasvavissa määrin kiinnostunut lean-ajattelun sisältämien oppien ja työkalujen
soveltamisesta toiminnan tehostamiseksi (Abdulmalek et al. 2006).
Lean-ajattelun keskiössä on ajatus tehokkuuden ja tuottavuuden parantamisesta hukkaa
vähentämällä. Lean-ajattelun periaatteiden ja työkalujen omaksumisen tuomista
säästöistä ja laatuparannuksista on olemassa esimerkkejä useilta eri teollisuudenaloilta
ja

useista

eri

maista.

(Kundu

2015.)

Lean-ajattelun

alkuperä

on

kappaletavaratuotannossa, mutta sen sovellettavuudesta prosessituotantoa käyttäviin
teollisuudenaloihin on tehty useita eri tutkimuksia (esimerkiksi Abdulmalek et al. 2006,
Lyons et al. 2013). Myös leanin sisältämien työkalujen ja periaatteiden nykyisistä
soveltamisasteista eri prosessiteollisuuden aloilla on tehty tutkimuksia (Panwar et al.
2015). Aiemmissa prosessituotantoon ja leaniin liittyvissä tutkimuksissa vallitsee
yksimielisyys siitä, että iso osa lean-työkaluista ja –periaatteista on sovellettavissa
tämän tyyppiseen tuotantoon. Jokaisen periaatteen ja työkalun sovellettavuus riippuu
kuitenkin prosessituotannon tyypistä.
Tässä

työssä

tutkitaan

paperiteollisuuden

tuotantolinjan

määrähyötysuhteen

parantamista Lean Six Sigman periaatteiden ja työkalujen avulla. Käytännössä tämä
tarkoittaa tuotehukan vähentämistä, mikä on osa lean-ajattelun ydintä. Aiempia
tutkimuksia lean-ajattelun soveltamisesta paperiteollisuudessa oli kirjoitushetkellä
kuitenkin niukasti saatavilla. Työkaluvalikoiman pitämiseksi mahdollisimman laajana
tässä työssä käytetään käsitettä Lean Six Sigma pelkän leanin tai Six Sigman sijaan.
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1.2 Tutkimusongelma ja työn tavoitteet
Tämän työn tavoitteena oli löytää keinoja Stora Enson Oulun tehtaan paperikonelinja
6:n määrähyötysuhteen parantamiseen. Määrähyötysuhde (MHS) on paperikonelinjalla
käytetty tunnusluku, joka kuvaa linjan saantoa eli toisaalta linjan sisällä syntynyttä
tuotehävikkiä. Työn keskiössä oli hukan vähentäminen, mutta painotus oli tuotteisiin
kohdistuvassa

materiaalihukassa.

Tavoitteen

saavuttamista

tukevat

seuraavat

tutkimuskysymykset.
TK1. Miten analysoida prosessituotantoa ja eliminoida sen hukkia?
Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen haetaan vastauksia kirjallisuustutkimuksen avulla.
Aluksi tutkittiin, miten prosessituotanto voidaan jakaa pienempiin osasiin. Lisäksi
selvitettiin

millaisia

vaatimuksia

prosessituotannon

eroavaisuudet

kappaletavaratuotannosta asettavat lean-ajattelun sovellettavuudelle. Tämän jälkeen
tutustuttiin lean-ajatteluun ja sen sisältämiin periaatteisiin sekä leanin ja Six Sigman
työkaluihin. Lopulta luodaan malli miten prosessituotannon analysointi ja hukkien
eliminointi tapahtuu Lean Six Sigman avulla.
TK2. Mitkä ovat merkittävimmät hukan aiheuttajat PK6-linjalla?
Ensimmäisen tutkimuskysymyksen vastaukset auttavat rakentamaan suunnitelman,
jonka mukaisesti toiseen tutkimuskysymykseen lähdetään hakemaan vastauksia.
Tutkimusympäristön määrittely tapahtuu hyödyntämällä arvovirtakuvausta. Lisäksi
esitellään tärkeimmät paperikonelinjan käytössä olevat mittarit. Paperikonelinja 6:n
hukkaprofiili luodaan tehdastietojärjestelmän datan analysoinnilla. Hukkaprofiilin
tietoja täydennetään linjan henkilökunnan ja sidosryhmien teemahaastattelun avulla.
Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelututkimus luodaan data-analyysin ja
omakohtaisen aiemman työkokemuksen perusteella. Haastattelujen, kustannuslaskennan
antamien lukujen ja data-analyysin avulla luodaan kuva hukkien taustalla olevista
juurisyistä ja luodaan eri materiaalihukkien priorisointi ja esitetään se vika- ja
vaikutusanalyysi–työkalun avulla. Vika- ja vaikutusanalyysin avulla vastataan lopulta
toiseen tutkimuskysymykseen.
TK3. Miten PK6:n määrähyötysuhdetta tulee lähteä kehittämään?
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Vika-

ja

vaikutusanalyysin

parantamissuunnitelma,

avulla

jossa

priorisoiduille

esitetään

lisäksi

materiaalihukille

kehitysideat,

luodaan

jotka

kerättiin

teemahaastatteluiden yhteydessä. Parantamissuunnitelma sisältää myös osion, jossa
käsitellään hukkiin liittyvän tilastoinnin ja tiedonhallinnan parantamista PK6-linjalla.
Työ on rajattu koskemaan vain PK6-linjaa, eikä koko tilaus-toimitusketjuun liittyviä
tutkimuksia suoritettu. Rajoitteiden vuoksi loppuasiakkaita ei haastateltu erikseen
tutkimusta

varten.

Pääpaino

laaditulla

parantamissuunnitelmalla

onkin

tuotantohenkilöstön vaikutusalueella olevilla toimilla, joten kunnossapidollisiin ja koko
toimitusketjun toimintaan liittyviin asioihin ei pyritä vaikuttamaan.

1.3 Työn rakenne ja tutkimuksen suorittaminen
Tämä työ on toteutettu case-tutkimuksena. Case-tutkimuksella tarkoitetaan empiiristä
tutkimusta, joka pyrkii tutkimaan ilmiötä sen todellisessa ajallisessa ja ympäristöllisessä
kontekstissaan. Case-tutkimuksessa hyväksytään kontrolloimattoman

ympäristön

mahdolliset

keräämään

vaikutukset

ilmiöön.

Case-tutkimuksessa

pyritään

mahdollisimman luotettavaa tietoa hyödyntämällä useita eri datalähteitä ja aiempaa
teoreettista kirjallisuutta ilmiön tutkimiseen. (Yin 2009.) Tässä tutkimuksessa tutkitaan
yksittäistä casea sen kontekstissaan eli kuinka leania tulisi soveltaa yksittäisessä
paperiteollisuuden tuotantolaitoksessa sen määrähyötysuhteen tehostamiseksi.
Kuvassa 1 on esitetty työn rakenne ja tutkimuksen eteneminen. Leanin aiemmasta
soveltamisesta paperiteollisuudessa ei ollut saatavilla kirjoittamishetkellä juurikaan
avointa

tietoa,

joten

työssä

tutkitaan

paperiteollisuuden

käyttämän

prosessituotantotyypin aiheuttamat rajoitukset. Rajoituksien ja Lean Six Sigman oppien
ja työkalujen tutkimisen avulla luodaan synteesi, joka vastaa ensimmäiseen
tutkimuskysymykseen. Luvun 2 kirjallisuustutkimus toimii osaltaan pohjana sekä luvun
3 paperikonelinjan nykytilan tutkimukselle sekä luvun 4 ratkaisuehdotuksille. Luvun 3
tarkoituksena on luoda tarkka kuva paperikonelinjan nykytilasta ja sen hukkaprofiilista.
Neljännessä luvussa esitellään parantamissuunnitelma, jossa linjalla esiintyvät hukat on
priorisoitu sekä keinot, joilla näitä hukkia tulisi alkaa vähentämään. Viides luku esittää
tutkimuksen johtopäätökset, tutkimuksen reliabiliteetin ja validiteetin arvioinnin sekä
jatkotutkimusehdotukset.
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Kuva 1. Tutkimuksen eteneminen.
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2 PROSESSITUOTANNON ANALYSOINTI JA HUKKIEN
ELIMINOINTI
Tässä luvussa esitellään kirjallisuuskatsauksen avulla ensin prosessituotantoa yleisesti,
minkä jälkeen kuvataan, miten prosessituotantoa voidaan analysoida leanin avulla ja
kuinka prosessituotannosta voidaan tunnistaa ja eliminoida hukkia. Lopuksi koostetaan
synteesi,

joka vastaa

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen

”miten analysoida

prosessituotantoa ja eliminoida sen hukkia?”

2.1 Prosessituotanto
Paljon käytetty prosessituotannon määritelmä on toimitusketjun hallinnan ja
tuotantotalouden

ammattilaisista

koostuvan

järjestön

APICS:n

toimittamasta

sanakirjasta. Sen mukaan prosessituotanto on ”tuotantoa, joka lisää arvoaan
sekoittamalla, erottamalla, muodostamalla ja/tai suorittamalla kemiallisia reaktioita.
Tätä tuotantoa voidaan tehdä joko tuotantoerissä tai jatkuvana” (Blackwood 2008).
(Fransoo & Rutten 1994; Dennis & Meredith 2000; Lyons et al. 2013.)
Puhuttaessa valmistavasta teollisuudesta suurin osa tieteellisistä artikkeleista on
keskittynyt diskreetin eli kappaletavaratuotannon ohjaamiseen (Fransoo & Rutten
1994). Kappaletavaratuotannon vastakohtana pidetään yleensä prosessituotantoa, jossa
tuotantoprosessin alkuvaiheessa tuotetta on mahdotonta erottaa yksittäisiksi kappaleiksi.
Lyons et al. (2013) vertasivat artikkelissaan Developing an understanding of lean
thinking in process industries kappaletavara- ja prosessituotantoa luodakseen
kontekstin, jonka avulla voitiin verrata kappaletavaratuotannossa syntyneitä jatkuvan
parannuksen

tekniikoiden

ja

työkalujen

soveltuvuutta

prosessituotantoon.

Kappaletavara- ja prosessituotannon tärkeimmät eroavaisuudet on esitetty taulukossa 1.
Fogelholmin

(2000)

valmistusprosessi,
Divergoivan

mukaan

jossa

prosessituotannolle

yhteisestä

valmistusprosessin

raaka-aineesta
ominaispiirteitä

ominaista
luodaan
ovat

on
erilaisia

divergoiva
tuotteita.

pääoma-

ja

markkinointipainotteisuus ja raaka-ainekeskeisyys sekä suhteellisen nopea valmistus.
Prosessimainen tuotantokoneisto on tyypillisesti kallis investointi, eikä se ole helposti
liikuteltavissa tai muutettavissa muuhun

kuin

sille tarkoitettuun tuotantoon.

Prosessityyppisessä tuotannossa lopputuotteet ovat usein samankaltaisia keskenään ja
muutokset

tuotteisiin

pystytään

pitkälle

automatisoiduissa

tuotantoprosesseissa
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tekemään vain pienin säädöin. Myös tuotantokoneistot kilpailijoiden kanssa ovat
samantyyppisiä ja kuluttajille suunnattujen prosessituotannon tuotteiden identiteetin
hakeminen pakkauksen tai erilaisten markkinaponnistelujen avulla aiheuttaakin usein
suuria lisäkustannuksia tuotteelle logistiikkaketjun loppupäässä.
Taulukko 1. Kappaletavaratuotannon ja prosessituotannon merkittävimmät erot (Lyons
et al. 2013).
Tekijä

Kappaletavaratuotanto

Prosessituotanto

Tuote ja tuoterakenne

Kiinteä
Syvä tuoterakenne
Rakennetaan osaluettelon mukaan
Yleensä suppeneva tuotteen
virtaus (konvergoiva
valmistusprosessi)
Laskettavissa ja eriteltävissä
Paljon erilaisia raaka-aineita
Rajoitettu varastoitavuus
Perustuu rakentamiseen
Ennustettavissa oleva raakaaineen laatu
Prosessivaiheiden järjestyksissä
rajoituksia
Minimaalisesti säädöksiä
Kappaleiden valvonta ja
seuraaminen
Ei tarvetta jäännöstuotteiden
käytön suunnittelulle
Ennustettavissa oleva saanto
Tuotantolaitteet eivät tarvitse
jatkuvaa puhdistusta
Prosessiautomaatio ei ole
välttämätöntä

Kiinteä, neste tai kaasu
Matala tuoterakenne
Sekoitetaan reseptin tai kaavan
mukaan
Yleensä laajeneva tuotteen virtaus
(divergoiva valmistusprosessi)
Mitattavissa muttei eriteltävissä
Vähän erilaisia raaka-aineita
Useita varastoitavuusrajoituksia
Ei sisällä rakentamista
Vaihteleva materiaalin laatu
Prosessivaiheiden järjestyksellä ei
aina ole merkitystä
Säädökset voivat aiheuttaa
vaikeuksia muutoksen ajamiselle
Erän valvonta ja seuraaminen
Jäännöstuotteet osana
tuotantoprosessia
Saannon vaihtelut
Tuotantolaitteiden puhdistus vaatii
suunnittelua
Prosessiautomaatio hyvin pitkälle
kehittynyttä

Tuotantoprosessi

Tuotannon suunnittelu
ja hallinta

Prosessiteollisuus pitää sisällään useita pienempiä teollisuudenaloja. Prosessituotantoa
soveltavien alojen sisäisistä eroavaisuuksista johtuen niiden käsitteleminen yhtenä
kokonaisuutena ei ole järkevää (Fransoo & Rutten 1994). Prosessiteollisuuden
jaotteluun eli typologian luomiseksi on esitetty useita eri vaihtoehtoja. Fransoo ja
Rutten (1994) luettelevat prosessiteollisuuteen kuuluvan esimerkiksi lääke-, kemikaali-,
kumi-, paperi- ja sellu-, ruoka-, teräs- ja öljyteollisuuden alat. Fransoo ja Rutten (1994)
ehdottavatkin prosessituotannon typologiaksi jakoa erä/sekoitus- (batch/mix) ja
prosessi/virtaus- (process/flow) tyyppeihin. Dennisin ja Meredithin (2000) mukaan
kaksiulotteinen jako on kuitenkin liian epätarkka, jotta voitaisiin ymmärtää
eroavaisuuksia eri prosessiteollisuuden alojen välillä. Heidän ehdottamassaan
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jaottelussa prosessiteollisuus on jaettu kolmeen eri ryhmään ja seitsemään toisistaan
eroavaan alaryhmään. Jaottelu on esitetty taulukossa 2 yhdessä esimerkkituotteiden
kanssa. Keskeytyvällä prosessituotannolla tarkoitetaan prosessia, jossa tuote kulkee
prosessin läpi erissä ja jokaisella erällä voi olla oma reittinsä. Jatkuvalla
prosessituotannolla tarkoitetaan prosessia, jossa tuote kulkee lähes aina samaa reittiä
läpi

prosessin,

sillä

tuotantolaitteet

mahdollistavat

vain

pientä

joustavuutta.

Hybridityypin tuotantoprosessit ovat näiden kahden tuotantotyypin välimuotoja. Ne
ovat prosessikokonaisuuksia, joissa tuotanto on järjestetty osin funktionaalisesti ja osin
kiinteästi. (Dennis & Meredith 2000.)
Taulukko 2. Prosessiteollisuuden jaottelu tuotteen muunnosjärjestelmien mukaan
(Dennis & Meredith 2000).
Ryhmä

Alaryhmä

Keskeytyvä

Työpajatyyppinen
prosessituotanto
Mittatilaustyönä tehtävä
sekoitus/viimeistely
Nopeisiin tuotantoeriin perustuva
tuotanto

Hybridi
Jatkuva

Esimerkkituotteita

Kustomoitu hybridituotanto
Varastoihin tuotettavissa oleva
hybridituotanto
Usean vaiheen jatkuva tuotanto
Kiinteä jatkuva tuotanto

Orgaaniset erikoiskemikaalit
Teollisuuskäyttöön tarkoitetut
kemikaalit, eläinrehun lisäaineet
Pintakäsittelyaineet, maalit,
musteet, jäätelö, liha- ja
leipomotuotteet
Lääkkeet, muovit
Muovit, paperi, tabletit
Olut
Hartsit, voiteet, virvoitusjuomat

Dennisin ja Meredithin (2000) mukaan työpajatyyppiselle prosessituotannolle
(englanniksi process job shop) on ominaista vaihtuva prosessikaava, pitkäkestoiset ajot,
suuri joustavuus, monimutkaiset tuotteet, iso tuotevalikoima ja yksittäisajojen suuri
määrä. Nopeisiin tuotantoeriin perustuva tuotanto (fast batch) sisältää vähemmän
joustavuutta ja sen tuotteet ajetaan useassa nopeassa erässä. Mittatilaustyönä tehtävä
sekoitus/viimeistely (custom blending) tehdään yleensä yhdessä säiliössä vaihtelemalla
vain raaka-aineita. Hybridityypin tuotannossa molemmat alaryhmät sisältävät jonkin
verran joustavuutta, mutta suurin ero tulee lopputuotteiden valikoiman suuruudessa.
Varastoihin tuotettavissa oleva hybridituotanto (stock hybrid) on nimensä mukaisesti
tuotevalikoimaltaan niin suppea, että lopputuotteita voidaan tuottaa osin varastoon.
Kustomoidussa

hybridituotannossa

(custom

hybrid)

tuotetta

täytyy

muuttaa

asiakasspesifikaatioiden mukaiseksi jo tuotantovaiheessa, joten sitä on vaikea tuottaa
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varastoon. Tuotannossa täytyy olla kyky käyttää erilaisia raaka-aineita kustomoidun
tuotteen valmistamiseksi. Usean vaiheen jatkuva tuotanto (multistage continuous) eroaa
kiinteästä jatkuvasta tuotannosta (rigid continuous) siten, että sen tuotantoprosessi
sisältää useamman työpisteen ja pitemmät ajoajat. Taulukossa 2 on esitetty myös
esimerkkituotteita alaryhmittäin, mutta tuotteet itsessään eivät määrittele, sitä mihin
alaryhmään yrityksen käyttämä prosessi kuuluu.

2.2 Prosessituotannon analysointi
2.2.1 Lean
Lean-tuotannolla viitataan tuotantojärjestelmään, jonka alkuperä on japanilaisissa
autonvalmistajissa. Termin lean teki tunnetuksi Womack et al. (1990) kirjassaan The
Machine that Changed the World, jossa on kuvattuna Toyotan tuotantojärjestelmän
(englanniksi Toyota Production System, TPS) nykyisin leanina tunnetut käytännöt. Lean
-termin keksijänä pidetään John Krafcikiä, joka käytti sanaa verratessaan TPS:ää silloin
vielä laajalti käytössä olleisiin massatuotantojärjestelmiin. (Womack et al. 1990.)
Englannin kielen sana lean tarkoittaa hoikkaa ja sillä viitataan lean-tuotannon kykyyn
valmistaa sama määrä tuotteita (tai palveluita) huomattavasti vähemmällä panostuksella.
Womack et al. (1990) nostaa esiin merkittävän eron perinteisten massatuottajien ja leantuottajien tavoitteiden välillä. Massatuottajien tyytyvät asettamaan itselleen maltillisia
tavoitteita liittyen inventaariotasoihin ja sallittujen tuotevikojen määriin. Samalla he
perustelevat tavoitteiden olevan tarpeeksi hyviä, sillä he ovat haluttomia uskomaan
kustannusten laskun olevan mahdollista. Lean-tuottajat sen sijaan uskovat jatkuvaan
parantamiseen. Heidän mielestään heidän prosessi ei ikinä ole täydellinen ja siksi on
tärkeää tavoitella minimaalisia vika- ja varastomääriä, vaikkei nollatavoitteita voisi
ikinä saavuttaakaan.
Nykypäivänä lean-tuotannolla tarkoitetaan yleensä tuotantojärjestelmää, joka tähtää
tuotannon tehostamiseen jatkuvan parantamisen ja hukan poistamisen avulla. Lean
ideologiana tai konseptina on kuitenkin laajentunut perinteisen tuotantotoiminnan
ulkopuolelle. Lean-filosofiaa sovelletaankin nykyään myös palvelutuotannossa. (Bhasin
2015.) Liker (2004) sanoo kirjassaan The Toyota way: 14 management principles from
the world's greatest manufacturer leanin olevan ennen kaikkea organisaatiokulttuuri, ei
joukko erilaisia työkaluja tavoitteiden täyttämiseksi. Liker (2004) korostaakin, että
lean-kulttuurin on ulotuttava yrityksen jokaiselle sektorille. Tutkimuksessaan lean-
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tuotannon käsitteen selventämiseksi Shah ja Ward (2007) ehdottavat leantuotantojärjestelmän määritelmäksi ”lean-tuotannon olevan integroitu sosio-tekninen
järjestelmä, jonka päätarkoitus on vähentää hukkaa vähentämällä toimittajista,
asiakkaista tai sisäisistä prosesseista johtuvaa vaihtelevuutta.” Määritelmän mukaan
lean-tuotanto ottaa siis huomioon ihmiset ja prosessin (sosio-teknisyys) ja toisaalta se
korostaa lean-ideologian ulottuvuutta läpi koko toimitusketjun.
Womack ja Jones (2005, s. 2) tiivistävät lean-filosofian viiteen perusperiaatteeseen:
1. Tunnista

asiakkaat

ja

määrittele

arvo

heidän

kannaltaan;

käytä

asiakasperspektiiviä, kun määrittelet mikä on hukkaa.
2. Kartoita arvoketju, jotta voit tiivistää ne aktiviteetit, jotka ovat olennaisia
lopputuotteen kannalta.
3. Paranna tuotteen virtaamista läpi prosessin poistamalla hukkaa; näin lyhennät
tuotteen toimitusaikaa.
4. Rakenna prosessisi imuohjautuvaksi.
5. Tavoittele täydellisyyttä.
Nämä viisi perusperiaatetta muodostavat yhdessä filosofian ja työkalujen kanssa leanin
kolme tasoa. Nämä kolme tasoa kuvataan kuvan 2 tavoin usein pyramidiksi
(Abdulmalek et al. 2006; Panwar et al. 2015).

Filosofia

• Hukan poistaminen
• Arvon kehittäminen asiakkaalle
• Jatkuva parantaminen

Periaatteet
Työkalut ja
tekniikat

•
•
•
•
•

Tunnista ja määrittele arvo
Kartoita arvoketju
Paranna tuotteen virtausta
Imuohjaus
Täydellisyyden tavoittelu
• esim. VSM, 5S, kanban,
imuohjaus, SMED,
TPM, pullonkaulojen
tunnistus, visuaalinen
ohjaus, kaizen, heijunka,
OEE jne.

Kuva 2. Leanin kolme tasoa (mukailtu Abdulmalek et al. 2006; Panwar et al. 2015).
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Toisaalta Shah ja Ward (2007) erottelevat kymmenen eri tekijää, jotka muodostavat
lean-tuotannon:
1. Toimittajapalaute (jatkuva palautteen antaminen omille toimittajille heidän
suorituskyvystään)
2. Juuri Oikeaan Tarpeeseen (JOT, englanniksi Just-In-Time eli JIT) tapahtuva
toimitus
3. Toimittajien

kehittäminen

(toimittajien

hyödyntäminen

tuotantoprosessin

kehittämisessä)
4. Asiakkaiden osallistuminen (keskittyminen asiakkaiden tarpeisiin)
5. Imuohjaus (JOT tuotanto)
6. Tuotannon virtauttaminen (mekanismit, jotka mahdollistavat ja helpottavat
tuotteen jatkuvaa virtaa läpi prosessin)
7. Asetusaikojen vähentäminen
8. Kokonaisvaltainen

tuottava

kunnossapito

(englanniksi

total

productive

maintenance, TPM; tuotantovälineiden korkean käyttöasteen varmistus)
9. Tilastollinen prosessin valvonta (englanniksi statistical process control, SPC;
virheettömien tuotteiden varmistus)
10. Työntekijöiden osallistuminen (tuotannon työntekijöiden rooli ongelmien
ratkaisemisessa)
Järjestelmänä lean antaa organisaatiolle mahdollisuuden vähentää kustannuksiaan
poistamalla hukkaa (japaniksi muda), variaatiota (mura) ja ylikuormittamista (muri)
toiminnastaan. Variaatio aiheuttaa usein ylikuormittumista, josta seuraa hukkaa. Hukan
poistaminen mahdollistaa samalla laatutasojen ja asiakastyytyväisyyden parantamisen.
(Bhasin 2015.) Liker (2004) mukaan hukan määritteleminen alkaa aina kysymällä
”Mitä asiakas haluaa tältä prosessilta?” Asiakkaalla tarkoitetaan tuotantoprosessin
seuraavaa vaihetta eli sisäistä asiakasta tai loppuasiakasta eli ulkoista asiakasta.
Asiakkaan kannalta määriteltynä kaikki toiminta voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan:
I.
II.

Arvoa lisäävään toimintaan (esim. komponentin kiinnittäminen autoon)
Arvoa lisäämättömään mutta tarpeelliseen toimintaan (esim. kiinnittämisessä
käytettävän työkalun ottaminen käteen)

III.

Hukka (esim. käveleminen toiseen rakennukseen komponentin hakemiseksi)
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Esimerkkinä käytetyssä komponentin kiinnittämisessä autoon halutaan korostaa, että
vaikka kaikki vaiheet eivät tuokaan asiakkaalle lisäarvoa on osa pakko hyväksyä
tarpeellisena toimintana. Yrityksen tuleekin pyrkiä poistamaan hukkaa ja minimoimaan
arvoa

lisäämättömän

mutta

tarpeelliseen

toimintaan

kuluvaa

aikaa

niin

tuotantoprosessissa kuin sen muissakin prosesseissa.
Liker (2004) mukailee kirjassaan The Toyota Way: 14 Management Principles from the
World’s Greatest Manufacturer TPS:n pääinsinöörin Taiichi Ohnon ajatuksia hukasta.
Taiichi Ohnon alkuperäiset seitsemän hukkaa (muda) ovat ylituotanto, odottaminen,
kuljettaminen, yliprosessointi, varastot, liike ja tuoteviat. Näiden seitsemän lisäksi
Taulukkoon 3 on lisätty Womackin ja Jonesin (2003) ja Likerin (2004) kahdeksas
hukka, hyödyntämätön työntekijöiden luovuus. Kahdeksan yleisesti käsitellyn
hukkatyypin lisäksi Kundu (2015) listasi artikkelissaan Lean Wastes: Classifications
from different industry perspectives myös uudempia valmistavan teollisuuden
hukkakategorioita. Niitä olivat monimutkaisuus, vaaralliset työtavat ja ylimääräinen tai
turha informaatio. Lisäksi hän viittaa Koskelan (2004) lisäämään hukkaan ”makingdo”, eli vapaasti suomennettuna pärjääminen. Tässä hukan tyypissä työntekijät eivät saa
tarvitsemiaan standardoituja syötteitä eli materiaaleja, työkaluja tai ohjeita, vaan
joutuvat aloittamaan työn ilman niitä ja tulemaan toimeen ilman niitä. Bicheno (2004)
loi seitsemän uutta hukkaa kirjassaan The New Lean Toolbox. Osa näistä uusista hukista
on päällekkäisiä Ohnon alkuperäisen seitsemän tai muiden aiemmin mainittujen kanssa,
mutta valmistavasta teollisuudesta puhuttaessa on syytä mainita materiaalien, energian
ja veden tuhlaus yhtenä hukkatyyppinä. Taulukkoon 3 on koottu myös Baluch et al.
(2012) lean-kunnossapitoa käsittelevässä TPM and Lean Maintenance – Critical Review
–artikkelissa esille ottama tehoton datan hallinta ja laitteiden virheellinen käyttö.
Taulukko 3. Valmistavan teollisuuden erilaisia hukkatyyppejä (mukailtu Baluch et al.
2012; Bicheno 2004; Koskela 2004; Kundu 2015; Liker 2004; Womack & Jones 2003).
Hukka
Ylituotanto
Odottaminen
Kuljettaminen
Yliprosessointi tai vääränlainen prosessointi
Varastot

Selite
Sellaisten tuotteiden valmistaminen, joille ei ole
olemassa tilauksia
Työntekijöiden, laitteiden, informaation tai
materiaalin joutilaana odottelu
Materiaalin, osien tai tuotteiden turha liikuttelu
Turhat prosessointivaiheet vääränlaisten
työkalujen tai huonon suunnittelun vuoksi. Liian
hyvän laadun tuottaminen on myös turhaa eli
hukkaa.
Ylimääräiset varastot kätkevät prosessin todelliset
ongelmat ja aiheuttavat varastointikustannuksia
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Liike
Tuoteviat
Hyödyntämätön työntekijöiden luovuus
Liiallinen monimutkaisuus
Vaaralliset tai haitalliset työtavat
Ylimääräinen informaatio
Pärjääminen
Materiaalin, energian ja veden tuhlaus
Tehoton datan hallinta
Laitteiden virheellinen käyttö

Työntekijöiden liikkuminen turhaan
työympäristössä
Virheiden korjaaminen ja jälkitarkastukset
aiheuttaa kustannuksia
Työntekijöiden tietojen ja taitojen
alihyödyntäminen seitsemän muun hukan
eliminoimiseksi
Turha monimutkaisuus hankaloittaa ja hidastaa
toimintaa
Vaaralliset työtavat aiheuttavat tapaturmia ja
haittaavat siten tuotantoa
Ylimääräisen informaation prosessointi hidastaa ja
haittaa toimintaa
Tehtävän (pakotettu) aloittaminen ilman kaikkia
tarvittavia syötteitä
Materiaalin, sähkön, kaasun, öljyn ja veden
tuhlaava käyttö tai sellainen suunnittelu, joka
tuhlaa edellä mainittuja
Sellaisen datan kerääminen, josta ei ole hyötyä tai
hyödyllisen datan keräämättä jättäminen
Laitteiden virheellinen käyttö aiheuttaa
tihentynyttä huoltamisen tarvetta

Vaikkakin tuotantoympäristöissä keskitytään yleensä poistamaan hukkaa (muda), on
yhtä lailla tärkeää päästä eroon ihmisten tai välineiden ylikuormittamisesta (muri) ja
variaatiosta (mura). Ylikuormittaminen on toisaalta hukan vastakohta, mutta sen on
todettu aiheuttavan turvallisuus- ja laatuongelmia. Lean-filosofia näkee variaation
puolestaan näiden kahden asian aiheuttajana ja painottaa tuotannon ja aikataulujen
tasoittamista variaation vähentämiseksi. (Liker 2004.)
2.2.2 Prosessin analysointi arvovirtakuvauksen avulla
Lean-filosofian mukaan on löydettävä oikeat työkalut, jotta saadaan ihmiset toimimaan
prosessin hyväksi. Hukkien tunnistamista ja analysointia varten on olemassa useita eri
työkaluja, kuten Hinesin ja Richin vuonna 1997 esittelemät seitsemän arvovirran
analysointityökalua. Lean-filosofian todennäköisesti käytetyin nykypäivänä työkalu on
kuitenkin arvovirtakuvaus (englanniksi value stream mapping, VSM) (Bhasin 2015).
Arvovirtakuvauksen

alkuperä

on

TPS:n

materiaali-

ja

informaatiovirtojen

kartoituksessa. Tunnetuksi sen tekivät kuitenkin Rother ja Shook vuonna 1999 Lean
Enterprise Instituten julkaisemassa kirjassa Learning to See: value-stream mapping to
create value and eliminate muda. Arvovirtakuvaus-työkalun tarkoituksena on luoda
kokonaiskuva prosessin nykytilasta ja tulevaisuuden tavoitteista. Kokonaiskuvan
luominen

on

ensiarvoisen

tärkeää,

jotta

voitaisiin

välttyä

osaoptimoinnilta.
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Arvovirtakuvaus on lisäksi tärkeä siksi, että se auttaa visualisoimaan flow:n eli tuotteen
virtauksen sekä hukan. (Rother & Shook 1999.)
Arvovirta on joukko toimintoja (arvoa tuottavia tai tuottamattomia), joita tarvitaan
nykyisellään tuotteen luomiseksi (1) raaka-aineista asiakkaalle ja (2) konseptista
tuotantovalmiiksi (Rother & Shook 1999). Tässä työssä käsitellään tuotannon virtausta
tuotesuunnittelun sijaan. Tuotannon arvovirta mielletään yleensä materiaalien
liikkeeksi, mutta Rother ja Shook (1999) painottavat myös informaatiovirtojen
kuvauksen merkitystä. Heidän mukaansa VSM toimii hyvänä aloituksena yritykselle,
joka tähtää leaniin toimintaan. Bhasin (2015) kirjoittaa, että VSM kuitenkin monesti
jätetään tekemättä, koska se vaikuttaa monien mielestä tylsältä ja akateemiselta.
Kokemus on kuitenkin osoittanut, että kyseessä on kriittinen komponentti leantuotannon onnistumisen kannalta (Bhasin 2015). Rotherin ja Shookin (1999) mukaan
arvovirtakuvaus lisäksi:


auttaa visualisoimaan enemmän kuin yhden prosessitason tuotannossa,



auttaa näkemään hukan lisäksi hukan lähteen,



tarjoaa yhteisen kielen tuotantoprosessista puhuville,



sitoo yhteen leanin periaatteet ja työkalut, jolloin vältytään hyödyntämästä vain
helpoimmin ajateltavissa olevia lean-konsepteja, ja



luo perustan implementoinnin suunnitelmalle.

Ensimmäinen vaihe arvovirtakuvauksessa on valita tuote tai tuoteperhe, jonka tuotantoa
on tarkoitus tehostaa. Arvovirtakuvaus on syytä tehdä erikseen sellaisille tuotteille,
joilla on poikkeavat reitit tuotantoprosessin läpi. Tuotteen valitsemisen jälkeen toinen
vaihe on nykytilanteen kuvaaminen. Tämä on syytä tehdä kävelemällä tuotteen mukana
läpi tuotantoprosessin. Materiaalivirta kuvataan yleensä kuvan alareunaan ja
informaatiovirta yläreunaan. Jokaisen prosessivaiheen yhteyteen on syytä lisätä
projektin

kannalta

kriittistä

tietoa,

kuten

asetusaikoja,

inventaariotasoja,

luotettavuuslukuja tai hylkymääriä. Kolmas vaihe VSM:ssa on tulevaisuuden tilan
kuvaaminen. Se on toimeenpanosuunnitelma, jossa kuvataan minkälaisia tavoitteita on
hukan poistamiseksi ja minkälaisia työkaluja hyödynnetään ympäri arvovirtaa hukan
poistamiseksi. (Rother & Shook 1999.)
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2.2.3 Lean prosessiteollisuudessa
Lean-tuotannon alkuperä on ajoneuvoja valmistavassa teollisuudessa ja on sieltä
levinnyt muille kappaletavaratuotannon aloille. Jo vuonna 1990 Womack et al. esittivät
väitteen, että lean on ylivoimainen tapa valmistaa tuotteita. He lisäsivät myös, että leanfilosofia on sovellettavissa kaikkiin teollisuudenaloihin. Myös Shah ja Ward (2003)
tukivat tätä väitettä sanomalla, ettei ole syytä miksi lean-filosofian pitäisi rajoittua
pelkästään

kappaletavaratuotantoon.

Leania

onkin

sittemmin

sovellettu

myös

rakennusalalle, palvelutoimintaan ja terveydenhuoltoon (Melton 2005; Bhasin 2015;
Arlbjørn & Freytag 2013). Leania on alettu soveltamaan myös prosessituotannossa ja
prosessiteollisuuden haaroissa. Prosessiteollisuus muiden alojen tavoin on korkean
kilpailun ala ja leanin avulla saavutettavissa olevat suorituskykyparannukset ovat
luonnollisesti haluttuja. (Melton 2005.)
Perinteisesti prosessiteollisuuden on ajateltu kuitenkin soveltuvan heikommin leantuotannon periaatteille verrattuna kappaletavaratuotantoon (Abdulmalek et al. 2006).
Melton (2005) perusteli leanin soveltamista prosessiteollisuuteen artikkelissaan The
Benefits of Lean Manufacturing: What Lean Thinking has to Offer the Process
Industries leanilla saavutettavilla hyödyillä. Leanista saavutettaviksi hyödyiksi Melton
(2005) listaa taloudelliset, laadulliset ja tietotaidolliset hyödyt sekä työntekijöille ja
asiakkaille

koituvat

hyödyt.

Taloudelliset

hyödyt

muodostuvat

kustannusten

laskemisesta ja käyttöpääoman tarpeen vähenemisestä. Laadulliset hyödyt muodostuvat
paremmin

suunnitelluista

prosesseista,

jotka

tuottavat

vähemmän

virheitä.

Tietotaidolliset hyödyt tulevat siitä, kun ihmiset alkavat nähdä prosessinsa osana
toimitusketjua sekä oppivat tuntemaan muitakin prosessivaiheita. Lisäksi Meltonin
(2005) sanoo asiakkaiden saavan parempaa palvelua, sillä prosessi on suunnattu heidän
tarpeitaan varten. Työntekijät hyötyvät päästessään vaikuttamaan enemmän prosessiin
sekä moniosaamisen kasvusta. Esteitä leanin onnistumiselle Meltonin (2005) mukaan
ovat luonnollinen muutosvastarinta ja prosessituotannon kulttuuri. Tuotanto nähdään
usein prosessiteollisuudessa toimitusketjun veturina, joka määrää toimitusketjun tahdin.
Meltonin (2005) mukaan esteitä voivat olla myös huolet säädösten mukaisuudesta ja
funktionaalinen kulttuuri, jossa työpisteet nähdään erillisinä siiloina. Hänen mielestään
prosessiteollisuuden ja leanin välillä ei kuitenkaan ole mitään muita kuin henkisiä
esteitä.
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Perustuen prosessiteollisuuden ja kappaletavaratuotannon yhtäläisyyksiin Abdulmalek
et al. (2006) pyrki luomaan viitekehystä, joka tarjoaisi perusteet lean-työkalujen
soveltuvuuksille koskien erilaisia prosessiteollisuuden aloja. Abdulmalek et al. (2006)
mukaan prosessiteollisuuden tuotantoympäristön piirteisiin kuuluvat tuotteiden ja
materiaalien korkeat volyymit, matalat vaihtelevuudet ja joustamattomat prosessit.
Esimerkiksi pienten tilauserien tuottaminen on ollut paljon vaikeampaa korkeiden
asetusaikojen/-kustannusten ja kalliiden tuotannon seisahdusten vuoksi. Toinen
esimerkki leanin joidenkin työkalujen heikosta soveltuvuudesta on, että solumaisten
tuotantopisteiden luominen prosessiteollisuuteen olisi erittäin kallista tai lähes
mahdotonta. Ha (2007) kirjoittaa artikkelissaan, että prosessiteollisuuden avainpiirre on
se, että siinä materiaali virtaa luonnostaan jatkuvana esimerkiksi putkistoja pitkin
prosessivaiheesta toiseen. Ha (2007) väittää, että keskeneräisestä tuotannosta johtuvia
välivarastoja

ei

synny

samalla

tavalla

prosessiteollisuudessa

kuin

kappaletavaratuotannossa, jossa materiaali/tuote liikkuu erissä. Kuvassa 3 on esitettynä
prosessituotannon ja kappaletavaratuotannon eroavaisuuksia sekä yhtäläisyyksiä.
Abdulmalek et al. (2006) korostavatkin artikkelissaan, että eroavaisuuksista ja
osittaisista lean-työkalujen epäsopivuuksista huolimatta, on järkevää hyödyntää asioita,
jotka ovat samanlaisia tuotantomuotojen välillä, sillä leanilla on mahdollista saavuttaa
etuja

myös

prosessiteollisuudessa.

Lisäksi

he

huomauttavat,

että

jokaisesta

prosessituotannosta löytyy piste, jossa tuote kappaleistetaan, ja jonka jälkeen leanin opit
ovat paremmin sovellettavissa.

Molemmille yhteiset piirteet

Materiaalien tuottaminen
Korkea volyymi
Pieni tuotteiden vaihtelu
Käyttötarkoituksissaan
joustamattomat laitteet
Kiinteä reititys
Pitkät vaihdot
Kiinteät layoutit

Prosessituotanto

1. Tuotteen kappaleistaminen
2. Prosessit:
- Materiaalien liike
- Varastointi
- Jakelu
3. Tavoitteet:
- Töiden standardisointi
- Laatu/luotettavuus
- Ajantasaisuus

Tuotteiden tuottaminen
Vaihtelevat volyymit
Paljon vaihtoehtoja/malleja
Tuotannon/laitteiden
joustavuus
Useampi samanlainen laite
Joustavammat layoutit
Lyhyet asetusajat

Kappaletavaratuotanto
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Kuva 3. Prosessi- ja kappaletavaratuotannon vertailu (mukailtu Abdulmalek et al.
2006).
Lyons et al. (2013) havaitsivat tutkimuksessaan yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia leanin
periaatteiden soveltamisasteista prosessiteollisuuden alaryhmien välillä. Kaikki
taulukossa 2 (s. 14) esitetyt alaryhmät osoittivat yhtenevää innostusta hukan poistamista
kohtaan. Tuotannon suuntaamista kysynnän mukaan oli vähiten sovellettu jatkuvan
tuotannon alaryhmissä. Toimittajien integraatioon liittyvät käytännöt olivat vähemmän
käytössä kustomoidun ja kiinteän jatkuvan tuotannon alaryhmissä kuin muissa
alaryhmissä. Lisäksi kiinteä jatkuva tuotanto osoitti vähiten merkkejä työntekijöiden
luovuuden hyödyntämisestä. Kyselytutkimuksessa kävi myös ilmi, että kaikki alaryhmät
vieroksuivat tiettyjä leanin ajatuksia. Nämä olivat ”tuotanto käynnistetään perustuen
myöhemmän prosessivaiheen ohjeistukseen”, ”toimitukset perustuvat tuotannon
vaatimuksiin, eivät sisällä ylijäämää eivätkä saavu ennen kuin tarvitaan”, ”raaka-aineet
ja materiaalit ovat yksilähteistettyjä”, ”toimittajilla on joustavat prosessit, jotka pystyvät
helposti vastaamaan kysynnän heittelyyn” ja ”työnjohto siirtää työhön liittyviä
päätöksentekoja työntekijöille”.
Ha (2007) kirjoittaa lean-filosofian mukaisista alkuperäisistä seitsemästä hukasta
prosessiteollisuudessa.

Hänen

mukaansa

niitä

esiintyy

samalla

tavoin

prosessituotannossa kuin kappaletavaratuotannossa. Ha (2007) kuitenkin kertoo, että
ylituotanto, varastot, kuljettaminen ja odottaminen eivät muodostu suuriksi ongelmiksi
prosessituotannossa. Tämä johtuu hänen mukaansa siitä, että prosessituotannossa
keskeneräinen tuotanto lasketaan usein tuntien tuotantona pikemmin kuin päivien tai
viikkojen tuotantomäärinä. Myös ihmisten liikkeestä aiheutuva hukka on pieni ongelma,
sillä ihmisten liike automatisoidussa ympäristössä aiheuttaa harvoin ongelmia
tuotantoprosessille tai se ei pysäytä sitä. Merkittävimmiksi hukiksi Ha (2007) nostaakin
virheet ja yliprosessoinnin. Virheistä ja yliprosessoinnista hän antaa esimerkkinä
malmin murskauksen, jossa liian pieni partikkelikoko on yliprosessointia ja liian suuri
koko aiheuttaa prosessille vaikeuksia. Abdulmalek et al. (2006) korostaa kuitenkin, että
myös prosessituotannossa tuotteet kappaleistetaan jossakin vaiheessa prosessia, jonka
jälkeen kappaletavaratuotannon lainalaisuudet alkavat päteä. Myös Lyons et al. (2013)
korostavat,

että

esimerkiksi

kappaleistamispisteen jälkeen.

imuohjauksen

periaate

toimii

parhaiten

vasta
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Abdullah (2003) kirjoittaa väitöskirjassaan leanin työkaluista ja tekniikoista, jotka
soveltuvat hänen mielestään prosessiteollisuuteen. Hän nostaa esille, että imuohjaukseen
perustuva JIT ja asetusaikojen vähentämiseen tähtäävä SMED (Single-minute exchange
of die) soveltuvat teräs- ja tekstiiliteollisuuteen, sillä niissä tuotteen kappaleistaminen
tapahtuu aikaisten. Abdullah (2003) nostaa esille, että virvoitusjuoma-, paperi- ja
kemianteollisuus soveltuvat heikosti imuohjaukselle ja asetusaikojen pienentämiselle.
Lyons et al. (2013) mukaan JIT soveltuu kappaleistamispisteen jälkeiselle osalle
prosessituotantoa ja SMED on sovellettavissa aloille, jossa on säännöllisiä vaihtoja.
Lyons et al. (2013) lisäävät, että tuotannon tasoittamisen tekniikat soveltuvat hyvin
varastoihin tuotettavissa olevaan hybridituotantoon. Lyons et al. (2013), Abdullah
(2003) ja Abdulmalek et al. (2006) ovat yhtä mieltä siitä, että TPM, 5S ja visuaalinen
ohjaus ovat universaaleja työkaluja, jotka sopivat alalle kuin alalle.

2.3 Hukkien tunnistaminen ja eliminointi Lean Six Sigman avulla
Lean Six Sigmassa (tai Lean Sigma) yhdistyvät lean-filosofia ja Six Sigman työkalut.
Six Sigma on tilastotieteeseen perustuva laatujohtamisen työkalu, joka otettiin
ensimmäisenä käyttöön amerikkalaisessa telekommunikaatioyritys Motorolassa 1980luvun lopulla. Perusajatus Six Sigman takana on, että prosessin virheitä on kyettävä
mittaamaan,

jotta

sitä

voitaisiin

kehittää

systemaattisesti.

(Oakland

2014.)

Kreikkalainen kirjain sigma (σ) on matematiikassa keskihajonnan tunnus ja terminä Six
Sigma kuvaakin prosessin laadullista tavoitetilaa, jossa raja, että prosessi tuottaa
laadultaan virheellisen tuotteen on normaalijakaumalla ±6σ päässä keskiarvosta.
Tilastollisesti tämä tarkoittaa, että 3,4 tuotetta miljoonasta on virheellisiä. Motorolan
mukaan tämä on optimaalinen laatutaso, sillä paremman laadun tavoittelu ei ole enää
taloudellisesti järkevää. (Bhasin 2015.) Six Sigma voidaan implementoida yritykseen
myös organisaatiorakenteena, jolloin työkalujen ja laatuajattelua saadaan levitettyä
paremmin yritykseen (Schroeder et al. 2008). Yhdessä lean-filosofian kanssa Six Sigma
voidaan kuitenkin esittää ryhmänä työkaluja ja tekniikoita, jotka täydentävät leanin
työkalupakkia (Bhasin 2015).
Lean ja Six Sigma ovat alun perin itsenäisiä suorituskyvyn parantamiseen tähdänneitä
laatujohtamisen ohjelmia. Leanin painopiste on tuottaa maksimaalinen määrä arvoa
asiakkaalle minimaalisella määrällä resursseja. Leanissa siis laadun parantaminen
tapahtuu

hukan

eliminoimisella

ja

asiakasfokuksella.

Six

Sigmassa

laadun
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parantamiseen tähdätään vahvistamalla tietotaitoa luovia prosesseja eli tarjoamalla
tilastolliset työkalut vaihtelun vähentämiseksi prosessissa. Yritykset ovat havainneet,
että yhdistettäessä nämä kaksi menetelmää tukevat hyvin toisiaan ja eliminoivat
toistensa puutteita. Synergian vaikutuksesta lean-työkalut auttavat tunnistamaan
suurimmat Six Sigman tilastollisten työkalujen hyödyntämisen mahdollisuudet ja
toisaalta Six Sigma DMAIC-lähestymistapa tarjoaa rakennetta lean-työkalujen käytölle.
(Bhasin 2015.)
Bhasinin (2015) mukaan Lean Six Sigman jatkuvan parantamisen prosessi toimii niin
sanotulla DMAIC-ajattelutavalla. DMAIC tulee sanoista Define (suomeksi määrittele),
Measure (mittaa), Analyse (analysoi), Improve (paranna) ja Control (kontrolloi).
DMAIC:n avulla yritys määrittelee ongelman ja toimii implementoimalla ratkaisun,
joka perustuu mittaamalla löydettyihin juurisyihin, ja joka sisältää sellaisia käytäntöjä,
jotka varmistavat ratkaisun pysyvyyden. Bhasin (2015) kuvaa Lean Six Sigmaperusteisen DMAIC-lähestymistavan seuraavasti:


Määrittely
DMAIC-prosessin määrittelyvaihe jätetään liian usein tekemättä tai siinä
käytetään oikoreittejä, mutta se on elintärkeä jokaisen Lean Six Sigma-projektin
onnistumisen kannalta. Tässä vaiheessa määritellään nykytila, ongelma ja
haluttu tulevaisuuden tila.



Mittaus
Mittausvaiheessa yritys kerää kvantitatiivista ja kvalitatiivista dataa saadakseen
selkeän näkemyksen nykytilanteesta. Tämä toimii vertailukohtana mahdollisten
ratkaisujen vertailulle ja tyypillisesti sisältää prosessin omistajien haastatteluja,
avainprosessien kartoittamista ja datan keräämistä nykyisestä suorituskyvystä.
Tietoa nykytilanteesta on saatavilla useista lähteistä ja kaikista lähteistä saatava
tieto on arvokasta ja keräämisen arvoista.



Analysointi
Analysointivaiheessa yritys tutkii keräämäänsä dataa, tunnistaa pullonkaulat ja
hukat. Parannusehdotuksista luodaan case, jossa huomioidaan kustannusten
lisäksi aineettomat hyödyt, kuten tuottavuuden ja tyytyväisyyden kasvut ja
päätetään, onko parannusehdotus kustannustehokas ja hyödyllinen toteuttaa.



Parantaminen
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Parannusvaiheessa

suositellut

ratkaisut

implementoidaan.

Yritys

luo

projektisuunnitelman ja toteuttaa sen aloittamalla pilottiohjelmalla ja lopulta tuo
ratkaisut käyttöön täydessä mittakaavassa, jos ne havaitaan toimiviksi.


Kontrollointi
Lean Six Sigman tavoite on kasvu, ei pelkästään kustannusten pienentäminen.
On

tärkeää,

että

yrityksen

kokonaistehokkuus

kasvaa,

ei

ainoastaan

hyötysuhteet. Siksi järjestelmä on luotava siten, että parannukset ovat pysyviä ja
jatkuvia.
2.3.1 Määrittely
DMAIC-prosessi on tärkeää aloittaa selkeällä ongelman tai tavoitteen määrittelyllä
(Carreira & Trudell 2006). Leanin oppien mukaan ongelman määrittely on viisasta
toteuttaa asiakaslähtöisesti. Asiakastoiveiden keräämiseen on olemassa passiivisia ja
aktiivisia metodeja. Passiiviset metodit hyödyntävät asiakkaiden jo yritykselle antamaa
dataa ja aktiiviset metodit pyrkivät keräämään dataa asiakkailta, jotka eivät ole vielä
kertoneet

toiveitaan.

Passiivisia

metodeja

ovat

esimerkiksi

tuotepalautusdata,

asiakasvalitukset, myyntiedustajien ja asiakaspalvelijoiden haastattelut. Aktiivisia
metodeja

ovat

tutkimusmetodit

kuten

asiakashaastattelut

tai

kyselyt.

Määrittelyvaiheessa yhteisen käsitteistön luomiseksi voidaan käyttää esimerkiksi
SIPOC-diagrammia. SIPOC-diagrammiin kuvataan toimittajat, syötteet, prosessi,
suoritteet ja asiakkaat. Sen tarkoituksena on kuvata prosessi siten, että sen rajat tulevat
selkeästi esille. (George 2010.) Kubiak ja Benbow (2009) määrittelevät prosessin
vaiheena tai ryhmänä vaiheita, joka käyttää tuotantopanoksia ja tuottaa niistä tuotteita
tai palveluita. Jotta prosessia voitaisiin mitata, täytyy siis tuntea sen käyttämät ja siihen
vaikuttavat syötteet, sen tuottamat suoritteet ja niiden väliset riippuvuudet. Kuvassa 4
on esitettynä erilaiset prosessin syötteet ja suoritteet.

Toimittajat

Syötteet
 Laitteet
 Työntekijä
 Materiaalit
 Mittaus ja säätö
 Metodit
 Ympäristö
 Johtaminen

Suoritteet
 Tuotteet
 Palvelut
Prosessi

Kuva 4. Prosessin kuvaus (Kubiak & Benbow 2009).

Asiakkaat
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Ratkaistavan ongelman luonteesta riippuen voidaan ongelman kuvaamiseen käyttää
muitakin työkaluja. Näitä ovat esimerkiksi arvovirtakuvaus, prosessikartoitus ja
benchmarkkaus. (Carreira & Trudell 2006.) Hines ja Rich (1997) julkaisivat
artikkelissaan hukan kartoittamiseen ja kuvantamiseen sopivia menetelmiä. Heidän
mielestään

erilaisten arvovirtojen eri hukkien kartoittamiseen on sovellettavissa

erilaisia menetelmiä. He esittelivät seitsemän eri työkalua, jotka olivat prosessin
toimintojen kartoitus (process activity mapping), toimitusketjun reagoimiskykymatriisi
(supply chain response matrix), tuotteiden monimuotoutumista kuvaava kaavio
(production variety funnel), virheellisten tuotteiden kartoitus (quality filter mapping),
kysynnän vaihtelun voimistumisen kartoitus (demand amplification mapping),
päätöksenteon pisteen analyysi (decision point analysis) ja arvoketjun fyysisen
rakenteen kartoitus (physical structure mapping). Vuonna 1999 Rother ja Shook
esittelivät yleisimmin käytössä olevan tavan kuvata prosessin materiaali- ja
informaatiovirtoja, arvovirtakuvaus-työkalun (value stream mapping). Arvovirtakuvaus
hyödyntää standardoituja ikoneita ja valittuja tietoja prosessista prosessin nykytilan ja
tavoitetilan kuvantamiseen.
2.3.2 Mittaus
Mittausvaiheessa kerätään dataa syötteistä ja suoritteista, joista luodaan mittareita
liittyen määrittelyvaiheessa huomattuihin prosessin ongelmiin (Carreira & Trudell
2006). Mittausvaihe sisältää kvalitatiivisen tai kvantitatiivisen datan sekä jatkuvan tai
diskreetin datan määrittelyä, luokittelua ja arviointia. Lisäksi mitta-asteikot ja
näytteenottometodit täytyy tarvittaessa määritellä mittauksen alussa. Mittausvaiheen
alussa on luotava datan keräämisen suunnitelma, jossa määritellään, miten data kerätään
(esimerkiksi kirjanpitolistat, datan kategorisointi, automaattinen datan keruu) ja miten
sitä käytetään. Tärkeä osa mittausta on myös mittausjärjestelmän analysointi eli
järjestelmän tarkkuuden (englanniksi accuracy) ja täsmällisyyden (precision) arviointi.
Jokainen mittausjärjestelmä koostuu mittausinstrumentista, arvioijasta/mittaajasta,
mittaustavasta ja ympäristöstä, joista jokaisella on vaikutuksensa mittaustuloksen
vaihteluun. (Kubiak & Benbow 2009.)
Mitatusta datasta luodaan mittareita, joita käytetään prosessin kyvykkyyden
toteamiseen. Toisaalta mittarit ovat tärkeitä, sillä ne raportoivat edistymisestä ja
ohjaavat päätöksentekoa. Lean Six Sigma käyttää esimerkiksi prosessin kyvykkyyden
indeksiä kuvaamaan prosessin kykyä saavuttaa asiakkaan asettamat tavoitearvot. Tämän
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lisäksi käytetään prosessin suorituskyvyn mittareita, kuten virheitä per yksikkö, virheitä
per miljoona tuotetta tai saanto. Kvalitatiivisen datan keräämiseen voidaan käyttää
esimerkiksi kalanruotokaavioita eli Ishikawa-diagrammeja, jotka soveltuvat myös
ongelmanratkaisuun. Muita työkaluja mittaustulosten esittämiseen ovat esimerkiksi
valvontakortit, histogrammit, pareto-diagrammit tai pistekaaviot. (Kubiak & Benbow
2009.)
2.3.3 Analysointi
Analysointivaiheen

tavoitteena

on

tunnistaa

ongelmien

juurisyyt

käyttämällä

mittausvaiheessa kerättyä dataa. Analysoinnin tarkoituksena on tuottaa teoria, joka on
testattu ja vahvistettu ja jota voidaan lähteä soveltamaan käytäntöön DMAIC-prosessin
seuraavassa

vaiheessa

eli

parantamisvaiheessa.

(Carreira

&

Trudell

2006.)

Kvantitatiivisen datan analysointivaiheessa tutkitaan mitattujen arvojen välisiä
riippuvuuksia ja kausaliteetteja tilastollisin menetelmin. Myös esimerkiksi muuttujien
välistä suhdetta eli regressiota tai monen muuttujan varianssianalyysia voidaan
hyödyntää datan luonteesta riippuen. Kvalitatiivisen datan analysointiin voidaan käyttää
vika- ja vaikutusanalyysia (englanniksi failure mode and effects analysis, FMEA),
kuiluanalyysia (gap analysis) tai juurisyyanalyysia, joka hyödyntää esimerkiksi
Ishikawa- tai pareto-diagrammeja sekä työpajoja. (Kubiak & Benbow 2009.)
Vika- ja vaikutusanalyysin tarkoituksena on tunnistaa ja ennakoida mahdolliset viat
sekä mahdolliset vikojen aiheuttajat, priorisoida viat ja lopulta toimia vikojen
vähentämiseksi, lieventämiseksi tai eliminoimiseksi. FMEA:n tuloksena luodaan niin
sanottu riskien/vikojen prioriteettiluku. Prioriteettilukua varten työpajoissa/ideariihissä
arvioidaan

riskien/vikojen

vakavuutta,

ilmaantumisen

todennäköisyyttä

ja

havaittavuutta/vaikutettavuutta asteikolla yhdestä kymmeneen. Näiden kolmen tekijän
tulona saadaan kullekin vialle/riskille prioriteettiluku. Korkeamman prioriteettiluvun
vikoihin/riskeihin on tarkoituksena puuttua ensimmäisenä. FMEA-kaavakkeissa on
myös omat kohtansa suositelluille toimille ja prioriteettiluvun laskemiselle toimien
toteuttamisen jälkeen vaikutusten kuvaamiseksi. Myös esimerkiksi pareto-diagrammia
voidaan käyttää samantapaisesti prioriteettien selvittämiseksi. Pareto-diagrammilla
kuvataan usein esimerkiksi vikasyitä ja niiden määriä. Yhdistettynä dataan
kustannuksista, jotka vikojen korjaaminen aiheuttaa, voidaan viat priorisoida
kustannusten mukaan. (Kubiak & Benbow 2009.)
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2.3.4 Parantaminen
Analysointivaiheessa luotua teoriaa käytetään ratkaisujen ja parannusten tekemiseen
parantamisvaiheessa. Tässä vaiheessa testataan ja implementoidaan ratkaisuja
juurisyiden poistamiseksi. Tavoitteena on luoda parantamissuunnitelma, jonka avulla
voidaan pysyvästi eliminoida ja vähentää juurisyitä prosessista tai parantaa prosessia.
(Carreira & Trudell 2006.) Ei kuitenkaan ole järkevää ottaa analysointivaiheissa luotuja
teorioita käyttöön täydessä mittakaavassa välittömästi, sillä se voi olla riskialtista ja
kallista. Yksittäisten prosessien parantamistoimia voidaan testata suunnittelemalla
sopivia kokeita, jotka todistavat vaikutukset tilastollisesti. Hukan eliminointiin
käytettäviä lean-työkaluja, kuten kanban-kortit eli imuohjausjärjestelmät, 5S, työn
standardointi tai poka-yoke (suomeksi virheiden estäminen) voidaan kokeilla aluksi
pilottiohjelmien, prototyyppien tai simulaatioiden avulla. (Kubiak & Benbow 2009.)
Parhaan mahdollisen ratkaisun löydyttyä on Lean Six Sigma-projektin jäsenten
suunnitella

toimeenpanosuunnitelma.

Kubiak

ja

Benbow

(2009)

ehdottavat

voimakenttäanalyysin (englanniksi force field analysis) tekemistä parannustoimien
implementoinnin vastustajien ja tukijoiden tunnistamiseksi. Toimeenpanosuunnitelma
kannattaa

toteuttaa

siten,

että

tukijoita

vahvistetaan

ja

pidetään

mukana

toimeenpanemisessa ja vastustajien vaikutusta pyritään vähentämään tai eliminoimaan.
Suunnitelman tulee sisältää kuvaukset uudistuksen vaatimasta infrastruktuurista
(esimerkiksi laitteista, ohjelmistoista ja koulutuksesta), kommunikaatiosta ja johdon
sitouttamisesta mukaan suunnitelman toteutukseen. Kommunikaatiosuunnitelmassa
kerrotaan kuka kommunikoi, mitä kommunikoidaan, milloin kommunikoidaan, missä
kommunikoidaan, miten kommunikoidaan ja kenelle kommunikoidaan. Johdon
sitouttamisen apuna tulee johtoportaalle osoittaa suunnitelman mahdolliset kustannukset
ja kustannussäästöt ja esittää riskianalyysi.
2.3.5 Kontrollointi
Kontrollointivaiheen tavoitteena on jatkaa parantamiseen tähtäävien ratkaisujen
toimivuuden arviointia ja kehittää hallintatoimia, joilla pystytään varmistamaan halutut
tulokset ja estämään tulevaisuudessa ilmenevät ongelmat, viat tai tarpeettomat
kustannukset.

Lean Six

Sigma-projektit

nojaavat

kontrollointivaiheessa usein

tilastollisen prosessinhallinnan työkaluihin. (Carreira & Trudell 2006.) Kubiakin ja
Benbown (2009) mukaan SPC-työkalujen tavoitteena on:

30


Kvantifioida ja vähentää variaatiota



Parantaa ymmärrystä tuotteista ja prosesseista



Parantaa prosessin ja tuotteen suunnittelua



Valvoa prosesseja reaaliajassa



Auttaa tilastollisesti pätevien päätösten tekemisessä



Auttaa päättämään milloin kannattaa tehdä ja milloin kannattaa olla tekemättä
toimenpiteitä prosessin suhteen



Auttaa päättämään minkälaisia toimenpiteitä tulisi tehdä

Salomäen (1999) mukaan SPC tarkoittaa laajasti tulkittuna kaikkia menetelmiä, joille
saadaan

tilastollista

pohjaa

prosessin

ohjaamiseen

liittyvälle

päätöksenteolle.

Montgomery (2009) kirjoittaa, että kontrollointivaiheen lopputuloksena prosessin
omistajalle tulisi antaa dataa, jossa käy ilmi prosessin avainmittarit ja toiminta ennen
Lean Six Sigma projektia ja sen toimeenpanon jälkeen. Lisäksi omistajalle tulee
toimittaa

koulutusdokumentit

sekä

päivitetyt

prosessikaaviot.

Valvontakortit

(englanniksi control charts) ovat tilastollinen prosessinhallinnan työkalu, jota voidaan
soveltaa avainmittareiden seuraamiseen (Montgomery 2009). Salomäen (1999) mukaan
valvontakortti on tärkein SPC:n työkalu. SPC:n keskeinen kysymys on yleisten ja
erityisten syiden tunnistaminen prosessin vaihtelun ja ongelmien lähteinä ja oikea
reagointi eri tilanteissa (Salomäki 1999). Valvontakorttien tarkoituksena onkin auttaa
prosessin operaattoreita tunnistamaan erityissyyt normaalista kohinasta, eli yleisten
syiden aiheuttamasta variaatiosta (Kubiak & Benbow 2009). Kuvassa 5 on esitetty
prosessikaaviona

tilastollisen

ajattelun

hyödyntämisen

malli,

kontrollointivaiheessa tapahtuvaa jatkuvaa tilastollista prosessinohjausta.

joka

kuvaa
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Kuvaa
prosessi

Dokumentoi
ongelma

Kerää dataa
avainmittareista
Erityisen
syyn variaatio

Arvioi
vakaus

Yleisen syyn
variaatio
Arvioi
kyvykkyys

Tunnista
mahdolliset
juurisyyt

Analysoi
yleisen syyn
variaatiota

Valitse parhaat
ratkaisut

Tutki syytä ja
seurausta

Toteuta/testaa
ratkaisut
Mittaa
tulokset

Suunnittele ja
toteuta
muutokset
Standardoi

Erityisten syiden käsittely –
Ongelmien ratkaisu

Yleisten syiden käsittely –
Prosessin parantaminen

Kuva 5. Tilastollisen ajattelun hyödyntämisen malli (mukailtu Britz 2000).
Kubiak ja Benbow (2009) lisäävät, että SPC:n ohella muita keinoja prosessin hallintaan
ja ylläpitoon ovat kokonaisvaltainen tuottava kunnossapito (TPM) ja visuaalinen ohjaus.
Kokonaisvaltainen tuottava kunnossapito nojaa ajatukseen, että laitteiden tehokkuus
maksimoidaan ennalta ehkäisevällä huolto-ohjelmalla. Jotta lean-järjestelmä voisi
toimia oikein, kaikkien laitteiden on pystyttävä vastaamaan nopealla aikataululla
asiakkaiden

vaatimuksiin.

TPM-järjestelmä

hyödyntää

historiallista

dataa,

laitevalmistajien suosituksia, valppaiden käyttäjien raportteja, diagnosoivia testejä ynnä
muita tekniikoita häiriöajan minimoimiseksi. Visuaalisen ohjaus puolestaan viittaa
tekniikoihin, joilla prosessin käyttäjät voivat nähdä nopealla vilkaisulla järjestelmän,
tehtaan tai prosessin tilan ja saadun tiedon avulla estämään tai minimoimaan prosessin
variaatiota. Esimerkkejä visuaalisesta ohjauksesta ovat kyltit, värikoodatut tavarat,
aikatauluseinät ja silmiinpistävät suorituskykyindikaattorit. Visuaalinen ohjaus ohjaa
operaattorin fokuksen oikeisiin asioihin. Carreira ja Trudell (2006) lisäävät
kontrollointivaiheen työkaluiksi listaan standardoinnin ja auditoinnin. Likerin (2004)
mukaan standardointi ja oppiminen ovat jatkuvan parantamisen perusta. Vain
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standardoituja prosesseja voidaan systemaattisesti parantaa, jolloin oppiminen on
mahdollista.
Kontrollointi tapahtuu mittausjärjestelmän avulla. Bhasin (2015) mukaan yritys hyötyy
suorituskyvyn mittausjärjestelmästä, jos se ymmärtää tavoitteensa ja valitsee mittarinsa
sen pohjalta. Lean-tuotannossa mittausjärjestelmän on tuettava leanin tavoitteita, kuten
lyhempiä

kiertoaikoja,

pienempiä

inventaariomääriä,

parempaa

laatua

tai

toimitusvarmuutta. Hyvä mittari on vertailtava ja helposti ymmärrettävä. Se on
suhdeluku tai suhde ja se ohjaa ihmisiä toimimaan oikein muuttamalla heidän
käytöstään. Vertailtavuus tarkoittaa sitä, että mittari on verrattavissa ajanjaksojen,
käyttäjien tai kilpailijoiden välillä siten, että voidaan ymmärtää, mihin suuntaan kehitys
on kulkemassa. Suhdeluvut tai suhteet ovat juurikin helposti vertailtavissa. Helposti
ymmärrettävyys tarkoittaa käytännössä sitä, että ulkopuolinen ihminen ymmärtää, mitä
luvulla yritetään saavuttaa. Yrityksen sisäisesti ajateltuna työntekijöiden on pystyttävä
muistamaan luvut helposti ja keskustelemaan niistä. Bhasin (2015) ehdottaa, että
mittaristojen on mahduttava yhdelle TV-ruudulle. Hänen mielestään mittariston tärkein
tarkoitus on kuitenkin muuttaa ihmisten tapaa käyttäytyä. On tärkeää, että yritys mittaa
useita asioita yhtä aikaa mutta fokus on saavuttaa muutosta yhden mittarin avulla
kerrallaan. Schonberger (2008) mukaan mittariston luomisessa tuotannon visuaalisessa
ohjauksessa ei kuitenkaan ole tarpeen käyttää kustannusdataa. Hänen mukaansa on
turhaa käyttää resursseja kustannusten kirjanpitoon, kun on kyse prosessin parantamista
ja kontrollointia varten tehtävistä mittareista. Tiedot kustannuksista motivoivat heikosti
työntekijöitä.

Schonberger

(2008)

ehdottaakin,

että

on

tehokkaampaa

antaa

operaattorien itse vaikuttaa mittareiden ja tavoitteiden asettamiseen. Hän lisää, että
kustannustietoisuutta on parasta levittää kouluttamalla budjetointia työntekijöille ja
asettamalla hintalappuja kalliisiin osiin, kulutustavaroihin ja työkaluihin. Yrityksen
taloudellisesta tilasta on tarpeen informoida neljännesvuosittain.

2.4 Prosessituotannon analysointi ja hukkien poistaminen
Teoreettisen

tarkastelun

keskeisenä

tavoitteena

oli

luoda

ensimmäisen

tutkimuskysymyksen vastausten kautta pohjaa prosessituotannon analysoinnille ja sen
hukkien poistamiselle. Tuotantoprosessin analysointi on aloitettava määrittelemällä,
minkä

tyyppisestä

paperiteollisuuden

prosessituotannosta
yrityksen

on

kyse.

tuotantoprosessin

Tämä

diplomityö

analysoimiseksi

ja

tehdään
hukkien
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vähentämiseksi. Kuten todettua, prosessituotannon tyyppien välillä on eroavaisuuksia
lean-työkalujen sovellettavuudessa. Jotta voisimme ottaa huomioon paperiteollisuuden
aiheuttamat rajoitteet Lean Six Sigman työkalujen soveltamiselle, tarkastellaan tässä
kappaleessa

ensiksi,

mitä

erityispiirteitä

paperiteollisuudella

on

ja

miten

paperiteollisuudessa on aiemmin toimittu hukan poistamiseksi. Lopuksi nämä
yhdistetään kirjallisuuskatsauksessa löydettyihin vastauksiin tuotannon analysoinnista ja
sen hukkien eliminoinnista ja koostetaan synteesi, jonka avulla lähdetään rakentamaan
ratkaisua PK6:n määrähyötysuhteen parantamiseksi.
2.4.1 Paperiteollisuuden erityispiirteet
Lyons et al. (2013) on luokitellut erään paperitehtaan varastoihin tuotettavissa olevaksi
hybridituotannoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että paperitehdas olisi prosessikokonaisuus,
jossa tuotanto on järjestetty osin funktionaalisesti ja osin kiinteästi. Varastoihin
tuotettavissa

oleva

hybridituotanto

(stock

hybrid)

on

nimensä

mukaisesti

tuotevalikoimaltaan niin suppea, että lopputuotteita voidaan tuottaa osin varastoon.
Toisaalta kustomoidussa hybridituotannossa (custom hybrid) tuotetta täytyy muuttaa
asiakasspesifikaatioiden mukaiseksi jo tuotantovaiheessa, joten sitä on vaikea tuottaa
varastoon. (Dennis & Meredith 2000.) Tämä vastaisi paremmin JIT-tuotannon
soveltuvuutta paperiteollisuuteen tutkineiden Lehtosen & Holmströmin (1998)
näkemystä paperiteollisuudesta. Heidän mukaansa markkinoiden sijaitessa kaukana,
toimitusajat ovat joka tapauksessa suuret, jolloin JIT-tuotanto ole paperiteollisuudessa
taloudellisesti kannattavaa. Toisaalta heidän mukaansa asiakkaat haluavat yhä vain
pienempiä ja monimuotoisempia tilauksia, jolloin paine JIT-logistiikalle on suuri ja
asiakkaita lähempänä olevat välivarastot yleisiä. Markkinoiden ollessa lähempänä
löysivät he JIT-tuotannosta saataville hyödyille konkreettista näyttöä. Myös Hämäläinen
ja Tapaninen (2008) nostavat esille pohjoismaisen paperiteollisuuden suuret
inventaariot, joita pidetään asiakkaiden toimitusajan lyhentämiseksi. JIT-tuotannolle
aiheuttaa oman haasteensa paperikoneille luonteenomainen tuotannon pysähdysten
kalleus. Paperiteollisuuden kova kilpailu ja tuotantolaitteiden samankaltaisuus
kilpailijoiden välillä on aiheuttanut sen, että pienet erot käyttöasteessa voivat merkitä
eroa tappion ja voiton tekemisen välillä. (Lehtonen & Holmström 1998.) Lisäksi JITtuotannolle oman haasteensa luo paperikoneilla ajettavien eri paperilaatujen välisten
lajinvaihtojen aiheuttama hylky. Saarela (2013) arvioi lajisyklien pituuden tuplaamisen
hyödyiksi yksittäiselle paperikoneelle vuositasolla 1,2 miljoonaa euroa lajinvaihdoista
tulevan

hylyn

määrän

puolittumisen

seurauksena.

Vastaavasti

toimitusajan
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pidentymisen ja varastotasojen nousun aiheuttaman pääomaksutannusten nousun
vaikutusta Saarela (2013) ei arvioinut. Tuotantoympäristön ja logististen haasteiden
vuoksi paperin tuotannon kustannusten optimointi kokonaisuutena on monimutkainen
yhtälö. Näiden ajatusten perusteella pohjoismainen paperiteollisuus voitaisiinkin nähdä
kustomoivana hybridituotantona, joka joutuu pitämään suuria varastoja logistiikan
hitauden vuoksi.
Lean Six Sigma-projektin määrittelyvaiheen jälkeen on siirryttävä mittaukseen. Rabine
(2010) kirjoittaa artikkelissaan Workable 6-sigma for the paper maker Six Sigman
soveltuvan erityisen hyvin paperiteollisuuden käyttöön sen automaattisesti kerättävän
suuren

prosessidatamäärän

vuoksi.

Hän

väittää

ohjaus-,

säätö-

ja

laadunhallintajärjestelmien datan olevan usein alihyödynnettyjä. Hawes ja Jones (2004)
raportoivat 8-31% parannuksista yhdysvaltalaisten ja brittiläisten paperikoneiden
tehokkuuksiin hyödyntämällä pareto-kaavioita hukkasyiden priorisoinnin esittämiseen.
He painottavat taloudellisen hyödyn selvittämisen merkitystä, jotta merkittävimmät
ongelmat voitaisiin selvittää ensimmäisinä. Heidän mukaansa jokainen hukkasyy tai
ongelma on raportoitava sellaisella tarkkuudella, että henkilö tai pieni ryhmä pystyy sen
ratkaisemaan. He ehdottavat yksinkertaisen raportointijärjestelmän luomista, joka
esittää seuraavat avainmittarit:
-

päivittäin päivittyvä pareto-kaavio arvokkaimmista ongelmista eilisteltä/viime
viikolta/viime kuukaudelta,

-

viime aikaisen tehokkuuden trendi päivittäin, vuoroittain, viikoittain tai
kuukausittain, ja

-

Kymmenen arvokkaimman ongelman trendi.

Lisäksi Hawes ja Jones (2004) ehdottavat taloudellisen kokonaispotentiaalin laskemista,
jotta voidaan ymmärtää minkälaiset säästöt voidaan saavuttaa ilman hukkaa ja
ylimääräisiä tuotannon seisahduksia. He kuitenkin muistuttavat, että markkinatilanne
määrää aina saavutetaanko alentuneiden tuotantonopeuksien tai tuotannon seisahdusten
poistamisesta seuranneella lisääntyneellä kapasiteetilla lisääntyneitä tuloja. Lyons et al.
(2013) mukaan hukkien vähentämiseksi käytettävä asetusaikojen lyhentäminen on
sovellettavissa aloille, jossa on säännöllisiä vaihtoja. Lyons et al. (2013) lisäävät, että
tuotannon tasoittamisen tekniikat soveltuvat hyvin varastoihin tuotettavissa olevaan
hybridituotantoon.

Tämä

toisaalta

tukee

nykyisin

käytössä

olevaa

ajatusta
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paperiteollisuuden tasoitetuista tuotantosykleistä. Lyons et al. (2013), Abdullah (2003)
ja Abdulmalek et al. (2006) ovat yhtä mieltä siitä, että TPM, 5S ja visuaalinen ohjaus
ovat universaaleja työkaluja, jotka sopivat alalle kuin alalle.
2.4.2 Prosessituotannon analysointi ja hukkien poistaminen Lean Six Sigman
avulla
Kun prosessituotannon tyypin aiheuttamiin rajoituksiin on tutustuttu, on helpompaa
lähteä soveltamaan Lean Six Sigman ajatuksia siten, ettei resursseja tarvitse tuhlata
alalle sopimattomiin menetelmiin tai työkaluihin. Kuvaan 6 on koottu Lean Six
Sigmassa käytetty ongelmanratkaisun DMAIC-sykli. Kuvassa 6 nähtävä sykli korostaa,
että vaikka tämä diplomityö toteutetaan kertaluontoisena, on Lean Six Sigman
periaatteen mukaista korostaa jatkuvaa parantamista ja sen syklistä luonnetta. Lisäksi
kuvan 6 keskelle on koottu kunkin vaiheen tälle työlle keskeisimmät työkalut.

Kuva 6. Prosessituotannon analysointi ja hukkien poistaminen DMAIC-syklin avulla.
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Tässä työssä prosessituotannon analysointi alkaa määrittelyllä. Projektin laajuus ja
tavoitteet määritellään ja samalla rajataan prosessi, jota käsitellään. Näin voidaan
määritellä prosessin asiakkaat ja toimittajat. Määrittelyn avulla määritellään myös
prosessituotannoille ominainen kappaleistamispiste. Kappaleistamispisteen jälkeen JITperiaate ja imuohjaus ovat paremmin sovellettavissa prosessituotantoympäristöön. Työn
fokus on paperikonelinjan määrähyötysuhteen parantaminen tuotantolinjalla tehtävin
toimin. Tuotannonsuunnittelun optimointiin liittyvään ongelmaan JIT-tuotannon ja
varasto-ohjautuvan tuotannon välillä ei varsinaisesti tässä työssä oteta kantaa. Prosessi
kuvataan käyttämällä lean-filosofialle keskeistä arvovirtakuvaus-työkalua (VSM).
Toinen vaihe tuotantoprosessin nykytilan määrittelyssä on mittaus. Kvantitatiivinen
data materiaalihukasta ja tuotannon seisahduksista kerätään tehtaan olemassa olevista
hallintajärjestelmistä. Kvalitatiivinen data paperitehtaan erilaisista hukkatyypeistä
kerätään tehtaan henkilöstöltä haastattelujen avulla. Datan avalla luodaan informaatiota
tuotantoprosessin hukkaprofiilista. Kolmas vaihe on hukkaprofiilin analysointi, joka
tapahtuu Hawesin ja Jonesin (2004) tavoin kustannusdataa hukkasyiden priorisoinnin
esittämiseksi. Tässä työssä käytetty priorisointityökalu on vika- ja vaikutusanalyysi.
Neljäs vaihe on luoda parantamissuunnitelma perustuen analysoinnissa priorisoituihin
hukkiin. Suunnitelma tähtää pysyvästi eliminoimaan ja vähentämään juurisyitä
prosessista

tai

parantaa

prosessituotantoon
tehostamiseksi.

soveltuvia

prosessia.

Parantamissuunnitelmassa

lean-työkaluja

Parantamissuunnitelmaa

ja

laatiessa

sovelletaan

periaatteita

tuotantoprosessin

on

muistaa

tärkeää

jälleen

tuotantoprosessin aiheuttamat rajoitukset. Esimerkiksi andon-menetelmään liittyvä
tuotantolinjan pysäyttäminen on useissa prosessituotannoissa hyvin kyseenalaista, sillä
prosessin pysäyttämiseen yleensä lisää ongelmia muualla lämpötilamuutosten ja muiden
vuoksi. Tässä työn ulkopuolelle on jätetty viides vaihe, jonka fokuksena olisi luoda
sellainen kontrollointisuunnitelma, jonka tuloksena hyväksi todetut ratkaisut ja
toimintatavat sekä prosessin suorituskyvyn parannukset säilyisivät.
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3 PAPERIKONELINJA 6:N NYKYTILA JA HUKAT
Tässä luvussa esitellään ja perustellaan käytetyt tutkimusmetodit, minkä jälkeen
kuvataan tutkimusympäristön piirteet. Kuvauksen jälkeen tutkimusympäristönä
toimineen paperikonelinjan nykytilan mittaus tapahtuu tehdastietokannasta saatavan
datan avulla. Linjalla saatuun omakohtaiseen kokemukseen perustuen luodaan
semistrukturoitu haastattelututkimus, jonka tulokset esitellään kappaleen lopussa.
Haastattelututkimuksen luomisen tukena käytetään tehdastietokannan analysoinnista
saatuja lukuja. Haastatteluiden ja kvantitatiivisen datan avulla muodostetaan kuva
tuotantoprosessin nykytilasta ja sen hukista. Lopuksi datasta koostetaan vielä vika- ja
vaikutusanalyysi,

joka

vastaa

toiseen

tutkimuskysymykseen:

”mitkä

ovat

merkittävimmät hukan aiheuttajat PK6-linjalla?”

3.1 Tutkimusmetodi
Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida paperikonelinja 6:n tehokkuutta ja linjalla
tapahtuvia materiaalihukkia. Tutkimus ja prosessin nykytilan kuvaus aloitetaan
määrittelemällä tavoitteet ja ongelmat. Tämä tapahtuu arvovirtakuvauksen avulla.
Arvovirtakuvaus-työkalun tarkoituksena on luoda kokonaiskuva prosessin nykytilasta.
Kokonaiskuvan

luominen

on

ensiarvoisen

tärkeää,

jotta

voitaisiin

välttyä

osaoptimoinnilta. Arvovirtakuvaus on lisäksi tärkeä siksi, että se auttaa visualisoimaan
flow:n eli tuotteen virtauksen sekä hukan.

Arvovirtakuvauksen apuna käytetään

tehdastietokannasta saatavaa dataa tunnuslukujen laskemiseksi. Tehdastietokannan
dataa käytetään myös materiaalihukan määrien selvittämiseksi hylkäyssyittäin.
Hylkysyiden priorisoimiseksi tämä data yhdistetään kustannuslaskennan tarjoamaan
dataan, jolloin voidaan esittää hylkäyssyyt niiden aiheuttamien kustannusten mukaisessa
järjestyksessä, kuten Hawes ja Jones (2004) ehdottavat. Lisäksi asiakaspalvelun
tarjoamat tiedot asiakashylkäyksistä ja niiden aiheuttamista suorista kustannuksista
yhdistetään dataan, jotta kaikki hukkaa aiheuttavien juurisyiden kustannukset saataisiin
selville.
Perustuen kvantitatiivisesta datasta laskettuihin kustannuksiin, valitaan lisätarkasteluun
konevaiheittain tärkeimmät materiaalihukan tyypit. Aiemmin työhistorian aikana
hankittua omakohtaista kokemusta hyödyntäen luodaan kvantitatiivisen datan rinnalle
semistrukturoitu haastattelututkimus eli teemahaastattelu, jolla pyritään selvittämään eri
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hylkäyssyiden havaittavuus. Teemahaastattelu valittiin tutkimusmetodiksi erityisesti sen
avoimuuteen rohkaisevan luonteen vuoksi. Näiden lisäksi haastattelututkimus pyrkii
kartoittamaan juurisyitä ja kehitysideoita liittyen materiaalihukkaan ja muiden
hukkatyyppien vaikutuksiin varsinaiseen materiaalihukkaan. Haastattelu suoritetaan
paperikonelinjan henkilöstön, tehdasintegraatin sisäisen asiakkaan (arkittamon) sekä
tuotannon suunnittelusta vastaavan henkilöstön kanssa. Lopuksi teemahaastatteluilla ja
ja tietokannasta saatu

data

yhdistetään vika-ja vaikutusanalyysissä (FMEA)

merkittävimpien hukkien määrittämiseksi. FMEA valittiin tähän tutkimukseen
työkaluksi,

koska

pelkät

suorat

hylkäysten

kustannukset

eivät

kannusta

asiakaskeskeiseen ajatteluun. Tässä tutkimuksessa käytetään FMEA:ta ja sitä varten
laskettua havaittavuuskerrointa, jotta voitaisiin priorisoida eniten asiakasta haittaavat
hukat. Vaikeasti havaittavien hukkien priorisointi on tärkeää, sillä niiden pääseminen
havaitsematta asiakkaalle on todennäköisintä aiheuttaen suurimman riskipotentiaalin
katastrofille myöhemmin. Nykytilan mittauksen ja analysoinnin kulku on kuvattu
kuvaan 7.

Kuva 7. Paperikonelinja 6:n nykytilan mittaus ja analysointi.
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3.2 Paperikonelinja 6:n arvovirtakuvaus
Paperikonelinja 6 on osa Stora Enson Oulun tehdasintegraattia, joka koostuu
sellutehtaasta, paperikonelinjoista 6 ja 7 sekä omasta arkittamosta. Stora Enson Oulun
tehdas

on

yksi

maailman

hiokevapaiden taidepainopapereiden

suurimmista
valmistajista,

ja
sillä

nykyaikaisimmista
sen

yhteenlaskettu

tuotantokapasiteetti on 1 125 000 tonnia vuodessa. Paperikonelinja 6:n pääraaka-aine,
happivalkaistu pitkäkuituinen mäntysellu, pumpataan tehtaalle omasta sellutehtaasta.
Paperin päällystyksessä käytettävät pigmentit ja pohjapaperin toinen pääraaka-aine,
lyhytkuituinen eukalyptuksesta valmistettu sellu, tuodaan säännöllisin väliajoin
tehdasalueen

satamaan.

Linjan

lopputuotteen

päämarkkina-alueet

sijaitsevat

Euroopassa, jonne suuntautuu noin kolme neljännestä kaikista toimituksista.
Paperikonelinja 6:n tuotteet on tarkoitettu korkealaatuisiin, vaativiin painotöihin, kuten
vuosikertomuksiin, esitteisiin ja muuhun markkinointimateriaaliin sekä taide- ja
kuvakirjoihin. Linjan tuottamat tuotemerkit ovat superkalanterilla viimeistelty
kiiltäväpintainen LumiArt ja mattakalanterilla viimeistelty silkkimattapaperi LumiSilk.
Avainasiakkaiksi

määritellyt

tuotemerkeillään.

Linjan

2

paperitukkuliikkeet

tuottamien

myyvät

paperilaatujen

niitä

myös

grammapainot

omilla

vaihtelevat

2

130g/m :sta 300g/m :iin. Paperikonelinja 6:n näkökulmasta merkittäviä asiakkaita ovat
myös Oulun oma arkittamo ja Belgiassa ja Iso-Britanniassa sijaitsevat Stora Enson
arkittamot.
Paperikonelinja 6 on niin kutsuttu off-line paperikonelinja, eli siinä pohjapaperi
tuotetaan katkeamattomana perälaatikolta viira-, puristin- ja kuivatusosan läpi
kiinnirullaimelle, mutta muut koneen osat ovat erillisiä yksiköitä. On-line linjoissa vain
pituusleikkurit ovat erillisiä yksiköitä. PK6-linja jaetaan usein pohjapaperikoneeseen
(PK6), paperinpäällystyskoneeseen (PPK6), lopputuotteen kiillottamisesta vastaaviin
matta- ja superkalantereihin (MK61, SK61 ja SK62) sekä paperin lopulta asiakasrulliksi
leikkaaviin

pituusleikkureihin

(PL61

ja

PL62).

Paperi

kulkee

rullattuna

konerullatambuureiden ympärille reilussa kahdeksan metrin rainaleveydessä aina
pituusleikkureille saakka. PK6-linjan laskennallinen trimmileveys, eli myyntikelpoisen
tuotannon leveys, on 8210mm. Lisäksi linjalla on kaksi välirullainta, VR61 ja VR62,
joita käytetään paperin paikkaamiseen ja konerullien yhdistämiseen. Asiakasrullien
uudelleen viimeistelyyn on linjalla käytössä kaksi uudelleenrullainta UR61 ja UR62.
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Kaksi rullapakkauskonetta, RPK61 ja RPK62, hoitavat PK6-linjan asiakasrullien lisäksi
viereisen paperikonelinja 7:n rullien pakkaamisen. Linja on kuvattu kuvaan 8
arvovirtakuvaus-työkalua käyttäen.
Varsinaisen paperikonelinjan lisäksi kuvaan 8 on kuvattu linjan kannalta olennaiset
toimijat. Linjan toimittajat, esimerkiksi paikallinen sellutehdas, toimittavat raaka-aineita
lähes poikkeuksetta linjan kulutusta seuraten erilaisiin säiliöihin ja kaupintavarastoihin.
Vain poikkeustilanteissa, kuten tuotannon seisahduksissa, ollaan linjalta yhteydessä
toimittajiin ja vastavuoroisesti toimitusvaikeuksissa toisin päin. Raaka-aineita
toimitetaan pohjapaperikoneen lisäksi myös muihin yksiköihin. Päällystyskoneen
päällystyspastan valmistamiseksi pastakeittiön ja varastoalueen säiliöihin toimitetaan
säännöllisesti päällystyspigmenttejä ja –kemikaaleja sekä päällysteen kuivattamiseksi
poltettavaa

nestekaasua.

Pituusleikkurit

rullaavat

paperin

pois

teräksisiltä

konerullatambuureilta pahvisille hylsyille, jotka toimitetaan säännöllisesti alakertaan.
Rullapakkauskoneet tarvitsevat toimiakseen rullakääreitä ja päätylappuja ja lisäksi
useampi konevaihe tarvitsee säännöllisiä liimatoimituksia häiriytymättömän toiminnan
takaamiseksi.
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Kuva 8. PK6-linjan arvovirtakuvaus.
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Itse paperikonelinja 6:n mielletään loppuvan pakkauksen jälkeen. Pakkauksesta valmiit
asiakasrullat matkaavat terminaalivarastoon, josta ne toimitetaan asiakkaille. Tehtaan
omalle

arkittamolle

menevät

rullat

matkaavat

erillisellä

kuljettimella

korkearullavarastoon eli arkkirullavarastoon (ARV), josta arkittamo itse tilaa rullia
kulutuksensa mukaan. Paperikonelinjojen, arkittamon ja terminaalin toimintaa ohjaa
tuotannon ohjaus ja suunnittelu LumiNet-tehdastietojärjestelmän avulla. LumiNet pitää
sisällään

tuotannonsuunnittelu-,

tuotannonseurantajärjestelmän.

tilausten

käsittely

Kunnossapito-,

ja

laskutus-

asiakaspalveluja

sekä

henkilöstönhallinnan

järjestelmänä toimii SAP. Lisäksi laadunhallintajärjestelmänä toimii tehtaan oma
OLGA-järjestelmä, joka on yhteydessä erilaisiin prosessia reaaliaikaisesti seuraaviin
laitteisiin,

sekä

laboratoriomittauksiin.

Pohjapaperikoneen,

päällystyskoneen

ja

kalantereiden prosesseja hallitaan Metson DNA-automaatiojärjestelmän avulla. Lisäksi
linjalla on erillisiä esimerkiksi Siemensin Simaticilla toteutettuja logiikoita, jotka eivät
ole suoraan yhteydessä DNA-järjestelmään, sekä selainpohjaisia sovelluksia, jotka
hyödyntävät muiden järjestelmien tietokantoja.
Materiaalivirta linjan sisällä on toteutettu työntöohjatusti, joskin ajot suunnitellaan
asiakastilauksiin perustuen. Tuotannonsuunnittelu saa tiedot tilauksista LumiNetin
kautta ja suunnittelee kappaleistamispisteenä toimivalle pituusleikkurille niin kutsutun
ajo-ohjelman, jonka mukaan määräytyvät pohjapaperikoneelta tuotettavat paperilaatujen
määrät. Pohjapaperikoneelta tuotetaan pääsääntöisesti vain kokonaisia konerullia, joiden
koko on noin 35 tonnin paikkeilla. Ajojen koko siis määritellään tonnilleen
pituusleikkureiden

tilausten

ja

linjan

arvioidun

hävikin

avulla,

mutta

pohjapaperikoneelta tuotetun paperin määrä saattaa ylittää tilausten vaatiman määrän
reilustikin. Konerullat liikkuvat linjan sisällä nostureiden, kiskostojen ja vaunujen
avulla. Kuten kuvasta 8 näkee, jokaisen konevaiheen välissä on välivarasto. Linjassa on
käytettävissä

yhteensä
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konerullatambuuria,

joten

linjan

välivarastojen

yhteenlasketulla kassalla on luonnollinen yläraja. Linjan häiriytymättömän toiminnan
varmistamiseksi linjakassan yläraja on korkeintaan 34 riippuen tilanteesta, sillä
päällystyskone, välirullaimet ja kalanterit varaavat käyttöönsä aukirullattavan ja
kiinnirullattavan konerullan. Lisäksi päällystyskone ja pohjapaperikone suorittavat
konerullavaihdot

niin

sanotusti

lentävinä,

jolloin

koneen

pysäyttäminen

vaihtotambuurin odottamiseksi on mahdotonta. Linjakassan eläminen on nähtävillä
kuvassa 9. Kuvassa 9 nähtävä linjakassan syklisen aaltoileva liike on seurausta
neliöpainon vaihtumisesta linjassa, sillä painavampien neliöpainojen (250-300 g/m2)
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läpimenoaika per konerulla on huomattavasti lyhyempi kuin kevyiden neliöpainojen
(130-150g/m2). Ajosykli PK6-linjalla noudattaa kaavaa, jossa silkkilaaduilla noustaan
neliöpainoissa ylöspäin 130g/m2:sta aina 300g/m2:öön ja kiiltävillä laaduilla tullaan niin
kutsutusti alas. Ajosyklin pituus on arvioitavissa kuvasta 10 (raskaalta laadulta
raskaalle). Sen pituus vaihtelee ja on noin 5-7 päivää, riippuen tilauskannasta. Kuvia 9
ja 10 vertaamalla näkee selkeästi sen miten raskaammalle siirryttäessä linjakassa
kasvaa, sillä pohjakone tuottaa konerullia nopeammin kuin pituusleikkurit ehtivät
leikata.
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Kuva 9. Linjakassatrendi heinäkuu 2016.
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Kuva 10. Pohjapaperikone 6:n ajosyklit heinäkuu 2016.

44
Kuvaan 11 on otettu linjakassatrendi vuoden 2016 toiselta kvartaalilta. Siitä voidaan
todeta, että linjakassan aiheuttamat ajettavuusongelmat eivät selvästikään ole yhden
konevaiheen syytä, vaan piikkien (linjakassa >30) aiheuttajina toimivat vuorotellen
päällystyskoneen, superkalantereiden ja leikkureiden kassat. Karkeasti voitaisiin
kuitenkin sanoa, että päällystyskoneen ongelmat vaikuttavat myös superkalantereihin.
Kun päällystyskone vihdoin saadaan toimimaan katkoitta, ei linjakassa käänny heti
laskuun, vaan päällystyskoneen läpäisykyvyn ollessa superkalantereita parempi ja
leikkureiden seisoessa ilman ajettavaa, pienetkin ongelmat superkalantereilla näkyvät
SK6:n kassan ja linjakassan roimana kasvuna. Näin voisi luonnehtia kuvassa 11 näkyviä
sekä touko-, että kesäkuun loppujen piikkejä.

Päällystyskone näkyy selkeänä

kassatilanteen huonontajana toukokuun alun ja huhtikuun lopun piikeissä, kun taas
pituusleikkuri vaikeudet näkyvät huhtikuun alussa ja kesäkuun puolenvälin tienoilla.
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Kuva 11. Linjakassatrendi huhtikuu – kesäkuu 2016.
Normaalin työntöohjatun materiaalivirran lisäksi kuvaan 8 on piirretty vaihtoehtoisia
reittejä ja hahmoteltu alueet, joissa tuotevirrat ovat konerullien ja asiakasrullien
muodossa. Pohjapaperikoneen tuottaessa runsaasti vikoja, kuten reikiä, rullataan
konerullat välirullain 61:llä reikien paikkaamiseksi ja siten päällystyskoneen katkojen
välttämiseksi. Lisäksi myös pohjakoneen katkotilanteissa yhdistetään kaksi vajaata
konerullaa välirullaimen avulla tekemällä paperiin liitos eli karvi. Samat ideat pätevät
päällystyskoneen jälkeiseen VR62:een. Pohjapaperilaaduissa ei ole eroja silkki- ja
kiiltävien laatujen välillä. Vain pohjapaperin neliöpainoissa on eroavaisuuksia.
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Eriytyminen silkki- ja kiiltäviin laatuihin tapahtuu

päällystyskoneella, jossa

päällystyspastojen koostumus vaihtelee halutun kiillon ja neliöpainon mukaan.
Superkalantereille ja mattakalanterille on siis olemassa erilliset välivarastot. Nämä
varastot kuitenkin yhdistyvät pituusleikkureille mentäessä, sillä leikkurit leikkaavat
rullia laadusta riippumatta.
Asiakasrullapuolella vioittuneet sekä terminaalista tai arkittamolta palautetut rullat
ohjataan niin sanottuun vihirullavarastoon, joka sijaitsee tuotantokerroksen lattialla.
Sieltä ne ohjataan uudelleenrullaukseen, jossa ylimääräisistä tai vioittuneista rullista
saadaan tilaukseen meneviä asiakasrullia. Uudelleenrullaimia käytetään myös kapeiden
asiakasrullien tuotantoon, sillä pituusleikkureiden asemien leveydet eivät mahdollista
kapeimpien rullien ajamiseen. Lähtörullat näille kapeille rullille ajetaan luonnollisesti
pituusleikkureilta. Jälkikäsittelyn asiakasrullien materiaalivirtaa on pyritty kuvaamaan
kuvassa 12.

Kuva 12. Asiakasrullien virtaus.
Henkilöstön määrä per konevaihe on kuvattu kuviin 8 ja 12. Kuvattujen työntekijöiden
lisäksi linjan konerullaliikenteestä vastaa mahdollisesti yksi prosessinhoitaja, jos linjan
tilanne sitä vaatii. Prosessivaiheittain on merkattu toimintasuunnitelman mahdollistamat
liukumat henkilömäärissä. PK6-linjalla työskennellään kolmessa vuorossa vuorokauden
ympäri.
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3.3 Paperikonelinja 6:n nykytilan mittaus
3.3.1 Arvovirtakuvauksen mittarit
Rotherin ja Shookin (1999) ehdotuksen mukaisesti arvovirtakuvauksen jokaisen
prosessivaiheen yhteyteen on syytä lisätä projektin kannalta kriittistä tietoa. Tässä
tutkimuksessa

LumiNet-tehdastietojärjestelmästä

sekä

Metso

DNA-

automaatiojärjestelmän tietokannasta laskettiin jokaisen prosessivaiheen läpimenoajan
(englanniksi cycle time, CT),

aikahyötysuhde (AHS), pituushyötysuhde (PHS) ja

keskeytymättömän tuotannon aikainen keskimääräinen nopeus metreinä per minuutti
konevaiheen läpi. Superkalantereiden ja pituusleikkureiden tapauksessa kyseessä on
koneiden

keskimääräinen

yhteenlaskettu

nopeus.

Lisäksi

koko

PK6-linjan

läpimenoaika, kokonaishyötysuhde (KHS), määrähyötysuhde (MHS), aikahyötysuhde,
pituushyötysuhde, arvoa lisäävä aika (englanniksi Value Added Time, V/A) ja
suhteellinen tehokkuus ovat esitettynä kuvassa 13.
Rother ja Shook (1999) ehdottavat läpimenoajan määritelmäksi aikaa, joka kuluu tietyn
tehtävän toistamiseksi kuluvaa aikaa, eli uuden tehtävän suorittamisen alkamisen ja
tämän jälkeisen tehtävän alkamisen välistä aikaa. Tässä tutkimuksessa käytetään
konerullien valmistumisen välistä aikaa läpimenoajan laskemiseen. Käytetty data on
suoraan automaatiojärjestelmästä, joten kyseessä on automaation tekemää dataa, eikä
ihmisten

kirjauksia.

Häiriöiden

suodattamiseksi

on

superkalantereiden

ja

pituusleikkureiden laskennasta suodatettu kaikki yli 120 minuutin vaihtovälit.
Pohjapaperikoneen, päällystyskoneen ja mattakalanterin laskennasta on suodatettu pois
kaikki yli 60 minuutin vaihtovälit. Aiemman kokemuksen perusteella prosessivaiheiden
sisältämien häiriöiden vuoksi on järkevämpää myös käyttää mediaaniarvoa aritmeettisen
keskiarvon sijaan. Lisäksi konerullien läpimenoaika vaihtelee voimakkaasti riippuen
neliöpainosta. Kalantereiden läpimenoaika on laskettu erikseen sekä matta-, että
superkalantereille. Superkalantereiden läpimenoajat on saatu yhdistämällä molempien
koneiden läpimenoajat samaan taulukkoon ja valitsemalla mediaaniarvo, joka on jaettu
kahdella. Leikkureiden laskenta on toteutettu samalla tavalla.

Rullapakkakoneen

läpimenoaika on asiakasrullaa kohden ja laskettu mediaanina PK6:lla tuotettujen rullien
pakkaustapahtumien välillä. Läpimenoajat on esitetty taulukossa 4. Läpimenoajat on
otettu normaalilta tuotantojaksolta reilun kahden viikon aikaväliltä 1.-16.8.2016.
Taulukko 4. Konevaiheiden läpimenoajat.
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Konevaihe

PK6

PPK6

SK6/MK6

PL6

Minimi CT

29min

25min

22,5min/25min

25min

Maksimi CT

60min

60min

90min/60min

90min

Keskiarvo CT

43min

39min

39/42min

38min

Mediaani CT

40min

37min

38/40min

38min

Häiriöosuus

2,9%

8,3%

12,2%/4,0%

13,3%

Arvo

Teoriassa siis kaikkien laitteiden pysyessä poissa häiriöltä, pullonkaulana toimii
prosessin ensimmäinen yksikkö pohjapaperikone. Todellisuus ei kuitenkaan vastaa tätä,
kuten kuvasta 9 (s.44) voitiin jo huomata. Pohjakoneen tehokkuus kärsii myöhempien
vaiheiden

läpäisyn

häiriöistä,

sillä

konerullatambuurit

loppuvat

kesken,

jos

pituusleikkureilla ei tambuureja saada tyhjennettyä paperista. Linjakassan ylittäessä 30
rajan on viimeistään siinä vaiheessa pudotettu pohjakoneen nopeutta ja myöhemmin
usein on pohjakone pakotettu ajamaan kiinnirullaimelta paperirata suoraan pulpperiin
kierrätystä varten. Pohjapaperikoneen ja päällystyskoneen luonteeseen kuuluu se, että
katkoja ja seisahduksia vältetään viimeiseen asti, sillä koneen takaisin käyntiin ja
paperiradan rullaimelle saaminen vaatii aikaa ja resursseja. Taulukon 4 alareunaan on
koottu kuinka suuri prosenttiosuus jäi otannan rajauksen ulkopuolelle, eli läpimenoaika
ylitti asetetut suodatusrajat. Mitä pitemmälle prosessissa mennään, sitä korkeampi on
häiriöiden osuus, sillä luonnollisesti edeltävän vaiheen häiriöt aiheuttavat tuotannon
pysähtymisen myös jälkimmäisessä vaiheessa. Kalantereiden häiriöajoista on suodatettu
pois vaihdokset mattajaksolta kiiltävälle ja toisin päin.
Myös varastojen kiertoajat on esitetty kuvassa 13 (s.52). Lean-filosofian mukaisesti
varastossa vietetty aika on hukkaa. Kiertoaikojen arvot on saatu laskemalla LumiNettehdastietojärjestelmästä

saatujen

peräkkäisten

konevaiheiden

konerullien

valmistumisen rekisteröimisaikojen erotus, laskemalla niiden mediaani ja vähentämällä
mediaanista itse konevaiheen läpimenoaika. Asiakasrullien kohdalla on laskettu aika,
joka menee ennen kuin rulla pääsee leikkurilta lopulliseen pakkaukseen eli pakkauksen
punnitushetken ja pituusleikkurin leikkaushetken erotus, terminaalirullien kohdalla
laivaus ja punnitushetken erotus ja arkitukseen menevien rullien kohdalla arkitushetken
ja punnituksen välinen erotus. Lopullisella pakkauksella tarkoitetaan hetkeä, jolla
asiakasrulla on pakattu lopulliselle tilaukselle, eli matkalla terminaaliin tai
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arkkirullavarastoon rikkoontuneiden rullien kohdalla tämä tarkoittaa palautuksen ja
korjauksen jälkeistä pakkausta. Mediaaniarvojen lisäksi keski- ja maksimiarvot on
esitetty taulukossa 5.
Taulukko 5. Varastojen kiertoajat.
Varasto

PK6-

PPK6-

PPK6

SK6

Maksimi

108h

19h

15h

974h

4917h

5380h

Keskiarvo

8h 31min

4h 2min

2h 36min

1h 41min

112h

248h

Mediaani

4h 53min

3h 3min

1h 48min

22min

77h

134h

Arvo

SK6-PL6 PL6-RP6

RP6-TV

RP6ARV

Kuvaan 13 (s. 52) on läpimenoaikojen lisäksi laskettu jokaisen konevaiheen
aikahyötysuhde,

pituushyötysuhde

ja

keskeytymättömän

tuotannon

aikainen

keskimääräinen nopeus metreinä per minuutti. Aikahyötysuhteen laskukaava on
AHS =

jossa

,

käyntiaika

(1)

= teoreettinen käyntiaika - tilauspuuteseisokit – suunnitellut

kunnossapitoseisokit,
seisokkiaika = tuotannosta johtuvat seisokit + suunnittelemattomat
kunnossapitoseisokit,
katkoaika

= käyntiaika, jolloin paperirata ei ole kiinnirullaimella tai

koneen nopeus on alle ajonopeuden.
Pituushyötysuhteen laskukaava on
PHS =

.

(2)

Keskimääräisen nopeuden on laskettu vain käyntiajalta ja käytännön rajoitusten vuoksi
on käyntiajasta rajattu koneen ryömittäminen pois. Koko linjan AHS on sama kuin
pohjakoneen AHS. Linjan PHS lasketaan kaavalla
PHSlinja =

,

(3)
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jossa

PHSPK

= pohjapaperikoneen pituushyötysuhde,

PHSPPK

= päällystyskoneen pituushyötysuhde,

PHSSK/MK

= kalanterointivaiheen pituushyötysuhde,

PHSPL

= pituusleikatun tuotannon pituushyötysuhde.

Pituushyötysuhteen heikkoutena on kuitenkin pidetty sitä, että se perustuu ihmisten
tekemiin hylkäyskirjauksiin tehdastietojärjestelmässä. Linjan materiaalitehokkuutta
kuvaamaan

onkin

luotu

mittari,

määrähyötysuhde,

joka

perustuu

todellisiin

tuotantomääriin hylkäysten sijaan. Määrähyötysuhteen laskukaava on
,

jossa

(4)

MYT(RP6)PK6

= PK6-linjan pakattu myyntituotanto,

v(PK6)ka

= pohjapaperikoneen keskimääräinen nopeus,

l(PL6)max

= pituusleikkureiden maksimi trimmileveys,

ρA(RP6)ka

= pakatun tuotannon keskimääräinen
neliöpaino,

tuotantoaika

= käyntiaika – seisokkiaika – katkoaika
=

määrätyllä aikavälillä.
Teoriassa määrähyötysuhteen kuuluisi olla sama kuin pituushyötysuhteenkin, jos
kirjaukset tapahtuisivat kilolleen oikein. Kuten kuvasta 13 (s.52) nähdään, näin ei
kuitenkaan

ole.

Määrähyötysuhteeseen

vaikuttavat

myös

uudelleenrullaimen

tuotannosta tehtävät hylkäykset, linjan pituushyötysuhde laskee vain pituusleikkureilta
tuotetun ja suoraan sen jälkeen hylätyn tuotannon. Lisäksi määrähyötysuhteeseen
vaikuttavat myöhemmin kuvailtavat konerullahylkäysten kirjautumatta jäämiset, jotka
eivät luonnollisesti näy pituushyötysuhteissa. Kumpaankaan mittariin ei nykyisellään
tosin vaikuta pakkakoneen jälkeen arkittamolla hylätty tuotanto, ellei sitä erikseen
kirjata saliinpalautuksina. Terminaalista palautetut ja hylätyt rullat kirjautuvat
molempiin hyötysuhteisiin. Määrähyötysuhteen laskennassa käytettyyn keskimääräiseen
neliöpainoon lasketaan vain terminaalivarastoon menevät rullat, mikä vääristää osiltaan
myös laskentaa.
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Määrähyötysuhteen ja aikahyötysuhteen tuloa kutsutaan kokonaishyötysuhteeksi. KHS
on linjan seuratuin mittari, sillä se kuvaa parhaiten saavutettua linjan tehokkuutta. KHS
ei kuitenkaan ota huomioon pohjakoneen nopeuden alentamista. Kuvaan 13
sisällytettyjen

hyötysuhteiden

otannan

aikaväli

on

heinäkuu

2016.

Pituushyötysuhdeluvut, pohjakoneen aikahyötysuhde ja kokonaishyötysuhde on otettu
suoraan LumiNetin omista tunnusluvuista. Muiden vaiheiden aikahyötysuhteet on itse
laskettu jälkikäteen käyttäen hyväksi DNA-automaatiojärjestelmän nauhoittamaa dataa.
LumiNet tarjoaa myös valmiiksi lasketun aikahyötysuhteen PPK6:lle, mutta se ei ota
huomioon

kaavarinvaihdon

aikaista

ryömittämistä

hukka-aikana,

joten

tässä

tutkimuksessa haluttiin käyttää itse laskettua arvoa.
Lisäksi kuvaan 13 on lisätty koko linjan arvoa lisäävä aika eli konevaiheiden
läpimenoaikojen yhteenlaskettu summa ja suhteellinen tehokkuus. Suhteellinen
tehokkuus on koko linjan arvoa lisäävän ajan ja yhteenlasketun läpimenoajan suhde.
Koko linjan läpimenoaikaan ei ole laskettu tilauksen saamisen ja tilauksen ajon
aloittamisen välistä viivettä, jonka keskiarvo on karkeasti arvioituna suunnitellun
ajosyklin (n. 5-7 vuorokautta) puolikkaan verran. Läpimenoaika ei sisällä myöskään
lopputuotevarastojen, eli ARV:n ja terminaalivaraston, kiertoaikaa, eikä kuljetukseen
kuluvaa aikaa.
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Kuva 13. Arvovirtakuvaus mittareilla.
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3.3.2 Hukkaprofiili PK6-linjalla
PK6-linjan hylätyn tuotannon määrät eli hukkaprofiili oli määritettävissä LumiNettehdastietojärjestelmän

tietokannasta

saatavasta

datasta.

Hylkäykset

tapahtuvat

käyttäjälähtöisesti. Käyttäjät määrittelevät hylkäyssyyn ja kirjaavat hylätyt metrimäärät,
joista tietokone laskee hylätyt tonnit. Konerullahylkäyksille ja asiakasrullahylkäyksille
on olemassa omat syykoodinsa. Myös arkitetulle tuotteelle on olemassa omat
hylkäyskoodinsa.

Fyysisesti

hylätty

tuote

kierrätetään

pulppereiden

kautta

hylkysäiliöihin, joista sitä voidaan käyttää uudelleen neitseellisen kuidun (sellun)
korvaajana.
LumiNet-järjestelmässä

hylkykirjaukset

rekisteröidään

aina

paperin

viimeksi

tuottamalle konevaiheelle. Eli hylkäyksen tapahtuessa ennen päällystystä, kirjataan
hylkäys pohjapaperikoneelle. Hylkäyksen tapahtuessa päällystyksen jälkeen, mutta
ennen kalanterointia, hylkytonnit kohdistetaan päällystyskoneelle. Hylkäystapahtumat
eivät kohdistu siis välttämättä todelliselle hylyn aiheuttajalle, sillä hylkäyksen syy voi
olla esimerkiksi huono pohjapaperin profiili tai juurisyy voi olla liian kapeana
pohjapaperikoneelta

ajettu

paperirata,

joka

voi

aiheuttaa

ongelmia

vasta

kalanteroinnissa. Riippuen siitä, tapahtuuko hylkäys kalanteroinnin kiinni- vai
aukirullauksessa, kohdistuu hylkäys joko kalanterille tai päällystyskoneelle, mutta ei
pohjapaperikoneelle. Sama idea pätee myös myöhemmissä konevaiheissa. Kaikki
asiakasrullahylky kohdistuu pituusleikkureille tai uudelleenrullaimille, riippumatta siitä
onko aiheuttaja ollut esimerkiksi huolimaton trukkikuski, huono profiili pohjapaperissa
tai muu vastaava. Arkitetun pallettituotannon hylkäykset vastaavasti kohdistuvat
arkkileikkureille riippumatta hylkäyssyystä.
Hawes ja Jones (2004) ehdottavat pareto-kaavioiden ja hukkarankingin luomista
hukkasyiden

priorisoinnin

selvittämisen

merkitystä,

esittämiseen.
jotta

He

painottavat

merkittävimmät

ongelmat

taloudellisen

hyödyn

voitaisiin

selvittää

ensimmäisinä. Heidän mukaansa jokainen hukkasyy tai ongelma on raportoitava
sellaisella tarkkuudella, että henkilö tai pieni ryhmä pystyy sen ratkaisemaan. On siis
selvää, ettei tehdastietojärjestelmästä saatava data sellaisenaan vielä riitä priorisoimaan
hylkysyitä. Seuraavanlaisia toimia tehtiin datan suodattamiseksi:
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pohjien (tambuurille aukirullauksessa konerullan vaihdon jälkeen jäävän paperi)
koot luokiteltiin alle 400 metrin pohjiin, 400-4000 metrin pohjiin ja yli 4000
metrin pohjiin,



yli 400 metrin pohjista vähennetty 400m pohjan paino, hylyksi laskettu siis
ylimenevä osuus

Pohjien kokoon on syytä kiinnittää huomiota, koska alle 400 metrin pohjat on yleensä
mielletty hyväksyttäväksi pohjan kooksi. Taulukossa 6 on esitetty jakauma, joka
kuitenkin osoittaa, että pohjien koot vaihtelevat runsaasti huolimatta siitä, että pohjan
hylkäyssyynä käytetään ”pohjaa”, vaikka syy hylkäykseen on ollut todennäköisesti
jokin muu.
Taulukko 6. Heinäkuun 2016 konerullapohjien pituuksien jakauma.
Tuottanut konevaihe ja
vaihteluväli
PK6
1-500
501-1000
1001-1500
1501-2000
2001-2500
2501-3000
3001-3500
3501-4000
4001-4500
4501-5000
PPK6
1-500
501-1000
1001-1500
1501-2000
2001-2500
2501-3000
3001-3500
3501-4000
4001-4500
4501-5000
11501-12000
SK61
1-500
501-1000
1001-1500
1501-2000
2501-3000
SK62
1-500
501-1000
1001-1500
1501-2000
MK61
1-500

Lk
m
532
416
71
19
4
8
4
1
2
3
4
838
513
220
27
20
15
18
10
5
6
3
1
186
123
56
4
2
1
148
93
41
12
2
419
341

Prosenttiosuus
lkm
78.2 %
13.3 %
3.6 %
0.8 %
1.5 %
0.8 %
0.2 %
0.4 %
0.6 %
0.8 %
61.2 %
26.3 %
3.2 %
2.4 %
1.8 %
2.1 %
1.2 %
0.6 %
0.7 %
0.4 %
0.1 %
66.1 %
30.1 %
2.2 %
1.1 %
0.5 %
62.8 %
27.7 %
8.1 %
1.4 %
81.4 %

Pituuksien
summa
221128
75523
45377
23298
6557
17749
10346
3001
7287
12673
19317
572501
183234
135360
33057
35630
34576
48666
31609
18237
25699
14499
11934
91530
43815
36499
5159
3086
2971
80131
33618
27530
15271
3712
169903
100154

Prosenttiosuus
pituudesta
34.2 %
20.5 %
10.5 %
3.0 %
8.0 %
4.7 %
1.4 %
3.3 %
5.7 %
8.7 %
32.0 %
23.6 %
5.8 %
6.2 %
6.0 %
8.5 %
5.5 %
3.2 %
4.5 %
2.5 %
2.1 %
47.9 %
39.9 %
5.6 %
3.4 %
3.2 %
42.0 %
34.4 %
19.1 %
4.6 %
58.9 %
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501-1000
1001-1500
1501-2000

53
17
8

12.6 %
4.1 %
1.9 %

35853
20602
13294

21.1 %
12.1 %
7.8 %

Pohjien lisäksi datasta on eriytetty niin sanottu normaali reunanauha, joka leikataan
pituusleikkureilla radan kaventamiseksi trimmileveyteen. Trimmattu reunanauha
mielletään trimmihylyksi. Trimmauksen tehokkuutta, jota vähentävät niin kutsutut
nutikat ja trimmattu reunanauha, seurataan erikseen.


Trimmileveyden (8210mm) ylittävä reunanauha on eriytetty. Yli 8210mm
menevää reunanauhaa ei mielletä hukaksi MHS- eikä PHS-laskennassa ja
LumiNet

nykyisellään

listaa

pituusleikkurilla

leikatun

leveyshylyn

lajinvaihtohylyn syykoodilla.
LumiNetin hylkäysjärjestelmän perustuessa operaattoreiden tekemiin kirjauksiin, on
myös selvää, että hylkäyskirjaukset voivat sisältää virheitä. Asiakasrullia joudutaan
hylkäämään järjestelmästä kvartaalittain tehtävien inventaarioiden yhteydessä koodilla
457, ”Tehdastk->Ei tietoja”. Näiden rullien aiempia tapahtumia seuraamalla voidaan
silti päätellä, miksi kyseiset rullat ovat hävinneet eli todennäköisesti hylätty
tiedottomana. Liitteessä 3 on eriteltynä lisäselvitys helmikuu-heinäkuu 2016
hylkysyyllä ”Tehdastk->Ei tietoa” hylätyistä rullista.


Liitteessä 2 457-koodilla hylätyt rullat on poikkeuksellisesti poimittu 100pv
ajalta harvakseltaan tapahtuvan inventoinnin vuoksi (kilot jaettu 3:lla
kuukausitason hylyn arvioimiseksi),



”URK-Kasittelyvirhe 457-koodi” merkitsee rullia, joista on ajettu osa metreistä
uudelleenrullaimella mutta ovat jääneet muka kokonaisina lattialle.

Lisäksi tehdastietojärjestelmä kirjaa arkkileikkureilla jäävät porsaat, eli asiakasrullien
hylkypohjat,

leikkureiden

hylyksi.

Nämä

poistettiin

hylkäyssyy-taulukoista.

Taulukoihin on lisätty vielä syy ”AR Rekisteroitymaton jakotappi”, joka hakee
LumiNetin tuolloisen bugin johdosta hylyksi rekisteröitymättömät jakokonerullat.
Kyseisen tyypin hylky ei näy pituushyötysuhteessa, mutta vaikuttaa osaltaan eroon
MHS:n ja PHS:n välillä. Juuri tällaisista syistä MHS mielletään luotettavammaksi, sillä
se ei pohjaudu kirjauksiin prosessin välivaiheissa.
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Osa hylkäyssyistä on omasta kokemuksesta liian yksityiskohtaisia ja samankaltaisia,
että yksittäisinä hylkäyssyinä ne jäisivät tilastollisesti merkityksettömiksi. Niinpä osa
hylkäyssyistä on koostettu isompien kategorioiden alle, jotka on esitelty taulukossa 7.
Kategorioiden ”Varastoinnin syyt” ja ”Kuljetuksen syyt” taustalla on LumiNetin oma
DEFECT_CATEGORY_NAME, jonka perusteella nämä voidaan luokitella eri
kategorioihin.

Vaikkakin

esimerkiksi

hylkäykset

syyllä

”Pakkaus

viallinen,

korjattavaksi” ovat yleensä pakkakoneen häiriön syytä, ei varastoinnin. ”JAKA
kasittelymokat” viittaa siihen, että rullan tiedot ovat väärin eli todennäköisesti rullan
kylkeen on jälkikäsittelyssä asetettu väärä viivakooditunniste, mikä itsessään ei saisi
olla hylkäyksen syy. ”Suutinvanat ym. päällysteviat” on yhdistetty siitä syystä, että
arkittamo käyttää edelleen paperikonelinja 6:n hylkäyssyynä ”Paallysteviat (SYM)”,
vaikka symsizer-päällystys on poistettu pohjakoneelta jo kauan sitten. ”Patapäät ja
ratasiirtymät” eivät myöskään saisi olla hylkäyssyynä, sillä patapäisyys viittaa rullan
päädyn ilmiöön, jossa paperi ei asetu tasaisesti ja tämä estää alipaineen muodostumisen
arkkirullavaraston rullanosturissa. Paperissa itsessään ei ole vikaa, eikä rulla saisi joutua
hylkyyn.
Taulukko 7. Alkuperäisten hylkäyssyiden summakategoriat.
Varastoinnin
syyt

Kuljetuksen syyt

JAKA
kasittelymokat

Suutinvanat ym.
päällysteviat

Patapäät ja
ratasiirtymat

Kulmavaurio
varastoinnissa

Kulmavaurio
kuljetuksessa

Suutinvana

Patapaa (PL ja
URK)

Sivuvaurio/kasittely

Sivuvaurio/kuljetus

Paallysteviat (PPK)

Patapaa

Paatyvaurio
varastoinnissa
Kaarevaurio
varastoinnissa
Hylsyvaurio
varastoinnissa
Soikeutuminen
varastoinnissa
Vesivahinko
varastossa
Likaantuminen
varastossa
Kuljetinrikko,
hylkyyn
Kuljetinrikko,
korjattavaksi
Pakkaus viallinen,
korjattavaksi
Kasittelyvaurio,
hylkyyn
Kasittelyvaurio,
korjattavaksi

Paatyvaurio
kuljetuksessa
Kaarevaurio
kuljetuksessa
Hylsyvaurio
kuljetuksessa
Soikeutunut rulla

Poikkeava
halkaisuja (ala/ylimitta)
Leveys eri kuin
RPK tarkistus
Paino syotetty
vaarin
Poikkeava paino

Paallysteviat (SYM)

Ratasiirtyma

Vesivahinko
Likaantunut rulla

Poikkeava halkaisija
Sama rulla
varastossa
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Liitteessä 1 on esitetty koko PK6-linjan hylkäykset kuuden kuukauden ajalta helmiheinäkuu 2016. Kuvan 14 pareto-analyysista voidaan nähdä, että 23 suurinta syytä
(18,1% listatuista syistä) vastaa 80% hylätyn tuotteen kiloista. Tämä noudattaa lähes
täydellisesti Pareto-periaatetta. Tämä yksinään ei kuitenkaan riitä priorisoimaan
hylkäyksen syitä, sillä osa hylkäyssyistä yksinään eivät vielä kerro ratkaistavissa olevia
juurisyitä, eikä myöskään kustannushyötyjen potentiaalia. Liitteessä 2 on esitetty pelkän
heinäkuun 2016 hylkäyksistä, joista suurimmat hukkasyyt ovat pitkälti samoja kuin
kuuden kuukauden listauksessa.

5000000

1

4500000

0,9

4000000

0,8

3500000

0,7

3000000

0,6

k
2500000
g
2000000

0,5
0,4

1500000

0,3

1000000

0,2

500000

0,1
0
1
7
13
19
25
31
37
43
49
55
61
67
73
79
85
91
97
103
109
115
121
127

0

K
u
m
u
l
a
t
%
i
i
v
i
n
e
n

Hylkäyssyiden lkm

Kuva 14. Pareto-analyysi.
Hukkaprofiilia voidaan tarkastella myös muilla tavoilla. Tehdastietojärjestelmä kirjaa
myös jokaisen tapahtuman yhteyteen hylätyn tuotteen lajin. Kuvassa 15 on esitetty koko
linjan pituushyötysuhde lajeittain kirjoitushetken 200 viime päivältä. Kuvista 13 (s. 51)
ja 15 voi nähdä silkkilaatujen paremman hyötysuhteen verrattuna kiiltäviin. Kuvasta 15
voidaan nähdä myös selkeät haasteet painavimmille neliöpainoille, joiden PHS on lähes
10 prosenttiyksikköä mitään muuta lajia huonompi.
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PK6-Linja PHS

WDSS130

WDSS150

WDSS170

WDGS130

WDSS135

WDSS200

WDSR150

WDGR130

WDGS150

WDSS250

WDSR130

WDGR150

WDGS135

WDGS200

WDSR170

WDGS250

WDGR200

WDGS170

WDGS300

WDGR170

WDSS300

1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6

Kuva 15. Linjan pituushyötysuhde lajeittain 7.2.-24.8.2016.
Tarkemmin raskaiden 300g/m2 hylkäyssyitä tutkimalla ja vertaamalla muiden lajien
vastaaviin, voidaan havaita:
1. Silkki

300g/m2:sta

hylätään

reilusti

muita

enemmän

syyllä

”neliöpaino/kosteus/profiili” pohjakoneelta,
2. molempia 300g/m2:n lajia hylätään syyllä ”lajinvaihto” huomattavasti
enemmän kuin muita keveämpiä lajeja,
3. kiiltävä 300g/m2:sta hylätään muita lajeja enemmän kalantereiden
jälkeen syyllä ”kaatunut konerulla”.
3.3.3 Paperin hylkäysten kustannukset
Hawes ja Jones (2004) ehdottavat taloudellisen hyödyn selvittämistä, jotta
merkittävimmät

ongelmat

voitaisiin

ratkaista

ensimmäisinä.

Paperiteollisuuden

kärsiessä kysynnän epävarmuudesta joskus käytetty myydyn tonnin hinta eli menetetty
tulo ei enää ole paras mittari kuvaamaan kustannuksia. Niinpä tässä työssä on laskettu,
mikä tuotehylkäyksien ja niiden kierrättämisen todelliset minimikustannukset.
Pohjapaperi

koostuu

karkeasti

jaoteltuna

sellusta,

täyteaineista

ja

erilaisista

kemikaaleista. Sellua jauhatetaan paperitehtaalla haluttuun jauhatusasteeseen, jotta
saavutettaisiin halutut paperitekniset lujuusominaisuudet. Kemikaaleilla pyritään paitsi
säätämään haluttuja paperiteknisiä ominaisuuksia, kuten väriä ja lujuuksia, mutta myös
koneolosuhteita, kuten retentiota. Pohjapaperihylyn kierrätyksessä voidaankin ajatella,
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että kaikki energia, lukuunottamatta jauhatusta, sekä kemikaalit menevät hukkaan. Itse
kuitu ja paperin tuhkapitoisuutta nostava täyteaine ovat kuitenkin käytettävissä
uudelleen.

Pohjapaperin

teossa

hyödynnetään

kierrätettyä

päällystyspigmenttiä

täyteaineena. Hylkyä ei yleensä tarvitse jauhaa uudelleen. Kuitu- ja täyteainehäviöitä
tapahtuu kierrätysprosessissa, mutta tässä työssä yksinkertaistamisen vuoksi näitä
häviöitä ei arvioitu. Kyseisten hävikkien sisällyttäminen laskentaan nostaisi hylkytonnin
hintaa. Energiakustannuksia ovat sekä pohjakoneen ja massaosaston kuluttama
sähköenergia että paperin kuivatukseen käytettävä höyry.
PK6-linjassa paperi päällystetään kahteen kertaan molemmilta puolin, ensin esipastalla
ja sitten pintapastalla. Pastat sisältävät pääosin karbonaattia ja kemikaaleja.
Yksinkertaistettuna kaikki kemikaalit menevät hukkaan hylyn kierrätyksessä, sillä
kierrätetty paperi joudutaan uudelleen päällystämään. On totta, että kierrätetyn hylyn
sisältämä karbonaatti ja kemikaalit toimivat täyteaineena, mutta tässä työssä
kemikaalien

kustannushyötyä

täyteaineena

ei

oteta

huomioon.

Täyteaineena

hyödynnetty päällystyspigmentti on merkittävä kustannusetu, sillä täyteaineena
käytettynä päällystyspigmentti arvo voi yhä saavuttaa yli puolet ostohinnastaan. Tässä
työssä päällystyspigmentin hinnan ja täyteainepigmentin hinnan erotus kohdistuu
päällystetylle hylylle, sillä päällystyspigmentti on kuitenkin täyteainetta kalliimpaa.
Lisäksi PPK:n kustannuksia lisää se, että päällysteen kuivattaminen vaatii myös
energiaa, joka hylyn yhteydessä voidaan laskea kuluksi. PPK6 käyttää kuivattamiseen
sähkön ja höyryn lisäksi myös nestekaasua.
Kalanterointi ei itsessään lisää paperiin mitään raaka-ainetta. Kalanterointi kuitenkin
kuluttaa sähköä ja lisäksi myös matalapainehöyryä. Pituusleikkurit kuluttavat energiana
pelkästään sähköä. Asiakasrullat rullataan pahvisten hylsyjen päälle,

jolloin

asiakasrullahävikin kustannukseksi voidaan laskea uponneet hylsyjen kustannukset.
Pakkaukseen voidaan soveltaa samaa periaatetta, sillä pakkauksessa kuluu kääreitä,
liimaa ynnä muita pakkaustarvikkeita.
Lisäksi hylyn kustannukseksi voitaisiin lukea kiinteitä kustannuksia. Niitä on kuitenkin
vaikea lähteä suoraan kohdistamaan, sillä hylyn tuottamiseen ja käsittelyyn vaadittua
työvoimaa

ja

saman

paperitonnin

kahteen

kertaan

tuottamisen

aiheuttamia

kunnossapitokustannuksia on vaikea lähteä arvioimaan. Vaikka niiden olemassaoloa ei
voi kiistää, tässä työssä ne on kuitenkin jätetty pois kustannuslaskuista laskennan
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epätarkkuuden vuoksi. On kuitenkin selvää, että investointipäätöksiä tehtäessä on
viisasta ottaa huomioon myös muut mahdollisesti vähenevät kustannukset. Taulukossa 8
on esitetty konevaiheiden jälkeisten hylkytonnien kustannukset. Laskennassa on
käytetty vuoden 2016 toteutuneita kustannuksia.
Taulukko 8. Hylätyn paperin kustannukset prosessivaiheittain.
Prosessivaihe
Pohjapaperi
Päällystetty mutta kalanteroimaton paperi
Kalanteroitu paperi
Pituusleikattu paperi

€/ton
38,02
96,03
101,62
108,23

3.3.4 PK6-linjan asiakasreklamaatiot
Linjan sisäiset ja arkittamon hylkäyksistä koituvat kustannukset per hylätty
painoyksikkö ovat huomattavasti alhaisemmat kuin varsinaisten asiakasreklamaatioiden,
sillä yleensä asiakkaalle hyvitetään ostohinta ja lisäksi vielä mahdollisia sivukuluja.
Yrityksen maksettavaksi jää vielä lisäksi tuotteen valmistukseen uponneet kustannukset
ja mahdolliset asiakkaan menettämisen kustannukset. Vaikkakaan asiakaspalautukset
eivät

vaikuta

suoraan

linjan

määrähyötysuhteeseen,

on

Lean-filosofian

asiakaslähtöisyysperiaatteen mukaisesti tärkeää ottaa huomioon palautusten aiheuttamat
kustannukset.

Aiemmin

mainittujen

hylkäyskustannusten

lisäksi

myös

asiakasreklamaatioista voitaisiin päästä eroon, jos juurisyyn poistamisessa tai sen
ilmenemistaajuuden vähentämisessä onnistuttaisiin.
Yrityksen tulee aina muistaa, että asiakas määrittelee tarvittavan laadun. Ilman
asiakasdatan analysointia, on yrityksen mahdotonta päätellä, tekeekö se liikaa vai liian
vähän hylkäyksiä. Taulukkoon 9 on kerätty kuudelta kuukaudelta toteutuneet
asiakasreklamaatioiden kustannukset eli maksetut hyvitykset. Taulukossa 9 on eritelty,
onko asiakkaan tuote toimitettu arkitettuna vai rullana. Taulukossa 9 tarkasteltu aikaväli
on

hieman

vanhempi

kuin

hylkytilastoilla,

sillä

toteutuneita

asiakasreklamaatiokustannuksia lähempänä nykyhetkeä tuotetuista tonneista ei vielä ole
saatavilla. Tehdastietokannan asiakasreklamaatiodatasta löytyy myös hyvitettyjen
tilausten

koot.

Kiloperusteisina

määriteltyjen

reklamaatioiden

keskimääräinen

hyvitysmäärä nousee 1009€/kg. Tästä yksikköhinnasta ei saada minkäänlaisia
vähennyksiä, sillä tuote yleensä jää asiakkaalle, sillä se on usein jo painatettu. Kuitu ja
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täyteaineet jäävät siis palautumatta kiertoon. Yksikköhinta onkin siis lähes
kymmenkertainen verrattuna sisäisiin hylkäyksiin.
Taulukko 9. Asiakasreklamaatioiden kustannukset aikavälillä lokakuu 2015-maaliskuu
2016 tuotetuilta PK6:n lopputuotteilta.
Syy
Suutinvanat ja teräviirut
Päällysteviat PPK
Aaltoilu (profiili)
Hiusviirut
Rynkyt
Linting/piling
Kuvan kohdistuminen väärin
Kosteusvanat
Epäpuhtaudet
Kosteusprofiili
Mottling
Huono karvi
Naarmu (syntynyt arkituksessa)
Picking
Kolhut
Roiskeet ja vesitipat
Laminoituminen
Muut viimeistelysyyt
Päällysteviat PPK
Päällysteviat PPK
Musteen kuivuminen
Kalanterijäljet
Sävy/vaaleus
Neliöpaino
Muut painatusongelmat
Nimikevirheet
Köysikuviot
Nimikevirheet
Nimikevirheet
Löysä reuna
Profiili
Reunaviat
Kalanterijäljet
Rullat kiinni toisissaan
Huono rullaus
Huono rullaus
Huono leikkausjälki
Reiät

Rullat
2306
5355
1977
560
11938
37429
453
802
12900

2456

3351
3316
482
262
1876

Arkit
126906
93723
71880
71113
30382
4799
37630
30719
27575
24451
21774
7406
16315
8721
4931
6886
6581
6515
6211
2369
2140
4201
3544
2278
280
2077
2058
1960
1777

1677
1493
1409
1166
1115
1069
967
939
628

Asiakaspalautusten
kustannukset
129212
99078
73857
71673
42319
42229
37630
31172
27575
25253
21774
20306
16315
8721
7387
6886
6581
6515
6211
5720
5456
4683
3544
2540
2156
2077
2058
1960
1777
1677
1493
1409
1166
1115
1069
967
939
628
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Pintalujuus
Huono ajettavuus
Yhteensä

91756

427
260
632060

427
260
723816

3.3.5 Teemahaastattelut PK6-linjan nykytilasta
Hukkaprofiilin, hylkäysten kustannusten ja asiakaspalautuskustannusten perusteella
voitaisiin lähteä jo tekemään hylkäyssyiden priorisointia. Tehdastietojärjestelmästä
saatavien hylkäyssyiden joukossa on kuitenkin sellaisia syitä, jotka tarvitsevat
lisäselvitystä. Siispä tehdastietokannan

datan

analysoinnin

lisäksi

järjestettiin

haastattelukierros, jonka tavoitteena oli


esitellä data-analyysista saatuja tuloksia,



hylkäyssyiden ja tilastoinnin kehittäminen,



juurisyiden selvittäminen,



kehitysideoiden kerääminen,



hylkäysten aiheuttajien havaittavuuden selvittäminen,



hylkäysten aiheuttajien vaikutettavuuden ja havaittavuuden kehittäminen ja
lisäksi



muiden lean-filosofian hukkien vaikutusten arviointi.

Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina tuotannossa syyskuun 2016 aikana.
Haastateltaviksi valittiin prosessinhoitajia jokaisesta prosessivaiheesta ja lisäksi
prosessivaiheista vastaavia insinöörejä. Lisäksi haastateltiin sisäisen asiakkaan,
arkittamon, edustajaa, sekä tuotannon suunnittelijaa. Haastattelujen runko on liitteessä
4. Haastatteluja varten tehtiin alustava juurisyihin kategorisointi perustuen omaan
kokemukseen linjassa. Liitteenä 5 oleva kategorisointi luotiin juurisyiden etsimisen
helpottamiseksi ja keskustelun herättämiseksi. Kyseisen kategorisoinnin ei ollut
tarkoitus olla lopullinen, vaan kehitettävissä sellaiseksi, että kategorisoinnin avulla
voitaisiin laskea juurisyiden aiheuttamat kustannukset.
Haastatteluiden keskiössä oli eri hylkäyssyiden juurisyiden erittely ja hylkäyksen
aiheuttaneen prosessivaiheen etsiminen. Haastatteluissa lähemmin tarkasteltaviksi
valittiin

sellaiset

alustavat

kategoriat,

joiden

hylkäyskustannukset

aiemman

kustannuslaskennan, asiakaspalautuskustannusten ja tehdastietokannan analyysin
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perusteella olivat merkittäviä. Alla olevaan taulukkoon 10 on koottuna haastattelussa
analysoituja juurisyitä.
Taulukko 10. Haastattelututkimuksessa havaitut juurisyyt.
Nykyinen kustannuspaikka ja
alustava kategoria
PPK6
PPK katko/kaavarinvaihto

Taustalla olevat juurisyyt ja –syylliset

-

Ylisuuret selittämättömät/pohjat

Rynkyt, reiat, vekit yms

-

Neliopaino/ kosteus/ profiili

-

Suutinvanat ym. paallysteviat

-

Liimautunut konerulla

-

Sävy/vaaleus
KALANTERIT
Trimmaushukka
Lajin loppu (PL)

-

Katkosyistä olemassa oma tilastointi
Kaavareiden kuluminen ja lajien vaihtuminen
aiheuttaa kaavarinvaihdon tarpeen
Kaavareiden vaihdossa hylkyä syntyy alas- ja
ylösajossa, eli enemmän kuin katkoissa
Itse hylkyä syntyy mahdollisissa alasajoissa ja
päänvienneissä mutta pääasiassa ylösajossa
Ylösajopohjia on kasvattanut:
Automaattisäädön nykyinen heikko
toimivuus
Hitaat skannerit
Paperin paksuus
Osa muista hylkäyssyistä piiloutuu pohjasyyn
alle
VR62:lla tehdyt virheet kasvattavat pohjahylkyä
Pintojen kaatumiset erityisenä aiheuttajana
Pohjalle syntyy välirullaimella rynkkyä
Ylösajot aiheuttavat rynkkyä
Paperiradan takalaitaan syntyy patti,
epäselvää onko aiheuttajana pohjapaperin
kosteuspatti
Osa teloista ei pyöri oikeaa nopeutta
Popen kierous
Nutripyörien kuluminen
Vaihtolaitteiden liimavuodot
Takareunan kosteus ylösajossa
Reiät ja epäpuhtaudet, jotka jäävät terän alle
Pohjakoneen aiheuttamia usein (lajinvaihdot
yms.)
Vesittyneet pastat
Liian pitkät ajojaksot
- Konekiertojen likaantuminen
Katkojen yhteydessä kottien pääseminen
konekiertoihin
Koeajopastat
Pastojen pilaantuminen
Pastojen pilaantuminen
Annostelulaitteiden häiriöt
Pohjan vaaleus
Asiakastilausten sopiminen trimmileveyteen
Valinta ylimääräisten rullien/muuttojen ja
trimmileveyden välillä tehtävä
Hylätään, jos ei saada ajettua enää kokonaista
muuttoa leikkurilta
Pituusleikkurin lajinvaihdosten määrään
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Ylisuuret selittämättömät/pohjat

-

Rynkyt, reiat, vekit yms

-

Kaatunut konerulla

Kalanterin katkot
Kalanterin jaljet
LEIKKURI, JÄLKIKÄSITTELY
JA TUOTANNONSUUNNITTELU
Lattianhallinta (A-laatu)

-

verrannollinen
Pitää sisällään:
lajin loppuja (PL AR),
katkopohjia,
raskaiden rynkkypohjia,
PPK:n löysiä pintoja (kalanterin ryömintää,
löysää kireyttä)
Kummitushylkyä jos VR62:lla unohdetaan
hylätä metrejä (kohdistuu väärin)
Pohjarynkkyä (profiili + koneen asetukset)
Kokonaisia konerullia harvoin hylätään pelkän
rynkyn vuoksi, katkojen yhteydessä voi mennä
tällä syyllä
Koneen teloja ei haluta/uskalleta säätää
Leveänä PPK:lta tulleet raskaat lajit, jotka eivät
mahdu telaston väliin reunat nousevat pystyyn
ja konerulla voi kaatua
Pinnat kaatuvat katkojen yhteydessä
PPK:lta tulleet paperiviat
Syitä ei tilastoida
Teipin palaset
Pastamurut
Telojen piiskan jäljet

Viivakoodietiketeissä välillä huonot liimat
Etikettien kiinnittyminen ihmisestä riippuvaista
Suttuiset mustetulostenumerot rullien kyljissä
Lattian riittämätön tila
 Pakko hylyttää priimaa, ettei lattia täyty
 Riittämätön ajosuunnittelu
 URK:lla ei ehditä ajaa kaikkea
- Jälkipään järjestelijä usein mielletään
asiakasrullahylyttäjäksi, ei asiakasrullien
etsijäksi
Lattialta jää hyödyntämättä rullia
- Yhteistyön olematon taso joissakin vuoroissa
pituusleikkureiden ja jälkikäsittelyn välillä
- Huolimattomuus ja välinpitämättömyys
 Motivaation ja motivoinnin puute
 Työhyvinvointi
- Tehdastietojärjestelmä pulpperoi rullat itsestään,
jolloin työntekijä jättää joskus rullia
tarkistamatta
 Jäävät järjestelmässä lattialle
- Ammattitaidon puute tehdastietojärjestelmän
käytössä
Virheet tilausten vaihdoissa, pakkaus ei
onnistu  rulla hylkyyn
- Riittämätön inventointi
 Ei selkeitä vastuita
 Ei tarpeeksi henkilökuntaa
 Tuotannonsuunnittelu ei hyödynnä rullia, jos
ne eivät ole lokeroituna VRV6:lle LumiNetissa.
Pelkkä PK6:n lattia ”FLO” ei riitä.
 UR6 aiempi toivomus, etteivät lähtörullat saisi
olla eri leveyksiä.
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Patapäät ja ratasiirtymät

-

Porsaat
Suutinvanat ym. paallysteviat
Neliopaino/ kosteus/ profiili

-

Trimmaushukka

-

Varastoinnin syyt

-

JAKA Kasittelymokat

-

Rynkyt, reiat, vekit yms
Huono pohja
Epapuhtaudet
Kuljetuksen syyt
Huono karvi
PK6
Ylisuuret selittämättömät/pohjat
Katkot
Neliopaino/ kosteus/ profiili

-

-

Lajinvaihto (raskaat)

-

Painatusongelmat

-

Patapäät johtuvat istukoiden väljyyksistä ja
profiileista
Ratasiirtymät usein liian kovasta ajonopeudesta
leikkurilla ja väljyyksistä
Katkot (reunanauhat, karvit)
URK:n haamuporsaat
kts. PPK
Pehmeiden telojen aikaisia kireysreseptejä yhä
koneilla ja käytössä vahingossa
Tuotannonsuunnittelusta riippuvaa, ei voida
vaikuttaa tuotannossa
Asiakastilausten asettamat rajoitteet
Asiakkaat saavat tilata millin välein eri
leveyksiä. Ei siis vakioituja leveyksiä, joilla
voisi trimmihyötysuhdetta paikata.
Pakkauksessa huonosti pakatut rullat
 Huono näkyvyys pakkauksesta
 Heikosti sijoitellut kamerat
 Heikosti sijoitellut näytöt
Kuljettimilla rikkoontuneet rullat
Leikkurin huolimattomuusvirheitä
 Jälkikäsittelyn kiireiden vuoksi
selvittäminen usein vaikeaa
 Yhden rullan selvittämisessä menee aikaa
 Toisten henkilöiden virheiden korjaaminen
koetaan vastenmieliseksi
Reunarullia, vekkejä syntyy jo superkalantereilla
Pohjapaperin reuna-alueet juurisyynä
Leikkurin ryömittäminen
 Leikkurin hoitajan epävarmuus omasta
ammattitaidostaan
Värimerkkien roiskumiset
Ruoste
Rasva
Trukkien kolhimia rullia
Leikkurin saumauslaitteen viasta johtuvia
yksipuoleisia karveja
Pintahylky (Konerullien kalvojen puhtaus)
Muilta syiltä rekisteröityvää hylkyä
Katkosyistä olemassa oma tilastointinsa
Profiilivikaista ei päästetä juurikaan
myöhemmille vaiheille eteenpäin
Etureunassa kuivapainoprofiilissa piikki pitkän
aikaa
Katkojen jälkeen profiilin kohdilleen saaminen
ottaa aikansa
Koettiin, että on syytä tehdä lisäselvitys, onko
syyllinen PPK
Säätö ei toimi (nostaa neliöpainon aluksi liian
ylös ynnä muuta), lajinvaihto kestää lähes
tuplaten kauemmin kuin kevyillä
Muiden mitattujen paperin suureiden kuin värin
vuoksi ei juurikaan hylkäyksiä tehdä
konerullista
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Asiakaspalvelu
Doubling

Linting/piling
Aaltoilu

-

Painatuksessa kuvan painautuminen
varjokuvana
Arkkien erikokoisuus, huonot pinot
Paperin venyminen
Usein siis paperin profiilista johtuvaa
Painokumeille jäävät paperi-/päällystejäämät
Konesuuntaista kiillottuman aaltoilua
Oletettavasti johtuu konesuuntaisen profiilin
vaihteluista

Arkittamon edustajalle kysymykset esitettiin siten, että hän sai nimetä heillä käytetyt
pallettihylkäyssyyt, joiden juurisyyt ovat paperilaadussa. Taulukossa 11 on esiteltynä
arkittamon näkemykset hylkäyksien juurisyistä.
Taulukko 11. Arkittamon pallettihylkäysten paperikoneelta peräisin olevat juurisyyt.
Hylkäysten juurisyy
Profiiliperäiset hylkäykset

Päällysteviat

Kalanteriperäiset
Pituusleikkuriperäiset

LumiNetin pallettihylkäyssyy
- Huono pinous
- Sahalaita
- Häntää
- Kosteusvanat, juovat, mato
- Pinon reunojen nousu
- Löysä reuna
- Muut profiiliviat
- Köysikuvio
- Aaltoilu
- Paksuusprofiili
- Patti, panta
- Paallysteviat
- Suutinvana
- Reunavika
- Teraviirut
- Hiusviirut
- Kalanterijäljet
- Rynkyt
- Rullanpohjarynkyt
- Patapäät ja ratasiirtymät

Lisäksi haastattelututkimuksessa pyydettiin henkilöitä miettimään tuotevioista johtuvaa
hukkaa leanin muiden hukkatyyppien kautta. Taulukossa 12 on koottuna haastattelussa
esille tulleet ajatukset hukkatyypeittäin.
Taulukko 12. PK6-linjalla esiintyvät muut hukkatyypit ja niiden vaikutus tuotevikojen
määrään.
Hukkatyyppi
Ylituotanto

PK6-linjan hukat
- Pituusleikkurin rullat, joille ei ole tuotantohetkellä osoitettu
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Odottaminen

Kuljettaminen

Yliprosessointi tai
vääränlainen prosessointi

Varastot

Liike

Hyödyntämätön
työntekijöiden luovuus

Liiallinen monimutkaisuus

vielä tilausta
Näistä osa jää ylimääräisiksi rulliksi, jotka jäävät
hyödyntämättä välivarastossa
- Kunnossapidon odottaminen (vähentynyt tosin)
Akuutit ongelmat hoidetaan, mutta muutostyöt ja
pitempiaikaisten työllistävien ongelmien korjaamiset
hitaita toteutukseltaan
Osia on jouduttu odottamaan, sillä varastonimikkeet ja
saldot eivät aina täsmää
- Muiden prosessivaiheiden odottaminen
Prosessivaiheiden pysähtely yleistä konevikojen ym.
vuoksi
 Ajonopeuksien lasku, tuotannon pysähtyminen
 Tuotevikojen kasvu ylösajoista ja prosessin pysähtymisestä
johtuen
- Lisäksi seisokkien ja pysähdysten yhteydessä tehtävänantojen
odottelu
- Konerullien turha kuljettaminen prosessin ongelmien vuoksi
- Asiakasrullien turha työntäminen pois kuljettimelta
 Työntekijän kuormittuminen
- Asiakasrullien turha kuljettaminen trukilla kuljettimien
ongelmien vuoksi
 Suora korrelaatio rullarikkomäärien kasvamiseen. Myös
kuljettaminen terminaalivarastosta on suora laskutettava
kustannus
- Uudelleenrullaaminen ja välirullaaminen ovat turhaa
yliprosessointia, jota tulisi välttää
 Mahdollistavat tuotteen pilaamisen ja hukan
- Konerullien välivarastot piilottavat mahdolliset aiemman
vaiheen ongelmat, erityisesti konerullien liimaantumisen,
kalanterijälkien kohdalla, kunnes myöhempi prosessivaihe
toteaa viat
- Myös jälkipään korkeat varastotasot voivat piilottaa todelliset
ongelmat
 Lisää tuotevioista johtuvaa hukan määrää
- Työkalujen etsiminen
- Osa varaosista voisi olla lähempänä
- Konehäiriöiden korjaaminen
- Kiire lisää myös turhaa liikettä
- Tarkistamassa käyminen (kameroiden puute)
 Vähemmän laaduntarkkailuun käytettävää aikaa
- Aloitejärjestelmään vaihteleva suhtautuminen
Järjestelmä on hidas, arviointi- ja toteutusajat pitkät
Aloitteiden valmiusasteet välillä heikkoja
Osa haastattelevista koki järjestelmän epäreiluksi ja
läpinäkymättömäksi  luottamusongelmat
Johto ottaa kuitenkin vakavasti
- Työntekijöiden heikko hyödyntämätön projekteissa, erityisesti
jälkipään ongelmana
 Kannustepalkkiot liittyen päivittäisen työn mittareihin
voisivat aktivoida ihmisiä ajattelemaan enemmän ja
optimoimaan omaa toimintaansa eri tavalla
Kannustepalkkiot saavat nykyiselläänkin ihmiset
tekemään asioita, jotka eivät heidän omasta mielestään
ole järkeviä
- Tietojärjestelmien monimutkaisuus ja huono käytettävyys
Tiedostot ja työohjeet yms. useassa eri paikassa
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Vaaralliset tai haitalliset
työtavat

Ylimääräinen informaatio

Pärjääminen

Materiaalin, energian ja
veden tuhlaus

Tehoton datan hallinta

Laitteiden virheellinen
käyttö

SAP:n käyttäminen vie runsaasti aikaa
LumiNetin kaikkia ominaisuuksia vaikea hyödyntää
 Työaikaa kuluu epäolennaisiin asioihin, mikä on pois
laaduntarkkailusta
- Vaarallisten työtapojen koettiin olevan jo harvinaisia.
Poikkeustilanteiden, kuten katkojen, yhteydessä kuitenkin
terveydelle haitallisia työtapoja (työasennot), joista on
vaikeaa päästä eroon.
 Lisäävät sairaspoissaoloja ja kuormittavat siten muita
työntekijöitä
- Ylimääräiset hälytykset DNA:lla
- Turvainfot ja turhat byrokraattiset koulutukset
Laitekoulutukset ja asiakaspalauteinformaatio koettiin
tarpeelliseksi
 Haittaavat tärkeän informaation läpäisyä lisäten hukkaa
- Koeajoista ja käytössä olevista kemikaaleista
tiedottaminen/tiedon löytäminen edelleen heikkoa
- Oppien unohtuminen pitkissä tehtäväkierroissa
- Oppien loppuun saattaminen välillä heikkoa
- Tietoa (esim. uudistuksiin/projekteihin liittyen), jonka olisi
voinut jakaa myös tuotannon työntekijöiden kanssa, ei
huomata kertoa etukäteen
- Rikkinäisten ja vanhentuvien koneiden kanssa pärjääminen
- Työvoimaresurssien hetkittäinen riittämättömyys
 Voi aiheuttaa tuotevikahukkaa, joka olisi voitu välttää
- Hydrauliöljyvuodot yleisiä
- Pastakeittiöllä hukat yleisiä monimutkaisesta putkituksesta ja
pastojen herkästä pilaantumisesta johtuen
- Joidenkin ilmoitusten teko koetaan turhaksi, sillä niitä ei
voi/uskota hyödynnettävän
- Infotaulujen mittaristo (keskinopeudet) eivät kuvaa työn
laatua
 Työajan hyödyntäminen kärsii
 Mittaristojen tulisi ohjata oikeanlaiseen käyttäytymiseen
- Toisinaan pakko väärinkäyttää, jotta tuotanto saataisiin
jatkumaan (rajojen huijaaminen yms.)
- Trukkien väärinkäyttö
 Laitevikojen lisääntyminen ja siten tuotannon pysähtymiset

3.4 Teemahaastattelujen jälkeiset lisäanalyysit
Teemahaastatteluissa ja niiden jälkeen nousi esille erilaisia aiheita, jotka vaativat
lisäselvitystä. Haastateltavilla oli erilaiset näkemykset hylkäysten juurisyistä, joten
lisäselvityksiä hylkäysten kustannusten kohdistamiseksi on tehtävä.
3.4.1 Profiiliperäiset hylkäykset
PK6-linjassa profiiliperäisiä hylkäyksiä tapahtuu pitkin linjaa. Lisäksi linjan asiakkaat
hylkäävät tuotetta profiiliperäisiin vikoihin vedoten. Juurisyytä etsiessä mielipiteet
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ensisijaisesta aiheuttajasta erosivat haastateltavien välillä. Perinteisesti linjan jälkipää on
syyttänyt pohjapaperia huonosta profiilista ja pohjakoneen henkilökunta on vedonnut
profiilimittausten

tasaisuuteen

haastattelututkimuksessa
objektiivisemmin
päällystyskoneen

ja

kävi

ja
juuri

tehtiin

välillä

syyttänyt
näin.

päällystyskonetta.

Niinpä

profiilimittausten

pituusleikatun

tuotannon

asiaa
tarkastelu

Myös

haluttiin

tarkastella

pohjakoneen

hylkäyksistä.

tässä
ja

Pituusleikatun

tuotannon profiiliperäisten hylkäysten syykoodit olivat haastattelututkimuksen mukaan:


”patti, panta”,



”löysä reuna, paksuusheitto”,



”vekit, laskokset”,



”löysä rullaus”,



”muut profiiliviat” ja



”aaltoilu”.

Näillä syin hylätyt asiakasrullat jäljitettiin konerulliin, joista ne oli leikattu. Konerullien
päällystämättömiä ja päällystettyjä kuivapaino-, kosteus- ja paksuusprofiileja vertailtiin
oletetun aiheuttajan määrittämiseksi. Taulukkoon 13 on eriteltynä oletetun aiheuttajan
lukumäärien lisäksi myös mahdolliset alasyyt. Ylösajojen aiheuttamat huonot profiilit
on mainittu erikseen. Raskaiden (250g/m2 ja 300g/m2) lajien kohdalla oletetuksi
aiheuttajaksi on merkattu ”Raskaat”, sillä raskailla lajeilla molempien koneiden profiilit
näyttävät osin skaalastakin johtuen heikoilta tehden arvioinnista vaikeaa. Jos sekä
pohjapaperin että päällystetyn paperin profiilissa oli havaittavissa poikkeama,
kohdistettiin hylkäys pohjapaperille. Analyysi toteutettiin käsin profiiliselainta
hyödyntäen, jolloin analyysin subjektiivisuutta ei voida sulkea pois. Tarkasteltu
ajanjakso oli tammi – elokuu 2016.
Taulukko 13. Profiiliperäisen pituusleikatun tuotannon hylkäysten juurisyyt.
Oletettu aiheuttaja
Ei selkeyttä
PK
koko radan leveydeltä huono profiili
katkon jälkeinen konerulla
etureunan kuivapainopiikki
paksuusheitto takareunassa
takareunan kuivapainopiikki
pohjassa kosteuspiikki keskellä

Hylättyjen
asiakasrullien lkm
20
61
11
2
39
5
1
3
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PPK

47
10
7
8
5
3
14
33

koko radan leveydeltä huono profiili
keskellä kuivapainopiikki
etureunan kuivapainopiikki
takareunan kuivapainopiikki
takareunan kuivapainomonttu
ylösajo- tai ylösajoa seuraava konerulla
Raskaat

Kuten taulukosta 13 voidaan todeta, hylkäykset kohdentuvat lähes tasan kahden
prosessivaiheen välille. Pohjakoneen profiilille ominainen etureunan kuivapainopiikki
on merkittävin yksittäinen juurisyy pohjakoneen kannalta, mikä näkyy hyvin kuvassa
17. Päällystyskoneen hylkäysten jakauma on vastaavasti tasaisempi, mutta ylösajot
nousevat suurimmaksi yksittäiseksi profiiliperäisten hylkäysten aiheuttajaksi. Lisäksi
takareunan

ongelmat

vaikuttavat

ominaisemmilta

päällystyskoneelle

kuin

pohjapaperille. Kuvista 16 ja 17 näkee selvästi, että reuna-alueet ovat keskustaa
herkempiä profiiliperäisille hylkäyksille. Päällystyskone vaikuttaa todennäköisimmältä
syylliseltä, jos rullaa täytyy hylätä paperiradan keskikohdalta.

Profiiliperäisten hylkäysten jakauma
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
10
310
610
910
1210
1510
1810
2110
2410
2710
3010
3310
3610
3910
4210
4510
4810
5110
5410
5710
6010
6310
6610
6910
7210
7510
7810
8110

0

Kuva

16.

Kaikkien

trimmileveydeltä.

pituusleikattujen

profiiliperäisten

hylkäysten

jakauma
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Profiiliperäisten hylkäysten kohdistuminen
oletetun aiheuttajan mukaan
9000
8000
7000

kg

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Ei selkeyttä

PK

PPK

Raskaat

Kuva 17. Hylkäysten jakauma oletetun aiheuttajan mukaan trimmileveydeltä.

3.4.2 Varastointiin ja välivarastointiin liittyvät ongelmat
Välivaraston läpi kulkevat tuotevirrat esiteltiin kuvassa 12 (s. 42). Välivarasto sijaitsee
fyysisesti konetason lattialla, johon rullat sijoitetaan odottamaan jatkokäsittelyä eli
uudelleenrullausta, pakkausta tai hylyttämistä. Välivaraston rullien hyödyntäminen
uudelleenrullaamalla tai pakkaamalla suoraan olemassa olevalle tilaukselle eli lattian
hallinta oli teemahaastatteluissa merkittävä aihe. Hyödyntämistä haittaaviksi juurisyiksi
luoteltiinkin pitkä lista asioita, kuten taulukosta 10 (s. 64) voidaan havaita.
Haastatteluissa nostettiin esille lisäselvityksen tarve todellisille rullaleveyksille, joita
välivarastossa

oli

tehdastietojärjestelmässä

käytettävissä,
sellaisille

sekä

olivatko

varastopaikoille,

joita

rullat

inventoituna

tuotannonsuunnittelija

aktiivisesti seuraa. Taulukkoon 14 on esitetty kuuden kuukauden aikana pulpperoidut
rullat, joiden syykoodeina oli pulpperointihetkellä:


”Ylimäärä (täysi mitta) ->VRV ”



”Lajin loppu/ Halk. ja lev.>1000 - > VRV”



”Korv. til. ei ole (taysi mitta)-> VRV”



”Poikkeava halkaisija (ala-/ylimitta)”



”Rullaa ei löydy”



”Huono pohja”
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”Patapää”



”Patapäämittaus epäonnistui”

Taulukko 14. Priimalaatuiset pulpperoidut välivarastorullat leveyksittäin helmiheinäkuu 2016.
Rullaleveydet (mm) Paino (kg)
400-599
10892
600-799
73028
800-999
246879
1000-1199
48703
1200-1399
80048
1400-1599
17886
1600-1799
54276
1800-1999
380986
2000-2199
443968
2400-2599
36204
2600-2799
7782
Yhteensä
1400652

Välivaraston kautta kulkeneista mutta hylytetyistä rullista yli 1830mm leveitä rullia oli
60%. 1830 millimetriä on kapein leveys, jota arkittamo hyödyntää säännöllisesti.
Haastatellun tuotannonsuunnittelijan mukaan suurin ongelma syntyy siitä, että hän ei
halua tuhlata aikaansa tekemällä ajoja rullista, joiden olemassaolosta hänellä ei ole
varmuutta. Hylkäyshetkellään rullista 49,7% oli tehdastietokannassa inventoitu
sellaiseen varastoon, jota tuotannon suunnittelija ei hyödynnä. Lähes puolet hylätyistä
rullista on siis jo lähtökohtaisesti tällaisessa tilanteessa menetetty. Tämän lisäksi
tuotannonsuunnittelija on saanut ohjeistuksen, etteivät lähtörullien leveydet saisi poiketa
rullia yhteen liitettäessä uudelleenrullaimella. Koska identtisten rullien päätyminen
lattialle ei ole todennäköistä nykyisellä paperilajikirjolla, jää rullien suuri potentiaali
helposti hyödyntämättä.
Lattianhallinnan eli välivaraston hallinnan kannalta olennainen asia on terminaalista
tulevat palautukset, sillä ne teettävät runsaasti manuaalista lisätyötä rullien saapuessa
lavetilla sisäpihalle ja purun tapahtuessa rulla kerrallaan trukeilla. Välivaraston kautta
saliin palautettiin terminaalista helmikuun 2016 ja heinäkuun 2016 välisenä aikana 800
tonnia PK6-linjan paperia. Kaikista saliinpalautetuista rullista 39% päätyi pulpperiin.
Näistä kuitenkin valtaosa pulpperoitiin järjestelmästä rullan rikkoutumiseen liittyvillä
syillä, vain 20 tonnia oli pulpperiin mennessään luokiteltu ylimääräiseksi rullaksi.
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Näistä

kuitenkin

osa

voitaisiin

hyödyntää

uudelleenrullaimella,

sillä

vaikka

rikkoontunut rulla ei enää kelpaisi asiakastilaukseen sellaisenaan esimerkiksi
rikkoontuneen pinnan vuoksi, jää pinnan alle kuitenkin vielä paljon priimalaatuista
paperia hyödyntämättä.
3.4.3 Arkittamon hylkäysten kustannukset
Arkitetusta tuotannosta tehtävät hylkäykset tulisi ajatella asiakasreklamaatioina, sillä
arkittamo on PK6-linjan asiakas. Nämä reklamaatiot jäävät kuitenkin vähälle
painoarvolle, sillä niiden kustannuksia ei kohdisteta nykyisellään PK6-linjalle.
Hylättyyn arkkituotantoon upotetut raaka-aineet, energia ja työ ovat kuitenkin
menetettyjä samalla tavalla kuin hylätyssä rullatuotannossa. Arkitetulle tuotannolle on
olemassa oma hylkäyskoodistonsa, jota käsiteltiin teemahaastatteluiden yhteydessä.
Lähes jokainen hylkäyskoodi voitiin kohdistaa jollekin juurisyylle. Haastattelun
perusteella PK6-linjalle kohdistettavissa olevaa hylkyä syntyi arkittamossa taulukon 15
verran. Arkitetulle tuotannolle on tyypillistä, että yksittäinen suutinvana tai
epäpuhtauksia sisältävä rulla voi pilata useamman priimarullan tuotannon, sillä
arkkileikkureilla ajetaan yhtäaikaisesti useampaa rullaa. Tällöin on kannattamatonta
alkaa erottelemaan huonoja arkkeja hyvien seasta, vaan koko arkkipalletti päätyy
hylkyyn. Voidaankin siis sanoa, että jos suutinvanoja sisältävä tuotanto saataisiin kiinni
jo pituusleikkurilla, säästyisi joissain tapauksissa monenkertainen määrä tuotantoa
arkittamolla.
Taulukko 15. PK6-linjalle kohdistettavissa olevat arkitetun tuotannon hylkäykset helmiheinäkuu 2016.
JUURISYYKATEGORIA Paino (kg) Kustannukset (€)
Profiiliperäiset hylkäykset
496377
53723
Suutinvanat ym. päällysteviat
490501
53087
Rynkyt, reiät, vekit ym.
125509
13584
Epäpuhtaudet
47646
5157
Kalanterijäljet
4986
540
Tässä työssä yksinkertaistamisen vuoksi arkitetun hylyn yksikkökustannuksena
käytetään samaa raaka-aine- ja energiakustannuksista johdettua yksikkökustannusta
kuin pituusleikatulla tuotannolla. Arkittamon hylyn kustannuksiin voitaisiin laskea
lisäksi

varastointikustannukset,

energiakustannukset.

Lisäksi

työkustannukset
arkitetusta

tuotannosta

ja

arkittamon
päätyy

osa

omat
välillä
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paperinkeräykseen, eikä hylkyjärjestelmään, jolloin kallisarvoinen kuitu sekä täyteaine
lähtevät ulos muuten suljetusta kierrosta.

3.5 Paperikonelinja 6:n tuotehukan kustannukset
Tämän kappaleen tarkoituksena on ollut vastata toiseen tutkimuskysymykseen eli, mitkä
ovat merkittävimmät hukan aiheuttajat PK6-linjassa. Objektiivisin ja yksinkertaisin tapa
vastata tähän kysymykseen on esittää eri hylkäysten taloudelliset vaikutukset.
Taulukossa 16 on esitettynä kirjoittamishetkellä tuoreimmat kokonaisten kuuden
kuukauden tarkasteluvälien eli helmikuu – heinäkuu 2016:n linjan sisäisten hylkäysten
kustannukset, lokakuu 2015 – maaliskuu 2016 asiakasreklamaatioiden kustannukset
sekä PK6:lla tuotetun pallettihylyn tuotantokustannukset arkittamolta helmikuu –
heinäkuu 2016.
Taulukko 16. Paperikonelinja 6:n suurimmat hukan aiheuttajat.

Hukka
PPK katko/kaavarinvaihto
Suutinvanat ym.
paallysteviat
Trimmaushukka
Neliopaino/ kosteus/
profiili PPK/PK
Ylisuuret
selittämättömät/pohjat PPK
Lattianhallinta (A-laatu)
Leikkurin katkot
Lajin loppu (PL)
Painatusongelmat
Rynkyt, reiat, vekit yms
PPK (VR62 ja pohjat)
Rynkyt, reiat, vekit yms PL
Ylisuuret
selittämättömät/pohjat SK
Leikkurin ongelmat
Neliopaino/ kosteus/
profiili PPK
Liimautunut konerulla PPK
Varastoinnin ja kuljetuksen
syyt
Rynkyt, reiat, vekit yms
SK (pohjat)
Kaatunut konerulla (SK)
Epapuhtaudet

Linjan
hylkäysten
kustannukset
(€)
638605
124955
459764
41765

Asiakasrekla
maatioiden
kustannukset
(€)

Pallettihy
lyn
kustannu
kset (€)

313303

53087

638605
491345

175681

53723

459764
271169

Kustannukset
yhteensä (€)

267535

267535

201308
124898
124471
15431
105301

201308
124898
124471
106318
105301

90887

24822
80040

42947

38888
53447

26821

52248
41582

13584

65709
53447
52248
48970

7387

46210
45739
12314

81353
80040

46210
27575

5157

45739
45046
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Ylisuuret
selittämättömät/pohjat PK
Pohjakoneen katkot
Neliopaino/ kosteus/
profiili PK
Lajinvaihdot (raskaat)
Kalanterijaljet
Muut laatusyyt
Kalanterin katkot
Rynkyt, reiat, vekit yms
PK
Vesiroiskeet
Muu syy PL
Liimautunut konerulla SK
Kottia konerullan valissa
PPK
Lajinloppu
Kottia konerullan valissa
PK
Kottia konerullan valissa
SK
Nayterulla
YHTEENSÄ

41461

41461

29068
27156

29068
27156

25218
18419
15431
10001
7886

25218
24807
18974
10001
7886

326
5248
4020
3661

5848
3544

540

6886

7212
5248
4020
3661

1764
1203

1764
1203

931

931

485
2691601

485
3518571

700879

126091

Taulukkoon 16 on tehty lisätiivistyksiä perustuen haastatteluissa esille tulleisiin
juurisyihin. Liitteessä 5 on esitelty taulukossa 16 käytettyjen aiheuttajien taustalla olleet
LumiNetin hylkäyssyyt. Luetelluissa aiheuttajissa on kuitenkin vielä kehittämisen varaa,
sillä ne eivät kuvaa vielä aidosti taustalla olevia juurisyitä. Esimerkiksi ylisuuret pohjat
pitävät haastattelujen perusteella sisällään useita eri juurisyitä ja neliöpaino- ja
kosteusprofiiliin liittyvät hylkäykset jäivät vielä epäselviksi.

3.6 Havaittavuuskerroin
Hukkien taloudelliset vaikutukset eivät kuitenkaan yksinään kerro sitä, miten niihin
tulisi suhtautua. Osa hukista on vain hyväksyttävä, sillä niiden poistaminen on
käytännössä mahdotonta. Tähän liittyen rajauksia tehtiinkin jo aiemmin, sillä
leveyshylky ja pohjahylky, joita ei uskottu olevan mahdollista poistaa rajattiin ulos jo
datan keräämisvaiheessa. Taulukossa 16 esitetyt luvut kuvaavat taloudellista vaikutusta,
joka säästettäisiin minimissään, kun kyseisestä hukkatyypistä päästäisiin eroon. Tämä ei
kuitenkaan kerro sitä, kuinka helposti kyseisestä hukasta pääsee eroon. Niinpä tässä
tutkimuksessa

käytetään

vika-

ja

vaikutusanalyysiä

ja

siinä

käytettävää

havaittavuuskerrointa, jotta voitaisiin priorisoida eniten asiakasta haittaavat hukat.
Vaikeasti havaittavien hukkien priorisointi on tärkeää, sillä niiden aiheuttamien
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tuotevikojen pääseminen havaitsematta asiakkaalle on todennäköisintä aiheuttaen
suurimman riskin taloudellisiin tappioihin myöhemmin.
Teemahaastatteluissa haastateltuja henkilöitä pyydettiin arvioimaan eri hylkäyssyiden
havaittavuutta.

Havaittavuudella

ongelma/tuotevika/hylkäyssyy

tarkoitetaan

kyseisen

prosessivaiheen

prosessivaiheen

aikana.

kykyä

havaita

Havaittavuuden

arvioiminen on osa vika- ja vaikutusanalyysia, jossa helposti havaittavat viat saavat
pienemmän kertoimen kuin viat, joita on vaikea havaita. Haastatteluiden aikana kävi
kuitenkin selväksi, että annetut arviot olivat kovin subjektiivisia eivätkä henkilöt
arvioineet aina samaa asiaa. Epäselväksi jäi, arvioivatko henkilöt koko linjan vai oman
prosessivaiheensa kykyä havaita tuoteviat.
Tässä työssä päädyttiin käyttämään havaittavuuskertoimena asiakasreklamaatioiden ja
linjan sisäisten hylkäysten kustannusten välistä suhdetta. Kyseessä on haastatteluja
objektiivisempi mittari, sillä se perustuu tehdastietokannasta saatavilla olevaan dataan.
Mitä enemmän vioista pääsee asiakkaalle, sitä heikompi on prosessin kyky havaita
virheet.

Toisaalta

havaittavuuskerroin

kustannusparannuspotentiaalin

voidaan

realisoitumisen

mieltää

helppoutta,

luvuksi,
sillä

joka

jos

kuvaa

asiakkaalle

toimitettu virheellinen tuote olisi saatu tehtaalla kiinni, olisivat toteutuneet kustannukset
jääneet luonnostaan alemmaksi. Tämä kustannussäästö voitaisiin saavuttaa ilman, että
merkittäviä toimenpiteitä itse vian aiheuttavan juurisyyn poistamiseksi olisi tehty.
Havaittavuuskerroin laskettiin ajanjaksolta lokakuu 2015 – maaliskuu 2016, sillä
kaikkea asiakasreklamaatiodataa ei ole saatavilla lähimenneisyydestä. Taulukossa 17
esitetyt havaittavuuskertoimet on jaoteltu kahdesta viiteen, viiden ollessa vaikeasti
havaittava vika ja kahden ollessa helposti havaittava. Havaittavuuskerroin 1 on säästetty
vika- ja vaikutusanalyysiin sellaisia hylkyjä varten, joista ei tule asiakasreklamaatioita.
Havaittavuuskertoimien

laskemisessa

asiakasreklamaatiokustannuksina

käytettiin

toteutuneita loppuasiakaskustannuksia sekä arkittamon arkitetun hylyn kustannuksia.
Linjan sisäisten hylkäysten kustannuksina käytettiin sekä pituusleikatun tuotannon
hylkäyksiä että konerullatuotannon hylkäyksiä. Profiiliperäisiin konerullahylkäyksiin on
laskettu päällystyskoneen ylösajohylky sekä linjassa tehtävät neliöpaino- tai
kosteusprofiilihylkäykset. Ilman näitä voitaisiin sanoa, että profiiliperäisen hylyn
kustannukset painottuisivat asiakaspäähän. Suhde ilman konerullia osoittaa kuitenkin,
että pituusleikatusta tuotannosta tehdään vähän profiilisyistä johtuvia hylkäyksiä
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verrattuna

asiakkaalta

tuleviin

reklamaatioihin.

Erityisesti

asiakasreklamaatiot

”aaltoilusta” aiheuttavat profiiliperäisen suhdeluvun nousun.
Taulukko 17. Havaittavuuskertoimet hylkäyssyittäin.
Nimi
Profiiliperäiset hylkäykset
Suutinvanat ym. päällysteviat
Varastoinnin ja kuljetuksen syyt
Leikkurin ongelmat
Kalanterijäljet
Rynkyt
Epäpuhtaudet
Muut laatusyyt
Vesiroiskeet

Suhde
0,34
1,57
0,15
0,60
0,28
1,85
2,43
14,77
21,09

Suhde ilman konerullia
4,06
1,98

Havaittavuuskerroin
2
4
2
3
2
4
4
5
5

3.7 Vika- ja vaikutusanalyysi
Vika- ja vaikutusanalyysin (FMEA) tarkoituksena on tunnistaa ja ennakoida mahdolliset
viat sekä mahdolliset vikojen aiheuttajat, priorisoida viat ja lopulta toimia vikojen
vähentämiseksi, lieventämiseksi tai eliminoimiseksi (Kubiak & Benbow 2009). Tässä
tutkimuksessa FMEA:ta sovelletaan niin sanotun hylkyprioriteettiluvun (englanniksi
Waste Priority Number, WPN) luomiseksi. Prioriteettiluvun laskemiseen käytetään
paperin hylkäämisen

kustannuksia, jotka kuvastavat

hukkatyypin

vakavuutta.

Ilmaantumisen todennäköisyyttä arvioidaan toteutuneilla hylkymäärillä ja näiden tulolla
laskettiin taulukossa 16 (s. 74) toteutuneet linjan hylkäysten kustannukset oletetuille
aiheuttajille. Lisäksi tähän tuloon lisätään toteutuneet asiakasreklamaatioiden sekä
sisäisen asiakkaan eli arkittamon tuotelaadusta johtuvien hylkäysten kustannukset.
Lisäksi

päällystyksen

jälkeisissä

prosessivaiheissa

tehdyt

neliöpaino-

ja

kosteusprofiilihylkäysten kohdennettiin aiemmin tehdyn analyysin perusteella pohja- ja
päällystyskoneelle. Lopuksi kustannukset kerrotaan havaittavuuskertoimella, joka luo
priorisoinnin perustuen toteutuneiden kustannusten painottumiseen. Näiden kahden
yhdistetyn tekijän tulona saadaan kullekin juurisyylle hylkyprioriteettiluku. Korkean
prioriteettiluvun hukan juurisyihin on syytä puuttua ensimmäisenä.
Taulukkoon 18 on koottuna tämän tutkimuksen mukaan 15 merkittävintä tuotehukan
aiheuttajaa. Taulukko 18 on samalla vastaus toiseen tutkimuskysymykseen, sillä se
esittää

linjan

merkittävimmät

hukan

aiheuttajat.

Taulukkoon

18

on

lisätty

teemahaastatteluissa esille tulleita toimenpiteitä ja ratkaisuehdotuksia, joita yritys voi
halutessaan alkaa toteuttamaan.
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Taulukko 18. PK6-linjan 15 merkittävimmän hukan vika- ja vaikutusanalyysi.

Hukka
Suutinvanat ym.
päällysteviat

Juurisyyt
-

Liian pitkät ajojaksot
- Konekiertojen likaantuminen
Katkojen yhteydessä irtopaperin
joutuminen kierron mukaan
Koeajopastat
Pastojen pilaantuminen

Vakavuus
ja yleisyys
(€)
491344

Havai
ttavu
us
4

Suositellut toimenpiteet

WPN
1970 -

-

-

PPK
katko/kaavarinvaihto

-

-

Painatusongelmat ja
muut laatusyyt

-

-

Hukkaa syntyy ylösajojen yhteydessä
ennen kuin laatu saadaan kohdilleen
Katkot
- Laitehäiriöt
- Paperiviat (reiät, reunarisat)
- Saumausten epäonnistuminen
- jne.
Kaavarinvaihdot
Profiilien heikentyminen
Lajien vaihdot
Merkittävimmät ongelmat
tarkasteluvälillä
- Piling
- Mottling
- Picking
Vasta painatuksessa havaittavien

673756

2

1350 -

106317

5

532 -

Vikakartan tuominen näkyviin pituusleikkurille,
jotta voidaan estää päällysteviallisten rullien pääsy
asiakkaalle ja siten säästää sekä pudottaa
havaittavuuskerrointa hyväksyttävämmäksi
Konekiertojen pesujen ja ilmanpoistimien huollon
standardointi
- Konekiertojen paineiden kasvu yleensä hyvä
indikaattori likaantumisesta
Irtopaperin joutuminen konekiertoon usein
seurausta tietämättömyydestä
- Oppien merkitys
Ylösajoissa säädön joutuu tekemään käsin
- Automaation ja säädön parantaminen
Ylösajoissa kestää aiempaa enemmän aikaa saada
paperin laatu kohdalleen
- Skannereiden nopeuksien nostaminen
Katkojen ja kaavarinvaihtojen lukumäärien
vähentäminen
- Osa johtuu yhä inhimillisistä erheistä
 Oppien merkitys
Korkea havaittavuuskerroin seurausta
olemattomista hylkäyksistä linjassa
Suuri riski, että asiakkaalle toimitetaan viallista
tuotetta, jos vika ei ole silmin todettavissa
Laboratoriomittausten ja tuotannon välinen suuri
viive hankaloittaa asiaa, tuote ehditään usein jo
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laatuarvojen heikentyminen
-

Trimmaushukka

-

PK Neliöpaino/
kosteus/ profiili

-

PL Rynkyt, reiät,
vekit yms.

-

PPK Neliöpaino/
kosteus/ profiili

PPK Ylisuuret
selittämättömät/pohjat
-

Leikkurin laitevioista
johtuvat tuoteviat

-

Asiakastilausten sopiminen
trimmileveyteen
Valinta ylimääräisten rullien/muuttojen ja
trimmileveyden välillä tehtävä

459764

1

460 -

Merkittävimmät ongelmat
tarkasteluvälillä:
- Etureunan kuivapainopiikki
- Raskaat lajit
Rullanpohjarynkyt
Reuna-alueet (profiiliperäistä)
SK:lta tulevat vekit
Vesittyneet pastat
Kaavarinvaihdot lisäävät huonoa profiilia
(profiili nollaantuu kaavarin vaihdossa ja
sillä kestää aikansa asettua)
Osa muista hylkäyssyistä piiloutuu
pohjasyyn alle
VR62:lla tehdyt virheet kasvattavat
pohjahylkyä
Pintojen kaatumiset erityisesti myös
aiheuttajana

175294

2

351 -

81353

4

325 -

136304

2

273 -

267534

1

268 -

Ratasiirtymät ja huono leikkausjälki
johtuvat usein liian kovasta
ajonopeudesta leikkurilla ja väljyyksistä
Leikkurin ryömittäminen johtaa
huonoihin pohjiin

75508

-

-

3

227 -

pakata
Eri laatuarvoista johtuvien hylkäysrajojen
tarkentaminen
Yhteistyö asiakkaiden kanssa arvojen
määrittämiseksi
Tuotannonsuunnittelu muokkaa algoritmin antamia
ratkaisuja usein manuaalisesti paremmiksi,
algoritmia ei siis voi sanoa vielä optimaaliseksi
- Algoritmin kehittämismahdollisuuksien
tutkiminen
Etureunan kuivapainopiikki on saatu pois
- Miksei onnistunut nopeammin? Onko riittävät
valmiudet vastata uusiin haasteisiin?
Reuna-alueiden profiilien parantaminen
Tarkempi seuranta leikkurilla reunarullien
kohdalla
Säädön nopeuttaminen

Pohjahylyn rekisteröinnin muuttaminen siten, että
oikeat syyt saadaan esille
Pintojen kaatumisen selvittäminen
Konerullien kokojen kasvattaminen takaisin
ennalleen
- 4-puristimen paineet (paperin paksuus)
- nosturien toiminta
Säännöllisen huollon ja ennakkohuollon merkitys
Kireysreseptien tarkistus (vanhat reseptit yhä
koneella valittavissa)
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-

Lattianhallinta (Alaatu)

-

Epäpuhtaudet

Leikkurin katkot

-

PL Lajin loppu

-

-

PPK Rynkyt, reiät,
vekit yms.

-

Leikkurin kireydet vaikuttavat löysään
rullaukseen
Viivakoodietikettien ongelmat
Välivaraston riittämätön tila ja
riittämätön inventointi
Jälkipään järjestelijän ammattitaito,
motivaatio ja paikalla oleminen
Yhteistyön olematon taso joissakin
vuoroissa pituusleikkureiden ja
jälkikäsittelyn välillä
Tehdastietojärjestelmän virheellinen tai
puutteellinen käyttö
 Välivaraston rullien riittämätön
hyödyntäminen
Värimerkkien roiskumiset
Ruoste
Rasva
Alkuperä usein vaihteleva tai epäselvä
Katkot johtuvat usein liian leveistä
reunanauhoista tai pettävistä karveista.
Luku sisältää huomattavan määrän
URK:lta peräisin olevaa LumiNetin
haamuhylkyä
Lajin vaihtuessa leikkurilla, lajin loppu
pulpperoidaan, koska sitä on joko liian
vähän tai sen ei uskota päätyvän rullina
hyödynnettäväksi
Asetteen muuttaminen sellaiseksi, että
leveydet olisivat samoja ja siten helposti
yhdistettäväksi voi viedä paljon aikaa ja
olla siten hukkaa
Pohjalle syntyy välirullaimella rynkkyä
Ylösajot aiheuttavat rynkkyä

201308

1

201 -

-

Inventoinnin parantaminen
- Selkeät vastuut
- Joko järjestelijän vastuun selkeyttäminen ja
resurssin järjestäminen tai vastuun siirtäminen
henkilölle, joka on säännöllisesti paikalla
Leikkurin mokien korjaamisen vastuun siirtäminen
leikkurille
- Työllistävä vaikutus siirtyy pois
jälkikäsittelystä, jos rullalappujen ja leveyden
tarkistus tapahtuu jo leikkurilta lähtevällä
kuljettimella

45046

4

180 -

Vikakartan siirtäminen leikkurille näkyväksi
helpottaisi vian etsintää ja vähentäisi asiakkaalle
meneviä tuotevikoja.

124898

1

125 -

Tilastovirheiden poistaminen
Reunanauhatorvien suoristaminen
Reunanauha imujen tehostaminen
Opastuksen merkitys karvien onnistumisessa

124470

1

124 -

Välivaraston hallinnan parantuessa myös lajin
loppuja kannattaa ajaa URK-lähtörulliksi

105301

1

105 -

Nutripyörien säännöllinen huolto
Välirullaimen ja päällystyskoneen

-

-
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-

Varastoinnin ja
kuljetuksen syyt

-

Paperiradan takalaitaan syntyy patti,
epäselvää onko aiheuttajana
pohjapaperin kosteuspatti
Osa teloista ei pyöri oikeaa nopeutta
Popen kierous
Nutripyörien kuluminen
Huonosti pakatut rullat
Kuljettimien rikkomat rullat
Trukilla rikotut ja kolhitut rullat

-

48969

2

98 -

-

rullaussylinterien suoruuden tarkistaminen
Ylösajojen vähentäminen ja lyhentäminen

Välivaraston inventoinnin parantaminen parantaa
myös mahdollisuuksia hyödyntää kolhiintuneita
rullia
Jälkikäsittelyn resurssin varmistaminen ja kiireen
vähentäminen
- Rikkorullien varmempi ja nopeampi
hyödyntäminen
- Kuljettimien kunnon parempi tarkkailu
Näyttöjen asettelu pakkauksessa
- Näyttöjen tuominen taukotilaan
- Näyttöjen layoutin muuttaminen siten, että
laadun tarkkailu on pääsijassa
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4 PAPERIKONE 6:N HUKAN VÄHENTÄMINEN
Tässä

kappaleessa

esitellään

parantamissuunnitelma.
tutkimuskysymykseen

vika-

ja

vaikutusanalyysin

Parantamissuunnitelma
eli

”miten

PK6:n

pohjalta

vastaa

määrähyötysuhdetta

laadittu

kolmanteen
tulee

lähteä

kehittämään”. Siinä esitellään ensiksi kehityskohteet tilastoinnissa ja sitten varsinaiset
tuotehukkaa

vähentävät

kehitysehdotukset.

Parantamissuunnitelman

jälkeen

on

pohdintaosio, jossa reflektoidaan saatuja tuloksia teoriaan. Kappaleen lopuksi pyritään
arvioimaan tutkimusta kriittisesti sen validiteetin ja reliabiliteetin suhteen.

4.1 Parantamissuunnitelma
Kuvassa 18 on tiivistettynä se, miten PK6:n määrähyötysuhdetta voisi leanin oppien
mukaisesti lähteä kehittämään. Katkoviivoilla on esitetty asiat, jotka ovat osana
pohdintaa, eivätkä tässä työssä esiteltyä parantamissuunnitelmaa. Tämän työn
parantamissuunnitelma koostuu tilastoinnin parantamisesta ja hukan vähentämiseen
tähtäävistä suorista toimenpiteistä. Nämä ovat esitettynä kuvassa 18 ilman katkoviivoja.

Kuva 18. Parantamissuunnitelma osana jatkuvaa parantamista.
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4.1.1 Tilastoinnin parantaminen
Tutkimuksen aikana eri hukkien kokonaisvaikutusten selvittämiseksi on joutunut
useissa eri vaiheissa tekemään erilaisia koonteja nykyisistä LumiNetin hylkäyssyistä.
Joidenkin hylkäyssyiden taustalla vaikuttavat samat juurisyyt ja näin samasta asiasta
johtuvat hylkäykset tilastoituvat useamman syyn alle. Myös liian tarkka hylkäyssyiden
erittely aiheuttaa saman ongelman, jolloin resursseja ei osata kohdentaa oikeisiin
asioihin. Joissain tapauksissa ongelma voi olla päinvastainen, sillä hylkäyssyy voi olla
myös liian ylimalkainen, jolloin resurssien kohdentaminen voi olla vaikeaa.
Konerullien hylyn tilastoinnin muuttaminen
Konerullien hylkäyskoodeja LumiNetissä on 21 kappaletta, joka on haastatteluiden
perusteella sopiva määrä. Konerullahylyn tilastoinnissa on kuitenkin muunlaisia
puutteita. Pohjahylyn rekisteröinti jättää liian paljon mahdollisuuksia virheille.
Nykyisissä LumiNetin raporteissa pohjahylky nousee todellisuuden vastaisesti liian
suureen rooliin, sillä pohjahylyksi voidaan kirjata hylkyä pituudesta riippumatta.
Haastatteluiden ja kokemuksen mukaan pohjia ei jätetä tahallisesti liian suuriksi, vaan
pohjahylyksi rekisteröityvä hylky rekisteröidään väärällä syyllä. Todellisena syynä voi
olla esimerkiksi rynkky, pinnan kaatuminen, lajinvaihto tai ylösajo. Niinpä pohjahylyn
rekisteröintiin olisi luotava rajoituksia, jotka pakottavat käyttäjän rekisteröimään hylyn
oikealla juurisyyllä.
Kehitysehdotukset:


”Kaatunut pinta”-hylkysyyn lisääminen koodistoon



Pohjahylkynä rekisteröimisen rajoittaminen 1000 metriin

Asiakasrullahylyn tilastoinnin muuttaminen
Asiakasrullien hylkäyskoodeja on käytössä LumiNetissä 121 kappaletta. Haastatteluiden
ja kokemusten perusteella näiden selaaminen hylkyä luokitellessa on ajanhukkaa ja osa
työntekijöistä valitsee nopeasti hylkäyssyyksi ensimmäisen oikeaa muistuttavan syyn.
Näistä 103:a on käytetty viimeisen puolentoista vuoden aikana hylkäyksiin, mutta
esimerkiksi PK6-linjan pituusleikkuri käytti vain 61 eri syytä kyseisenä aikavälinä. Jotta
syykoodien käyttö olisi helppoa ja siten myös vähentäisi kiireestä tai laiskuudesta
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johtuvia virheellisiä rekisteröintejä, tulisi kunkin konevaiheen käytettävissä olevien
syykoodien määrä rajoittaa vain niihin, joita he tarvitsevat.
Kehitysehdotukset:


Kuljetinrikkoihin, varastointiin ja pakkaukseen liittyvien hylkäyssyiden
tiivistäminen vain kolmeen syyhyn: ”Kuljetinrikko”, ”Trukkikäsittelyn vaurio”
ja ”Viallinen pakkaus”



Konekohtaisten vikakoodilistojen tekeminen yhdessä prosessihenkilökunnan
kanssa

Määrähyötysuhteen laskennan tarkentaminen
Nykyisellään PK6-linjan määrähyötysuhteeseen ei lasketa mukaan arkittamolla
tapahtuvia rullahylkäyksiä. Määrähyötysuhteen laskennassa käytettävä myyntituotanto
siis vääristyi esimerkiksi heinäkuussa 2016 115t verran, mikä vastaa 0,3%-yksikön
virhettä määrähyötysuhteessa. 115 tonnista on poisluettu pohjahylyt ja arkkileikkurien
”porsaat”.

Määrähyötysuhteeseen

ei

myöskään

vaikuta

arkittamolla

tehtävät

arkkileikatun tuotannon hylkäykset, vaikka juurisyyt hylkäyksiin usein piilevät paperin
laadussa. Lisäksi määrähyötysuhteen laskentaa vääristää se, ettei pakkauskoneiden läpi
menevän tuotannon keskineliömassan laskenta ota huomioon muita kuin terminaaliin
pakatut rullat. Heinäkuussa 2016 keskipainon virhe oli noin 0,5g/m2 mutta elokuussa
virhe oli noin 3g/m2, sillä arkittamolle pakatut rullat ovat yleensä neliöpainoltaan
keskimäärin painavampia. 0,5g/m2 neliöpainon korotus vastaa heinäkuun 2016
määrähyötysuhteessa 0,3%-yksikön heikennystä.
Hylkäysten seurannan ja hylkytietoisuuden parantaminen
Teemahaastatteluissa haastatellut henkilöt olivat varsin yksimielisiä siitä, ettei
hylkäyksien syitä ja määriä seurata päivittäin juurikaan PK6-linjalla. Ongelmana ei
kuitenkaan ole työkalujen puuttuminen, sillä hylkytilastoja ja -raportteja on saatavilla ja
löydettävissä internetselaimella. Lisäksi värikoodatut hylkyprosentit ovat nähtävillä
linjalla seuratun käyttöpäiväkirjan etusivulla. Valmiiksi suodatettua ja kohdistettua
tietoa ei kuitenkaan ole saatavilla, vaan henkilöiden on osattava itse hakea tietoa.
Hylkytietoisuuden

levittämisessä

voitaisiin

hyödyntää

niin

kutsuttua

visual

managementia eli visuaalista ohjausta, joka auttaa havainnollistamaan hylkytilanteen.
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Kehitysehdotukset:


Linjalla käytössä oleville infotauluille koostetaan liukuva edeltävän 14 päivän
konekohtainen hylky-ranking euromäärineen



Lisäksi valmiuden parantaminen sellaisten ongelmien seurantaan, jotka
kulloinkin ovat ajankohtaisia. Esimerkiksi päällystyskoneelle voisi koostaa
lisäksi viikottaisen seurannan suutinvanoista ja päällystevioista johtuvista
jälkikäsittelyn ja arkittamon hylkäyksistä. Tai jälkikäsittelyyn välivaraston koon
kasvua voisi visualisoida kuvaajalla infonäytöillä.

4.1.2 Hukan vähentäminen PK6-linjalla
Tässä kappaleessa esitellään haastatteluissa esille tulleita kehitysideoita. Kappaleeseen
on valittu vain konkreettisimmat ideat, joten osa hukkatyypeistä on jätetty
tarkoituksellisesti ulos. Tästä kappaleesta ulosjätettyjen, kuten pituusleikkureiden
laitevioista johtuvien, hukkien kehitysehdotuksiin liittyy olennaisesti ennakkohuolto ja
kunnossapito, jotka ovat hyvin ylimalkaisia kehitysideoita. Tällaisiin tapauksiin liittyen
TPM:n toteutumisen estävien tekijöiden tutkiminen voisi olla viisasta. Joissain
tapauksissa, kuten konerullien pintojen kaatumisen tapauksessa, on ongelman juurisyy
vain spekulatiivisella tasolla selvillä, jolloin kehitysehdotuksien tekeminen ei ole vielä
järkevää.
Päällystevioista johtuvien valitusten ja hukan vähentäminen
Päällystevioista johtuvien valitusten määrän vähentämiseksi on olemassa kaksi keinoa.
Ensimmäinen ja suositeltavin keino on saada suutinvanojen ja muiden päällystevikojen
määrä putoamaan, jolloin hylkäyksiäkään ei tarvitsisi tehdä. Toinen keino on rakentaa
varmistus sille, etteivät vialliset rullat pääse asiakkaalle asti.
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Kehitysehdotukset:


Vikakarttojen tuominen luonnolliseksi osaksi pituusleikkurilla tapahtuvaa
laaduntarkkailua
o Jos asiakasreklamaatiot vähenisivät 50%, mahdolliset vuosittaiset säästöt
n. 280000€. Oletuksena on, että asiakasvalituskustannus n. 1000€/ton ja
pituusleikatun hylyn kustannus n. 100€/ton. Lisäsäästöjä arkittamon
hylkäysten vähenemisestä.



Konekiertojen pesujen ja ilmanpoistimien huollon standardointi (5S-projektissa)



Opetustapahtumien laadun parantaminen radiokuulosuojainten avulla, sillä
irtopaperin joutuminen konekiertoon, mikä on usein suutinvanojen aiheuttajana,
on usein seurausta tietämättömyydestä.
o Jos suutinvanojen määrä vähenisi 20%, olisi säästö vuositasolla raakaaineista ja energiasta sekä asiakasvalituskustannuksista n. 200000€, jos
asiakkaille menevä osuus pysyy samana.

Ylösajoista ja päällystyskoneen profiilista johtuvan hylyn vähentäminen
Ylösajoista syntyi helmi-heinäkuussa 2016 kilo- ja euromääräisesti eniten hylkyä PK6linjalla. Aiemmin esiteltyihin lukuihin kuuluisi todennäköisesti myös osa pohjahylyksi
rekisteröidystä hylystä. Ylösajohylkyä syntyy katkojen ja kaavarinvaihtojen yhteydessä.
Ensimmäinen vaihtoehto on vähentää katkojen ja kaavarinvaihtojen lukumäärää, mikä
on linjan ikuinen tavoite. Toinen vaihtoehto on lyhentää ylösajojen pituutta eli saada
paperin laatu kohdalleen mahdollisimman nopeasti.
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Kehitysehdotukset:


Ylösajossa käytettävän automaattisen säädön kehittäminen



Opetustapahtumien laadun parantaminen radiokuulosuojainten avulla, sillä
katkoihin (esimerkkinä huonosti tehdyt karvit) vaikuttaa edelleenkin henkilöiden
huolimattomuus ja tietämättömyys



Päällystyskoneen käynninaikainen puhtaanapito reunarisakatkojen välttämiseksi
o Mediaani

heinäkuu

2015-heinäkuu

2016

ylösajojen

hylkäyksien

pituudesta on 9377 metriä. Haastatteluissa puhuttiin ylösajojen
mahtumisesta 10cm pohjaan, eli n. 2100 metriin. 50% ylösajohylyn
vähentäminen merkitsisi n. 670000€ vuosittaisia säästöjä raaka-aineissa
ja energiassa. Lukemasta puuttuu lisäksi päällystyskoneen jälkeen
nykyisin virheellisesti pohjahylyksi rekisteröity osuus.
Painatuksessa ilmenevien vikojen riskienhallinta
Euromääräisesti vasta painatuksessa ilmenevien vikojen määrä jää pienehköksi. Mutta
kuten havaittua, ei linjassa tehdä juurikaan hylkäyksiä liittyen tällaisiin vikoihin nostaen
havaittavuuskertoimen

huippuunsa.

Asiakkaiden

painatukseen

liittyvien

laatuvaatimusten alituksia ei siis välttämättä pystytä ottamaan huomioon linjassa
tarpeeksi nopealla aikataululla. Olisi siis syytä selvittää, ovatko kyseisiin vikoihin
liittyvät riskit hallinnassa.
Kehitysehdotus:


Painatuksessa ilmeneviin vikoihin liittyvä lisäselvitys
o Mitä laatuarvoja tuotannossa olisi syytä seurata tarkemmin
o Selkeiden hylkäysrajojen määritys (vaativimpien painatusprosessien
laatuvaatimukset)
o Miten reklamaatioita aiheuttava aines saataisiin kiinni jo varhaisessa
vaiheessa
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Trimmauksesta johtuvan hukan vähentäminen
Tuotannonsuunnittelu muokkaa suunnittelussa käytettävän algoritmin antamia ratkaisuja
usein manuaalisesti paremmiksi. Algoritmia ei siis voi sanoa vielä optimaaliseksi. Olisi
syytä tehdä lisäselvitys, voitaisiinko algoritmia parantaa. Ajosuunnittelijan haastattelun
perusteella algoritmi osaa ottaa huomioon vain ylimääräisten rullien lukumäärän,
trimmaushyötysuhteen

ja

asetteiden

lukumäärän.

Se

ei

tiedä

lajikohtaisia

erityisvaatimuksia, eikä se osaa tehdä oikeita päätöksiä perustuen siihen, onko korkea
asetteiden määrä parempi vaihtoehto kuin huono trimmihyötysuhde. Usein päätös
alhaisten ajonopeuksien ja heikon hyötysuhteen välillä olisi hyvä jättää linjan
tehtäväksi, sillä he tietävät parhaiten linjan kulloisenkin kassatilanteen ja laitteiston
kunnon. Toisaalta voidaan sanoa, että välivaraston hallinnan parantamisella ja
pituusleikkureiden laitteiston kunnon parantamisella voidaan vähentää trimmihukan
määrää. Nykyisellään tuotannonsuunnittelija tekee itse manuaalisesti asetteet juuri siitä
syystä, ettei laitteisto pysty toimimaan tarpeeksi nopeasti optimoitaessa asetteet
trimmihyötysuhteen

mukaan.

Jos

edellä

mainitut

asiat

olisivat

kunnossa,

tuotannonsuunnittelija voisi huoletta teettää ylimääräisiä rullia ja valita useampia
asetteita, jos hän tietää ylimääräisten hyödyntämisen uudelleenrullaimilla olevan
mahdollista ja ettei korkea asetteiden määrä ja siten leikkurin aikahyötysuhteen
heikkeneminen aiheuta linjakassan kohtuutonta nousemista. Tällöin trimmileveydestä
voidaan hyödyntää suurin osa.
Omalta osaltaan trimmaushukkaa voitaisiin vähentää myös lajikirjoa supistamalla.
Lajikirjoa voitaisiin supistaa luopumalla rulla- ja arkkilaaduista tai käyttämällä niitä
toisiaan korvaavina lajeina. Tämä vähentäisi myös lajin lopuista syntyvää hylkyä ja
helpottaisi uudelleenrullaimen lähtörullien valintaa ja siten vähentäisi myös useaa eri
hukkaa. Tämä kuitenkin nähtiin mahdottomaksi vedoten siihen, että vaikka arkki- ja
rullalaadut eroavat toisistaan vain kosteuspitoisuutensa puolesta, aiheuttaa rullalaatujen
kosteuspitoisuuden nostaminen paperin pinnan kuplimista vaativissa painoprosesseissa.
Arkkilaatujen kosteuspitoisuuden laskeminen vastaavasti aiheuttaisi arkitusprosessissa
staattisen sähkön lisääntymistä, mikä haittaa arkitusta.
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Kehitysehdotukset:


Asetteiden optimointialgoritmin uudelleen tarkastelu nykyisillä reunaehdoilla



Pituusleikkurin asetteiden vaihtoon liittyvän laitteiston kunnon ja välivaraston
hallinnan parantaminen
o Trimmihukan

vähentäminen

10%:lla

eli

trimmihyötysuhteen

parantaminen n. 0,2%-yksiköllä tarkottaisi n. 92000€ vuosittaisia
säästöjä.
Välivaraston eli PK6-lattian hallinnan parantaminen
Välivaraston eli PK6-lattian hallinnan parantamisella tarkoitetaan sitä, että välivaraston
tila saadaan sellaiseksi, ettei työntekijöiden tarvitse enää pulpperoida rullia tilan ja
ajojen puutteen vuoksi. Lattian jatkuvaa inventointia haittaavia tekijöitä on monia, eikä
rullien inventoimatta jättämiselle, katoamiselle ja hyödyntämättä jättämiselle onnistuttu
löytämään yksittäistä merkittävää syytä. Tämä tekeekin tilanteen korjaamisesta
haasteellista. PK6-linjalla rullanpakkauskoneiden läpi kulkee niin sanottu poistokuljetin,
jonka päähän pakkauksen hylkäämät rullat tai uudelleenrullaimen arkkirullavarastosta
tilaamat rullat kulkevat. Tämän kuljettimen ruuhkautuminen pysäyttää pakkauksen,
mikä vastaavasti aiheuttaa usein pituusleikkureiden nopeuden pudottamisen tai
pysähtymisen. Kyseessä on siis ketjureaktio. Nykytilanne jälkikäsittelyssä on se, että
kiireellisissä tilanteissa rullien inventoinnista tehdastietojärjestelmään luovutaan.
Inventointi on periaatteeltaan ollut jatkuvatoimista, eli rullia siirrettäessä on
työntekijöiden manuaalisesti siirrettävä rulla erikseen tehdastietojärjestelmässä.
Säännöllisiä inventointikierroksia on ollut todella harvakseltaan, eikä niistä ole sovittu
selkeitä ohjeita. Lisäksi henkilöiden ammattitaito tehdastietojärjestelmän käytössä on
vaihtelevaa.

Lopputulos

tehdastietojärjestelmästä

on
niiltä

se,

ettei

kaikkia

varastopaikoilta,

välivaraston
joita

rullia

löydy

tuotannonsuunnittelijat

hyödyntävät.
Poistokuljettimen ruuhkautumista edesauttavat pituusleikkureilla tehtävät virheet.
Tarkistuksen tapahtuessa vasta pakkauskoneella ehtii virheitä syntyä pituusleikkureilla
mahdollisesti useampi, eikä jälkikäsittelyn ja pituusleikkureiden välinen paikoitellen
heikko kommunikaatio auta asiaa. Rulla luokitellaan uudelleen pakkauskoneella
poistokuljettimelle siitä syystä, että viivakoodietiketit ovat menneet ristiin, jolloin
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rullaleveyden tarkistus ei täsmää. Ristiin menneiden etikettien selvittely on usein
ylimääräistä työtä ja kiireen sanelemana tällaisia rullia viedään joskus pulpperoitavaksi.
Myös rullaetikettien tippuminen aiheuttaa ylimääräistä työtä, joka jää välillä tekemättä.
PK6-linjan toimintamallissa poissaolojen sattuessa jälkikäsittelyn järjestelijä on yleensä
ensimmäinen

työtehtävä,

jonka

täyttämisestä

luovutaan.

Poistokuljettimen

huolehtiminen siirtyy tällöin uudelleenrullaimien työntekijöille, joilla ei usein ole aikaa
muuhun kuin siirrättää tuntemattomia ja virheellisiä rullia vihirullavarastoon
odottamaan seuraavaa vuoroa. Seuraavan vuoron tullessa töihin voi tilanteen
selvittäminen ja vaadittu salapoliisityö olla jo niin vaikeaa, että rullista vain
hankkiudutaan

eroon,

jotta

tilaa

vihirullavarastosta

saadaan

vapautettua

uudelleenrullaimien lähtörullille.
Tässä tutkimuksessa suurin havaittu välivarastoinnin hukka koituu siitä, ettei edes
ylimääräisiksi luokiteltuja mutta priimalaatuisia rullia onnistuta hyödyntämään. Kuten
aiemmin mainittiin, 60% massaprosenttia A-laatuisista rullista on leveydeltään sellaisia,
että ne kelpaisivat arkittamon standardileveyksiin. Haastattelujen perusteella heikko
hyödyntäminen on seurausta siitä, ettei välivaraston inventointi ole toimivalla tasolla.
Haastatteluissa

kuitenkin

havaittiin,

ettei

tuotannonsuunnittelija

hyödynnä

uudelleenrullaimien lähtörullina sellaisia rullia, joissa on poikkeavat leveydet, vaikka
teknisesti tämän pitäisi olla mahdollista. Lievästi poikkeavien lähtörullaleveyksien
tapauksissa selvitään reunanauhojen leventämisellä, eikä nutikoiden ajaminen ole
tarpeen. Hänelle oli jäänyt käsitys tuotannon työntekijöiden kommenteista, ettei
tällainen ole mahdollista. PK7-linjalla tällaisia lievästi leveydeltään poikkeavia (noin
10cm) rullia kuitenkin jatkuvasti hyödynnetään onnistuneesti uudelleenrullaimella.
PK6:n uudelleenrullaimien nykyisten ajonopeuksien ja henkilöstöresurssien mukaista
kapasiteettia ei myöskään koettu vielä täysin hyödynnetyksi. Lisäksi omakohtainen
kokemus on, että uudelleenrullainten toimintaa pystyttäisiin tarvittaessa tehostamaan
huomattavasti.
Haastatteluissa

esitettiin

toiveita

sellaisten

vakiotilausten

luomisesta

uudelleenrullaimille, jotka olisivat oman arkittamon tai satelliittiarkittamoiden
vakioleveyksiä. Tuotannonsuunnittelijat hylkäsivät ajatuksen kuitenkin siitä syystä, että
he haluavat priorisoida sen, mitä uudelleenrullaimilla ajetaan. Heidän mukaansa vain
näin voidaan taata se, että tärkeät ja nopeaa toimintaa vaativat asiakastilausten täyttöajot
saadaan ajettua.
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Ongelman ollessa monimutkainen ei helppoa ja varmaa ratkaisua ole olemassa.
Tilannetta voitaisiin lähteä parantamaan välivaraston inventoinnin parantamisella.
Vihirullavaraston inventoinnin on havaittu pysyvän hyvällä tasolla, sillä vihivaunut
eivät toimisi ilman, että varasto pidetään ajan tasalla. Ongelma kumpuaakin rullista,
jotka on jouduttu tilanpuutteen vuoksi siirtämään muualle konesalin lattialle ja
pahimmissa tapauksissa alakertaan. Näiden rullien inventoinnin tiheyttä on saatava
nostettua,

jotta

ajosuunnittelija

tietää

niiden

olevan

käytettävissä.

Sopiva

inventointitiheys voisi olla aluksi arkipäivittäin tai kolme kertaa viikossa. Lisäksi
jälkikäsittelyn järjestelijän ja tuotannonsuunnittelijan välille olisi hyvä luoda suora
kommunikaatioyhteys, sillä nykyisellään kaikki tehtävänannot kulkevat tarpeettomasti
vuoromestarien sähköpostien kautta, jolloin viive ja hukka kasvavat. Tehtävänannot
liittyvät usein sellaisiin rulliin, jotka järjestelijä voi siirtää välivarastosta tilaukselle ja
terminaali- tai arkkirullavarastoon. Pituusleikkureiden ja uudelleenrullaimien ajoohjelmien tapaan olisi järjestelijälle hyvä saada erillinen työpiste/näyttö, johon
tuotannonsuunnittelijan

toivomat

työtehtävät

saataisiin

automaattisesti

esille.

Pituusleikkureiden virheet voitaisiin saada vähenemään asentamalla rullaetiketin ja
leveyden tarkistuspiste välittömästi leikkureiden perään. Tällöin he itse havaitsisivat
välittömästi liikenteen pysähtymisen ja olisivat velvollisia korjaamaan tekemänsä
virheet. Näin poistokuljettimen kuormittuminen ja virheiden lukumäärä vähenisi. Myös
mahdollisia rullaetikettien tippumisia saataisiin kiinni aikaisessa vaiheessa.
Kehitysehdotukset:


Inventoinnin parantaminen selkeyttämällä vastuita tai siirtämällä vastuu
henkilölle, joka on säännöllisesti paikalla



Vaihtoehtona

jälkipään

järjestelijän

työnkuvan

fokuksen

muuttaminen

asiakasrullien pulpperoinnista asiakasrullien pelastamiseen
o Hylytysvastuun siirtäminen toiselle työntekijälle


Poistokuljettimen kuormittamisen vähentäminen tarkistuspisteen siirtämisen
avulla



Sekaleveyksien parempi hyödyntäminen uudelleenrullaimilla



Kommunikaatioyhteyden

rakentaminen

jälkikäsittelyn

järjestelijän

ja

tuotannonsuunnittelijan välille
o Jos välivarastosta pystyttäisiin hyödyntämään 50% hylätyistä ja
kadonneista priimarullista olisivat vuosittaiset säästöt n. 200000€
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o Lisäsäästöjä voitaisiin saada suutinvanoja sisältävien ja muiden leveiden
vikarullien

hyödyntämisestä

ja

pituusleikkurien

lajin

loppujen

ajattamisesta asiakasrulliksi. Tämä on mahdollista sen jälkeen, kun
välivaraston hallintaa saadaan parannettua ja uudelleenrullainten
kapasiteetti sen sallii.
Varastoinnissa tai kuljetuksessa rikkoontuneet rullat
Haastatteluissa kävi selväksi, ettei varastoinnissa tai kuljetuksessa rikkoontuneita rullia
saada kierrätettyä tarpeeksi nopeasti uudelleen käsittelyn ja välivaraston kautta takaisin
terminaalivarastoon. Terminaalipalautuksilla on lisäksi jälkikäsittelyä työllistävä
vaikutus, mikä haittaa välivaraston hallintaa. Tällaisten rullien käsittely on hidasta ja
työlästä ja lisäksi niistä 39% päätyy giljotiiniin. Haastatteluiden ja kokemuksen
perusteella moni näistä rullista voisi olla vielä hyödynnettävissä uudelleenrullaimella,
mutta koska uudelleenrullain ei pysty hyödyntämään vähemmän työtä vaativia
rulliakaan,

päätyvät

rullat

hylyksi.

Hylyn

määrää

lisää

myös

se,

että

tuotannonsuunnittelija ei pysty luottamaan käsittelyn nopeuteen, vaan ajattaa
rikkorullien tilalle helposti täyttöjä pituusleikkureilta tai URK:eilta. Huomionarvoista
on myös se, että viallisesti pakattuja rullia pääsee livahtamaan nykyisellään terminaaliin
pakkaushenkilökunnan

sitä

huomaamatta.

Näissä

tilanteissa

havaittavuuden

parantamisella on suuri rooli.
Kehitysehdotukset:


Välivaraston inventoinnin parantaminen mahdollistaa myös rikkorullien
paremman hyödyntämisen



Rikkorullalavojen nopeampi käsittely vähentäisi tuotehukkaa ja parantaisi
asiakastyytyväisyyttä, sillä tilausten täyttymisen todennäköisyys parantuisi.



Näyttöjen asettelu valvomossa siten, että tärkeimmät laaduntarkkailuun
käytettävät näytöt on priorisoitu eikä niitä voida piilottaa näkyvistä.
Olennaisimpien näyttöjen tuominen taukotilaan on myös yksi vaihtoehto.
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4.2 Pohdinta
Parantamissuunnitelman toimenpiteet pohjautuvat kirjallisuuskatsauksessa hyviksi
todettuihin lean-työkaluihin. Tuotannon visuaalinen ohjaus, virheiden tapahtumisen
estäminen (poka-yoke), 5S ja työn standardointi ovat keskiössä ehdotetuissa
kehitysideoissa. Parantamissuunnitelmassa ei käytetä imuohjaukseen liittyviä työkaluja,
kuten

kanbania,

sillä

sen

katsottiin

jo

teoriaosiossa

soveltuvan

heikosti

paperikonelinjalle. Pohjapaperikoneen ja päällystyskoneen jatkuvatoimisen prosessin
pysäyttäminen aiheuttaa lisää hukkaa. Analysointivaiheessa todettiin, että jälkimmäisten
prosessivaiheiden teoreettinen nopeus on suurempi, joten niiden pitäisi pystyä
käsittelemään pullonkaulasta tuleva tuotevirta, jos ne pysyisivät häiriöttöminä. Prosessin
häiriöttömänä pitämiseen liittyy olennaisesti kokonaisvaltainen tuottava kunnossapito,
TPM. TPM:n käytännön keinoihin ei kuitenkaan tässä työssä otettu kantaa, sillä se ei
ole

case-yrityksen

tuotannon

henkilöstön

vaikutusalueella.

Samasta

syystä

parantamissuunnitelmassa ei myöskään oteta kantaa korkeiden varastotasojen
kustannuksiin, joita JIT-periaatteella voitaisiin pyrkiä vähentämään. Teoriaosiossa
todettiin,

että

kustomoivaan

hybridituotantoon

JIT

itsessään

voisi

sopia

kappaleistamispisteen jälkeen, mutta tehtaan logistinen sijainti aiheuttaa oman
haasteensa pakottaen varastojen sijainnin lähemmäksi asiakasta. Varastotasojen
nostamista perustellaan usein tuotannon kyvyttömyydellä vastata kysyntään. Tähän
väliin täytyykin todeta, että tehtaan häiriöttömän kulun takaamalla myös JIT-tuotanto
voisi olla paremmin sovellettavissa ja varastotasoja pystyttäisiin laskemaan.
Leanin implementointi prosessituotantolinjaan tapahtuu DMAIC-sykliä hyödyntäen eli
se ei eroa kappaletavaratuotantoon implementoinnista muuten kuin käytettävissä olevien
työkalujen osalta. Tämän tutkimuksen tekemistä helpotti datan saatavuus, sillä
prosessiteollisuudessa datan runsas ja kattava kerääminen on yleistä. Prosessidatan
mittausta ei siis tarvinnut itse alkaa järjestämään erikseen. Hukkadatan lopulliseen
analysointiin käytetty FMEA eroaa Hawesin ja Jonesin (2004) ehdottamasta puhtaisiin
taloudellisiin vaikutuksiin perustuvasta priorisoinnista, sillä FMEA:ssa havaittavuus
antaa kustannuksille kertoimet. Tässä työssä haluttiin kuitenkin käyttää FMEA:ta, sillä
se mahdollisti asiakkaiden toivomusten huomioimisen paremmin.
Hukkadatan analysointiin ei case-yrityksessä ollut valmiina juurikaan työkaluja
(esimerkiksi valmiita pareto-analyyseja tai valvontakortteja) ja data pitikin hakea
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tietokannoista ja analysoida erikseen. Valmiiden analyysiratkaisujen puuttuminen
vaikuttaa siihen, ettei prosessihenkilökunnalla ole tarkkaa kuvaa prosessissa
tapahtuvista hylkäyksistä, sillä dataa täytyy osata hakea ja tutkia. Kuvassa 18 (s.82) on
esitetty visuaalisen ohjauksen tuomista osaksi päivittäistä toimintaa. Visuaalinen ohjaus
infotaulujen avulla voisi tuoda parannusta herättäen ihmisissä enemmän kehitysideoita.
Visuaalisen ohjauksen tarkoituksena on ohjata operaattorin fokusta oikeisiin asioihin
(Kubiak & Benbow 2009). Kunkin prosessivaiheen suorituskykyä kuvaavat mittarit
olisi järkevää tuoda selkeästi näkyville. Kuten Bhasin (2015) ehdottaa, mittareita
päätettäessä olisi hyvä kuulla työntekijöitä, sillä siten varmistetaan, että valitut mittarit
kuvaavat heidän mielestään heidän työnsä laatua. Tulevaisuudessa hyviksi ja työn laatua
kuvaaviksi havaittuja mittareita voitaisiin mahdollisesti käyttää kannustejärjestelmän
luomiseen kuvan 18 mukaisesti.
Linjalla on jo meneillään tuotelaatuprojekti, jossa 5S ja työn standardointi ovat
keskiössä. Parantamissuunnitelmassa esitetyt asiat tulee ottaa huomioon tätä projektia
läpi vietäessä. Osa parantamissuunnitelmassa hukan vähentämiseksi listatuista
toimenpiteistä on linjan henkilökunnalle ennestään tuttuja asioita, mutta kontrolloinnin
puutteen vuoksi osa asioista täytyy nostaa uudelleen pinnalle. Yleensä saavutetun tilan
heikkenemisestä

on

syytetty

resurssien

vähyyttä.

Tällöin

realistisen

kontrollointisuunnitelman tekeminen nousee erittäin tärkeäksi. Teoriaosuudessa TPM,
SPC ja visuaalinen ohjaus nostettiin kontrolloinnin tärkeimmiksi lean-työkaluiksi
prosessituotantoympäristössä. Näitä työkaluja sovellettaessa on kuitenkin varmistettava,
että ihmisillä on aikaa ja resursseja, jolloin muiden kiirettä aiheuttavien ja aikaa
tuhlaavien hukkatyyppien poistaminen nousee esille.
Tässä työssä päädyttiin käyttämään leanin alkuperäisestä seitsemästä hukkatyypistä
poiketen laajempaa 15 hukkatyypin listaa. Tutkimuksessa havaittiin, että kaikkia
hukkatyyppejä löytyy case-yrityksen toiminnasta, joten valinta siltä osin oli toimiva.
Vaikkei muiden hukkatyyppien vakavuutta, yleisyyttä tai havaittavuutta arvioitukaan
samalla tavoin kuin tuotevioista ja ylituotannosta johtuvia hukkia, voisi haastattelujen
perusteella nostaa materiaalihukan kannalta merkittävimmiksi odottamisen ja varastot.
Näiden hukkien merkittävimpänä juurisyynä voidaan jälleen nähdä laitehäiriöt ja
kunnossapidolliset haasteet. Lisäksi työntekijän ajankäyttöön vaikuttavia ja asiakkaalle
arvoa tuottamattomia hukkia on useita. Niistä eroon pääseminen vähentäisi kiirettä.
Lean-filosofian hukka-ajatteluun liittyy olennaisesti myös ylikuormittaminen (muri) ja
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variaatio (mura). Ylikuormittaminen on toisaalta hukan vastakohta, mutta sen on
aiemmissa tutkimuksissa todettu aiheuttavan turvallisuus- ja laatuongelmia. Leanfilosofia näkee variaation puolestaan näiden kahden asian aiheuttajana ja painottaa
tuotannon ja aikataulujen tasoittamista variaation vähentämiseksi. Ylikuormittamiseen
ja variaatioon ei tässä tutkimuksessa keskitytty, mutta niiden olemassaolo caseyrityksen tuotantoympäristössä on selvää, sillä esimerkiksi varastonhallinnan ongelmat
johtuvat osin variaatiosta työmäärässä ja työntekijöiden määrissä sekä siitä seuraavasta
ylikuormittumisesta. Variaation ja ylikuormittamisen poistaminen on esitetty kuvassa
18 (s. 82) osana päivittäisen työn parantunutta laatua, johon yrityksen tulisi tähdätä.
Tutkimuksen toteutusta on järkevää arvioida jälkikäteen. LumiNet-järjestelmän
hylkäyssyiden taustalla olevien juurisyiden selvittäminen vaati useita iteraatioita, eikä
lopputulos ole vieläkään täysin yksiselitteinen. Hylkysyiden niputtamiseen ja
kategorisoimiseen ennen tutkimuksen aloittamista olisi kannattanut käyttää enemmän
aikaa. Leanin yhden periaatteen mukaista suoraa asiakkaan osallistamista ei myöskään
juurikaan tutkimuksessa toteutettu, lukuunottamatta tilastoitujen valitusten ja arkittamon
haastattelua

ja

havaittavuuskertoimen

laskemista.

Tämä

johtui

kommunikaatioyhteyksien puutteesta suoraan tuotantolinjasta asiakkaalle. Lisäksi jos
diplomityön laajuuden puitteissa haluttaisiin saattaa täysi Lean Six Sigman DMAICsykli

läpi,

täytyisi

työ

rajata

pienempään

osa-alueeseen

kuin

kokonaiseen

tuotantolinjaan. Tämän heikkoutena olisi kuitenkin siiloutuminen ja se hankaloittaisi
asioiden näkemistä kokonaisuuksina. Tämä tutkimus on käsitellyt asioita leanin
näkökulmasta mutta leanille olennaista jatkuvaa parantamista ja kontrollointia se ei
pysty varmistamaan. Kuvaan 18 (s.82) on kuitenkin haluttu tuoda esille se, miten
tilastoinnin parantaminen ja kaikkien hukkatyyppien systemaattinen poistaminen voisi
parantaa päivittäistä työnlaatua. Lopuksi täytyy painottaa tulevaisuuden leanimplementoijille johdon sitoutumisen merkitystä, jotta riittävät resurssit saadaan taattua
tarpeeksi

laajan projektin läpiviemiseksi. Melton

(2005) arvioi

luonnollisen

muutosvastarinnan ja prosessituotannon kulttuurin olevan merkittävimpiä esteitä leanin
tuomiselle prosessituotantoympäristöön. Myös kokemukset tätä työtä tehdessä
vahvistavat samaa käsitystä henkisistä esteistä.
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4.3 Tutkimuksen kriittinen arviointi
Tutkimuksen ja sen tulosten luotettavuuden arviointia pidetään oleellisena osana hyvän
tutkimuksen suorittamista. Luotettavuuden arviointia voidaan lähestyä useasta eri
näkökulmasta, joista tähän työhön on valikoitu sisäisen ja ulkoisen validiteetin sekä
reliabiliteetin tarkastelu. (Metsämuuronen 2011.)
Tutkimuksen validiteetti kuvaa sitä, kuinka hyvin tutkimus onnistui vastaamaan siihen,
mitä yritettiin tutkia. Sisäinen validiteetti kuvaa tutkimuksen sisäistä luotettavuutta, eli
ovatko tutkimusstrategia ja –prosessi tutkittavan kohteen olemukseen sopivia.
(Metsämuuronen

2011.)

Kun

tutkimusprosessia

(Kuva

1,

s.

11)

ajattelee

tutkimusongelman Stora Enson Oulun tehtaan paperikonelinja 6:n määrähyötysuhteen
parantamisen kannalta, on tutkimuksen rakenne suhteellisen looginen. Case-tutkimus on
sopivin tutkimusmuoto, kun halutaan tutkia ilmiötä sen luonnollisessa kontekstissaan,
jossa siihen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä on mahdotonta rajata ulos. Casetutkimuksessa tyypillisesti yhdistetään useita datalähteitä ja kirjallisuutta, jotta tutkimus
olisi mahdollisimman luotettava. (Yin 2009.) Kirjallisuuskatsaukseen sisällytetyt asiat
antoivat hyvin tietoa siitä, minkälaista hukkaa tuotantoympäristöissä esiintyy,
minkälaisia työkaluja sen poistamiseksi on ja miten sitä tulee lähteä tutkimaan.
Kirjallisuuskatsaukseen kerättiin tietoa myös useasta eri lähteestä. Lean Six Sigman
sijaan teoreettiseksi taustaksi olisi ollut mahdollista valita myös jonkin toisen
laatujohtamisen koulukunta, mutta Lean Six Sigmaan päädyttiin juurikin hukkaajattelun keskeisyyden vuoksi. Suoraan paperiteollisuuteen suunnatuista lean-aloitteista
oli saatavilla niukasti tietoa, joten tiettyjä olettamuksia leanin sovellettavuudesta täytyi
tehdä. Tutkimuksen sisällä juurisyiden ja kehitysehdotusten kartoittamiseen olisi voitu
käyttää muitakin keinoja, kuten työpajoja. Tässä tutkimuksessa päädyttiin kuitenkin
teemahaastatteluun järjestetyn pilottityöpajan työntekijöiden passiivisen käytöksen
vuoksi. Teemahaastattelun vahvuutena on juurikin sen kannustavuus avoimuuteen
(Bryman & Bell 2003). Teemahaastattelujen heikkoutena ovat kuitenkin epätarkkuus,
variaatio sekä haastattelijan vaikutus haastateltavaan (Bryman & Bell 2003). Empiriaa
varten kerätty tehdastietojärjestelmän data on pääosin erittäin luotettavaa automaation
tuottamaa dataa, mutta osittain myös ihmisen tuottamaa. Hylkäyskirjaukset on
lähtökohtaisesti tehty luotettavasti ammattitaitoisten ihmisten tekeminä, mutta virheet
ovat mahdollisia. Myös juurisyiden jaottelu ja datan yhdistely on tehty keinotekoisesti
jälkeenpäin, joten myös siihen voidaan suhtautua tietyllä kriittisyydellä. Vika- ja
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vaikutusanalyysissa

arvioidut

vakavuus,

yleisyys

ja

havaittavuus

perustuvat

kvantitatiiviseen dataan. Erityisesti havaittavuuskerroin, eli asiakasreklamaatioiden ja
linjan sisäisten hylkäysten kustannusten suhde, on vain tässä tutkimuksessa käytetty
keinotekoinen

mittari,

mutta

sen

voidaan

ajatella

kohdistavan

resursseja

asiakastyytyväisyyttä priorisoiden.
Ulkoiseen validiteettiin eli tulosten yleistettävyyteen liittyen tämä tutkimus täytyy
ymmärtää yksittäisen casen tutkimuksena. Saadut tulokset ja suositellut toimenpiteet
ovat

linjassa

suhteessa

imuohjausajattelu

ovat

teoriaosiossa
vaikeasti

havaittuihin

toteutettavissa

lean-työkaluihin.
paperikonelinjan

JIT-

ja

kaltaisessa

prosessituotannossa. Tulokset eivät kuitenkaan ole suoraan sovellettavissa caseyrityksen ulkopuolelle, vaan jokaisella tuotantolinjalla on olemassa omat ongelmansa.
Reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin tutkimus voitaisiin toistaa toisen tutkijan
toimesta samoilla menetelmillä ja lähtötiedoilla. Tämän tutkimuksen reliabiliteetti
voitaisiin sanoa olevan melko hyvä, sillä käytetyt kategorisoinnit ja menetelmät on
yritetty raportoida tarkasti. Teemahaastattelujen heikkous on kuitenkin haastattelijan
vaikutus haastateltavaan. Myös eri haastateltavat voisivat antaa eri vastauksia.
Kvantitatiivinen data ja sen perusteella tehdyt johtopäätökset voidaan nähdä kuitenkin
suhteellisen luotettaviksi.
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5 YHTEENVETO JA JATKOTUTKIMUS
Diplomityön tavoitteena oli löytää keinoja Stora Enson Oulun tehtaan paperikonelinja
6:n määrähyötysuhteen parantamiseen. Tavoitteen saavuttamiseksi aihetta

tutkittiin

kirjallisuustutkimuksen, data-analyysin ja teemahaastatteluiden avulla. Työtä varten
asetettiin kolme tutkimuskysymystä, joille haettiin vastauksia.
Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen (TK1: Miten analysoida prosessituotantoa ja
eliminoida

sen

hukkia?)

haettiin

vastauksia

kirjallisuustutkimuksella.

Kirjallisuustutkimukseen käsiteltiin aikaisempaa tutkimusta ja kirjallisuutta leantuotannosta ja Lean Six Sigmasta. Leanin kohdalla tutkittiin sitä, kuinka siinä käsitetään
hukka ja kuinka lean-tuotantoa on käytetty hukkien eliminointiin. Jotta työkalupakki
pysyisi mahdollisimman laajana, käytettiin tässä työssä pelkän leanin sijasta Lean Six
Sigmaa. Lean Six Sigman keskiössä oleva DMAIC-sykli antaa rakenteen sille, miten
Lean Six Sigman työkaluja ja periaatteita tulee lähteä soveltamaan prosessituotannon
analysoimiseksi

ja

hukkien

eliminoimiseksi.

Kirjallisuuteen

lean-tuotannosta

yhdistettiin aikaisempi tutkimus prosessituotannon erityispiirteistä ja siitä, miten nämä
erityispiirteet vaikuttavat Lean Six Sigman työkaluihin ja periaatteisiin. Tässä työssä
pohjoismainen paperiteollisuus nähtiin kustomoivana hybridituotantona, joka joutuu
pitämään suuria varastoja logistiikan hitauden vuoksi. Leanin periaatteista imuohjaus ja
JIT-tuotanto sopivat heikosti tai vain osittain tämän tyypin prosessituotantoon. Muutoin
Lean Six Sigman soveltamiselle ei löydetty esteitä. Kuvaan 6 (s.36) on koottuna miten
prosessituotannon analysointi ja hukkien poistaminen tapahtuu DMAIC-syklin ja Lean
Six Sigman muiden työkalujen avulla.
Toiseen tutkimuskysymykseen (TK2: Mitkä ovat merkittävimmät hukan aiheuttajat
PK6-linjalla?)

vastaaminen

Määrittelyssä

prosessi

aloitettiin
kartoitettiin

DMAIC-syklin
käyttämällä

mukaisesti

määrittelyllä.

arvovirtakuvaus-työkalua.

Kappaleistamispisteen havaittiin sijaitsevan pituusleikkurilla, joten imuohjauksen
soveltaminen siitä pisteestä eteenpäin olisi suotavaa ja tuotannonohjauksen ja
tuotannonsuunnittelun

todettiinkin

kohdentuvan

tähän

pisteeseen.

Kappaleistamispistettä ennen olevat konevaiheet toimivat pääosin työntöohjautuvina,
mutta

kappaleistamispisteen

jälkeen

olevat

prosessivaiheet

voidaan

nähdä

imuohjautuvina. Työntöohjautuvaan tuotantoon paperikonelinjan sisällä havaittiin
liittyvän ongelmia ja linjakassatilanteen dynamiikkaan liittyen tehtiin analyysia.
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Yksittäistä syyllistä ei kuitenkaan löytynyt, vaan prosessin läpäisyyn liittyviä ongelmia
esiintyi suhteellisen satunnaisesti eri prosessivaiheissa. Tuotannon muuttaminen
imuohjautuvaksi on myös käytännössä mahdotonta, sillä konevaiheiden pysäyttäminen
ja käynnistäminen on prosessituotannolle tyypillisesti kallista ja aiheuttaa merkittävästi
hukkaa.
Määrittelyvaiheen

jälkeen

prosessin

suorituskyvyn

mittaus

tehtiin

tehdastietojärjestelmästä löytyvän datan avulla. Eri prosessivaiheiden suorituskykyä
mitattiin läpimenoajoilla ja hyötysuhteilla. Läpimenoaikojen tarkastelu osoitti
pullonkaulan sijaitsevan linjan alussa pohjapaperikoneella. Todellisuudessa kuitenkin
myöhempien prosessivaiheiden suuri läpimenoaikojen varianssi aiheuttaa sen, että
linjan kokonaisläpäisykyky on jatkuvasti koetuksella. Kyvyttömyys

saavuttaa

läpimenoaikatavoitteita johtuu yleensä prosessin teknisistä murheista. Niinpä linjan
kyky vastata kunnossapitoon liittyviin haasteisiin on merkittävimmässä asemassa linjan
tehokkuutta ajatellen. Linjan tehokkuudeksi laskettiin heinäkuussa 2016 20,3%, joka
saataisiin alemmaksi välivarastojen tason hallinnalla. Välivarastojen taso saadaan
alemmaksi nimenomaan pitämällä koneet mahdollisimman vähän häiriöllä. Välivarastot
lisäksi lisäävät tuotehukkaa, sillä ne piilottavat sellaiset prosessivaiheiden tekemät
virheet, jotka voidaan huomata vasta seuraavassa prosessivaiheessa. Hyötysuhteisiin
liittyen

suurimman

tuotehukan

todettiin

tapahtuvan

päällystyskoneella.

Päällystyskonetta edeltävä välivarasto oli myös läpimenoajaltaan kaikista pisin. Tämä
viittaa siihen, että linjan toiminnan kannalta päällystyskone on tällä hetkellä kriittisin
kohde.
Paperikonelinja

6:n

hukkaprofiili

luotiin

suodattamalla

ja

ryhmittelemällä

tehdastietojärjestelmästä saatavaa dataa. Hukkaprofiiliin yhdistettin asiakkaalta tulevien
tuotereklamaatioiden määrät. Hukkaprofiili noudatti pareto-periaatetta, eli voitiin
havaita, että 80% hylätyistä tuotetonneista voitiin kohdistaa 20% syistä. Niinpä
teemahaastatteluissa haettiin vain hukkaprofiilin mukaan merkittävimmille hukille
juurisyitä. Teemahaastatteluissa lisäksi tutkittiin muiden lean-ajattelun mukaisten
hukkien vaikutusta materiaalihukkaan. Materiaalihukan lisäksi linjassa todettiin
löytyvän paljon myös muita hukkatyyppejä, jotka eivät tuota asiakkaalle arvoa, vaan
haittaavat päivittäistä toimintaa. Lopulta hukkaprofiiliin yhdistettiin paperin hylkäyksiin
liittyvä

kustannusdata.

PK6-linjan

suurimmiksi

hukan

aiheuttajiksi

nousivat
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päällystyskoneen katkot ja kaavareidenvaihdot, suutinvanat ja muut päällysteviat sekä
trimmaushukka.
Toiseen tutkimuskysymykseen vastaaminen vaati vielä teemahaastattelun jälkeen
lisäanalyysejä

kustannusten

kohdentamiseksi

oikeille

juurisyille.

Vika-

ja

vaikutusanalyysin sisältämiä vakavuus – ja yleisyystekijöitä valittiin kuvaamaan kunkin
juurisyyn aiheuttamat kustannukset. Juurisyyn yleisyyttä kuvaa hylkykilojen määrä, kun
taas juurisyyn vakavuutta kuvaa kustannus per hylätty kilo. Lisäselvityksissä laskettiin
eri juurisyille myös omat havaittavuuskertoimet perustuen asiakasreklamaatioiden
aiheuttamien kustannusten ja linjan sisäisten hylkäysten väliseen suhteeseen. Näin
saatiin

luotua

vika-

ja

vaikutusanalyysin

vaatimat

vakavuus-,

yleisyys

ja

havaittavuuskertoimet, joista muodostettiin hylkyprioriteettiluku, WPN. WPN:n
perusteella

tehtiin

hylkytyyppien

priorisointi.

PK6:n

MHS:tta

kehitettäessä

merkittävimmiksi hylyiksi nousivat suutinvanat ja muut päällysteviat ja PPK:n katkot ja
kaavareiden

vaihdot.

Kolmanneksi

tärkeimmäksi

hylkäystyypiksi

nousi

kustannuksiltaan tarkasteluhetkellä pienempi, mutta havaittavuudeltaan vaikeammat
painatuksessa ilmenevät ongelmat.
Kolmanteen tutkimuskysymykseen (TK3: Miten PK6:n määrähyötysuhdetta tulee
lähteä kehittämään?) vastattiin tutkimuksen lopuksi vika- ja vaikutusanalyysin
perusteella tehdyllä parantamissuunnitelmalla. Merkittävimpiin hukkiin ja tilastoinnin
puutteisiin liittyen tehtiin kehitysehdotuksia perustuen teoriaosiossa selvitettyihin
työkaluihin ja periaatteisiin. Lean-työkaluista merkittävimpiä parannuksia arvioitiin
mahdollistavan 5S, TPM, SMED ja visuaalinen ohjaus. Työssä ei päästy toteuttamaan
täyttä Lean Six Sigman DMAIC-sykliä, vaan kontrollointiin ja parantamiseen liittyvät
asiat sisältyvät pitkälti pohdinta-osioon.
Jatkotutkimustarpeita heräsi tätä tutkimusta tehdessä liittyen niin linjan sisäisiin kuin
ulkoisiinkin asioihin. Nykyinen tutkimus rajoittui vain yhden paperikonelinjan pääosin
tuotevioista ja ylituotannosta johtuviin materiaalihukkiin. Kuten aiemmin todettua, ei
saatavilla ollut juurikaan aiempaa tutkimusta leanin implementoinnista muissa
paperiteollisuuden yrityksissä. Leanin sovellettavuudesta ja muiden paperikonelinjojen
hukkien vähentämiseksi tehdyistä aloitteista olisi hyvä saada lisätietoa. Tässäkin caseyrityksessä lean-ajattelulla olisi runsaasti tilaa kehittyä. Tästä johtuen jatkotutkimukset
muista hukkatyypeistä kuin pelkästään materiaalihukasta voisivat kehittää toimintaa
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tehokkaampaan suuntaan. Haastattelututkimuksen ja aiemman kokemuksen perusteella
työntekijät kokevat kiireen merkittävänä ongelmana päivittäisessä työssään. Kaiken
asiakkaalle arvoa tuottamattoman ja turhan toiminnan poistaminen vähentäisi kiirettä,
sillä se jättäisi enemmän aikaa keskittyä olennaiseen. Yrityksessä on käynnissä
tuotelaatuun liittyvä pilottiohjelma, jonka keskiössä ovat 5S ja työtehtävien
standardointi. Näissä pyritään ohjaamaan ihmiset oikeaoppisesti tekemään oikeita
asioita ja karsimaan kaikki turha liike ja kuljettaminen. Toimistotyö on lisääntynyt
kuitenkin kokoajan eikä sen hukkien karsimiseksi ole tehty aloitteita.
Tämä tutkimus päättyi parantamissuunnitelman tekemiseen, mutta Lean Six Sigma
perustuu DMAIC-sykliin, jonka viides vaihe on kontrollointi. Jatkotutkimuksen tarve
olisi siis varsinaisten parannusehdotusten implementoinnin ja parannusten vaikutusten
arvioinnille. Jatkotutkimusta kaivattaisiin myös siitä, miten parannusten kontrollointi
onnistuu paperiteollisuudessa. TPM:een ja sen systemaattiseen kehittämiseen liittyviä
ongelmia on tässäkin tutkimuksessa sivuttu, sillä laitteistoviat näyttelevät suurta roolia
paperiteollisuudessa. Esimerkiksi lisätutkimusta voitaisiin tehdä siitä, miten caseyrityksen TPM:a voitaisiin entisestään parantaa. Hukan kartoittaminen (odotusaika tai
muu hukka verrattuna arvoa tuottavaan aikaan) asiakkaan näkökulmasta nykyisessä
kunnossapitoprosessissa voisi olla yksi lähestymistapa. Lisäksi kyseisessä caseyrityksessäkin laatujohtamisaloitteita on nähty aiemminkin, mutta pysyviä muutoksia on
ollut vaikea saavuttaa. Joten myös case-yrityksen kykyä jatkuvasti parantaa ja oppia
sekä sitä haittaavia tekijöitä voitaisiin tutkia lisää.
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Liite 1. Koko PK6-linjan hylkäykset helmikuu – heinäkuu 2016.
SYY
Normaali reunanauha
Trimmattu reunanauhahukka
PPK ylosajo
PPK kaavareiden vaihto
400m-4000m pohja
Leveyshylky
Rynkyt, reiat, vekit yms
Lajinvaihto
Alle 400m pohja
Alle 400m pohja
400m-4000m pohja
Katkot
Suutinvanat ym. paallysteviat
Lajin loppu/ Halk. ja lev.>1000 - > VRV
Neliopaino/ kosteus/ profiili
Katkot
Porsas
Liimautunut konerulla
+4001m pohja
Lajinvaihto
400m-4000m pohja
AR rekisteroitymaton jakotappi/pohja
Neliopaino/ kosteus/ profiili
Kaatunut konerulla
AR rekisteroitymaton jakotappi/pohja
Kaikki halk. tai lev. <1000 -> GI
Rynkyt, reiat, vekit yms
Alle 400m pohja
Nutikka,sivurata
Sorkat/Perhoset/Viirut yms
Patapaat ja ratasiirtymat
Varastoinnin syyt
JAKA Kasittelymokat
Patti, panta
Lajinloppu
Mekaaniset viat
+4001m pohja
Loysa reuna, paksuusheitto
A-LAATU 457-koodi
Lajin loppu/ Halk. ja lev.>1000 - > VRV 457koodi
PPK ylosajo
Katkot
Epapuhtaudet
Ylimaara (taysi mitta) ->VRV
Tehtaan pyynnosta giljotiinille
Mekaaniset viat
Savy/vaaleus
Rynkyt
Huono pohja
Kalanterin jaljet
Kalanterin katkot
Vekit, laskokset
Mekaaniset viat
Kuljetuksen syyt
Korv. til. ei ole (taysi mitta)-> VRV
Rullaa ei loydy
Kalanterijaljet
Lajinvaihto
Hylsyheitto
Huono karvi
Loysa rullaus
Muu syy
Lajinloppu
Liimautunut konerulla
Kottia konerullan valissa
Muut mekaaniset syyt
Teraviiru, paallystevika PPK
Kottia konerullan valissa
Rynkyt, reiat, vekit yms
Katkopohja PPK:n aukirullaus

TUOTANTOP
AIKKA
KALANTERIT
KALANTERIT
PPK6
PPK6
PPK6
PK6
PPK6
KALANTERIT
KALANTERIT
PPK6
KALANTERIT
PK6
LEIKKURI
LEIKKURI
PK6
PPK6
LEIKKURI
PPK6
PPK6
PK6
PK6
PPK6
PPK6
KALANTERIT
PK6
LEIKKURI
KALANTERIT
PK6
LEIKKURI
PPK6
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
KALANTERIT
PK6
PK6
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI

KG
4391333
4035607
3289910
2576259
1790118
1151047
1096519
1033828
980024
909764
787671
764464
763298
725477
714191
674610
612176
544064
528704
516219
478118
467060
455691
450117
446768
417584
368795
365669
349905
327077
300499
267439
216184
208004
191078
177696
165525
142459
141957
139732

PK6
KALANTERIT
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
PPK6
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
KALANTERIT
KALANTERIT
LEIKKURI
KALANTERIT
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
PPK6
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
PK6
KALANTERIT
PPK6
LEIKKURI
LEIKKURI
PK6
PK6
KALANTERIT

136763
127178
108064
106533
105313
100863
98001
97674
97588
95047
93313
92394
85958
84830
80310
64976
61200
58199
58121
54013
49318
48492
46383
39562
38123
33420
31646
31639
29689
27468

Huono leikkausjalki
Viallinen hylsy
PPK ylosajo
Patapaa 457-koodi
Suutinvanat
Huono pohja 457-koodi
Kalanterijaljet 457-koodi
Kosteusvanat, juovat, mato
Vaara laji
Optiset viat
Kasittelyvaurio, korjattavaksi 457-koodi
URK-Kasittelyvirhe 457-koodi
Neliopaino/ kosteus/ profiili
Hiusviiru, paallystevika PPK
Paallysteviat (Sym) 457-koodi
Kuljetinrikko, korjattavaksi 457-koodi
Arkki poikki
Leveys eri kuin RPK tarkistus 457-koodi
Huono rullaus
Kottia konerullan valissa
Muut profiiliviat
Poikkeava halkaisuja (ala-/ylimitta) 457koodi
Kiilto
Patapaa (PL ja URK) 457-koodi
Ylimaara (taysi mitta) ->VRV 457-koodi
Leveyshylky
Loysa reuna, paksuusheitto 457-koodi
Suutinvanat
Ratasiirtyma 457-koodi
Reika, limareika
Epapuhtaudet
Kalanterin katkot
Pakkaus viallinen, korjattavaksi 457-koodi
Muu syy, viimeistely
Porsas 457-koodi
Huono rullaus 457-koodi
Korv. til. ei ole (taysi mitta)-> VRV 457koodi
Aaltoilu
Patapaamittaus epaonnistui
Patti, panta 457-koodi
Muus syy, tilauksen kasittely
Nayterulla
Vesiroiskeet
Kosteuspitoisuus
Alipaine ei riita !!!!
Sama rulla varastossa 457-koodi
Sorkat/Perhoset/Viirut yms
Huono leikkausjalki 457-koodi
Rullat ristissa
Pussitus
Nayterulla 457-koodi
Epapuhtaudet
Kayttaja estanyt varastoinnin
Pohjahylky
Leveyshylky
Lajinloppu
Neliomassa
Naarmu, syntynyt arkituksessa
Koysikuvio

LEIKKURI
LEIKKURI
KALANTERIT
LEIKKURI
PPK6
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
PPK6
LEIKKURI
LEIKKURI
KALANTERIT
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
KALANTERIT
LEIKKURI
LEIKKURI

26838
26813
24476
23055
20299
20007
19747
19639
17510
17427
14636
13712
13648
12374
11051
10834
10665
10327
9406
9166
9105
9088

LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
PPK6
LEIKKURI
KALANTERIT
LEIKKURI
LEIKKURI
PPK6
PPK6
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI

8745
7770
7480
6487
6474
6362
6116
5856
5583
5402
5328
5025
4837
4347
4120

LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
KALANTERIT
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
KALANTERIT
LEIKKURI
LEIKKURI
KALANTERIT
PPK6
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI

3933
3920
3846
3802
3163
3016
2852
2742
2688
2471
2189
1828
1706
1314
812
684
306
178
0
0
-1784
-2454
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Liite 2. Koko PK6-linjan hylkäykset heinäkuu 2016.
SYY
Normaali reunanauha
PPK kaavareiden vaihto
Trimmattu reunanauhahukka
PPK ylosajo
400m-4000m pohja
Neliopaino/ kosteus/ profiili
Alle 400m pohja
Alle 400m pohja
Suutinvanat ym. paallysteviat
Lajinvaihto
Katkot
400m-4000m pohja
Katkot
Nutikka,sivurata
Leveyshylky
Lajinvaihto
Lajin loppu/ Halk. ja lev.>1000 - >
VRV
Porsas
Mekaaniset viat
+4001m pohja
400m-4000m pohja
Kaikki halk. tai lev. <1000 -> GI
Kaatunut konerulla
AR rekisteroitymaton
jakotappi/pohja
Alle 400m pohja
JAKA Kasittelymokat
AR rekisteroitymaton
jakotappi/pohja
Lajin loppu/ Halk. ja lev.>1000 - >
VRV 457-koodi
A-LAATU 457-koodi
Patapaat ja ratasiirtymat
Rynkyt, reiat, vekit yms
Varastoinnin syyt
Rynkyt, reiat, vekit yms
Neliopaino/ kosteus/ profiili
Muu syy
PPK ylosajo
Katkot
Patti, panta
Katkopohja PPK:n aukirullaus
Mekaaniset viat
Lajinloppu
Kalanterin katkot
Huono pohja
Liimautunut konerulla
+4001m pohja
Hylsyheitto
Kalanterin jaljet
Kottia konerullan valissa
Korv. til. ei ole (taysi mitta)->
VRV

TUOTANTOP
AIKKA
KALANTERIT
PPK6
KALANTERIT
PPK6
PPK6
PPK6
KALANTERIT
PPK6
LEIKKURI
KALANTERIT
PPK6
KALANTERIT
PK6
LEIKKURI
PK6
PK6

KG
864475
766778
697178
441766
307408
187119
177484
146880
141438
138195
127540
127195
108191
99809
97853
90122

LEIKKURI

73203

LEIKKURI
KALANTERIT
PPK6
PK6
LEIKKURI
KALANTERIT

72706
72114
71783
64858
60291
58284

PK6

55371

PK6
LEIKKURI

55324
53434

PPK6

47774

LEIKKURI

47245

LEIKKURI
LEIKKURI
PPK6
LEIKKURI
KALANTERIT
PK6
LEIKKURI
PK6
KALANTERIT
LEIKKURI
KALANTERIT
PK6
KALANTERIT
KALANTERIT
LEIKKURI
PPK6
PK6
LEIKKURI
KALANTERIT
PPK6
LEIKKURI

46271
45811
45098
42407
39353
34887
30224
28844
28516
27716
27468
26044
16080
15662
14533
14350
14027
12633
9784
9527
7754

Muut mekaaniset syyt
Lajinvaihto
Huono pohja 457-koodi
Kalanterijaljet 457-koodi
Kasittelyvaurio, korjattavaksi 457koodi
Rynkyt, reiat, vekit yms
Epapuhtaudet
Kuljetuksen syyt
Ylimaara (taysi mitta) ->VRV
Huono leikkausjalki
URK-Kasittelyvirhe 457-koodi
Huono karvi
Patapaa 457-koodi
Poikkeava halkaisuja (ala-/ylimitta)
457-koodi
Aaltoilu
Kalanterijaljet
Tehtaan pyynnosta giljotiinille
Vekit, laskokset
Paallysteviat (Sym) 457-koodi
Kuljetinrikko, korjattavaksi 457koodi
Epapuhtaudet
Loysa reuna, paksuusheitto
Loysa rullaus
Neliopaino/ kosteus/ profiili
Kosteuspitoisuus
Patapaa (PL ja URK) 457-koodi
Rynkyt
Ylimaara (taysi mitta) ->VRV 457koodi
Arkki poikki
Leveys eri kuin RPK tarkistus 457koodi
Loysa reuna, paksuusheitto 457koodi
Ratasiirtyma 457-koodi
Pakkaus viallinen, korjattavaksi
457-koodi
Pussitus
Porsas 457-koodi
Sama rulla varastossa 457-koodi
Huono rullaus 457-koodi
Korv. til. ei ole (taysi mitta)->
VRV 457-koodi
Suutinvanat
Patti, panta 457-koodi
Rullaa ei loydy
Huono leikkausjalki 457-koodi
Nayterulla
Nayterulla 457-koodi
Pohjahylky

LEIKKURI
PPK6
LEIKKURI
LEIKKURI

7070
6915
6669
6582

LEIKKURI

6245

PK6
PPK6
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI

5714
5583
5579
5490
4671
4571
4547
4508

LEIKKURI

3935

LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI

3933
3930
3755
3738
3684

LEIKKURI

3611

LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
KALANTERIT
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI

3331
3245
2989
2969
2852
2590
2526

LEIKKURI

2493

LEIKKURI

2320

LEIKKURI

2311

LEIKKURI

2158

LEIKKURI

2039

LEIKKURI

1776

LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI

1706
1612
1501
1449

LEIKKURI

1373

KALANTERIT
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI
LEIKKURI

1289
1282
912
730
666
438
294
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Liite 3. Lisäselvitys helmikuu-heinäkuu 2016 ”Tehdastk->Ei tietoa”-rullista.
SYY
Lajin loppu/ Halk. ja lev.>1000 - > VRV 457-koodi
A-LAATU 457-koodi
Patapaa 457-koodi
Poikkeava halkaisuja (ala-/ylimitta) 457-koodi
URK-Kasittelyvirhe 457-koodi
Huono pohja 457-koodi
Kalanterijaljet 457-koodi
Paallysteviat (Sym) 457-koodi
Kasittelyvaurio, korjattavaksi 457-koodi
Leveys eri kuin RPK tarkistus 457-koodi
Patti, panta 457-koodi
Patapaa (PL ja URK) 457-koodi
Pakkaus viallinen, korjattavaksi 457-koodi
Ratasiirtyma 457-koodi
Kuljetinrikko, korjattavaksi 457-koodi
Nayterulla 457-koodi
Ylimaara (taysi mitta) ->VRV 457-koodi
Porsas 457-koodi
Korv. til. ei ole (taysi mitta)-> VRV 457-koodi
Loysa reuna, paksuusheitto 457-koodi
Huono leikkausjalki 457-koodi
Loysa rullaus 457-koodi
Huono karvi 457-koodi
Huono rullaus 457-koodi

KILOT
229370
177137
49666
44981
22880
20007
19747
19092
19082
18888
15296
13458
12436
11572
11078
8876
8750
8291
8236
6474
5253
5042
4872
4347

Suutinvana, paallystevika PPK vanajalki 457-koodi

3313

Sama rulla varastossa 457-koodi
Poikkeava paino 457-koodi

2688
1577
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Liite 4. Teemahaastatteluiden runko.
Kysymykset PK6-linjan henkilöstölle:
1. Nimi, kokemus ja asema linjalla?
2. Alkuperäiset näkemykset pohjakoneen materiaalihukasta?
3. Tilastollisesti suurimpien ongelmien esittely


Hylkytonnit, jotka kohdistuvat prosessivaiheelle helmi-heinäkuu
Syy

Kategoria

X

KG

Y

Kategoria
Y


€/ton
-

€
-

KG
-

€
-

Hylkytonnit, jotka kohdistuvat muualle, mutta joiden juurisyyt ovat
prosessivaiheessa
Syy
KG
Kustannuspaikka Kustannus (€)
Xx
Esim. PPK6
Asiakasvalitukset 10/15-03/16 (ovatko juurisyyt pohjakoneella?)



4.

Syy
Asiakaspalautusten kustannukset (€)
Xx
Juurisyiden etsiminen ja kehitysideat

5.

Tilastoinnin parantaminen eli hylkysyiden kuvaavuus?

6.

Vaikutettavuuden ja havaittavuuden arvioiminen skaalalla 1-5? (1=hankalasti

-

vaikutettavissa/hankala havaita, 5=helposti poistettavissa nykytilassa/helposti
havaittava vika)
Kategoria

Vaikutettavuus

Havaittavuus

Y


Onko kohdan 3. listalla lisäksi jotain syitä, joita olisi erityisen helppo havaita
ja vaikuttaa?

7.

Vaikutettavuuden ja havaittavuuden kehittäminen?

8.

Lopuksi tarkastellen muiden hukkien vaikutuksia materiaalin hukkaan eli onko
seuraavilla erityistä korrelaatiota johonkin hylkäyssyyhyn (hukan määrän kasvu,
vaikutettavuuden väheneminen ja havaittavuuden väheneminen):
Hukka

Selite

Ylituotanto

Sellaisten tuotteiden valmistaminen, joille ei ole olemassa tilauksia
Työntekijöiden, laitteiden, informaation tai materiaalin joutilaana
odottelu
Materiaalin, osien tai tuotteiden turha liikuttelu
Turhat prosessointivaiheet vääränlaisten työkalujen tai huonon

Odottaminen
Kuljettaminen
Yliprosessointi tai
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vääränlainen prosessointi
Varastot
Liike
Tuoteviat
Hyödyntämätön
työntekijöiden luovuus
Liiallinen monimutkaisuus
Vaaralliset tai haitalliset
työtavat
Ylimääräinen informaatio
Pärjääminen
Materiaalin, energian ja
veden tuhlaus
Tehoton datan hallinta
Laitteiden virheellinen käyttö

suunnittelun vuoksi. Liian hyvän laadun tuottaminen on myös turhaa eli
hukkaa.
Ylimääräiset varastot kätkevät prosessin todelliset ongelmat ja
aiheuttavat varastointikustannuksia
Työntekijöiden liikkuminen turhaan työympäristössä
Virheiden korjaaminen ja jälkitarkastukset aiheuttaa kustannuksia
Työntekijöiden tietojen ja taitojen alihyödyntäminen seitsemän muun
hukan eliminoimiseksi
Turha monimutkaisuus hankaloittaa ja hidastaa toimintaa
Vaaralliset työtavat aiheuttavat tapaturmia ja haittaavat siten tuotantoa
Ylimääräisen informaation prosessointi hidastaa ja haittaa toimintaa
Tehtävän (pakotettu) aloittaminen ilman kaikkia tarvittavia syötteitä
Materiaalin, sähkön, kaasun, öljyn ja veden tuhlaava käyttö tai sellainen
suunnittelu, joka tuhlaa edellä mainittuja
Sellaisen datan kerääminen, josta ei ole hyötyä tai hyödyllisen datan
keräämättä jättäminen
Laitteiden virheellinen käyttö aiheuttaa tihentynyttä huoltamisen tarvetta

Kysymykset arkittamolle:
1.

Näkemykset PK6:n ja ARK:n määrähyötysuhteista?


2.

Miten ARK MHS lasketaan?

Mitkä seuraavista syistä tulisi kohdistaa PK:lle (juurisyyt PK6:lla)?

SYY
Kyllä/Ei
SYY
Ylimaara/tilauksen ylitys
Kuljetuksen syyt
Muu syy, tilauksen kasittely
Vaara pakkaustapa
Suutinvanat ym. paallysteviat
Kalanterijaljet
Matala muutto
Loysa reuna
Huono pinous
Vaara laji
Kulmia
Suorakulmaisuus
Sahalaita
Muut leikkausviat
Reunavika
Vaurio lajittelussa
Varastoinnin syyt
Muut profiiiliviat
Rullanpohjarynkky
Rynkyt
Kollia ei loydy
Naarmut
Patapaat ja ratasiirtymat
Vaurio pakkalinjalla
Hantaa
Kiilto
Tehtaan pyynnosta korjattavaksi
Kupruilu
Epapuhtaudet
Koysikuvio
Huono riisi
Rullanpohjakayristyma
Vaara arkkimaara
Muut laatuarvot
Teraviirut
Vesiroiskeet
Hiusviirut
Vaurio varastossa

Kyllä/Ei
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Reunanauhaa arkkien valissa
Kosteusvanat, juovat, mato
Huono leikkausjalki
Vaara lava
Pinon kohdistuminen
Arkkikokopoikkeama
JAKA Kasittelymokat
Pussitus
Puolikkaat
Pinon reunojen nousu
Vaurio vihikasittelyssa
Muu syy, viimeistely
Nayte
3. Miksi ARK hylkää rullia patapäinä?

Aaltoilu
Muu
syy,
epaselva
palautuskoodi
Muut mekaaniset viat
Hihnan jalkia
Paksuusprofiili
Automaattinen pohjahylky
Patti, panta
Dimensiostabiliteett
Virheellinen etiketti
Pakkaus
Vaurio riisinkaarinnassa
Kuljetusvaurio ANT

4.

ARK:n keskimääräinen HP koko on 632m, eli vastaa n. 35cm halkaisijan rullaa?

5.

Miten ARK voisi kehittää laadun tarkkailua, ettei asiakkaille menisi viallista
materiaalia?

Syy

Asiakaspalautusten kustannukset

X

9. Juurisyitä?

6.

Kehitysehdotuksia JÄKÄ/ARK väliseen viestintään?

7.

Kehitysehdotuksia PK6:n ja ARK väliseen asiakashallintaan (ARK on PK6:n
asiakas)?
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Liite 5. Alkuperäinen ja haastatteluiden jälkeinen juurisyykategorisointi.
Alkuperäinen
juurisyykategorisointi

Haastatteluiden jälkeinen
juurisyykategorisointi

Asiakasreklamaatioiden
kategorisointi

Alipaine ei riita !!!!

PPK katko/kaavarinvaihto

Arkitus

Alipaine ei riita !!!!

Katkopohja PPK:n aukirullaus

Naarmu (syntynyt arkituksessa)

Alle 400m pohja

Katkot

Epapuhtaudet

Alle 400m pohja

PPK kaavareiden vaihto

Epäpuhtaudet

Arkki poikki

PPK ylosajo

Huono ajettavuus

Arkki poikki

Trimmaushukka

Huono ajettavuus

Epapuhtaudet

Muus syy, tilauksen kasittely

Kalanterijaljet

Epapuhtaudet

Nutikka,sivurata

Kalanterijäljet

Huono karvi

Tehtaan pyynnosta giljotiinille

Varastoinnin ja kuljetuksen syyt

Huono karvi

Trimmattu reunanauhahukka

Kolhut

Huono leikkausjalki

Muut viimeistelysyyt

Huono leikkausjalki

Ylisuuret selittämättömät/pohjat
PPK
+4001m pohja

Huono leikkausjalki 457-koodi

400m-4000m pohja

Neliopaino/ kosteus/ profiili

Huono pohja

Aaltoilu (profiili)

Huono pohja

AR rekisteroitymaton
jakotappi/pohja
Lattianhallinta (A-laatu)

Huono pohja 457-koodi

A-LAATU 457-koodi

Kosteusvanat

Huono rullaus

Alipaine ei riita !!!!

Köysikuviot

Huono rullaus

JAKA Kasittelymokat

Löysä reuna

Huono rullaus 457-koodi

Kayttaja estanyt varastoinnin

Neliöpaino

Hylsyheitto

Korv. til. ei ole (taysi mitta)-> VRV

Profiili

Hylsyheitto

Korv. til. ei ole (taysi mitta)-> VRV
457-koodi
Lajin loppu/ Halk. ja lev.>1000 - >
VRV
Lajin loppu/ Halk. ja lev.>1000 - >
VRV 457-koodi
Leveys eri kuin RPK tarkistus 457koodi
Patapaa (PL ja URK) 457-koodi

JAKA Kasittelymokat
JAKA Kasittelymokat
Leveys eri kuin RPK tarkistus 457koodi
Poikkeava halkaisuja (ala-/ylimitta)
457-koodi
Sama rulla varastossa 457-koodi

Muut viimeistelysyyt

Kosteusprofiili

Kuvan kohdistuminen väärin
Nimikevirheet
Nimikevirheet
Roiskeet ja vesitipat
Roiskeet ja vesitipat

Patapaa 457-koodi

Rullat kiinni toisissaan

Kaatunut konerulla

Patapaamittaus epaonnistui

Rullat kiinni toisissaan

Kaatunut konerulla

Patapaat ja ratasiirtymat

Rynkyt, reiat, vekit yms

Kalanterijaljet

Reiät

Kalanterijaljet

Poikkeava halkaisuja (ala-/ylimitta)
457-koodi
Ratasiirtyma 457-koodi

Kalanterijaljet 457-koodi

Rullaa ei loydy

Suutinvanat ym. paallysteviat

Kalanterin jaljet

Rullat ristissa

Hiusviirut

Kalanterin katkot

Sama rulla varastossa 457-koodi

Päällysteviat PPK

Kalanterin katkot

Ylimaara (taysi mitta) ->VRV

Reunaviat

Katkot (KALANTERI)

Suutinvanat ja teräviirut

Katkot

Ylimaara (taysi mitta) ->VRV 457koodi
Suutinvanat ym. paallysteviat

Katkot

Hiusviiru, paallystevika PPK

Huono karvi

Kayttaja estanyt varastoinnin

Kosteusvanat, juovat, mato

Huono leikkausjälki

Rynkyt

Leikkurin ongelmat
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Kayttaja estanyt varastoinnin

Paallysteviat (Sym) 457-koodi

Huono rullaus

Kiilto

Sorkat/Perhoset/Viirut yms

Muut laatusyyt

Kiilto

Suutinvanat

Sävy/vaaleus

Kosteuspitoisuus

Suutinvanat ym. paallysteviat

Laminoituminen

Kosteuspitoisuus

Teraviiru, paallystevika PPK

Linting/piling

Kottia konerullan valissa

Leikkurin katkot

Mottling

Kottia konerullan valissa

Kaikki halk. tai lev. <1000 -> GI

Musteen kuivuminen

Koysikuvio

Katkot

Muut painatusongelmat

Koysikuvio

Porsas

Picking

Kuljetuksen syyt

Porsas 457-koodi

Pintalujuus

Kuljetinrikko, korjattavaksi 457-koodi

Lajin loppu (PL)

Kuljetuksen syyt

Lajinloppu

Lajin loppu (PL)

Lajinvaihto

Lajinloppu

Rynkyt, reiat, vekit yms PPK
(VR62 ja pohjat)
Rynkyt, reiat, vekit yms

Lajinvaihto
Lajinloppu
Lajinloppu

Ylisuuret selittämättömät/pohjat
SK
400m-4000m pohja

Lajinvaihto (raskaat)

Neliopaino/ kosteus/ profiili PPK

Lajinvaihto

Mekaaniset viat

Lattianhallinta (A-laatu)

Neliopaino/ kosteus/ profiili

A-LAATU 457-koodi

Liimautunut konerulla PPK

Korv. til. ei ole (taysi mitta)-> VRV

Liimautunut konerulla

Korv. til. ei ole (taysi mitta)-> VRV
457-koodi
Lajin loppu/ Halk. ja lev.>1000 - >
VRV
Lajin loppu/ Halk. ja lev.>1000 - >
VRV 457-koodi
Patapaa (PL ja URK) 457-koodi

Rynkyt, reiat, vekit yms SK
(pohjat)
Mekaaniset viat

Patapaa 457-koodi

Kaatunut konerulla

Patapaamittaus epaonnistui
Patapaat ja ratasiirtymat

Neliopaino/ kosteus/ profiili
PPK/PK
Aaltoilu

Ratasiirtyma 457-koodi

Koysikuvio

Rullaa ei loydy

Loysa reuna, paksuusheitto

Ylimaara (taysi mitta) ->VRV

Loysa reuna, paksuusheitto 457koodi
Muut profiiliviat

Ylimaara (taysi mitta) ->VRV 457koodi
Leveyshylky

Rynkyt, reiat, vekit yms
Kaatunut konerulla (SK)

Neliomassa

Leveyshylky

Neliopaino/ kosteus/ profiili

Liimautunut konerulla

Patti, panta

Liimautunut konerulla

Patti, panta 457-koodi

Loysa reuna, paksuusheitto

Pussitus

Loysa reuna, paksuusheitto 457-koodi

Varastoinnin ja kuljetuksen syyt

Loysa rullaus

Kasittelyvaurio, korjattavaksi 457koodi
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Loysa rullaus
Muu syy

Kuljetinrikko, korjattavaksi 457koodi
Kuljetuksen syyt

Muu syy

Muu syy, viimeistely

Muu syy, viimeistely

Pakkaus viallinen, korjattavaksi
457-koodi
Varastoinnin syyt

Muu syy, viimeistely
Muus syy, tilauksen kasittely
Muus syy, tilauksen kasittely

Ylisuuret selittämättömät/pohjat
PK
+4001m pohja

Muut mekaaniset syyt

400m-4000m pohja

Muut mekaaniset syyt
Muut profiiliviat

AR rekisteroitymaton
jakotappi/pohja
Leikkurin ongelmat

Muut profiiliviat

Arkki poikki

Naarmu, syntynyt arkituksessa

Huono karvi

Naarmu, syntynyt arkituksessa

Huono leikkausjalki

Nayterulla

Huono leikkausjalki 457-koodi

Nayterulla

Huono pohja

Nayterulla 457-koodi

Huono pohja 457-koodi

Neliomassa

Huono rullaus

Neliomassa

Huono rullaus 457-koodi

Neliopaino/ kosteus/ profiili

Hylsyheitto

Aaltoilu

Loysa rullaus

Loysa reuna, paksuusheitto

Viallinen hylsy

Neliopaino/ kosteus/ profiili

Pohjakoneen katkot

Patti, panta

Katkot

Patti, panta 457-koodi

Neliopaino/ kosteus/ profiili PK

Normaali reunanauha

Neliopaino/ kosteus/ profiili

Normaali reunanauha

Lajinvaihdot (raskaat)

Optiset viat

Lajinvaihto

Optiset viat

Rynkyt, reiat, vekit yms PL

Pohjahylky

Muut mekaaniset syyt

Pohjahylky

Reika, limareika

Porsaat

Rynkyt

Kaikki halk. tai lev. <1000 -> GI

Vekit, laskokset

Porsas

Kalanterijaljet

Porsas 457-koodi

Kalanterijaljet

PPK katko/kaavarinvaihto

Kalanterijaljet 457-koodi

Katkopohja PPK:n aukirullaus

Kalanterin jaljet

Katkot

Muut laatusyyt

PPK kaavareiden vaihto

Kiilto

PPK ylosajo

Kosteuspitoisuus

Pussitus

Optiset viat

Pussitus

Savy/vaaleus

Rullat ristissa

Vaara laji

Rullat ristissa

Epapuhtaudet
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Rynkyt, reiat, vekit yms

Epapuhtaudet

Mekaaniset viat

Kalanterin katkot

Reika, limareika

Kalanterin katkot

Rynkyt

Rynkyt, reiat, vekit yms PK

Rynkyt, reiat, vekit yms

Mekaaniset viat

Vekit, laskokset

Rynkyt, reiat, vekit yms

Savy/vaaleus

Muu syy PL

Savy/vaaleus

Muu syy

Suutinvanat ym. paallysteviat

Liimautunut konerulla SK

Hiusviiru, paallystevika PPK

Liimautunut konerulla

Kosteusvanat, juovat, mato

Kottia konerullan valissa PPK

Paallysteviat (Sym) 457-koodi

Kottia konerullan valissa

Sorkat/Perhoset/Viirut yms

Lajinloppu

Suutinvanat

Lajinloppu

Suutinvanat ym. paallysteviat

Kottia konerullan valissa PK

Teraviiru, paallystevika PPK

Kottia konerullan valissa

Tehtaan pyynnosta giljotiinille

Kottia konerullan valissa SK

Tehtaan pyynnosta giljotiinille

Kottia konerullan valissa

Trimmaushukka

Nayterulla

Nutikka,sivurata

Nayterulla

Trimmattu reunanauhahukka

Nayterulla 457-koodi

URK-Kasittelyvirhe 457-koodi

Vesiroiskeet

URK-Kasittelyvirhe 457-koodi

Vesiroiskeet

Vaara laji

Bugit

Vaara laji

Pohjahylky

Varastoinnin syyt

URK-Kasittelyvirhe 457-koodi

Kasittelyvaurio, korjattavaksi 457koodi
Pakkaus viallinen, korjattavaksi 457koodi
Varastoinnin syyt

Leveyshylky

Vesiroiskeet

Normaali reunanauha

Vesiroiskeet

Alle 400m pohja

Viallinen hylsy

Alle 400m pohja

Viallinen hylsy

Naarmu, syntynyt arkituksessa

Ylisuuret selittämättömät/pohjat

Naarmu, syntynyt arkituksessa

+4001m pohja
400m-4000m pohja
AR rekisteroitymaton jakotappi/pohja

Leveyshylky
Normaali reunanauha

