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ABSTRACT 

Consideration of environmental values in the commissioning of Advanced planning and 

scheduling, and Enterprise resource planning.  

Oskar Pulli 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2022, 81 pp. + 1 Appendixes 

Supervisor(s) at the university: Jari Larkiola and Jari Niskanen 

 

The purpose of this master's thesis is to find out how environmental values can be taken 

into account in the advanced planning and scheduling and enterprise resource planning in 

the workshop of the University of Oulu.  In addition, the benefits of taking environmental 

values into consideration will be examined. The aim of the work is also to find out how 

the control systems would make the university's workshop more efficient. The 

examination of the control systems is based on the commissioning phases of these 

systems. In the case of an advanced planning and scheduling, the commissioning is 

examined by means of the real model of the workshop and a demo version that takes into 

account carbon impact. However, the study of the enterprise resource planning is carried 

out on a purely theoretical basis through the analysis phase of the implementation of the 

software.  

As a result of the work, a separate model was created in the advance planning and 

scheduling system, which weights either the environment or costs. By comparing the 

results of these two different weights, it is possible to analyze costs and emission values 

and their effect on production load and order scheduling. A model describing the actual 

situation of the workshop was also created in the advance planning and scheduling, based 

on its mapping. These models were used to study the benefits of the advance planning 

and scheduling for the workshop environment of the University of Oulu.  

The survey and analysis phase of the implementation of the enterprise resource planning 

was carried out in cooperation with the workshop and the software provider. Based on 

the analysis phase, the benefits of the software for the workshop's operations were 

assessed and the possibility of taking environmental values into account as part of the 

enterprise resource planning was investigated. 
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1 JOHDANTO 

Ympäristöarvojen huomiointi on tullut tärkeäksi osaksi yhteiskuntaamme. Suurin syy 

tähän on ihmiskunnan halu vähentää ilmastomuutoksen aiheuttamaa vaikutusta ilmastoon 

ja ympäristöön. Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii kuitenkin suuria ponnisteluja 

useilla toimialoilla ja erityisesti teollisuudessa, joka on merkittävä päästöjen tuottaja. 

Tästä syystä ilmastomuutoksen hillitseminen vaikuttaa suuresti teollisuuteen ja niiden 

toimintatapoihin. Esimerkiksi konepaja- ja logistiikkatoiminnan kehittäminen tulee 

olemaan suuressa roolissa kohti ympäristöystävällisempää teollisuutta.  

Euroopan unioni on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjä vähintään 55 % vuoteen 

2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Lisäksi EU (European Union) on asettanut oman 

hiilineutraalitavoitteensa vuoteen 2050 mennessä. (European Commission 2022) Suomi 

on kuitenkin asettanut hallitusohjelman mukaisen hiilineutraalitavoitteensa jo vuoteen 

2035 mennessä (Ympäristöministeriö 2022). Näistä syistä EU:n alueilla ja erityisesti 

Suomessa teollisuus on ottanut ja tulee ottamaan suuriakin kehitysaskeleita kohti 

ympäristöystävällisempää toimintaa. 

1.1 Vaikutus ympäristöön 

Ympäristöllä tarkoitetaan niitä fyysisiä ja abstrakteja tekijöitä, jotka kuuluvat 

ihmiskunnan vuorovaikutusten kautta luonnon, ilmaston tai rakennetun ympäristön 

kokonaisuuteen. Ympäristö nähdään ennen kaikkea elinpaikkana, jonka tilaan ja laatuun 

ihmisten toiminta vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti. (Tilastokeskus 2022) 

Kaikilla ihmiskunnan toiminnoilla on positiivista tai negatiivista vaikutusta ympäristöön. 

Toiminnat voivat tapahtua joko suoran tai epäsuoran vaikutuksen seurauksena. Suoralla 

vaikutuksella tarkoitetaan vaikutusta, jolla on välitön vaikutus ympäristöön. Tällaisia 

suoria vaikutuksia ovat esimerkiksi työkoneiden pakokaasut tai hitsauksesta syntyvät 

haitalliset päästöt. Yleistä suorille vaikutuksille on kuitenkin se, että ne ovat helposti 

havaittavissa ja laskettavissa. Epäsuora vaikutus taas tarkoittaa vaikutusta, jota ei havaita 

suoraan välittömästi, vaan se on useiden eri toimintojen tai prosessien lopputulos. Näitä 

epäsuoria vaikutuksia ovat esimerkiksi palveluiden kuluttaminen tai tehtaan 
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tuotantoprosessi. Epäsuoria vaikutuksia on monesti vaikea tunnistaa ja siten ne jäävät 

helposti huomiotta. (Ympäristöosaava 2022) 

Ympäristöarvojen huomioinnin ajatellaan olevan vain positiivista toimintaa, mutta se 

tuottaa myös haittavaikutuksia. Yleisesti ympäristöarvojen huomioinnin mielletään 

parantavan ympäristön laatua ja siten auttavan ilmastomuutoksen hillitsemistä. 

Teollisuuden tuotannon osalta ympäristöarvojen huomiointi auttaa kehittämään uusia 

energiatehokkaampia prosesseja, jotka parantavat tuotantoympäristön laatua. Vastaavasti 

ympäristöarvojen huomiointi luo tarvetta ympäristöystävällisille energiantuotto tavoille, 

joita teollisuus vaati. (Severo ym. 2015) Nämä uusiutuvan energian tuottotavat voivat 

aiheuttaa ympäristöön myös haittavaikutuksia. Esimerkiksi tuulivoimaloiden käyttö voi 

aiheuttaa ääni- ja näköhaittoja, jotka vaikuttavat negatiivisella tavalla ympäristöön. 

(Motiva 2021a) Toinen merkittävä uusiutuvaenergian tuottotapa on vesivoiman 

hyödyntäminen. Vesivoiman käyttökin aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia. 

Mahdollisen tekoaltaan alle jäävät maaperän haitalliset raskasmetallit liukenevat veteen 

ja siten siirtyvät ympäristöön. Tämä voi vaikuttaa puhtaiden vesien tilaan 

merkittävästikin varsinkin vesivoimaloiden lähellä. Lisäksi tekoaltaan alle jääville 

alueille syntyy merkittäviä ympäristön näköhaittoja ja siellä elävien eliöiden populaation 

vähentymistä luonnossa. (Motiva 2021b)  

1.2 Taloudellinen vaikutus tuotannossa 

Taloudella tarkoitetaan ihmisten välistä vuorovaikutusta ja instituutioita, jotka liittyvät 

hyödykkeiden tuotantoon, jakeluun, vaihtoon tai kulutukseen (Sitra 2022). Yritysten 

toimiva talous on peruste kannattavalle liiketoiminnalle, joten talous ohjaa usein niiden 

tuotantotoimintaa. Vastaavasti samalla se myös vaikuttaa siihen, kuinka eri yritykset 

pystyvät huomioimaan ympäristöarvoja omissa tuotannoissaan.  

Yrityksien taloudelliset tavoitteet ovat aina olleet etusijalla liike-elämässä. Tästä syystä 

taloudellisiin tavoitteisiin ja niiden kehittämiseen on aina kiinnitetty erityistä huomiota 

yrityksien päätöksenteossa. Useimpien tutkimusten mukaan ympäristönäkökulmien 

huomioiminen tuotannossa voi tuoda yritykselle merkittävääkin taloudellista lisäarvoa. 

(Hänninen ym. 2017) Se vaikuttaa positiivisesti yrityksen ympäristökuvaan ja siten se voi 
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vaikuttaa strategiseen asemaan omalla toimialalla. Ympäristöarvoja huomioiva yritys 

erottuu muista toimijoista luomalla positiivisen ympäristökuvan itsestään ja näin parantaa 

omaa kilpailukykyään markkinoilla. Kilpailukyvyn parantaminen voi luoda lisäarvoa 

yrityksen talouteen ja siten taloudelliseen kannattavuuteen. (Salvadó ym. 2014) 

Ympäristöarvoja voidaan huomioida tehokkaasti kierrätyksen avulla. Kierrätys 

mahdollistaa resurssien tehokkaamman käytön ja siten se säästää tuotannossa tarvittavia 

resursseja. Lisäksi hukkaan menevien resurssien määrät voivat vähentyä kierrätyksen 

seurauksena. Nämä vaikuttavat suoraan yrityksen menoihin ja siten taloudelliseen 

tulokseen. Samalla kierrättäminen voi vähentää ympäristöön tulevia päästöjä ja luo näin 

yritykselle positiivista imagoa. Kierrätyksen ohella myös energian minimointi on 

tärkeässä roolissa ympäristöarvoja huomioivassa tuotannossa. Energian säästäminen 

pienentää menoja ja siten se tuottaa taloudellista hyötyä liiketoiminnalle.                   

(Manninen ym. 2018)  

Ympäristön huomioiminen voi pakottaa yrityksiä luomaan uusia innovaatiota, eli 

uudistamaan tuotteitansa, palvelujansa tai prosessejaan. Nämäkin uudistukset voivat 

parantaa yrityksien kilpailukykyä markkinoilla ja siten luoda lisäarvoa niiden talouteen. 

Uudet ympäristöystävällisemmät innovaatiot parantavat samalla yrityksien ekologista 

julkisuuskuvaakin, joka voi näkyä positiivisena asiana asiakkaille ja sijoittajille. (Li ym. 

2019) Uusien innovaatioiden ja toimintatapojen käyttöönottaminen vaatii yritykseltä 

henkilökunnan koulutusta käyttöönotossa (Tachie ym. 2020).  Eli yritykset joutuvat 

kouluttamaan henkilöstään uusiin toimintatapoihin ja tämä vaatisi taloudellista 

panostamista. 

Yrityksen antava vihreä imago ulkopuolisille tahoille voi vaikeuttaa resurssien 

hankintaan, koska jotkin tahot voivat vältellä ympäristöystävällistä toimintaa pitäen sitä 

kalliina tai turhana. Yleensä vihreä imago antaa kuitenkin vastuullisen mielikuvan 

yrityksestä ja siten se voi tarjota mahdollisuuksia hankkia yrityksen tarvitsemia 

materiaaleja ja resursseja edullisemmin. Liiallinen halu nostaa yrityksen vihreää imagoa 

voi johtaa kuitenkin helposti turhiin investointeihin. Nämä turhat investoinnit nostavat 

kustannuksia ja siten ne vahingoittavat yrityksen taloudellista tilannetta. Eli taloudellinen 

suhde investointien ja ympäristöarvojen välillä on yrityksen johdon huomioitava 

päätöksenteossa. (Peng ym. 2021)  
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Ympäristöarvojen huomiointi voi vaikuttaa yritysten talouteen myös negatiivisesti. 

Yritykset joutuvat kehittämään uusia tuotantoprosesseja, jotta ympäristön huomioimiseen 

tarvittavia prosesseja voidaan hyödyntää. Eli yritykset joutuvat kehittämään omaa 

toimintaansa ja ottamaan käyttöön uutta ympäristöystävällisempää teknologiaa. Tällöin 

yritykset voivat joutua tekemään kalliitakin investointeja tuotantoon, jotka vähentävät 

lyhyen aikavälin hyötyjä ja siten saatavia tuloja yrityksien taloudessa. Edistyneet 

ympäristön huomioivat prosessit voivat aiheuttaa merkittäviäkin kustannuksia yritysten 

talouteen. Näitä kustannuksia ei aina voida kompensoida korkeammalla myyntihinnalla, 

koska monet kuluttajat eivät ole valmiita maksamaan lisää ympäristöystävällisemmästä 

lopputuotteesta. Mahdollisesti sijoittajatkin voivat nähdä ympäristötavoitteiden 

toteuttamisen ongelmakohtana yrityksen taloudessa ja siten he voivat vähentää omia 

sijoituksiaan yritykseen. Nämä vaikuttavat suoraan haitallisesti yrityksen taloudelliseen 

arvoon. (Manrique ym. 2017) 

1.3 Merkittäviä referenssejä 

Maailmalaajuisesti toimiva teräsyhtiö SSAB on yksi Suomen suurimmista 

hiilidioksidipäästöjen tuottajista. SSAB, LKAB ja Vattenfall perustivat vuonna 2016 

HYBRIT-hankeen, jonka tarkoituksena on kehittää uutta tekniikkaa fossiilivapaiden 

raudan ja teräksen tuotantoon. HYBRIT-hanke voi vähentää pelkästään suomessa noin 

seitsemän prosenttia hiilidioksidipäästöjä. Hankkeessa SSAB on panostanut paljon 

fossiilivapaiden teräksien tuotantoon ja siten heidän tavoitteenansa on tuoda ensimmäiset 

kaupalliset fossiilivapaat teräkset markkinoille vuonna 2026. Ensimmäiset koe-erät he 

saivat valmistettua ja toimitettua asiakkaille jo vuonna 2021. (SSAB 2021a) 

Uuden fossiilivapaan valmistustekniikan tarkoituksena on luopua masuunien käytöstä 

raudan valmistuksessa ja siirtyä valokaariuuneihin, jotta suurin osa hiilidioksidipäästöistä 

saadaan poistettua. SSAB on tehnyt ennakkotutkimuksen fossiilivapaan teräksen 

kustannuksista. Tutkimuksen tulokseksi saatiin, että fossiilivapaan teräksen valmistus 

nykyisellä hintatasolla olisi noin 20–30 % kalliimpaa, kuin perinteisellä tavalla tuotettu 

teräs. SSAB on kuitenkin arvioinut uuden tekniikan kannattavaksi tulevaisuuden 

liiketoiminnan kannalta. Syitä tähän ovat fossiilivapaan energian hinnan laskeminen ja 

hiilidioksidipäästöjen aiheuttamien kustannuksien hintojen nouseminen. Lisäksi he 
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kokevat, että fossiilivapaa teräs on täysin kilpailukykyinen tulevaisuudessa perinteisen 

teräksen kanssa ja antavan heille kilpailuedun muihin valmistajiin nähden. (SSAB 2021b) 

Ponsse on yksi maailman suurimmista metsäkonevalmistajista. Yhtiö huomioi monella 

eri tavalla ympäristönäkökulman osana liiketoimintaansa. Ponssen tavoitteena on 

vähentää tuotteidensa aiheuttamia päästöjä ja koneenosien kulutusta tekemällä 

energiatehokkaampia ja kestävämpiä metsäkoneratkaisuja. Ponssen tuotanto toimii täysin 

uusiutuvalla energialla, joten sen tarvitsema energia tuotetaan täysin hiilivapaasti. Ponsse 

painottaa tuotannossaan myös jätteiden käsittelyn tärkeyttä ja kierrätystä 

ympäristöarvojen huomioimisen osalta. Ponsse haluaa luoda tuotteillensa pitkän 

elinkaaren ja korkean kierrätettävyyden, jotka mahdollistavat pienemmät 

elinkaarihiilidioksidipäästöt. Tällä hetkellä Ponssen valmistamien metsäkoneiden 

painosta 90 % on tehty kokonaan kierrätettävästä materiaalista. Teknisen tuotekehityksen 

ansiosta yhtiö pystyy kasvattamaan esimerkiksi huoltovälejä koneissaan ja siten 

vähentämään öljyn käyttöä merkittävästi. Lisäksi Ponsse panostaa 

polttoaineenkulutuksen ja koneiden aiheuttamien korjuuvaurioiden pienentämiseen. 

Näitä korjuuvaurioita voivat olla esimerkiksi maan painumat tai puustolliset vahingot, 

jotka vaikuttavat negatiivisesti ympäristön tilaan. (Ponsse 2022)  

1.4 Työn tavoitteet ja rajaus 

Työn tavoitteena on mallintaa demoluontoinen hiilivaikutuksen huomioiva 

hienokuormitusjärjestelmä Oulun yliopiston pajaympäristöön ja kuvata ympäristödataa 

hyödyntävän pajatuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottaminen. Lisäksi tässä 

diplomityössä pyritään selvittämään lähdeaineistoa hyödyntäen nykytilakartoituksena, 

kuinka eri yritykset voivat huomioida ympäristönäkökulman kuormitus- ja 

tuotannonohjausjärjestelmissään. Tämän työn tulosten avulla on tarkoitus auttaa 

ymmärtämään, kuinka ohjausjärjestelmiä voidaan nykyisin hyödyntää 

ympäristöystävällisessä tuotannossa. 

Oulun yliopiston pajaympäristö mahdollistaa toistuvais- ja kertaluontoisia 

valmistusprojekteja. Tässä diplomityössä pajanympäristöön sijoittuvat järjestelmät 

rajataan, koskemaan vain toistuvaisluontoisia valmistusprosesseja. Näitä prosesseja ovat 

esimerkiksi veto- ja iskusauvojen valmistusprosessit. Ohjausjärjestelminä käytetään EQ 
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System Scandinavia Oy:n tarjoamia Asprova ja Xprimer ohjelmistoja, joita sovelletaan 

yliopiston pajan ympäristöön ja käyttötarkoitukseen.  

Ympäristöarvojen tutkiminen painottuu hiilijalan- ja hiilikädenjäljen huomiointiin. Tämä 

mahdollistaa hyvät vertailulähtökohdat Suomessa ja kansainvälisesti, koska näiden 

jälkien arvojen laskentatavat ja yksiköt on standardisoitu kansainvälisen 

standardijärjestön toimesta. 

Työ koostuu kolmesta eri tutkimuskysymyksestä, jotka on kuvattu alla olevassa 

taulukossa 1. Tutkimuskysymykset vastaavat tämän diplomityön keskeisiin 

ongelmakohtiin ja ne on laadittu vastaamaan tälle työlle asetettuja tavoitteita. 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on perehtyä peruskäsitteisiin 

ympäristönäkökulman tuomiseksi osaksi yrityksien ohjausjärjestelmiä. Toisen 

tutkimuskysymyksen pyrkimyksenä on selvittää ohjausjärjestelmien tuomia 

mahdollisuuksia ja vaatimuksia Oulun yliopiston pajan toiminnassa. Viimeisen 

kysymyksen tavoitteena on tarkastella ympäristönäkökulman vaikutusta pajan 

toiminnassa ohjausjärjestelmien avulla. 

Taulukko 1. Tutkimuskysymykset. 

1. Kuinka yritykset huomioivat ympäristönäkökulman osanaan niiden 

hienokuormitus- ja tuotannonohjausjärjestelmiään? 

2. Miten hienokuormitus- ja tuotannonohjausjärjestelmät voivat tehostaa Oulun 

yliopiston pajan toimintaan? 

3. Kuinka ympäristöarvot huomioivat ohjausjärjestelmät Oulun yliopiston pajaan 

voidaan toteuttaa ja, mitä hyötyjä tällä voidaan saavuttaa? 
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2 YMPÄRISTÖARVOT OHJAUSJÄRJESTELMISSÄ 

Ympäristöarvoja tuotannonohjausjärjestelmissä voidaan huomioida useilla eri tavoilla. 

Näiden arvojen huomiointi on nykypäivänä tärkeää toimintaa tulevaisuuden kannalta, 

jotta pystyisimme pienentämään ihmisten aiheuttamia kasvihuonepäästöjä ja muita 

negatiivisia vaikutuksia ympäristöömme. Tällä tavalla pystymme vaikuttamaan 

elinympäristömme laatuun ja hillitsemään ilmaston lämpiämistä.   

Ilmaston lämpenemisen yhtenä syynä pidetään kasvihuonepäästöjen lisääntymistä 

ihmisten vaikutusten toimesta. Suurimmat päästöt syntyvät hiilidioksidin (CO2), 

metaanin (CH4) ja typpioksiduulin (N2O) vaikutuksesta ilmastoon. Virheellisesti 

kuitenkin yleensä luullaan, että teollisuus ja ihmiset ovat ainoita kasvihuonepäästöjen 

tuottajia. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, koska merkittävä osa näistä kaasuista 

syntyy luontoperäisestikin ilmastoomme. (Ilmatieteenlaitos 2022) 

Tuotannonohjausjärjestelmät mielettään tietokoneavusteisina järjestelminä, joiden avulla 

vaikutetaan tuotannon suunnitteluun ja toteutukseen. Niiden pyrkimyksenä on selkeyttää 

tuotannon toteutusta ja siten tehostaa valmistusprosessien läpiviemistä tuotannossa. 

Monille yrityksille tuotannonohjausjärjestelmä on välttämätön suurien resurssi- ja 

nimikemäärien takia.  

Ympäristöarvoilla tuotannonohjausjärjestelmissä tarkoitetaan niitä ympäristöön 

vaikuttavia tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotannonohjauksen välityksellä yritysten 

tuotteisiin, palveluihin tai prosesseihin. Jokainen yritys määrittää itse, mitkä 

ympäristötekijät ne haluavat huomioida omassa tuotannonohjauksessaan. Näitä tekijöitä 

voivat olla, esimerkiksi heidän tuotteidensa hiilijalanjälkien vaikutus tai 

valmistusprosessien päästöjen huomiointi. Yhteistä yrityksille on kuitenkin se, että ne 

asettavat realistisen tavoitteen pienentämään niiden aiheuttamia suoria- tai epäsuoria 

päästövaikutuksia. Lisäksi on kannattavaa, että yritykset yrittävät markkinoida itseään 

kuluttajille läpinäkyvällä ympäristöarvojen huomioinnilla. Tällöin he voivat saada 

maksimaalisen hyödyn ympäristöarvojen huomioimisesta.  

Luvun 2 tarkoituksena on vastata ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, eli kuinka eri 

yritykset huomioivat ympäristönäkökulman osana hienokuormitus- ja 
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tuotannonohjausjärjestelmiä. Tarkoituksena on perehtyä osa-alueen tärkeisiin tuotannon 

ja huomioitavien ympäristöarvojen käsitteisiin. Lisäksi tämä kappale selvittää, millaisia 

toimintoja järjestelmien pitää mahdollistaa tuotannossa ja, millaiset vaikutukset yrityksiin 

kohdistuu näiden järjestelmien ympäristöarvojen hyödyntämisen seurauksena. 

2.1 Hiilijalan- ja hiilikädenjälki 

Hiilijalanjäljestä on tullut erittäin tunnettu käsite ilmastonmuutoksen vastaisessa 

toiminannassa. Tätä käsitettä käytetään laajasti useiden eri maiden ilmastopolitiikassa ja 

sitä on tutkittu paljon eri maiden toimesta. Erityisesti hiilijalanjälkeä on määritetty 

energiatekniikan ja teollisuuden osalta, koska niiden tuotantopäästöjen vaikutus 

ilmastonlaatuun on merkittävä. Nykyiset eri toimijat haluavat selvittää ja pienentää 

toiminnassaan muodostuvaa hiilijalanjälkeä. (Chen, ym. 2021) 

Hiilijalanjäljen laskeminen määritetään SFS-EN ISO 14067:2018 standardissa. Tässä 

standardissa käsitellään hiilijalanjäljen laskemista koskevat vaatimukset ja ohjeet tavalla, 

joka on johdonmukainen elinkaariarviointia (LCA, Life Cycle Analysis) koskevien 

kansainvälisten standardien (ISO 14040 ja ISO 14044) kanssa. Tämä kyseinen standardi 

kuuluu ISO 14000 standardisarjaan, joka tarjoaa selkeyttä ja johdonmukaisuutta 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen laskentaan, seurantaan, raportointiin ja 

todentamiseen. (SFS-EN ISO 14067:2018) 

Elinkaariarvioinnilla tarkoitetaan menetelmää, jolla pystytään analysoimaan tuotteiden 

tai palvelujen ympäristövaikutuksia. Arviointi tapahtuu nykypäivänä ohjelmistojen ja 

inventaariotietokantojen avulla. Elinkaariarvioinnilla voidaan analysoida tiettyjä 

ajanjaksoja tuotteen tai palvelun elinkaaresta. On kuitenkin mahdollista arvioida koko 

tuotteen tai palvelun elinkaarin. Täydellinen arviointi kattaa kaikki vaiheet materiaalin 

hankinnasta lopputuotteen hylkäämiseen asti. Yleensä elinkaariarviointi suoritetaan 

kuitenkin suppeasti arvioimalla vain tiettyjä osia, koska laajan selvityksen tekeminen ei 

ole aina tarpeellista ja se vie paljon käytettävissä olevia resursseja. (Suomen 

ympäristökeskus 2017) Elinkaariarviointi prosessi on määritelty SFS-EN ISO 

14040:2006 standardin toimesta. Arviointiprosessi koostuu neljästä eri vaiheesta, jotka 

on esitetty kuvassa 1.  
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Kuva 1. Elinkaariarviointiprosessin eri vaiheet (mukailen SFS EN ISO 14040:2006 + 

A1:2020). 

Hiilijalanjäljelle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. Yleisenä lähtökohtana näille 

eri määrityksille on kuitenkin se, että hiilijalanjälki vastaa kaasupäästöjen määrää 

ilmastossa ihmisen toiminnan tai kulutuksen seurauksena. Eli tämä määritelmä ei sisällä 

luontoperäisiä kasvihuonepäästöjä. Yleensä hiilijalanjälkeä käytetään indikaattorina 

kuvaamaan hiilidioksidi- (CO2) -päästöjen tai muiden kasvihuonepäästöjen 

kvanttiutumista hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e).  Wiedmann ja Minx (2008) 

kuitenkin ehdottivat, että hiilijalanjälki olisi yksinomaan mitta hiilidioksidin määrien 

huomioimiseen suorien tai epäsuorien vaikutusten kautta.  Tämä sisältäisi yksilöiden, 

populaatioiden, hallituksien, yrityksien, organisaatioiden, palvelujen, tavaroiden ja ym. 

aiheuttamat koko prosessin tai elinkaaren vaikutukset hiilidioksidin pitoisuuteen. Muita 

kasvihuonekaasuja ei kuitenkaan otettaisi huomioon, koska monet näistä kaasuista eivät 

perustu hiileen ja niiden mittaamiseen ei ole yksiselitteistä ratkaisua. Lisäksi 

hiilijalanjäljen yksikkö pitää käsittää vain hiilidioksidin kokonaismäärää kuvaavana 

fyysisenä massayksikkönä (kg, t, ym.), eikä soveltaa yksikköä pinta-alayksiköihin. Tämä 

siitä syystä, että pinta-alayksiköihin tulkitaan liittyvän paljon epävarmuustekijöitä ja 

virheitä. (Wiedmann and Minx 2008)  

Tavoitteiden 

määrittely 

Inventaario-

analyysi 

Vaikutusten 

arviointi 

Tuloksien tulkinta 
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Hiilijalanjälkeä voidaan tarkastella kahden eri lähestymistavan avulla, eli dynaamisesti ja 

staattisesti.  Dynaaminen lähestymistapa ottaa huomioon päästöjen jakautumisen tietyllä 

aikajaksolla. Tällöin hiilijalanjälkeä voidaan tarkastella yksityiskohtaisesti jokaista 

haluttua ajankohtaa tutkittaessa. Staattinen hiilijalanjälki taas tulkitsee, että kaikki päästöt 

tapahtuvat tiettynä ajankohtana. Tällöin ei ole mahdollista saada tarkkaa määrää tietyltä 

ajanjaksolta, vaan tulos saadaan kaikkien hiilidioksidipäästöjen summana. Tällöin 

vertailuajankohta on vaikeampi selvittää, kuin dynaamisessa tavassa. (Demertzi ym. 

2018) 

Hiilijalanjäljen laskenta tapahtuu tuotejärjestelmän tai palvelun 

kasvihuonekaasujenpäästöjen sekä -poistumien summana. Tuotejärjestelmällä tässä 

tapauksessa tarkoitetaan niitä yksikköprosessien perus- ja tuotevirtojen sarjoja, jotka 

toteuttavat yhden tai useamman tuotteen elinkaarta kuvaavan toiminnon. Hiilijalanjälki 

voidaan ilmoittaa hiilidioksidiekvivalenttina tai pelkän hiilidioksidikaasun määränä 

(Galli ym. 2012).  Hiilidioksidiekvivalentti on yksikkö, jolla verrataan kasvihuonekaasun 

säteilypakotetta hiilidioksidin säteilypakotteeseen. Kasvihuonekaasun massa muutetaan 

CO2e arvoksi kertomalla kasvihuonekaasun massa vastaavalla ilmaston 

lämmityspotentiaalilla (GWP, Global Warming Potential) tai lämpötilan 

muutospotentiaalilla (GTP, Global Temperature change Potential). Ilmaston 

lämmityspotentiaali kuvaa kasvihuonekaasun massan aiheuttamaa säteilypakotetta 

ilmakehässä suhteessa hiilidioksidiin. Vastaavasti lämpötilan muutospotentiaalilla 

kuvataan maailmanlaajuisen pintalämpötilan keskiarvon muutosta, vasteena 

kasvihuonekaasujen suhde hiilidioksidin aiheuttamaan lämpötilan muutokseen. 

Hiilijalanjäljen laskeminen pitää aina perustua tuotteen elinkaariarviointiin.  (SFS-EN 

ISO 14067:2018) Säteilypakote määrittelee sen energiaepätasopainon, jonka päästöt 

aiheuttavat ilmastoomme. Lämmittävä vaikutus tarkoittaa positiivista säteilypakotetta ja 

vastaavasti viilentävä vaikutus negatiivista pakotetta. Säteilypakote kuvaa säteilytehon 

suhdetta neliömetriä kohden (W/m2). (Ilmasto-opas.fi 2022)  

Tapauksissa, joissa kasvihuonekaasuja halutaan tarkastella vain hiilidioksidin mukaan, 

yksikkönä voidaan käyttää Kg CO2. Yksikön pitää olla kuitenkin sellainen, että se 

ilmaisee kasvihuonekaasun kokonaismäärän. Vastaavasti, jos otetaan huomioon muutkin 

kasvihuonekaasut, niin yksikö on muutettava CO2e muotoon. Tällöin tulokset ovat 

vertailukelpoisia. Eli, jos halutaan tarkastella vain hiilidioksidin määrää, niin kaasun 
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todellisen massan kertomista lämmitys- tai muutospotentiaalilla ei tarvita. (Galli ym. 

2012) 

Hiilijalanjäljen avulla pystytään myös arvioimaan yritysten ja organisaatioiden 

hiilineutraalisuutta. Tätä voidaan hyödyntää mm. markkinoinnissa. Esimerkiksi 

sähköyhtiöt mainostavat paljon hiilineutraalisti tuotettua sähköä. Hiilineuraalisuuden 

tavoittelu voi vaatia myös tehokkaampaa resurssien hyödyntämistä, jolloin yritykselle 

saattaa tulla merkittäviäkin taloudellisia säästöjä.  

Hiilineutraalisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa organisaation toiminta ei muuta 

ilmaston hiilidioksidin määrää. Eli tuotettujen ja estettyjen hiilidioksidipäästöjen erotus 

pitää olla nolla. Hiilineutraalisuudellekaan ei löydy yhtä ainoaa määritelmää, koska se 

voidaan hiilijalanjäljen tavalla laskea monella eri tavalla ja useita eri yksiköitä käyttäen. 

Murray ja Dey (2009) määrittelee hiilineutraalisuuden kuitenkin tarkoittavan yhden 

tyyppisen tuottaman kasvihuonekaasun haitan poistamisesta toisen ihmisen toiminnan 

kautta. (Murray ja Dev 2009).  

Hiilijalanjälki viittaa yleensä vain negatiivisiin ympäristövaikutuksiin, koska se kuvaa 

ilmastolle haitallisten päästöjen määrää. Tästä syystä on kehitetty hiilikädenjälki käsite, 

joka viittaa vain positiivisiin ympäristövaikutuksiin. Hiilikädenjäljen avulla pystytään 

ilmaisemaan tuotteiden, palveluiden tai prosessien hyödylliset 

kasvihuonekaasuvaikutukset. Tämä voidaan saavuttaa, kun tuotetta, palvelua tai prosessia 

hyödyntävän käyttäjän tekemä hiilijalanjälki pienenee. Tällöin syntyy positiivinen 

kokonaisvaikutus, jota voidaan kutsua hiilikädenjäljeksi. Hyvä hiilikädenjälki voidaan 

saavuttaa monella eri tavalla. Esimerkiksi tuotteiden käyttöikää voidaan pidentää, jolloin 

tuotteen suorituskyky kasvaa tai käytettävien materiaalien tehokkuutta voidaan lisätä. 

Yhteistä kuitenkin on, että hiilikädenjälki luodaan tarjoamalla pienempää CO2e ratkaisua 

tai auttamalla pienentämään loppukäyttäjän aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Hiilikädenjälkeä 

voidaan hyödyntää monipuolisesti myös markkinoinnissa ja mahdollisten 

kehitystarpeiden tunnistamisessa. Hiilikädenjäljen tavoittelu voi paljastaa kehitettäviä 

ominaisuuksia, jotka vaikuttavat tuotteen kestävään kehitykseen. (Pajula ym. 2018) 
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Hiilikädenjäljen laskenta tapahtuu vertailemalla kahden eri prosessin tai tuotteen 

hiilijalanjälkiä keskenään. Vertailun lähtökohtana on SFS-EN ISO 14067:2018-standardi, 

jonka mukaan eri hiilijalanjäljet määritettään. Laskennan jälkeen muodostetaan 

varsinainen hiilikädenjälki, joka tapahtuu näiden kahden eri hiilijalanjäljen erotuksena. 

Eli hiilikädenjälki saadaan, kun loppukäyttäjän tekemästä hiilijalanjäljestä vähennetään 

prosessin tai tuotteen tekemiseen mennyt hiilijalanjälki. Tällöin muodostuu positiivinen 

arvo, joka on kyseisen palvelun tai tuotteen hiilikädenjälki. (Pajula ym. 2018) 

2.2 Lean ja Green 

Yritysten tarve ja halu kohti vihreämpää toimintaa on kasvanut viimevuosina 

huomattavasti. Siirtyminen ympäristöystävällisimpiin tuotteisiin ja toimintatapoihin on 

pakottanut organisaatioita kehittämään uusia vaihtoehtoja tuotannon tehokkuuden ja 

ympäristöystävällisten prosessien huomiointiin. Yritykset tasapainoilevat tehokkaan 

tuotannon ja ympäristötekijöiden välillä. Tämä johtuu siitä, että ympäristön 

huomioiminen saattaa heikentää tuotannon tehokkuutta lyhyellä aikavälillä merkittävästi. 

Ympäristöarvot ja tehokas tuotanto liittyvät toisiinsa kestävän kehityksen kautta, josta on 

tullut yksi tärkeimmistä strategioista yrityksien toiminnassa. Ympäristön huomioinnin 

aiheuttamat paineet ovat ajaneet yrityksiä kehittämään kierrätettäviä ja puhtaampia 

prosesseja. Nämä eri tekijät ovat johtaneet Green- periaatteen toiminnalliseksi 

lähestymistavaksi yrityksille Leanin ohessa. Green- periaatteen tarkoituksena on 

vähentää negatiivisia ekologisia vaikutuksia ja parantaa toimintaympäristön tehokkuutta 

ympäristöarvot huomioiden. (Garza-Reyes 2015) 

Green kuvaa toimintatapaa, jossa ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta pyritään 

pienentämään hyödyntämällä uusia ympäristöystävällisempiä tuotanto- ja 

valmistusteknologioita. Green-toiminnan onnistuneella toteutuksella yrityksellä on 

mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti valmistukseen ja tuotantoon liittyviin 

kilpailutekijöihin (kuva 2). Greeniin liittyy oleellisesti tehokkuuden lisäämiseen, jolloin 

keskeisenä tavoitteena on ylimääräisen tuotannon eli hukan vähentäminen ja kierrätyksen 

lisääminen. Kokonaisuudessaan toteutetaan resurssien ja tuotteiden tehokkaampaa 

hyödyntämistä koko elinkaaren ajalta. Nämä arvot liittyvät oleellisesti myös kestävään 

kehitykseen ja siten Green mielletään yhdeksi kestävän kehityksen sivusuunnaksi. (Deif 

2011) 
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Kuva 2. Greenin kilpailutekijät (mukailen Deif 2011) 

Green toiminnalla voidaan vaikuttaa myös organisaation talouteen tehokkaamman 

resurssien ja energian käytön kautta. Green toiminnan käyttöönottaminen vaatii 

organisaatiolta taloudellista panostamista, mutta sen aiheuttamat kustannukset 

korvautuvat usein ainakin pitkällä aikavälillä tehokkaampien toimintatapojen kautta. 

(Deif 2011) 

Valmistusprosesseissa syntyy normaalisti paljon jätettä, jota voidaan hyödyntää muissa 

prosesseissa ja tuotteissa. Tämä liittyy kiertotalouteen, jossa eräänä päämääränä on 

resurssien ja materiaalien uusiokäyttö. Syntyvät jätteet mielletään usein kuitenkin 

kulueräksi tuotannossa ja samalla ne rasittavat ympäristöä. Green toiminnassa jätteiden 

ja päästöjen vähentämistä voidaan esimerkiksi toteuttaa kuvan 3 mukaisesti (Deif 2011). 

Tässä strategiassa jätteistä pyritään kokonaan eroon neljän vaiheen kautta. 

Ensimmäisessä vaiheessa jätteiden määrää vähennetään esimerkiksi tehokkaammalla 

raaka-aineiden käytöllä sekä kierrätyksellä. Seuraavassa vaiheessa prosessia ohjataan 

siten, että vähentäminen tehostuu ja jätteet saadaan kokonaan pois ja viimeisessä 

vaiheessa kontrolloidaan, että uusia jätevirtoja ei pääse muodostumaan.     

Green

Laatu

Aika

Joustavuus

Hinta



21 

 

Kuva 3. Jätteiden vähentämisen malli. (mukailen Deif 2011) 

Green toimintaan siirtymiseen on useita syitä kuten tehokkaampi tuotanto, hukan 

minimointi tai kilpailuedun tavoittelu. Lisäksi valtiot voivat asettaa erilaisia regulaatioita 

tai veroetuuksia, jotka kannustavat yrityksiä siirtymään vihreisiin toimintatapoihin. 

Tällöin organisaatioille voi syntyä pakottava tarve muutokseen, joka johtaa uusien 

toimintatapojen nopeaan käyttöönottoon.  (Dornfeld 2013) 

On olemassa tilanteita, joissa siirtyminen vihreään toimintatapaan on organisaatiolle 

vaikeaa. Merkittävimpänä syynä on muutoksen kustannukset sekä käyttöönotto, jota ei 

suunnitelmien mukaan saada kannattavaksi. Toinen merkittävä syy on tiedonpuute, 

jolloin yrityksessä ei saada lasketuksi Green-toiminnan tuomia hyötyjä tai niitä ei osata 

arvostaa oikealla tavalla. Lisäksi voi olla tilanteita, että yrityksellä ei ole tarvetta siirtyä 

kohti vihreämpää tuotantoa. Tämä voi johtua esimerkiksi alhaisesta kilpailutilanteesta 

omalla toimialalla, jolloin yritys ei saa etua Green-toimintoon siirtymisessä. (Karuppiah 

ym. 2020) 

Green-toimintamalli on verrattain uusi käsite, kun taas Lean on erittäin tuttu termi 

valmistavassa teollisuudessa. Näitä molempia periaatteita kuitenkin yhdistää jatkuvan 

kehityksen huomiointi tuotannossa, tuotteissa ja palveluissa. Leanin yhtenä tarkoituksena 

on vähentää tuotannossa syntyvän hukan määrää, jolloin lisätään tuotannon tehokkuutta. 

Vastaavasti myös Green-toiminnalla pyritään estämään hukan muodostumista mutta 

ajavana voimana on ympäristökuormituksen minimointi.  

Jätteitä tuottavat 
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Lean on Japanista lähtöisin oleva tuotteiden tai palvelujen tuotantoon liittyvä 

toimintamalli, jonka tarkoituksena on maksimoida tuotteen tai palvelun arvo. Tavoitteena 

on minimoida sellaiset tekijät tuotannosta, jotka eivät luo lisääarvoa tuotteelle tai 

palvelulle. Tällöin eliminoidaan kaikki ei lisäarvoa (NVA, Non-Value-Added) 

muodostavat tekijät ja kasvatetaan lisäarvoa (VA, Value-Added) tuottavien tekijöiden 

määrää tuotannossa. (Sundar ym. 2014) Toinen keskeinen tavoite Leanille on tuotannon 

läpimenoajan lyhentäminen. Hidas läpimenoaika kasvattaa tuotantoon liittyviä 

kustannuksia. (SixSigma 2022) 

Leanissä hukaksi määritellään seitsemän eri tuotantoprosessiin liittyvää toimintaa; 

kuljetus, odotusaika, ylituotanto, virheet, varastointi, liikkuminen ja liiallinen viimeistely. 

Kuljetuksella tarkoitetaan niitä toimintoja, joissa tuotteita tai henkilöitä siirretään eri 

paikkojen välillä. Kuljetus ei tuota lisäarvoa tuotantoprosessiin, eikä itse tuotteeseen tai 

palveluun. Päinvastoin kuljettaminen lisää yrityksen kuluja, syö resursseja ja kasvattaa 

läpimenoaikaa. Resurssien käytön odotus ei myöskään lisää tuotannon arvoa, koska 

lisäävää työtä ei tapahdu. Ylituotanto taas kuormittaa tuotantoa ja tämä katsotaan hukaksi, 

koska ylituotanto lisää tuotantokustannuksia ja pidentää läpimenoaikaa. Ylituotanto lisää 

myös varastoinnin tarvetta ja varastointikustannuksia sekä kasvattaa käsittelyprosessien 

määriä. Materiaalien ja komponenttien turhat liikkeet tuotantoprosessissa vaikuttavat 

negatiivisesti lisäarvoon resurssien sekä läpimenoajan kasvun kautta. Tuotannossa 

syntyneet virheet vaikuttavat valmistettavien tuotteiden laatuun, jolloin tuote voi vaatia 

esimerkiksi korjaustoimenpiteitä, jopa romutusta tai tyytymättömyyttä asiakkaan 

puolelta. (Ikumapayi ym. 2020) Leanin yhtenä tavoitteena on myös virheiden 

poistaminen kokonaan tuotanosta. Käytännössä tämä ei ole kuitenkaan realistisesti 

mahdollista, sillä tuotantoprosessissa on muuttuvia tekijöitä liian paljon. Leanissa tavoite 

on kuitenkin virheettömyys, jotta pystytään tähtäämään aina parhaaseen lopputulokseen. 

Hukan poistamisen lisäksi Leanilla tavoitteellaan ylikuormituksen poistamista. 

Ylikuormitus rasittaa laitteita sekä henkilöstöä ja pitkällä aikavälillä tuotannon tehokkuus 

heikkenee. Leanin pyrkimyksenä on myös poistaa epätasaisuutta eli vaihtelua 

tuotannossa. Epätasaisuus luo vaihtelevan tuotantomäärän heikentäen prosessin 

tehokkuutta. Ylikuormitus lisää kiirettä tuotannossa ja vastaavasti alituotanto kasvattaa 

odotusaikaa tuotannossa. (Lean Enterprise Institute 2022).      
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Jatkuva parantaminen on Lean periaatteen lähtökohta. Maksimoidaan positiivisia ja 

minimoidaan negatiivisia vaikutuksia jatkuvasti. Tavoitteena on siis tunnistaa tuotannon 

ongelmakohtia ja kehittää niitä koko toiminnan ajan. Tällöin saadaan kehitettyä 

mahdollisimman tehokkaita tuotantoprosesseja. On tärkeää havaita ongelmat 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja tunnistaa niiden juurisyyt. Jatkuvaa parantamista 

voidaan tehdä myös systemaattisesti. Tämä systemaattinen jatkuvan parantamisen 

logiikka tunnetaan PDCA-syklinä (Plan-Do-Check-Act), kuva 4. (Logistiikanmaailma 

2022a)  

   

Kuva 4. PDCA-sykli (mukailen logistiikanmaailma 2022a) 

PDCA-syklissä jatkuva parantaminen tapahtuu neljässä eri vaiheessa. Ensin etsitään 

ongelmakohdat ja selvitetään ne huolellisesti. Tämän jälkeen tehdään ratkaisuvaihtoehto 

ja testataan sen toimivuutta. Viimeisenä vaiheena uusi parannettu toimintatapa otetaan 

käyttöön, kuitenkin siten, että jatkuva parantaminen jatkuu koko toiminnan ajan. 

(Logistiikanmaailma 2022a) 

Leanin periaatteita on vaikea toteuttaa ilman siihen soveltuvia työkaluja. Näiden 

työkalujen avulla on mahdollista selvittää ongelmakohdat, jotka vaikuttavat hukan 

muodostumiseen tai läpimenoaikaan. Koko organisaation on kuitenkin sitouduttava 

työkalujen käyttöön, jotta edetään Leanin periaatteiden mukaisesti. Työkaluja, joita 

Leanissä voidaan hyödyntää, on useita. Tunnetuimpia ovat esimerkiksi arvovirtakuvaus, 

imuohjaus, JIT, Kaizen, Kaizen Event ja Jidoka. (Sixsigma 2022). Näitä työkaluja 

Suunnittele

Testaus

Tarkistus

Toteutus
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voidaan hyödyntää myös Greenin tarpeisiin, koska niiden avulla voidaan huomioida 

myös ympäristöarvot tuotantoprosessissa. 

Läpimenoajan lyhentämiseen voidaan soveltaa arvovirtakuvausta yhtenä Leanin 

työkaluna. Arvovirtakuvauksessa nähdään materiaali- ja informaatiovirrat sekä 

toiminnan kuvaava prosessidata. Eli tavoitteena on saada laajakäsitys tutkittavan kohteen 

loppuarvoon vaikuttavista tekijöistä eli arvovirrasta. Arvovirtaan eritellään VA- ja NVA-

prosessit, jolloin pystytään määrittämään lisäarvoa tuottavat tekijät tuotannosta. Lisäksi 

arvovirtakuvaukseen liittyy prosessin kokonaisjaksonaika. Näitä tietoja käyttäen voidaan 

tehdä tarkka kuvaus prosessin arvovirtauksesta, joka helpottaa ongelmien tunnistamista 

sekä niiden ratkaisemista. (Sigsigma 2022)     

Imuohjauksella tarkoitetaan materiaalivirran ohjausta, jossa edeltävä työvaihe saa ohjeen 

seuraavalta työvaiheelta, kuva 5. Imuohjauksella tavoitellaan Lean periaatteen mukaista 

tasaista ja tarkoituksenmukaista materiaalivirtaa tuotantoprosessissa. Imuohjauksen 

taustalla on yksi Leanin perusajatuksista, eli hukan poistaminen tuotannosta. 

Imuohjauksen tavoitteena on minimoida tuotannonohjauksen seurauksena syntyneet 

varastointikustannukset sekä varastoinnin aiheuttavat muut ongelmat. Näitä muita 

ongelmia ovat esimerkiksi ylituotannosta johtuva tarve varastoinnille sekä materiaalin 

turha liike varastojen ja asiakkaiden välillä. Imuohjaukselle syntyy kuitenkin haasteita, 

jos materiaalin kysyntä vaihtelee paljon tai materiaalien täydennysajat ovat 

epäsäännöllisiä. Tällöin imuohjaus vaatii tulevan materiaalivirran tarkkaa ennakointia, 

jotta pystytään vaikuttamaan tehokkaasti tuotannonsuunnitteluun. Imuohjauksen 

vastakohtana pidetään työntöohjausta, jossa tuotantoprosessissa edeltävä vaihe 

määrittelee seuraavaan vaiheen materiaalivirtaa. Eli työntöohjauksessa jokainen vaihe 

perustuu edeltäviin vaiheisiin ja siten ennalta määriteltyyn tuotannonsuunnitteluun. 

(Logistiikanmaailma 2020b) 

Kuva 5. Imuohjauksen toimintamalli (mukailen logistiikanmaailma 2022b) 

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 Asiakas
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Kuvan 5. tilanteessa punaisilla nuolilla kuvataan imuohjauksen signaalien suuntaa ja 

sinisillä nuolilla materiaalivirran suuntaa. Asiakas antaa aloitussignaalin tuotannolle, 

jolloin edeltävä vaihe 4 saa tiedot tarvittavasta materiaalista. Vaihe 4 antaa vastaavasti 

signaalin edeltävällä vaiheelle ja tämä seuraavalle. Tämä mahdollistaa tilanteen, jolloin 

materiaalia siirretään vain, jos tuotantoprosessin seuraava vaihe pyytää sitä. 

(Logistiikanmaailma 2022b) 

Kolmas Leanissä käytettävä menetelmä on JIT, jota suomeksi kuvataan termillä JOT, 

Juuri Oikeaan Tarpeeseen. Siinä materiaaleja valmistetaan, siirretään ja kuljetetaan vain 

tuotannon asiakaskysynnän mukaan. JIT sisältää imuohjauksen, mutta on käsitteenä vielä 

selkeästi laajempi. JIT tavoittelee kysynnän nopeaa tyydyttämistä täydellisellä laadulla ja 

ilman hukkaa. Tämä tarkoittaa nollavarastoja, nopeaa läpäisyaikaa, virheettömyyttä, 

sujuvaa materiaalivirtausta ja joustavaa tuotantoa. (Logistiikanmaailma 2022b)  

JIT yhdistää toisiinsa, organisaatiot sekä ihmiset, tuotannnonsuunnittelun sekä -

ohjauksen ja prosessi- sekä tuotesuunnittelun. Organisaatiot ja ihmiset mahdollistavat  

yhdessä monipuolisen sekä joustavan työvoiman käytön. Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus 

autavat esimerkiksi imuohjauksen käytössä ja tasaavat materiaalivirtaa. Toimivalla 

prosessiensuunittelulla lyhennetään asetusaikoja tuotannossa, pienennetään eräkokoja ja 

vähennetään keskeneräistä tuotantoa. Vastaavasti tuotesuunnittelua hyödynnetään 

tuotantoprosessien sujuvaan käyttöön ja standardisointiin. (Logistiikanmaailma 2022b) 

Standardit helpottavat yhteisesti sovittujen toimintatapojen ylläpitoa. Tällöin on 

mahdollista minimoida hukkaa ja samalla maksimoida tuotantoprosessien tehokkuutta. 

Standardisointi yhtenäistää toimintatavat, jolloin tuotannon tehokkuutta pystyttään 

maksimoimaan Leanin mukaisesti. (Pereira ym. 2016) 

Leanissä voidaan hyödyntää myös Kaitzen ja Kaizen Event työkaluja. Kaizen tarkoittaa 

toimintatapaa, jossa hukkaa poistetaan pienin muutoksin, että kustannuksin pitkällä 

aikavälillä. Kaitzen koskee vain yksilöitä sekä pieniä ryhmiä. Kaitzen Event malli 

keskittyy vastaavasti merkittäviin parannuksiin lyhyellä aikavälillä. Tällä tavoitellaan 

radikaaleja muutoksia tuotannossa, kuitenkin mahdollisimman edullisesti. Kaitzen Event 

toiminnassa keskitytään pääsääntöisesti vain läpimenoajan lyhentämiseen ja lisäarvon 

tuottamiseen tuotantoprosessissa. (Manos 2007) 
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Eräänä jatkuvan parantamisen työkaluna Leanissa käytetään Jidokaa, jonka tarkoituksena 

on estää huonolaatuisten ja viallisten tuoteiden pääsy loppukäyttäjille. Tällöin 

parannetaan ja varmistetaan tuotteen tai palvelun laatua. Jidokan periaateeseen kuuluu, 

että prosessi pysäytetään heti ongelman ilmaannuttua ja se korjataan välittömästi. Lisäksi 

selvitetään virheen tai ongelman juurisyyt ja ratkaistaan ne, jotta ongelmat eivät toistuisi. 

(Kanbanize 2022)        

Greeniä ja Leaniä voidaan pitää samankaltaisina menetelminä, koska molemmat tähtäävät 

jätteiden vähentämiseen, tehokkaaseen resurssien käyttöön ja asiakastarpeiden 

tyydyttämiseen mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Vihreä valmistus vähentää 

resurssien hukkaa ja energian kulutusta, jolloin kustannukset pienenevät Leanin 

tavoitteiden mukaisesti. Ristiriitaa voi kuitenkin syntyä, jos Green menetelmässä 

ympäristöystävällisemmät ratkaisut vaativat kalliimpia ja läpimenoaikaa pidentäviä 

ratkaisuja, kuin Leanin mukaiset ratkaisut. 

2.3 Hienokuormitusjärjestelmät 

Halu tehokkaampaan tuotantoon ja sen suunnitteluun kasvaa jatkuvasti kilpailun 

seurauksena. Yritykset kokevat kovaa painetta vastata nopeasti markkinoiden kysyntään 

ja nopeaan tilaustoimitusaikaan. Lisäksi varastointikustannuksia pitää pystyä 

minimoimaan. Yrityksien asiakkaat vaativat entistä tarkempia toimitusaikoja ja -määriä. 

Näistä syistä yritysten kiinnostus hienokuormitusjärjestelmiä (APS, Advanced Planning 

and Scheduling) kohtaan on kasvanut suuresti lähivuosina varsinkin pienissä ja 

keskisuurissa yrityksissä. (Wang ym. 2021) 

Hienokuormitusjärjestelmä tunnetaan kehittyneenä suunnittelu ja 

aikataulutusjärjestelmänä, jonka tarkoituksena on auttaa tuotannonsuunnittelun ja -

aikataulutuksen simuloinnissa. Yritykset pyrkivät luomaan APS:n avulla erilaisia 

suunnitteluskenaarioita tuotantoprosessista ennen tuotantosuunnitelmien viemistä 

varsinaiseen tuotantoon. Hienokuormitusjärjestelmän avulla pystyttään ottamaan 

huomioon materiaali- ja laiteresurssien aiheuttamat rajoitteet tuotannossa integroimalla 

ne samanaikaisesti tuotantoon-, jakeluun- ja kuljetusprosesseihin. Tällöin organisaatiot 

voivat optimoida tuotannonsuunnitelmat taloudellisten ja strategisten tavoitteiden 

mukaan. Lisäksi näin he voivat luoda tuotannonsimulointeja, jotka auttavat heitä 
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määrittelemään tuotannon tulevaisuuden tavoitteita. APS:n tarkoituksena on helpottaa 

monimutkaisten ja operatiivisten päätöksien tekoa tuotannonsuunnittelussa. (Hvolby ja 

Steger-Jensen 2010) Näin tuotannon tehokkuutta voidaan parantaa ja vähentää ei 

lisäarvoa tuottavien tuotantoprosessien määrää, joita ovat esimeriksi turha odottelu tai 

varastointi. 

APS:n käyttämisen vaikutukset yrityksessä voivat näkyä kokonais- ja 

tuotantokustannusten alenemisena, varastoon sidotun pääoman vähenemisenä sekä 

positiivisina vaikutuksina toimitusten suorituskykyyn. Lisäksi tuotannon ja 

materiaalivirtojensuunnitteluun käytetty aika lyhenee, joka lisää suunnittelijoiden 

resurssien määrää muuhun toimintaan. APS mahdollistaa myös ennakoivan tuotannon 

tarkastelun simuloinnin avulla. Tällöin kysynnän ja toimituslupauksiin liittyvä 

epävarmuus pienenee, joka mahdollistaa luotettavamman tuotteiden tai palvelujen 

toimitukset. APS:n avulla pystytään löytämään ongelmakohtia tuotannosta ja 

toimitusketjusta, joiden huomiointi auttaa organisaatiota kehittämään omaa toimintaansa. 

Lisäksi se auttaa päätöksentekijöitä ymmärtämään paremmin kustannusvaikutukset 

tuotannossa ja lisäämään tietoisuutta tuotantoprosessiin liittyvistä ongelmista. Tällöin 

APS auttaa työntekijöiden kykyä toimia ongelmatilanteissa ja tekemään ennakko 

parannuksia tuotantoon, jolloin tulevia ongelmia saadaan estettyä. (Ivert ja Jonsson 2010) 

Korkeat taloudelliset kustannukset voivat olla este hienokuormitusjärjestelmän 

käyttöönotolle. APS:n täydellinen käyttö voi vaatia useampia laite- ja 

ohjelmistoinvestointeja organisaatiolta. Lisäksi sen käyttö- ja ylläpitokustannukset voivat 

olla liian korkeita jollekin yrityksille. Perinteisen hienokuormitusjärjestelmän rinnalle on 

kehitteillä pilvipohjaisia hienokuormitusjärjestelmiä, jotka mahdollistavat APS 

järjestelmien käytön pienimillä kustannuksilla. (Wang ym. 2021) 

2.4 Ohjausjärjestelmät 

Tuotannonohjauksen perusteet muodostuivat 1960-luvulla yritysten välisestä kilpailusta 

johtaen tuotekeskeisiin tuotantostrategioihin. Tavoitteena olivat suuret tuotantomäärät, 

kustannusten minimointi ja hyvä taloudellinen tasapaino. Nämä loivat tarpeen 

tarkempaan tuotannonohjaukseen. Tietokoneiden ja ohjelmistojen kehittyminen loi 
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varsinaiset tuotannonohjausjärjestelmät (MES, Manufacturing Execution System). 

(Jacobs ja Weston 2007) 

Toiminnanohjausjärjestelmällä (ERP, Enterprise Resource Planning) tarkoitetaan 

systeemiä, jonka avulla yritykset pystyvät hallitsemaan eri ohjelmistoja, optimaalisesti 

yhdestä paikasta. Näitä eri ohjelmistoja ovat esimerkiksi materiaalien, henkilöresurssien, 

laitteiden ja rahoituksenohjauksen liittyvät toiminnot. Ohjausjärjestelmien tavoitteena on 

mahdollistaa eri ohjelmien tehokas käyttö ja saada kokonaisvaltainen näkemys 

tuotantoprosessin tarpeista. (Nah ym. 2001) Toiminnanohjauksella voidaan parantaan 

yrityksen sisäistä ja ulkoista viestintää, koska sillä helpotetaan tiedonhallinnan 

vuorovaikutusta eri ohjelmistojen välillä. Toiminnanohjausjärjestelmät mahdollistavat 

yritykselle myös paremman tuotannon sopeuttamisen ja hallinnan muuttuvassa 

ympäristössä, koska niiden avulla pystytään saamaan kokonaisvaltainen näkemys 

tuotannon tilasta. Yleisesti on todettu, että toimintaohjausjärjestelmien hyödyntäminen 

lisää yrityksen tuotannon sekä tuotteiden ja palvelujen laatua, esimerkiksi nopeampana 

toimitusaikana. (Samiei ja Habibi 2019) 

MES:llä tarkoitetaan tuotannonhallintaanjärjestelmää, joka toimii yrityksen tietopohjana 

valmistuksen läpinäkyvyyden parantamiseksi. Se toimii ERP:n ja tuotantotason välissä 

ohjaamis- ja analysointityökaluna. ERP:stä tuotannontilaukset tulevat MES:iin, jonka 

avulla tilaukset siirretään osaksi tuotantoa. Tuotannonohjausjärjestelmä tarjoaa 

yritykselle mahdollisuuden seurata tietoja mm. tuotantomääristä, aikatauluista sekä 

materiaalien ja energioiden kulutuksista. MES:n käyttö mahdollistaa yritykselle myös 

KPI (Key Performance Indicator) laskelmien hyödyntämisen osana päätöksentekoa. 

Tällaisia KPI -mittareita ovat esimerkiksi tuotantokustannukset. Näiden tietojen pohjalta 

yritys voi analysoida omaa tuotantoaan ja järjestää se optimoidummalla tavalla. (Chen ja 

Voigt 2022) 

Perinteisten tuotannonohjausjärjestelmien lisäksi on olemassa ns. älykkäitä 

tuotannonohjausjärjestelmiä (Smart MES, Smart Manufacturing Execution System). 

Nämä järjestelmät voivat toimia pilvipohjaisena versioina hyödyntäen IoT:tä (Internet of 

Things), eli ”esineiden internettiä” laitteiden ja ohjelmistojen välillä. IoT mahdollistaa 

automaattisia tiedonsiirtoja ja tuotannon reaaliaikaista etähallintaa. Tällöin työntekijät 

voivat tehdä reaaliaikaisia muutoksia tuotannonsuunniteluun ja aikataulutukseen paikasta 
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riippumatta. Lisäksi he voivat tarkastella mm. tuotantoon, huoltotoimenpiteisiin ja 

laadunhallintaa liittyvää informaatiota. Pilvipohjainen järjestelmä voidaan integroida 

muihin IT-järjestelmiin, jolloin järjestelmästä tulee entistäkin monipuolisempi työkalu. 

Järjestelmä voi olla yhteydessä suoraan esimerkiksi tuotesuunnittelujärjestelmiin. 

(Menezes ym. 2018)  

2.5 Ympäristönäkökulma yrityksien ohjausjärjestelmissä 

Ohjausjärjestelmissä ympäristövaikutuksien tarkastelu tapahtuu pitkälti 

tuotantoprosessien energia- ja materiaalikulutuksien perusteella. Näiden eri tekijöiden 

kokonaisvaltainen arvioiminen vaatii laajaa tietämystä tuotantoprosessista ja 

resurssilähtöisistä panos- ja tuotosvirroista. Ympäristöarvojen tarkastelu kannattaa tehdä 

dynaamisella mallilla, koska kulutukset ja päästöt voivat vaihdella merkittävästi 

prosessien nopeuksien sekä muiden tuotantoparametrien mukaan. Dynaamisessa mallissa 

ympäristöarvojen tiedonkeruu ja arviointi voidaan toteuttaa reaaliaikaisesti ja kohdentaa 

tiettyyn ajanjaksoon. (Thiede ym. 2013) 

Optimointimalleja voidaan soveltaa yrityksien päätöksenteon tukena. Näitä malleja 

luodaan tyypillisesti ns. diskreettisen tapahtumasimuloinnin avulla, jonka avulla voidaan 

simuloida ja mallintaa materiaali- ja tuotevirtoja tuotannossa. Näitä mallintamisia ja 

simulointeja voidaan hyödyntää myös optimaalisimman tuotannon toteutukseen, 

energiavirrat ja resurssien parametrit huomioiden. Tällöin näiden tuottamien päästöjen 

huomiointi on mahdollista samanaikaisesti kustannusten, ajan tai laadun asettamien 

tavoitteiden kanssa. Simuloinnin avulla on mahdollista vertailla eri optimointimallien 

tuotantotilanteiden aiheuttamia päästöjä keskenään ja valita optimaalisin vaihtoehto 

tuotantoon. Tällöin tuotanto voidaan aikatauluttaa ”ympäristöedullisimman” 

tuotannonsuunnitelman mukaan. (Thiede ym. 2013) 

Ympäristöarvojen huomioiminen hienokuormitusjärjestelmissä on vielä melko vähäistä. 

APS-järjestelmät tukevat rajoitteisiin ja optimointiin perustuvaa suunnittelutapaa. Näissä 

molemmissa tavoissa ympäristöarvojen huomiointi voidaan ottaa mukaan 

tuotannonsuunnittelun toteutukseen. Rajoituspohjaisessa toimintatavassa määritetään 

ennalta rajat, jotka koskevat haluttuja ympäristöarvojen määriä. Eli tuotantoa ei voida 

optimoida uudestaan rajojen ylityksen jälkeen. Lisäksi määritetään toimintasäännöt, jotka 
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ohjeistavat toimintaa tilanteissa, joissa rajoja ylitetään. Tuotannonsuunnittelussa ei voida 

ylittää annettuja ympäristöarvojen rajoitteita, vaikka kapasiteetti riittäisi. Tällöin 

vaihtoehtoina olisi esimerkiksi tilauksen siirtäminen kokonaan seuraavaan mahdolliseen 

ajankohtaan tai kyseisen toiminnan hetkittäinen ulkoistaminen. Ulkoistamisella 

ympäristökuormitus siirretään vain muualle, jolloin sillä ei ole konkreettista vaikutusta 

ympäristön kannalta. Nämä toiminnot johtavat kuitenkin usein toimituksen 

viivästymiseen, jos niitä ei ole huomioitu tuotannonsuunnittelussa. Toinen vaihtoehto 

rajoitetulle toimintatavalle on optimoitu suunnittelu. Tässä menetelmässä huomioidaan 

asetetut tavoitteet, rajoitukset ja sanktiot rajoituksen ylityksestä. Rajojen ylityksestä 

tuotantoa ei keskeytetä, vaan tuotanto optimoidaan uudelleen osaksi aikataulutusta. 

Rajojen ylityksen seuraa kuitenkin sanktio. Tällainen sanktio voi olla esimerkiksi 

konsernin sisäinen sakko. (Steger-Jensen ym. 2019) 

Yrityksen tehokasta kestävää kehitystä voidaan tukea siihen integroidun 

toiminnanohjausjärjestelmän avulla (S-ERP, Sustainable Enterprise Resource Planning). 

Integroitu toiminnanohjausjärjestelmä yhdistää yrityksen kaikki kestävään kehitykseen 

liittyvät toiminnot, kuten ympäristöarvojen huomioinnin yhteen tietokantaan. Tämä 

järjestelmä mahdollistaa kehyksen, jolla voidaan arvioida tehokkaasti tuotannon 

ympäristökuormitusta ja ohjata yrityksen ympäristömyönteistä toimintaa. (Chofreh ym. 

2018) 

Kestävään kehitykseen integroidun toiminnanohjausjärjestelmän avulla pystytään 

analysoimaan ympäristöarvoihin vaikuttavia tietoja ja tekemään päätös esimerkiksi 

puhdistusprosessin ohjauksesta. Esimerkkinä tilanne, jossa valmistetaan kahta erilaista 

tuotetta samalla tuotantolinjalla. Toinen tuotteista on koneistettava siten, että siihen 

tarvitaan lastuamisnestettä. Kun taas toiseen tuotteeseen ei tarvita lastuamisnestettä 

käyttävää työvaihetta. Lastuamisnesteen poistamiseen tarvitaan veden lisäksi 

kemikaaleja, kun taas ilman lastuamisnestettä valmistettavan tuotteen puhdistukseen 

riittäisi vain vesi ja paineilma. Molemmat tuotteet on puhdistettava hyvin 

maalausprosessin onnistumisen takia. Ajallisesti edullisin ja helpoin puhdistus toteutuisi 

molemmissa tuotteissa samalla tavalla.  Toiminnanohjausjärjestelmän antamien tietojen 

pohjalta on päädytty lopputulokseen, jossa kemikaaleja käytetään vain, jos niitä tarvitaan. 

Ajallisesti puhdistusprosessi kestää tällöin pidempään, mutta siitä saatu ympäristöhyöty 

on suurempi. Eli kemikaalien käytön vähentäminen parantaa ympäristön laatua ja 
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pienentää kasvihuonepäästöjä. Tuotannonohjaus suoritetaan siten, että kemikaaleja 

vaativat puhdistukset tehdään samanaikaisesti. Eli väliin ei oteta tuotteita, jotka eivät 

vaadi kemikaalien käyttöä.  Vastaavasti tuotteet, jotka vaativat vain veden ja paineilman 

käyttöä toteutetaan samanaikaisesti. Tuotannonohjauksen avulla koko tuotantojono 

voidaan ohjata toimimaan puhdistusprosessin vaatimassa järjestyksessä, jolloin myös 

tuotannon läpimenoaika lyhenee ja kemikaalien aiheuttamat päästöt pienentyvät. 

Ympäristöarvoja voidaan huomioida myös häiriöidenhallinnan avulla, joka on yhdistetty 

kuormituksen- ja aikataulutuksenohjausjärjestelmiin. Sang ym. 2021 ehdottavat, että 

aikataulutuksen optimointiin häiriötilanteissa käytettäisiin uutta NSGA-III-RPE (Non-

dominated Sorting Genetic Algorithm-III-Recursive Prediction Error) algoritmia. 

Laitteiden ja koneiden häiriöt vaikuttavat tuotannonsuunnitteluun ja siten ne vaikeuttavat 

sekä pitkittävät tuotantoprosessia. Optimoimalla ja aikatauluttamalla häiriötilanteen 

aiheuttama muutos nopeasti osaksi tuotannonsuunnittelua vältytään pitkältä seisokilta. 

Tuotannon pysähtymisenkin aikana syntyy päästöjä, jotka vaikuttavat ympäristöarvoihin. 

Päästöjä aiheuttaa esimerkiksi jatkuva energiankulutus seisokin aikana. Tästä syystä olisi 

tärkeää saada häiriötilanne ratkaistua mahdollisimman nopeasti, jotta tuotanto voi jatkua 

ilman ylimääräisten päästöjen syntymistä. Uusi algoritmi pystysi mittamaan 

kokonaisvaltaisesti häiriöpoikkeamia ja optimoimaan häiriön aiheuttama muutos nopeasti 

tuotannonaikatauluun. Tällöin häiriön aikana aiheutuvia päästöjä syntyisi vähemmän. 

(Sang ym. 2021)  

Nykypäivänä puhutaan paljon neljännestä teollisesta vallankumouksesta, joka yhdistää 

automaation, koneoppimisen ja pilvitiedonsiirron osaksi tuotantoa. Teollisuus 4.0 

mahdollistaa uusia teknologioita valmistusprosessien valvomiseen ja jäljittämiseen 

esimerkiksi ns. älykkäiden laiteiden avulla. Teollisuus 4.0 kattavaa 

tiedonkeruupotentiaalia voidaan hyödyntää ympäristönkin kannalta prosessien 

kestävyyden lisäämiseksi. Suurin osa näistä tuotannosta kerätyistä tiedoista antaa pohjaa 

elinkaari-inventaariolle (LCI, Life Cycle Inventory), joka on yksi työläisimmistä 

elinkaariarvioinnin LCA:n vaiheista. Elinkaari-inventaariossa analysoidaan tuotteisiin ja 

prosesseihin liittyvät materiaali- ja energiavirrat, joita voidaan hyödyntää tarkan 

tietokannan luomiseen ympäristökuormituksista. Teollisuus 4.0 ja älykkäiden laiteiden 

ominaisuuksien avulla elinkaari-inventaariota voidaan tehdä nopeasti ja dynaamisesti. 

Tämä mahdollistaa kokonaisuutena dynaamisen elinkaariarvioinnin. Älykkäiltä laitteilta 
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saadut reaaliaikaiset informaatiot voidaan siirtää pilvitiedonsiirron avulla MES-

järjestelmään, jossa dataa voidaan analysoida osana tuotannonsuunnittelua. MES- 

järjestelmä voidaan integroida osaksi ERP:tä, joka mahdollistaa viestintälinkin yrityksen 

päätöksenteon ja tuotantotason välillä. ERP:n hyödyntäminen vielä osana elinkaari-

inventaariota, mahdollistaa kokonaisuutena dynaamisen elinkaariarvioinnin. Tällöin 

yritysten on mahdollista saada reaaliaikaistatietoa prosessien ympäristövaikutuksista ja 

siten tehdä nopeitakin päätöksiä kestävän tuotannon lisäämiseksi. (Ferrari ym. 2021) 

Yrityksen ympäristövaikutuksen huomioivan tuotannonohjauksen päätöksentekoon 

vaikuttavia yleisempiä tekijöitä ovat kustannukset, laatu, aika, resurssien kulutus ja 

ympäristövaikutus. Päätöksentekotilanteessa on otettava huomioon, mitä kriteeriä näistä 

eri tekijöistä halutaan painottaa. Vihreässä toimintamallissa pääkriteeriksi valitaan 

ympäristövaikutus. Päätöksentekoon voi liittyä myös ongelmia, esimerkiksi 

ristiriitaisuutta eri kriteerien prioriteetista. Yritysten on luotava näihin tilanteisiin 

toimintamalli ja säännöt. Lisäksi on tärkeää selvittää, mitä vaikutuksia uudella 

ekologisemmalla toimintapäätöksellä on tuotantoon. Samalla on kuitenkin huomioitava 

uusien toimintatapojen tuoma epävarmuus ja turvallisuusriskit. (Tan ym. 2002) Leanin ja 

Green toimintatapojen tavoin myös tuotannonohjaukseen liittyvä päätöksenteko ja ohjaus 

tulee tapahtua yhteisten toimintatapojen mukaisesti. 

Työntekijöiden tietoisuus tuotannonohjausjärjestelmien vihreistä ominaisuuksista ja 

mahdollisuuksista on vielä melko vähäistä, vaikka vihreän valmistuksen merkitys on 

kasvanut paljon viime vuosina. Viimeisempien tutkimuksien mukaan yritykset haluavat 

nyt kouluttaa työntekijöitään huomioimaan ympäristöarvoja tehokkaammin omissa 

toiminnoissaan. Syy tähän on se, että organisaatiot haluavat parantaa omaa tietoisuuttaan 

vihreistä kestävistä tuotantojärjestelmistä, jotka parantavat sammalla kilpailuetua omalla 

toimialalla. Lisäksi paremman tietoisuuden avulla työntekijät pystyvät vaikuttamaan 

organisaation pyrkimykseen kohti kestävää kehitystä. (Ojstersek ym. 2022) 
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2.6 Teorian synteesi 

Yritysten halu investoida Green-mallin mukaiseen toimintatapaan on kasvanut viime 

vuosina huomattavasti. Siirtymistä tähän on helpottanut jo aikaisempi tuntemus Leanin 

periaatteista. Näkyvin ero näiden mallien välillä on taloudellisessa näkykulmassa. Green-

mallin käyttäminen voi joissain tilanteissa johtaa korkeimpiin kustannuksiin, kuin 

pelkästään Leanin käyttäminen. Tästäkin huolimatta monet yritykset ottavat tai aikovat 

ottaa huomioon ympäristöarvoja omissa tuotteisiin, palveluissaan ja tuotannoissaan. 

Yleisesti yritykset yrittävät ottaa huomioon ympäristöarvoja kasvihuonekaasujen 

aiheuttamien päästöjen pohjalta, kuten hiilijalanjäljen avulla. Tällä yritykset pystyvät 

hyödyntämään omaa ympäristöystävällistä imagoaan. 

Ympäristöarvojen huomiointi hienokuormitus- ja tuotannonohjausjärjestelmissä on 

kuitenkin paljon harvinaisempaa, kuin normaalissa tuotannossa, esimerkiksi jätteiden 

kierrättämisen muodossa. Ympäristöarvoja ja niiden vaikutusta voidaan mallintaa ja 

simuloida hienokuormitus- ja tuotannonohjausjärjestelmissä. Simulointi antaa apua 

yritykselle päätöksenteko vaiheeseen ja sen avulla voidaan kartoittaa eri 

ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja tuotannon aikataulutukseen. 

Hienokuormitusjärjestelmiin voidaan luoda myös rajoitteita tuotannon päästöjen 

syntymisen ehkäisemiseen. Tällöin yritys ei pysty ylittämään asetettuja rajoitetta tai niistä 

kertyy negatiivisia seurauksia.  

Tehokkaan häiriönhallinta avulla yritys pystyy nopeasti optimoimaan ja aikatauluttamaan 

tuotannon uudestaan ongelmatilanteessa. Tällöin vältytään mahdollisilta pitkältä 

seisokeilta, jotka lisäävät turhien ylimääräisten päästöjen syntymistä. Häiriötilanteen 

nopea optimointi yhteen tuotannon aikataulutuksen kanssa, pienentää näin seisokin 

aikana syntyviä päästöjä. Tulevaisuudessa teollisuus 4.0 tuomat mahdollisuudet lisäävät 

ympäristöarvojen huomioinnin mahdollisuuksia, kun informaatioin siirto laitteiden ja 

järjestelmien välillä kasvaa. Tällöin yritys saa enemmän analyyseja tuotannontilanteista 

ja siten pystytään kiinnittämään enemmän huomiota ympäristöarvoihin 

tuotannonohjausjärjestelmissä.      
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3 HIENOKUORMITUS- JA TOIMINNANOHJAUS-

JÄRJESTELMIEN SOVELTAMINEN OULUN 

YLIOPISTON PAJAN OHJAUKSEEEN 

Tämä luvun tarkoituksena on selvittää, miten ohjausjärjestelmien käyttöönottaminen 

tehostaa Oulun yliopiston pajan toimintaa ja, kuinka ympäristöarvot huomioon ottavat 

järjestelmät voidaan toteuttaa. Ohjausjärjestelminä käytettään EQ System Scandinavia 

Oy:n tarjoamia Asprova- ja Xprimer-ohjelmistoja. Asprova -hienokuormitusjärjestelmän 

käyttöönottaminen toteutetaan todellisena mallina Oulun yliopiston pajasta, koskien 

kuitenkin vain toistuvaisluonteisia töitä. Tässä diplomityössä ympäristöarvot huomioon 

ottava hienokuormitusjärjestelmän mallintaminen tehdään kuitenkin demoluontoisesti, 

pohjautuen realistiseen tilannekuvaan pajasta.  Xprimer -tuotannonohjausjärjestelmän 

osalta käyttöönotto ja ympäristöarvojen huomioinnin tarkastelu tapahtuu täysin 

teoriapohjaisesti perustuen EQ Systemin kanssayhteistyössä toteutettuun käyttöönoton 

kartoitus- ja analyysivaiheeseen. Pajaan toteutettavat ohjausjärjestelmät palvelevat pajan 

toiminnanohjauksen lisäksi GREEF-tutkimushanketta demoympäristönä sekä 

Konetekniikan koulutusta Oulun yliopistolla. 

3.1 Pajan esittely 

Pajan ensisijainen tehtävä on tarjota teknisiä palveluja Oulun yliopiston projekteille ja 

toimia käytännön harjoitusympäristönä opetukselle. Pajassa valmistettavia tuotteita ovat 

mm. tutkimusprojektien tilaamat erilaiset prototyypit, tutkimuslaitteet ja -näytteet. 

Tutkimuksen ja opetuksen palveleminen edellyttää Pajalta joustavuutta ja 

mukautumiskykyä kulloisiinkin vaatimuksiin.  Valmistusteknisesti Oulun yliopiston paja 

mahdollistaa monipuoliset koneistukset, hitsaukset, leikkaukset, tuotesuunnittelun ja 

piensarjavalmistuksen Pajan laitekanta koostuu erilaisista konepajateknisistä laitteista, 

joita ovat esimerkiksi CNC-jyrsin, -sorvi, abrasiivinen vesileikkuri, CO2-laserleikkuri, 

särmäyspuristin sekä manuaaliset työstökoneet. (Oulun Yliopisto 2022) 
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3.2 Asprova- ja Xprimer-ohjelmistot 

Asprova on tuotannon tarpeisiin soveltuva hienokuormitusohjelmisto, jonka 

tarkoituksena on tehostaa yrityksen tuotannonsuunnittelua ja -aikataulutusta. Se on 

suunniteltu parantamaan hallintaprosesseja, jotka vaikuttavat tuotannon sujuvaan 

läpiviemiseen. Asprova on käyttöliittymältään joustava hienosuunnittelujärjestelmä, 

joten sen hallinointiin voidaan vaikuttaa paljon yrityksen sisäisesti. Käyttöliittymän 

hallinnointi ei tarvitse ulkoista apua asetettujen tavoitteiden ja menetelmien optimointiin 

omassa tuotantomallissa. Asprovan avustuksella organisaatio pystyy tekemän laajojakin 

kehittämissuunnitelmia, huomioiden samalla tuotannon nykyiset ja tulevat tavoitteet.  

(EQ System 2022a)  

Asprovan käytöllä voidaan saavuttaa merkittäviäkin hyötyjä tuotannossa. Asprovan 

avulla yritykset voivat lyhentää tuotannon läpimenoaikaa, jolloin tuotteet ja palvelut 

valmistuvat nopeammin. Tuotannon optimoinnilla voidaan minimoida asetusaikoja ja 

vähentää arvoa lisäämätöntä työtä. Myös varastoihin sidottua pääomaa voidaan pienentää 

merkittävästi tarkemmalla tuotannonohjauksella. Tarkemman aikataulutuksen avulla 

tilausten toimitusvarmuus ja -tarkkuus paranee, mikä lisää yrityksen laatuvaikutelmaa. 

Kokonaisuudessaan Asprovan oikeaoppinen hyödyntäminen parantaa koko yrityksen 

tuotannon tehokkuutta, ja aikaansaa kustannussäästöjä (EQ System 2022a) 

Tuotannon yksityiskohtainen kuvaaminen on yksi Asprovan käytön monista hyvistä 

ominaisuuksista. Asprovaan pystytään syöttämään liiketoiminnan tiedot ja erityispiirteet 

erittäin yksityiskohtaisella tasolla, joka mahdollistaa tarkkojenkin aikataulutus- ja 

kuormitussuunnitelmien teon. Järjestelmä pystyy optimoimaan tuotantoon vaikuttavat 

tekijät yksittäisillekin tuotantoprosesseille ja niiden välisille riippuvuuksille. Tällaisia 

tekijöitä ovat esimerkiksi: tuotantoteknologiat, työkalujen saatavuudet, työntekijöiden 

osaamisprofiilit, resurssinmuuttujat, laitehuollot ja nimikkeiden asettamat vaatimukset. 

(EQ System 2022a) 

Simulointia voidaan pitää tärkeänä osana tuotannon joustavaa suunnittelua. Simuloinnin 

ansiosta Asprovan avulla pystytään vertailemaan erilaisia aikataulutus- ja 

kuormituksensuunnitteluvaihtoehtoja. Vaihtoehtojen avulla yritys pystyy vertailemaan 

tuloksia ja valitsemaan parhaan mahdollisen toimintastrategian, joka vastaa parhaiten 
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oman liiketoiminnan tavoitteita. Simulointi ja sen tuloksien vertailu mahdollistaa 

esimerkiksi toimituspäivän varmistamisen, optimaalisimman tilausjärjestyksen luomisen 

tai tilausten priorisoinnin muutostarpeen havainnoinnin. (EQ System 2022a) 

Itse simulointi ja kuormitussuunnittelu tapahtuu Asprovalla nopeasti. Visuaalinen tapa 

kuvata eri prosesseja helpottaa simulointi- ja kuormitussuunnittelumallien laadintaa. 

Selkeä visualisointi mahdollistaa myös helposti tulkittavat lopputulokset. Asprovan 

nopean ja sujuvan käytön mahdollistaa myös riippumattomuus muista käytetyistä 

järjestelmistä. Asprova kykenee kommunikoimaan erilaisten ulkoisten tietojärjestelmien 

kanssa, kuten ERP-, MES- ja tietokantajärjestelmät. (EQ System 2022a) 

Xprimer on kokonaisvaltainen tietojärjestelmä yrityksen liiketoiminnan hallintaan ja 

kehittämiseen. Sen modulaarinen rakenne mahdollistaa järjestelmän muokkaamisen 

asiakastarpeen mukaiseksi. Järjestelmän laajentaminen uusilla moduuleilla on 

mahdollista. Xprimer toimii eri tietojärjestelmien kanssa ja se kokoaa kaikki kerätyt tiedot 

yhteen paikkaan. Tiedonvaihtoa ja asiakirjamallien hallintaa helpottaa järjestelmän 

sisäiset integrointimekanismit Microsoft Office -sovelluksen kanssa. Järjestelmän 

keskeisiä osia voidaan käyttää mobiililaitteiden kautta. Järjestelmän 

personointimahdollisuudet parantavat käyttäjäystävällisyyttä. Määrittelemällä oman 

henkilökohtaisen järjestelmäpaneelin käyttäjä luo omanlaisia näkymiä järjestelmään ja 

kykenee helposti ottamaan esille omia tärkeitä toimintoja ja raportteja. (EQ System 

2022b) 

Xprimer -järjestelmään voidaan sisällyttää monia eri moduuleita. 

Hienokuormitusjärjestelmä (APS) mahdollistaa kehittyneen tuotannonsuunnittelun ja -

aikataulutuksen. Tuotannonohjausjärjestelmä (MES) on työkalu tuotannon ohjaukseen, 

seurantaan ja analysointiin. Teknologianhallintamoduulissa (TCW, Technology Creator 

Wizard) hallinnoidaan mm. tuotekoodeja ja -rakenteita, niiden valmistusprosesseja ja 

tarvitsemia resursseja. Tuotannonohjausmoduulia täydentää IoT-moduuli, joka 

mahdollistaa mm. automaattisen tiedonkeruun koneilta ja laitteilta sekä niiden 

reaaliaikaisen etäseurannan. (EQ System 2022c)  

Valmistuksen kustannushallintaa tukee TMC-moduuli (Total Manufacturing Cost), joka 

auttaa mm. analysoimaan tuotannon kustannusrakennetta, raportoimaan toteutuneita 
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kustannuksia halutussa muodossa ja esimerkiksi tukee tarjouslaskentaa. Materiaalin ja 

varastojen hallinta tapahtuu WM-moduulissa (Warehouse Management). Vastaavasti 

työkalut, mittavälineet ja apulaitteet hallitaan TCS-moduulissa (Tool Control System), 

jonka avulla mm. oikeat työkalut löytyvät oikeaan aikaan ja niiden kunto tunnetaan. 

Muita Xprimeriin liitettävissä olevia moduuleita ovat mm. kunnossapitomoduuli 

(CMMS, Computerized Maintenance Management System) ja tuotannon jäljitettävyyden 

mahdollistava moduuli TRC (TRaCeability). (EQ System 2022c) 

3.3 Pajan nykytilanteen kartoitus 

Oulun yliopiston pajan nykytilanteen kartoitus tehtiin yhteistyössä pajan henkilökunnan 

kanssa. Ensisijaisesti kartoituksessa otettiin huomioon ne Pajan resurssit ja nimikkeet, 

jotka vastaavat tähän opinnäytetyöhön asettuja tavoitteita. Siten kartoitus keskittyi tässä 

vaiheessa ns. toistuvaisluonteisiin tuoteisiin. Nimikkeiden ja resurssien lisäksi Pajasta 

kartoitettiin valittujen tuotteiden valmistusprosessit. Valmistusprosessissa otettiin 

huomioon käytettävät henkilö- ja laiteresurssit, kappalekohtainen valmistus- ja 

asetusaika, sekä valmistetun tuotteen purkuaika. Ympäristöarvojen huomioimiseksi 

kartoitettiin myös Pajan eri laitteiden hiilidioksidiekvivalenttiin vaikuttavat tekijät.  

Asprova-järjestelmän käyttöönottoon liittyvä kartoitus ja tietojen kerääminen tehtiin 

itsenäisesti. Saimme kuitenkin tarvittaessa konsultaatioapua EQ System Scandinavia 

Oy:ltä. Xprimer-ohjelmiston käyttöönottonkartoitus tehtiin kuitenkin kokonaan 

yhteistyössä ohjelmiston toimittajan kanssa.  

Oulun yliopiston pajalla ei ole ennen ollut käytössä tietokonepohjasta 

hienokuormitusjärjestelmää, jonka avulla tuotantoa voidaan aikatauluttaa ja kuormitusta 

suunnitella ja simuloida etukäteen. Varsinaista tuotannonohjausjärjestelmää ei myöskään 

ole ollut käytössä. Tuotannonohjaus tapahtuu tällä hetkellä Service Desk-ohjelman 

avulla, johon työpyynnöt lähetetään sähköisesti. Pajan työntekijät saavat työpyynnön 

tämän ohjelman kautta ja voivat aloittaa työt itsenäisesti. Työntekijät merkitsevät työn 

alkaneeksi ja valmistuneeksi, mutta varsinaista väli- tai valmistumisaikaseurantaa 

tuotannossa ei ole käytössä. Mahdolliset työohjeet, -järjestelyt tai -määräykset saadaan 

pääsääntöisesti sanallisesti pajan esimiehen kautta. Tarvittavat materiaalihankinnat 

tehdään manuaalisesti ja pääasiallisesti suoraan tilatulle työlle.   
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Pajan kartoituksen lopputuloksena luotiin lista eri resursseista ja nimikkeistä, jotka ovat 

esitetty taulukoissa 2 ja 3. Taulukosta 2 nähdään resurssien nimet ja arvioidut 

tuntikustannukset. Työntekijöitä on viisi, joista työntekijät 1,2,3 ja 4 hallitsevat 

koneistuksen ja kokoonpanotyön. Työntekijä 5 tekee ainoastaan koneistuksia. 

Taulukko 2. Kartoitetut resurssit. 

 Resurssin nimi: Kustannus €/h 

1. Koneistaja/kokoonpanija (1) 35 €/h 

2. Koneistaja/kokoonpanija (2) 35 €/h 

3. Koneistaja/kokoonpanija (3) 35 €/h 

4. Koneistaja/Kokoonpanija (4) 35 €/h 

5. Koneistaja (5) 35 €/h 

6. CNC-sorvi (Okuma LB30000EX) 65 €/h 

7. CNC-jyrsin (5-akselinen GF Mikron Mill E 700U) 65 €/h 

8. Manuaalijyrsin  25 €/h 

9. Vannesaha 25 €/h 

10. Tasohiomakone (Bosch, X550/Y300 mm) 25 €/h 

11. Abrasiivinen vesileikkuri (Aliko, 3000 x 1500 mm) 65 €/h 

 

Taulukosta 3 nähdään eri nimikkeiden nimet ja niiden tyypit. Rivit 1–22 kuuluvat ei- 

kokoonpantavien tuotteiden nimikkeisiin. Vastaavasti rivien 23–41 nimikkeet ovat osia 

kahteen kokoonpantavaan tuotteeseen, teräksiseen ja muoviseen ns. kuipan muottiin  
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(liite 1). Nimikkeiden nimen perään on merkitty sulkuihin tuotteen materiaali, joka voi 

olla teräs, rosteri tai muovi. Nimiketyyppejä ovat aihio, valmistettu osa, ostettu tuote ja 

lopputuote. 

Taulukko 3. Kartoitetut nimikkeet. 

 Nimikkeen nimi: Tyyppi: 

1. Suksi / muu malli (teräs) Aihio 

2. Muu malli (rosteri)  Aihio 

3. Lattaväsytyssauva (teräs) Lopputuote 

4. Lattaväsytyssauva (rosteri) Lopputuote 

5. Lattaväsytyssauva kierteellinen (teräs) Lopputuote 

6. Lattaväsytyssauva kierteellinen (rosteri) Lopputuote 

7. Pyörähdyssymmetrinen väsytyssauva kierteellinen (teräs) Lopputuote 

8. Pyörähdyssymmetrinen väsytyssauva kierteellinen (rosteri) Lopputuote 

9. Pyörähdyssymmetrinen väsytyssauva (teräs) Lopputuote 

10. Pyörähdyssymmetrinen väsytyssauva (rosteri) Lopputuote 

11. Iskusauva 5 mm (teräs) Lopputuote 

12. Iskusauva 5 mm (rosteri) Lopputuote 

13. Iskusauva 7,5 mm (teräs) Lopputuote 
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14. Iskusauva 7,5 mm (rosteri) Lopputuote 

15. Iskusauva 10 mm (teräs) Lopputuote 

16. Iskusauva 10 mm (rosteri) Lopputuote 

17. Lattavetosauva (teräs) Lopputuote 

18. Lattavetosauva (rosteri) Lopputuote 

19. Pyörähdyssymmetrinen vetosauva kierteellinen (teräs) Lopputuote 

20. Pyörähdyssymmetrinen vetosauva kierteellinen (rosteri) Lopputuote 

21. Pyörähdyssymmetrinen vetosauva (teräs) Lopputuote 

22. Pyörähdyssymmetrinen vetosauva (rosteri) Lopputuote 

23. 15 mm rosteri levy (muovi) Aihio 

24. 10 mm rosteri levy (muovi) Aihio 

25. 6 mm rosteri levy (muovi) Aihio 

26. 15 mm POM levy (muovi) Aihio 

27. 10 mm PMMA levy (muovi) Aihio 

28. 5 mm PMMA levy (muovi) Aihio 

29. M8 x 30 pultti (teräs) Ostettava tuote 

30. M6 x10 pultti (teräs) Ostettava tuote 
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31. Kohdistustappi (teräs) Ostettava tuote 

32. Kuipan kiristin (rosteri) Valmistettu osa 

33. Kuipan pohja (rosteri) Valmistettu osa 

34. Kuipan päätylevy (rosteri) Valmistettu osa 

35. Kuipan välilevy (rosteri) Valmistettu osa 

36. Kuipan kiristin (muovi) Valmistettu osa 

37. Kuipan pohja (muovi) Valmistettu osa 

38. Kuipan päätylevy (muovi) Valmistettu osa 

39. Kuipan välilevy (muovi) Valmistettu osa 

40. Kuipan muotti (rosteri) Lopputuote 

41. Kuipan muotti (muovi) Lopputuote 

 

Eri laitteiden ympäristöarvojen huomiointiin liittyvät tekijät kartoitettiin hiilijalanjälkeen 

perustuen. Kartoituksessa otettiin huomioon vain sellaiset laitteiden tekijät, jotka 

tuottavat CO2e-arvon. Mainitut tekijät on esitetty taulukossa 4.  
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Taulukko 4. Hiilijalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä. 

 Resurssi Energia Työstön 

kulutukset 

Nesteet Materiaalit Pinta-ala 

(lämmitys) 

Muut 

1 CNC-sorvi Sähkö Teräpalat Lastuamis-

neste 

Lastut 22 m3 Öljy, 

paine-

ilma 

2 CNC-

jyrsin 

Sähkö Teräpalat Lastuamis-

neste 

Lastut 44,3 m3 Öljy, 

paine-

ilma 

3 Manuaali- 

jyrsin 

Sähkö Teräspalat Lastuamis-

neste 

Lastut 4 m3 Öljy 

4 Vannesaha Sähkö Teräpalat 

(nauha) 

Lastuamis-

neste 

Lastut, yli-

materiaali 

4 m3 Öljy 

5 Taso-

hiomakone 

Sähkö Hiomakivi Lastuamis-

neste 

Lastut 3 m3 Öljy 

6 Vesi-

leikkuri 

Sähkö Abrasiivi- 

hiekka 

Vesi Lastut, yli-

materiaali 

59,1 m3 Öljy, 

paine-

ilma 

 

Taulukosta 4 nähdään resurssin nimi, energian lähde, ”työstöprosessin kulutukset”, 

valmistusprosessissa käytettävät nesteet, syntynyt hukkamateriaali ja sekä resurssin 

tarvitsema lattiapinta-ala. Pinta-alan avulla pyritään kuvaamaan mm. tilan lämmittämisen 

aiheuttamia päästöjä Pajasta. Hukkamateriaalit koostuvat valmistusprosessin aikana 

syntyvistä lastuista ja ylimääräisestä hukkamateriaalista. Muita hiilijalanjälkeen 

vaikuttavia tekijöitä ovat laitteissa käytettävät öljyt ja paineilma. Öljyihin sisältyvät 
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laitteiden kaikki hydrauliikka- ja voiteluöljyt, joten niitä ei erotella erikseen. 

Vesileikkurin tietoihin on sisällytetty myös sen tarvitsema korkeapainepumppu. 

Työntekijöiden tuottaman hiilijalanjäljen arviointiin käytettiin apuna Oulun yliopiston 

laatimaa raporttia omasta hiilijalanjäljestä. Tässä raportissa arvioidaan työntekijän 

henkilökohtainen hiilijalanjälki työpaikalla. Työntekijöiden hiilijalanjäljen laskenta on 

selitetty tarkemmin luvussa 3.5. 

Pajan toistuvaisluonteisten tuotteiden osalta kartoitettiin myös niiden valmistusprosessit. 

Valmistusprosesseista tarkempaan tarkasteluun valittiin kolme eri prosessia, jotka ovat 

kokoonpantava kuipan muotti (muovi), kierteellinen lattaväsytysauva (teräs) ja 

kierteellinen pyörähdyssymmetrinen väsytyssauva (rosteri). Kuipan muotin 

valmistusprosessi on esitetty kuvissa 6 ja 7, joista nähdään kuipan kokoonpanon ja 

välituotteiden tekovaiheet. Kierteellisen lattaväsytyssauvan ja pyörähdyssymmetrisen 

väsytyssauvan valmistusprosessit on esitetty vastaavasti kuvissa 8 ja 9. 

Kuva 6. Muovisen kuipan muotin kokoonpano. 
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Kuvasta 6 nähdään, että muovinen kuipan muotti (liite1) kootaan seuraavista osista: 

Pohja, kaksi päätylevyä, seitsemän välilevyä, kaksi kiristintä, kaksi kohdistustappia, sekä 

kaksi M8x30 ja M6x10 pulttia. Työntekijät, jotka pystyvät tekemään kokoonpanon ovat 

1,2,3 ja 4. Valmistusajaksi yhdelle kuipan muotille on arvioitu viisi minuuttia.   

Kuva 7. Valmistusprosessit muovisen kuipan muotin osille. 

Kuvassa 7 on esitetty valmistusprosessit muovisen kuipan muotin osille. Nämä osat 

kokoonpannaan liitteen 1 mukaan kuipan muotiksi. Raaka-aineina käytetään 15 mm 

polyasetaalilevyä (POM) sekä 10 mm, että 5 mm polymetyylimetakryylilevyä (PMMA). 

Valmistusprosessit koostuvat yhdestä tai kahdesta prosessivaiheesta, joiden 

lopputuloksena saadaan prosessia vastaava lopputuote. Prosessivaiheiden alle on kuvattu 

käytettävät valmistustekniikat, koneet ja työntekijät sekä vaiheiden asetus-, kappale- ja 
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purkuajat. Jyrsinnät voidaan tehdä joko manuaalisesti tai CNC-avusteisesti Micron-

työstökeskuksella. Manuaalijyrsintää osaavat työntekijät 1 ja 4 sekä CNC-jyrsintää 

vastaavasti vain työntekijä 2. 

Kierteellisen lattaväsytyssauvan valmistusprosessi on esitetty kuvassa 8. Raaka-aineena 

käytettään suksen tai muun mallista aihiota. Valmistus tapahtuu neljässä eri 

prosessivaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa suksen tai muun mallisesta aihiosta 

leikataan vesileikkurilla työkappale. Vesileikkaus tapahtuu pääsääntöisesti Aliko- 

vesileikkurilla ja sen suorittaa joko työntekijä 1 tai 3. Vesileikkauksen jälkeen kappale 

jyrsitään työntekijän 2 toimesta Mikron -työstökeskuksella. Tämän jälkeen kappale voi 

tarvita hionnan. Hiomisen tarve riippuu täysin tilauksesta, eli onko sitä vaadittu asiakkaan 

toimesta. Hiominen tapahtuu tarvittaessa Bosch -tasohiomakoneella ja sen suorittaa 

työntekijä 1 tai 5. Viimeisenä vaiheena kappale sorvataan Okuma -sorvilla työntekijän 1 

toimesta.  

 

Kuva 8. Kierteellisen lattaväsytyssauvan (teräs) valmistusprosessi. 

Kierteellisen pyörähdyssymmetrisen väsytyssauvan valmistusprosessi on esitetty kuvassa 

9. Tämä prosessi koostuu yhdestä tai kahdesta vaiheesta, riippuen täysin vesileikkauksen 

tarpeesta. Näin ollen sorvaus on ainoa pakollinen työstövaihe tälle kappaleelle. Raaka-

aineena käytetään muun mallista aihiota ja sen työstö tapahtuu työntekijän 1 tai 3 

toimesta. 
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Kuva 9. Kierteellisen pyörähdyssymmetrisen väsytyssauvan (rosteri) valmistusprosessi. 

 

3.4 Asprova-järjestelmän käyttöönoton tarkastelu   

Kartoitusvaiheessa kerätyt tiedot siirrettiin Asprova-ohjelmistoon manuaalisesti. 

Tulokseksi saatiin Asprova-ohjelmiston resurssitaulukko (kuva 10), nimikeluettelo 

(kuvat 11 ja 12) sekä aiemmin valittujen tuotteiden valmistusprosessit (kuvat 13, 14, 15 

ja 16).  

Kuvassa 10 on esitetty resurssin koodi, nimi, luokka, tyyppi ja rajoitukset. Kartoituksen 

perusteella kaikki resurssit ovat yksinkertaisia resursseja ja niiden määrät ovat 

rajoitettuja. Työntekijät luokitellaan tässä tapauksessa aliresursseiksi ja laitteet 

pääresursseiksi.   

Kuva 10. Resurssi -taulukko. 

Kuvassa 11 on esitetty kartoitettujen raaka-aineiden ja osto-osien nimikkeet. Kuvan 

nimike -taulukosta nähdään nimikkeen koodi, nimi, tyyppi, hankintametodi, 

täydennystilaus, ostoerän koko ja arvioitu toimitusaika. Kaikki näistä nimikkeistä 
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ostetaan ulkopuoliselta toimittajalta automaattisella täydennystilauksella. Kappaleiden 

eräkoot ja toimitusajat vaihtelevat taulukon mukaisesti. Osto-osia tilataan aina 200 

kappaletta kerrallaan ja niiden toimisaika on kaksi vuorokautta. Raaka-aineiden 

tilauskoot vaihtelevat, mutta toimitusaika kaikilla on yksi vuorokausi. Ostotilausten 

määrät ja toimitusajat ovat arvioita pajan todellisesta tilanteesta. 

Kuva 11. Raaka-aineiden ja osto-osien nimike -taulukko 

Kartoitetut valmistettavat nimikkeet on esitetty kuvassa 12. Nimiketyypit koostuvat 

valmiista tuotteista ja valmistettavista osista. Kokoonpantavat tuotenimikkeet kootaan 

valmistettavista osista ja ostokomponenteista. Kaikille nimikkeille on määritelty 

automaattinen täydennystilaus -toiminto, jolloin lopullisen tuotteen myyntitilaus 

laukaisee automaattisesti tarvittavat osto- ja valmistustilaukset. Tuotteita tehdään aina 

vain tilauksesta, jolloin varastointia ei tarvita. Nimikkeiden valmistuseräkoot vaihtelevat 

yhdestä seitsemään. 
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Kuva 12. Valmistettavien nimikkeiden taulukko. 

Kuten luvussa 3.3 mainittiin, tarkempaan tarkasteluun valmistusprosessien osalta otetaan 

kolme eri tuotetta. Nämä tuotteet ovat kuipan muotti (muovi), kierteellinen 

lattaväsytyssauva (teräs) ja kierteellinen pyörähdyssymmetrinen väsytyssauva (rosteri). 

Kuvissa 6, 7, 8 ja 9 näkyvät tiedot kytkeytyvät valmistettavien nimikkeiden 

valmistusprosesseihin järjestelmän Integrated Master Editor -taulussa (kuvat 13, 14, 15 

ja 16).   

Ensimmäiseksi järjestelmän Integrated Master Editoriin lisätään valmistettavan tuotteen 

nimike ja prosessinumero. Prosessinumero voidaan valita mielivaltaisesti, mutta se 

kannattaa valita täysinä kymmeninä, jolloin myöhemmin on helpompi lisätä väliin 

mahdollisesti tarvittavia lisäprosessivaiheita. Prosessivaiheet suoritetaan 

prosessinumeron. Prosessinumeroa vastaa prosessikoodi, jolla tarkoitetaan 

työstövaihetta, joka nimikkeelle tehdään. Prosessikoodin lisäämisen jälkeen Integrad 

Master Editoriin lisätään ns. komentotyyppi. Komentotyypillä kerrotaan, onko kyseessä 

prosessin tarvitsema raaka-aine / komponentti (Input instruction), resurssi tarkoittaen 

esimerkiksi konetta ja/tai työntekijää (Use instruction) tai prosessista valmistuva tuote 

(Output instruction).  
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Komentotyypin lisäksi määritetään ns. ohjekoodi. Raaka-ainesyötölle käytetään In -

koodia ja valmiille tuotteelle Out -koodia. Käytettävien resurssien osalta ohjekoodi on 

joko M (pääresurssi, usein kone) tai S0 (aliresurssi, esim. työntekijä). Jos prosessilla ei 

ole kuin yksi resurssi, niin se on aina pääresurssi (M). Jos saman prosessivaiheen sisällä 

esiintyy sama ohjekoodi useamman kerran, järjestelmä olettaa niiden olevan 

vaihtoehtoisia ja ottaa käyttöön vapaana olevan. Mikäli prosessi käyttää useita saman 

tyyppisiä ohjekoodeja, joita kaikkia tarvitaan, pitää ohjekoodit erottaa numeroimalla 

toisistaan. Esimerkkinä kokoonpano, jossa tarvitaan useita eri komponentteja ja niiden 

koodityyppi on In. Tällöin koodit nimetään seuraavasti: In, In2, In3, In4 jne. Näiden 

vaiheiden jälkeen ohjekoodille valitaan sitä vastaava resurssi tai nimike. Valitun resurssin 

tai nimekkeen jälkeen määritetään valmistettavan tuotteen edellisen vaiheen 

prosessinnumero. Jos edellisiä vaiheita ei ole käytettään -1 merkintää.   

Viimeiseksi määritetään haluttu aikarajoitusmenetelmä sekä resursseille asetus-, 

tuotanto- ja purkuajat ja input -materiaaleille niiden tarvemäärä. Aikarajoitusmenetelmän 

avulla määritetään edellisen ja seuraavan prosessivaiheen keskinäinen riippuvuussuhde. 

ES (End Stop) tarkoittaa, että seuraava vaihe aloitetaan vasta, kun edellinen on valmis. 

Asetus-, tuotanto- ja purkuajat annetaan esimerkiksi minuutteina käyttäen m-kirjainta. 

Tuotanto -sarakkeessa esimerkiksi pääte mp tarkoittaa kappalekohtaista valmistusaikaa, 

eli minuuttia per kappale. Aliresurssien (tässä työntekijöiden) asetus-, tuotanto- ja 

purkuaikoihin määritellään joko numerokoodeilla kopioidaanko pääresurssin ajat sille. 

Aliresurssille voidaan määritellä myös tarkat pääresurssista poikkeavat prosessiajat. 

Tässä työssä käytetty arvo 1 tarkoittaa, että työntekijöiden ajat ovat samat kuin laitteella, 

eli työntekijä on kiinni laitteen käytössä koko sen käyttöajan. Tuotantosarakkeen avulla 

määritetään input- ja output -materiaalinimikkeille, kuinka monta nimikettä tarvitaan ja 

valmistetaan prosessissa. 
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Kuvassa 13 on esitetty muovisen kuipan muotin valmistusprosessi CNC-jyrsimellä. Se 

koostuu sekä itse muotin kokoonpanoprosessista, että kokoonpanoon tarvittujen osien 

valmistusprosesseista. Esimerkiksi kuipan kiristimen valmistusprosessi alkaa ottamalla 

”sisään” yksi 15 mm POM-levyaihio. Ensimmäisenä prosessivaiheena aihio sahataan 

työntekijän 1 tai 3 toimesta. Työntekijän valinta riippuu siitä, kumpi on vapaana. 

Sahauksen asetus-, tuotanto-, ja purkuajat ovat: 30 m, 5 mp ja 10 m. Sahauksesta syntyy 

kaksi välituotetta (muovinen kuipan kiristin-10), jotka menevät jyrsintään. Jyrsintä 

tehdään työntekijän 2 toimesta CNC-jyrsimellä, jonka asetus-, tuotanto- ja purkuajat ovat: 

5 m, 15 mp ja 5 m. Jyrsinnän lopputulokseksi saadaan kaksi valmista muovista kuipan 

kiristintä, jotka käytetään kokoonpanossa. Kokoonpanossa tarvitaan valmistettavina 

osina lisäksi välilevyjä (7kpl), päätylevyjä (2 kpl), pohjia (1 kpl) ja kiristimiä (2 kpl). 

Osto-osina kokoonpanoon tarvitaan M8x30 (2 kpl), M6x10 (2 kpl) ja kohdistustappeja (2 

kpl). Kokoonpanon voi suorittaa työntekijä 1, 2, 3 tai 4. Lopputulokseksi saadaan yksi 

muovinen kuipan muotti.    

Kuva 13. Muovisen kuipan muotin valmistusprosessi, jossa jyrsintä suoritetaan CNC-

koneistuskeskuksella. 
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Kuvassa 14 on esitetty muovisen kuipan muotin valmistusprosessi, jossa jyrsintä 

suoritetaan manuaalijyrsinkoneella. Prosessi on muuten samanlainen, kuin kuvassa 13 

paitsi, että jyrsintä suoritetaan manuaalijyrsimellä ja työn voi suorittaa kaksi 

vaihtoehtoista työntekijää (työntekijä 1 tai 4).  

 

Kuva 14. Muovisen kuipan muotin valmistusprosessi, jossa jyrsintä suoritetaan 

manuaalijyrsinkoneella. 

Kierteellisten lattaväsytyssauvojen (teräs) valmistusprosessit on esitetty kuvassa 15. 

Tämä väsytyssauva voidaan hioa tarvittaessa tasohiomakoneella. Tästä syystä Asprovaan 

on merkitty kaksi eri versiota tästä lattaväsytyssauvasta. Hiotun lattaväsytyssauvan 

valmistusprosessi näkyy kuvan 15 riveillä 84–101. Vastaavasti hiomattoman 

lattaväsytyssauvan valmistusprosessi on esitetty kuvan riveille 71–83.  
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Kuva 15. Kierteellisten lattaväsytyssauvojen (teräs) valmistusprosessit.  

Kuvassa 16 on esitetty kierteellisen pyörähdyssymmetrisen väsytyssauvan (rosteri) 

valmistusprosessit. Tämä malli voidaan tehdä kahdella eri tavalla. Aihio voi tulla suoraan 

valmiiksi leikattuna, jolloin se tarvitsee vain sorvausvaiheen. Toinen tapa on, että aihio 

vaatii vesileikkauksen ennen sorvausta. Vesileikkauksen vaativa prosessi on esitetty 

kuvan riveillä 106–114 ja pelkän sorvauksen vaativa valmistusprosessi riveillä 102–105.  

Kuva 16. Kierteellisen pyörähdyssymmetrisen väsytyssauvan (rosteri) 

valmistusprosessit. 

Kun Asprovassa aloitetaan varsinainen aikataulutus ja kuormitussuunnittelu, niin 

ensimmäiseksi lisätään halutut tilaukset order -taulukkoon, joka on esitetty kuvassa 17. 

Order -taulukossa tilaukset yksilöidään omilla tilauskoodeillaan ja niille määritellään, 

niiden tilaustyypit, -eräpäivät ja -määrät. Tässä simulointimallissa osto-osia on 

puskurivarastossa jo tarvittavat määrät ensimmäisiin tilauksiin. Nämä puskurit on 
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määritetty Asprovaan, siten että osto-osista on tehty inventaario-tilaukset riveille 1–8. 

Nämä inventaariot merkitään Inventory (absolut) -tilaustyypillä ja niiden toimitusajat 

asetettu menneisyyteen verrattuna kuormitussuunnitteluhetkeen. Tilausmäärä 

sarakkeessa näkyy nimikkeen lukumäärä varastosaldona. 

Myyntitilaukset tehdään S-alkuisella (Sales order) tilauskoodilla, jotka on syötetty 

kuvaan 17 riveille 9, 16, 18, 20 ja 22. Näiden tilausmäärät ovat kaksi Kuipan muottia, 

kaksi kierteellistä lattaväsytyssauvaa, kaksi kierteellistä pyörähdyssymmetristä 

väsytyssauvaa, yksi hiottu kierteellinen lattaväsytyssauva ja yksi vesileikattu 

kierteellinen pyörähdyssymmetrinen väsytyssauva. Asprova-järjestelmä luo 

automaattisesti tuotantotilauksen jokaiselle nimekkeelle myyntitilauksen jälkeen. Lisäksi 

järjestelmä tekee automaattisen ostotilauksen osto-osille, jos sille on tarvetta. Tässä 

tapauksessa ostotilauksen tarvitsee 10 mm PMMA levy, koska sen varastomäärä ei riitä 

nyt tilattujen tuotteiden tarpeisiin. Ostotilaus on merkitty järjestelmään P-alkuisella 

tilauskoodilla (Purchase order) ja tuotantotilaukset M-alkuisesti (Manufacturing order). 

Kuva 17. Asprovaan syötetyt myyntitilaukset ja järjestelmän automaattisesti luomat osto- 

ja tuotantotilaukset. 

Asprovaan täytyy syöttää myös aikataulutuksen tarvitsemat työvuorotiedot. Nämä tiedot 

määritellään kalenteri- ja vuoro -taulukkoihin, jotka on esitetty kuvissa 18 ja 19. Kuvassa 

18 on esitetty resurssien työpäivät ja vuorokoodi. Ostotilaukset tapahtuvat automaattisesti 
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järjestelmän toimesta, joten kalenterimäärittelyt mahdollistavat tilaamisen kaikkina 

vuorokaudenaikoina ympäri vuoden. Loput resursseista, kuten työntekijät ja laitteet, ovat 

käytössä vain maanantaista perjantaihin vuoron 1 mukaisesti. 

Kuva 18. Asprovan työvuorokalenteri. 

Kalenterin lisäksi Asprova-järjestelmä tarvitsee tarkemman määrittelyn eli kellonajat 

työvuorolle 1. Nämä ajat syötettään työvuoro -taulukkoon, joka on esitetty kuvassa 19. 

Vuorokoodille määriteetään kellonajat, jolloin vuoro on toiminnassa. Tässä tapauksessa 

vuoro 1. toimii kahdeksan tuntia pitäen yhden tunnin tauon klo 11–12 välillä.  

Kuva 19.  Asprovan työvuoro -taulukko. 

Tilausten syöttämisen jälkeen tapahtuu aikataulutus. Aikataulutus luo tilausten sekä 

resurssien gantt -kaaviot (kuvat 20 ja 22), joiden avulla pystytään tarkastelemaan 

visuaalisesti tuotannon kuormitusta. Tarkastelun jälkeen tuotantoa voidaan optimoida 

halutulla tavalla. Esimerkiksi muuttamalla tilausten eräpäiviä tai prioriteetteja, ottamalla 

käyttöön vaihtoehtoisia resursseja tai lisäämällä puskurivarastojen määrää. Näin voidaan 

luoda erilaisia simulointimalleja, jotka auttavat optimoimaan tuotannon hienokuormitusta 

ja aikataulutusta. 
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Kuva 20. Asprovan tilausten gantt-kaavio.  

Kuvassa 20 ylimmät I-tilaukset ovat luotuja inventaariotilauksia, jotka määrittelevät osto-

osien puskurivarastojen koon. Näiden I-tilausten toimituspäivät ovat menneisyydessä 

9.5.2022, jonka takia nämä eivät näy oheisessa tilausten gantt-kaaviossa. Punaisella 

pohjalla oleva nimi Item-sanan perässä tarkoittaa, että tilaus on myöhässä. Tässä 

tapauksessa kuipan muotin pohjan valmistus (tilaus M000002) myöhästyy 10 mm PMMA 

levyn riittämättömyyden takia. Levyä tilataan (P000001) automaattisesti lisää 11.5, mutta 

se saapuu perille vasta 14.5 lauantaina. Tällöin kuipan pohjan valmistus voidaan aloittaa 

vasta 16.5. maanantaina. Sammalla myös kuipan kokoonpano (M000000) ja toimituksen 

S1 viimeistely (shipping task) myöhästyy aikataulusta. Muut myynti- ja 

valmistustilaukset valmistuvat täysin luodun aikataulun mukaan. Haluttua 

toimitusajankohtaa (toimituksen eräpäivää) kuvaa punainen kolmio ja tilattua 

toimitusmäärää Qty:n arvo.  

Kuvassa 21 on esitetty kierteellisen pyörähdyssymmetrisen väsytyssauvan (rosteri) 

”räjäytetty” tilausten gantt-kaavio. Tilauksesta nähdään nyt asetusaikojen, 

kappaleaikojen ja purkuaikojen vaikutus aikataulutuksessa. M000008:10 valmistustilaus 

kuvaa sorvausprosessia ja sen kokonaisaikaa. Sorvauksen lisäksi tilauksen toimitusaikaan 

vaikuttaa toimituksen viimeistelyaika (shipping task), jonka oletusarvo on yksi tunti 

kaikille tuotteille. Kuvan 21 perusteella voidaan todeta, että myyntitilaus S3 pystyttään 

valmistamaan täysin aikataulun mukaisesti 16.5 klo 10. Valmistus alkaa 13.5 noin klo 13 



56 

ja päätyy klo 15. Viikonlopun takia lähetys tapahtuu 16.5 klo 10, jota ennen tehdään vielä 

toimituksen viimeistely, joka kestää yhden tunnin.  

Kuva 21. S3 myyntilauksen rakenne gantt-kaaviossa. 

Resurssi gantt -kaavio on esitetty työntekijöiden ja koneiden osalta kuvassa 22. Kuvan 

kaaviosta nähdään työntekijöiden ja laitteiden tuotantoprosessit, jotka ovat määritetty 

Integrated master editor -taulukossa (kuvat 14, 15 ja 16). Kuvan kaaviosta nähdään 

työntekijöiden ja laitteiden jakautuminen eri prosesseille, sekä niiden aikataulut. 

Esimerkiksi työntekijät 1 ja 2 ovat myöhässä. Nämä myöhästymiset viittaavat kuipan 

muotin valmistustilausten (M000000 ja M000002) viivästymiseen. Kuipan muotin osalta 

viivästyminen koskee samalla myös CNC-jyrsintäprosessin myöhästymistä aikataulusta, 

tilauksen M000002 takia. Myöhästymiset voidaan havaita punaisesta merkistä tilauksen 

alapuolella. Työntekijä 4 on vapaana, koska siihen liitettyjä tilauksia ei olla tehty kuvan 

17 perusteella. Työntekijää 4 kuormittaisi vain manuaalisesti jyrsityn kuipan muotin 

tilaus. 

Kuva 22. Asprovan resurssien gantt-kaavio. 



57 

3.5 Xprimer-järjestelmän käyttöönoton kartoitusvaihe 

Xprimer -toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tarkastelu keskittyy tässä työssä 

järjestelmän käyttöönoton kartoitusvaiheeseen. Kartoitusvaiheessa Oulun yliopiston 

pajan toiminta käytiin läpi yhdessä pajan johdon kanssa ja kartoitus toteutettiin EQ 

Systemin antaman analyysivaihetta valmistelevan ennakkoselvitysohjeen mukaisesti. 

Myöhemmin itse analyysivaihe toteutettiin tämän kartoituksen pohjalta yhdessä EQ 

Systemin edustajien kanssa. Sekä kartoitus- että analyysivaiheen tarkoituksena oli 

mahdollistaa varsinaisen Xprimer-järjestelmän käyttöönottoprosessin määrittely ja auttaa 

EQ Systemiä räätälöimään ohjelmistoa Oulun yliopiston Pajan tarpeisiin. 

Kartoitusvaiheen ensimmäisessä osiossa Xprimer -järjestelmälle määritettiin pajan 

tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla pajan 

tavoitteena on parantaa oman toiminnan, tuotannon ja jäljitettävyyden ohjausta ja 

seurantaa, sekä kuormituksen ennustettavuutta. Lisäksi järjestelmän tulee tuottaa 

määriteltyjä raportteja tuotannon toteutumisesta ja tehokkuudesta sekä 

ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten raportoimiseksi järjestelmän tulee kyetä 

keräämään erikseen määriteltävää tuotantotietoa ympäristöön vaikuttavista tekijöistä. 

Xprimerin käyttöjärjestelmän osalta Oulun yliopiston pajan työntekijät toivovat 

yksinkertaista ja joustavaa toimivuutta. Samalla toteutettavaa järjestelmää on tarkoitus 

käyttää demoympäristönä osana Oulun yliopiston tuotantotekniikan 

tuotannonohjausopetusta. 

Kartoitusvaiheen toisessa osiossa tarkoituksena oli tehdä perusteellinen 

tuotannonhallinnan analyysi Oulun yliopiston pajasta kattaen mm. nykytilanteen 

mukaiset tilauskäytännöt, materiaalien hallinnan, resurssit ja toiminnan ohjauksen tason. 

Pajan tilauskantaa on erittäin vaikeaa ennustaa. Tilaukset tulevat usein ilman 

ennakkovaroitusta ja toimitusta toivotaan nopeasti. Tuotannon suunnittelun sykli on 

hyvin lyhyt johtuen huonosta ennustettavuudesta. Tilaukset ovat usein kertaluontoisia ja 

ovat joko projektimaisia tai koskevat pieniä sarjoja, joten niiden tuotannon- ja 

valmistuksensuunnittelu tehdään aina tapauskohtaisesti. Tämä johtaa myös siihen, että 

varastoitaville tilaustuotteille ei ole tarvetta. Varsinaista myyntisuunnitelmaakaan pajassa 

ei ole käytössä, vaan tuotteet tehdään aina vain tilauksesta. Pajan kapasiteettia voidaan 
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kuitenkin varata tuotteiden valmistukseen, jos on tietoa mahdollisesta tulevasta 

tilauksesta.  

Pajan materiaalivirran hallinta on erittäin yksinkertaisella tasolla. Raaka-aineita otetaan 

suoraan varastoista tai mahdollisista hukkapaloista, eli materiaalin määrän seurantaa ei 

ole käytössä. Lisäksi varaston täydennys- ja raaka-ainetilauksia tehdään aina vain pajan 

kulloisenkin tarpeen mukaan. Varasto koostuu yksinkertaisista tuotteista, kuten levyistä, 

putkista ja tangoista, joten nimikemäärä varastossa on varsin vähäinen. Mahdollisten 

puolivalmiiden tuotteiden osalta työntekijät huolehtivat itse varastoinnista, mutta joitakin 

puolivalmisteita voidaan toimittaa suoraan asiakkaallekin. Pajan materiaalivirtauksen 

selkeyttämisen apuna voidaan hyödyntää erilaisia dokumentteja, joita ovat esimerkiksi 

tuotepiirustukset ja muistiot.  

Tuotteiden valmistuksen osalta kartoituksessa otettiin huomioon kaikki eri pajassa 

käytettävät prosessityypit. Varsinainen tuotanto koostuu suunnittelutyöstä ja 

valmistuksesta. Valmistusmenetelmiä, joita pajassa käytetään, on useita. Hitsauksen 

osalta pajassa voidaan hyödyntää TIG-, MIG-, puikko- ja pistehitsausta. Levytuotteiden 

muokkaamisessa voidaan hyödyntää särmäystä, vesi-, ja laserleikkausta. Koneistukseen 

on käytettävissä kaksi CNC-koneistuskeskusta, kaksi CNC-sorvia ja manuaaliset 

työstökoneet. Lisäksi pajassa voidaan hyödyntää robotteja hitsaukseen ja 

koneistuskeskuksen kappaleenkäsittelyyn.  

Kartoituksen toisessa osiossa havaittiin myös muutamia rajoituksia, jotka vaikuttavat 

tuotannon läpiviemiseen. Laitteet ja koneet vaativat tällä hetkellä aina käyttäjän, eli ne 

eivät ainakaan toistaiseksi pysty miehittämättömään työstöön. Osittain tämä johtuu töiden 

yksittäisluonteesta ja osin myös lyhytkestoisuudesta. Lisäksi tekijöiden 

osaamisrajoitukset vaikuttavat pajan toimintaan. Pajassa on tällä hetkellä kaksi 

työntekijää CNC-koneistuksen operaattoreiksi ja kaksi vesileikkauksen hallitsevaa 

henkilöä. Työntekijöiden osalta työaikaakin voidaan pitää rajoittavan tekijänä, koska he 

tekevät pääsääntöisesti vain päivävuoroa. Tämä ei kuitenkaan ole täysin rajoittava tekijä, 

koska työntekijät ovat tarvittaessa valmiit joustamaan työaikojen suhteen. 

Prosessienhallinta pajassa tapahtuu nykyisin pääsääntöisesti itseohjautuvasti, mutta 

työnjohto pystyy priorisoimaan eri tehtävät työntekijöiden kesken. Tulevaisuudessa 
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prossienhallinnan aikataulutussuunnitelma olisi kuitenkin tarkoitus toteuttaa tietyillä 

tuotteilla Asprova ohjelmiston avulla. Lisäksi tavoitteena olisi saada 

suorituskykyindikaattorien (KPI) avulla informaatiota tuotannosta, kuten CO2e-arvoista, 

taloudellisia tiedoista, laitteiden käyttöasteista sekä läpimenoajoista ja 

toimitustarkkuudesta. 

Pajan tuotannon edistymisen seuranta tapahtuu tällä hetkellä yksinkertaisesti 

työntekijöiden raportoinnin avulla. Edistymisraportit annetaan projektitasolla käynnissä 

olevista töistä. Projektin edistymisen raportointi voidaan tarvittaessa jakaa prosessin eri 

vaiheisiinkin, jos tarvitaan tarkempaa tietoa työn etenemisestä. Rajoitetussa 

ympäristössä, kuten CNC-sorvin osalta raportteja voidaan saada myös työkalujen 

asetuksista, CNC-koodeista, tehdyistä yksittäisvalmistuksista ja työstön eri vaiheista.  

Toteutuksen seurannassa sähköinen informaatio keruu pystytään tällä hetkellä 

toteuttamaan vain demoympäristössä CNC-sorvin osalta. Varsinaista tuotannontilausten 

virran seurantaa tai hallintaa ei ole käytössä tällä hetkellä. Asiakirjoja, jotka vaikuttavat 

tuotannon sujuvaan läpiviemiseen ovat pääasiassa vain tietokoneavusteisen suunnittelun 

piirustukset. Näiden piirustusten tarkoitus on myös ongelmatilanteissa ohjeistaa 

työvaiheiden suoritusta ja siten sujuvoittaa tuotantoa. Tuotannon jäljitettävyyden 

mielessä tuotannosta kerätään tällä hetkellä mm. työkalujen valintaan ja 

erikoismateriaalien työstettävyyteen liittyviä tietoja. Lisäksi piirustukset ja CNC-koodit 

tallennetaan mahdollista myöhempää käyttöä varten pajan tietokantaan.  

Laadunvarmistus tuotantoprosessissa tapahtuu täysin työntekijän toimesta. Prototyyppien 

kohdalla tehdään kuitenkin iterointiprosesseja. Laatuparametrien vaatimukset 

sisällytetään tuotepiirustuksiin tai haetaan aiheeseen liittyvistä. Käytettäviä standardeja 

Pajan tuotannossa ovat pääsääntöisesti vain vetolujuustestien dimensionstandardit. Muut 

mahdolliset parametrit tulevat suoraan asiakkaiden määritteleminä. Valmiiden tuotanto-

osien hyväksymisprosessi suoritettaan pääsääntöisesti muille tuotteille, paitsi 

kertaluontoisille osille. Laadunvarmistukseen liittyviä tuotekohtaisia asiakirjoja ei ole 

käytössä, mutta testinäytteen mitoista voidaan kerätä parametrisia tietoja. 

Laadunvarmistukseen liittyviä KPI:tä voidaan kuitenkin kerätä kaikista tuotteista 

tarvittaessa. 



60 

IoT:n avulla pajassa kyetään keräämään tietoa mm. koneiden energian kulutuksesta 

kyetään keräämään tietoa mm. koneiden energian. Tuotannosta IoT:n avulla kerättävä 

tieto tulee kyetä hyödyntämään tuotannon hiilijalanjälkivaikutuksen määrittelyssä esim. 

CO2e:n muodossa. Tuoterakenteiden ja valmistuksen reitityksen hallinta tapahtuisi 

tulevaisuudessa mahdollisesti Asprovassa tai Siemens Teamcenter-ohjelmistoissa, joista 

Xprimer-järjestelmä saa tarvittavat tuotannonohjaustiedot. Samoin myös resurssien 

hallinta pyrittäisiin kuvamaan Asprova-ohjelmistossa. Tuotantotilausten hallinta tapahtuu 

kuitenkin tällä hetkellä kokonaan erilliseltä palvelualustalta suunnitteluvaiheen tai 

asiakkaan tilauksen kautta.  

Pajan logistiikka perustuu manuaaliseen toimintaan, mm. manuaalikäyttöiseen trukkiin, 

jolla monet sisäisistä kuljetuksista hoidetaan. Tällaisia sisäisiä kuljetuksia ovat 

esimerkiksi saapuvien raaka-aineiden purkamiset työpisteille ja varastoihin. Saapuvan 

tavaran hankintaan ja hallintaan liittyvät asiakirjat ovat pääsääntöisesti vain laskuista. 

Laitteiden huollot tilataan vain tarvittaessa, mutta tietyille koneille suoritetaan etukäteen 

suunnitellut vuosihuollot, jotka on otettu huomioon tuotannonsuunnittelussa. 

Pajan pitkän aikavälin suunnitelmat perustuvat täysin Oulun yliopiston budjetoitiin, joten 

siihen ei pystytä tekemään tarkkoja ennustuksia. Pyrkimyksenä on kuitenkin ottaa 

toiminnanohjausjärjestelmä käyttöön myös pidemmän tähtäimen suunnittelussa. 

Kartoituksen kolmannen osion tarkoituksena oli tehdä yhteenveto tarkeimmistä 

huomiosta ja havainnoista liittyen sekä pajan nykytilaan että tulevaisuuden tavoitetilaan. 

Oulun yliopiston pajan toimintamalli ja työskentelytavat ovat erittäin yksinkertaisia 

verrattuna esimerkiksi teollisuuden yrityksiin. Pajan toiminta on erittäin joustavaa, mikä 

on julkisen tutkimus- ja koulutusympäristön keskeinen vaatimus. Onkin luonnollista, että 

Pajan tuotannonohjauksen ja -suunnittelun tarpeet poikkeavat teollisuuden vastaavista, 

varsinkin verrattuna teollisiin sarjatuotantoympäristöihin.  

Tulevaisuudessa Pajan tuotantoon liittyvien tietojen hallinta ja käsittely toteutetaan 

Asprova- ja Xprimer -ohjelmistoissa sekä pilveen rakennetussa tietokannassa. Valittujen 

järjestelmien integrointi muihin järjestelmiin on työn tässä vaiheessa vielä monilta osin 

määrittelemättä. Tavoitteena on, että tuotannonsuunnittelu ja hienokuormitus tapahtuisi 

Xprimerin ja Asprovan avulla noin 5 minuutissa. Asprovan suorituskykymittareiksi on 
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alustavasti suunniteltu mm. tuotantokustannukset ja ympäristövaikutukset eri 

muodoissaan sekä toimitusvarmuutta ja -tarkkuuta sekä tuotannon läpimenoaikaa. 

Asprovasta tullaan tekemään myös tuotantovirtauksen tarkastelu ja sen jakelu tarvittaville 

osapuolille. Virtauksen suunnittelun ja sen hyväksymisen hoitaa pajan esimies.   

Xprimerin käyttöönoton aiheuttamien muutosprosessien tuomat vaatimukset on kuitenkin 

pidettävä mahdollisimman kevyinä. Riskitekijänä Xprimerin käytössä on, että järjestelmä 

on liian aikaa vievä Pajan nykytilanteeseen verrattuna. Lisäksi vaarana on, että Pajan 

joustavuus vähenee tai se luo tarpeettoman suuria määriä tuotettua dataa. Myös 

henkilökunnan näkökulmasta liian nopeat ja suuret vaatimukset voivat aiheuttaa 

hidasteita kehitykselle. 

3.6 Ympäristöarvot huomioivan Asprova-järjestelmän mallinnus 

Tässä diplomityössä Pajasta on luotu Asprovaan demoversio, joka on pelkistetty kuvaus 

sen tuotannosta ja laitteista. Lisäksi Pajan resursseihin luodaan varaus plasmaleikkurille, 

joka mahdollistaa monipuolisemman tarkastelun leikkausprosessien osalta. Demoversion 

avulla voidaan havainnoida, kuinka ympäristöarvoja voidaan ottaa huomioon tuotannon 

hienokuormitussuunnittelussa. 

Kuvassa 23 on esitetty Pajan resurssit siten, että hiilidioksidiekvivalentin arvot ja 

tuntikohtaiset kustannukset ovat Asprovan näkymässä. Demoversion resurssitaulukossa 

on myös arviot CO2e-päästöistä yhtä minuuttia kohden sekä tuntikohtainen hinta 

jokaiselle eri resurssille. Lisäksi taulukkoon on luotu C vs E sarake, jonka tarkoituksena 

on aikatauluttaa tuotanto valitun prioriteetin mukaan. Eli, jos tuotannossa halutaan 

painottaa CO2e-arvoa käytettään C kirjainta. Vastaavasti, jos aikataulutuksessa halutaan 

painottaa rahallista hyötyä, käytetään E kirjainta. CE-merkintä tarkoittaa, että resurssia 

käytetään molemmissa tapauksissa. 



62 

Kuva 23. Asprovan resurssi taulukko pajan demoversiosta. 

Demoversiossa laitteiden suuntaa antavat CO2e-arvot määritettiin Ecoinventin raporttien 

pohjalta. Työntekijän osalta CO2e-arvo perustui Oulun yliopiston laatiman 

hiilijalanjälkiraporttiin. Raportin (University of Oulu, 2019) mukaan jokainen työntekijä 

tuotti noin 1.13 t CO2e-päästöjä vuonna 2019. Huomioimalla työpäivien määrä, arvoksi 

muodostui noin 0,01 CO2e per minuutti. 

Kuva 24. Demoversion nimikeluettelo.  

Ympäristöarvoja huomioivassa demoversiossa käsitellään yhtä tuotetta, kierteellistä ja 

hiottua lattaväsytyssauvaa (kuva 24.) Valmistus lähtee aihiosta mallina muu, jota 

tarvitaan aina yksi kappale tuotetta kohden. Kyseistä aihiota tilataan yhden kappaleen 

erissä ja sen toimitusaika on yksi vuorokausi. 

Kuvassa 25 on esitetty kyseisen väsytyssauvan valmistusprosessi. Valmistus koostuu 

leikkauksesta, jyrsinnästä, sorvauksesta ja hionnasta. Leikkaus voidaan tehdä, joko 

vesileikkurilla tai plasmalla. Vastaavasti jyrsintä ja sorvaus voidaan tehdä CNC 

avusteisesti tai manuaalisesti. Asetus-, valmistus- ja purkuajat vaihtelevat eri resurssien 

välillä. Yksi työntekijä voi tehdä kaikki valmistuksen vaiheet.  



63 

Kuva 25. Tuotteen valmistusprosessi Asprovan demoversiossa. 

Kuvassa 26 nähdään esimerkki syötetyistä tilauksista. Kierteellistä ja hiottua 

lattaväsytyssauvaa tilataan kaksi kappaletta siten, että ne valmistuvat 2.6.2022 klo 15 

mennessä. Aihiomallista muu tehdään varastotilaus I1 etukäteen, jolloin syntyy kahden 

kappaleen puskurivarasto kyseiselle tuotteelle.  

Kuva 26. Demoversion tilaukset Asprovassa. 

Asprovaan luodaan kaksi eri aikataulutusfunktiota (kuva 27) liittyen taloudelliseen tai 

ympäristölliseen painotukseen. Eli, jos tilaus halutaan aikatauluttaa talouden 

näkökulmasta, painotetaan euromääräistä tarkastelua. Vastaavasti, jos tilaus 

aikataulutetaan ympäristöpainotteisesti, niin CO2e-arvo pidetään mahdollisimman 

pienenä. Euromääräiset ja CO2e-arvot tulevat syötettyjen aikakohtaisten arvojen (kuva 

23) ja valmistusprosessien valmistusaikojen mukaan (kuva 25). Aikataulutusfunktiot 

muodostetaan luomalla ”koodi”, halutuille parametreille, jotka ovat tässä työssä CO2e 

(rivit 7–14) ja eurot (rivit 15–22). Ensimmäiseksi tilaukset ”avataan”, jotta saadaan luotua 

tarve materiaaleille. Kaikki osto-, valmistus- ja myyntitilaukset halutaan ottaa mukaan 

aikataulutukseen, joten ne lisätään seuraavaksi funktioihin. Viimeiseksi koodiin lisätään 

KPI:n laskenta, jotta halutut Euro ja CO2e arvot saadaan ratkaistua käyttäen hyväksi 

valmistukseen kuluvaa aikaa. 
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Koodien luomisen jälkeen jokaiselle osto-, valmistus- ja myyntitilaukselle luodaan omat 

suodattimet, jolla ne huomioivat vain niille tarkoitetut tilaukset. Suodattimien luomisen 

jälkeen tilauksille tehdään pakollinen lähetyssääntö, joka määrää tilauksien sisäisen 

järjestyksen. Tässä tapauksessa tilaukset järjestetään ensin tilauspäivän ja sitten 

nimikekoodin mukaan. Ohjelmisto hakee aikataulutusfunktioiden perusteella halutun 

resurssin E tai C kirjaimen mukaan.  

Kuva 27. Asprovaan luodut aikataulutusfunktiot. 

Tilaukset aikataulutetaan ensin hintapainotteisesti (euro), jolloin saadaan kuvien 28 ja 29 

mukaiset gantt -kaaviot. Käytetty aikataulutusfunktio nähdään Asprovan ylävalikossa, 

jossa lukee tällöin Euro schedeling parameter.  Kuvasta 28 nähdään, että tilaukset tulevat 

valmistumaan aikataulun mukaan ja tuotteiden valmistus alkaa 2.6.2022 noin klo 8. 

Kuvasta 29 nähdään, että resursseina käytettään vain E ja CE kirjaimiksi määritettyjä 

laitteita.  

Kuva 28. Asprovan esittämä gantt -kaavio (Euro) tilauksille. 
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Kuva 29. Asprovan esittämä gantt -kaavio (Euro) resursseille. 

Euromääräisen aikataulutuksen jälkeen aikataulutusfunktioksi valitaan CO2 scheduling 

parameter, joka aikatauluttaa tilaukset CO2e-arvoa painottaen. Tällöin saadaan luotua 

kuvien 30 ja 31 mukaiset gantt -kaaviot. Tilausten valmistumisaikataulussa (kuva 30) ei 

tapahdu muutoksia verrattuna hintapainotteiseen tilanteeseen (kuva 28), mutta resurssien 

gantt -kaaviossa ympäristöystävällisemmät resurssit tulevat käyttöön (C-resurssit).  

Kuva 30. Asprovan esittämä gantt -kaavio (CO2e) tilauksille. 
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Kuva 31. Asprovan esittämä gantt -kaavio (CO2e) resursseille. 

Asprovan tuottamasta KPI raporttista (kuva 32) nähdään, että eri aikataulutusfunktioita 

käyttäen saadaan erilaisia CO2e- ja kustannusarvoja. Aikatauluttamalla tilaukset 

kustannuspainotteisesti CO2e-arvoksi tulee noin 6,8 Kg CO2e ja valmistuskustannuksiksi 

83 €. Vastaavasti aikatauluttamalla tilaukset päästöpainotteisesti, CO2e-arvoksi tulee 5,7 

Kg CO2e ja valmistuskustannuksiksi 120 €.  

Kuva 32. Asprovan laskema KPI raportti. 
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4 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

Asprovan käyttöönoton mallintamisen ja Xprimerin analyysivaiheen perusteella pyritään 

selvittämään, miten kyseiset järjestelmät pystyvät tehostamaan Oulun yliopiston pajan 

toimintaa ja kuinka ympäristöarvot voidaan huomioida osana tuotannonsuunnittelua. 

Lisäksi tarkoituksena on tutkia, mitä lisäarvoa ympäristöarvot huomioivilla järjestelmillä 

voidaan saavuttaa pajan toiminnassa. 

Analyysi- ja kartoitusvaiheessa Oulun yliopiston pajasta tehtiin perusteellinen selvitys 

toimintavoista, resursseista (taulukko 2) ja nimikkeistä (taulukko 3). Kartoituksessa 

keskityttiin vain toistuvien tuotteiden tarkasteluun ja niiden valmistusprosesseihin (kuvat 

6–9). Kartoituksen pohjalta pystyttiin mallintamaan ja arvioimaan pajan toimintaa 

ohjausjärjestelmien käyttöönottovaiheen tarpeisiin. Asprova 

hienokuormitusjärjestelmään luotiin pajasta kaksi toimintaa kuvaavaa mallia. 

Ensimmäinen malli kuvaa pajan nykyistä toimintaa. Toinen malli on ns. realistinen 

demoversio, jossa ympäristöarvot ovat huomioitu hienokuormitusjärjestelmässä 

mahdollisimman selkeällä ja yksinkertaisella tavalla. Tuotannonsuunnittelujärjestelmän 

osalta Pajan toiminnan tehostaminen ja ympäristöarvojen tarkastelu tapahtuu täysin 

teoriapohjaisesti perustuen Xprimer-ohjelmiston käyttöönoton kartoitus- ja 

analyysivaiheeseen.  

4.1 Järjestelmien vaikutus pajan toimintaan    

Ohjausjärjestelmien käyttöönotolla pyritään tehostamaan Oulun yliopiston pajan 

tuotannon sujuvuutta ja selkeyttää valmistusprosessien toteutusta. Lisäksi 

ohjausjärjestelmien tarkoituksena on antaa faktapohjaista tietoa pajan tuotannon 

tilanteesta, jota voidaan hyödyntää suoraan tuotannonsuunnittelussa ja toiminnan 

tarkastelussa. Ohjausjärjestelmien hyödyntämisen yhtenä tavoitteena on myös pienentää 

kustannuksia, eli vähentää ei-lisäarvoa tuottavien prosessien määrää. Käytännössä tämä 

tarkoittaa tehokkaampaa työajan käyttöä. Ei lisäarvoa tuotavan työn vähentäminen ja 

työajan tehokkaampi hyödyntäminen vievät pajan toimintaa samalla myös Green 

ajattelutavan mukaiseen malliin.  



68 

Nykyisin pajassa ei ole käytössä minkäänlaista hienokuormitusohjelmaa, joten uuden 

järjestelmän hyödyntäminen veisi alussa paljon resursseja. Työntekijät joudutaan 

kouluttamaan ja sopeuttamaan uusiin toimintatapoihin. Tämä lisäksi kaikkien 

työntekijöiden olisi sitouduttava toimimaan uusien ohjeiden mukaisesti. Järjestelmän 

käyttöönotossa on huomioitava myös mahdollinen tyytymättömyys ohjelmiston 

käyttöön. Alussa Asprovan käyttäminen voi mahdollisesti tuottaa hankaluuksia 

työntekijöiden keskuudessa. Pienikin osaaminen ohjelmoinnista auttaisi paljon 

järjestelmän käytössä. Uusien menetelmien ja ohjelmistojen kokeileminen ja 

hyödyntäminen vie pajan kehitystä kuitenkin eteenpäin. Muuttuvat toimintatavat nähdään 

kehittämistä edistävänä toimintana. 

Hienokuormitusjärjestelmän täydellinen hyödyntäminen vaatii ohjelman säännöllistä 

käyttöä, jotta tietokanta pysyy ajan tasalla. Tällöin vältetään toiminta vanhoilla tiedoilla. 

Vanhentuneiden tietojen käyttäminen voi johtaa virheellisiin päätöksiin tuotannon 

aikatauluttamisen ja kuormituksen suunnittelussa.  

Asprovan käyttäminen mahdollistaa tuotantoprosessien yksityiskohtaisen kuvaamisen, 

kuten kuvissa 13, 14, 15 ja 16 on esitetty. Järjestelmä kuvaa tuotannon resurssit ja niiden 

väliset riippuvuudet eri prosesseille. Lisäksi järjestelmään voidaan luoda tilanteita 

vaihtoehtoisten resurssien käyttämiseksi yksittäisissä eri prosesseissa, kuten esimerkiksi 

kuvassa 15 on tehty laitteen ja työntekijävaihtoehtojen välille. Asprova-järjestelmään 

pystytään lisäämään liiketoiminnan tietoja ja erityispiirteitä tuotannosta, kuten työvuoroja 

(kuvat 18 ja 19) ympäristöarvojen huomiointia ja valmistuskustannusten laskentaa (kuva 

23).  Näiden yksityiskohtaisten ja monipuolisten prosessien kuvaamisen ansiosta pajasta 

voidaan tehdä Asprovan avulla erittäin tarkkoja simulointimalleja tuotannon 

aikataulutuksesta ja suunnittelusta. Simuloinnin avulla pajan toiminnasta voidaan tehdä 

eri skenaariota ja vertailla niiden tuloksia keskenään. Tällöin voidaan optimoida pajan 

kuormitussuunnittelua ja valita paras vaihtoehto tuotannon tarpeisiin. Tämä mahdollistaa 

tuotteiden valmistuspäivien varmistamisen ja optimaalisemman tuotantojärjestyksen. 

Asprovalla voidaan tarkastella aikataulutusta hyvin yksityiskohtaisella tasolla. 

Esimerkiksi kuvassa 21 nähdään asetus-, valmistus- ja purkuaikojen vaikutus 

tuotannossa. Tällöin pajan tuotannonsuunnittelija voi aikatauluttaa tuotantoa jopa 
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minuuttikohtaisella tarkkuudella. Tarkemman aikataulutuksen ansiosta pajan tuotteiden 

toimitusaikojen varmentaminen on helpompaa. 

Xprimer poikkeaa Asprovasta siten, että Xprimerin ominaisuuksia voidaan lisätä uusien 

moduulien käyttöönotolla järjestelmään. Hienokuormitusjärjestelmän tavoin työntekijät 

on koulutettava toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön ja sen tuomaan uuteen 

toimintamalliin. 

Tämän työn kartoitus- ja analyysivaiheen perusteella Xprimer-järjestelmään tulee liittää 

seuraavat moduulit: MES, TCW, WM, TRC, IoT ja TMC. Lisäksi Asprova liitettään 

mukaan ASP-järjestelmänä. Nämä moduulit ja järjestelmät tulee integroida yhdeksi IT-

kokonaisuudeksi, joka muodostaa varsinaisen toiminnanohjausjärjestelmän. MES-

moduulin avulla esitetään varsinainen tuotantosuunnitelma, toteutunut tuotanto, 

resurssien statukset ja työntekijöiden tilanteet. TCW:n kautta hallitaan nimikkeitä, 

resursseja, tuotantoreittejä ja tuoterakenteita. WM-moduulissa kontrolloidaan valmiiden 

tuotteiden mahdollista varastointia ja tuotannon materiaalinvirtaa. TRC:tä käytetään 

tuotannon jäljitettävyyden apuna. IoT mahdollistaa järjestelmän integroimisen eri 

laitteiden ja tietokantojen kanssa, jolloin koneista saadaan riittävästi informaatiota 

tuotannonohjauksen avuksi.  TMC moduulissa suoritetaan KPI-laskenta, johon sisältyisi 

valmistuskustannusten ja ympäristöarvojen laskenta. Asprova APS-järjestelmän kautta 

hallitaan aikataulutuksen parametrit ja niiden arvioinnin säännöt, myyntitilausten 

toimituspäivät ja ostojen tarve. Lisäksi APS-ohjelmalla arvioidaan resurssien käytön 

säännöt ja niiden kalenterinäkymät sekä valmiiden ja puolivalmisteiden tuotteiden 

tuotantotilaukset. Myyntitilaukset käsitellään kuitenkin erillään omassa datarekisterissä 

Xprimerissa. 

Xprimerin MES-moduulin avulla voidaan reaaliaikaisesti seurata ja analysoida tuotantoa. 

MES-moduuli rekisteröi kaikki tuotantotapahtumat, joka mahdollistaa niiden vertailun. 

Näiden tietojen avulla pajasta on mahdollista analysoida aikaisempien tilausten 

vaikutusta tuotantoon. Tämä helpottaa ongelmakohtien havaitsemista ja auttaa 

kehittämään tuotantoa.  Samalla MES:in käyttäminen tehostaa pajan laadunhallintaa, sillä 

tulevan informaation määrä kasvaa ja mahdollistaa tarkempien havaintojen tekemisen 

tuotannon laadun edistämiseksi. Yleisesti MES-moduulin integroiminen osaksi 

Xprimeriä mahdollistaa yksinkertaisen ja nopean katsauksen tuotannon eri tilanteisiin. 
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TCW:n hyödyntäminen mahdollistaa pajan resurssien, nimikkeiden, tuotteiden rakenteen 

ja tuotantoreittien kuvaamisen osaksi järjestelmää. Tällöin tuotannonsuunnittelussa 

voidaan huomioida tuoterakenteiden ja resurssien tuomat rajoitukset parantaen sammalla 

prosessien hallintaa Pajassa.  

WM:n moduulin käyttö mahdollistaa paremman varastohallinnan ja seurannan. Tämä 

moduuli rekisteröi varaston materiaalivirrat ennalta määritettyjen ohjeiden tai tuotannon 

todellisen kulutusmäärän perusteella. Kustannusseurannan kannalta on tärkeää tietää 

varastoon sidotun pääoman arvo, jota tarvittaessa pyritään tuotannonsuunnittelulla 

minimoimaan.  

TRC-moduuli liittyy tuotannon jäljitettävyyteen. Tämä mahdollistaa esimerkiksi 

seurannan, millä laite- ja henkilöresursseilla tuote-erät ovat valmistettu. Lisäksi nähdään, 

mitä komponentti-, materiaali-, pakkaus- tai puolivalmiste-eriä on käytetty tuote-erän 

valmistukseen. Jäljitettävyydellä on mahdollista löytää myös tuotevikojen juurisyitä ja 

parantaa näin lopputuotteiden laatua. 

IoT mahdollistaa automaattisen tiedon siirron ja tiedon keruun koneista ja laitteista 

Xprimeriin.  Tiedot kerätään Oulun yliopiston pilvipalvelussa olevan Microsoft SQL-

tietokantaan, josta tietoja luetaan tarvittaessa Xprimeriin. Kerätyn informaation avulla 

voidaan analysoida seisokkeja sekä laitteiden käyntiin ja käyttöön liittyviä arvoja, joilla 

laitteen toimintaa pystytään arvioimaan. 

TMC-moduulilla tarkastellaan valmistuksessa syntyneitä kustannuksia. Tiedon 

perusteella voidaan tehdä muutoksia tuotantoon kustannustehokkaamman valmistuksen 

löytämiseksi. 

4.2 Ympäristöarvojen huomiointi järjestelmissä 

Ympäristöarvojen tuominen osaksi yritysten toimintaa on kasvanut viimevuosina, ja 

yritykset näkevät ympäristönäkökulman huomioinnin parantavan kilpailukykyä. Tämä 

vie yrityksiä kohti Green-ajatusmallia, joka on monelta osin yhtenevä Lean-pohjaisen 

toiminnan kanssa. Green-mallilla pienennetään tuotannosta syntyviä päästöjä ja samalla 

pyritään saamaan myös taloudellista hyötyä. Hyöty voi muodostua esimerkiksi 
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tehokkaampana materiaalien käyttönä tai ei-lisäarvoa tuottavan toiminnan vähenemisenä. 

Ympäristöarvoja voidaan ottaa huomioon mm. tuotteiden ja tuotannon suunnittelussa, itse 

valmistuksessa sekä toimitusten organisoinnissa.  

Oulun yliopiston pajan tuotannonohjausjärjestelmissä ympäristöarvojen huomiointi 

tapahtuu hiilijalanjäljen avulla, jonka yksikkönä käytetään hiilidioksidiekvivalenttia (Kg 

CO2e). Asprovan osalta ympäristöarvoja huomioivan demoversion mallinnus aloitettiin 

luomalla tarvittavat resurssit (kuva 23), nimikkeet (kuva 24) ja valmistusprosessit (kuva 

25) kyseiseen järjestelmään. Nimikkeiden ja valmistusprosessien taulukot eivät eroa 

käyttöperiaatteeltaan pajan todellisesta tilanteesta. Sen sijaan resursseihin luotiin kaksi 

KPI-laskennan mahdollistavaa saraketta, jotka esittävät hiilidioksidiekvivalentin 

minuuttikohtaisella tasolla ja euromäärän tuntikustannuksina. Näiden lisäksi resursseihin 

luotiin C ja E sarake, joiden tarkoituksena on määrittää käytettävä aikataulutusperuste 

painottaen joko ympäristöä tai kustannuksia (kuva 26).   

Hiilidioksidiekvivalentti- ja euroarvojen vertailut tapahtuvat luotujen 

aikataulutusfunktioiden (kuva 27) avulla. Aikatauluttamalla tilaukset 

kustannuspainotteisesti saadaan kuvien 28 ja 29 mukaiset gantt -kaaviot. Vastaavasti 

aikatauluttamalla tilaukset CO2e-painotteisesti saadaan kuvien 30 ja 31 tilanne. Kuvien 

28 ja 30 mukaan CO2e- ja kustannuspainotteisen aikataulutuksen luomilla 

valmistumisajankohdilla ei ole suuria eroja. Resurssien gantt -kaavioissa (kuvat 29 ja 31) 

syntyy kuitenkin eroja vaihtoehtoisten resurssien käytön seurauksena. Aikatauluttamalla 

tilaukset ympäristöpainotteisesti järjestelmä käyttää manuaalilaitteita ja vesileikkuria. 

Vastaavasti aikatauluttamalla tilaukset kustannuspainotteisesti järjestelmä käyttää CNC-

koneita ja plasmaleikkuria. Kuvasta 32 nähdään, että aikataulutus eri parametrejä 

käyttäen tuo vaihtelua CO2e:n ja kustannusten välille. Painottamalla CO2e:ta, 

hiilidioksidiekvivalentin arvo on pienempi, kuin kustannuspainotteisessa tilanteessa. 

Tämä osoittaa, että Asprovalla voidaan optimoida ympäristöarvoja vaikuttamalla 

tilausten aikataulutukseen ja tuotannonsuunnitteluun. 
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Arvioitujen resurssien hiilidioksidiekvivalenttiarvojen (kuva 23) perusteella 

lattaväsytyssauvan tuotannon (kuva 25) staattiseksi hiilijalanjäljeksi tulee 5,7 tai 6,8 Kg 

CO2e (kuva 32) riippuen käytetystä painotuksesta. Kun painotetaan ympäristöä 

kustannusten sijaan, voitaneen todeta, että toimintatavan muutoksesta syntyy 

hiilikädenjälki.  

Ympäristöarvojen huomiointi Xprimerissa tapahtuu Asprovan tavoin hiilijalanjäljen 

muodossa. Xprimerin käyttöönottoprosessin analyysivaiheen perusteella 

ympäristöarvojen laskenta on suunniteltu tapahtuvaksi avainsuorituskykymittareiden 

avulla TMC-moduulissa. Varsinainen informaatio ja parametritiedot, myös 

ympäristöarvoihin liittyvät tiedot, saadaan kerättyä eri laitteista IoT avulla Oulun 

yliopiston Microsoft SQL tietokantaan. Nämä tiedot siirtyvät tietokantaan reaaliaikaisesti 

eri laitteista. Myös CO2e arvoon vaikuttavat tekijät, joita ei pystytä suoraan mittamaan 

Oulun yliopiston pajan laitteista, hallinnoidaan IoT-moduulin avulla Microsoft SQL 

tietokannasta. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arviot hukkamateriaalien, 

työntekijöiden ja lämmittämisen aiheuttamista päästöistä.  

Ympäristöarvojen huomiointi tullaan tämän hetken tietojen mukaan toteuttamaan 

Xprimerissa edellä mainitulla tavalla. Tämä kuitenkin varmentuu käyttöönottovaiheen 

edetessä, koska Xprimer-ohjelmistossa ei ole käsityksemme mukaan ennen hyödynnetty 

ympäristöarvojen laskentaa. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän diplomityön tavoitteena oli mallintaa demoluontoinen hiilivaikutuksen huomioiva 

hienokuormitusjärjestelmä ja kuvata ympäristödataa hyödyntävän 

pajatuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessi. Lisäksi työn tarkoituksena oli 

selvittää, kuinka järjestelmien käyttöotto voi tehostaa Oulun yliopiston pajan toimintaa 

ja, mitä hyötyjä ympäristöarvojen huomioinnilla voidaan saavuttaa. Teoriapohjaisesti 

pyrkimyksenä oli myös selvittää, kuinka eri yritykset huomioivat ympäristönäkökulman 

tuotannonsuunnittelussa.  

Ympäristöarvot huomioivan hienokuormitusjärjestelmän tarkastelu tapahtui 

demoluontoisen mallin avulla ja työ kohdistui järjestelmän käyttöönottovaiheeseen. 

Analyysiin valittiin pajassa toistuvasti valmistettavat tuotteet. Ympäristöarvot 

huomioitiin muodostuneen hiilijalanjäljen avulla (Kg CO2e). 

Tuotannonohjausjärjestelmän osalta tarkastelu tapahtui käyttöönottoprosessin kartoitus- 

ja analyysivaiheen avulla, jotka tehtiin yhteistyössä pajan ja ohjelmiston toimittajan 

kanssa. 

Yritysten halu investoida vihreän tuotannon mukaiseen toimintatapaan on johtanut siihen, 

että ympäristöarvot on huomioitava jo tuotannon suunnitteluvaiheessa. Tästä syystä eri 

ohjelmistotoimittajat ovat kehittäneet erilaisia toimintatapoja, joita yritykset voisivat 

hyödyntää ympäristöarvot huomioivassa tuotannonsuunnittelussa. Perinteisesti yritykset 

huomioivat ympäristöarvoja vain tuotteiden suunnittelussa tai tuotannon 

valmistusprosesseissa, käyttämällä esimerkiksi ympäristöystävällisempiä materiaaleja. 

Oulun yliopiston pajassa hienokuormitusjärjestelmän käytöllä voidaan tehostaa toimintaa 

monin eri tavoin, esimerkiksi tuotantoprosessien asetus- ja läpimenoaikojen 

lyhentäminen tarkemman aikataulutuksen avulla. Tällöin myös toimitusvarmuutta 

voidaan parantaa ja samalla kohottaa pajan toiminnan laatua. Asprova-

hienokuormitusjärjestelmän avulla pystytään tekemään tarkkoja malleja tuotannon 

kuormituksesta. Tämä mahdollistaa samalla myös tarkkojen simulointimallien luomisen 

tuotannon aikataulutuksesta ja suunnittelusta. Simulointimallien avulla pajan työntekijät 

voivat luoda erilaisia skenaarioita tuotannon kuormituksesta ja vertailemalla niiden 

tuloksia keskenään etsiä optimaalisia vaihtoehtoja. Simuloinnin avulla on mahdollista 
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varmentaa toimituspäivät, luoda optimaalisempia tuotantojärjestyksiä ja havainnoida 

tilausten prioriteettien muutoksia tuotannossa. Nämä kaikki asiat vaikuttavat pajan 

tuotannon tehokkuuteen. 

Tässä työssä selvitettiin Xprimer tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönoton vaikutusta 

pajaympäristöön. Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto tehostaisi pajan toimintaa 

monin eri tavoin. Tehokkaalla tuotannon ohjauksen, seurannan ja analysoinnin avulla on 

mahdollista nostaa pajan toiminnallista laatutasoa. Tuotannonsuunnittelun kehittämisellä 

parannetaan tuotantotehokkuutta ja pienennetään näin kustannuksia. Analysoimalla 

tuotannonohjausjärjestelmän avulla tuotantoon vaikuttavia tekijöitä, kuten laiterikkoja, 

voidaan ennustaa myös tulevia vikaantumisia ja kohdistaa niihin ennaltaehkäisevää 

huoltotoimintaa. Tuotannonsuunnittelujärjestelmän käyttäminen vähentää myös jätteen 

muodostumista mahdollistamalla materiaalien tarkemman hyödyntämisen. Xprimerin 

avulla kaikki Pajan tuotannon tarvitsemat toiminnanohjauksen ominaisuudet olisivat 

käytössä yhdessä ohjelmassa. Tämä selkeyttäsi sekä yksinkertaistaisi Pajan hallintaa.   

Ympäristöarvojen huomioiminen hienokuormitusjärjestelmässä on mahdollista Asprova-

ohjelman avulla. Ympäristöarvot huomioidaan valmistusprosessin tuotantovaiheen 

aiheuttamien päästöjen lopputuloksena. Päästöihin vaikuttavat tuotteen 

valmistusprosessiin liittyvä tuotantoaika, materiaalit ja resurssit. Arviot CO2e-päästöistä 

annetaan resurssikohtaisesti järjestelmään, joka laskee tilauskohtaisen 

hiilidioksidiekvivalentti arvon. Tässä diplomityössä Asprovaan luotiin 

aikataulutusfunktiot, joilla painotetaan joko ympäristöä tai kustannuksia. Vertailemalla 

näiden kahden eri painotuksen tuloksia voidaan analysoida kustannusten ja 

hiilidioksidiekvivalenttien määrää tuotannon kuormituksessa ja tilausten 

aikataulutuksessa. 

Myös Xprimerin sopii ympäristöarvojen huomioimiseen. Ohjelmaan liitettävät moduulit 

pystyvät käsittelemään reaaliaikaista tietoa ympäristöarvoihin vaikuttavista tekijöistä, 

tuotannon tilasta ja tulevista tilauksista. Tällöin käyttäjä pystyy analysoimaan tuotantoa 

ja havainnoimaan ympäristöarvojen vaikutusta tuotantoon.  
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Tämän työn yhtenä keskinäisenä johtopäätöksenä on, että järjestelmien tulee sisältää 

riittävän ja oikein määritellyn suorituskykyinformaation käsittely, jotta ympäristöarvojen 

huomiointi saadaan arvioitua. Lisäksi järjestelmien tietokannoissa tulisi käyttää 

primääridataa, jolloin reaaliaikaiseen tietoon pohjautuvat arvot ovat tarkkoja ja 

luotettavia. Ympäristöarvojen tarkastelu kannattaa tehdä dynaamisen hiilijalanjäljen 

muodossa. Dynaaminen lähestymistapa mahdollistaa yksityiskohtaisemman tiedon 

ympäristövaikutuksista jokaiselle prosessin vaiheelle. Tällöin saadaan tarkka kuva eri 

prosessivaiheiden hiilijalanjäljestä ja niihin liittyvistä tekijöistä, jolloin korjaavat toimet 

ovat mahdollisia.  

Aprova- ja Xprimer -järjestelmien käyttö tukee Leanin jatkuvan parantamisen periaatteita 

ja näiden ohjelmistojen tarkoituksena on mahdollistaa tuotannon tehostaminen ja 

kehittämien nykytilan pohjalta. Lisäksi ympäristöarvojen huomioimisen lisääminen 

näihin ohjelmistoihin antaa Pajalla mahdollisuuden kehittää toimintaa ns. Green 

ajattelutavan mukaiseksi. 

Xprimerin käyttöönottoa Pajassa kannattaa jatkaa ja saada järjestelmä kokonaisuudessaan 

aktiiviseen käyttöön. Asprovan osalta ohjelman käyttöä kannattaa laajentaa myös kohti 

projektiluontoisia töitä. Siten Asprovan käyttö saadaan kattamaan koko Pajan toiminta. 

Uudet, ympäristöarvoja huomioivat järjestelmät, lisäävät Pajan vihreää imagoa tukien 

Oulun yliopiston ympäristötavoitteita. Samalla Pajan kiinnostavuus 

demonstraatioympäristönä kasvaa. Asprova- ja Xprimer- ohjelmistoja tullaan 

hyödyntämään myös Oulun yliopiston opetuksessa.  
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