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Tervehdys!
Taas on toiminnantäyteinen VTK-vuosi takana ja ikävä kyllä se jää allekirjoittaneen viimeiseksi,
opiskelijajäsenenä. Vuosi oli mieleenpainuva sekä iloisissa että surullisissa merkeissä. Syksyllä
kerhomme juhli 40-vuotista taivaltaan ja väkeäkin juhlissa oli kiitettävästi. Toisaalta arvostettu
kunniajäsenemme emeritusprofessori Erkki Ihalainen poistui joukostamme pitkän VTKjäsenyyden jälkeen.
Valmistustekniikan kerho jatkaa toimintaansa yhdistävänä tekijänä teollisuuden,
koneenrakennustekniikan laitoksen ja opiskelijoiden välillä. Toiminnan ylläpitämiseksi kaikkien
yllämainittujen sidosryhmien tuki on välttämätöntä tämän hedelmällisen yhteistyön jatkamiseksi.
Olenkin varma, että kaikki haluavat näitä yhteisiä perinteitä jatkaa. Yhteistyö teollisuuden, VTK:n
vanhojen jäsenten sekä opetushenkilökunnan kanssa on vuonna 2007 toiminut saumattomasti,
kiitos siitä kaikille osallistuneille.
Erityisesti haluan kiittää ”labran” väkeä, professoreita, VTK:n hallitusta 2007 sekä kaikkia VTK:n
tukijoita ja toiminnassa mukana olleita. Kaikki edellä mainitut ovat osaltaan mahdollistaneet
kerhon toiminnan. On ollut kunnia toimia kerhon puheenjohtajana ja on haikeaa jättää tehtävä,
mutta onneksi uusi innokas hallitus on jo työn touhussa.
Tänä vuonna julkaisumme aiheena on logistiikka. Professori Kalevi Aaltosen mukaan logistiikkasana esiintyy hyvin yleisesti diplomi- ja harjoitustöiden aiheissa. Logistiikka on laaja käsite,
mutta usein esille tuleva osa-alue nykypäivänä, kun kilpailu kiristyy ja toimintaa tehostetaan.

Jarkko Wahlroos
VTK:n puheenjohtaja 2007

vtk.tky.fi
4

		
Maailman parhaat sorvit ja virvelit !

UGS NX
UGS FEMAP
UGS TEAMCENTER
UGS SOLID EDGE
Ideal Product Data Oy
Tietäjäntie 10, 02130 Espoo
09-540 48 40
www.ideal.fi www.ugs.com

5

		

Pääkirjoitus
Hyvät lukija, kädessänne on nyt Valmistustekniikan kerho VTK:n vuotuinen excursiojulkaisu. Julkaisu on
kuvaus opintomatkastamme Yhdysvaltoihin ryyditettynä Teknillisen korkeakoulun professorin Esko Niemen
havainnoilla saman vuoden aikana suoritetuilta teollisuusvierailuilta Saksaan, Etelä-Koreaan ja Yhdysvaltoihin, sekä DI Juha Leppäsen artikkelilla materiaalitoiminnoista. Valmistustekniikan kerhon puolesta tahdon
esittää lämpimät kiitokset herroille antamastaan tuesta.
Niinikään tahdon kiittää kaikkia niitä tahoja jotka ovat mahdollistaneet matkamme, meitä tukeneita yrityksiä.
Panostuksenne on ollut huomattava, ja uskomme excursion koituvan pitkällä tähtäimellä kaikkien osapuolien
eduksi, niin tukijoiden kuin tuettujenkin.
Excursiomme oli monella tasolla arvokas kokemus. Matkailu avartaa, ja kolmen ja puolen viikon aikana
ehdimme käymään niin itä- ja länsirannikoilla kuin keskilännessäkin. Teollisuuskohteet olivat matkan
päätarkoitus, mutta ehdimme hyvin tutustua myös paikalliseen elämänmenoon. Toivonkin, että vierailevien
kirjoittajiemme ansiokkaiden tekstien lisäksi huomaatte myös matkakertomuksemme hyödylliseksi, tai ainakin viihdyttäväksi, lukemiseksi!
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taivahan talikynttilät!
eiköhän sekin voitaisi ratkaista
automaatiolla, mutta miten?
tarvitsen jonkun joka
tuntee energiabisneksen,
ympäristöasetukset
ja niin edelleen…

RESULTS

huh,
tätä hellettä…
miten kummassa
ajaisin suurta
hiilivoimalaa
joustavasti?

siis pienemmällä
teholla tai päivän
parin alasajo, kun
kysyntä hiipuu.

PROCESS
CAPTAIN*…

*PROCESS CAPTAIN – prosessiteollisuuden tuotanto-,
automaatio- ja kunnossapitopäälliköistä löytyvä sankari.

puhelu!

huomenta-päivää,
mitenkäs siellä
hurisee?

vähän myöhemmin…
mikä ajoitus!

kehittyneet
säädöt
joustavaan
ylösajoon…
ja voisimmehan
ajatella jo vähän
vanhentuneen
järjestelmän
vaihtoa moderniin
metsodna:han.

TSO
MSEOITTAA

ok, kiitos
kysymästä. pohdin juuri,
että saisinko automaation
avulla lisää joustavuutta
sähkömarkkinoiden aiheuttamiin kysynnänvaihteluihin.

muutamia viikkoja myöhemmin…

no mikä
ettei.
pannaan
meidän
miehet
töihin.

eräänä aamuna kotosalla…
no niin, tunnin
päästä sitä pitäisi olla
taas verkossa.

jes, niin sitä pitää!
laitos käynnistyi muutamassa
tunnissa. on meillä hieno uusi
järjestelmä ja mahtavat
säädöt, sanon minä.

KUN HALUAT TULOKSIA,
OTA YHTEYS METSOON.

Results-lisätietoja osoitteessa www.metsoautomation.com.
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Havaintoja teollisuusvierailuilta Saksaan, Koreaan ja Yhdysvaltoihin
Esko Niemi

Pääsin vuoden 2007 aikana tutustumaan poikkeuksellisen laajasti
eri maiden konepajateollisuuksiin.
Matkailu koostui yhdestä konferenssimatkasta ja TKK:n Valmistustekniikan kerhon opintomatkasta
Yhdysvaltoihin sekä SISU 2010
‑tutkimusohjelman teollisuusvierailuista Saksaan ja Koreaan. Kuvailen
tässä kirjoituksessa lyhyesti joitakin
tekemiäni mielestäni kiinnostavia
havaintoja näiltä matkoilta.
Saksa
Saksalainen konepajateollisuus elää
tätä kirjoitettaessakin poikkeuksellisen voimakasta noususuhdannetta,
jonka moottori on Kauko-Idästä
alkunsa saava kysyntä. Korkealaatuiset investointitavarat ja mm. autot
käyvät kaupaksi näillä markkinoilla.
Saksassa kysyntään voidaan vastata,
koska maalla on pitkät koneenrakennusperinteet, ja alan tutkimukseen ja
tuotekehitykseen on vuosien varrella
satsattu pitkäjänteisesti.
Saksassa on tyypillistä että teknillisten yliopistojen yhteydessä on
Fraunhofer-instituutin tutkimuslaitoksia. Kyseinen instituutti on
konseptiltaan hyvin samantyyppinen
kuin VTT Suomessa, mutta työllistää
12 500 henkilöä. Yhteisprofessuurit
yliopistojen ja Fraunhofer-tutkimuslaitosten kesken ovat yleisiä. Vierailimme mm. Fraunhofer Institute
for Production Technology IPT:n ja
Rheinisch-Westfälische Technische
Hochschule Aachenin (RWTH) kuuluisassa työstökonelaboratoriossa.
Silmiinpistävää oli, että ulkomaisia
opiskelijoita ja tutkijoita oli vähän,
ja soveltava tutkimus palveli enimmäkseen vain saksalaista teollisuutta.
EU-rahoitteiset tutkimusprojektit eivät tuntuneet olevan yhtä kiinnostavia
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kuin Suomessa. Suomalaiset vaihtoopiskelijat ja -tutkijat kuitenkin
toivotettiin lähtökohtaisesti tervetulleiksi. Suomi ylipäätään tuntui olevan
hyvässä huudossa tässä maassa.
Teollisuusvierailut Saksassa kohdistuivat lähinnä ajoneuvoteollisuuteen.
Seurasimme mm. polttoaineenruiskutuspumppujen (Bosch), henkilöauton
moottoreiden ja kuorma-autojen
(Mercedes-Benz) valmistusta. Näissä
tehtaissa tehtiin vuorotöitä joustavilla
valmistuslinjoilla. Vallitseva konsepti
osien valmistuksessa oli, että työkappaleet liikkuivat irrallaan kuljettimella, josta ne poimittiin prosessoitaviksi.
Esimerkiksi koneistuksessa järeä
kaksitarttujainen portaalirobotti siirsi
kappaleet koneistuskeskuksiin, joissa
kiinnittimet olivat suoraan koneen
pöydällä. Vaiheajat olivat lyhyehköjä, ja kullekin vaiheelle oli noin
puoli tusinaa rinnakkaista konetta.
Perinteisiä transferlinjojakin käytettiin, esimerkiksi sylinterinkansien
koneistuksessa. Sanotaan, että laatu
syntyy tekemällä eikä tarkastamalla.
Voi olla, mutta ainakin saksalaisessa autoteollisuudessa tarkastetaan
todella paljon. Suurivolyymiseen
tuotantoon hyvin soveltuvia tilastollisia laadunvarmistusmenetelmiä ja
moderneja menetelmiä sovelletaan.
Mercedes-Benz mm. tarkastaa valuja
röntgentomografialla.
Ajattelemisen aihetta antoi työntekijöiden palkka, joka vuorotöissä oli
noin 4300 euroa kuussa. Tämä maksetaan 13 kertaa vuodessa, ja siihen oli
tulossa 5 %:n korotus kesällä 2007.
Korea
Etelä-Korea on valinnut kansalliseksi
strategiakseen menestymisen valmistamalla tuotteita massatuotantona
kansainvälisille markkinoille. Maa
on vajaan 50 miljoonan asukkaan

kehittynyt demokratia, jossa teollisuuden kuukausipalkkataso on
kuulemamme mukaan noin puolet
Suomen tasosta. Yliopistoja on noin
200, joista vierailimme Pohang University of Science and Technologyssa
(Postech). Yliopisto on Korean ja
koko Aasian parhaita. Se keskittyy
erityisesti tutkimukseen, mikä ei ole
täällä itsestään selvää. Suomessahan
kaikki yliopistot tuntuvat pyrkivän
tutkimuksessa maailman huipulle.
Postechissa työskentelee 230 professoria (TKK 250), joista lähes kaikki
ovat toimineet aikaisemmin vastaavissa tehtävissä Yhdysvalloissa, usein
juuri ns. huippuyliopistoissa. Vuonna
2006 sieltä valmistui 329 (TKK 1007)
maisteria ja 134 (TKK 158) tohtoria.
Vuoden 2004 kokonaisbudjetti oli 138
MUSD (TKK 216 MEUR). Vaikutti
siltä, että täällä oli jo toteutettu se,
mitä oma innovaatioyliopistohankkeemme tavoittelee.
Teollisuuskohteista mieleenpainuvimpia olivat maailman suurimmat
telakka ja autotehdas, molemmat
Hyundain. Telakalta valmistuu suuri
tankkeri viikon välein. Näissä käytettävät moottorit ovat kaksitahtisia
jopa lähes 100 MW:n tehoisia dieseleitä. Moottorit valmistetaan suuren
kokonsa takia telakka-alueella, jolla
valimo, takomo ja ylipäätään kaikki

		
muukin valmistus sijaitsee. ”Autotehdas” oli samaan tapaan valtava
integraatti, joka oikeastaan koostuu
useasta tehtaasta samalla alueella. Kokonaiskapasiteetti on lähes miljoona
autoa vuodessa. Työllistävä vaikutus
on valtava, pelkästään valmiiden
autojen ajamiseen laivaan tarvitaan
kymmeniä ihmisiä.
Valmistusteknologia korealaisissa konepajoissa ei näyttänyt erityisemmin
poikkeavan länsimaisesta. Layoutit
olivat selkeitä ja vertikaalinen integraatio syvä. Nähdäkseni hyvä
kilpailukyky syntyy volyymieduista
ja kohtuullisista palkoista, varsinkin
työtuntia kohden lasketuista. Koreassa on nimittäin tapana tehdä ylitöitä
säännöllisesti joka päivä pari tuntia.
Tästä seuraa, että kolmivuorotyö on
tuiki tuntematon käsite. Sama lopputulos saadaan aikaiseksi kahdella
vuorolla ja ylitöillä.
Yhdysvallat
Etukäteen ajatellen minulle Amerikanvierailumme kiinnostavin kysymys oli, miten Kaliforniassa voidaan
tehdä kilpailukykyisesti standardityöstökoneita. Siellä sijaitseva Haas
Automation myy halvimmat pystykaraiset koneistuskeskuksensa noin
40 000 dollarilla ja kannattaa hyvin.
Tehdas sijaitsee Oxnardissa Los Angelesin pohjoispuolella, alueella jolla
palkkataso on korkea. Heikko dollari
tietysti parantaa kilpailukykyä, mutta
menestyksen perussyykin selvisi
vierailullamme: se on korkea valmistuksen automaatioaste ja sitä tukeva
tuotesuunnittelu. Haasilla yksi koneistaja pitää käynnissä tyypillisesti 3 - 6
työstökonetta – ympäri vuorokauden.
Tämä on saatu aikaiseksi Suomessakin tutuilla automaatioratkaisuilla:
robottisoluilla, FM-järjestelmillä ja
vastaavilla. Työstökoneita oli käytössä lähes 300. Tehtaalta löytyi mm.
Fastemsin toimittamia järjestelmiä.
Haasin tuotteet tehdään enimmäkseen
myyntiennusteiden perusteella, ja tuotevalikoima elää koko ajan. Volyymi
on suuri, 11 460 työstökonetta syntyi
tässä samassa – yrityksen ainoassa
– tehtaassa vuonna 2006. Tuotteissa
käytetään paljon samoja osia, ja näin
niitä voidaan valmistaa suhteellisen
suurina sarjoina. Koneistustunnin
kustannus muodostuu alhaiseksi, ja

vaikutti siltä että joissain rakenneratkaisuissa tämän seurauksena suositaan koneistamalla valmistettavia
osia. Isännät olivat syystä ylpeitä
konseptistaan ja esimerkiksi suorastaan kehottivat valokuvaamaan
tehtaalla.
John Deeren maansiirtokonetehdas
keskellä Iowan peltoja oli valtava,
pinta-alaltaan noin 200 000 m2. Osa
tehtaasta olikin kuulemma tyhjä
koko ajan, ja tätä käytettiin hyödyksi
siten, että layoutia voitiin joustavasti
muuttaa rakentamalla uusi linja häiritsemättä käynnissä olevaa tuotantoa.
Linjan rakentaminen täällä merkitsi
lähinnä viivojen maalaamista lattiaan
ja melko kevyitä laite- ja hyllyasennuksia. Itse asiassa osia varastoitiin
paljon suoraan lattialla. Kokoonpanolinjalla koottavat koneet siirrettiin
vaunuilla asemasta toiseen.

käytössä olevat ratkaisut oikeita, ei
ole helppoa. Joissakin tapauksissa
voimme julkisista tiedotusvälineistä
seurata yritysten kannattavuutta ja
sen kehitystä. Mikä valitun tuotantokonseptin osuus mahdolliseen
menestykseen on, jää usein epäselväksi. Tuleville diplomi-insinööreille
suosittelen ratkaisuksi ennen kaikkea
tunnollista opiskelua ja tilaisuuksien
tarjoutuessa excursioille osallistumista. Oman työkokemuksen kertymistä
odotellessa juuri muitakaan hyviä
vaihtoehtoja ei ole.

Caterpillarin moottoritehtaalla Peoriassa (Illinois) teknologia oli huomattavasti iäkkäämpää kuin esimerkiksi
M-B:llä Saksassa. Koneistus perustui
transferlinjoihin, ja kokoonpano oli
pääosin manuaalista. Puskutraktoreiden kokoonpanotehtaassa linjat olivat
liukuhihnatyyppisiä jatkuvasti liikkuvia. ”Hihna” oli lattian tasossa kulkeva n. 5 m leveä lamelleista koostuva
ja noin sata metriä pitkä lattianpätkä,
jonka päällä olivat myös kokoonpanijat. Näitä linjoja oli useampia eri
puolilla tehdasta. Koska liikutettavat
tuotteet saattoivat painaa kymmeniä
tonneja, on investointi ollut melkoinen ja tulos hyvin paikallaan pysyvä.
Toisaalta tällainen liikkuva lattia on
hyvin tuoteriippumaton. Tuotteet voidaan mm. sijoittaa linjalle vaihtelevin
välein, linjan nopeutta voidaan säätää
portaattomasti ja silti saavutetaan
vahva pakko-ohjaus.
Lopuksi
Maailmalta löytyy samaan aikaan
kovin erilaisia käytössä olevia tuotantokonsepteja samantyyppisten tuotteiden valmistamiseen. Konseptien
tunteminen ja näkeminen toiminnassa
on tärkeää, mutta vähintään yhtä
tärkeää on osata valita sopivimmat
kulloisiinkin olosuhteisiin ja soveltaa
niitä oikein. Tehtävä on vaikea. Edes
sen arvioiminen, ovatko esimerkiksi
jossakin teollisuusvierailukohteessa
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Materiaalitoiminnot ja niihin vaikuttaminen
Juha Leppänen

Logistiikka on funktio, joka on vastuussa materiaalien
siirroista toimitusketjujen läpi. Voidaan puhua sisäisestä
ja ulkoisesta logistiikasta, joilla erotetaan yrityksen
sisäisten materiaalien siirrot sen ulkopuolella tapahtuvista.
Nykypäivän trendi on, että yrityksiin perustetaan
logistiikkapäälliköiden virkoja. Näiden henkilöiden
tehtävänä on huolehtia siitä, että molemmat edellä mainitut
logistiikat ovat mahdollisimman tehokkaita ja palvelevat
toimivasti yrityksen toimintaa. Logistiikan painopiste on
muuttunut uusien tuotantotapa-ajattelujen myötä, sillä
aiemmin logistiikka nähtiin turhana kulueränä ja sitä
ohjattiin kohti edullisempia kustannuksia ymmärtämättä
sen vaikutusta kokonaisuuteen. Tällä hetkellä tilanne
on erilainen, sillä kiristynyt kilpailu pakottaa yritykset
pohtimaan logistia ratkaisuja kokonaisuuksina ilman, että
tuijotettaisiin pelkkiä niiden aiheuttamia kuluja.
Materiaalitoiminnot taas ovat osa logistiikkaa.
Materiaalitoiminnot voidaan jakaa kahteen pääryhmään:
fyysisiin toimintoihin ja ohjaustoimintoihin.
Fyysisiin materiaalitoimintoihin kuuluvat/1/
-varastotoiminnot
-kuljetustoiminnot
-materiaalivirran jalostus
-pakkaustoiminnot
-kierrätys
Ohjaustoimintoja ovat ostotoiminnot, jotka liittyvät
hankinnan ohjaukseen sekä tilaustenkäsittelytoiminnot,
jotka liittyvät tuotannonohjaukseen.
Materiaalivirtojen
selkeyttämisellä
tarkoitetaan
yrityksen
päämateriaalivirtojen
järjestämistä
mahdollisimman suoraviivaisiksi ja yksinkertaisiksi.
Tuotannon virtautus tapahtuu siten, että työpisteet
sijoitetaan valmistusvaiheiden mukaiseen järjestykseen.
Materiaalivirtojen
selkeyttämisessä
on
kolme
pääperiaatetta: /2/
-vaiheesta toiseen etenevien osien virta kulkee
vain yhteen suuntaan
-materiaalivirroissa ei ole silmukoita
-saman tason vaiheissa ei ole ristiinvirtauksia

Materiaalitoimintojen
mittaaminen

tavoitteet

ja

niiden

Tuotannollisella yrityksellä on olemassa useita erilaisia
tavoitteita riippuen siitä, minkä sidosryhmän tavoitteita
tarkastellaan. Yrityksillä on aina omistajia, joiden tärkein
ja usein ainoa tavoite on voiton tuottaminen. Tämän
tavoitteen saavuttaminen on varsinkin pörssiyhtiöissä
usein hyvin lyhytnäköistä, jolloin yrityksen pitkäjänteinen
kehittäminen kärsii.
Itse yrityksen kannalta tärkeimpiä tavoitteita ovat laatu,
nopeat ja oikea-aikaiset toimitukset, kustannustehokkuus
ja joustavuus. Laadulla tarkoitetaan tässä tapauksessa
sekä tuotteiden että prosessien laatua ja näitä tulee mitata
erityyppisillä mittareilla. Kiristyneessä globaalissa
kilpailussa nopeat ja oikea-aikaiset toimitukset ovat
nousseet entistä tärkeämpään rooliin ja siksi yrityksien
tulee mitata aktiivisesti toimitusaikoja ja pyrkiä
jatkuvasti lyhentämään niitä. Koventunut kilpailu on
myös pakottanut yritykset seuraamaan entistä tarkemmin
kustannuksiaan ja prosessiensa kustannustehokkuuksia.
Nopeuden, laadun ja kustannustehokkuuden kautta
rakentuu yrityksen joustavuus, joka heijastuu suoraan
asiakastyytyväisyyteen. oheinen kuva esittää, kuinka
asiakastyytyväisyys muodostuu näiden tavoitteiden
kautta /3/
Toimitusprosessin aikaiset häiriöt haittaavat yrityksen
toimintaa. Monissa yrityksissä on rakennettu erilaisia
mittareita näitä mittaamaan, mutta usein näitä mittareita
ei ole rakennettu sellaisiksi, että ne paljastaisivat
häiriöiden syitä tai laajuutta. Tästä syystä yleisiä
uskomuksia ei pystytä osoittamaan vääriksi ja ne
muuttuvat hyväksytyiksi totuuksiksi. Uutta, tehokasta
mittausjärjestelmää rakennettaessa yrityksellä täytyy olla
visio siitä, miten asioiden tulee olla tulevaisuudessa. Visio
sisältää sekä arvoja että liiketoiminnan menestystekijöitä.
Nämä yhdessä muodostavat lähtökohdan liiketoiminnan
mittareille. Yrityksen tulee tässä vaiheessa kyetä
vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: /3/
-mitä mitataan?
-miksi sitä mitataan?
Jo olemassa olevia mittareita verrataan määritettyyn
liiketoimintaprosessiin ja tutkitaan mitkä niistä ovat
käyttökelpoisia myös tulevaisuudessa. Näistä mittareista
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Asiakastyytyväisyys

Joustavuus

Nopeus

Laatu

on jo olemassa dataa, jota voidaan hyödyntää trendien
kehittymisen seuraamisessa. Pelkkä oikeiden mittareiden
valinta ei vielä riitä, vaan yrityksen on myös määriteltävä
mittareiden ylläpitäjät ja toimenpiteet, joihin ryhdytään,
mikäli tulokset eivät tyydytä./3/

Layout materiaalivirtaa tukevaksi
Layout-suunnittelu on tuotantosysteemin integroitua
suunnittelua,
jossa
suunniteltu
tuotantoprosessi
varastoineen sovitetaan fyysisiin puitteisiin. Layout
suunnittelua aloitettaessa on hyvä muistaa, että täydellistä
layoutia ei ole olemassakaan. Layout-suunnittelu on
kuitenkin erittäin tärkeää, sillä hyvin mietityn layoutin
avulla materiaalivirtoja voidaan parantaa, jolloin
tuottavuuden kasvu voi yllä hyvinkin suurta. /4,5/
Layout-suunnittelun päätehtäviä on tilantarvesuunnittelu
ja eri tilojen keskinäisen sijainnin suunnittelu. Layoutsuunnittelun tavoitteena on hyvin toimiva kokonaisuus,
jossa pyritään hyvään materiaalivirtojen hallittavuuteen
ja niiden taloudelliseen kulkuun. Tässä vaiheessa ei saa
unohtaa tulevaisuudessa mahdollisen tuotannon kasvun
tai supistumisen aiheuttamia muutospaineita layoutiin.
Voidaankin sanoa, että hyvän layoutin olennainen
tekijä on joustavuus tulevien tarpeiden suhteen. Näihin
tavoitteisiin päästään erilaisilla toimenpiteillä. Layoutia
uudistettaessa toimintaa ohjaavat muun muassa seuraavat
periaatteet: /4,5/
-uudelleenjärjestetään tehdas alitehtaisiin
-varmistetaan maksimaalinen raja-alue, josta materiaaleja,
tuotteita ja komponentteja joko tuodaan tai viedään
-ryhmitellään kaikki alitehtaat tuotteiden tai tuoteperheiden
mukaan; tällöin liikematkat minimoituvat
-sijoitetaan yleisimpien komponenttien alitehtaat
keskeiselle paikalle, jotta matkat komponentteja
käyttävistä soluista olisivat lyhyitä

Kustannustehokkuus
-eliminoidaan keskitetyt tuote-, komponentti- ja
osavalmistevarastot
-minimoidaan tehtaan uudelleenorganisoinnin tarve
tulevaisuudessa
-vältetään toimistojen ja tukitoimien sijoittamista rajaalueille
-minimoidaan käytävien vaatiman tilan suhde
tuotantoprosessien vaatimiin tiloihin
Layout-suunnitelman on siis oltava dynaaminen,
sillä suurien muutosten vaatima aika voi olla vuosia,
jona aikana esimerkiksi tuotevalikoima ehtii muuttua
huomattavasti. Samaan aikaan myynnin volyymi voi
muuttua rajusti, jonka seurauksena joidenkin tuotteiden
vaatima kapasiteetti voi olla väärä ja tämän vuoksi
suunnitelmaa tulee muuttaa. /4,5/
Huolimatta siitä, että täydellistä layoutia ei ole
olemassakaan,
tulisi
jokaisen
tuotantolaitoksen
kuitenkin luoda niin sanottu ideaalinen layout, joka olisi
paras mahdollinen kyseiseen ympäristöön soveltuva
ratkaisumalli. Tätä mallia voidaan hyödyntää tulevien
suunnitelmien mukauttamisessa. Sen avulla voidaan
muun muassa estää osaoptimoinnin mukanaan tuomaa
ongelmaa, koska jokaista pienempää ratkaisua pystyttäisiin
vertaamaan
laajempaan
kokonaissuunnitelmaan.
Tällaisen ideaalisuunnitelma pohjalta on myös helpompi
luoda tarkempi kompromissiratkaisu, johon tutkitaan
tarkemmin muutoksien tuomat hyödyt ja edut. Näin
voidaan tarvittaessa kumota väitteitä, että jotkin tietyt
laiteet olisivat stabiileja eikä niitä siten voisi siirtää
ollenkaan. Ideaalisuunnitelman olemassaolon hyöty tulee
myös esille, mikäli jokin kone tai laite hajoaa odottamatta;
tällöin on olemassa suunnitelma, kuinka sen korvaaminen
tulisi toteuttaa. /4,5/
Materiaalivirralla on yleisesti ottaen erittäin tärkeä
asema layout-suunnittelussa. Perusajatuksena voidaan
ajatella, että minkä vähemmän aikaa tavara viipyy
tehtaalla, sen vähemmän siihen ehtii kertyä työ- ja
pääomakustannuksia. Materiaalivirran tehostamiseen
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tähtäävä layout-suunnitelman lähtökohtina onkin saada
materiaalin läpimeno mahdollisimman nopeaksi ja
suoraviivaiseksi.
Onnistuneella materiaalivirran suunnittelulla on
positiivinen vaikutus moniin asioihin. Suoraviivainen
layout tuo mukanaan lähes aina selkeän tuottavuuden
kasvun ja läpimenoaikojen lyhenemisen, koska
työntekijöiden aika ei kulu turhiin materiaalin etsimisiin
ja siirtoihin, jolloin varsinaisen tuottavan työn tekemiseen
jää enemmän aikaa. Virtaavuus vähentää välivarastojen
tarvetta, jota kautta tilojen käyttö tehostuu. Selkeämpi
layout on myös turvallisuustekijä; kun materiaalin
siirrot on suunniteltu hyvin, voidaan niiden siirtoalueet
suojata hyvin, jolloin työntekijöiden on turvallisempaa
työskennellä, eikä äkillisistä vaaratilanteista johtuvia
materiaalien vahingoittumisia pääse niin helposti
tapahtumaan. Myös tuotannonohjaus helpottuu, kun
materiaalinvirtaus nopeutuu ja selkeytyy.
Mitä sitten vaaditaan layout-suunnitelmalta, jotta
se huomioisi toimivan materiaalivirran tärkeyden?
Tuotantoprosessin
laiteja
konesuunnittelussa
olisi huomiota kiinnitettävä koneiden, laitteiden ja
työpisteiden sijoitteluun siten, että materiaalin virtaus
olisi mahdollisimman tasaista, sujuvaa ja suoraviivaista.
Odotusajat tulisi minimoida, jotta välivarastoja ei pääsisi
syntymään. Useimmissa tapauksissa tuotteita joudutaan
valmistamaan useissa työpisteissä ja optimaalisessa
tilanteessa siirrot näiden työpisteiden välillä sujuisivat
ilman välivarastointia. Työpisteiden eripituisista
vaiheajoista johtuen tähän tilanteeseen päästään kuitenkin
harvoin, joten tietyn suuruiset välivarastot on vain
hyväksyttävä. /5/
Materiaalinhallinnassa yhtenä tärkeänä osana on tavaroiden
siirtely ja käsittely. Tavarankäsittelyllä tarkoitetaan tässä
erilaisia siirtotapahtumia. Tavarankäsittelyn kuuluu olla
osa prosessia eikä oma prosessinsa. Tavaran käsittelyyn
sidottu työvoima ja laitteisto ei sinänsä tuota mitään.
Kuitenkin erilaisilla ratkaisuvaihtoehdoilla on erilaisia
taloudellisia vaikutuksia. Itse materiaalinkäsittelyssä
olisi pyrittävä mekanisoimaan ja automatisoimaan
mahdollisimman pitkälle. Materiaalin siirtojen suunta
olisi aina pyrittävä pitämään kohti valmistuotevarastoa.
/5 /
Tavaroiden käsittely tapahtui aiemmin pitkälti käsin.
Tekniikan kehittyessä kappalekoot, etäisyydet, nopeudet
ja ympäristövaatimukset ovat kasvaneet. Tämä on
asettanut kappaleiden käsittelylle kasvaneita vaatimuksia,
joihin voidaan vastata käsittelyn mekanisoinnilla ja
automatisoinnilla. Pienten kappaleiden ja suurten
sarjojen toimialat ovat automatisoinnin ominta alaa.
Tällaisilla aloilla olisi automatisoinnin mahdollisuus
otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa, vaikka sitä
ei heti toteutettaisikaan. Automatisointi vaihtoehtona
tulee sitä houkuttelevammaksi mitä kalliimmiksi
työvoimakustannukset muodostuvat. Myös määrän
ja toistuvuuden lisäys parantaa mekanisointi- tai
automatisointi- investoinnin kannattavuutta. /5/
Nykyään työvaiheiden automatisointi on pakottanut
osittain käsittelynkin automatisointiin tai vähintään
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mekanisointiin. Jotkut pelkäävät automatisoinnin vievän
työpaikkoja, sillä automatisoinnilla pyritään poistamaan
ihmisten rajoituksia. Erityisesti työmarkkinajärjestöt
ovat pelänneet työpaikkojen vähenevän automatisoinnin
seurauksena. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen.
Automatisoinnilla ja mekanisoinnilla ei pyritä saamaan
ihmisiä pois työpaikoilta, vaan nostamaan kapasiteettia,
jonka avulla voidaan taata tuotannon ja työpaikkojen
säilyminen tulevaisuudessakin. /5/

/1/ Haapanen M, Valta E, Logistiikka, Mikkeli 1990,
Ekondata Oy, 206s., ISBN 952-90-2264-6
/2/ TU-22.113/115 Desing of Production Systems
A/B-kurssin luentomoniste, Teknillinen korkeakoulu,
tuotantotalouden osasto, 1997, 177 s.
/3/ Jahnukainen J, Lahti M, Luhtala M, LOGIpro
tilausohajutuvien toimitusketjujen kehittäminen, Tampere
1996, Metalliteollisuuden keskusliitto MET, 169 s., ISBN
952-817-653-1
/4/ Harmon R, Peterson L, Reinventing the factory, 1990,
Arthur Andersen & Co., 303 s., ISBN 0-02-913861-2
/5/ Pirjetä M., Mäkinen V., Poltto E., Materiaalivirran
taloudellinen kulku – layout suunnittelun lähtökohta, 2.
painos, Insinööritieto Oy, 1979. 130 s. ISBN 951-793180-8

		
Valmistustekniikan kerho Pohjois-Amerikassa 2007
Los Angeles
Los Angelesissa asuimme Chinatownissa Best Westernin perustavaraa
olevassa yllättäen kiinalaissävytteisessä hotellissa. Chinatown sijaitsi
onneksi lähellä keskustaa ja monen
yllätykseksi paikalta pääsi kohtuullisen mukavasti liikkumaan myös
julkisilla kulkuneuvoilla. Kaupungin
keskusta oli amerikkalaisen tapaan
pelkkä liikekeskus, missä oli isojen
pankkien ja yrityksien pilvenpiirtäjät.
Iltaisin ja viikonloppuisin keskustassa
oli hiljaista, koska työssäkäyvät businessihmiset olivat kotona tai viihdyttämässä itseään kaukana keskustasta.
Viihdyimme hyvin Santa Monican ja
Venice Beachin rannoilla sekä Long
Beachissa. Hollywood oli ainakin
päiväsaikaan lievä pettymys, yöllä
sieltä löytyi aika mielenkiintoisia
paikkoja.
Haas
Los Angelesissa ensimmäinen teollisuus-kohde oli Haas Automation
Oxnardissa, noin tunnin ajomatkan
päässä keskustasta. Moottoritien
pinta oli aaltomainen, mutta onneksi
minibussimme jousitus oli jenkkiläiseen tapaan pehmeä. Kyyti oli kuin
pikkuveneessä aallokossa.
Haas Automation valmistaa työstökoneita, joiden hintataso on edullisemmasta päästä. On mielenkiintoista että
he pystyvät kilpailemaan hinnoilla,
kun lattiatason työntekijöiden palkka
Kaliforniassa on suuruusluokkaa 50
000 dollaria vuodessa. Tuottavuus
pitää siis olla erittäin hyvä, että
saadaan kannattavaa liiketoimintaa.
Tehtaalla olikin hyvin pitkälle viety
tuotannon automaatio. FMS-järjestelmiä riitti ja työntekijät eivät juurikaan kahvitaukoja pitäneet. Suurin osa
tehtaan työntekijöistä oli kuitenkin
1-vuorotyössä, mutta he tekivät pitkiä päiviä. Heiltä odotettiinkin, että
he tekisivät pari tuntia ylitöitä joka
päivä. Hauska oli myös todeta, että
helppo se on Kaliforniassa varastoida
ulkosalle tavaraan, kun sadetta tulee
ehkä kerran kuussa. Mielenkiintoisen

vierailun jälkeen saimme kiitokseksi
vielä hienot Haas-kynät.
Caltech
Haas Automationin lisäksi excursiokohteisiimme Los Angelesissa kuului California Institute of
Technology, tai tuttavallisemmin
Caltech. Maineikas opinahjo sijaitsee Pasadenassa kohtalaisen hyvien
julkisten kulkuyhteyksien päässä,
joten määräpäivänä sonnustauduimme
hotellissa pääsääntöisesti tummiin
pukuihimme ja astelimme Kalifornian paahtavan auringon alla kohti
lähintä metroasemaa. Metroasemalla
keräsimme katseita muodollisella
pukeutumisellamme ja katselimme
itse vielä hiukan epätodellisen tunteen
vallassa radan toisella puolella olevaa
koulubussivarikkoa, jolla seisoi kymmenittäin teeveestä tuttuja keltaisia
koulubusseja. Koulubusseihin kiteytyi
moniin muihinkin arkisiin asioihin
matkamme ensipäivinä liittynyt hämmennys; kaikki oli niin tuttua, mutta
kuitenkin niin vierasta.
Käveltyämme Pasadenan pysäkiltä
kampukselle etsimme käsiimme vierailijoiden vastaanottorakennuksen.
Caltech on amerikkalaiseen tapaan
maksullinen yliopisto, ja hakijoihin
panostetaan. Esittelykierrosten tukikohdassa meidätkin otettiin lämpimästi
vastaan, ja johdatettiin juomapisteen
kautta luentosaliin. Kanssamme samaan esittelytilaisuuteen osallistui
myös muutamia yliopistoon pyrkiviä
vanhempineen. Yliopiston esittely
aloitettiin valmiilla kalvosulkeisilla,
joista ehkä mieleenpainuvimpana
seikkana jäi mieleen yksi yliopistoon
kuuluvista, kampuksen ulkopuolella
sijaitsevista laboratorioista: kuuluisa
JPL eli Jet Propulsion Laboratory.
Myöskään tunnettuja vierailevia luennoitsijoita, kuten Stephen Hawkingia, ei unohdettu mainita.
Esittelymateriaaliin tutustuttuamme
aloitimme kierroksen kampuksella.
Kierroksella pääsimme tutustumaan
kauniiseen, puistoimaiseen kampusalueeseen asuntoloineen, mutta luentosaleja erikoisemmissa opetustiloissa
emme käyneet. Olimme sopineet

tutustuvamme myös kampuksella
olevaan pieneen konepajaan, jonka
luulimme olevan opetuskäytöksessä.
Valitettavasti konepajan esittelijälle
sattui kuitenkin jokin este, emmekä
päässeet konepajaa näkemään. Joka
tapauksessa olimme käsittäneet pajan
luonteen väärin, sillä se oli ilmeisesti
tarkoitettu vain huoltotöihin.
Kampusalueella sijaitsevat asuntolarakennukset olivat ainakin yhteistiloiltaan viihtyisiä. Jokaisessa talossa
oli Sali, jossa asukkaat ruokailivat
yhdessä päivittäin. Uudet opiskelijat
kiersivät ensimmäisen lukukautensa
alussa talot läpi, ja päättivät sen
jälkeen mihin haluaisivat asettua.
Oppaamme selostuksen mukaan
taloissa vallitsi hyvä yhteishenki, ja
niiden välillä terve kilpailu. Myös
muiden yliopistojen kanssa kilpailtiin
paitsi opintomenestyksessä, myös
opiskelijaelämän puolella. Caltechin
ja Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) välillä vallitsi oppaamme
mukaan jatkuva jäynäkilpailu, jonka
uhriksi Fleming-talon hellimä punainen tykkikin oli joutunut.
Yritysvierailujen lomassa Caltech oli
mielenkiintoinen kohde, vaikka esittelykierros painottuikin miljööseen
toivomamme laboratoriokierroksen
sijaan. Organisaatiomielessä se oli
Tärkeimpiä tutustumiskohteita:
Haas Automation
Caltech			
Los Angeles(California)
Boeing			
Seattle(Washington)
John Deere 		
Moline(Illinois)
Caterpillar		
Peoria(Illinois)
KCI Konecranes		
Springfield(Ohio)
Toyota
Georgetown(Kentucky)
Wärtsilä		
Miami(Florida)
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esimakua myöhemmistä vierailuistamme; mihin ikinä menisimmekin,
meidät ottaisi vastaan vieraita päivätyönään kierrättävä ystävällinen
opas.
San Francisco
Seuraava kohteemme Los Angelesin
jälkeen oli San Francisco, sekin Kaliforniassa. Kun Los Angeles tuntui
monin paikoin tyhjine katuineen
autiolta ja nuhjuiseltakin oli San Francisco jotain aivan muuta. Kaupunki
tuntui tutummalta, keskustassa oli
pankkien pilvenpiirtäjien sijasta
kauppoja, kahviloita ja ennen kaikkea
ihmisiä. Mäkinen kaupunki antoi jo
matkalla lentokentältä hotelliimme,
Mason Streetin King Georgeen, itsestään eloisan vaikutelman.
Meille oli käynyt myöhäisessä
vaiheessa ennen matkaamme ilmi,
ettei meillä olisi San Franciscossa
yritysvierailua, joten käytimme aikamme nähtävyyksiä kierrellen, ja
positiivinen ensivaikutelma vahvistui
kaupungin käydessä tutummaksi.
Nähtävää oli paljon, eikä levähdyspaikkoja tarvinnut etsiä.
Tutustuimme koko joukon voimiin
yhteen San Franciscon tunnetuimmista nähtävyyksistä, Alcatrazin vankilasaareen. Saarelle pääsi venekyydeillä,
ja jonot nähtyämme olimme helpottuneita siitä että olimme varanneet
lippumme etukäteen. Väen paljous oli
huomattava myös saaren satamassa,
mutta itse vankilakierroksella oli

Haas automationin tuotantosolu
väljää. Meille jaettiin kuulokkeet ja
soittimet, joista voimme kuunnella
valmiiksi nauhoitettuja opastuksia.
Oppaina äänitteillä olivat saaren
entisiä asukkaita, niin vankeja kuin
vartijoitakin. Oppaiden oma kokemus vankilaelämästä teki kierroksen
erittäin mielenkiintoiseksi, ja se oli
muutenkin kaikin puolin erinomaisesti
järjestetty. Luonnollisesti uloskäynti
vankilasta kulki muistoesinekaupan
läpi, minkä kuittasimme osana kulttuurikylpyämme ja ostimme kotiin
tuliaisiksi vangeille aikanaan jaettuja
teräksisiä juomakuppeja.
Alcatrazin jälkeen joukkomme hajosi
omille teilleen osan lähtiessä tutustumaan Golden Gaten siltaan, osan

Avery house eli Caltechin paikallinen opiskelija-asuntola
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jatkaessa rantakadun suuntaisesti.
Veneen laiturilta Golden Gatea kohti
kävellessämme vastaan tuli pian laituri numero 39, tai Pier 39, joka toimitti jonkinlaisen nähtävyyden virkaa.
Laiturin karusellit ja hattarakojut eivät
tehneet vaikutusta, mutta sen takaa
löytyvä merileijonayhdyskunta teki.
Merileijonat ovat ilmeisesti itsekseen
asettuneet sankoin joukoin asumaan
muutamille laitureille, eivätkä ne
vaikuttaneet lainkaan piittaavan vieressä kuhisevasta miljoonakaupungista. Ajatella, että suurkaupungissa
voi nähdä näin suurten eläinten
yhteisön.
Osan joukostamme suunnatessa Muir
Woodsiin katsomaan punapuita lähti
pieni partio metrolla, bussilla ja junalla kulkien päiväretkelle Santa Claraan,
missä sijaitsee suuri huvipuisto Great
America. Huvipuiston teeman olivat
elokuvat ja televisiosarjat, ja kaikki
laitteet oli nimetty niiden mukaan.
Puisto levittätyi suurelle alueelle,
ja suuria olivat myös laitteet. Linnanmäen vuoristorataan tottuneille
lapsenmielisille teekkareille riitti puiston kieputtimista ja keksinnöistä iloa
koko päiväksi, joskin välillä ehdittiin
myös piirrättämään pilakuva matkamuistoksi. Suosikiksi äänestimme
illalla ensimmäinen vuoristoradan
jossa kävimme, Top Gunin. Vauhdin
hurmassa siirryimme laitteen portilta
takaisin jonoon vielä viimeisenä
tekonamme ennen kotiin lähtöä, niin
vetoava oli lähes veden pintaa hipova
syöksy yli leväisen ryteikön.
Nähtävyyksien kiertelyn lomassa

		
muistimme myös levätä. Soittoruokalassa päätökseen viedyn illan
jälkeen henkisesti kalkkeutuneimmat nuoret viettivät päivän huoltotoimissa pesten pyykkiä itsepalvelupesulassa, limpparia juoden ja
kaupungin keskustan myymälöissä
kierrellen. Helpon päivän jälkeen
riittikin onneksi virtaa vielä pintapuoliseen tutustumiseen San
Franciscon legendaariseen China
Towniin.
Kaiken kaikkiaan San Franciscosta
jäi hyvä mielikuva, ja se on yksi
niistä kaupungeista joihin monet meistä haluaisivat vielä palata
uudelleen.
Seattle
Kolmas kohdekaupunkimme oli
Seattle. Seattle on tunnettu grungemusiikin , kitarasuuruuden Jimi Hendrixin, Boeingin, Starbucksin ja komediasarjan Frasierin kotikaupunkina.
Seattlen tunnetuin maamerkki on
Space Needle. Koska meillä opiskelijoilla ei ollut varaa käydä ottamassa
kuvia tornista, professorimme Esko
uhrautui ja kävi ottamassa meille
kuvia tuolta 184m:n korkuisesta
tornista. Seattle oli ehdottomasti yksi
eurooppalaisimmista kaupungeista,
missä kävimme.
Kuten edellä mainittiin, Seattle on
erittäin tunnettu Boeingista, jonka
tehtaalla kävimme. Tämän takia
lentäminen ja lentokoneet ovat erittäin näkyvä osa Seattlea. Kävimmekin
Museum of flight –museossa, jossa
oli esillä aina ensimmäisistä lentokoneista uusimpiin lentokoneisiin. Museossa oli niin paljon nähtävää, ettei
millään kerinnyt yhden päivän aikana
tutustua kaikkiin mielenkiintoisiin
härveleihin.
Yksi hauska yksityiskohta
jäi myös mieleen Seattlesta. Siellä oli
kaduilla ympäri kaupunkia erilaisia
puusta veistettyjä ja maalattuja possuja. Niitä oli rakennusten kulmilla,
ovien vieressä ja oikeastaan ihan
missä vaan. Kuulemma joka vuosi Seattlessa järjestetään joku sikaparaati,
jonka takia sitten on pystytetty sikoja
ympäri kaupunkia.

If it ain`t BOEING, I ain`t going!
X:nnes excu-kohteemme oli Boiengin tehdas Seattlessa. Tämäkin
excukohde, kuten jo useat aiemmat
kohteemme, oli lähinnä turistikierros. Kaikesta huolimatta, voimme
ylpeinä kertoa nähneemme ensimmäiset lähes valmiit 787 Dreamliner:t,
sekä voimme kerskua käyneemme
Guinnesin ennätyskirjan suurimmassa rakennuksessa tilavuudeltaan,
Everett:issa.
Boeing on maailman suurin
ilmailualan yritys. Sen voitto vuonna
2005 oli $54.8 miljardia. Boeingilla
työskentelee 150 000 työntekijää, 48

osavaltiossa ja 67 maassa.
Sen suurin tehdasrakennus on, jo
edellä mainittu, Everett. Se rakennettiin vuonna 1968, jonka jälkeen sitä
on laajennettu jatkuvasti. Nykyään
sen katon alla on pinta-alaa 39.95
hehtaaria. Tämä siis tarkoittaa, että sen
sisälle mahtuisi 911 koripallokenttää.
Everett:n ovet ovat lähes amerikkalaisen jalkapallokentän kokoiset.
Rakennus on niin suuri, että sen
sisällä on oma ilmasto: lämmin ilma
ja kosteus tiivistyvät lähelle kattoa ja
muodostaa sinne pilviä. Tämän ilmiön
takia rakennukseen on jouduttu kehittelemään oma ilmastointi. Everett:issä
työntekijät liikkuvat polkupyörillä
ja niitä rakennuksessa onkin 1 300

San Fransiscon laitureilta voi bongata paikallisia auringonottajia
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kappaletta.
Excukierroksella (turistikierroksella)
meille esiteltiin muutama video ennen tehtaalle pääsyä. Tehtaalla meidät
ohjattiin ylätasanteelle, josta saimme
ihastella keskeneräisiä lentokoneita.
Kuvia tehtaalla ei saanut ottaa, sillä
eräs turisti oli tiputtanut kameransa
lähes valmiin lentokoneen siiven
päälle. Tämän seurauksena lähes
koko siipi oli jouduttu uusimaan.
Meniköhän siiven kustannuksen
turistin lompakosta? Kierros jätti
meidät hieman kylmiksi, eivätkä oppaat osanneet vastata asettamiimme
kysymyksiin.
Kierroksen jälkeen meille
esiteltiin Future of Flight:ssa, joka
oli rakennus tehtaan vieressä,
tarkemmin mitä kaikkea Boeing:n
lentokoneissa on. Tämä kierros avarsi
näkemyksiämme Boeingista enemmän
kuin excukierros kokonaisuudessaan.
Tietenkin, amerikkalaiseen tyyliin,
Future of Flight:ssa oli mahdollisuus
ostaa jos jokin moista krääsää tuliaisiksi. Mieleen painuvin myyntiartikkeli oli allekirjoittaneen mielestä oma
lentokoneturvavyö, jonka olisi voinut
ostaa minkä värisenä tahansa, vaikka
pinkkinä.
Moline
Ensimmäinen ryhmä reissulaisia
saapui Illinoisin osavaltiossa si-

John Deeren Pääkonttorin edessä oli hieno lampi
jaitsevaan, noin 42 000 asukkaan
Molineen, illan jo hämärtyessä.
Lentokentältä vuokrasimme kolme
tila-autoa jotka palvelivat meitä,
vaihtelevalla menestyksellä, aina
Miamiin lähtöömme saakka.
Öinen Molinekaan ei karaistuneita
reissumiehiä hetkauttanut, vaan reilun
moottorin iskutilavuuden ja navigaattorien avustamina kerholaiset löysivät
tiensä majapaikkaamme. Vaikka
Amerikkalaistyylinen hirsisisustus
jakoi mielipiteitä suuntaan ja toiseen,
oli hyvin nukutun yön jälkeen aika
tutustua John Deeren toimintaan.

Vähän vanhemman oloista tekniikkaa Boeingin Red Barnissa
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Tutustuminen jakautui kahteen osaan.
Ensimmäiseksi pääsimme seuraamaan
laitteiden valmistusta John Deeren
tuotantolaitokseen. Kierroksemme
tehtaalla alkoi John Deerestä ja kyseisestä tehtaasta kertovalla esitellyllä.
Tehtaassa tehtiin maansiirtokoneita,
kuten dumppereita ja tiehöyliä.
Teimme tehdaskierroksen kuten kuka
tahansa turisti. Kiersimme tehdasta
pikku traktorin perävaunussa istuen.
Oppaanamme toimi opastuksia ammatikseen tekevä työtekijä, joka osasi
yllättävän hyvin vasta vaikeampiinkin
kysymyksiin.
Koneiden runkojen valmistus
aloitettiin leikkaamalla oikeat palat
karkealevystä. Sen jälkeen levyt
menivät hiekkapuhallukseen, joka
onnistui automaattisella ja kohtalaisen pienellä laitteella sillä levyt
hitsattiin kasaan vasta hiekkapuhalluksen jälkeen. Tilaa tehtaalla kyllä
riitti sillä karkealevyt ajettiin suoraan
rekalla tehtaaseen ja perävaunu jätettiin työpisteen viereen! Tehtaasta
löytyy myös todella iso koordinaattimittauskone, siinä mahtui mittaamaan kokonaisen kuormaajan.
Päällimmäisinä asioina kierroksesta
jäivät mieleen tehtaan suunnaton
koko, työväen korkea keski-ikä sekä
hämmennys siitä miten hyvin John
Deere-lippalakki sopi puheenjohtajamme päähän.

		
Excursion toisessa osassa pääsimme
ihastelemaan John Deeren maailman
pääkonttoria, jossa näkyy suomalaisen
arkkitehdin Eero Saarisen kädenjälki.
Vierailu koostui pääasiassa konttorin
arkkitehtuurisia yksityiskohtien ja
kattavien taidekokoelmien katselusta.
Kierroksen jälkeen kerholaisia lahjottiin kekseillä ja virvoitusjuomilla sekä
mahdollisuudella istua John Deeren
erikokoisten työkoneiden ohjaajan
penkille. Pääkonttori jäi rentoutumispaikkoineen, japanilaistyylisine vesialtaineen ja ympäröivine metsineen matkalaisten mieliin erittäin inspiroivana ja
kauniina työympäristönä.
Peoria
Molinesta jatkoimme matkaa vuokraautoillamme syvemmälle Illinoisin
osavaltiota kohti Peoriaa, noin 300
000 henkistä keskiverto amerikkalaiskaupunkia. Majoitus löytyi suoraan

tienvarsi motellista, emmekä varsinaisesti suunnanneet Peorian keskusta
alueen lähellekään. Tutkimusretket
rajoittuivat paikalliseen markettiin ja
lähimpään baariin, missä sulaudumme
paikallisväeston joukkoon kaksinkertaisen ylivoiman turvin. Hyvin nukutun
motelliyön jälkeen aamiasella odotti jo
tutun oloinen amerikkalainen vohveliaamianen, minkä voimin jaksoimme
itse teollisuuskohteeseen asti.

valujen alihankintana teettämisestä,
koska ovat säilyttäneet sen omistuksessaan. Itse valimo koostui useista eri
linjastoista, joiden väleillä oli varastointialueet. Laadun tarkkailuvaiheita
oli useissa eri kohdissa ja kehuivat
saavansa palautteen mahdollisista
moottorikokoonpanossa havaituista
valujen laatuvirheistä saman tien sekä
pystyvänsä muuttamaan heti seuraavan sulaerän seostusta.

Caterpillar

Valimon jälkeen ajelimme Peorian
keskustaan Caterpillarin pääkonttorille lounastamaan, josta jatkoimme
edelleen kaupungin toiselle laidalle
moottoritehtaalle. Tehtaassa valmistetaan isoja V8 moottoreita, joita
käytetään useissa Caterpillarin tuotteissa. Tuotanto rakentui useita maileja pitkän linjaston ympärille asiaan
kuuluvineen materiaalipuskureineen.
Viimeinen kolmesta eri kohteestamme
Caterpillarilla oli puskutraktoreiden
kokoonpanotehdas. Traktoreita valmistettiin hitaasti liikkuvien linjastojen
päällä, joiden vieressä odottivat
seuraavina työvuoroina tarvittavat
komponentit. Kokonaisuutena Caterpillar jätti itsestään erittäin hyvän
kuvan oli yksi matkamme parhaista
kohteista – saimmehan mukaamme
myös ajattoman tyylikkäät Caterpillar
VIP -lippikset!

Excursiomme 3. varsinainen teollisuuskohde oli Caterpillar, joka on Peorian
suurin työnantaja. Vierailumme alkoi
heti aamutuimaan kun 2 firman mustaa
pakettiautoa saapui saattamaan meitä
ensimmäiseen kohteeseen, valimoon.
Caterpillarilla on Peoriassa oma moottorilohkojen valmistamiseen erikoistunut valimo. Ilmeisesti he kokevat valimon pitämisen ydintoiminnakseen tai
eivät ole laskelmoineet saavansa hyötyä

Chigago
Ajettuamme ikuisuudelta tuntuneen
matkan loputtomien maissipeltojen
keskellä, saavuimme vihdoin paikalliseen Lahteen, eli Chicagoon.
Pienten ”tuppukylien” jälkeen Chicago korkeine pilvenpiirtäjineen ja
vilkkaine yöelämineen oli jo odotettu
välietappi. Lähes kolmen miljoonan
asukkaan Chicago oli ensivaikutelmaltaan siisti. Michigan-järven rannalla oli kauniita kävelykatuja ja
hulppeat huvijahdit kiillottivat kuvaa
entisestään. Yritysvierailua Chicagoon
ei valitettavasti saatu järjestettyä, vaan
kyseessä oli kahden päivän mittainen
kulttuurimatka.
Kulttuuriin pääsi hyvin käsiksi esimerkiksi kiipeämällä USA:n korkeimpaan (442 m) pilvenpiirtäjään, Sears
Toweriin, josta näkymät aukenivat
joka puolelle kaupunkia.

Teräpala-automaatista saa nopeasti välipalaa
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digitaalisen
hammaskuvantamisen
ylivoimaa
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Toinen nähtävyys, jota voimme
lämpimästi suositella, on luonnonhistoriallinen museo, jossa on muun
muassa näytillä maailman parhaiten
säilynyt ja suurin Tyrannosaurus rex.
Ehkä kuitenkin parhaiten kaupunkiin
tutustui paikallisen oppaamme avulla,
joka opasti meidät turvallisesti läpi
vilkkaan ja vaarallisen Chicagon yön,
vieläpä kahteen kertaan.

zaa, puikkelehdimme autoillamme lukemattomien
kaistojen välissä etsien ulospääsyä
kaupungista. Vaikka navigaattorimme
olivatkin poissa pelistä ympäröivien
pilvenpiirtäjien takia, onnistuimme
löytämään oikean tien Springfieldiin.

Chicagossa omia autoja emme tarvinneet, vaan matkanteko sujui hyvin
julkisilla ja kävellen. Kaupunki tuntui muutenkin hyvin eurooppalaiselta ja paikallisetkin ihmiset jaksoivat
kävellä kaduilla taas seuranamme.
Keskustan kadut olivat täynnä hienoja
kauppoja ja ravintoloita, eikä hintataso ollut edes opiskelijan silmissä
liian korkea. Eräässä ravintolassa,
jossa oli esitietojemme mukaan erittäin isot pannupizzat, tarjoilija väitti
ettemme jaksaisi syödä kokonaista
pizzaa edes kahteen pekkaan. Oikeassa oli mokoma ja oksennushan
siinä meinasi tulla.

Saavuimme Springfieldiin autokunnittain vapaassa marssijärjestyksessä.
Paikalle saapuessamme olimme
ajaa ohi, vaikka GPS opasti meitä
vääjäämättä oikeaan paikkaan. Syy
oli ilmeisesti se, ettei Simpsoneista
tuttuja ydinvoimaloiden jäähdytystorneja näkynyt missään. Super
8 motelli tarjosi ylikuuman porealtaan ja virkistävän uima-altaan,
väsyneiden matkamiesten rentoutumiseen. Springfieldin yllätyksistä
suurin ei ollut yöelämän puuttuminen,
vaan TKK:lta tuttuun opiskelijaan
törmääminen motellin ala-aulassa.

Kun mahat oli saatu täyteen pannupiz-
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Springfield (OHIO)

Seuraavana aamuna lähdimme
virkeinä ja hyvin levänneinä kohti

KCI:n tehdasta. KCI:llä paikallinen
tehtaanjohtaja esitteli meille global
sourcing strategiaa ja usean brändin tuomaa markkinaetua. Antoisan
yritysvierailun lopuksi isäntämme
lahjoitti kaikille oman KCI putkikassin, joka tuli usealle todella tarpeeseen yllättävästä matkatavaroiden
paisumisesta johtuen. Liekö johtunut

Caltech:n pihalla lojui monenmoista pihakoristetta

		
huonosta pakkauksesta, euron hyvästä
kurssista vai jostain oudommasta
Jenkki-ilmiöstä? Vierailun päätyttyä
suuntasimme ilmastonmuutosta edistävien peltilehmiemme keulat kohti
Cincinatia.
Cincinnati
Cincinnati sijaitsee Ohion osavaltiossa ja onkin sen kolmanneksi
suurin kaupunki. Matka ei kuitenkaan
sujunut täysin moitteettomasti, sillä
yksi autoistamme alkoi päästää oudon
hajuisia kaasuja sekä bensamittari
laski yllättävän nopeasti. Pian tämän
havaittuamme soitimme vuokrafirmaan että uutta autoa kaivataan.
Kuitenkaan keskelle ”ei mitään” on
mahdotonta saada autoa nopeasti,
joten rohkeimmat sankarit ajoivat
auton kaupunkiin ja vaihtoivat sen
toimivaan menopeliin.
Cincinnatissa polskimme taas hotellin
uima-altaalla, söimme yhdessä kiinalaisessa ravintolassa sekä illan huipentumaksi suuntasimme keilaamaan.
Keilahallin löytäminen ei kuitenkaan

John Deere:n varhaisemaa tuotantoa
ollut, edes navikointilaitteen avulla,
kovin helppoa ja jouduimme turvautumaan paikallisväestön apuun. Mutkien kautta kuitenkin keilahalli löytyi
ja iloksemme huomasimme että
samana iltana Cincinnatin opiskelijat
olivat löytäneet Keilauksen syvät
salat, sillä keilapaikassa oli varsinaiset bileet illan edetessä. Paikal-

lisiin opiskelijoihin tutustuttuamme,
saimme (osa porukasta, ne ketkä
eivät lentäneet aamulla) turistikierroksen Cincinnatin kaupungin ylle.
Maisemaa ihaillessa taikuri Haskinen (nimi muutettu) päätti ihailla
maisemia vielä vähän korkeammalta,
lipputangosta. Tästä ja kyydistä,
jonka paikalliset meille antoivat

Matkalle KCIlle viimehetken palaveri parkkipaikalla

19

		

(ei ehkä pelkkää maitoa juotuaan),
selvittyämme seuraavana päivänä olo
oli mikä loistavin lentämistä varten!
Kiitos siis Cincinnati hienoista keilabileistä!

ohjeistettiin työntekijöitä olemaan
ikinä, missään olosuhteissa katkaisematta tuotantolinjaa. Havaittaessa virhe, asia hoidetaan tavalla
tai toisella, mutta tuotanto ei saa
kärsiä. Toyotan filosofiassa taas
kehotettiin pysäyttämään linja, että
virheet tulisivat näkyviksi. VTK lähti
selvittämään kuinka usein Toyotan
linja tosiaan pysähtyy vai perustuuko
Likerin arvostettu opus valheelle.
Toyotan tehtaat löytyivät Georgetownista Kentuckystä, jonne ne
oli perustettu 1986. Saavuimme
tehtaalle yhdellä Toyota Sienna
minivanilla ja kahdella entisen
Chrysler Corporationin minivanilla.
Minivanimme toimivat esimerkkeinä
Toyotan amerikan valloituksesta.

Dodge ja Chrysler olivat käytännössä sama auto. Näissä sisätilojen
yleisilme oli muovinen, melua riitti
ja koneena toimi 3,3 litrainen 170
hevosvoimainen V6. Toyotan Sienna tuntui paljon laadukkaammalta autolta. Moottorissa oli 100
hevosvoimaa enemmän tehoa ja auto
kulutti pari litraa vähemmän sadalla
kilometrillä. Toyota ei jättänyt tielle
ja mikä tärkeintä, mukitelineitäkin
oli enemmän.
Tehtaalta halusimme ammentaa kaiken mahdollisen tiedon. Vierailijoita
kyydittiin sujuvasti vaunussa muoviosien valmistuksen, kokoonpanon
ja ruokalan läpi. Tahtiaika tehtaalla
oli 55 sekuntia, mikä tarkoittaa sitä,
että linjalta tulee valmis auto joka
55. sekunti. Valmiit autot lähetetään
välittömästi rautateitse matkaan, jolloin tehtaan piha ei toimi varastona.
Osat tulevat tehtaalle ympäri maailmaa ja varastot ovat pyörien päällä tai
lentokoneessa. Tämä himan epäilytti,
sillä japanista meriteitse saapuvat
osat tuskin voivat tulla tehtaalle juuri
oikeaan aikaan. Tuotannon suunnittelu on haastavaa, koska tarjolla on
eri mallivaihtoehtojen lisäksi valtava
määrä eri väriyhdistelmiä. Toyota on
ratkaissut asian niin, että tuotanto ei
edes pyri toimimaan tilausperusteella, vaan jälleenmyyjät tilaavat
autot varastoihinsa. Asiakkaalle
etsitään hänen haluamansa vaihtoehto kaikkien amerikan jälleenmyyjien
varastoista. Floridalainen ostaja voi
saada auton, mikä on ehtinyt käydä
Kalifornialaisen liikkeen pihalla.

Toyota
Japanilaista konepajaa nimeltä Toyota, pidetään kaiken teollisen tuotannon
esikuvana. Toyotalla on omat 14 prinsiippiään, tyytyväisimmät asiakkaat
ja oma tuotantosysteemi. Toyotan
toimintatavasta on kirjoitettu raamattu, nimeltä The Toyota Way. Tämä
kirja löytyy myös Tuotantotekniikan
laboratorion kirjastosta. Teoksessa
Jeffrey Liker esittelee Toyotan ideologiaa. Ideologia tähtää kehittymiseen
pitkällä tähtäimellä pikakorjausten
sijaan. Liker kertoo, miten Fordilla
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Vuokra-autosta etsittiin havaitun hajun lähdettä

		
Jälleenmyyjät taas tilaavat sitä, mitä
Toyota tekee.
Objects in the mirror are getting
smaller and smaller
Miami
Lentokenttäseikkailujen jäljiltä saavuimme Miamiin peräti kolmessa
osassa ja silloin kun ensimmäiset
kävivät jo tutustumassa amerikan
atlantin puoleisiin rantoihin viimeiset
värjyivät vielä lentokentän odotustiloissa. Miamin rantahiekka kutsui
meitä suoraan hotellin takaa moneen
otteeseen ja muutama otti aurinkoa
sen verran innokkaasti että iho ehti
jopa hieman punertua. Toisin kuin
monessa muussa matkalla vastaan
tulleessa kaupungissa Miamin joukkoliikennejärjestälä vaikutti hyvinkin
toimivalta ja hotellilta pääsi hyvin
sekä lentokentälle, että tutustumaan
turisteille tarkoitettuun kauppakatuun
ja sen varrelta löytyvään runsaseen
ravintolavalikoimaan. Tämä tämän
matkan ensimmäinen vierailu varsinaiseen turistikohteeseen osoitti, että
vaikka apuna oli runsas valuutan
vaihtokurssi, yhdysvallat tosiaan on
kapitalismin luvattu maa. Osa porukasta innostui vuokraamaan auton ja
ajelemaan sillä pitkin öisen Miamin
katuja ja otti aamulla suunnaksi ryhmän Miamin lähellä olevia saaria,
joihin pystyi ajamaan siltaketjua
pitkin.

Wärtsilä

New York

Wärtsilän Miamissa sijaitsevassa
toimipisteessä meitä oli vastassa
iloinen yllätys, kun isäntämme
oli suomalainen ja saimme kuulla
esityksen äidinkielellämme. Hän
(nimi?) oli viettänyt jo pidemmän aikaa elämästään Amerikassa, toimien
sinä aikana mitä erilaisimmissa
tehtävissä mm. helikopterilentäjänä.
Wärtsilällä hän toimi koulutusvastaavana. Tässä toimipisteessä oli
keskitytty huoltotoimintaan. Siellä
oli varasto ja turbojen kunnostusta
sekä huoltomiesten koulutustilat.
Emme siis nähneet valmisteknisestä
näkökulmasta mitään kovinkaan erikoista.

New York oli viimeinen etappimme ja
vaikka koti-ikävä saattoi jo kolkutella
takaraivossa, oli viimeinen kaupunki
sen verran iso, että ainakin tekemistä
riitti. Ensi töiksemme matkasimme
reilun tunnin metrolla ja lopuksi
bussilla New Yorkin sijasta New
Jerseyn puolelle majoittautumaan.
Vaikka välissä oli vain yksi Hudsonjoki, osoittautui toisessa osavaltiossa
asuminen hieman vaikeaksi. Joen yli
ei päässyt muuta kuin vesitakseilla ja
tunnelia pitkin kulkeminen taksilla
maksoi vähintään yhtä paljon. Paras
tapa oli kulkea bussilla tunneli jolloin hinta oli 2 dollaria suuntaansa.
Bussit eivät tietenkään kulkeneet
kovin joten taksiinkin jouduttiin
turvautumaan. Teollisuuskohteita
New Yorkista oli vaikea löytää
joten osa porukasta päätti lähteä
erilaiselle vierailulle ja löysinkin
itsensä katsomasta Late Night with
Conan O’Brien –showta keskellä
päivää studiossa. Muuten aika kului
lähinnä nähtävyyksiä metsästäessä.
Matkassa oli onneksi myös Antti,
jonka sisko oli töissä New Yorkissa
ja saimme näin oman oppaan Ison
Omenan saloihin. Hieno reissu oli
saanut mahtavan päätepisteen, josta
oli mukava lähteä kohti kotia.

Museum of Flightistä löytyi myös hieman nopeampia menopelejä

21

		

KIITOKSET
Valmistustekniikan kerho kiittää kaikkia,
joiden ansiosta tämä matka ja muut hienot
hetket olivat mahdollisia:
ABB
Bestdan Oy
CROWN Pakkaus
Grundfos
Ideal Product Data Oy
Killroy Travels
Konecranes
Machinery
Metso Automation
Moventas
Nordic Aluminium
Planmeca
Schaeffler Finland
Steris Finn-Aqua
Wihuri
Zolvia
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