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Vuoden 2018 alkaessa Valmistustekniikan kerho käänsi katseensa kohti 
seuraavaa puolta vuosisataa 50-vuotisjuhlavuoden jälkeen. Vaikka ker-
hossa siirryttiinkin uudelle ajanjaksolle, sujui vuosi silti monelta osin 
tutuissa merkeissä. Excursioita järjestettiin vuoden aikana niin koti-

maassa kuin ulkomailla, vappuna huollettiin epäkeskoa perinteisin menoin ja 
syksyllä oli vuosijuhlien aika. Kerhoon saatiin myös loppuvuodesta uusi halli-
tus ja paljon uusia jäseniä, joiden toimesta kerhon toiminta jatkuu taas seuraa-
van vuoden ajan. 

Yksi VTK:n vahvuuksia on aina ollut kyky sitouttaa jäsenet kerhon toimintaan 
myös valmistumisen jälkeen. Oli ilo nähdä myös vuonna 2018 niin monia van-
hoja jäseniä sekä epäkeskon vuosihuollossa että vuosijuhlissa. Tällaiset kohtaa-
miset nykyisten ja entisten opiskelijoiden välillä eivät tapahtuisi ilman kerhon 
olemassaoloa. Tämän lisäksi vanhat kerholaiset ovat aina valmiita auttamaan 
excutöiden ja mainosmyynnin kanssa, mikä on korvaamattoman arvokas apu 
VTK:n toiminnalle.

Jokavuotinen VTK:n ulkomaan excursio suuntautui vuonna 2018 Japaniin ja 
reissusta voitte lukea myöhemmin tästä julkaisusta. Kuitenkin pähinäkuores-
sa, matka sisälsi kahdeksan eri yritysvierailua ja saman määrän kaupunkeja, 
eli Japania tuli nähtyä hyvinkin laajasti. Ulkomaan excursiot ovat monelle ker-
holaiselle opiskeluajan kohokohtia ja varmasti näin myös tämänkin vuoden 
osallistujille. 

Tutkintouudistuksesta ja sen vaikutuksesta VTK:n toimintaan on puhuttu jo 
monta vuotta, mutta pikkuhiljaa kerhon toiminta on sen jäljiltä vakiintunut 
uuteen muotoonsa. Vaikkei pääaineita enää samalla tavalla enää valitakaan, 
riittää tuotantotekniikan kursseilla silti opiskelijoita. Näistä monet liittyvät 
mukaan kerhon toimintaan ja tätä kautta saadaan uusia tekijöitä. Väistyvänä 
puheenjohtajana olenkin luottavainen siihen, että VTK jatkaa toimintaansa 
vahvana myös jatkossa. 

Omalta osaltani kiitos vuonna 2018 kerhon toiminnassa mukana olleille. Halli-
tus, toimihenkilöt, nykyiset ja vanhat jäsenet, laitoksen henkilökunta, kunnia-
jäsenet ja yhteistyöyritykset, ilman teitä ei VTK:n toiminta olisi mahdollista. 
Vuonna 2019 on odotettavissa jatkoa kerhon hyville perinteille ja toivottavasti 
kerholaisia tulee sankoin joukoin paikalle vuoden aikana järjestettäviin tapah-
tumiin. Nähdään viimeistään tulevana wappuna K2:n edustalla.

Tuukka Löytynoja
Valmistustekniikan kerhon puheenjohtaja 2018

Puheenjohtajan tervehdys Pääkirjoitus

Jälleen yksi vuosi Valmistustekniikan kerhon historiassa takanapäin. 50v-
juhlasta toipuneen VTK:n toiminta alkaa olla viimeistäänkin löytänyt 
jalansijansa ja toimijansa tutkintouudistuksen jälkeisessä ajassa. VTK:n 
toiminnalle on tilausta aivan entiseen malliin, vaikka viime vuodet aihe-

uttivatkin lievän uhkakuvan kerhon tulevaisuudelle.

Ja miksi VTK:lle ei olisi tilausta? Tuotantotekniikan alalla menee ainakin opis-
kelijan näkökulmasta kovaa. VTK:n sähköpostilistoille paukahtelee jatkuvasti 
työmahdollisuuksia ja dippapaikkoja. Alan työllisyystilanne tuntuu olevan 
erittäin hyvä. Lisäksi valmistava teollisuus ei tule maailmasta häviämään, ja 
tuotantotekniikan diplomi-insinööreille on kova tarve teollisuuden murrok-
sessa organisaatioiden etsiessä aina vain älykkäämpiä ratkaisuja. VTK:n toi-
minta tuo loistavasti yhteen opiskelijat, alumnit ja alan yritykset.

Vuoden ehdoton kohokohta myös allekirjoittaneelle oli Japanin pitkä excursio. 
Japanista erityisesti jäivät mieleen excut, ruoka, ihmiset, karaoke, Shinkansen 
ja tietyt kulttuurilliset erot. Tokion keskustassa pääsimme muun muassa pe-
laamaan etsi roskakori -peliä, jonka voittaja nousi porukassa aina suureen suo-
sioon. Paikalliset ilmeisesti kantavat roskia mukanaan koko päivän aina kotiin 
saakka, sillä roskakorien puutteesta huolimatta joka paikassa oli aina siistiä.

Jos Japanin kulttuuria voisi kärjistäen tiivistää yhteen toteamukseen, menisi 
se jotakuinkin niin, että todennäköisesti kaikki stereotypiat, jotka Japanista 
on kuullut, pitävät paikkansa. Asiaan voi tutustua kätevästi kotisohvalta, sillä 
mm. Youtubesta löytyy aikalailla prikulleen japanilaista kulttuuria kuvailevia 
12 things NOT to do in Japan -ohjevideoita, jotka jokaisen reissuun lähteneen 
olisi varmaan kannattanut katsoa mielummin ennen excua kuin sen jälkeen.

Julkaisumme aihe on tänä vuonna Japani-teemaan sopivasti Leanin tulevaisuus. 
Julkaisu sisältää mm. ajankohtaisia artikkeleita Lean-ajattelun tuomisesta käy-
täntöön. Nykypäivän tiukoilla markkinoilla älykkäämmät ja tehokkaammat 
ratkaisut korostuvat yritysten hakiessa kilpailuetua toisiinsa nähden. Tämän 
lisäksi julkaisusta löydät tutkimusterveisiä tuotantotekniikan laitokselta sekä 
tuttuun tapaan excukertomuksen Japanista, mainoksia alan yrityksiltä, onnit-
teluja, kiitoksia ynnä muuta. 

Makoisia lukuhetkiä ja kiitokset kuluneesta vuodesta hallitukselle, laitoksen 
henkilökunnalle, yhteistyöyrityksille ja kaikille toiminnassa mukana olleille!

Paavo Pietikäinen
Valmistustekniikan kerhon päätoimittaja 2018
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Esko Niemi & co.
Professori
Aalto-yliopisto

Teollinen internet konepajoissa

Professori Esko Niemi, Laboratorioinsinööri Pekka Kyrenius, Tekn. yo. Lauri 
Isojärvi, Tekn. yo. Jouni Hannonen, Tekn. yo. Jukka Helle, Tohtorikoulutettava 
Kalle Jalava, Professori Kary Främling, Tutkija Roy Björkstrand.

Tämä kirjoitus linjaa teollisen internetin käyttöä konepajoissa ja esittelee 
joitakin käytännön teknisiä toteutuksia Aalto-yliopiston Konetekniikan 
osastolla.

Teollisella internetillä (industrial internet, indust-
rial internet of things - IIoT, Industrie 4.0, cyber 
physical systems jne.) tarkoitetaan alatasolla te-
ollisten laitteiden kytkemistä toisiinsa internet-
tekniikoilla. Toisin sanoen esineiden internetin 
(internet of things, IoT) soveltamista teollisuudes-
sa. Laitteet voivat olla esimerkiksi tietokoneeseen 
kytkettyjä passiivisia antureita tai autonomisia 
tietokoneohjattuja koneita, ja tiedonsiirto voi olla 
koneiden kahdensuuntaista kommunikaatiota tai 
yksisuuntaista tiedonkeruuta. Tiedonsiirto voi 
olla säännöllisin väliajoin tapahtuvaa tai jom-
mankumman pään aloitteesta alkavaa reaktiivista 
keskustelua. Laitteet voivat olla myös kuljetusvä-
lineen, työkalun, työkappaleen tai ihmisen muka-
na liikkuvia. Käyttötarkoitus konepajassa voi olla 
tyypillisesti käytönseurantaa huollon tarpeisiin, 
prosessin käytön tarpeita palvelevaa tai tuotanno-
nohjauksen tiedonvälitystä. 

Tietoverkkoja on käytetty konepajoissa pe-
riaatteessa samoihin tarkoituksiin ennenkin, esi-
merkiksi automaattisen FM-järjestelmän ohjaami-
nen on edellyttänyt toimivaa ajantasaista tilatietoa 
ja ohjaussignaalien välitystä. Uutta tai ainakin 
tyypillistä teolliselle internetille on se, että käy-
tetyt tekniikat ovat standardoituja ja avoimia in-

ternet-tekniikoita ja komponentit halpoja. Tietoa 
kerätään automaattisesti ilman ihmisen panosta. 
Tietomäärät ovat suuria ja tieto talletetaan pilveen 
tietokantaan, josta sitä voidaan hyödyntää joko 
järjestelmään integroituina palveluina tai avaa-
malla rajapinnan kautta pääsy tiedon käyttäjille. 

Tiedonkeruun automatisointi teollisen in-
ternetin konsepteilla mahdollistaa ennen saavut-
tamattomissa olleen suuren operatiivisen datan 
tarkkuuden ja reaaliaikaisuuden. Tämä edelleen 
mahdollistaa jatkuvan koneiden ja prosessien ti-
lan seurannan, valmistettavien tuotteitten paikan 
seurannan ja työntekijöiden seurannan. Yhdiste-
lemällä dataa saadaan luotettavaa tietoa erilaisten 
tuottavuusanalyysien, virtaus- ja läpäisyaika-ana-
lyysien ja laadunvarmistukseen liittyvien analyy-
sien tekemiseksi. Itsestään selvää on, että tämä an-
taa aivan uudet eväät tuottavuuden kehittämiselle 
ja vaikkapa reaaliaikaisen proaktiivisen tuotanno-
nohjauksen toteuttamiselle.

Kuva 1 alla esittää prosessiteollisuudes-
ta tuttua valvomokonseptia teollisen internetin 
avulla konepajaan sovellettuna. Datankeruupis-
teitä on luonnollisesti useita ja ”valvomo” voi olla 
mikä tahansa soveltuva tietokone.

Kuva 1. Konepajan tiedonkeruujärjestelmä teollisen internetin puitteissa.
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Tuotannonohjauksen osalta edellä kuvattu kon-
septi antaa entistä paremmat edellytykset tarkalle 
karkeasuunnittelulle. Toisaalta lattiatason ohjauk-
sessa voidaan säilyttää hajautettu malli ja robus-
tisuus, mutta hyötyä reaaliaikaisesta tilannetietoi-
suudesta ja ohjata reaktiivisesti paremmin kuin 
nykyisin käytössä olevilla yksinkertaisilla priori-
sointisäännöillä. Konseptia on mielekästä sovel-
taa koko toimitusketjun toiminnan suunnitteluun, 
seurantaan ja ohjaamiseen. Tällöin hajautettu oh-
jaus on luonnollinen valinta, koska toimijat ovat 
yleensä itsenäisiä yrityksiä. 

Teknisiä toteutuksia FIN3D-projektissa
Aalto-yliopiston Tuotantotekniikan ryhmässä on 
vuonna 2018 tehty erilaisia teollisen internetin 
tiedonkeruusovelluksia Business Finlandin ja te-
ollisuusyritysten rahoittamassa tutkimusprojek-
tissa FIN3D. Tavoitteena on ollut oppiminen ja 
kokemusten siirtäminen suomalaiseen konepaja-
teollisuuteen. Seuraavassa kuvaillaan rakennettua 
järjestelmää, jonka arkkitehtuuri näkyy kuvassa 2.

Järjestelmän ylin taso on rakennettu The 
Open Groupin O-MI (Open Messaging Interface) 
ja O-DF (Open Data Format) standardien varaan. 
O-MI on tarkoitettu esineitten väliseen kommu-
nikaatioon ja O-DF kuvaamaan esineitä ja toi-
mimaan O-MI:n hyötykuormana. Molemmat on 
määritelty XML:n avulla ja tarkoitettu vaihtoeh-
doksi esineitten internetin standardiprotokollaksi 
[1, 2, 3]. O-MI-standardin viestit välitetään HTTP 
POST-viestillä. Palvelimia ja asiakasohjelmia, jot-

ka tukevat standardia kutsutaan O-MI solmuiksi 
(engl. O-MI node). Viestien tietosisältö on O-DF-
objekteja hierarkkisena rekursiivisena rakentee-
na. Viestejä voidaan työntää tai vetää muutosten 
tapahtuessa tai säännöllisin aikavälein tarpeen 
mukaan. 

Aallon Tuotantotekniikan laboratorion 
toteutus on toistaiseksi vain tiedonkeruu- ja mo-
nitorointisovellus. Monitoroitavat kohteet kyt-
kettiin pääosin Raspberry Pi -yhden piirilevyn 
Linux-tietokoneisiin, ja ne edelleen wifi:llä Aallon 
internettiin ja omaan O-MI-virtuaalipalvelimeen. 
Raspberry Pi -Linux-koneissa ajetaan Bash-skrip-
tiä, joka luo O-DF rakenteen mittauskohteille ja 
O-MI write-pyynnön lähetettäväksi curl-ohjelmal-
la. Mittausten arvojen säilömiseen ja O-MI raja-
pinnan tarjoamiseen käytetään professori Kary 
Främlingin tutkimusryhmän Aalto-yliopiston 
Tietojenkäsittelytieteen laboratoriossa kehittä-
mää O-MI- ja O-DF-standardien viitetoteutusta 
[4]. Viitetoteutus käyttää viestien varmistamiseen 
asiakassertifikaatteja, jotta kuka tahansa ei voi-
si kirjoittaa viitetoteutukseen. Täten Raspberry 
Pi:lle luodaan yksityiset salausavaimet sekä alle-
kirjoituspyynnöt, jotka hyväksytään viitetoteu-
tusta ajavan palvelimen sertifikaattivarmentajalla. 
Viitetoteutuksessa on selainpohjainen käyttöliitty-
mä tietoliikenteen seuraamiseen ja manuaaliseen 
komentojen syöttöön, ja se kirjoittaa Tuotantotek-
niikan laboratorion sovelluksessa mittaustiedot 
myös Influx-aikasarjatietokantaan. Erilaisten de-
monstrointien ja käytettävyyden helpottamiseksi 
kehitettiin työkalut, joilla tietoja voidaan ladata 

tietokannasta .csv-tiedostoihin ja visualisoida 
Grafana-alustalla.

Tiedonkeruukohteet pyrittiin valitsemaan 
monipuolisesti, jotta ne kattaisivat edustavan 
otoksen teollisuudessa käytännössä esiintyviä 
tapauksia. Näitä luonnehditaan seuraavassa ly-
hyesti. Tarkemmat tiedot toteutuksista tulevat 
olemaan saatavilla FIN3D-projektin julkisessa 
loppuraportissa.

Käyttöliittymä
Manuaalisesti operoitavien laitteiden tueksi ja tie-
don syötön käyttöliittymäksi ohjelmoitiin yksin-
kertainen nettisivu. Käyttöliittymällä lähetetään 
yksittäisiä O-MI-standardin write-pyyntöjä, jot-
ka sisältävät ennalta määrätyn O-DF-standardin 
rakenteen mukaista dataa palvelimelle. Tämä 
rakenne sisältää yksittäisen kappaleen vaihekoh-
taisia tietoja prosessin kulusta, käytetystä laittees-
ta ja asetuksista sekä mahdollisista mittauksista. 
Koska kyseessä on yksinkertainen nettisivu, voi-
daan käyttöliittymää käyttää niin puhelimelta 
kuin Raspberry Pi:ltä, kunhan käytettyyn selai-
meen on asennettu palvelimen tunnistama asia-
kassertifikaatti. Seuraavassa kuvatut kappaleiden 
identifiointi ja manuaalinen mittaus ja vanhojen 
koneiden käyttö voidaan näin yhdistää toisiinsa ja 
syöttää esimerkiksi valmistusvaiheen tyyppi kä-
sin valikosta valitsemalla, vakio-2D-matriisitun-
nisteella tai näppäimistöllä.

Työkappaleiden identifiointi
Osana projektia tutkittiin erilaisten identifi-
ointikoodien ja merkkausmenetelmien sovel-
tuvuutta valukappaleiden ja 3D-tulosteiden 
tunnistamiseen. Projektissa kokeiltiin mm. tavalli-
sissa verstasolosuhteissa tavanomaisesti käytettyjä 
viivakoodeja ja RFID-tunnisteita. Valujen tunnis-
taminen katkeamattomasti mallista valuaihioon 
ja lopulta viimeistelykoneistettuun lopputuottee-
seen sisältää tuotantoteknisiä haasteita käytettävi-
en merkkausmenetelmien osalta. Tähän haastee-
seen pyrittiin projektissa vastaamaan kappaleiden 
suoramerkkauksella (direct part marking). Valinta 
valettujen demonstraatiokappaleiden osalta koh-
distui Data Matrix  koodiin, ks. kuva 3. Merkkaus 
on luettavissa osittain vahingoittuneenakin ja on 
käyttökelpoinen monenlaisissa valuissa. Koodin 
lukemiseen käytettiin kappaleiden suoramerkka-
uksia tukevaa ja kuvantamiseen perustuvaa kau-
pallista koodinlukijaa, joka kytkettiin Raspberry 
Pi:in USB-liitynnällä.  Kuva 2. FIN3D-IIoT-arkkitehtuuri.

Kuva 3. Digitaalinen mittaus käynnissä, Data 
Matrix –tunnistuskoodi valettuna demonst-
raatiokappaleeseen (vas.) ja sen koodinlukija 
(oik.).

Kuva 4. Raspberry Pi -tietokone (vas. ylh.), 
jonka USB-portissa on LinkUSB-1-wire-adap-
teri, joka muuttaa 1-wire-anturiväylän ensin 
sarja- ja sitten USB-väyläksi. Keltaiset laatikot 
ovat monisensoreita. MS-TC mittaa lämpöti-
laa ja virtaa induktiivisesti (ks. kohta ”Vanhat 
tuotantokoneet”. Induktioanturi on ohuen 
johdon päässä). MS-TH mittaa ympäristön 
lämpötilaa ja suhteellista kosteutta.

Ympäristöolosuhteet
Analogisten mittaustietojen monitorointia pro-
jektissa edustaa ympäristön lämpötilan ja ilman-
kosteuden mittaus. Tämä tehdään 1-wire-väylä-
monitoimianturilla, joka kytkettiin  Raspberry 
Pi:n Linux-yhdyskäytävään ja edelleen One wire 
file system (Owfs) -virtuaalitiedostojärjestelmään. 
Koko tiedonkeräyslaitteisto näkyy kuvassa 4.
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Manuaalinen USB-mittalaite
Yksinkertaista manuaalisesti operoitavaa digi-
taalista mittalaitetta demosysteemissä edustaa 
tavallinen USB-liitynnällä varustettu työntömitta 
(kuvassa 3), josta mittaustulos syötetään edellä 
kuvatun käyttöliittymän asianomaiseen kenttään. 
Työntömitta kirjoittaa yhdellä napin painalluksel-
la mittaustuloksen tiedonsyöttöasemaan. 

Vanhat tuotantokoneet
Konepajoissa on tyypillisesti paljon tuotantoko-
neita, jotka ovat alkujaankin manuaalisesti operoi-
tavia tai niin vanhoja tietokoneohjattuja, että niis-
sä ei ole valmiita ulkoisia tietoliikenneyhteyksiä. 
Näidenkin monitorointi IIoT-ideaalien mukaan 
tapahtuu automaattisesti ja mielellään niin, että 
koneita mitataan ”ulkoisesti” ilman esimerkiksi 
langoituksia suoraan ohjaukseen. 

Puhtaasti manuaalisesti operoitavan, mutta 
sähkökäyttöisen koneen virrankulutusta voidaan 
mitata virtakaapelin ympärille asennettavalla 
induktiosilmukka-anturilla, ks. kuva 4. Tässä mit-
tauskohteena oli kahvinkeitin, joka on käytössä 
sopivan säännöllisesti.

Tuotantotekniikan laboratorion vanhan 
NC-ohjatun Okuma-sorvin käyttöä monitoroi-
daan lukemalla koneen käyttöpaneelin merkki-
valoja värivaloanturilla. Näin voidaan esimer-
kiksi päätellä, onko virta päällä, ohjelman ajon 
tila, hälytys jne. Toteutus on hieman kotikutoisen 
näköinen, mutta ei juuri haittaa koneen käyttöä. 
Merkkivalon eteen asennettavalla anturi-valo-
yhdistelmällä toteutus olisi mahdollista saada 
teollisemman oloiseksi. Harkinnassa oli myös 
konenäön soveltaminen kaiken käyttöpaneelin 
informaation lukemiseen. Tähän ei suureksi arvi-
oidun työmäärän vuoksi ryhdytty. Myös näytön 
näkyvyys koneenkäyttäjän ohi kameraan päin jäi 
testaamatta. 

Nykyaikaiset tietokoneohjatut tuotan-
tokoneet 

Tuotantotekniikan laboratorion Matsuura MX-
520  koneistuskeskuksessa on Fanuc G-Tech 31i  
ohjaus, joka on varustettu Ethernet-liitynnällä. Fa-
nuc tarjoaa Focas 2  ohjelmointirajapinnan liityn-
tään, ja tämän avulla ohjauksesta voidaan lukea 
käytännössä melkein mitä vain tietoja. Koneen 
viereen asennettiin Intel NUC  mini-PC ja siihen 
ohjelmoitiin harjoitustyönä jatkuvasti päällä ole-
va monitorointiohjelma, joka lukee halutut tiedot 
NC-ohjauksesta, parsii ne O-MI/DF-viesteiksi ja 
lähettää ne O-MI-palvelimelle. 

Toinen liityntä NC-koneen ohjaukseen to-
teutettiin jo aiemmin Ultimaker-3D-tulostimeen. 
Kyseisessä tulostimessa on Arduino-mikrokont-
rolleriperustainen ohjaus, johon liityntä tehtiin 
USB-portin kautta Octoprint-ohjelman avulla. 
Octoprint on 3D-tulostimien web-etäkäyttöön tar-
koitettu shareware-ohjelma. Se asennettiin Rasp-
berry Pi -koneeseen, joka tässäkin toimii tiedon-
keräys- ja  välityslaitteena.

Päätelmiä
Yleisenä kokemuksena toteutetuista tiedonke-
ruusovelluksista voidaan todeta, että investoinnit 
laitteisiin ja komponentteihin pysyivät yllätykset-
tömän pieninä, mutta työaikaa kului asioiden sel-
vittelyyn ensimmäistä kertaa runsaasti. Tämäkään 
ei ollut yllätys. Tekniikka vastasi pitkälti teollisen 
internetin ideaaleja, ja on helppo kuvitella vastaa-
vantyyppisten sovellusten yleistyvän konepajate-
ollisuudessa nopeasti. Kaupallisten toimijoiden 
kokemuksen karttuessa hinnat asettunevat varsin 
siedettävälle tasolle. 

Tässä kirjoituksessa keskityttiin tiedon ke-
räämiseen. Muun muassa dashboard-toteutuksia 
datan esittämiseen on tutkittu aiemmin Aallon 
tuotantotekniikan laboratoriossa [5]. Varsinainen 
tiedon hyötykäyttö esimerkiksi tuotannonohjauk-
sessa on jatkuvana tutkimuskohteena.
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[2] The Open Group. Open Data Format (O-DF), 
an Open Internet of Things (IoT) Standard. URL 
http://www2.opengroup.org/ogsys/catalog/C14A.

[3] The Open Group. Open Messaging Interface 
(O-MI), an Open Internet of Things (IoT) Stan-
dard. URL http://www2.opengroup.org/ogsys/
catalog/C14B.

[4] biotope-project.eu

[5] Tokola, H., Niemi, E., Gröger, C., Järvenpää, 
E., 2016 “Designing manufacturing dashboards 
on the basis of a Key Performance Indicator sur-
vey”, Procedia CIRP, 49th CIRP Conference on 
Manufacturing Systems (CIRP-CMS 2016), Stutt-
gart, Germany.
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Sr. Manager, External Manufacturing
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Murata Electronics Oy:n lyhyt oppimäärä 
Lean-ajattelun soveltamiseen

Murata Electronics Oy suunnittelee ja valmistaa omaan ainutlaatuiseen 3D 
MEMS (mikroelektro- mekaaninen järjestelmä) -teknologiaan perustuvia 
kiihtyvyys-, kallistus- ja kulmanopeusantureita. Tärkeimmät sovellusalueet 
ovat autoteollisuus, terveysteknologia ja erilaiset teolliset käyttökohteet. 
Yrityksemme on globaali markkinajohtaja ajonvakautusjärjestelmien ja 
sydämentahdistimien liikeantureissa. Käyttökohteissaan tuotteemme 
parantavat turvallisuutta ja elämänlaatua. Murata Electronics työllistää 
Vantaalla noin 1000 henkilöä. Olemme osa japanilaista maailman johtavaa 
keraamispohjaisten elektroniikkakomponenttien valmistajaa, Murata 
Manufacturing -konsernia, joka työllistää globaalisti noin 78 000 henkilöä.

Taustaa
Lean on Japanista Toyotalta peräisin oleva ajatte-
lutapa, jonka avulla parannetaan toiminnan laa-
tua ja kyvykkyyttä jatkuvasti. Se on ennen kaik-
kea tapa ajatella, toimia ja johtaa toimintaa. Lean 
ajattelun pääperiaatteena on tunnistaa ja poistaa 
hukkaa arvoketjusta.  

Lean ajattelutapaa on sovellettu Murata 
Electronics Oy:ssa jo noin 20 vuoden ajan monin 
eri tavoin.  Tuotannon volyymien kasvu ja uusien 
tuotteiden lanseeraukset sekä muutokset nykyi-
sissä valmistusprosesseissa ovat antaneet hienon 
mahdollisuuden jatkuvasti pohtia, miten asiat 
voitaisiin tehdä entistä tehokkaammin parasta 
mahdollista asiakasarvoa tuottaen.  Tähän Lean 
ajattelutapa on tarjonnut hyviä tapoja tavoitella 
ja kehittää toimintaa kohti kokonaistuottavuuden 
kehittymistä. 

5S ja Kaizen
5S- menetelmä tarkoittaa meillä sitä, että stan-
dardoimme kaikki tuotteiden valmistukseen tar-
vittavat työvälineet sekä työympäristön siivouk-
seen tarvittavat menetelmät sekä koulutamme ja 
valvomme niiden noudattamista säännöllisillä 
auditoinneilla. Kehitämme myös 5S-standardeja 
havaittujen puutteiden perusteella. Kaikilla tava-
roilla on siis paikka ja kaikki tavarat ovat oikeilla 
paikoillaan. Tämä auttaa havaitsemaan poikkea-
mat viipymättä, jolloin niihin voidaan puuttua ja 
asettaa korjaavat toimenpiteet. Suurin osa tuotan-
totiloistamme on puhdastiloja, ja sitä myöten siis-
teyden ja järjestyksen systemaattinen ylläpito on 
ollut meille elintärkeää.  5S-menetelmää sovelle-
taan meillä myös toimistoissa sekä laboratorio- ja 
logistiikkatiloissa. 

Japaninkielinen sana ”kaizen” tarkoittaa 
”jatkuvaa muutosta parempaan” ja siinä tavoit-
teena on systemaattisella kehittämisellä saavut-
taa kilpailuetua laadun, kustannustehokkuuden 
ja toimitustäsmällisyyden alueilla. Meillä vastuu 
tuotteen ja toiminnan laadusta sekä kehitystyöstä 
on jokaisella työntekijällä. Kehitystoiminta toteu-
tetaan Kaizen projekteina pienryhmissä, jotka pe-
rehtyvät esille tuleviin ongelmiin, suunnittelevat 
ratkaisut ja mahdollisuuksien mukaan myös to-
teuttavat ne. Työntekijän rooli jatkuvassa paranta-
misessa on etsiä uusia kehityskohteita sekä avus-
taa ongelmien ratkaisua pienryhmissä. Kaizen 

ehdotuksia saamme henkilöstöltä vuosittain noin 
1500, joista olemme toteuttaneet viimeisten vuosi-
en aikana vuositasolla 600-700 kappaletta. Oman 
haasteensa parantamiseen tuo autoteollisuuden 
tiukat vaatimukset muutoksenhallinnalle riski-
en välttämiseksi.  Jokainen parannus on samalla 
myös muutos, ja näin ollen mahdollinen laaturis-
ki.  Tasapainoilemme laaturiskien minimoimisen 
kanssa pyrkien samalla kasvattamaan toteutettu-
jen kaizeneiden määrää. 

Jokainen työntekijä osallistuu kehitysehdo-
tuksien tekemiseen.

Arvovirtakartoitukset ja imuohjaus
Lean toiminnan tavoitteena on hukan minimointi 
ja virtauksen maksimointi, jolloin läpimenoaika 
lyhentyy. Lyhyempi läpimenoaika mahdollistaa 
nopean reagoinnin niin muuttuneisiin asiakastar-
peisiin kuin mahdollisiin laatuvirheisiin. Lisäksi 
etuna on työvoiman ja koneiden kuormituksen 
tasoittuminen, varastointitilan tarpeen vähenty-
minen sekä helppo poikkeamien havaittavuus.  
Lean toiminnassa keskitytään arvotuotannon jat-
kuvaan parantamiseen. Tämä saavutetaan ei ar-
voa tuottavien asioiden eli hukan vähentämisellä.

Toimintamme kehittämisessä käytäm-
me VSM, eli arvovirtakartoitus menetelmää 
(VSM=Value Stream Mapping).  Käytännössä 
toteutamme VSM-kartoituksen kolmepäiväisen 
pienprojektien kautta. Ensimmäisenä päivänä tii-
min jäsenet perehdytetään Lean ajatteluun ja eri-
tyisesti virtaustehokkuuskäsitteeseen ja opitaan 
tunnistamaan arvoa tuottamattomia ja tuottavia 
vaiheita. Toisena päivänä kartoitetaan tutkittavan 
prosessin nykytila. Käytännössä tämä tarkoittaa 
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sitä, että kartoitetaan kaikki esim. tuotteen val-
mistukseen tai palveluun liittyvät vaiheet ajan 
suhteen tuotteen tai palvelun näkökulmasta. Näin 
saadaan yhteinen näkemys siitä, mikä on lähtöti-
lanne.  Samalla kerätään jo ylös mieleen tulevia 
kehitysajatuksia, mutta pääasiana on nykytilan 
ymmärtäminen. 

Kuvassa esimerkki, miltä nykytilan arvovirta-
kartoitus konkreettisesti näyttää.

Kolmantena päivänä suunnitellaan tulevai-
suuden tilaa.  Siinä pyritään poistamaan mahdol-
lisimman paljon toisena päivänä tunnistetuista 
ei-arvotuottavista vaiheista eli hukasta. Samalla 
koostetaan kehitysideoista listaa, jota sitten tii-
viin kolmepäiväisen työstön jälkeen lähdetään 
viemään käytäntöön.  Tyypillisimmät tuotteiden 
virtauksen estävät syyt meillä ovat liittyneet isoon 
eräkokoon, hallitsemattomiin välivarastoihin, 
epäoptimaalisiin layoutratkaisuihin sekä puut-
tuviin standardeihin niin työn tekemisessä kuin 
tuotannonohjauksessa. Asia kerrallaan olemme 
lähteneet pureutumaan isoimpiin hukan lähtei-
siin ja ideoineet mahdollisia kehitysehdotuksia. 
Joskus muutokset ovat olleet hyvin nopeita ja suh-
teellisen yksinkertaisia toteuttaa, mutta toisinaan 
vaatinee hyvin kehittyneitä ratkaisuja. Tyypilli-
sesti arvovirtakartoituksissa on saavutettu noin 
50 % läpimenoajan parannuksia noin 1-2 vuoden 
aikajänteellä. 

Yksi esimerkki arvovirtakartoituksen kehi-
tysideoiden seurauksista meillä on ollut MEMS-
kiekkovalmistuksen tuotannonohjausalgoritmin 
kehittäminen. Yritimme pitkään keksiä vaikka 
minkälaisia visuaalisia menetelmiä monimutkai-
sen valmistusvuon imuohjauksen aikaansaami-
seksi siinä onnistumatta. Lopulta keksimme hyö-
dyntää olemassa olevan MES-tietojärjestelmän 
historiaan perustuvaa läpimenoaikatietoa tuotan-

non ohjaukseen tarpeisiin. Näin saimme ratkais-
tua ongelman kehittämällä omiin tarpeisiimme 
soveltuvan tuotannohjausjärjestelmän tukemaan 
kiekkovalmistuksen tasaista virtausta. 

Myös karkeamman tason tuotannon suun-
nittelua on kehitetty muuttamalla organisaatiota 
ja roolituksia. Entisen osastokohtaisen tuotan-
nonsuunnittelun sijaan nimesimme läpi tehtaan 
tuotteille omat tuotannonsuunnittelijat. Näin 
tehostettiin ja erityisesti nopeutettiin tuotannon-
suunnittelun reagointia muuttuneisiin asiakas-
tarpeisiin sekä vähennettiin merkittävästi väärien 
tuotteiden välivarastoja.  Nämä tuotannonohjauk-
seen liittyvät kehitystarpeet tulivat esille useiden 
eri tuotantoalueiden VSM-kartoitusten yhteydes-
sä, ja ovat ohjanneet meitä etsimään laajempia vir-
tausta tukevia ratkaisuja.  

Päivittäisjohtaminen
Päivittäisjohtaminen on yksi Lean ajattelumallin 
monikäyttöisimmistä menetelmistä. Se perustuu 
johtamisen standardointiin, visualisointiin, ja 
systemaattiseen asioiden kommunikointiin sekä 
seurantaan. Erityisen hyvin siitä saa tuntumaa 
esimerkiksi kriisijohtamisessa, mutta menetelmä 
sopii hyvin myös pitkäjänteisemmän toiminnan 
johtamiseen. Jos halutaan asioita tapahtuvan päi-
vittäin, niitä pitää myös johtaa päivittäin. 

Tuotantoympäristössä meillä on monia 
käytännön sovelluksia päivittäisjohtamisesta.  On 
vuoronvaihtopalaveria, tuotannon aamupalaveri-
käytäntöä sekä erilaisia ongelmanratkaisufooru-
meita. Visuaalisilla tauluilla ja mittareilla luodaan 
nopeasti yhteinen näkemys, missä mennään, mikä 

on ongelma tai poikkeama ja sovitaan kuka tekee seuraavak-
si mitäkin.  Visuaaliset taulut tukevat keskustelua ja autta-
vat fokuksen pitämisessä. Menetelmällä parannetaan tiedon 
kulkua, lyhennetään merkittävästi reagointiaikaa ja varmis-
tetaan tarvittavien toimenpiteiden saumaton eteneminen. 

Olemme soveltaneet päivittäisjohtamista myös toimi-
henkilö- ja insinöörityöhön ja siitä on syntynyt meille oma ns. 
CFT-toimintakulttuuri (CFT= Cross functional teamwork). 
Olemme kouluttaneet henkilöstöä niin CFT tiimin jäsenenä 
kuin vetäjänä toimimiseen. Kehittämämme roolipelit ovat 
toimineet tässä hyvänä koulutusmetodina. CFT toimintata-
poja käytetään nykyään myös esimerkiksi isompiin tuoteke-
hitys- tai ongelmanratkaisuprojekteihin. Niihin perustetaan 
ns. sota-huoneita ja kriisin tullen pop-up sotahuoneita noste-
taan pystyyn vaikka käytävälle.  Päivittäisjohtamisen käyt-
töönotolla toimihenkilöympäristössä on saatu merkittäviä 
tuloksia aikaiseksi, joista näkyvämpänä asiakkaan kokeman 
laadun merkittävä parantuminen ja erilaisten projektien ai-
kataulujen pidon parantuminen.

Mitä seuraavaksi?
Lean menetelmien soveltaminen jatkuu meillä varmasti niin 
valmistusprosessien kehittämisessä kuin toimihenkilötyön 
tehostamisessa. Täydellistä harvoin tulee kerralla, ja vaikka 
tehokkuus parantuu, aina tulee seuraavia virtausta hidas-
tavia tekijöitä esiin niin valmistuksessa kuin päivittäisessä 
insinöörityössäkin. Oleellista Lean ajattelun soveltamisessa 
on tunnistaa ongelma, joka estää virtauksen ja sitten pyrkiä 
parantamaan sitä. Joskus siihen riittää visualisointi tai pieni 
layoutmuutos, mutta joskus tarvitaan isoja toimintatapa- tai 
tietojärjestelmämuutoksia. Ratkaisuja pitää olla valmis etsi-
mään kaikista mahdollisista suunnista, myös kehittyneem-
mistä teknologioista. Tällä hetkellä Muratan tuotannonkehi-
tyksen suunta on tulevaisuuden kehitysprojekteissa, joissa 
kantavia teemoja ovat muun muassa Smart Factory ja auto-
maatio sekä entistä kattavampi datan hyödyntäminen tuo-
tannon virtauksen kehittämisessä.

Ratkaisujen etsimisessä pyrimme olemaan avarakat-
seisia, pysyen kuitenkin jalat maassa, jotta ratkaisemme juuri 
sitä oikeaa ongelmaa, emmekä vain sen oiretta. Nopean ko-
keilun kulttuuria tulemme edelleen edistämään. Valmistuk-
sen kehittämisen lisäksi alamme keskittymään myös toimi-
henkilötyön kehittämiseen. Esimerkiksi miten arjen rutiineja 
voitaisiin kehittää niin ohjelmistorobotiikan kuin IOT- tai di-
gitaalisten ratkaisujen avulla. Näin vapautettaisiin insinööri-
en aikaa enemmän arvoa tuottavimpiin tehtäviin. Lean pe-
rusajatus arvovirran parantamisesta toimii loistavasti näissä 
erilaisissa tarpeissa ohjaten ajatusamme kokonaisuustehok-
kaisiin ratkaisuihin jatkuvasti toimintaamme parantaen.Kuvassa esimerkki puhdastilassa pidettävästä 

päivittäispalaverista.
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Ponsse Oyj

Vieremällä maailmanluokan konevalmistusta

Maailma on saanut viime vuosien 
aikana nauttia poikkeuksellisen 
pitkästä ja vakaasta kasvun 
kaudesta. Tämä on tarjonnut 
yrityksille mahdollisuuden paitsi 
menestyksekkääseen liiketoimintaan, 
myös mahdollisuuden käyttää tätä 
taloudellista selkänojaa yrityksen 
avainkyvykkyyksien systemaattiseen 
parantamiseen. Maailmanluokan 
yritykset ymmärtävät syvällisesti 
toimintaympäristönsä lainalaisuudet 
ja pystyvät jatkuvasti uusiutumaan 
tarkoituksenmukaisesti. Kysymys on 
pohjimmiltaan siitä, että osataan 
tehdä asiakkaan kannalta oikeita 
asioita oikealla tavalla ja oikeilla 
resursseilla. Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela.

Vakaa toimintaympäristö on vaikuttanut suotui-
sasti myös Ponssen liiketoiminnan kehitykseen. 
Ponsse on uusiutunut yrityksenä kokonaisvaltai-
sesti ja pystynyt kilpailemaan vahvasti markki-
noilla. Markkinaosuudet ovat kehittyneet positii-
viseen suuntaan ja volyymit Vieremän tehtaalla 
ovat olleet voimakkaassa kasvussa. Ponssen tuo-
tantojärjestelmää on kehitetty systemaattisesti 
vuosikymmenien aikana. Lean matkamme alkoi 
toden teolla vuosituhannen alussa ja viimeisin 
tehdaslaajennus toteuttaa näitä ajatuksia laajasti. 
Ponssen tuotantojärjestelmä, Ponsse Production 
System, PPS, määrittelee Ponssen tehtaan toimin-
nan periaatteet, joiden mukaan toimimalla var-
mistetaan sekä toiminnan että tuotteiden korkea 
laatu ja asiakkaiden kanssa sovittujen aikatau-
lujen mukaiset toimitukset. PPS pitää sisällään 
Lean-toiminnan periaatteet ja toiminnan jatkuvan 
parantamisen, 6S on viisi ässää plus safety.

Tuotantojärjestelmässä määriteltyjä asioita 
vahvistetaan edelleen tunnistamalla hakemalla 
jatkuvasti parempia tapoja tehdä asioita ja kehit-
tämällä toimintaa jatkuvasti. Tuotantojärjestel-
mämme tavoitteena on tuottaa korkealaatuisia ja 

asiakasräätälöityjä metsäkoneita sarjavalmistuk-
sen tehokkuudella. Modulaaristen tuotteidem-
me ansiosta olemme päässeet tilanteeseen, jossa 
tilaus-toimitusprosessissa asiakasräätälöinnin 
tekeminen supistuu asiakaskohtaisen konfiguraa-
tion muodostamiseen kaupantekohetkellä, aivan 
kuten autoteollisuudessa.  Kaiken perustana on 
jatkuva parantaminen ja häiriötön virtaus koko 
valmistusverkostossa.

Toiminnalle tärkeät suuret ja strategisesti 
merkittävät asiat ovat kristallin kirkkaat ja niiden 
kehitystä oikeaan suuntaan ohjataan systemaat-
tisesti pitkän tähtäimen kehitysprojektien avulla. 
Päivittäisen toiminnan parantamiseen ja työtur-
vallisuuteen liittyvät kehitysideat jalkautetaan ja 
toteutetaan välittömästi jatkuvan parantamisen 
toimintatapojen avulla. Ponssen organisaatiossa 
jokaisen työntekijän kuuluu havainnoida työym-
päristöään sekä omaa ja muiden tekemistä ja teh-
dä kehitys aloitteita toiminnan parantamiseksi, 
sekä osallistua kehitystoimenpiteiden toteutetuk-
seen. Syntyneet ideat tuodaan esille päivittäisissä 
tiimipalavereissa ja otetaan työlistalle ja toimen-
piteiden toteutumista seurataan tähän tarkoituk-

Ponssen Vieremän tehtaan pinta-ala on noin 4 hehtaaria.
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seen kehitetyn prosessin ja järjestelmän avulla. 
Kehitystoimenpiteet viedään käytäntöön nopeasti 
ja mahdollisimman matalalla tasolla organisaati-
ossa yhteistyössä tarvittavien sidosryhmien kans-
sa. Tyypillisesti toimenpiteissä on mukana työn-
tekijöitä ja asiantuntijoita tuotannon, hankinnan, 
logistiikan ja tuotekehityksen organisaatioista. 
Usein kehitystoimenpiteiden suorittaminen vaa-
tii suuria, useita tahoja koskevia päätöksiä, ja voi 
aiheuttaa muutoksia moniin toimintoihin. Näissä 
tilanteissa Ponssen toiminta-ajatus matalasta ja 
ketterästä organisaatiosta ja nopeasta päätöksen 
teosta toimii. Asiat käsitellään tarvittavien osa-
puolten kesken viiveettä ja hommat viedään maa-
liin nopealla aikataululla ja päästään nauttimaan 
kehitystyön tuloksista mahdollisimman nopeasti.

Jatkuvan parantamisen mallia on lähdet-
ty toteuttamaan myös toimittajaverkostossa. 
Toimitusketjussa toimittajat kehittyvät Ponssen 
mukana, tämä on välttämätöntä Ponssen ja vii-
mekädessä asiakkaiden kannalta. Jos joku osa 
toimitusketjussa polkee paikoillaan, siitä syntyy 
automaattisesti ketjun heikoin lenkki ja kokonai-
suus kärsii. Ponssella uskotaan pitkiin ja jatkuvas-
ti kehittyviin kumppanuuksiin, niin asiakkaiden 

kuin toimittajaverkostonkin suhteen ja toimintoja 
kehitetään yhteistyössä parasta osaamista hyö-
dyntäen.  

Jatkuva parantaminen on keskeistä, mutta 
tietyin aikavälein on myös investoitava ennak-
koluulottomasti uuteen teknologiaan ja otettava 
isompia harppauksia. Viimeisen kahden vuoden 
aikana toteutettu tehdaslaajennus on Ponssen 
historian isoin investointi. Tarpeet, joihin tehdas-
laajennuksella piti vastata, olivat heti alusta asti 
hyvin selvillä. Laaja, voimakkaasti varioituva 
tuotevalikoima vaatii tuotantojärjestelmältä mer-
kittävää joustavuutta. Työturvallisuutta ja henki-
lökunnan työhyvinvointia haluttiin parantaa ja 
tuottavuutta tehostaa. 

Aiemmin Ponssella oli tehty pienempiä 
tehdaslaajennuksia vähän kerrallaan. Tehdasra-
kennusta on vuosien saatossa laajennettu suun-
taan jos toiseen pala palalta, yhteensä 15 kertaa. 
Nykyisten rakennusten ytimessä on edelleen se 
pikkuruinen 300 neliön halli, jonka Vieremän 
kunta koneyrittäjä Einari Vidgrénille rakensi 
vuonna 1970. Se, josta kaikki alkoi ja jonka ympä-
rille jatkettiin paitsi tehtaan myös Ponsse-hengen 
rakentamista. 

Tavoitteena oli tuotannon sujuvuus ja jous-
tavuus, työturvallisuus, työntekijöiden hyvin-
vointi ja tuottavuuden lisääminen. Ohjenuorana 
oli, että missään nimessä ei tingitä laadusta. Vaik-
ka tekemisen tapaa muutetaan, edelleen pidetään 
kiinni siitä, että tuotteiden laatu pysyy korkeana.

Henkilökunta sitoutui muutokseen, kun se 
pääsi suunnittelemaan ja toteuttamaan omia työ-
pisteitään. Suunnitteluvaiheessa käytettiin hyväk-
si myös virtuaalimallinnusta. Ideoiden testaami-
nen virtuaalisesti auttoi huomaamaan, mitkä ideat 
toimivat ja mitä eivät. Virtuaalimallinnuksesta oli 
apua myös muun muassa työpisteiden työturval-
lisuuden ja työergonomian parantamisessa.

Tehdaslaajennus vihittiin käyttöön tämän 
vuoden elokuussa. Rakennusprojekti ja uuden 
tuotantolinjan käyttöönotto vietiin läpi tuotannon 
pyöriessä normaaliin tapaan. Ainut tauko oli vii-
me kesänä kesälomien aikaan, tuolloin viimeis-
teltiin tuotantolinjojen muutos. Työntekijöiden 
lomaltapaluussa oli ylimääräistä jännitystä, kun 
he pääsivät tutustumaan uusiin työpisteisiinsä ja 
kokoonpanolinjan muutoksiin.

Elokuussa käyttöön vihitty tehdaslaajen-
nus on paljon muutakin kuin leveämmällä olevat 

seinät ja lisääntynyt lattiapinta-ala. Kokoonpa-
nolinjan työvaiheistus ja muoto muuttui ja linja-
paikkojen määrä kasvoi. Sivulinjoilta syötetään 
päälinjalle runkorakenteet, ohjaamot ja nosturit. 
Harvesteripäät valmistuvat omalla linjallaan, joka 
kulkee rinnakkain päälinjan loppuvaiheen kans-
sa. Jokainen sivulinja päättyy testaukseen, jossa 
valmistunut rakenne testataan ennen siirtoa pää-
linjalle. Myös päälinja päättyy testaukseen. Moot-
toria ja hydrauliikkaa koekäytetään ja testataan 
eristetyssä tilassa turvallisuuden ja äänierityksen 
vuoksi.

Kun valmis kone ajetaan tehtaan ovista ja 
siirretään toimitusvarustelukeskukseen, se ei vie-
lä ole valmis maailmalle. Ponssen lavetit kuljet-
tavat koneet koeajosavotalle, jossa kone käy läpi 
viimeisen testauksen havuntuoksuisessa toimin-
taympäristössään. Kuormatraktoreita testataan 
osittain myös koeajoradalla.

Tehtaan sisäinen logistiikka koki suuren 
mullistuksen laajennuksen yhteydessä. Käyttöön 
otettiin uusi automatisoitu varasto. Varastoauto-
maatioon otettiin mallia autonvalmistuksesta ja 
elintarvikekaupasta. Varastoautomaatio sisältää 
15 500 pientavaran varastopaikkaa ja 3 900 lava-

Ponssen metsäkoneet valmistuvat kaikki samalta 18-paikkaiselta linjalta. Koneet testataan huolellisesti ja turvallisesti.
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paikkaa. Osakeräilyssä harmaat laatikot liikkuvat 
vauhdikkaasti hyllyväleissä, kun kokoonpanolin-
jan eri työpisteillä tarvittavat osat kerätään varas-
tosta automaattisesti. Keräillyt osat kuljetetaan 
”pyöräjunilla” kullekin työpisteelle.

Pääkokoonpanolinjan vieressä olevalla au-
tomaatiovarastolla on pituutta 70 metriä. Varasto-
tilaa on enemmän kuin silmä kerralla havaitsee, 
sillä varasto on kaksikerroksinen. Alemmassa 
kerroksessa on esimerkiksi moottorit ja renkaat.  
Alakerrassa renkailla on oma valmistelulinjansa, 
jossa ne paineistetaan ja tarvittaessa täytetään nes-
teellä konekohtaisesti. Renkaat siirtyvät hissillä 
yläkertaan kokoonpanolinjalle asennettavaksi asi-
akkaan toiveiden mukaisina kulloinkin työn alla 
olevaan koneeseen. 

Energiatalouteen on kiinnitetty uusissa ti-
loissa erityistesti huomiota. Tehtaan katolla on 
oma aurinkovoimala, jonka 640 aurinkopaneelia 
kattavat 2000 neliön pinta-alan. Voimalan teho 
on 192 kWh, mikä vastaa 100 asunnon vuosittais-
ta sähköntarvetta. Valoisa tehdashalli on valaistu 

sähköä säästävillä led-valaisimilla. Myös varas-
toautomaation jarrutusenergia otetaan talteen. 
Energiansäästöä kertyy myös tehtaan katosta, kii-
tos oikeanlaisen materiaalivalinnan. Samalla kun 
katolla käytetty katemateriaali neutraloi ilmasta 
liikenteen ja teollisuuden tuottamia haitallisia ty-
penoksideja yhdessä auringon, tuulen ja sadeve-
den kanssa, se pienentää kesäistä jäähdytystarvet-
ta, mikä sekin säästää energiaa. 

Ponssella asiakas on kaiken tekemisen 
keskiössä, asettaen organisatorisesti myynnin 
ja huollon polttopisteeseen. Näin ollen Ponssen 
ajattelumaailmassa kaikki muut toiminnot, myös 
tehdas, tukevat myynnin ja huollon onnistumis-
ta. Keskittyminen on selvä. Olemme olemassa 
asiakkaitamme varten. Uudistunut tehtaamme 
on mainio esimerkki rohkeasta riskinotosta, joka 
kantaa nyt hedelmää. Samaan aikaan uusiutuvat 
myös muut toimintomme. Tämä mahdollistaa jat-
kuvuutemme pitkällä aikavälillä. 

Vieremän tehtaan laajennuksessa varaston automaatioaste nousi merkittävästi.



VTK:n ulkomaan excursio Japanissa 2018

Isehara
Toyota

Tokio

Tsuchiura

Hamamatsu & Iwata

Nagoya

Fukui
Morioka

Excun vierailukohteet.

VTK:n ulkomaan excursio kohdistui elokuussa 2018 Japaniin. Kahden viikon 
matka käsitti yhteensä 8 kaupunkia, 10 excua ja runsaasti muistoja. Tutuksi 
tulivat niin japanilainen kulttuuri, ihmiset, ruoka, sake, asahi, yöelämä,  
karaoke kuin raidejärjestelmä ja valmistava teollisuuskin. Ulkomaan 
excursio oli jälleen kerran VTK:n vuoden ylivoimainen kohokohta.

Näkymiä Japanin kolmanneksi suurimman kaupungin, Nagoyan, korkeuksista.
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Tokio 1/3 & Tsuchiura
Nälkävuodelta tuntuneen lentoreitin Helsinki-
Doha-Tokio jälkeen saavuimme vihdoin itse koh-
teeseen. Olimme perillä Japanin aikaa tiistai-iltana 
pienen jetlagin painaessa jaloissa. Ensimmäinen 
ilta sujui tuleviin päiviin valmistautuessa syöden, 
rentoutuen sekä uuteen maahan tutustuen.

Bosch Rexroth
Japanin matkan ensimmäinen vierailukohde oli 
Suomessakin toimiva Bosch Rexroth. Bosch-kon-
serniin kuuluva saksalainen yritys on keskittynyt 
teollisuusautomaatioon sekä teollisuus- ja mobile-
hydrauliikkaan.

Kohteenamme ollut tuotantolaitos sijait-
see Tsuchiurassa, noin 70 kilometriä Tokion kes-
kustasta pohjoiseen. Tuotantolaitoksessa valmis-
tetaan hydraulipumppuja ja -moottoreita sekä 
suunnitellaan ja kokoonpannaan hydraulikoneik-
koja. Työntekijöitä on noin 300, joista pieni osa on 
vuokratyöntekijöitä.

Saavuimme tehtaalle aamulla hotellin il-

maisella bussikuljetuksella. Meidät ohjattiin si-
sään takaovesta suoraan pieneen kokoushuo-
neeseen. Isäntänämme toimivat japanilainen Mr. 
Iijima ja brasilialainen Mr. Magaton. He aloittivat 
kertomalla ensin koko Bosch-konsernista siirtyen 
sitten Bosch Rexrothiin ja Japanin osastoon.

Infoluentoa seurasi tehdaskierros, jolla pää-
simme näkemään kaikki tuotannon osastot. Kier-
ros alkoi Hydraulikoneikkojen kokoonpanosta, 
jossa työskenteli pääasiassa vuokratyöntekijöitä. 
Osastolla oli käytössä mielenkiintoinen systee-
mi, jossa vuokratyöfirmalta tilataan tietty työ, ja 
vuokratyöfirma päättää itse kuinka monta työnte-
kijää työn tekemiseen tarvitaan.

Suurin osa tehtaasta oli hydraulipumppu-
jen ja -moottoreiden tuotantotiloja. Tehtaalla val-
mistetaan useita eri malleja, joista yksi on suun-
niteltu Japanissa ja muut Saksassa. Kiersimme 
sisäisten osien koneistusosastolta kokoonpanon ja 
maalaamon kautta ulkoisten osien koneistusosas-
tolle. Opiskelijastatuksen ansiosta pääsimme nä-
kemään myös alueita, joita kaikki vierailijat eivät 
näe. Parhaiten mieleen jäi työpiste, jossa työnteki-
jät tarkastavat kameralla hydraulinesteen virtaus-
kanavia niihn jääneiden lastujen varalta.

Vierailu päättyi toimistorakennuksen pää-
aulassa otettuihin yhteiskuviin, joita edelsi isän-
tien tarjoama lounas tehtaan ruokalassa. Tarjolla 
oli possun lihaa sekä riisikuppi, ja annos oli hal-
paan hintaansa nähden kelvollinen.

Business Finland
Tokion laitamilta suuntasimme juna- ja metroseik-
kailun siivittämänä kohti keskustaa ja Suomen 
suurlähetystön kampusta. Samalla kampuksella 
sijaitsee Business Finlandin toimisto, jossa vierail-
lessamme kuulimme Suomen ja Japanin suhteista.

Business Finland syntyi vuonna 2018, kun 
valtion innovaatiorahoituskeskus Tekes ja kan-
sainvälistymistä ja vientiä edistävä Finpro yhdis-
tyivät. Kaava on yhtenäinen muiden maiden, ku-
ten Ranskan Business France -toiminnan, kanssa 
selkeyttämään toimintaa. Business Finland  jakaa 
rahoitusta Suomalaisille toimijoille, ja pyrkii tuo-
maan niitä yhteen japanilaisten sijoittajien kanssa. 
Yliopistojen kanssa tehdään myös yhteistyötä, ja 
olipa muun muassa Tokion Slushisakin Business 
Finland mukana isossa roolissa. Kiinnostus Suo-
mea kohtaan on Japanissa merkittävä, ja yhtey-

denottoja tulee kumpaankin suuntaan suurlähe-
tystön kautta.

Täkäläisellä mittapuulla suurlähetystö on 
varsin mittava ja näyttävä varsinkin Suomen ko-
koon nähden. Suomalainen design ja vienti onkin 
kovaa huutoa Japanissa. Kuka tahansa kadulla 
vastaan tuleva tietää Muumit ja etenkin Nuus-
kamuikkusen. Maahan kaavaillaan myös suur-
ta muumiteemaista huvipuistoa. Marimekko on 
myös brändinä erittäin tunnettu, mutta erityisesti 
Suomen puhtaasta luonnosta ollaan kiinnostu-
neita. Tarkkaa syytä, miksi Suomi on niin ’Big in 
Japan’ on vaikea arvioida, mutta samankaltaiset 
hieman jurot kansat tulevat hyvin toimeen teolli-
suudessakin. 

Hyvällä maineella on merkitystä etenkin 
Japanissa, jossa omintakeinen kulttuuri ja ulko-
maisten toimijoiden vieroksuminen tekevät mark-
kinoille pääsystä haastavaa. Business Finlandin 
Japanin toimipiste on tässä mielessä erityisen tär-
keä resurssi Japanin kanssa toimiville Suomalai-
sille yrityksille.

Tunnelmia ensimmäiseltä illalta. Japanin ravintoloissa riitti toinen toistaan upeampia ruokia ja ystävällisiä ihmisiä.
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Isehara
Amada

Tokioa sen kummemmin näkemättä muuten kuin 
junien ikkunoista, suuntasimme pieneen Iseha-
ran kaupunkiin ja valmistauduimme seuraavaan 
yritysvierailuun. Excukohteena oli levyntyös-
tökoneita valmistava suuryritys Amada. Kon-
taktimme Amadalle oli harmiksemme joutunut 
kieltäytymään tehdasvierailusta, ja odotuksemme 
vierailun anneista eivät olleet kovin korkeat. Ääni 
kellossa muuttui kuitenkin nopeasti, kun pääsim-
me paikan päälle.

Hotelli, jossa yövyimme, oli koko kaupun-
gin korkeimpia ja paljastui Amadan omaksi vie-
railukeskukseksi. Aamulla tehdaskierroksen si-
jaan meitä odotti messukeskuksen kokoinen halli, 
jossa oli esillä koko Amadan konemallisto punais-
ten mattojen kuljettaessa vierailijoita koneelta toi-
selle.

Amada on maailman suurimpia levytyös-
tökoneiden valmistajia. Esillä oli puristimia ja sär-
mäyskoneita sekä useita laserleikkureita. Esittelyn 
pääpainoina olivat automaattiset järjestelmät kai-
kissa laitteissa. Amadan erikoisuuksiin kuuluva 
turrettijärjestelmä puristimien ja särmäyskonei-
den työkaluille ja sekä aihioita että valmiita tuot-
teita käsittelevät automaattivarastojärjestelmät 

olivat esittelyn valttikortteja. Myös uusimmat la-
serleikkurit tekivät delegaatioomme vaikutuksen 
nopeudellaan. 

Todellisen vaikutuksen teki vierailun kruu-
naava kierros Amada-museossa hotellin toisella 
puolella. Komeita karppeja parveilevan altaan 
ympäröimä museo esitteli Amadan historiaa 
40-luvulta nykypäivään. Suuria konehankintoja 
tekeviä asiakkaita kannattaa todellakin kestitä, tai 
ainakin Amadalta löytyy siihen tarvittavat puit-
teet.

Tiukka aikataulu oli pitänyt excusakkim-
me kiireisenä ja pienessä Iseharan kaupungissa 
oleskelu torstai-iltana oli ensimmäinen kunnon 
kosketus japanilaiseen kulttuuriin. Illastimme 
Okonomiyaki-ravintolassa paistamalla itse erin-
omaisen annoksen  keskellä pöytää ja maistelim-
me sake-juomaa polvenkorkuisten pöytien äärel-
lä. Paikallisilta kuulimme, että Amada ja Nissan 
ovat huomattavat työllistäjät Iseharan kaupun-
gissa. Tämä paljastui enemmän poikkeukseksi 
kuin säännöksi, että pieniä kaupunkeja muodos-
tuu hieman syrjäisemmille seuduille yksittäisten 
suurten teollisuusyritysten ympärille. 

Japanilaiseen kulttuuriin kuuluu myös 
paikoittain vahvasti ravintoloissa istuminen pit-
källekkin iltaan arkipäivinä. Ei ole lainkaan tava-
tonta siirtyä toimistolta läheiseen sakekuppilaan, 
viettää siellä pitkä ilta ja saapua lyhyiden unien 
jälkeen takaisin työn pariin painamaan pitkä työ-
päivä.

Amadan henkeäsalpaava edustuspuutarha. Työstökoneiden tarkastuskierroksella.
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Hamamatsu & Iwata
Yamaha Motors

Hyvästeltyämme Amadan emännän, suunta-
simme jalkaisin lähimmälle juna-asemalle, josta 
otimme paikallisjunan Odawaraan. Odawarassa 
vaihdoimme ensimmäistä kertaa suurnopeusjuna 
Shinkanseniin, jolla suuntasimme Hamamatsuun. 
Vietyämme matkatavarat hostellille, lähdimme 
läheiseen izakayaan syömään. Ravintolaa pitivät 
kaksi varsin energistä kaveria, jotka kirjaimelli-
sesti poukkoilivat edes takaisin pienessä ravin-
tolassa. Vaikka englanti ei heiltä sujunutkaan, 
onnistuimme jälleen saamaan vatsamme täyteen. 
Olimme sen verran poikki yltäkylläisen Amadan 
vierailun jälkeen, että painuimme kaupan kautta 
aikaisin nukkumaan.

Aamulla hyppäsimme takseihin ja suunta-
simme Yamaha Motorsin pääkonttorille Iwataan. 
Heti ensimmäisenä isäntämme selvensi, että Ya-
maha Motor Company ja musiikki-instrumentteja 
valmistava Yamaha Corporation ovat täysin eri 
yhtiöitä, vaikka yhtiöillä onkin muun muassa var-
sin samanlaiset logot. Yamaha Motor Company 
oli siis eriytetty omaksi yhtiökseen Yamaha Cor-
porationiosta vuonna 1955. Tutustuminen yhtiöön 
alkoi kahdella esittelyvideolla, jotka kertoivat yh-
tiön historiasta sekä nykyisestä tuotetarjonnasta. 

Videoista kävi myös selväksi, että Yamahalla bis-
nesten on annettu rönsyillä. Esimerkiksi veneiden 
valmistuksesta oli opittu lasikuidun työstäminen, 
joten Yamaha oli päättänyt aikanaan ryhtyä val-
mistamaan uima-altaita. Autoteollisuudesta yhtiö 
on pyrkinyt pysymään erossa, mutta kuitenkin 
yksinomaan Yamaha valmisti Toyotan legendaa-
rista 2000GT-urheiluautoa. 

Esittelyn jälkeen suuntasimme vieressä 
olevalle moottoripyörätehtaalle. Ensimmäisenä 
vastaan tuli amerikkalaisille lapsille menevien 
pikkumopojen paikkakokoonpanopiste. Yama-
han työntekijät aloittavat uransa juurikin paik-
kakokoonpanosta, jossa he pääsevät itsenäisesti 
kokoamaan pyöriä alusta loppuun. Kerättyään 
riittävästi kokemusta työntekijät siirtyvät kokoon-
panolinjalle. Tehdaskierros oli melko lyhyt ja no-
peatempoinen. Yamahalla saimme ensimaun tyy-
pillisestä japanilaisesta linjakokoonpanotehtaasta, 
jossa työnteon tahti on korkea ja tavarat tulevat 
linjalle juuri oikeaan aikaan. Muun muassa moot-
torit tulivat liukuhihnalla viereiseltä tehtaalta aina 
juuri tiettyyn pyörään. Mieleen jäivät myös aina 
liikkuessaan melodioita soittavat vihivaunut.

Kierroksen jälkeen tutustuimme Yamahan 
museoon pääkonttorissa. Esillä oli Yamahan tuot-
teita useilta vuosikymmeniltä. Esillä olivat myös 
kaikki Yamahan kisapyörämallit, ja olipa muka-
na myös Jarno Saarisen pyörä. Vielä viimeiseksi 
söimme lounaat museon kahvilassa, tällä kertaa 
italialaisittain bolognesea. 

Yamahan futuristinen AI-moottoripyörä, MOTOROiD.
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Nagoya
Reissun puolessa välissä pysähdyimme Nago-
yaan viikonlopuksi. Koska teollisuuden lisäksi ex-
culla on tarkoitus tutustua myös paikalliseen kult-
tuuriin, oli Japanin kolmanneksi suurin kaupunki 
luonnollinen vierailukohde ja sopivasti matkan 
varrella. Valtaosa Japanin turisteista vierailee 
yleensä vain Tokiossa, Osakassa ja Kiotossa, joten 
Nagoya oli mielenkiintoinen kaupunki myös tästä 
johtuen. 

Aasialaisissa suurkaupungeissa on aina 
paljon nähtävää ja ihmeteltävää, ja niin myös Na-
goyassa. Nagoyan linna on kaupungin tunnetuin 
nähtävyys, ja excuryhmä kävi luonnollisesti tu-
tustumassa siihen. Näyttävä linna on alunperin 
valmistunut 1619, mutta kuten muukin Nagoya, 
se tuhoutui pahasti toisessa maailmansodassa ja 
on sittemmin rakennettua uudelleen. 

Reissun helteisimmät päivät sattuivat juuri 

tälle viikonlopulle, mikä hieman hidasti excuryh-
män tutustumista kaupunkiin, mutta onnistuim-
me silti jonkinlaisen käsityksen saamaan miljöös-
tä. Tutustuimme mm. Nagoyan tiedemuseoon, 
buddhalaiseen temppeliin, huikeisiin näkymiin 
kattobaarista sekä ainakin 10 korttelin laajuiseen 
kojualueeseen, jossa myytiin lähes kaikkea mah-
dollista. Nagoyassa pääsimme myös ensimmäistä 
kertaa tutustumaan perinteiseen karaokekoppiin. 
Toisin kuin Suomessa, karaoken synnyinmaassa 
Japanissa ikivihreitä klassikoita lauletaan omassa 
kopissa ilman, että kenenkään ulkopuolisen tar-
vitsee sitä kuunnella. Samanlaiselle konseptille 
voisi olla tilausta myös Suomessa. 

Japanin kävijälle Nagoya on ehdottomas-
ti vierailun arvoinen paikka esimerkiksi matkan 
varrella Tokiosta Kiotoon. Kaupungissa riittää 
varmasti nähtävää useammaksi päiväksi riip-
pumatta siitä, mikä tarkalleen on mielenkiinnon 
kohde. 

Nagoyan linna.

Buddhalainen temppeli.
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Toyota
Viikonlopusta hyvin levänneenä suuntasimme 
sunnuntaina maan kolmanneksi suurimmasta 
kaupungista Nagoyasta paikallisilla lähijunilla 
50 km itään kohti Aichin Prefektuuria ja Toyotan 
kaupunkia. Saavuttuamme pienelle Shin-Toyotan 
juna-asemalle oli selvää, että koko kaupunki oli 
rakennettu japanilaisen autojättiläisen ympärille. 
Kaupungin suurin talo, 14-kerroksinen Toyotan 
pääkonttori, tuli vastaan matkalla hotellillemme, 
joka oli myös tuttuun tapaan nimetty huomisen 
isäntämme mukaan. Kyseinen nimeämisperiaate 
ei kuitenkaan tullut meille yllätyksenä. Aikaisem-
mat vierailut Amadalla ja Yamahalla osoittivat 
sen, että japanilaisilla yrityksillä on valtava rooli 
paikallisissa kaupungeissa, ja että oman alueen 
yrityksistä ollaan valtavan ylpeitä.

Toinen viikko lähti käyntiin jälleen uudella 
ekskursiolla. Harmiksemme isäntämme tarjoilivat 
vierailua ainoastaan yleisenä turistikierroksena, 
joten ekskursion odotukset olivat luonnollises-
ti muita yksityisvierailuja pienemmät. Toyotan 
tuotantofilosofia - joka on tullut kaikille tuotanto-
tekniikan opiskelijoille varmasti tutuksi - motivoi 
kuitenkin ryhmäämme osallistumaan turisteille 
suunnatulle kierrokselle. Aamulla nautittuamme 
koti-ikäväämme tyydyttävän jenkkiaamiaisen, 
suuntasimme Toyotan Plaza hotellilta kohti Kai-
kan-museota. Museolla ryhmäämme odotti noin 
50-henkinen länsimaalaisista ja paikallisista koos-
tuva turistiryhmä. Ihmetykseksemme länkkärei-
den määrä oli museossa korkea, vaikka kaupunki 
sijaitsi syrjässä lähimmistä turistikaupungeista.

Ekskursio lähti käyntiin tunnin mittaisella 
museokierroksella, jossa osallistujilla oli vapaa 
mahdollisuus tutustua yrityksen historiaan, hen-
kilöautomallistoihin ja yleisesti Toyotaan sekä 
heidän tuotantomenetelmiinsä. Museo oli itses-
sään hyvinkin turistiystävällinen, joten tuotan-
totekniikkaan syventyneille ei museo tarjonnut 
suurta herkkua. Englanninkielisten videoiden ja 
esitteiden kautta oli kuitenkin helppo palauttaa 
mieleen Toyota Production Systemin pääpilarit 
ja perusteet henkilöautolinjan tuotantovaiheista. 
Toisella puolella museota oli esillä uusimpia To-
yotan ja Lexuksen henkilöautomallistoja, joihin 
kiertelijöiden oli mahdollista tutustua myös kus-
kin paikalta. Koti-ikävää herättivät syödyn länk-
käriaamiaisen lisäksi esillä olevat suomalaiskuski-

en ajamat Toyota Yariksen WRC-ralliautot.
Museokierroksen jälkeen talletimme nor-

maalin protokollan mukaan elektroniset laitteet 
suljettuihin lokeroihin, ja suuntasimme hyvin 
ilmastoidulla bussikyydillä kohti Toyotan ko-
koonpanotehdasta. Kokoonpanotehtaan kierros 
käynnistyi hitsauslinjan esittelyllä, jossa oli esillä 
kymmeniä autokorien pistehitsausrobotteja. Ro-
bottien suuri määrä alleviivasi museossa esitellyt 
tietoiskut Toyotan hitsauslinjan korkeasta auto-
maatioasteesta. Viimeistään tässä vaiheessa kier-
roksen turismi tuli myös enemmän kuin selväksi, 
kun meidät ohjattiin selkein kyltein suojatulle kul-
kusillalle. Epäonneksemme robottien täyteinen 
linjasto oli kokonaan seisakissa emmekä päässeet 
ihastelemaan automatisoidun autotuotantolin-
jan sinfoniaa. Jouduimme tyytymään isäntämme 
ulkoa opetellun oloiseen puheeseen ja toisella 
puolella siltaa nähtävään manuaaliseen hitsaus-
linjaan.

Kierroksen päätti ohjattu kulkusiltakierros 
varsinaisen kokoonpanolinjan yli. Tuttuun tapaan 
kokoonpanolinja oli hyvin vahvasti manuaalista 
käsityötä modulaarisilla liukuhihnoilla ja tasoilla 
varustettuina. Särmätyt, leikatut, hitsatut ja maa-
latut korit tulivat tasaisin tahtiajoin automaatti-
sesti kokoonpanolinjalle, mitkä työntekijät vii-
meistelivät käsityönä. Toyotan ja Lean-tuotannon 
opit olivat selvästi nähtävillä heti muun muassa 
Andon-taulujen, Kanbanin, jatkuvan tuotannon 
sekä toimivan logistiikan kautta. Linjan perusteel-
la Toyota elää todellakin omien oppiensa kautta. 
Työntekijät ovat myös hyvin omistautuneita työl-
lensä, sillä monet linjatyöntekijät saattavat olla yli 
kymmenenkin vuotta töissä samassa tehtävässä, 
jonka jälkeen heillä on mahdollista edetä tuotan-
tolinjavastaavaksi tai vaihtoehtoisesti sisäsiistei-
hin toimistotöihin.

Tuotantotekniikan kannalta linja oli vah-
vasti vanhan opitun tuomista uudelleen mieleen.  
Lähes kaikkia ryhmäläisiämme olisi kiinnostanut 
erityisesti automatisoitu autokorien hitsauslinja, 
joka sekin sattui olemaan seisautettuna. Pettymys-
tä oli keventänyt kuitenkin tieto siitä, että vierailu 
oli puhtaasti turisteille suunnattu. Perinteistä ei 
kuitenkaan vierailulla poikettu turismin keskellä. 
Isännällemme jaettiin paahtavassa helteessä tum-
miin pukuihin pukeuduttuina VTK:n sertifikaatti 
ja Iittala-malja, jonka jälkeen matka jatkui vikke-
lästi luotijunalla kohti Fukuin kaupunkia ja Mat-
suuran työstökonetehdasta.

Excuporukka ja Toyotan vetyauto Mirai.

Fukui
Matsuura
Matsuura on Japanin mittakaavassa pieni yri-
tys, joka on kuitenkin ympäri maailmaa tunnet-
tu työstökonevalmistaja. Suomessakin monesta 
konepajasta voi löytää Matsuuran koneita, joita 
valmistetaan Japanin länsiosassa sijaitsevassa Fu-
kuin kaupungissa, johon matkamme jatkui Toyo-
ta vierailun jälkeen. Fukui on Espoon kokoinen 
kaupunki, johon emme kuitenkaan yhtä iltaa lu-
kuun ottamatta ehtineet juuri tutustua. Parhaiten 
kaupungista mieleen jäi Matsuuran ohella baarin-
pitäjä, joka oli valmis täyttämään minkä tahansa 
excuilijoiden toiveen. Jos tilattua juomaa ei löyty-
nyt baarin valikoimasta, hän lähti ostamaan sen 
lähimmästä marketista. Jos tiedusteli pizzaa, hän 
soitti kaverinsa paikalle leipomaan sitä. Japani-
laista vieraanvaraisuutta parhaimmillaan.

Matsuuran vierailulla meistä piti huolta 
yrityksen myyntijohtaja, jolle Suomi oli tuttu maa 
myyntimatkoilta. Pääsimme lyhyesti myös tapaa-

maan Mr. Matsuuraa, joka on yrityksen toimitus-
johtaja ja pääomistaja. Matsuuran tuotantomäärät 
ovat melko pieniä ja kaikki tuotanto onkin keskit-
tynyt Fukuihin, jossa sillä on erilliset komponent-
ti- ja kokoonpanotehtaat. Pääsimme vierailemaan 
näissä molemmissa ja niiden välisellä automat-
kalla pysähdyimme tutustumaan myös huomat-
tavasti vanhempaan teollisuuteen, veitsenval-
mistuksen muodossa. Tehtaassa, joka oli pysynyt 
samannäköisenä luultavasti monta sataa vuotta, 
tehtiin käsityönä perinteisin menetelmin veitsiä, 
joissa jokaisessa näkyy sen tekijän kädenjälki.  

Matsuura on asemoinut itsensä ylemmän 
hintaluokan koneiden valmistajaksi, eikä se si-
ten edes yritä kilpailla massatuotettujen konei-
den kanssa, vaan erikoistuminen ja tarkka laatu 
ovat yrityksen valttikortteja. Laadusta kertoo se, 
että kokoonpanovaiheessa rungon osien liitoksia 
soviteltiin paikalleen parikymmentä kertaa, jotta 
liitospinnasta pystyttiin joka kerran välissä raa-
puttamaan ylimääräistä materiaalia pois. Näin 
saavutettiin äärimmäisen tasainen liitos ja jännit-
teetön rakenne. Vaikka Matsuuran jokainen kone 
onkin aina hieman erilainen, oli tehdas kokoon-
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panoa lukuun ottamatta silti yllättävän pitkälle 
automatisoitu. Koneistushallissa esimerkiksi ei 
näkynyt työntekijöitä juuri ollenkaan.

Vaikka Matsuura onkin melko pieni toimija 
globaaleilla työstökonemarkkinoilla, on sen tuote-
kehitys silti hyvinkin innovatiivista. Se esimerkik-
si toi markkinoille ensimmäisenä 3D-tulostimen ja 
työstökoneen hybridin, joka koneistaa kappaletta 
myös kerrosten välissä, ei vasta kun koko kappale 
on tulostettu. Matsuura on hyvä todiste siitä, että 
erikoistumalla pystyy pärjäämään vuosikymme-
nestä toiseen markkinoilla, jossa kehitys on nope-
aa ja kilpailijoita on valtavasti. 

Matsuuralla kuulimme myös excun ka-
ruimman esimerkin Japanin tunnetusti raadol-
lisesta työkulttuurista. Tehtaan seinällä oli tau-
lukko, jossa oli listattuna pystyakselilla kaikki 
tehtaan työntekijät ja vaaka-akselilla kuukaudet. 
Taulukkoon oli merkattu kunkin työntekijän kuu-
kausittain tekemät virheet, jotta kaikki voisivat ne 
nähdä. Kolmen vuoden aikana tehdyn virheen jäl-
keen työntekijän palkkaa lasketaan rangaistukse-
na, ja se nousee takaisin entiselle tasolle vasta kun 
virheetöntä jaksoa on takana tarpeeksi pitkään. 
Jos tämä VTK:n julkaisu löytää tiensä Hakanie-
men torin laidalle, voidaan siellä olla ylpeitä, että 
ainakin joissain asioissa Suomessa ollaan Japania 
edellä. 

Tutustumista Matsuuran korkean teknologian työstökoneisiin.

Tokio 2/3
Saavuttuamme Matsuuran mainiolta työstöko-
netehdasekskursiolta Tokioon, oli toisen reissu-
viikon ensimmäisen vapaapäivän aika. Keskiviik-
koaamu lähti heti käyntiin tehokkaalla turismilla, 
sillä Japanin pääkaupunki oli monille meistä täy-
sin uusi ja näkemisen into oli kova. Onneksemme 
ryhmästämme löytyi aasianmatkailun veteraane-
ja, jotka osasivat neuvoa ja näyttää paikalliset vie-
railemisen arvoiset kohteet. Heti poistuttuamme 
majoituspaikasta ja syötyämme pikaisen 7-Ele-
venin ja ulkona sijaitsevien myyntiautomaattien 
tarjoaman aamupalan, lähdimme ihmettelemään 
ison kirkon tarjontaa. Kävelyä ei kestänyt kauaa, 
kun saavuimme metroasemalle ihmettelemään 
paikallista julkista liikennettä. Moni meistä ei kat-
sellut kateellisena metron ruuhkaisuutta, mutta 
sisään oli pakko änkeä vaikka väkisin. Olimme-
han kaikki jo tottuneet kotimaan monimutkai-
sen metrojärjestelmän leveisiin penkkiriveihin 
ja suomalaisten turvavälien väljöittämään mat-
kustustunnelmaan. Näin ollen ahdas ja tehokas 
matkustaminen jaksoi puhuttaa ja puuduttaa ryh-
määmme koko reissun ajan.

Metrolla matkasimme ensimmäiseksi nuo-
risokulttuurista ja muodista tunnetulle Haraju-

kun alueelle Shibuyaan. Heti ulostauduttuamme 
metrosta iski silmään kapeat kauppakadut. Os-
toskadulla oli haastavaa pitää porukkaa kasas-
sa mielenkiintoa vetävien kauppojen ja monien 
tuhansien paikallisten keskellä. Kaupoissa tyy-
pillistä oli erittäin räikeät värit ja japanilainen 
tapa mahduttaa mahdollisimman paljon teksti-
informaatiota pieneen tilaan. Länsimaiseen mini-
malistisempaan markkinointiin orientoituneina 
matkailijoina oli tämä trendi meistä huvittavaa. 
Pelkän hammastahnankin löytäminen kaupan 
psykedeelisestä väripaljoudesta osoittautui ajoin 
haasteelliseksi. 

Kun olimme napanneet pakolliset tuliaiset 
ja turistihärpäkkeet mukaan Harajukun ostos-
kaduilta, suuntasimme kohti tunnettua Shibuya 
Crossingia. Matkalla risteykselle pysähdyimme 
ajoittain ihmettelemään julkisivuarkkitehtuuria, 
temppelirakenteita ja myös paikallisia puutarha-
häitä. Saavuttuamme risteykseen, ymmärsimme 
miksi paikka on tunnettu paikallisena Time Squa-
rena. Paikan erikoisuutena on ehdottomasti sen 
risteysdynamiikka, sillä maailman kiireisimmän 
risteyksen ylittää ruuhkaisimpaan aikaan yksi-
en liikennevalojen aikana jopa tuhat ihmistä niin 
vaaka-, pysty- kuin diagonaalisuunnastakin.

Päivän viimeinen turistikohdevierailu oli 
Tokion metropolin 48-kerroksiseen hallintoraken-

nukseen. Vaikka olimme saaneetkin laajasta kau-
punkimaisemasta ensimakua Nagoyasta, olivat 
näkymät Tokiossa vielä upeammat. Jokainen ryh-
mäläisistä ihmetteli vastapäisten toimistotyönte-
kijöiden työaikojen lisäksi kaupungin kokoa, joka 
jatkui kirjaimellisesti silmänkantamattomiin asti. 
Saadaksemme kaiken irti vierailusta, päätimme 
jäädä odottamaan auringonlaskua ja kaupungin 
valojen syttymistä, samalla nauttien lasilliset kuo-
huviiniä paikallisessa näköalaravintolassa.

Päivä päätettiin onnistuneesti ekskur-
sioillallisella yakiniku-ravintolaan, jossa ruo-
ka paistettiin pöytiin asennetuilla grillitasoilla. 
Kompensoidaksemme kuumuudesta johtuvaa 
mukavuudenhaluisuutta pukeutua puvun sijaan 
siviilivaatteisiin, piti jokainen reissaaja ekskursio-
puheen illallispöydässä. Puheissa käsiteltiin mat-
kan fiiliksiä ja jaettiin kiitoksia kerhon ekskursio-
mestareille onnistuneesta reissukokonaisuudesta. 
Puheisiin oli kenenkään vaikea lisätä mitään ne-
gatiivista syödessämme reissun parasta illallista 
ja erityisesti mieleenpainuvinta suussa sulavaa 
Wagyu-härkää. 

Kuuluisa kauppakatu Takeshita Street.
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Shibuya Crossing. Kuvan ottohetkellä risteyksessä oli harvinaisen rauhallista.

Tokyo Tech
Seuraava vierailu oli yrityksen sijaan Tokion tek-
nillinen yliopisto ja nanotyöstön tutkimuksen 
osasto. Vankasti maailman top-100 teknillisiin 
yliopistoihin rankattu yliopisto toimii kolmella 
kampuksella ja on arvostettu erityisesti mekanii-
kan saralla. 

Yliopistojenkin joukossa ankean oloisen 
betonikompleksin uumenissa meidät otti vastaan 
yliopiston tutkija professori Hayato Yoshioka, joka 
esitteli maailmassa ainutlaatuista nanokoon työs-
töön keskittyvää tutkimustaan. Kuulakärkikynän 
kokoisia kappaleita jyrsittiin yhden nanometrin 
tarkkuuteen pyrkivällä koneella. Tutkimusryh-
män viimeisimpiin projekteihin kuului koneen 
ympäristön kontrolloiminen, työkalun lämpölaa-
jenemisen tutkiminen ja tarkka paikoitus, sekä 
mittaustarkkuus. 

Tutkimuksen keskiössä oli ryhmän kehit-
tämä työstökone, joka oli eristetty omaan ym-
päristöönsä lämpötilan kontrolloimiseksi. Kont-
rolloidussa ympäristössä kaikki liike tapahtui 
ilmalaakerien varassa ja työkalu oli mahdollista 
paikoittaa yhden nanometrin tarkkuudella. Nan-

otyöstön keskeisimpiin tutkimuskohteisiin kuului 
työkalun lämpölaajenemisen tutkiminen. Pienes-
sä mittakaavassa lämpölaajenemiset voivat olla 
useita kertaluokkia pyrittyä tarkkuutta suurem-
pia ja mitattava tarkasti. Tutkimus oli tuottanut 
hyviä tuloksia järjestelmällä, jossa lämpötila-an-
turi oli itse työkalussa mahdollisimman lähellä 
leikkaavaa pintaa. Lämpölaajenemista pystyttiin 
näin mittaamaan ja kompensoimaan huomatta-
van tarkasti.

Lastuavan työstön lisäksi tutkimus keskittyi 
nanotarkkuuden mittauksiin ja paikoittamiseen 
perinteisemmillä kuitulasereilla ja interferometri-
alla. Hyvin pienen ryhmän työ oli alansa johtavaa 
puhdasta tutkimusta, eikä käytännön sovelluksiin 
oltu juurikaan keskitytty. Tuloksia on kuitenkin 
syntynyt kiitettävästi ja menetelmien kehittyessä 
sovelluksiakin löytynee varmasti.

Vierailun päätteeksi koko joukolle tyrkät-
tiin paksu nippu yliopiston promomateriaalia. 
Ulkomaalaisten opiskelijoiden haaliminen on To-
kion teknillisessäkin korkea prioritettii. Paikkoja 
mainostettiin niin vaihtojaksoihin kuin tutkimus-
ryhmissä harjoitteluun.

Morioka
Seiko

Ekskursion viimeistä vierailua varten matkus-
timme Moriokaan, noin 540 kilometriä Tokiosta 
pohjoiseen. Luotijunalla matkaan ei kulunut kuin 
reilut kaksi tuntia. Vierailukohteeksi oli maahan-
tuojan kautta saatu järjestettyä Seikon konserniin 
kuuluvan Morioka Seiko Instrumentsin rannekel-
lotehdas, jossa valmistetaan sekä edullisia kvartsi-
koneistoja että laadukkaita mekaanisia luksuskel-
loja Grand Seikon brändillä.

Tehdas sijaitsi keskellä metsää noin kym-
menen kilometrin taksimatkan päässä Moriokan 
keskustasta. Tokion teknillisen yliopiston vierai-
lun jäljiltä odotimme innokkaasti pääsevämme 
näkemään mikrotyöstöä teollisessa ympäristössä. 
Harmiksemme kellon osien valmistuksessa on 
niin paljon salaisia menetelmiä, että pääsimme nä-
kemään sitä vain mainosvideolta. Sen sijaan meil-
le esiteltiin ikkunan takaa kaksi keskenään hyvin 
erilaista kokoonpano-osastoa. Ensimmäinen oli 
täysin automatisoitu kvartsikoneiston kokoonpa-
nolinja, jonka toimintaa olisi voinut tuijotella päi-
väkausia. Toinen oli Shizuku-ishi Watch Studio 

eli Grand Seikojen kokoonpano-osasto, jossa ko-
keneet kellosepät kokosivat kellot alusta loppuun 
käsityönä. Molemmat osastot olivat omalla taval-
laan vaikuttavia, mutta vierailun jälkeen meille 
jäi tunne että olisimme halunneet nähdä paljon 
enemmän.

Tokio 3/3
Moriokasta palasimme vielä kerran Tokioon viet-
tämään ansaittua vapaata ja reissun viimeistä vii-
konloppua. Osa matkaseurueestamme oli jo tässä 
vaiheessa joutunut jatkamaan matkaa töiden pe-
rässä Suomeen ja Kiinaan.

Jäljelle jääneen porukan kanssa otimme 
vielä kaiken mahdollisen irti loppuajastamme 
Japanissa. Vierailimme mm. Tokion kuuluisalla 
kalamarketilla ja kävimme katsastamassa Tokion 
keisarillisen palatsin ja sen puutarhan. Yövyimme 
myös yhden yön kapselihostellissa.

Viikonlopun päätteeksi jäljellä oli enää reis-
sun päätös ja lentomatka koti-Suomeen. Reitti oli 
sama kuin mennessä, mutta tällä kertaa Dohan 
lentokentän välilaskuexcursio kesti noin 6 tuntia. 

Reissun yllätykset jatkuivat vielä kotimat-
kallakin, sillä Dohan lentokentällä törmäsimme 
toiseen aaltolaiseen ammattiainekerhoon, Ak-
vaan, joka oli palaamassa Nepalista, myös omalta 
ulkomaan excursioltaan. Reissun viimeisellä eta-
pilla pääsimmekin vaihtamaan kuulumiset hei-
dän kanssaan. Ja niitähän riitti puolin ja toisin.

Seikon kellokoneisto syynissä.
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Tokion kalamarketilla pääsimme näkemään tonnikaloja todellisessa koossa.

Shinjuku Golden Gai. Tokion kuuluisa yöelämän keskittymä.

Tokion keisarillinen puutarha.

Viimeisen yön yövyimme kapselihostellissa.
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VTK onnittelee tuotantotekniikan laitok-
selta vuosina 2017-2018 valmistuneita!
Nimi Diplomityön aihe

Akmal, Jan Sher Digital Unique Component Manufacturing through Direct and Indirect Additive Manufacturing

Allonen, Jussi Markus Einari Service Bill-of-Materials for industrial lifting equipment

Anthoni, Jonas Mikael Ensuring crane reliability by utilizing the life cycle data of its digital twin

Anwar, Nurul Emerging tools in casting technology and future of Aalto ENG foundry

Boxström, Johnny Georg Sebastian
Improving the product development process of injection molded parts by utilization of additively manufactured 
molding tools

Chavez Villegas, Carlos Enrique Enterprise Resource Planning Tool for University Teaching

Diov, Joona Mikael Lean taajuusmuuttajien tuotekehityksessä

Eklund, Jonas Mikael Development of centralized inventory management in a company with strong regional business operations

Esala, Karri Aleksis 3D Layout and Cost Price Calculation -Solution in Marina Design: A Case Study

Fan, Xi 3D Scanning and Computer-aided tolerance software analysis for product inspection

Granfelt, Robert Edward The use of experience flow mapping to identify improvement initiatives in the cardiac catheterization care flow

Haiko, Jari Jukka DDShape-prototyyppilaitteen paineensäädön kehittäminen

Halinen, Juho Eemeli 3D printing - increasing competitiveness in technical maintenance

Honkavaara, Yrjö Tapani Valutuotteen valmistuslähtöinen suunnittelu tuotesuunnittelijan näkökulmasta

Häjänen, Miikka-Matti Kasperi Digitaaliset toimintamallit valutuoteteollisuudessa

Isometsä, Joel Johannes Component Classification and Best Practices in Production Simulation Modeling

Jaatinen, Ville Pekka Juhani Case project: Production line improvement for electric chain hoists

Jayaprakash, Siddharth Role of Prosumer Driven 3D Food Printing in Innovating Food Value Chains

Kallunki, Joni Olavi Management of tools used in dry dockings of azimuth thrusters

Kamppinen, Tero Tapio Liukastumistapaturmien vähentäminen logistiikkayrityksessä

Katajisalo, Joonas Matias Development of Binder Jetting 3D Printer for Foundry Sand

Kekkonen, Joonas Kristian Nosturivaunutehtaan layout-suunnittelu

Koivula, Laripekka Teodor Building a quality management system for a plastic manufacturing plant

Koivumäki, Mikko Hermanni Voimalaitoksen hiilimyllyjen ja niiden vaihteistojen uusimisen teknistaloudellinen vertailu

Korpijärvi, Jari Antti State Estimation of Vacuum Piping

Koskimäki, Tuomas Eemeli Quality Management System in Product Development

Leinonen, Juho Toivo Oskari Hoitosiltojen tuotteistus

Leinonen, Ville Waltteri Emil Supply chain modeling in assembly production

Leppälä, Sami Antero 3D-tulostettujen preoperatiivisten mallien verifiointi optisella ja koordinaattimittauskoneella

Lindholm, Mikko Robert Forecast Based Capacity Management

Lumperoinen, Janne Matias Moniosaisen muotin valmistaminen Direct Digital Shape -menetelmällä

Mahat, Chiranjeevi Safety Design Requirements for Routine Maintenance of Screening Equipment

Majuri, Ville Juho Matias Parametric Modelling and Quality Verification of Castings

Makkonen, Inga Elena Annina Improving quality by sophisticated data analysis in project industry

Nimi Diplomityön aihe

Mattila, Eetu Olavi Ulkoinverttereiden ruostumattomat ruuviliitokset

Maukola, Sakari Lauri Matias Cross-industry benchmarking and development of the continuous copper smelting furnace and boiler interface

Metsälä, Jarkko Juho Mikael Tuotannon joustavuuden parantaminen pienerätuotannossa

Mutanen, Ilmari johannes Toiminnanohjaus tilausohjautuvassa toimitusprosessissa

Mäkinen, Jussi-Petteri Toimittajien suorituskyvyn mittaus pienessä kasvuyrityksessä

Mälkiä, Ville Juhani Kunnossapito-ohjelman suunnitteleminen räjähdysvaarallisten tilojen laitteille

Nguyen, Minh Tuan
Development of Modular Architectures and Support Processes in Product Lifecycle Management Systems for 
Design Reuse

Nichols, Brian Allen Casting of Topologically Optimized Components Utilizing Additive Manufacturing

Nieminen, Mikko Aleksi Pesulatoimintojen toiminnanohjauksen ja resursoinnin kehittäminen virtaus- ja resurssitehokkuuden parantamiseksi

Niskanen, Lauri Aleksi Mikael Inhalaattorituotannon automatisointitutkimus

Nordman, André Alf Johan Development of coating methods for textiles

Nurminen, Tuomas Einari Valssin hionta laakereillaan

Pasik, Michal
A pose estimation method for automation of the feature addition on existing components with additive 
manufacturing techniques

Peltola, Jyri-Pekka Tuomas Tulo- ja poistoilmaventtiilien tuotannon automatisointi

Pirilä, Antti Kalevi Building efficient supply chains for demanding items

Puhakka, Santtu Kristian Designing a process for guiding sub-consultants by Lean principles in structural engineering

Puttonen, Tuomas Samuli Design of an Elevator Button Assembly for Additive Manufacturing

Puustinen, Sami Pekka Improving quality control process of subcontracted components in engineer to order industry

Pöntinen, Niko Henrik Improving Spare Part Inventory and Supplier Management by Creating a Demand Forecasting Process

Rexhepi, Sazan Designing a Business Intelligence System for Operational Performance Indicators

Rimpiläinen, Olli Aleksi Engineer-to-Order-toimitusketjun parantaminen Lean-ympäristössä

Sappinen, Tommi Emil Juhani Valimohiekkojen terminen elvytys osana teollista symbioosia

Seppänen, Sami Aleksi Analysis of user committed values in a product configurator

Sällström, Per Kristian Hjalmar Tuotannon parametrisointi tuotantoaikojen määrittämistä ja optimointia varten

Teivastenaho, Ville Petteri Tapahtumapohjaisen simuloinnin hyödyntäminen teollisuuden konsultointiprojekteissa

Turunen, Miikka Veli Ilmari Lentoaseman kapasiteetin nykytila ja kehittämismahdollisuudet

Unonius, Emma Sisko Elsa Mid-term capacity planning process and tool for textile services company

Vaari, Ari-Matti Tapio Modularity in plug-in refrigeration cabinets

Valtonen, Ilari Jeremias Kunnossapidon suorituskykymäärittely Puolustusvoimissa

Vehviläinen, Karri Kalevi The effect of rescheduling frequency on scheduling performance

Vuollo, Konrad Kalevi Automated workpiece loading for flexible manufacturing system

Vuorela, Petri Toni Untamo Spare parts applications of additively manufactured elastic sealing elements

Ylenius, Petteri Antero Designing cast end frames for synchronous generator

Ylänen, Joonas Julius Continuous improvement in order delivery process of make-to-order products

VTK congratulates all who graduated 
from our department in 2017 and 2018!
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Valmistustekniikan kerho
kiittää yhteistyöstä

Aalto-yliopisto

Camtek Oy

KONE Oyj

Konecranes Oyj

Metso Oyj

Murata Electronics Oy

Orion Oyj

Planmeca Oy

Ponsse Oyj




