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Projektituotannon lähtökohdat
• Projektilla aina budjetti, aikataulu, sisältö

• Projektin tietomallin luonti tärkeää
• Prosessi alkaa usein suunnittelusta, jossa käytetään CAD/PDM ohjelmistoja

• Kompleksisen tuoterakenteen käsittely tärkeää yhdessä työvaiheistuksen kanssa
• Tuoterakennevariaatioita teoriassa rajattomasti
• Rakenne saatava järjestelmään automatisoidusti

• Usein ylätason kustannusten seuranta
• Ei ”turhia” alatöitä, jos niitä ei varastoida / seurata kustannuksia

• Valmistuserä lopputuotteella = 1 = projektituotos



Projektituotannon tilannekuva
• Keskeistä saada tilannekuva: budjetti vs. toteuma

• Porautuva BI raportointi keskiössä
• Materiaalit, työt, muut liittyvät kustannukset

→Tietomallin luonti valmiit raportointiratkaisut huomioiden
• Ostokset projektille keskitetysti -> aikataulusidonnainen ostoslista

• Ostoslista hankintojen suunnittelun kautta
• Työaikakirjaukset halutulle seurantatasolle, esim. ylimmän tason kokoonpanoille

• Työaikakirjaukset reaaliajassa cERP jonoleimauksesta
• Tuoterakenne PDM integraation kautta oikealla tietomallilla

• Yleensä leikataan hierarkia siten, että turhia alatöitä ei tarvitse luoda, jälleen raportointitasot 
huomioiden



Projektituotannon tilannekuva



Projektituotannon tilannekuva



Projektituotannon tilannekuva



Projektituotannon tilannekuva



Projektituotannon tilannekuva



Tilannekuvan erilaiset vaatimukset

Projektituotanto

Yksittäistuotanto

Erätuotanto

Jatkuvatoiminen 
prosessituotanto

Ohjaustapa

Tilauksesta 
suunnittelu 

Tilauksesta 
valmistus

Tilauksesta 
kokoonpano

Varastoon 
valmistus

Kompleksinen 
raportointi

Uniikki 
rakenne

Budjetointi

Variaatioita 
rajattomasti

Eräkoko 
pieni

Eräkoon 
optimointi

Ennustaminen
Varaston 

arvo

Linjatyö
Variaatioita 

vähän
Ajoituksen 

kellotarkkuus
hankinta 

varastoon

Hankinta 
työlle

Tilausmäärä 
sidonnainen 

rakenne

PDM rajapinta

Työjärjestys

Tuotannon 
suunnittelu

Kuormitustilanne
Alirakenteiden 

kustannus
Valmistumisen 

keskihinnat

Tuotantotyyppi



Yksittäistuotannon lähtökohdat
• Eroaa projektituotannosta siten, että tuoterakenne voi olla osittain vakiompi ja 

tehdään vain tilauskohtaista hienosäätöä 
• Valmistettava tuoterakenne kuitenkin kompleksinen
• Rakenteen kuormituksen ja ajoituksen automatisointi tärkeää

• Eräkoot pieniä yleensä, valmistus tai kokoonpano aloitetaan yleensä tilauksesta
• Aliosia saatetaan tehdä varastoon etukäteen, tai niin pitkälle kun mahdollista. 
• Toimitusajat lyhyempiä kuin puhtaissa projekteissa mutta pidempiä kuin erätuotannossa

• Kuormitusseuranta ja kustannusten kohdistus tarkempaa aliosille verraten 
projektituotantoon



Yksittäistuotannon tilannekuva
• Ison rakennekokonaisuuden ja työmassan hallinta  

• Järjestely Oscar Pro hienokuormituksella
• cERP työjonossa näytettävä tietosisältö tarpeen mukaisesti
• Usein tuotanto osa-alueittain erilaisia työjononäkymiä tilannekuvan parantamiseksi

• Keskihintojen merkitys rakennekokonaisuuden kannalta
• Aliosien valmistus omilla töillään ja kustannusten tarkka kohdistaminen
• Uusien rakenteiden luonti on päivittäistä työtä -> sisäänluku / API huomiointi

• Kohdistaen työlle tehtävät hankinnat, niiden oikea-aikaisuus ja ostamisen 
helpottaminen
• Hankintojen suunnittelu ja työltä suorat ostot -> kierto varaston kautta tai poiminta 

suoraan työlle vastaanotosta. Mahdolliset hyllypaikka- ja eräseurantareunaehdot.
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Erätuotannon lähtökohdat
• Tuoterakenteet ja vaiheistus ovat yleensä ennalta määriteltyjä ja vakioita
• Lähtökohtaisesti valmistus varastoon

• Toimitusaikavaatimukset ovat usein lyhyitä, joten valmista lopputuotetta on oltava 
varastossa

• Varaston arvon korostunut merkitys
• Ennustaminen ja sen johtama tuotannon suunnittelu tärkeää

• Mitä tehdään ja kuinka paljon? Mikä tulee olemaan menekki tarkastelujaksolla?
• Valmistuseräkoot isoja, työ jo suurelta osin linjamaista, toistuvia työsuorituksia
• Tuotannon automaattinen ajoitus ja kuormitus



Erätuotannon tilannekuva
• Ennusteiden pohjalta töiden luonti sekä tuotantosuunnitelman laatiminen

• Töiden luonti varastoon valmistuviksi
• Apuna mahdolliset lisäkentät/analyysit selailunäkymissä 

→Esim. varastoriiton läpinäkyvyys
• Tuotannon tilannekuva ja muutosten hallinta karkeakuormitusgraafista

• Varaston arvon ja työn jälkilaskelman seuranta aktiivisesti 
• Materiaalikustannukset automaattisesti rakenteen mukaisilla määrillä tai keräillen 

eMobilella hyllyseurattavat
• Työajan kohdistus töille cERP jonoleimauksen kautta toteuman mukaan

• → tuotteen okahinta toteuman mukaan
• Varaston arvon raportointi Oscar Pro 
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Jatkuvatoimisen prosessituotannon 
lähtökohdat
• Linjatyön ohjauspisteenä tilaus, toteutetaan tarkkaan ennalta määritettyä 

työpiste/-linjakohtaista työtä
• Variaatioiden määrä pieni, volyymi tavallisesti suurta

• Koneiden käyttöaste mahdollisimman suurta
• Tuotantopolku voi vaihdella volyymista riippuen

→ Eräkoon vaikutus tuotantokustannuksiin ja valmistusmenetelmiin
• Linjakustannuksen ja läpimenoajan korostunut merkitys

• Ajoituksen kellotarkkuus + siirtoaikojen huomiointi



Jatkuvatoimisen prosessituotannon 
tilannekuva
• Työt luodaan valtaosin myyntitilausriviperusteisesti
• Valmistusvaiheet ja rakenne mahdollista automatisoida tilausmäärä-

sidonnaisesti portaittain
• Rakenne ja vaiheistus perustuu tilausmääräkohtaiseen rakenteeseen ja työvaiheistukseen, 

pohjatieto nimikkeen versiohistoriassa
• Kustannusten ja leimausten teko linjatasolla – ei henkilökohtaisesti. 

• Käytetään mieluusti suunniteltuja tuotantokustannuksia
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