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T
uotantolaitosten prosesseja on 
ohjattu enemmän ja vähemmän 
automaattisesti jo vuosikymme-
net. Varsinkin prosessi- ja kone-

pajateollisuuden laitokset ovat olleet 
tällä alalla tienraivaajia.

Ihmisen rooli on ajan siirtynyt 
kauemmaksi tuotannon lattiatasolta 
viime aikoina jopa keskitettyihin val-
vomoihin, jotka eivät enää ole edes 
samalla tontilla tuotannon kanssa.

Mitä uutta Smart Factory tai 
Industry X.0 sitten tuo? Onko se sel-
keä hyppäys uudelle älyn ja automaa-
tion tasolle vai pikemminkin pitkään 
jatkuneen kehityksen jälleen yksi uusi 
kehitysvaihe?

”Smart Factory on fyysisen teh-
taan ja digitaalisten kyvykkyyksien 
yhdistämistä. Äärimmilleen vietynä 
se on systeemi, joka kokoaa kaiken 
datan yhteen paikkaan, joka oppii 
reaaliaikaisesti uusista olosuhteista 
ja etsii ratkaisuja, miten tuotantoa 
tulee ohjata. Se tekee myös itsenäi-
sesti päätöksiä, joilla koneita ja pro-

sesseja ajetaan optimaalisesti”, Deloit-
ten Manufacturing Strategy & Smart 
Operations -alueen asiantuntija Mat-
leena Helander sanoo.

Näitä kyvykkyyksiä voidaan liittää 
sekä olemassa oleviin tuotantolaitok-
siin että aivan uusiin tehtaisiin.

”Kaikissa nyt rakenteilla olevissa 
ja suunnittelun alla olevissa tehtaissa 
on Smart Factory mukana ainakin 
jollakin tavalla. Jo 5-10 vuotta sitten 
näitä asioita on huomioitu uusien 
laitosten suunnittelussa ja myös 
toteutettu”, Deloitten teollisuustoi-
mialan johtaja Mika Järvensivu 
sanoo.

Yksi esimerkki näistä tehtaista 
on Raumalle nouseva Metsä Grou-
pin uusi uljas saha, joka käsittelee val-
mistuttuaan 1,5 miljoonaa kuutiota 
puutavaraa vuodessa. Laitoksella esi-
merkiksi konenäön hyödyntäminen 
sahaprosessin eri vaiheissa on viety 
hyvin pitkälle niin, että työntekijät on 
pääasiassa voitu siirtää tehtaan lat-
tialta valvomotehtäviin.

Datan ja ihmisen yhteistyö
Entä miltä maailma näyttää akateemi-
sesta vinkkelistä?

”Smart Factory on tehdas, jossa hyö-
dynnetään älykästä digitaaliteknologiaa. 
Tavoitteena on tukea ihmisen toimin-
taa teknologioilla eikä korvata ihmistä. 
Kyseessä on ihmisen ja automaation 
yhteistyön syventäminen”, Tampereen 
teknisen yliopiston automaatio ja kone-
tekniikan yksikön yliopistotutkija Eeva 
Järvenpää sanoo. Hän on erikoistunut 
tuotantojärjestelmien tietovirtoihin ja 
tiedon mallinnukseen.

Isoin asia Smart Factoryssä on 
datan kerääminen ja se, että tehtävät 
päätökset perustuvat datan pohjalta 
tehtyyn analyysiin. Aiemmin dataa ei 
joko ole ollut tai sitä ei ole hyödyn-
netty esimerkiksi konepajateollisuu-
dessa, vaikka sitä olisi ollut. 

”Kun datakeruu siirtyy digitaali-
seksi, datasta tulee reaaliaikaista ja 
läpinäkyvää. Kaikki toimijat voivat 
vaikuttaa datan perusteella prosessei-
hin”, Järvenpää sanoo.

Automaatio, instrumentointi, anturit, 

analytiikka, tekoäly ja Industry X.0. Smart Factory 

on kaikkea tätä ja vielä hieman enemmän. 
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Älykkyys lisääntyy hiljalleen
Smart Manufacturing -ajattelussa, 
joka on lähisukua Smart Factorylle, 
kaikki järjestelmät ovat yhteydessä 
toisiinsa, kaikilla on pääsy samaan 
tietoon. Hajautettujen järjestelmien 
tietoa voidaan jakaa järjestelmien kes-
ken palvelupohjaisen arkkitehtuu-
rin tai erilaisten integraatioalustojen 
kautta.

Älykkyyden integrointi laitetasolle 
ei ole Järvenpään mukaan läheskään 
aina oleellisinta. Kysymys on aina 
siitä, mihin laitetason dataa halutaan 
käyttää, haetaanko sitä MES-järjestel-
män kautta vai suoraan laitteista.

Älykkäillä teknologioilla voidaan 
tarkoittaa esimerkiksi konenäköä, 
data-analytiikkaa, robotiikkaa, älykkäitä 
päätöksentekotyökaluja tai tekoälyrat-
kaisuja. 

”Kun puhutaan tekoälyjärjestelmistä 
valmistavassa ympäristössä, ne ovat 
vielä pääasiassa konsulttien puheissa. 
Jonkin verran tekoälyä toki jo hyödyn-
netään muun muassa laadunvarmistuk-

sessa ja kunnonvalvonnassa”, Järven-
pää sanoo. 

Parempi data tuottaa parempia päätöksiä
Taloudellisessa mielessä Smart Factory 
-hankkeita toteutetaan, jotta saadaan 
esimerkiksi kustannussäästöjä, vähem-
män tuotantoseisokkeja, parempaa laa-
tua tai konekannasta lisää tuotantoka-
pasiteettia. Syynä voi olla myös aikaa 
vievien ja rutiininomaisten työvaihei-
den automatisointi ja työturvallisuuden 
kehittäminen uusia teknologioita hyö-
dyntävien ratkaisujen avulla. 

Kun Smart Factory -ajattelua sovel-
letaan tuotannonsuunnitteluun ja 
-ohjaukseen, voidaan Järvenpään 
mukaan parantaa tuotteiden jäljitet-
tävyyttä, nopeuttaa läpimenoaikoja, 
kehittää muutostilanteisiin reagointia 
ja parantaa laatua. Paremmalla datalla 
tehdään parempia päätöksiä, joka näkyy 
tuotannon kaikilla mittareilla.

Myynnissä voidaan toteumadatan 
perusteella tehdä kohdennetumpia tar-
jouksia todellisten kustannusten perus-
teella. Erilaisia simulaatioita ja skenaa-
rioita voidaan luoda niin, että ennak-
koon nähdään tuotantoon tulevia muu-
toksia.

Tuotantojärjestelmässä voidaan ana-
lysoida erilaisia tuotantoon vaikutta-
via vaihtoehtoja. Kun vaihtoehtoisia 
tuotannon malleja ajetaan varsinaisen 
tuotannon rinnalla, voidaan tuotantoa 
optimoida reaaliaikaisesti.

”Työntekijöille reaaliaikainen data 
merkitsee parhaimmillaan sitä, että 
heillä on yhä parempi ymmärrys omasta 
työstään ja sen vaikutuksista, kun tuo-
tanto on läpinäkyvää. Tämä parantaa 
motivaatiota”, Järvenpää sanoo.

Kun älykkään tehtaan tuotantosuun-
nittelu integroidaan toimitusketjuun, 
saadaan materiaalivirta, logistiikka ja 
koko arvoketju sujuvammaksi. Tämä 
mahdollistaa nopeamman reagoinnin 
muun muassa kysynnän muutoksiin.

Vanhakin tehdas taipuu
Vaikka Smart Factory -hankkeita on 
tehty ainakin vuosikymmenen ajan, 
ovat ne edelleen pitkälti asiakaskohtai-
sia räätälöintejä. Näin siksi, että kun-
kin toimialan, ja jopa toimialojen sisällä 

tuotantolaitoksen, laitekanta on erilai-
nen. Myös yritysten toimintalogiikat ja 
tietojärjestelmät sekä yritysten koot ja 
lähtötilanteet poikkeavat toisistaan.

Kuinka ylipäätään vanha konepaja, 
jossa on jopa 30 vuotta vanhoja sär-
määjiä, voidaan siirtää Smart Factory 
-aikaan?

”Vanhaa voidaan modernisoida niin, 
että laitteisiin tuodaan sensoreita ja 
muita teknologioita, joilla dataa voi-
daan kerätä. Vanhaa konekantaa ei vält-
tämättä tarvitse uusia. Yrityksen tulee 
tarkasti arvioida, mitä hyötyä uudet 
Smart Factory -kyvykkyydet voivat 
heille tuoda ennen kuin ryhtyy hank-
keeseen. Sieltä kannattaa aloittaa, mistä 
saadaan merkittävimmät bisneshyödyt”, 
Helander sanoo.

Olemassa olevan datan hyödyntämi-
nen ei ole aina helppoa, sillä dataa on 
kerätty monenlaisiin järjestelmiin kun-
kin omalla tavalla. Oleellista on löytää 
olemassa olevaa yhteismitallista dataa, 
jota voidaan yhdistää reaaliaikaisesti 
kerättävän datan kanssa.

”Näiden hankkeiden ensimmäinen 
askel on datan löytäminen ja sen saatta-
minen yhteismitalliseksi. Kun data on 
kerätty, se muutetaan arvokkaaksi infor-
maatioksi ja edelleen lisäarvoa tuotta-
viksi toimenpiteiksi”, Järvensivu sanoo.

Järvensivun korostaa, että aina tulee 
miettiä sitä, kuinka monelle laitokselle 
ratkaisu voidaan pienellä tuunauksella 
monistaa. On aivan eri panos-tuotos-
suhde suunnitella ja ottaa käyttöön rat-
kaisu yhdelle konepajalla tai tuotan-
tolaitokselle, kun jos ratkaisu voidaan 
ottaa käyttöön kahdellekymmenelle lai-
tokselle.

”Ne toimijat, joilla on iso määrä lai-
toksia ovat näiden hankkeiden kärki-
joukossa”, Järvensivu sanoo.

Oleellinen data tikun nokkaan
Aina ei kuitenkaan tarvita historiada-
taa, vaan hankkeissa voidaan kuiten-
kin lähteä siitä, että aloitetaan esimer-
kiksi tuotantolinjan laatua mittaavan 
sensoridatan kerääminen, jonka perus-
teella lähdetään parantamaan tuotan-
non laatua.

Vanhojen tuotantolaitosten Smart 
Factory -hankkeissa lähtötilanne on 
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Helanderin mukaan usein se, että dataa 
on kerätty, mutta sitä ei hyödynnetä. 
Silloin ensimmäinen askel on määri-
tellä liiketoiminnan strategiset tavoit-
teet ja niitä tukevat keskeiset mitta-
rit. Näiden seurantaa tukemaan tuotan-
todatasta voidaan luoda työntekijöille 
ja johdolle näkymä tuotantoon, jotta 
he voivat ohjata tuotantoa ja tunnistaa 
poikkeamat.

”Automatisoidussa ratkaisussa tuo-
tantoprosessin ohjaus tekee itse päätök-

siä siitä, mitä tehdään. Esimerkiksi elin-
tarviketeollisuudessa taikinan kosteutta 
seuraava mittari voi havaita sen olevan 
liian kuivaa, jolloin nestettä lisätään 
automaattisesti”, Helander sanoo.

Mikä tekee nyt toteutettavista teh-
taista Smart Factoreita?

”Kyse on siitä, että tehtaisiin tuo-
daan kokonaisuutena digitalisaatio. 
Tämä koskee erityisesti uusia tehtaita 
kuten Teslan tehtaat, jotka ovat verk-
kotopologialtaan ja järjestelmäarkki-
tehtuuriltaan rakennettu toimimaan 
uudella tavalla.”

”Tehtaan osat toimivat älykkäinä 
moduuleina keskustellen keskenään 
laajemman informaation perusteella. 
Osilla on omat tehtävänsä ja tietojär-
jestelmät ilman kaikkea hallitsevaa 
MES-kerrosta. MES ei perinteisellä 
tavalla kontrolloi vaan kokoaa ja jakaa 
informaatiota. Osat voivat automaat-
tisesti ja reaaliaikaisesti arvioida omaa 
toimintaansa ja näin esimerkiksi auto-
tehtaan robottituotannossa ennakoida 
entistä paremmin sekä tulossa olevia 
ongelmatilanteita että tuotantoa koske-
via vaatimuksia”, Deloitten tietoturva-
johtaja Lauri Haapamäki sanoo.

Smart Factoryssä data ja automaat-
tinen päätöksenteko ovat alemmalla 
tasolla kuin perinteisessä MES-ohja-
tussa tehtaassa. Automaatio tekee itse-
näisesti niitä päätöksiä, joita perintei-

sesti prosessin ohjaaja on tehnyt koke-
muksellaan ja osaamisellaan. Haapa-
mäen mukaan tällainen malli parantaa 
tuotannon joustavuutta esimerkiksi 
kysynnän vaihdellessa.

Smart Factory -kyvykkyyksien hyö-
dyntämisessä on oleellista, ettei niissä 
lähdetä hakemaan liikaa liian nopeasti.

”Kyvykkyyksiä pitää rakentaa pala 
palalta. Älyä ja uusia ratkaisuja kannat-
taa tuoda sinne, missä pullonkaulat ovat 
ja mistä saadaan selkeät euromääräiset 
hyödyt. Kun näitä arvioidaan, pitää teh-
dasta ja toimitusketjua arvioida koko-
naisuutena” Järvensivu sanoo.

Hidasteita piisaa
Vaikka Smart Factory -hankkeiden hyö-
dyt nähdään yrityksissä selkeinä, niiden 
käynnistämistä hidastaa perinteinen 
ajattelu: jos vanha tehdas toimii edes 
tyydyttävästi, ei sen toimintaa haluta 
uusia. Vastassa on useimmissa tapauk-
sissa valtava määrä vanhaa laitekantaa.

”Tehtaiden laitekanta on usein van-
haa, ettei sen muuttaminen älykkääksi 
ole samanlaista kuin vaikkapa it-järjes-
telmien. Vastaan tulee vanhoja auto-
maatiojärjestelmiä ja niiden protokol-
lia, joihin kaikki uudet verkkoratkai-
sut eivät sovi. Laajan uudistuksen teke-
minen on vaativa hanke, kun samalla 
pitää varmistaa, ettei tuotantoprosessia 
rikota”, Haapamäki sanoo.

“Yrityksissä ei välttämättä tiedetä, että 
tuotannon lattiatason ohjaukselle on 
olemassa sinne erpiä paremmin soveltuvia 
järjestelmiä”, Tampereen teknisen yliopiston 
yliopistotutkija Eeva Järvenpää sanoo.

Deloitte Manufacturing Strategy & Smart Operations -alueen asiantuntija 
Matleena Helanderin mukaan Smart Factory -hankkeissa lähtötilanne on Helanderin mukaan 
usein se, että dataa on kerätty, mutta sitä ei hyödynnetä. Kuvassa myös tietoturvajohtaja 
Lauri Haapamäki (kesk.) ja teollisuustoimialajohtaja Mika Järvensivu.

Ponsse käyttää digitaalisia 
työkaluja yhteistyössä kumppani- ja 
alihankintaverkostonsa kanssa.
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Smart Factory -hankkeita hidastaa 
osaamisen puute sekä hankevaiheessa 
että operoinnissa.

”Jo pelkkä tiedon hankinta näistä 
järjestelmistä voi olla vaikeaa. Kun 
kysyimme suomalaisilta pk-yrityksiltä, 
onko niillä MES- tai APS-järjestelmiä, 
moni vastasi, että meillä on ERP. Eli yri-
tyksissä ei välttämättä tiedetä, että tuo-
tannon lattiatason ohjaukselle on ole-
massa sinne paremmin soveltuvia jär-
jestelmiä”, Järvenpää sanoo.

Investointien pitkä aikajänne ja pro-
jektien koko ovat toinen syy, joka hidas-
taa uusiin hankkeisiin tarttumista.

”Kovin pienestä syystä ei uusia tek-
nologioita haluta kokeilla. Erilaisten 
järjestelmien yhteensovittaminen saate-
taan myös kokea ongelmalliseksi.”

Suurimmat teknologiset haasteet ja 
hankkeiden sudenkuopat liittyvät edis-
tyksellisten tietojärjestelmien hyödyn-
tämiseen ja niiden käyttöönottoon. 
Jos Smart Factoryä lähdetään raken-
tamaan kehittämällä olemassa olevia 
MES- ja APS-järjestelmiä, tilanne on 
toinen.

”MES- ja APS-järjestelmiin ei liity 
juuri ongelmia, sillä ne ovat kehitty-
neitä ja vakaita järjestelmiä. Ne säily-
vät jatkossakin perustana uusille kehit-
tyneille järjestelmille. Osaksi MES- ja 
APS-järjestelemät kehittyvät myös itse 
niin, että niissä on koko ajan enemmän 
älyä”, Järvenpää sanoo.

Kyberturva kuntoon
Kyberturva pitää Smart Factory -hank-
keissa huomioida aivan alkumetreiltä 
saakka. Kun automaatio ja älykkyys kas-
vavat, kasvavat myös kyberturvavaati-
mukset.

Kyberturvan pitää olla Smart Facto-
ryssä samalla tavalla keskeinen kehitys-
kohde kuin työ- tai paloturvallisuus on 
jo vuosikymmenten ajan ollut kaikessa 
tuotannossa. Tämä merkitsee sitä, että 
koko arkkitehtuuri suunnitellaan kyber-
turvalliseksi.

”Tehtaissa on paloturvallisuusväli-
neet ja toimintaprosessit, vaikka emme 
odota, että palo syttyy. Kyberturvassa 
tarvitsemme samalla tavalla jatkuvaa 
monitorointia, kestävää arkkitehtuu-
ria ja suunnitelmia siihen, miten palau-

dumme, jos kyberriskit realisoituvat”, 
Haapamäki muistuttaa.

Tehokkuuden ja laadun parantami-
sen sekä merkittävien kustannussääs-
töjen ohella, Smart Factory -hankkeilla 
voidaan parantaa myös tehtaan turvalli-
suutta sekä työoloja. 

”Smart Factory -kyvykkyydet raken-
netaan auttamaan ihmisiä. Tulevat käyt-
täjät tulee ottaa mukaan suunnitteluun 
jo aikaisessa vaiheessa parhaan loppu-
tuloksen saavuttamiseksi. Kun tämän 
lisäksi tavoiteltavat hyödyt on kirkas-
tettu ja työn vaiheet on suunniteltu 
hyvin, ovat onnistumisen edellytykset 
kohdallaan”, Helander tiivistää. 

Suomaisyritykset hyödyntävät  
ja tuottavat älyratkaisuja
Suomalaisyritykset ovat Järvenpää 
mukaan hyviä tuottamaan älykkäitä rat-
kaisuja, joilla tuetaan niiden asiakkai-

den älykkäitä Smart Factory -visiota. Ne 
lisäävät valmistamiinsa laitteisiin kuten 
paperikoneisiin, teollisuuden nostolait-
teisiin ja energiateknologian laitteisiin 
koko ajan enemmän älyä, jota hyödyn-
tämällä niiden käyttäjät voivat nostaa 
omien tuotantolaitostensa älykkyyttä ja 
parantaa niiden tehokkuutta sekä laa-
duntuottokykyä.

Samaa ei voi ikävä kyllä aina sanoa 
yritysten omien tuotantolaitosten älyk-
kyydestä. Onneksi tilanne paranee jat-
kuvasti niin, että edelläkävijäyritykset 
ovat maailmanluokan Smart Factory 
-soveltajia.

”Esimerkiksi dieselmoottorivalmis-
taja Agco Power, voimansiirtojärjestel-
miin erikoistunut Tasowheel ja metsäko-
neita tekevä Ponsse ovat hyviä esimerk-
kejä, miten digitalisaatiota hyödynnetään 
tuotannonohjauksessa ja alihankintaver-
kostoissa”, Järvenpää sanoo.

Acgo Power hyödyntää Smart Factory -ratkaisuja dieselmoottorituotannon tuotannonohjauksessa 
Nokian Linnavuoren tehtaalla.
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