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Diplomityön tavoitteena on tutkia, millaisia ovat Valion tuoretuotemeijerien 

tuotantokoneiden toteutuneet pitoajat suhteessa kirjanpidon pitoaikaan ja mikä 

pitoaikoihin eniten vaikuttaa. Tuotantokoneiksi luetaan tässä tutkimuksessa 

valmistus- ja pakkauskoneet sekä pakkauskoneiden jälkikäsittelylaitteet. Ta-

voitteena on selvittää myös eroja eri laiteryhmien ja meijerien välillä, ja mitkä 

syyt aiheuttavat nämä erilaiset pitoajat. Tutkimus toteutettiin sekä haastattelu-

tutkimuksena että taseeseen ja erillisiin konetietoihin tutustumalla. Tärkeimpi-

nä käytettävinä teorioina on hyödynnetty erilaisten pitoaikojen määritelmiä 

sekä koneiden korvausmalleja sekä muita tutkimuksia pitoajoista. 

Vanhimmat valmistuskoneet olivat Tampereella ja uusimmat Jyväskylässä. 

Pakkauskoneista vanhimmat ovat Riihimäellä ja uusimmat vastaavasti Jyväsky-

lässä sekä Tampereella. Jälkikäsittelylaitteista vanhimmat laitteet olivat Tam-

pereella ja uusimmat Riihimäellä.  Kokonaisuudessaan laitoksista nuorin on 

Jyväskylän meijeri, mihin merkittävin syy on koko prosessin uusiminen vuonna 

2003. Tutkimuksessa kokonaispitoaika tuotantokoneille oli 10,8 vuotta. Ylei-

simpiä syitä jonkin laitteen vaihtamiseen meijereillä olivat pelko hygienian 

riittämättömyydestä, laitteen huonontunut kunto ja varaosien huono saatavuus. 

Tutkittujen Valion laitoksien tuotantokoneet ovat hyvin samanikäisiä verrattuna 

muiden tutkimuksien tuloksiin. Jatkossa Valion kannattaisi kehittää pitoaikojen 

seurantaa ja vuosittaisia tarkastuksia meijereillä. 
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The objective of this thesis is to study of production machineries’ lifetime in 

Valio’s fresh food dairies and what the main reasons are for them. In this re-

search production machinery includes manufacturing and packaging machinery 

with after-treatment equipment. Another objective is to find out the differences 

between machinery groups and dairies and what causes them. The research was 

carried out by interviewing all four dairy plant managers and also examining 

the balance sheets and machinery info. The most important theories used are 

different lifetime theories and machinery replacement models and other ma-

chinery lifetime studies. 

The oldest manufacturing equipment is in Tampere and the youngest in 

Jyväskylä.  The oldest packaging machines are in Riihimäki and the youngest 

in Jyväskylä. After-treatment devices of the packaging machines are the 

youngest in Riihimäki and the oldest in Tampere.  Jyväskylä dairy’s production 

machinery is altogether the youngest of all, mainly because of the renewal of 

the whole process in 2003. Total lifetime of production machinery in this study 

was 10,8 years. The main reasons for the production machinery replacement 

were fear of inadequate hygiene, deteriorated condition and the poor availabil-

ity of spare parts. Compared to other lifetime studies results of this study are 

very similar. In the future Valio should develop its production machinery life-

time monitoring and annual inspections. 
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Harjapakkauskone = Pakkauskone, jolla pakataan esimerkiksi maidot ja osa jogur-

teista isoon kartonkipakkaukseen. 

Kurri = Raakamaito, josta on separoitu kerma pois. 
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Lisäarvotuote = Tuote, joka lisää tuoteryhmän liikearvoa ja katetta, mutta myyn-

timäärän kasvu ei ole välttämätön. (Harju 2006) 

Multipakkaaja = Jälkipakkauslaite, joka voi pakata tuotetta sekä laatikkoon että 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Valio Oy (jatkossa Valio) on Suomen toiseksi suurin elintarvikealan yritys liike-

vaihdolla mitattuna sekä Suomen suurin maidonjalostaja (Hyyrylä 2012, s. 24). 

Yhteensä Valiolla on Suomessa 15 eri toimipaikkaa, joissa se valmistaa erilaisia 

maitotuotteita, juustoja ja muita elintarviketuotteita kuluttajille sekä myös teolli-

suuden käyttöön. Suomen lisäksi Valiolla on toimipisteitä myös USA:ssa, Venä-

jällä, Kiinassa, Ruotsissa ja Virossa. (Valio.fi A 2014) 

Valion meijereissä valmistetaan monipuolisesti erilaisia elintarvikkeita laajalla 

tuotantokoneistolla. Valiolla on kuitenkin huomattu, ettei yrityksellä ole olemassa 

aiempaa tutkimustietoa siitä, kuinka meijereissä käytössä olevien tuotantokonei-

den pitoajat toteutuvat käytännössä. Yleisenä tuntumana Valiolla kuitenkin on, 

että koneita käytetään pidempään kuin niiden teoreettinen sekä kirjanpidollinen 

pitoaika on. Erilaisia valmistus- ja pakkauskoneita on meijereissä käytössä todella 

runsaasti, ja ne ovat hyvin eri-ikäisiä. Lisäksi koneille tehdään erilaisia päivityksiä 

ja muita muutoksia niiden toimintaan, mikä myös lisää niiden käyttöikää. Välillä 

joudutaan kuitenkin pohtimaan, kannattaako vanhaa konetta enää kunnostaa vai 

korvataanko se kokonaan uudella. Yleisesti kuitenkin tiedetään, että erilaiset ko-

neet kuluvat käytössä, ne jäävät tekniikaltaan vanhanaikaisiksi ja niiden käyttö- ja 

ylläpitokustannukset kasvavat ajan kuluessa. (Hartman & Murphy 2006, s. 2) 

Tämän takia haluttiinkin tehdä selvitys, mikä on Valion meijereiden koneiden 

yleinen pitoaikakäyttäytyminen. Lisäksi Valiolla on lyhyen ajan sisään korvattu 

runsaasti vanhoja pakkauksia uusilla, korkillisilla pakkauksilla. Tämä muutos on 

myös huomioitu mediassa laajasti ja se on jakanut ihmisten mielipiteet. Alun perin 

impulssi perinteisten pakkausten korvaamiseen tuli asiakaspalautteiden kautta 

sekä tarpeesta saada kilpailuetua.  
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1.2 Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän diplomityön keskeisimpänä tavoitteena on tutkia, kuinka valittujen meije-

reiden tuotantokoneiden pitoajat toteutuvat ja millaista vaihtelua Valiolla on eri 

tuotantolaitosten välillä. Tavoitteena on auttaa Valiota ymmärtämään, minkä 

ikäistä valmistus- ja pakkauskonekalustoa heillä onkaan käytössä, ja samalla ker-

toa kenelle tahansa työn lukijalle pitoaikojen toteutumisesta suomalaisessa teolli-

suusyrityksessä. Valio hyötyy tästä tiedosta siten, että se osaa paremmin vertailla 

laitoksia keskenään niiden eri ratkaisujen johdosta ja suunnitella seuraavia inves-

tointeja korvattavien koneiden näkökulmasta eri laitoksissa. Toisena tavoitteena 

on etsiä syitä vaihtojen taustalla: mitkä ovat yleisimpiä syitä ja millaisilla sykleillä 

koneita vaihdetaan. Tämän tiedon pohjalta taas osataan seurata tietyntyyppisistä 

laitteista niille tyypillisiä ongelmakohtia, joiden avulla osataan paremmin suunni-

tella etukäteen myös laitteen kunnostamista tai mahdollista vaihtamista uuteen.  

Työ koostuu teoriaosuudesta, jossa esitellään pitoajan määritelmä, erilaisia konei-

den korvausmalleja, elinkaarimalli sekä taustatietoja kohdeyritys Valiosta. Tarkoi-

tuksena on esitellä, mistä tekijöistä pitoaika koostuu ja millaiset syyt vaikuttavat 

koneiden pitoaikojen vaihteluun. Kun näitä teoreettisia, tieteellisissä yhteyksissä 

esitettyjä pitoajan malleja ja pitoajan toteutuneita arvoja verrataan Valion tapauk-

seen, havaitaan eroja teorian ja käytännön liiketoiminnan välillä. 

Tutkimus koostuu kolmesta päätutkimuskysymyksestä, jotka ovat:  

 Mikä on käytettävien tuotantokoneiden todellinen pitoaika suhteessa niiden 

teoreettiseen ja kirjanpidolliseen käyttöikään? 

 Mitkä tekijät vaikuttavat eniten pitoaikojen toteutumiseen Valion tapauksessa? 

 Miten Valion tulisi kehittää tuotantokoneidensa pitoaikojen seurantaa ja hyö-

dyntämistä? 

 

Lisäksi työn tavoitteena on, että Valion tapauksesta kerättävästä tutkimustiedosta 

ensimmäisen ja toisen tutkimuskysymyksen tietoja ja tuloksia voidaan yleistää ja 

verrata muihin koneiden pitoaikaselvityksiin. Jotta vertailu olisi mielekästä ja tu-

lokset olisivat linjassa keskenään, pitää vertailtavan alan tai yrityksen myös oltava 
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vertailukelpoinen Valion harjoittamaan liiketoimintaan. Käytännössä tämä tarkoit-

taa, että yrityksen liiketoiminnan olisi oltava lähellä Valion liiketoimintaa tai 

muuten pääomavaltaista liiketoimintaa, kuten esimerkiksi vastaavanlaisilla elin-

tarviketeollisuuden aloilla.  

 

1.3 Työn rajaukset 

 

Tämä diplomityö rajataan siten, että Valion toimipaikoista rajataan mukaan Rii-

himäen, Oulun, Jyväskylän ja Tampereen tuoretuotemeijerit ja niistä tuoretuottei-

den tuotelinjat. Edellä mainitut meijerit ovatkin Valion ainoat tuoretuotemeijerit 

Suomessa. Lisäksi työtä rajataan siten, että puhuttaessa koneista tarkoitetaan tuo-

tantokoneita, jotka ovat Valion tapauksessa erilaisia valmistus- ja pakkauskoneita 

sekä niihin kuuluvia isompia kokonaisuuksia. Myöhemmin työssä esitetään teks-

tin ja kuvaajien muodossa kolmen eri koneryhmän pitoajat; valmistuskoneet, pak-

kauskoneet ja pakkauskoneiden jälkikäsittelylaitteet. Jälkikäsittelylaitteet ovat 

erilaisia valmiiden pakkausten siirtelyyn ja käsittelyyn tarkoitettuja laitteita, joi-

den tarkoitus on helpottaa niiden jatkokäsittelyä.  Koneista ja muista laitteista ei 

myöskään tarkemmin esitellä laitteiden merkkejä, malleja tai muita yksilöllisiä 

tietoja, kuten esimerkiksi laitteiden tarkkoja määriä tai kokoonpanoja eri tuotanto-

laitoksilla. 

Itse pitoajan suhteen työ rajautuu koskemaan etupäässä teknistaloudellista pitoai-

kaa; koneet vaihdetaan pääsääntöisesti silloin, kun ne tulee korvata teknisesti eri-

laisella tai kehittyneemmällä ratkaisulla, tai kun kunnossapitokustannukset kasva-

vat niin suuriksi, ettei koneen jatkuva huoltaminen ja korjaaminen ole enää kan-

nattavaa. Myös eri lähteissä esitetyt, parhaan mahdollisen pitoajan optimointiin 

tarkoitetut laskentakaavat ja matemaattiset mallit jätetään tutkimuksessa käsitte-

lemättä.  

Työssä rajataan varsinainen kirjanpidollinen näkökulma pitoajan soveltamisesta 

pois. Valio käyttää kirjanpidossaan tuotantokoneiden ja -kaluston poistoaikana 

pääsääntöisesti kymmentä vuotta, joka on sama kautta linjan kaikille laitteille 

(Ohjeita KOM-kirjanpitoon 2013, s. 7). Osa laitteista oli kuitenkin huomattavasti 
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tätä vanhempia, jopa 1980-luvulta peräisin olevia laitteita. Tämä asetti myös raja-

uksensa sille, ettei jokaisesta vanhemmasta koneesta enää ollut tarjolla riittävästi 

tietoa tutkimusta varten. 

Lähdemateriaaleina tutkimuksessa käytetään pääosin tieteellisiä artikkeleita sekä 

aihetta käsitteleviä kirjoja. Tämän lisäksi on hyödynnetty jonkun verran verkko-

lähteitä, lähinnä kohdeyritys Valion toiminnan taustoittamiseksi. Lähteiden valin-

nassa on pyritty objektiivisuuteen, jonka lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty 

aina mahdollisimman uusia lähteitä aihealueesta, koska teknologian kehityskulku 

on nykyisin niin nopeaa, että laitteiden tiedot ja ominaisuudet muuttuvat paljon 

lyhyessä ajassa. Kaupallisia lähteitä, esimerkiksi tietyn laitetoimittajan omia tut-

kimuksia tai julkaisuja, on vältetty. Teoreettisen lähdemateriaalin lisäksi tutki-

muksessa hyödynnetään myös itse kerättyä haastattelu- ja muuta tutkimusaineis-

toa, joka esitellään tarkemmin luvussa kuusi. Työn empiirinen tutkimusaineisto on 

kerätty ja analysoitu vuoden 2014 kesän ja syksyn aikana. Eri meijereiden tuotan-

tokoneiden tiedot ovat kesä–lokakuulta. 

  

Jokaisen meijerin valmistus- ja pakkausprosessit yksityiskohtineen esitellään tässä 

työssä vain pääpiirteittäin niiltä osin kuin se on meijerien tuotantokonekannan ja 

eri meijerien erojen ymmärtämisen kannalta lukijalle tarpeen. Tämä toive esitet-

tiin Valiolta työn julkisen luonteen takia. Prosessien yksityiskohtaiset tekniset 

toteutukset ovat liiketoimintasalaisuuksia eikä niitä sen takia esitetä. Tämän vuok-

si myöskään maidonvalmistusprosessin teoriaa ei käsitellä työssä.  

 

1.4 Tutkimusmetodologia 

 

Kappaleet 2–5 ovat työn teoriaosuutta, joka on toteutettu perinteisenä kirjallisuus-

katsauksena. Kirjallisuuskatsaus eli tutkimuskatsaus esittää erilaiset teoriat ja ai-

emmat tutkimukset aiheesta sekä oman tutkimuksen linkittymisen niihin. Lukijan 

on myös mahdollista itse tutustua alkuperäisiin lähteisiin (Hirsjärvi et al. 2010, s. 

121). Teorioita ei vain pelkästään luetella, vaan niiden relevanttius suhteessa tä-

hän tutkimukseen pyritään tuomaan esiin. Tässä työssä käytetty kirjallisuuskatsa-

us on luonteeltaan kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jolle on ominaista vapaampi, 
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yleiskatsauksellinen esitystapa. Se voidaan vielä jakaa kahteen alakategoriaan; 

narratiiviseen ja integroivaan kirjallisuuskatsaukseen. Narratiivinen kirjallisuus-

katsaus antaa hyvin laajan yleisluontoisen katsauksen aiheesta tai vaihtoehtoisesti 

kuvaa aiheen kehitystä. Integroiva kirjallisuuskatsaus taas tuottaa ilmiöstä mah-

dollisimman monipuolisen kuvauksen. Lisäksi sen avulla voidaan tuottaa uutta 

tietoa jo tutkitusta aiheesta (Salminen 2011, s. 6–8). Tämä tutkimus on tehty hyö-

dyntämällä narratiivista kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. 

Työtä asemoitaessa tieteellisen tutkimustapansa mukaan voidaan se nähdä kvalita-

tiivisen eli laadullisen ja kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen yhdistelmä-

nä. Määrällinen tutkimus on alun perin kehitetty luonnontieteitä varten, mutta 

nykyisin sitä toteutetaan myös kyselyjen, laboratoriokokeiden ja muiden numee-

risten menetelmien avulla. Numeromuotoinen data painottuu määrällisessä tutki-

muksessa. Laadullinen tutkimus puolestaan kehitettiin yhteiskuntatieteitä varten, 

jotta voitiin tutkia sosiaalisia ja kulttuurisia ilmiöitä. Laadullisen tutkimuksen me-

netelmiä ovat toimintatutkimus, tapaustutkimus ja perustellun teorian tutkimus. 

Tietoa kerätään esimerkiksi havainnoimalla, kenttätyön avulla, haastattelemalla ja 

kyselemällä sekä tekstejä, dokumentteja ja tutkijan tuntemuksia tulkitsemalla. 

(Myers 2009, s. 7–8) 

Tämän tutkimuksen tapauksessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, ettei haastatte-

luiden suhteellisen vähäinen, mutta myös tarkkaan ennalta valittu, kohdejoukko 

täysin sovi määrällisen tutkimuksen kuvaan vaan on ennemmin laadullisen tutki-

muksen suppea ja harkinnanvarainen tutkimusotos  (Hirsjärvi et al. 2010, s. 164; 

Heikkilä 2008, s. 16–17). Tämä myös rajaa työn laajojen ja suppeiden aineistojen 

tutkimusten välimaastoon, koska tutkimuksessa mukana olevien Valion toimi-

paikkojen ja tätä kautta haastateltavien ihmisten lukumäärä on verrattain pieni. 

Vaikka työn alussa on esitelty työn ymmärtämisen kannalta oleelliset koneiden 

pitoaikojen ja elinkaaren määrittämisen teoriat, on työn painopiste empiirisessä 

osuudessa. Tutkimuksen tulokset ovat tärkein osuus työn tilaajan, Valion, osalta.  

Luonteeltaan tutkimus on deskriptiivinen eli kuvaileva tutkimus. Siinä ei anneta 

suoranaisia toimintaehdotuksia löydettyjen tulosten pohjalta vaan pyritään mah-

dollisimman laajasti kuvailemaan ilmiötä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä kes-
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keisiä piirteitä (Hirsjärvi et al. 2010, s 139). Lisäksi työn lähtökohtana on objek-

tiivisuus, jota osaltaan auttaa se, ettei työn tekijällä ole aikaisempaa työsuhdetta 

Valioon eivätkä ne täten vaikuta työhön. Alla kuvassa yksi on esitelty erilaiset 

tutkimusstrategiat. Tutkimusstrategiat voidaan jakaa eri tasoihin, joista alimpana 

on jako teoreettiseen ja empiiriseen tutkimukseen. Tämän jälkeen strategiat jakau-

tuvat joko määrällisiin tutkimuksiin, laadullisiin tutkimuksiin tai näiden yhdistel-

miin. Nämä tutkimusstrategiat ohjaavat tutkimuksen toteutusta. Tämän jälkeen 

tulevat erilaiset tutkimuksen suorittamisen menetelmät. (Lähdesmäki et al. 2009) 

 

 

Kuva 1. Erilaiset tutkimusstrategiat. (Lähdesmäki et al. 2009) 

 

Tutkimuksen empiirinen osuus, luvut 6–8, perustuu suurelta osin haastatteluina 

saatuun tietoon Valion meijereiden tuotantokoneista ja niiden pitoajoista. Haastat-

telututkimus kuuluu laadullisiin tutkimusmenetelmiin, joissa suositaan ihmisten 

kanssa käytyjä keskusteluja sekä heidän havaintojaan lähteinä (Hirsjärvi et al. 

2010, s. 164). Työn lopussa arvioidaan tutkimuksen tuloksia. Reliabiliteetti il-

moittaa sen, miten luotettavasti ja toistettavasti käytetty mittari mittaa haluttua 

ilmiötä eli saadaanko tutkimus toistamalla samanlainen tulos, kun olosuhteen py-

syvät samoina. Validiteetti taas ilmaisee, miten hyvin käytetty mittausmenetelmä 
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mittaa juuri sitä asiaa, jota sen halutaan mittaavan – onko tutkimuksessa tutkittu 

sitä, mitä sen alun perin on suunniteltu tutkivan. (Tilastokeskus A 2014; Tilasto-

keskus B 2014) 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tässä diplomityössä on kaikkiaan kahdeksan päälukua. Ensimmäinen luku eli 

johdanto esittelee taustan työn tekemiselle, työlle asetetut tavoitteet, käytetyt tut-

kimuskysymykset tarkennuksineen, työn tekemistä varten tehdyt rajaukset, työn 

tutkimusmetodologia ja lopuksi työn rakenne. Tutkimuksen rakenne on esitelty 

tarkemmin kuvassa kaksi input/output-kaavion avulla.  

Luku kaksi esittelee pitoajan yleisen määritelmän sekä erittelee toisistaan talou-

dellisen, teknisen ja teknistaloudellisen pitoajan. Luku kolme jatkaa tästä esitte-

lemällä koneiden korvausmalleja, esimerkiksi yleisesti käytetyn vanhan koneen ja 

uuden kilpailijan väliseen vertailuun käytetyn challenger–defender-menetelmän. 

Lisäksi esitellään koneiden korvaamista tilanteissa, joissa impulssi koneen vaih-

tamiseen tulee markkinoilta ja kuluttajilta. Lisäksi käsitellään koneiden korvaami-

sen elinkaarinäkökulma. 

Luvussa neljä esitellään lyhyesti elintarviketeollisuuden erityispiirteitä ja tutki-

muksen kohdeyritys, Valio Oy, sekä mukaan valitut neljä meijeriä ja niissä käy-

tössä oleva koneluokittelu. Viides luku käsittelee haastattelututkimuksen suorit-

tamisen. Tähän kuuluu haastateltavien ihmisten esittely, haastatteluille asetetut 

tavoitteet ja haastattelun suoritustapa. Tämän jälkeen luvussa kuusi esitellään saa-

dut tulokset eli kokemukset koneiden pitoaikojen toteutumisesta. Lopuksi esitel-

lään työn johtopäätökset ja yhteenvedossa vedetään yhteen työn keskeinen sisältö. 

Liitteissä 1 ja 2 on esitelty tutkimuksen toteutuksessa käytetyt haastattelukysy-

mykset. Liite 3 pitää sisällään pitoaikojen esimerkkilaskelma. 

Alla eli kuvassa kaksi esitellään työn rakenne käyttämällä hyväksi input/output-

kaaviota. Kaavion avulla esitetään, mitä tietoa mihinkin lukuun (1–8) on tarvittu, 

miten näitä tietoja luvussa käsitellään ja mitä saadaan tuloksena. Tätä tulosta 

hyödynnetään seuraavissa luvuissa syöttötietona, varsinkin empiriaosuudessa 
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viitataan aiemmin esiteltyihin teorioihin. Kaavion tarkoitus on antaa lukijalle 

yhdellä silmäyksellä käsitys koko työn sisällöstä sekä käsitellystä informaatiosta. 

 

 

Kuva 2. Diplomityön rakenne esitettynä input/output-kaaviona.  
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2 PITOAIKA 

 

2.1 Pitoajan määritelmä 

 

Pitoajat johdetaan kirjanpidollisista poistoajoista. Poistoajan määrittämisessä on 

tapana jättää varmuusaikaa, ennen kuin kone tarvitsee oikeasti romuttaa. Tämän 

takia on yleistä, että yrityksissä on käytössä koneita ja laitteita, jotka on kirjanpi-

dollisesti jo poistettu (Berstrand 1997).  Kirjanpidollisen poistoajan määrittäminen 

on vaikeaa, koska sen tulisi perustua kyseisen omaisuuserän käyttöikään eli pito-

aikaan, jota on vaikea määritellä ennakkoon. Tästä on seurannut erimielisyyksiä 

veronmaksajien ja verottajan kanssa. Tämän vuoksi onkin laadittu erityiset pois-

toikäkategoriat erilaisille omaisuuserille, joita kutsutaan poistorajoiksi. Ne perus-

tuvat historialliseen dataan eli kokemustietoon, ja yritys voi itse valita näistä en-

nalta määritellyistä rajoista itselleen sopivimman (Park 2007, s. 435). Taulukossa 

yksi on esitelty Valion käyttämät poistoajat eri kohteille. Tämän työn kannalta 

oleellisinta on lähinnä tuotantokoneille ja -kalustolle käytettävä kymmenen vuo-

den poistoaika. Tämän lisäksi taulukosta voidaan nähdä, että esimerkiksi raken-

nuksilla 25 vuoden poistoaika on merkittävästi pidempi suhteessa tuotantokonei-

siin. 

 

Taulukko 1. Valion käyttämät poistoajat. (Mukaillen Kiikka et al. 2013, s. 7) 

Poistettava kohde Poistoaika (vuotta) 

Patentit ja tavaramerkit 10 

Muut aineettomat oikeudet 5 

Muut pitkävaikutteiset menot 10 

Atk-ohjelmistot 5 

Maa- ja vesialueet sekä liittymismaksut Ei poistoja 

Rakennukset 25 

Rakennusten perusparannukset 15 

Rakennusten ainesosat 10 

Aidat, pihatyöt, asfaltointi 10 

Taulukko 1. jatkuu seuraavalla sivulla. 
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Poistettava kohde 
Poistoaika (vuotta) 

Tuotantokoneet ja -kalusto 10 

Konttori- ja varastokoneet 10 

Jäätelösäilyttäjät, kylmäkaapit, rullakot 5 

ATK-laitteet 5 

Autot ja autojen alustat 5 

Muut moottoriajoneuvot ja päällirakenteet 10 

Muu irtain käyttöomaisuus 5 

Muut aineelliset hyödykkeet 10 

 

Määriteltäessä tuotantokoneelle sen optimaalisinta pitoaikaa yrityksessä, tulee 

selvittää ajan mukana muuttuvien erilaisten kustannuslajien muuttuminen. Kun 

tuotantokone vanhenee, sekä sen käyttö- että ylläpitokustannukset nousevat. Toi-

saalta pääomakustannukset, joihin kuuluvat korot ja poistot, pienevät aikaa myö-

ten. Lisäksi koneen jäännösarvo pienenee myös ajan kuluessa. (Aho & Virtanen 

1984, s. 60) 

Pitoaika on osa investointilaskelmia ja -päätöksiä. Se on myös osa uusinta- tai 

korvausinvestointeja, kun joku osa kuluneesta, vanhentuneesta tai muuten vain 

heikommasta reaalipääomasta korvataan uudella (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 

206). Investointiajanjaksolle tai pitoajalle on olemassa erilaisia määritelmiä riip-

puen tilanteesta. Yksinkertaisesti pitoaika tarkoittaa sitä taloudellista käyttöikää, 

joka investoinnille odotetaan saatavan. Pitoajan pituuteen vaikuttavat sekä yrityk-

sen ulkoiset että sisäiset tekijät.  

Pitoaika myös vaihtelee eri investointihankkeiden välillä. Kun pitoaikaa määritel-

lään, määritellään se sen pituiseksi, ettei tänä aikana ole odotettavissa suuria muu-

toksia yrityksen toimintaympäristössä tai tuotteissa. Pitoaika voidaan jakaa vielä 

erikseen kolmeen eri ryhmään: tekniseen, taloudelliseen ja teknistaloudelliseen 

pitoaikaan. Alla, kuvassa kolme, on esitetty näiden kolmen eri pitoajan määritel-

män yhdistelmä.  
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Kuva 3. Pitoajan määritelmä (Mukaillen Neilimo & Uusi-Rauva 2005; Kirjanpi-

tolautakunta 2007)  

 

2.2 Tekninen pitoaika 

 

Yksinkertaistetun teknisen pitoajan voidaan määritellä olevan se aika, jonka joku 

tietty kone tai laite kestää fyysisesti toimintakuntoisena (Neilimo & Uusi-Rauva 

2005, s. 217). Tekninen pitoaika käsittää sen ajan, jonka laite on teknisesti suunni-

teltu kestämään sen käyttöönotosta lähtien. Yleensä tekninen pitoaika esitetään 

joko vuosina tai tunteina, riippuen hyvin paljon itse laitteesta. Esimerkiksi höyry-

turbiineilla tekninen pitoaika on 25 vuotta, tuulivoimaloilla 20–25 vuotta, kun taas 

erilaisilla LVI-järjestelmien osilla, kuten pumpuilla, lämmittimillä ja jäähdyttimil-

lä, vain 15 vuotta. (United Nations Framework for Climate Change 2009, s. 1-4) 

Teknisen pitoajan määrittämiseen voidaan käyttää kolmea eri menetelmää. Voi-

daan joko käyttää valmistajan ilmoittamia arvoja ja verrata sitä käyttöönottoajan-

kohtaan, kysyä ammattilaisarviota tai käyttää oletusarvoja (United Nations Fra-

mework for Climate Change 2009, s. 2). Tekniseen pitoaikaan liittyy kuitenkin 

omat rajoitteensa. Periaatteessa jonkin teknisen laitteen toimintakykyä voidaan 
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pitää yllä loputtomiin jatkuvilla korjauksilla, huolloilla ja päivityksillä, mutta tä-

mä tulee yleensä todella kalliiksi. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 217) 

 

2.3 Taloudellinen pitoaika 

 

Taloudellisen pitoajan määrittämistä säätelevät Kirjanpitolautakunnan asettamat 

säädökset. Taloudellinen pitoaika on se aika koneen asentamisesta aina sen siir-

tämiseen pois käyttötarkoituksestaan, jona koneen voidaan olettaa tuottavan kir-

janpitovelvollista tuloa. Taloudellisen pitoajan pituus vaihtelee siis odotettavien 

tulonodotusten mukaan. (Canada et al. 1996, s. 224; Kirjanpitolautakunta 2007, s. 

15). Sitä ei saa kuitenkaan sekoittaa kirjanpidolliseen poistoaikaan, toisin kuin 

joskus käy (Partanen et al. 2008, s. 79). Poistoaikaa määriteltäessä tulee ottaa ta-

loudellinen pitoaika huomioon; sen tulee vastata odotuksia kohteen taloudelliseksi 

pitoajaksi. (Kirjanpitolautakunta 2007, s. 15) 

Ostettaessa uutta konetta, tulee yrityksessä ottaa huomioon pelkän teknisen kehi-

tyksen lisäksi myös uuden koneen asentamisen kustannukset, oppimisen vaiku-

tukset tuotannon kasvuun sekä huolto- ja ylläpitokustannuksien kasvu. Näin saa-

daan määriteltyä teknologialle optimaalisin taloudellinen käyttöikä. Tämä käyt-

töikä on yleisesti lyhyempi kuin tekninen, maksimaalinen käyttöikä. (Goetz et al. 

2008, s. 3033) 

Taloudellinen koneen käyttöikä eli pitoaika voidaan määritellä siten, että se on se 

aika, joka minimoi vastaavat koneen tai laitteen vuosittaiset omistamisen ja käyt-

tämisen kulut. Jos lisäksi voidaan ajatella, että tuon taloudellisen pitoajan lopussa 

voidaan ostaa uusi, ominaisuuksiltaan vastaava ja samanhintainen laite, koneet 

vaihdettaisiin aina tämän ajan lopussa (Park 2007, s. 724–725). Todellisuudessa 

tilanne ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, joten joudutaan perehtymään syväl-

lisemmin eri korvausvaihtoehtoihin.  

Sijoituksen koko ei vaikuta taloudellisen pitoajan määritelmään, vaan se koskee 

niin pieniä laitteita kuin kokonaisia laitoksiakin. Oikea-aikaisen investointipisteen 

määrittäminen on kuitenkin vaikeaa, johtuen asianmukaisten laskentamenetelmien 

puutteesta. (Asselbergs & Dijk 2013, s. 1)  
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Taloudellisen pitoajan mukaan koneen korvaaminen on myös optimaalista mutta 

samalla vaikeaa, jos yrityksellä on kiinteiden kustannusten määrittämisessä on-

gelmia (Fraser & Posey 1989). Riittävän tarkka laitteen kustannusten määrittämi-

nen pitkälle tulevaisuuteen ei aina ole mahdollista, ja samoin sopivan määrittely-

ajanjakson valitseminen on vaikeaa. Kiinteät kustannukset johtuvat yleensä juuri 

teknologian kehittymisestä. (Hartman & Tan 2014, s. 137)  

 

2.4 Teknistaloudellinen pitoaika 

 

Teknistaloudellinen pitoaika vastaa lähes taloudellista pitoaikaa, kun tarkoitetaan 

yrityksen käyttöomaisuuden kirjanpidollisesti hyödynnettävää pitoaikaa (Partanen 

et al. 2008, s. 80). Puhuttaessa koneen pitoajasta, puhutaan optimoinnista. Tämä 

tarkoittaa sitä, että yrityksessä tasapainoillaan koneen käyttö- sekä ylläpitokustan-

nusten kanssa suhteessa uuden koneen hankintahintaan (Aho 1989, s. 198). Tek-

nistaloudellisessa pitoajassa on kyse ajanjaksosta, jossa voidaan olettaa markki-

noille tulevan uusi ja ominaisuuksiltaan aiempaa parempi kone, joka syrjäyttää 

nykyisen koneen odotettua nopeammin taloudellisesti kannattamattomana. (Nei-

limo & Uusi-Rauva 2005, s. 217) 

Kun aikaa kuluu, koneen erilaiset käyntihäiriöt ja virhetilanteet kasvavat ja tätä 

kautta huoltokustannukset lisääntyvät. Teknistaloudellinen pitoaika on yleensä 

lyhyempi kuin koneen tekninen pitoaika. Toisaalta se on kuitenkin pidempi, kuin 

koneen kirjanpidollinen poistoaika. (Partanen et al. 2008, s. 80) 

Perezin (2010, s. 14) esittämä teknillistaloudellisen pitoajan määritelmä pitää si-

sällään kolme osa-aluetta itse käsitteestä ja sen käytännön soveltamisesta. Nämä 

osa-alueet ovat: 

1. Tuotantopanosten kustannusrakenne, jossa uusia ja alhaisia kustannusteki-

jöitä ilmenee ja niistä tulee houkuttelevimpia valintoja investoinnin kan-

nalta. 

2. Havaitut innovaatiotilat, jossa yritystoiminnan mahdollisuudet ovat yhä 

enemmän kartoitettu uuden teknologian kehittämistä varten tai niiden 

käyttämistä edullisesti nykyisessä toiminnassa. 
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3. Organisaation kriteerit ja periaatteet, jossa käytäntö osoittaa parempaa 

suorituskykyä (erityisesti menetelmissä ja rakenteissa), kun hyödynnetään 

uutta teknologiaa toiminnan tehokkuuden ja tuottojen maksimoimiseksi. 

 

2.5 Pitoajan seuranta 

 

Teollisuudessa on erityisen tärkeää, että käytettävän laitteiston kuntoa ja toimintaa 

seurataan säännöllisesti ja systemaattisesti. Kunnonvalvonta on vikojen etsimistä, 

mitä voidaan toteuttaa esimerkiksi koneen lämpötilan, käyntiäänen tai tärinän pe-

rusteella (Wang 2008, s. 110). Erityisesti kuntoon perustuvan kunnossapidon 

merkitys on korostunut, kun laitteista on tullut entistä monimutkaisempia ja niiden 

tekniikasta nopeasti muuttuvia. Myös käytettävien laitteiden luotettavuuden ja 

turvallisuuden merkitys on kasvanut kilpailun kiristyessä. (Rao 1996, s. 1) 

Valiolla laitteiden toimintakunnosta vastaavat meijereiden omat kunnossapitoyk-

siköt ja toimintakunnon täyttymisestä kunnossapitovastaavat. Haastatteluissa kävi 

ilmi, ettei meijereillä itsellään ole varsinaista pitoajan seurantaa, eikä koneiden ja 

laitteiden vuosimalleihin ja ikiin kiinnitetä kovin suurta huomiota. Koneiden kor-

vaamiset eivät myöskään perustu niiden pitoaikaan eli laitteita ei korvata uusilla 

vain niiden ikääntymisen johdosta.  

Joihinkin yksinkertaisempiin laitteisiin, joihin on esimerkiksi olemassa meijerillä 

varastossa suoraan korvausyksiköt ja jotka eivät ole sellaisinaan korjattavissa, 

käytetään Valiolla myös run–to–failure -menetelmää (RTF), loppuun ajamisen 

menetelmää. Näitä laitteita ajetaan siis niin kauan, että ne hajoavat ja sen jälkeen 

ne korvataan uusilla. Näiden laitteiden tai osien kohdalla täytyy siis varmistaa, 

että varaosia on aina saatavilla, samoin kuin osaavaa henkilöstöä asentamaan ne. 

Tällöin myös taloudelliset vaikutukset ovat yleensä pienet, joten laitteen käyttä-

minen sen hajoamiseen asti on perusteltua. (Tsang 1995, s. 8)  
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3 KONEIDEN KORVAAMISEN MALLIT 

 

3.1 Asset management - omaisuudenhallinta  

 

Englanninkielinen termi ”asset” kääntyy huonosti suomalaiseen viralliseen käyt-

töön; suoranaisesti se tarkoittaa erilaisia varoja tai omaisuuseriä. Näillä omai-

suuserillä taas voidaan tarkoittaa fyysistä tuotantokonetta, taloudellista investoin-

tia tai aineetonta omaisuutta, kuten esimerkiksi patentteja. Tässä tutkimuksessa 

termillä viitataan tuotantokoneisiin.  

Termille asset management ei myöskään ole olemassa täysin vastaavaa suomen-

kielistä vastinetta. Parhaiten se voidaan ymmärtää resurssien hallintana tai omai-

suuden johtamisena. Hannan & Rancen (2011) kirjoittaman, ja sitten Hyvösen et 

al. (2011, s. 54) kääntämässä ITIL-sanasto ja lyhenteet–selvityksessä asset mana-

gement on käännetty muotoon omaisuudenhallinta, jolla tarkoitetaan niitä toimia, 

joilla vastataan omaisuuden arvon sekä omistuksen valvomisesta ja raportoinnista 

koko sen elinkaaren ajan. Oxford English Dictionary on määritellyt käsitteen si-

ten, että se on ”aktiivista yrityksen taloudellisten sekä muiden varojen hoitamista, 

erityisesti tuottojen optimoimiseksi” (OED 2007). Mitchell ja Clarkson (2001) 

taas määrittelevät käsitteen siten, että se koostuu strategisista, integroiduista ja 

kattavista prosesseista talouden, johtamisen, suunnittelun, toiminnan ja kunnossa-

pidon osalta, jotta yrityksen fyysiselle omaisuudelle (tuotantolaitteet ja -rakenteet) 

saadaan eniten elinikäistä tehokkuutta, korkeampaa käyttöastetta sekä tuottoa.  

Brittiläisen standardi-instituutin PAS-55 (PAS 55-1 2008) määritelmän mukaisesti 

asset management on järjestelmällistä ja organisoitua toimintaa, jonka avulla or-

ganisaatio hoitaa varojaan optimaalisesti. Tarkoituksena on, että niiden suoritus-

kyky, riskit ja menot koko elinkaarensa ajan saavuttavat yrityksen strategiset 

suunnitelmat.  

Komonen (2012, s. V) määrittelee joukon tekijöitä, joiden takia omaisuudenhal-

linnan merkitys on kasvanut liiketoiminnassa: 
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 omaisuus ikääntyy 

 omaisuuserien integroituminen 

 infrastruktuurien kasvaneet laatuvaatimukset 

 turvallisuus- ja ympäristövaatimusten lisääntyminen 

 lisääntyneet riskit 

 lisääntynyt turbulenssi markkinoilla 

 globalisaatio ja kasvanut kilpailu 

 paine korkeampaan kannattavuuteen ja pääoman tuottoon 

 ylimmän johdon kannustusjärjestelmät 

 jäykät laskentaperusteet 

 yhdistelmä edellä olevista trendeistä.  

 

Edellä luetelluista syistä yhdeksi tärkeimmäksi voidaan nostaa käytössä olevan 

fyysisen omaisuuden, oli se sitten tuotantolaitoksia, laitteita tai muuta, jatkuva 

ikääntyminen ja sen hallinta. Teknologian kehitys on aiempaa nopeampaa, samoin 

kilpailutilanne ja kysyntä voivat muuttua äkisti. Kun ennen jotkut laitteet kestivät 

20–30 vuotta ja niiden pitoajaksi oletettiin tämä aika, eivät ne välttämättä enää 

pysty valmistamaan sellaisia tuotteita, joille olisi kysyntää (Komonen 2012, s. 

VI). Tämä aiheuttaa sen, että fyysisestä omaisuudesta juuri tuotantokoneiden ta-

loudellinen pitoaika lyhenee. (Komonen et al. 2012) 

 

3.2 Omaisuuserien korvaaminen 

 

Kun puhutaan omaisuuseristä, puhutaan erilaisista rakennuksista ja asunnoista, 

tuotantolaitoksista koneineen ja laitteineen, moottoriajoneuvoista, kuljetusväli-

neistä, voimalaitoksista, maatalouden koneista ja laitteista, laivoista ja erilaisista 

työkoneista, kunnallisteknisistä ratkaisuista, tietokoneista sekä kaikista julkisen ja 

yksityisen sektorin tuotantokoneista ja palveluista (Bekker 1991, s. 1–2). Tässä 

tutkielmassa omaisuuserillä tarkoitetaan erilaisia meijeriteollisuuden tuotanto-

konekokonaisuuksia ja niihin kuuluvia laitteita. 
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Tuotantohyödykkeisiin investoimisen ajavina tekijöinä ovat useimmiten liiketoi-

minnan kustannusten hallinta, tekniikan vanhentuminen, kasvaneet vaatimukset 

suorituskyvylle ja yleinen toiminnallisuuden parantuminen sekä turvallisuusnäkö-

kohdat (Scarf & Hartman 2008, s. 287). Tuotantokoneiden vaihtamiset ovat 

useimmin ennemmin strategisia kuin taktisia ratkaisuja; pelkkien kustannussäästö-

jen sijaan ajavina tekijöinä ovat usein kilpailulliset tekijät ja kilpailuedun saami-

nen. Kilpailuedun muotoja voivat olla nopeampi tuotanto, parantanut laatu tai 

laajempi valikoima erilaisia tuotteita. Toisaalta näiden asioiden mittaaminen kor-

vausmalleissa on vaikeaa (Meyer 1993, s. 210). Jones et al. (1991) määrittelivät 

vakioympäristössä tapahtuvaan, rinnakkaisten koneiden korvaamiseen kaksi peri-

aatetta:  

 vanhimmat laitteet korvataan ensin, kun teknologia ja samalla vanhat ko-

neet heikkenevät 

 samanikäisiä koneita pidetään yhtä kauan ja ne korvataan uusilla samanai-

kaisesti.  

 

Korvausmenetelmät voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään. Ensimmäinen on 

challenger–defender-tutkimus, jossa arvioidaan vanhan koneen korvaamista uu-

della, kilpailevalla koneella. Toisessa korvausmallissa määritellään koneelle ta-

loudellisesti kannattavin pitoaika (Canada et al. 1996, s. 216). Taloudellisesti kan-

nattavimman pitoajan määrittämiseen tarvitaan tiedot laitteen pääoma- ja käyttö-

kustannuksista. Pääomakustannuksia ovat laitteen alkuinvestointi sekä jäännösar-

vo poistohetkellä. Käyttökustannuksiin kuuluvat käyttö ja työ, huoltaminen, mate-

riaalit sekä käytetty energia. Kun aikaa kuluu, jäännösarvo ja täten pääomakus-

tannukset pienenevät, mutta vastaavasti laitteen huoltokustannukset ja tätä kautta 

käyttökustannukset kasvavat koneen ikääntyessä (Park 2007, s. 723–724). Myö-

hemmin, luvussa 4.3, perehdytään tarkemmin challenger–defender-malliin. Kuten 

Canada et al. (1996, s. 216) toteaa, ei korvausanalyysien ja sitä kautta korvaus-

toimenpiteiden merkitystä voi vähätellä. Ne määräävät pitkälti sen, millainen on 

yrityksen tekninen kehitysaste sekä taloudellinen tila.  
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Erilaisissa korvausmalleissa vaihtelevat esimerkiksi suunnitteluhorisontti, käytet-

tävä teknologia, kustannuskäyttäytyminen sekä pääoman saatavuus. Nämä vaihte-

lut aiheuttavat sen, että erilaisia malleja on useita (Park & Sharp-Bette 1990, s. 

654–669). Yritykset eivät juuri seuraa tuotantokoneidensa poistoaikoja, koska ne 

eivät koe hyötyvänsä tästä seurannasta. Niillä ei ole myöskään yleensä laillista 

velvollisuutta pitää listaa poistetuista koneista. Tämä johtaa siihen, että hyvin 

usein kone on joko yhä käytössä tai siirrettynä varastoon kauan sen jälkeenkin, 

kun kone on kirjanpidollisesti poistettu loppuun. (West 1998, s. 2) 

 

Kuva 4. Korvaamisen periaatekuva. (Mukaillen Hastings 2010, s. 211) 

 

Kuvassa neljä on vuokaaviona esitetty Hastingsin (2010, s. 211) näkemys siitä, 

miten tuotantokoneen korvauspäätöksen tekeminen etenee. Kaavion päätarkoituk-

sena on keskittyä kustannusten minimointiin ja palvelutarjontaan, ei niinkään voi-

ton synnyttämiseen. Yksinkertaistettuna kuvassa todetaan ensin lähtötilanne: mik-

si konetta tai jotain muuta esinettä ollaan korvaamassa. Ensin vasemman yläkul-
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man laatikossa eritellään ne fyysiset, operationaaliset sekä taloudelliset syyt, mik-

si koneen vaihtaminen voi olla ajankohtaista. Lopussa on kolme vaihtoehtoa: 

olemassa olevan koneen käytön jatkaminen, koneen hävittäminen ja uuden, kor-

vaavan hankkiminen. Joissain tapauksissa voidaan tehdä myös koneen uudelleen-

järjestely: joko sellaisenaan käyttäminen toisessa tehtävässä tai muutostöiden jäl-

keen. Peruskunnostuksella tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, että kunnostettu 

kone on täysin korvaava tuote uudelle laitteelle eli se vastaa kunnoltaan uutta lai-

tetta kuitenkin siten, että se tulee täysin uutta, vastaavaa laitetta edullisemmaksi 

(Wu & Ryan 2014, s. 94–96). Edellä esitetyllä kaaviolla neljä halutaan esittää se 

oman toiminnan analysointimalli, joka tulee käydä yrityksessä läpi korvauspäätös-

tä tehtäessä.  

 

3.3 Erilaisia koneiden korvausmalleja  

 

Erilaisia koneiden kunnossapito- ja korvausmenetelmiä on kehitetty lukuisia.  

Koneiden korvaamismenetelmiä ovat esimerkiksi koneen ikään perustuva vaihta-

minen, uuden sekä ominaisuuksiltaan paremman koneen aiheuttama vaihtaminen, 

koneiden aika-arvoon perustuva korvaaminen sekä ryhmä- tai joukkokorvaamiset. 

(Timane A 2012, s. 2–8) 

Kun aikaa kuluu, valmistuskoneille tapahtuu normaalia kulumista ja niitä joudu-

taan joko korjaamaan tai korvaamaan kokonaan uudella. Vanha kone korvataan 

kokonaan uudella, vastaavat vaatimukset täyttävällä laitteella, kun vanha kone ei 

enää täytä nykyisiä vaatimuksia. Koneiden ikääntyminen ja kuluminen otetaan 

laskelmissa poistoina huomioon. Joukkovaihdot ovat yleisiä, kun kyseessä ovat 

yksinkertaisemmat ja halvemmat komponentit, jotka eivät varsinaisesti kulu, mut-

ta lopettavat toimintansa kokonaan tietyn ajan kuluessa. Tällaisia ovat esimerkiksi 

elektroniikan pienkomponentit.  (Timane A 2012, s. 2–8) 

Hyödykkeen taloudellinen elinikä määrittelee sen ajan, milloin on optimaalisinta 

korvata kone uudella. Tällä tavoin voidaan minimoida hankinta, käyttö, kunnos-

sapito sekä jäännöskustannukset (Hartman 2001). Teknologian kehittyminen on 

yksi tärkeimmistä syistä, minkä takia vanha kone korvataan uudella. Tämä tekno-
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logian muutos voi olla joko yleistä, jatkuvaa tai epäjatkuvaa kehitystä. Jatkuvassa 

teknologian kehityksessä voidaan olettaa, että aika, missä uusi teknologia saapuu 

markkinoille, on vakio. Epäjatkuvan kehityksen tapauksessa taas ei tiedetä, mil-

loin teknologia on saatavilla eikä sen hintatasostakaan ole välttämättä tietoa. (Ro-

gers & Hartman 2005, s. 1–2) 

 

3.3.1 Ehkäisevä korvausstrategia  

 

Kaikki laitteet vanhenevat, kuluvat ja pettävät jossain toimintansa vaiheessa. Tä-

män vuoksi tarvitaan kunnossapitoa, ennakoivaa tai korjaavaa, pitämään laitteet 

toiminnassa. Erityisen suuri painoarvo on sillä, että huollot pidetään aikataulutet-

tuina ja riittävä määrä varaosia varalla, jotta laitteilla voidaan täyttää tietty kysyn-

tä mahdollisimman alhaisin ylläpitokustannuksin (Rausch & Liao 2010, s. 508). 

Ehkäisevän korvausstrategian ideana on, että määritellään ajankohta, jolloin kone 

kannattaa vaihtaa ennen kuin se alkaa aiheuttaa häiriöitä ja tätä kautta seisokkeja 

tuotannossa koneiden hajoamisen takia. (Bahrami-G et al. 1999, s. 822) 

Alla, kuvassa viisi, on esitetty koneiden ehkäisevän korvausstrategian toiminta 

kaaviona. Aikaisessa elämänvaiheessa onnettomuusaste on korkeampi ja se laskee 

mentäessä kohti käyttökelpoista elämänvaihetta. Alkuvaiheen korkea onnetto-

muusriski johtuu osittain tarvittavan kokemuksen puutteesta.  Käyttökelpoisessa 

elämänvaiheessa koneen onnettomuus/virheriski on pienimmillään ja se kasvaa 

koneen ikääntyessä. Oleellisinta on hahmottaa ajankohta (tp), jossa korvaaminen 

tulee suorittaa ennen kuin onnettomuusaste lähtee jälleen jyrkkään nousuun. 
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Kuva 5. Ehkäisevä korvausstrategia. (Mukaillen Bahrami-G et al. 1999, s. 823) 

 

3.3.2 Koneiden ikääntyminen 

 

Kaikista yleisin koneiden korvausmenetelmä on koneiden ikääntymiseen perustu-

va ennakoivan kunnossapidon korvausmenetelmä. Perusajatuksena on, että laite 

korvataan uudella joko ennalta määritellyssä iässä t tai kun laitteeseen tulee en-

simmäinen vika. Se kumpi näistä tapahtuu ensin, aiheuttaa koneen korvaamisen. 

Ajankohta t on jokaisella yrityksellä tapauskohtainen, ennalta määritelty ja vakio. 

Korvaamisen aika mitataan edellisestä korvaamisesta.  (Wang 2001, s. 470–471) 

Tuotantokoneiden korvaaminen on aina ollut yrityksille suuri päätös, koska ky-

seessä ovat poikkeuksetta suuret investoinnit, joiden lisäksi laitteilla on suuri 

merkitys yrityksen tuottavuudelle ja tätä kautta kilpailukyvylle. Nykyisin konei-

den teknologia vaihtuu entistä nopeampaan tahtiin. Näin ollen koneiden teknolo-

gia vanhenee nopeammin kuin niiden fyysinen kunto muuttuu kriittisen heikoksi. 

(Nair & Hopp 1992, s. 207) 
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Aikaan perustavassa korvaamisessa toimitaan siten, että laite korvataan joko en-

nalta määritetyssä ajankohdassa t tai korjaavasti, jos laite hajoaa ennen tuota ajan-

kohtaa. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että tässä tapauksessa ennakoivan kor-

vaamisen tulee olla edullisempaa kuin hajoamisen jälkeinen korvaaminen. On-

gelmana on löytää oikea ajankohta t koneen korvaamiselle, jotta laitteen pitkän 

aikavälin toimintakyky voidaan maksimoida. Päätöksenteon apuna käytetään ko-

neiden historiaan perustuvia kuntotietoja, joiden avulla voidaan päätellä laitteiden 

elinikä ja suunnitella kunnossapitoa. (Tahmina et al. 2010, s. 459) 

 

3.3.3 Haastaja–puolustaja-menetelmä  

 

Yksi tunnettu koneiden korvausmenetelmä on niin kutsuttu haastaja–puolustaja-

menetelmä, tunnetumpi englanninkielisellä nimellään challenger–defender-

method. Nykyisin käytössä olevaa laitetta kutsutaan puolustajaksi, kun taas vaih-

toehtoista, mahdollisesti alkuperäisen korvaavaa uutta laitetta haastajaksi. Puolus-

taja tullaan jossain sen elinkaaren vaiheessa korvaamaan joko silloin, kun sitä ei 

enää tarvita, tai kun tarjolla on haastaja, joka pystyy hoitamaan sen tehtävät aiem-

paa tehokkaammin. (Park 2007, s. 719) 

Tämä malli on luotu alun perin juuri pääomahyödykkeiden korvaustilanteita var-

ten, mutta sitä on nykyisin käytetty myös tilanteissa, joissa nykyisen aseman säi-

lyttämistä voidaan pitää myös puolustajana (Herbst 2003, s. 77). On lisäksi mah-

dollista ottaa niin kutsuttu ulkopuolinen näkökulma, jossa analysoija ei omista 

eikä käytä vanhaa eikä mahdollista uutta laitetta.  

Jos haastaja on ylivertainen nykyisin käytössä olevaan laitteeseen, puolustajaan, 

sekä sen tämän hetkiseen kilpailijoihin, voi se olla silti tulevia kilpailijoitaan huo-

nompi. Eli tämä haastaja kannattaa valita vain, jos ei ole olemassa tulevia, parem-

pia haastajia, joita kannattaisi odottaa. (Herbst 2003, s. 77) 
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3.3.4 Joukkokorvaamiset 

 

Tuotantolaitteissa on suuri joukko samanlaisia, rinnakkaisia ja yhdessä toimivia 

komponentteja. Tällaisia komponentteja voivat olla esimerkiksi laakerit, venttiilit 

ja tiivisteet. Osa komponenteista on lisäksi sellaisia, etteivät ne varsinaisesti kulu, 

vaan hajoavat kerralla tietyn käyttöajan jälkeen. (Timane B 2012)  

Tällaisten rinnakkaisten komponenttien korvaaminen voi olla haastava tehtävä 

silloin, kun kunnossapidossa on tehty korvauspäätös. Jos virhetilanteet ovat tois-

tuvia, yksinkertaisin tapa on seurata järjestelmää virhetilanteissa ja tehdä ratkaisut 

tämän perusteella (Popova 2004, s. 283). Rinnakkaisilla koneilla vaihdon ongelma 

on löytää alhaisimpien kustannuksien korvauspolitiikka taloudellisesti toisistaan 

riippuvista laitteista.  (Childress & Durango-Cohen 2005, s. 409) 

 

3.3.5 Markkinalähtöiset syyt koneiden vaihtamiseen 

 

Valio päätti siirtyä käyttämään korkkipakkauksia litran pakkauksissaan vuoden 

2014 aikana. Signaali pakkausten uusimiseen tuli osittain kuluttajien toivomuk-

sesta, osittain pakkausten normaalista kehittämisestä. Korkillisen pakkauksen voi 

sulkea käytön jälkeen, jolloin tuote säilyy paremmin ja sen voi säilyttää myös 

vaakatasossa (Tollet 2014). Muita merkittäviä syitä elintarvikepakkausten sään-

nölliseen uudistamiseen ovat tuotannon tehostaminen sekä tuotteiden turvallisuu-

den ja muiden ominaisuuksien parantaminen. Lisäksi uudenlaisilla pakkauksilla 

halutaan saada kilpailuetua muihin toimijoihin nähden ja täten kasvattaa omaa 

markkinaosuutta. (Cushen et al. 2012, s. 30) 

Valion tapauksessa muutos on herättänyt myös jonkun verran kritiikkiä, varsinkin 

sosiaalisessa mediassa. Eniten ollaan oltu huolissaan uuden pakkauksen ja varsin-

kin korkin ympäristövaikutuksista ja avaamisen vaikeudesta. Osa pitää toimivan 

pakkauksen vaihtamista täysin turhana. Markkinalähtöiset syyt tiettyjen koneiden 

uusimisille voivat olla niin saatavilla olevan tekniikan kehittymistä jollakin tavalla 

yritykselle edullisemmaksi tai sitä, että asiakkaat haluavatkin ostamiltaan tuotteil-

ta jotain sellaisia ominaisuuksia, joita ei voida tehdä nykyisillä laitteilla.  
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Perinteisesti on ollut tapana ajatella, ettei konetta vaihdeta ennen kuin se menettää 

toimintakykynsä. On kuitenkin ymmärrettävä, että tuotteen taloudellinen pitoaika 

voi olla monessa tapauksessa paljon lyhyempi kuin sen tekninen pitoaika (Bethu-

yne 1996, s. 1). Taulukossa 2 on tiivistetysti esitelty kaikki aiemmin luetellut ko-

neiden korvausmenetelmät.  

 

Taulukko 2. Erilaiset korvausmenetelmät. (Bahrami-G et al. 1999, s. 822; Nair & 

Hopp 1992, s. 207; Park 2007, s. 719; Timane B 2012; Cushen et al. 2012, s. 30) 

Menetelmä Toiminta-ajatus Käyttö Yleisyys 

Ehkäisevä korvaus-

strategia 

 

 

 

Ennakkoon määri-

telty ajankohta, 

jolloin kone vaih-

detaan. 

Varaudutaan 

varaosin ja työ-

voimalla kor-

jaamaan kone, 

vaihdetaan tie-

tyssä pisteessä.  

Yleinen. 

Koneiden ikäänty-

minen 

Laitteen ikä rat-

kaisee korvaus-

ajankohdan. 

Laite korvataan 

tietyssä ajassa 

tai ensimmäisen 

virheen sattues-

sa.  

 

 

Yleisin korvaus-

menetelmä. 

Haastaja–korvaaja-

menetelmä 

(challenger–

defender) 

 

Vertaillaan van-

han ja sen haasta-

jan ominaisuuk-

sia. 

                                 

Ovatko korvaa-

van koneen 

ominaisuudet 

niin paljon pa-

rempia, että ne 

kattavat inves-

toinnin hinnan. 

Yleinen. 

Taulukko 2. jatkuu seuraavalla sivulla 
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Menetelmä Toiminta-ajatus Käyttö Yleisyys 

Joukkokorvaamiset Korvataan kerralla 

samanlaisia kom-

ponentteja. 

Yksin-

kertaiset, hal-

vemmat kom-

ponentit. 

Rajoitettu joukko 

kohteita. 

Markkinalähtöiset 

syyt 

 

 

Kone korvataan, 

jos markkinoilla 

tapahtuu muutoksia 

jotka vaativat sitä.  

 

Markkinat ja 

asiakkaat 

määrittävät 

yrityksen 

muutokset. 

Tapauskohtaista, 

kuitenkin jatkuvia. 

  

3.4 Koneiden eliniät ja korvaamiset muualla/muissa tutkimuksissa 

 

Erumban (2008, s. 238–268) on tutkinut eri teollisuudenalojen konekantoja ja 

laitteiden elinikää hollantilaisessa teollisuudessa verrattuna Kanadan ja USA:n 

vastaaviin. Tutkimus hyödyntää omaisuuserien poistumismalleja. Tutkimuksessa 

on seurattu 15 eri teollisuudenalaa ja niiden kuljetusvälineiden, tietokoneiden ja 

muiden koneiden elinikää. Tämän tutkimuksen näkökulmasta eniten mielenkiintoa 

herättävät elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden kategoriat ja niistä erityises-

ti vielä koneet. Tutkimus on toteutettu siten, että yritysten tuotantoprosesseissa 

mukana olevista itse omistetuista, vuokratuista tai leasing-koneista koostuvaa 

pääomakantaa on seurattu kerran viidessä vuodessa aina vuodesta 1993 lähtien. 

Lisäksi mukana ovat tiedot hollantilaisista, käytöstä poistetuista koneista aina 

vuodesta 1992 alkaen.  

Elintarviketeollisuuden konekannan iäksi Erumban on saanut useita arvoja. Kol-

messa eri hollantilaisiin yrityksiin tehdyssä tutkimuksissa koneiden pitoajoiksi 

saatiin 27, 28 ja 43 vuotta. Vaihtelua tuloksissa on jonkin verran. 28 vuoden pito-

aika esittää uusimpia arvioita. Eroja tulee kuitenkin myös muihin maihin verrattu-

na: USA:n vastaava arvo on 24 vuotta ja Kanadassa vain 11 vuotta. Luvut eivät 

sinänsä ole täysin vertailukelpoisia Hollannin vastaaviin, koska Kanadan ja 

USA:n arvot ovat saatu maiden tilastokeskusten tuloksista ja USA:n tulokset ovat 
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pelkistettyjä keskiarvoja erilaisten tuotantokoneiden arvoista. Koko tutkimuksen 

keskiarvona Erumban on laskenut koneille pitoajaksi 26 vuotta, joka sijoittuu 

melko hyvin linjaan muiden tutkimusten kanssa. (Erumban 2008, s. 256–260) 

Jatkuvasti suurempaa huomiota elintarvikepakkauksissa aiheuttaa niiden ympäris-

töystävällisyys. Kuluttajat ovat aiempaa tietoisempia ostopäätöksiä tehdessään eri 

pakkausten ympäristöystävällisyydestä, minkä osoitti esimerkiksi Valion korkki-

paukkauksiin siirtymisestä syntynyt vilkas keskustelu mediassa. Ympäristöystä-

vällinen pakkaus on myös yksi kilpailuedun lähde yritykselle. Vuonna 2009 tehty 

Packaging Digest and Sustainable Packaging Coalition:n tekemä tutkimus osoitti, 

että yrityksistä 69 % ilmoitti asiakasvaatimukset suurimmaksi syyksi ympäristöys-

tävällisyyteen pyrkimiseen pakkauksissaan. (Sweeney 2010, s. 5)   

Lisäksi uudemmat pakkauskoneet pystyvät tekemään erilaisia pakkauksia. Tämän 

lisäksi niihin voidaan liittää lisäosia, jotka entisestään laajentavat koneiden käyt-

tömahdollisuuksia (Sweeney 2010, s. 10–11). Pakkauskoneiden saneeraaminen on 

yleistynyt laitteiden valmistajien keskuudessa, vaikka pitkät pitoajat tekevät siitä 

joskus haastavaa, kun jopa 30 vuotta käytössä olleen koneen palauttaminen alku-

peräiseen kuntoon voi tulla liian kalliiksi. (Sweeney 2010, s. 12) 

Elintarviketeollisuus on todella pitkälle automatisoitua tuotantoa. Tämä johtaa 

siihen, että jos kunnossapidosta ei pidetä tarpeeksi hyvää huolta, laaturiskien 

mahdollisuus kasvaa (Ollila & Malmipuro 1999, s. 19). Lisäksi elintarviketeolli-

suus eroaa perinteisestä tehdasteollisuudesta siinä, että sitä koskevat monet tarkas-

ti säädellyt ympäristö-, terveys- ja myyntiaikamääräykset. (Mahalik & Nambiar 

2010, s. 126) 

Hwang (2002/2003, s. 106) on tutkinut kanadalaisten teollisuudenalojen taloudel-

listen poistojen toteutumista verokantojen ja toteutuneiden arvojen välillä. Muka-

na on lukuisia eri teollisuudenaloja ja näistä jokaisesta on tulokset sekä rakennuk-

sista että käytetyistä koneista. Ruoka ja juoma -kategoriassa koneiden verokan-

nassa määritelty poistoaika oli keskimäärin 15,8 vuotta, kuitenkin arvioiduksi ta-

loudelliseksi poistoajaksi saatiin vain 8,2 vuotta eli melkein puolet vähemmän.  
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Erba et al. (1996) Cornelin yliopistosta tutkivat maidonvalmistuksen kustannuksia 

ja tehokkuutta maanviljelijöiden omistamien osuuskuntien, yksityisessä omistuk-

sessa olevien ja kauppojen omistamien tuotantolaitosten osalta. Kaikki tutkitut 35 

meijeriä sijaitsivat Yhdysvalloissa, 15 eri osavaltion alueella. Kooltaan ne olivat 

keskikokoisia tai suuria, jotka edustivat maan parhaita meijereitä. Tutkimus on 

tehty vuonna 1996 ja tiedot on kerätty vuosien 1993–1994 aikana. Tutkimuksessa 

seurattiin myös muovipurkkiin ja kartonkipakkaukseen maitoa pakkaavien pak-

kauskoneiden ikiä. Kaikilla meijereillä pakattiin maitoa muovipakkaukseen. 

Muovipurkkiin pakkaavien pakkauskoneiden keskimääräinen ikä tutkimuksessa 

oli 12 vuotta – ja koneiden iät vaihtelivat yhden ja 24 vuoden välillä. Konekohtai-

nen vaihtelu oli siis hyvin suurta. Vanhemmat koneet olivat odotetusti myös hi-

taampia pakkamaan: näille koneille oli vain kaksi valmistajaa. (Erba et al. 1996. s. 

8–9) 

Suurin osa 35 laitoksesta pakkasi maitoa myös perinteiseen kartonkipakkaukseen. 

Erilaisia valmistajia kartonkipakkauskoneille on paljon enemmän, mutta suurim-

malla toimijalla oli yli 70 % osuus tästä markkinasta. Lähes puolet koneista oli 

vain yhden pakkauskoon pakkaamiseen, lopuilla koneilla voitiin pakata useampiin 

erilaisiin pakkauskokoihin. Keskimäärin kartonkipakkauskoneet olivat iältään 

10,9 vuotta vanhoja: niiden iät vaihtelivat yhden ja 19 vuoden välillä. Myös kar-

tonkipakkauksissa tekniikan kehitys oli parantanut uudempien pakkauskoneiden 

pakkausnopeutta. (Erba et al. 1996, s. 9) 

Valmistuslaitteiden ikiä tai muita tietoja tutkimuksessa ei ollut kerätty, mutta pak-

kausten täyttölaitteita oli kuitenkin vertailtu. Koneiden iät eivät juuri vaihdelleet 

kolmen eri omistusmuodon osalta.  Muovipurkin täyttökoneet olivat keskimäärin 

12 vuotta vanhoja, kartonkipakkauksen 11 vuotta vanhoja. (Erba et al. 1996, s. 19) 

Janzekovic et al. (2008, s. 191) tutkivat, miten vanhan maidon pastörointilaitteen 

vaihtaminen uuteen ja nykyaikaiseen vaikuttaa maidon laatuun. Vanha pastööri oli 

tyypiltään Alfa Laval Pasteur vuosimallia 1982 ja se korvattiin uudella, Fischer 

43:lla vuonna 2006. Vanha kone oli siis 24 vuoden ikäinen vaihdettaessa. Ainoas-

taan itse pastörointilaite vaihdettiin, eikä esimerkiksi sen ja tankin välisiin putkis-

toihin tehty muutoksia. Koneet eivät olleet ominaisuuksiltaan täysin identtisiä. 
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Uudella koneella pystyttiin esimerkiksi pastöroimaan kaksi astetta alhaisemmassa 

lämpötilassa. Tutkimuksessa huomattiin myös selkeä ero maidossa esiintyvissä 

bakteerimäärissä. Näin ollen vanhan, vaikkakin periaatteessa täysin toimivan ko-

neen korvaaminen uudella oli hygienian ja maidon laadun paranemisen kannalta 

täysin perusteltua. (Janzekovic et al. 2008, s. 193–194) 

Uuden-Seelannin verovirasto julkaisi vuonna 2011 yleisen teollisuuden koneiden 

ja laitteiden poistoaikoja käsittelevän selvityksen. Tutkimuksessa esitetään eri 

teollisuudenaloille hyödykkeiden poistoaikaluokat ja arvioitu käyttökelpoinen 

elinikä. Ehdotetut poistoajat riippuvat käytettävästä poistotavasta; tässä tutkimuk-

sessa menetelmät olivat tasapoisto ja degressiivinen (menojäännöspoisto) mene-

telmä. Tuloksien perusteena ovat kokemukset kyseisiltä teollisuudenaloilta. Arvi-

oidut eliniät seuraaville laitteille tutkimuksessa on esitetty alla taulukossa kolme 

(CCH New Zealand Ltd 2013, s. 155–156). Odotetut eliniät on koottu Uuden-

Seelannin ja Australian valtioiden tiedoista, jotka ovat molemmat kehittyneitä 

teollisuusvaltioita. Näin ollen lukuja voidaan pitää vertailukelpoisina Suomen ja 

täten Valion arvoihin. 
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Taulukko 3. Elintarviketeollisuuden laitteiden odotetut eliniät. (Mukaillen CCH 

New Zealand Ltd 2013, s. 142–143, 155–156, 164–165; Depreciation rates 2013, 

s. 55–56, 63–65, 73–80, 80–81) 

Laitteet /  

elinikä (vuotta) 

Meijeri-

teollisuus 

Leipomo- 

teollisuus 

Virvoitus-

juomat ja 

vastaavat 

Muu elintar-

viketeollisuus 

Lämmönvaihtimet 15–15,5 - 15 15 

Homogenisaattorit 12,5–15 - - - 

Pastöörit 15,5 - 10 - 

Separaattorit 12,5–15 - - 15,5–20 

Siilot/tankit 15,5–25 25 15–30 20–30 

Kartonointilaitteet 15–15,5 - 15 15 

Pakkauskoneet 

(neste) 

10–15 - 15 12–20 

Muut pakkausko-

neet 

12–15,5 10 - 15 

Putkistot 15,5 - 15–40 20–25 

Venttiilit 15,5 - 10–20 10 

Jäähdytyslaitteet 8–15,5 10–20 15 10–20 

Kuljettimet 10–15,5 12–15,5 15 15,5 

Pumput 10 - 15–20 10 

Höyrystimet 12,5–20 - 15 15,5–20 

Uunit - 8–20 - 10 

Sekoittimet 15,5 15,5 - 15 

Siivutuslaitteet - 10–15,5 - - 

Automaattiset va-

rastointiyksiköt / 

jälkikäsittelylaitteet 

15,5 10–20 7–20 15 

Alan koneet ja lait-

teet (oletus) 

15,5 15,5 - 15,5 
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Taulukko kolme osoittaa miten meijeriteollisuuden, leipomoteollisuuden, virvoi-

tusjuomien valmistuksen (ryhmä sisältää virvoitusjuomat, hedelmäjuomat ja siira-

pit) ja muun elintarviketeollisuuden eri laitteiden odotetut eliniät eroavat toisis-

taan. Edellä mainituista ryhmistä meijeriteollisuus on kaikista eniten erikoistunut-

ta teollisuutta ja siitä johtuen osaa sen käyttämistä laitteista (kuten homogenisaat-

toreita) ei juurikaan käytetä muualla. Tämän takia kaikille laitteille ei löydy suo-

ranaisia vertailulukuja muista teollisuudenaloista ja taulukkoon on merkitty tähän 

kohtaan viiva.  

Vaikka tässä käytettyjen eri teollisuusalojen sisältämät laitteet eivät täysin vastaa-

kaan toisiaan, saadaan tästä vertailusta näkemystä siihen, kuinka kauan eri konei-

den odotetaan kestävän käytössä ja millaista vaihtelua on yleisesti odotettavissa. 

Luvussa kuusi käsitellään tutkimuksen tuloksia ja tehdään samalla viittauksia ja 

vertailua näihin arvoihin. Laajempaa vertailua koko Valion tuloksiin esitellään 

johtopäätöksissä.  

 

3.5 Elinkaariajattelu 

 

3.5.1 Elinkaariajattelun määritelmä 

 

Perinteisesti sekä yksityissektorilla että julkisella puolella on ollut tapana, että 

investointipäätöstä tehdessä vain hankintakustannukset ratkaisevat. Vielä noin 

kymmenen vuotta sitten oli vähän yrityksiä, jotka investointivaiheessa perehtyivät 

elinkaarinäkökulmiin tai edes seurasivat hankitun hyödykkeen kustannuksia sen 

elinkaaren aikana (Woodward 1997, s. 335). Yksityisellä puolella tämä koskettaa 

nykyisin lähinnä pienempiä yrityksiä; suurissa investoinneissa sekä isommissa 

yrityksissä elinkaarilaskenta on ollut yleistä jo pitkään.  Elinkaarikustannukset 

voidaan lyhyesti esittää seuraavasti:  

 

”Tuotteen elinkaarikustannukset ovat summa kaikista niistä varoista, jotka on 

käytetty tuotteen tukemiseksi sen suunnittelussa, valmistuksessa, tuotannossa ja 

aina sen elinkaaren loppuun asti.” – Woodward (1997, s. 336)  
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Tuotteen elinkaariajattelun voi laajentaa myös koskemaan koko teknologian elin-

kaarta. Siinä on ajatuksena, että teknologia kehittyy erilaisten välivaiheiden kaut-

ta. Ensimmäiseksi teknologia luodaan tai kehitetään, minkä jälkeen se jollakin 

aikataululla viedään markkinoille. Jos se pystyy markkinoilla saavuttamaan lisä-

arvoa, se saa hyväksynnän. Viimeisenä vaiheena on markkinoilta poistuminen, 

kun uusi ja kehittyneempi teknologia kehitetään ja se korvaa aikaisemman. (Suo-

mala 2004, s. 133) 

Omistamisen kokonaiskustannukset (Total Cost of Ownership, TCO) on työkalu 

sekä ajatusmalli, minkä avulla on tarkoitus selvittää tuotteen tai palvelun ostami-

sen oikeat kustannukset tietyltä toimittajalta. Siinä arvioidaan, mitkä kustannuk-

sista ovat oman yrityksen kannalta tärkeimpiä. TCO eroaa muista toimittajien va-

lintamenetelmistä siinä, että kun muissa menetelmissä korostuvat suorituskykyte-

kijät, TCO:ssa tulevat paremmin sisäiset kustannukset esille. Muita TCO:ta lähel-

lä olevia valinta- ja arviointimenetelmiä ovat elinkaarikustannuslaskenta, nolla-

pohjabudjetointi tai kaikki–mukaan-kustannuslaskenta, kustannusperusteinen toi-

mittajan suorituskyvyn valinta sekä kustannussuhde-menetelmä.  (Ellram 1995, s. 

4) 

Suomen standardisoimisliitto SFS määrittelee lisäksi elinkaariarvioinnin siten, että 

sitä voidaan soveltaa monilla eri aloilla, esimerkiksi elinkaariarvioinnin tavoittei-

den ja soveltamisalan määrittelyssä, inventaarioanalyysivaiheessa, vaikutusarvi-

ointivaiheessa, tulosten tulkintavaiheessa, elinkaariarvioinnin raportoinnissa ja 

kriittisessä arvioinnissa, elinkaariarvioinnin rajoituksissa, elinkaariarviointivaihei-

den välisissä suhteissa sekä arvovalintojen ja valinnaisten osien käytön ehdoissa. 

Mott toteaa, että elinkaarihinnoittelussa (life-cycle costing) tarkoituksena on saada 

jaksotettua tuotteen kustannukset koko sen elinkaaren ajalle (Mott 1997, s. 116). 

Elinkaarianalyysit ottavat pidemmältä ajalta huomioon kaikki eri osapuolille ai-

heutuvat kustannukset. Näitä kustannuksia voivat olla esimerkiksi tuotekehitys, 

käytetyn koneen poistamiskustannukset ja ympäristövaikutuksista aiheutuneet 

kustannukset. (Kärri 2013, s. 42)  

Elinkaariajattelusta voidaan laajentaa vielä eteenpäin kokonaisvaltaiseen elinkaa-

rimalliin. Elinkaariajattelulla tarkoitetaan energian ja materiaalien mahdollisim-
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man tehokasta käyttöä ilman, että otetaan varsinaisesti kantaa tuotteen hankintata-

paan. Elinkaarimalli taas pyrkii tekemään kaikki hankintansakin ympäristöystä-

vällisesti. Elinkaariajattelu ottaa myös huomioon erilaisten materiaalien kestot 

sekä huollon ja uusimisten aikataulut. (Tiehallinto 2004, s. 1) 

 

3.5.2 Elinkaaren vaiheet 

 

 

Kuva 6. Tuotteen elinkaaren vaiheet laitteen käyttäjän näkökulmasta. (Mukaillen 

Campbell et al. 2011, s. 3; The Institute of Asset Management 2012, s. 10) 

 

Edellä olevassa kuvassa kuusi on esitetty yksinkertaistettu malli tuotteen elinkaa-

ren vaiheista. Tässä tutkimuksessa tuotteilla tarkoitetaan erilaisia meijerien tuo-

tantokoneita. Tässä esimerkissä on ajateltu elinkaaren vaiheita tuotteen käyttäjän, 

ei tuotteen kehittäjän tai valmistajan näkökulmasta. Suunnitteluvaiheessa tulee 

asettaa omat tavoitteet investoinnille, vertailla suunniteltua laitetta olemassa ole-

vaan laitteeseen sekä vertailla kustannuksia suhteessa hyötyihin. Hankintavaihees-

sa tehdään konkreettista vertailua eri vaihtoehtojen välillä. Käyttö- ja huoltovai-

heet ovat osa koko laitteen elinkaarta, jossa pyritään optimoimaan laitteen suori-

tuskyky, toteutetaan ennalta suunniteltua huolto-ohjelmaa ja seurataan laitteen 

kuntoa. Kun kone on jossain vaiheessa tullut pitoaikansa päähän ja se tulee korva-

ta uudella, siirretään korvattava laite joko varastoon, uudistetaan ja kunnostetaan 
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se vastaamaan muuttuneita tarpeita tai hankitaan kokonaan uusi laite ja hävitetään 

vanha laite asianmukaisesti. (The Asset Management Series Part 2 1995, s. 8)  

Kun puhutaan jonkun tuotteen elinkaaren vaiheista, on eri julkaisuissa esitetty 

erilaisia määrittelyitä näiksi vaiheiksi. Suppeimman näkemyksen mukaan vaiheita 

on neljä: uuden tuotteen esittely, kasvuvaihe, kypsyysvaihe markkinoilla ja lopuk-

si laskuvaihe (Kotler 1997, s. 346). Aitken et al. määrittelevät artikkelissaan vii-

den vaiheen jaottelun: esittelyn, kasvun, kypsyyden, kylläisyyden ja laskun vai-

heet. (2003, s. 136) 

Woodward (1997, s. 337) esittelee artikkelissaan elinkaariajattelun neljä tavoitet-

ta, jotka ovat 

 arvioida erilaisia investointivaihtoehtoja tehokkaammin 

 tarkastella kaikkia kustannuksia, sen sijaan että mietittäisiin ensimmäisiä 

pääomakustannuksia 

 valmistuneiden projektien tehokkaaseen päätöksenhallintaan 

 helpottaa kilpailevien vaihtoehtojen valinnassa. 

 

3.5.3 Elinkaarikustannukset 

 

Kun puhutaan asiakkaan elinkaarilaskennasta, puhutaan hankinta-, käyttö-, kun-

nossapito- ja käytöstä poistamisen kustannuksista.  Erilaiset kustannukset eivät ole 

yhtä selkeitä. Esimerkiksi hankintakustannus eli käytännössä ostettavan koneen 

hinta on yleensä yksiselitteinen, mutta käyttökustannukset ja varsinkin mahdolli-

nen, myöhemmin tapahtuva koneen romuttaminen ja siitä aiheutuvat kustannukset 

voivat olla vaikeita määrittää ennakkoon. (Horngren et al. 2009, s. 471) 

Puhuttaessa yrityksen fyysisestä omaisuudesta, oli se sitten tuotantolaitos tai tuo-

tantokone, jakautuvat kustannukset pienissä osissa kattaen koko elinkaaren ajan-

kohdan. Vaikka ilmeisin ja suurin kustannus onkin alun hankintakustannus, ei 

pidä unohtaa muitakaan kustannuksia. Suunnitteluvaiheessa voidaan vaikuttaa 

suuresti myöhemmissä vaiheissa aiheutuviin kustannuksiin. Kun esimerkiksi ol-

laan hankkimassa jotain uutta laitetta, täytyy tekniikaltaan ja ominaisuuksiltaan 
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sopivan laitteen täyttää myös hankintakustannuksille ja hankinta-ajalle asetetut 

rajat. Kustannukset eivät kuitenkaan rajoitu tähän, vaan niitä kertyy myös tuottei-

den jakelusta, varastoinnista, varaosien hankinnasta, kunnossapidosta ja koulutta-

misesta. Kun koneen elinkaari on päättynyt, tulevat vielä hetkellisesti suuret lait-

teen hävityskustannukset. (Schuman & Brent 2005, s. 567; Hastings 2010, s. 198) 

 

Kuva 7. Elinjaksokustannuksia koko elinkaaren ajalta (Mukaillen Kärri et al. 

2011, s. 14) 

Kuvassa seitsemän on esitetty elinjaksokustannuksien kokonaisuus jonkin tuot-

teen koko elinkaaren ajalta. Kuvassa nuolen päällä on esitetty tuotteen elinkaaren 

vaiheet; perustaminen, käyttö ja kunnossapito, seisonta-aika sekä käytöstä poisto. 

Nuolen alla on esitetty, mitä kustannuksia näihin vaiheisiin voi kaikkiaan kuulua. 

Tämän avulla on helppo hahmottaa, mitä kaikkea yrityksen tulee ottaa huomioon 

ja toteuttaa investoidessaan esimerkiksi uuteen tuotantokoneeseen. Elinjaksokus-

tannukset (LCC) koostuvat kaikista kustannuksista koneen hankinnasta sen hävit-

tämiseen, kun taas laitteen kaikki aikaansaamat tuotot, elinjaksotuotot (LCP), jää-

vät yleensä vähäisemmälle huomiolle. Kuvassa esitetyn menettelyn avulla voi-
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daan helpommin hahmottaa omistamisen kokonaiskustannuksia; hankintahinnal-

taan edullisin laite ei olekaan aina koko elinkaarensa aikana se edullisin vaihtoeh-

to. Elinkaarilaskelmaa voi hyödyntää sekä laitteen valmistaja myyntiargumenttina 

tai ostaja laskiessaan uuden laitteen hankkimisen kannattavuutta.  (Kärri et al. 

2011, s. 14–16)  
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4 ELINTARVIKETEOLLISUUS 

 

4.1 Elintarviketeollisuuden erityispiirteitä 

 

Wendt ja Pederson (2006, s. 5–10) määrittelevät elintarviketeollisuudelle viisi 

erityispiirrettä verrattuna muuhun valmistavaan teollisuuteen: tuotedifferointi eli 

tuotteen erilaistaminen, pääomaintensiivisyys, brändin nimi ja aineeton omaisuus, 

tuotteiden monimuotoisuus sekä yritysten tuottavuus. Tuotedifferointi tarkoittaa 

sitä, että erotaan kilpailijan samalla markkinalla kilpailevista tuotteista esimerkik-

si laadun ja ominaisuuksien osalta. Brändit näyttelevät suurta osaa, koska elintar-

vikkeissa tarjonta on suurta ja jokin tietyn valmistajan tuote on helposti korvatta-

vissa. Erilaisia elintarviketuotteita on todella paljon ja ne uusiutuvat myös nopeal-

la aikataululla. Mitä yritysten tuottoihin tulee, varsinkin monikansallisten elintar-

vikeyritysten ottamat riskit ja tätä kautta saavuttamat tuotot ovat suurempia.  

Elintarviketeollisuus on Suomen suurin kulutustavaroiden valmistaja ja samalla 

neljänneksi suurin kaikista teollisuudenaloista tuotannon arvolla mitattuna. Lisäk-

si se on teollisuudenalana todella merkittävä työllistäjä niin Suomessa kuin maa-

ilmallakin: Suomessa se on kolmanneksi suurin teollinen työllistäjä ja EU:ssa suu-

rin 3,8 miljoonalla työntekijällään. (Hyyrylä 2012, s. 9; Caldwell et al. 2009, s. 

1042) 

Poiketen monesta muusta teollisuudenalasta, elintarviketeollisuus on selkeästi 

jakautunut osiin. Erilaisia tuotteita on runsaasti, erikokoisia yrityksiä on alalla 

todella paljon, tuotantolinjoilla ja tuotteissa tapahtuu nopeita muutoksia, voitto-

marginaalit ovat alhaiset ja manuaalista työvoimaa käytetään vielä nykyäänkin 

runsaasti (Caldwell et al. 2009, s. 1042). Elintarviketeollisuus voidaan myös näh-

dä kapasiteetti-intensiivisenä teollisuutena. Kapasiteetti-intensiivinen teollisuus 

tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että laitteiden ja koneiden kapasiteetti on kes-

keinen tekijä yrityksen liiketoiminnan kannalta, ei niinkään työvoima ja tietotaito. 

(Kärri 2007, s. 17)  
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Elintarviketeollisuus on nähty myös alhaisen tason pääomaintensiivisenä teolli-

suutena, koska alalla on paljon alhaisen teknologian valmistusta, missä valmista-

vien työntekijöiden rooli on edelleen suuri eikä suuria pääomainvestointeja tarvita 

(Elmars 2007, s. 61).  Vaikka manuaalista työvoimaa käytetään yhä runsaasti, 

vähenee se jatkuvasti eri tuotantovaiheiden koneellistuessa samalla kun tuotanto-

koneiden investoinnit kasvavat. Esimerkiksi Suomessa vuonna 1998 elintarvike-

teollisuuden palveluksessa työskenteli 42 000 ihmistä, mutta vuonna 2012 enää 

33 000 (Elintarviketeollisuusliitto ETL 2014, s. 9). Kuitenkin esimerkiksi nykyai-

kainen meijeriteollisuus on mitä suurimmissa määrin juuri pääomaintensiivistä 

teollisuutta: suurimmat investoinnit kohdistuvat tuotantokoneisiin ja työntekijöi-

den määrä on suhteellisen alhainen.  

Perinteisesti elintarviketeollisuutta on pidetty myös matalan teknologian teollisuu-

tena (Mäkimattila et al. 2013, s. 246). Traillin ja Meulenbergin (2002, s. 1) kirjoit-

tamassa artikkelissa todettiin, että tutkimukset osoittivat jo vuonna 1992 elintarvi-

keteollisuuden panostavan jatkuvasti enemmän tuotekehitykseen ja täten tulevan 

enemmän teknologiaintensiiviseksi. Työntekijöiden määrän vähenemisen yhtenä 

merkittävimpänä syynä on juurikin elintarviketeollisuuden automatisoituminen. 

Lisäksi uuden teknologian käyttöönotolla pyritään lisäämään tuotannon tehok-

kuutta, vähentämään hukkaa (raaka-aine, energia, vesi, aika), parantamaan enti-

sestään hygieniaa tuotannossa sekä parantamaan työntekijöiden työoloja ja tuot-

teiden laatua entisestään. Toisaalta taas työntekijöiden avulla saadaan tuotantoon 

joustavuutta, jota ei aina ole koneilla saatavissa. (Caldwell et al. 2009, s. 1042) 

Elintarviketeollisuudelle on ollut ominaista, että se omaksuu uusia teknologioita ja 

toimintatapoja kohtuullisen hitaasti verrattuna toisiin teollisuudenaloihin. Osittain 

tämä johtuu siitä, että elintarviketeollisuutta valvotaan ja ohjataan tiukasti valtion 

tasolta, jotta kuluttajille voidaan taata elintarvikkeiden turvallisuus. Uudet tekno-

logiat myös testataan kattavasti ja niiden tulee täyttää tiukat vaatimukset ennen 

kuin ne otetaan käyttöön. Tämä on johtanut siihen, etteivät elintarvikeyritykset 

perinteisesti ole kovin innovatiivisia, vaan teknologia-innovaatioita on omaksuttu 

paljon muilta teollisuudenaloilta, kuten esimerkiksi kemian- ja bioteknologian 
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alalta. Myös tuotekehitystä on pidetty kalliina alalla, jossa kilpailu on erittäin ko-

vaa ja kilpailevia yrityksiä on paljon. (Lung et al. 2006, s. 4)  

 

4.2 Meijeriteollisuus 

 

Viimeisen viiden vuoden aikana, huolimatta maailmanlaajuisesta taloudellisesti 

epävakaasta tilanteesta, meijeriteollisuus on ollut jatkuvasti tasaisessa kasvussa. 

Maailmanlaajuisesti ennustetaan, että meijeriteollisuuden tuotteiden kokonais-

myynti tulee olemaan 494 miljardia dollaria. Samalla maidon kokonaistuotannon 

odotetaan kasvavan vuoden 2010 692 miljoonasta tonnista vuoteen 2020 mennes-

sä 827 miljoonaan tonniin. Suurimmat maidontuottajat maailmassa ovat Euroopan 

unioni, Intia ja Yhdysvallat. (PMMI 2014, s. 3–4) 

Suomessa meijeriteollisuus on elintarviketeollisuuden vanhimpia toimialoja. 

Vuonna 2009 meijeriteollisuus työllisti Suomessa noin 4600 työntekijää ja toimi-

henkilöä. Nestemäisten maitovalmisteiden kysyntä Suomessa vuonna 2010 oli 

994,3 miljoonaa kiloa (Elintarviketeollisuusliitto ETL 2014). Banse et al. vertaile-

vat tutkimuksessaan ”EU:n meijeriteollisuuden kilpailukyky” EU-maiden meijeri-

teollisuutta niihin maihin, joilla on myös merkittävää meijeriteollisuutta maail-

manlaajuisesti. Euroopan Unionin jäsenmaat muodostavat yhdessä globaalisti 

suurimman maitotuotteiden viejän. Yksittäisistä maista suurimpia viejiä tuotteiden 

määrällä mitattuna ovat Saksa, Ranska, ja Alankomaat. (Banse et al. 2009, s. 90) 

Meijeriteollisuudessa innovaatiot ovat perinteisesti keskittyneet lähinnä tuotein-

novaatioihin. Itse suoranaisiin meijeriteollisuuden prosesseihin koskevia innovaa-

tioita on ollut melko vähän, lähinnä koskien uusien materiaalien käyttöä (Morgan 

2013, s. 423). Recently Business Insights on listannut Valion yhdeksi Euroopan 

innovatiivisimmista maidonjalostuksen parissa toimivista yrityksistä vuonna 

2007. Vertailussa on mukana eurooppalaisten maiden lisäksi merkittäviä maidon-

tuottajamaita ympäri maailmaa ja niissä toimivia yrityksiä. (Banse et al. 2009, s. 

43) 

Meijeriteollisuudella on maine kaikista hygieenisimpänä elintarviketeollisuuden 

alana, mitä tulee käytettäviin laitteisiin ja menetelmiin.  Lisäksi prosessilaitteet, 
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kuten esimerkiksi homogenisaattorit, lämmönvaihtimet ja säiliöt, on suunniteltu 

paikallaan tapahtuvaa automaattista puhdistusta varten (Marriot & Gravani 2006, 

s. 283). Tämä johtuu pääraaka-aineen eli maidon helposti pilaantuvasta luonteesta. 

Tämän takia erilaisten säiliöiden, putkistojen ja muiden laitteiden puhdistettavuus 

on erityisen tärkeää.  

 

4.3 Kohdeyritys Valio Oy 

 

Valion omistavat sen kotimaiset maidontuottajat. Kaikkiaan Valioon kuuluu 18 

osuuskuntaa, jotka harjoittavat maidon keruuta sekä jatkojalostusta. Vuonna 2013 

Valio vastaanotti kaikkiaan 1 888 miljoonaa litraa maitoa Suomessa. Tämä määrä 

oli 85 prosenttia koko Suomessa vastaanotetusta meijerimaitomäärästä. Vuonna 

2013 konsernin liikevaihto oli 2 029 miljoonaa euroa. Voittoa kertyi 65 miljoonaa 

euroa (Valio.fi D 2014). Kaikki Valion saama voitto tilitetään osuuskunnille ja 

sitä kautta maidontuottajille.  

Kuten alla olevasta kuvasta kahdeksan ilmenee, Valion vuosittain tekemät inves-

toinnit ovat kasvussa talouden haastavasta tilanteesta huolimatta. Yrityksen linja-

na on käyttää liikevaihdostaan vuodessa noin kahdeksan prosenttia investointei-

hin. Valion investoinnit ovat olleen jatkuvasti kasvussa. Investoinnit jakautuvat 

niin uudisrakentamiseen, kapasiteetin lisäykseen sekä vanhojen laitoksien ja nii-

den tuotantokonekaluston päivityksiin. Investointien määrään on vaikuttanut myös 

Suomen hallituksen päätös, että vuonna 2014 yritys saa tehdä kaksinkertaiset 

poistot. Tällä haluttiin vauhdittaa yritysten investointeja ja samalla työllisyyttä 

Suomessa. (Näsi 2014) 
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Kuva 8. Valio-konsernin investoinnit vuosittain. (Valio.fi D 2014)  

 

Valion teollisuuspalveluiden suunnittelupäällikkö Tapio Näsi on arvioinut Valion 

omaisuusvakuusarvojen perusteella koneiden korvausaikoja. Arvion mukaan tuo-

tantokoneiden keskimääräinen korvausaika on yhteensä 15 vuotta, jonka Näsi oli 

vielä jakanut valmistuskoneille 20 vuodeksi ja pakkauskoneille 10 vuodeksi. Ar-

viot perustuvat siihen, että itse valmistusprosessit eivät muutu kovinkaan paljon, 

vaikka valmistettavissa tuotteissa muutoksia tapahtuisikin. Koska taas pakkaukset 

muuttuvat useammin, johtuen lähinnä hygieniasäädöksistä, kilpailullisista tekijöis-

tä sekä yleisestä ulkoisen ilmeen päivittämisestä, on pakkauskoneiden keskimää-

räisen pitoajankin arvioitu olevan puolet valmistuskoneiden vastaavasta. Tähän 

laskelmaan perustui Valion alkuperäinen arvio tuotantokoneiden pitoajoista, joka 

oli myös työn lähtökohta (Näsi 2014). Tulee kuitenkin huomioida, että tässä arvi-

ossa ovat mukana kaikki Valion tuotantolaitokset: suomalaiset, ulkomaiset ja 

muutenkin erityyppiset laitokset. Näin ollen niitä ei voida suoraan verrata tämän 

tutkimuksen tuoretuotemeijereihin.   

 

4.4 Valitut meijerit 

 

Diplomityön tutkimukseen valittiin mukaan neljä eri meijeriä, jotka ovat Riihimä-

en, Oulun, Jyväskylän ja Tampereen meijerit. Lisäksi nämä neljä meijeriä ovat 

Valion ainoat tuoretuotemeijerit Suomessa. Meijerit valittiin Valion toimesta, 

koska juuri niiden konekannan tila kiinnosti yritystä erityisesti. Ne ovat kaikki 
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merkittäviä, isoja toimipaikkoja Valiolle, missä valmistetaan laaja valikoima eri-

laisia maito- ja muita elintarviketuotteita. Lisäksi näiden neljän toimipaikan välillä 

on siirretty tuotantoa ja konekalustoa muutostöiden takia. Lisäksi lopetetuista, 

Kouvolan ja Turun entisistä meijereistä on siirretty aikanaan toimivaa kalustoa 

myös näihin neljään aiemmin mainittuihin meijereihin. 

 

4.4.1 Riihimäen meijeri 

 

Riihimäen meijeri on Valion ja samalla koko Suomen suurin meijeri. Se ottaa 

maitoa vastaan noin 1100 maitotilalta, mikä on enemmän kuin muissa tutkituissa 

tuoretuotemeijereissä. Meijeri on perustettu vuonna 1967 ja siellä on tehty kaikki-

aan viidestä kuuteen suurempaa laajennusta. Työntekijöitä meijerillä on 239, jois-

ta 17 on Valion yhden omistajaosuuskunnan, Osuuskunta Tuottajain Maidon pal-

veluksessa ja 14 pääkonttorilla erilaisissa tehtävissä. Lisäksi meijerin yhteydessä 

sijaitsee Valion Etelä-Suomen jakelun aluevarasto ja Ruotsin viennin toimitusva-

rasto. Meijerillä valmistetaan erilaisia tuoretuotteita kuluttajille ja lisäksi muita 

puolivalmisteita muun elintarviketeollisuuden käyttöön. Tuotannosta yli 50 % on 

pastöroituja maitoja, ja kaikkiaan erilaisia tuotteita valmistuksessa on yli 150. 

Vuosittaiset korvausinvestoinnit ovat noin kaksi miljoonaa euroa. (Tammi 2014) 

Vuoden 2014 toukokuussa Valio ilmoitti rakentavansa Riihimäelle, vanhan teh-

taan viereiselle tontille uuden välipalatehtaan. Rakennusinvestointi itsessään on 

75 miljoonaa euroa ja koko tehtaan kustannusarvio nousee 170 miljoonaan euroon 

(Valio.fi B 2014). Yhtenä syynä kokonaan uuden meijerin rakentamiselle on ti-

lanpuute. Vanhan tehtaan tontti on jo rakennettu niin täyteen, ettei sinne pystytty 

järkevästi tekemään enää lisätiloja. 

 

4.4.2 Oulun meijeri 

Oulun meijeriä alettiin rakentaa vuonna 1980, ja se on otettu käyttöön vuonna 

1982. Vuoteen 2000 asti meijerillä ei ollut tehty suurempia muutoksia, mutta tä-

män jälkeen on tehty kolme suurempaa laajennusta, joissa on esimerkiksi tehty 
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autokorjaamosta palautuvan materiaalin varasto. Henkilökuntaa meijerillä työs-

kentelee ympärivuotisesti 320–325 välillä (Kimpimäki 2014).  

Oulun meijerissä jalostetaan maitoja, kermoja, viilejä, ranskankermoja ja smeta-

noita. Kaikkiaan erilaisia tuotteita on 151. Meijerin jakelualueena on koko Poh-

jois-Suomi. (Valio.fi B 2014). Vuoden 2014 helmikuussa Valio päätti investoida 

40 miljoonaa euroa Oulun meijeriin. Tarkoitus on kaikkien eri tuoteryhmien val-

mistuskapasiteetin kasvattaminen sekä samalla laajentaa tuotanto- ja materiaaliva-

rastoja. (Valio.fi C 2014) 

 

4.4.3 Jyväskylän meijeri 

 

Jyväskylän meijeri on otettu käyttöön kesäkuussa 1980. Ensimmäinen tukkuvaras-

to on kuitenkin ollut olemassa jo vuonna 1975. Jyväskylän meijerissä valmiste-

taan erilaisia maitoja, kermoja, piimiä ja uudempia lisäarvojuomia, kuten Valion 

proteiinipitoisempaa Valio Plus -maitoa. Uudenlainen maidonvalmistuksen muoto 

eli ESL-tuotanto tuli Jyväskylään vuonna 2004 ja tällä hetkellä tuotannosta noin 

60 % on ESL-tuotteita. Työntekijöitä meijerillä on kaikkiaan 280. (Ikonen 2014) 

Jyväskylän meijerin jakelukeskus toimittaa tuotteita koko Keski-Suomen alueelle 

(Valio.fi. A 2014). Jyväskylän meijeri on ollut vuonna 1999 sulkemisuhan alla, 

mutta tästä kuitenkin luovuttiin melko nopeasti (vuonna 2001) muun muassa Jy-

väskylän hyvän logistisen sijainnin takia (Ikonen 2014). Tulevaisuudessa meijeri 

on profiloitumassa entistä enemmän juuri uusien ESL-tuotteiden meijeriksi.  

 

4.4.4 Tampereen meijeri 

 

Tampereen meijeri on perustettu vuonna 1962. Meijerille on tehty useampia laa-

jennuksia sen toiminta-aikana ja esimerkiksi 80-luvulla tehtiin jakeluvarasto. Vas-

taavasti 2000-luvulla on ollut investointirintamalla hiljaisempaa. Maito, piimä ja 

erilaiset kermat sekä kotijuusto ovat Tampereen meijerin pääasialliset tuotteet. 

Näiden lisäksi valmistetaan muille toimipaikoille sekä ulkopuolisille yrityksille 

puolivalmisteita. Vakituisia työntekijöitä on noin 150 kappaletta. (Häkkinen 2014) 
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Vuonna 2001 Valiolla päätettiin sulkea Tampereen meijeri vuoteen 2008 mennes-

sä osana tuotantonsa kehittämisohjelmaa (Maito ja Me 2004). Kuitenkin meijerin 

sulkemisesta luovuttiin myöhemmin. Syynä oli Valion tuotannon kasvu siten, että 

sulkeminen ei olisi enää ollut kannattavaa (Turun Sanomat 2006). Meijerin sul-

keminen olisi myös aiheuttanut logistisia ongelmia varsinkin Länsi-Suomen alu-

eella, koska tuoretuotemeijereiden välimatkat olisivat tällöin kasvaneet liian suu-

riksi. Saneerausohjelman aikana meijerillä tehtiin vain välttämättömät investoin-

nit, lähinnä normaalia kunnossapitoa (Häkkinen 2014). Tämän jälkeen, vuonna 

2013, Valio on päättänyt investoida yhteensä 30 miljoonalla eurolla ESL-

erikoismaitojen valmistukseen Tampereella. Investointi toteutettiin vuosien 2013 

ja 2014 aikana. Erikoismaitoihin lasketaan esimerkiksi Valio Plus ja Valio Eila 

maitojuomat. Investoinnin avulla voidaan vastata alati kasvavaan kysyntään ul-

komailla. (Valio.fi 2013) 

 

4.5 Koneluokittelu Valion tapauksessa 

 

Valio käyttää kirjanpidossaan luokittelua, jossa se jakaa käyttöomaisuutensa 

suunnitelman mukaisten poistoaikojen mukaisesti.  Tässä luokittelussa puhutaan 

tuotantokoneista ja -kalustosta, joka käytännössä tarkoittaa erilaisten Valion elin-

tarviketuotteiden valmistamiseen tarvittavia laitteita, laitteistoja ja laitteistoihin 

kuuluvia sisällä olevia säiliöitä. Tässä tutkimuksessa tuotantokoneiden osuutta on 

kuitenkin rajattu vielä erikseen siten, että siitä jätetään pois erilaiset pienet kom-

ponentit ja koneiden osat sekä pienemmät säiliöt. Tällaisia pieniä komponentteja 

ovat esimerkiksi erilaiset venttiilit ja säätimet. 

Tuotantokoneet voidaan jakaa vielä erikseen valmistuskoneisiin ja pakkauskonei-

siin. Valio joko ostaa ja omistaa koneet itse tai se käyttää leasing-koneita. Käy-

tännössä leasing-koneita ovat kaikki kartonkipakkauskoneet, muut pakkauskoneet 

Valio omistaa itse. Nykyisessä tilanteessa leasing-koneiden toimittajia on vain 

yksi, Tetra Pak. Aiemmin on myös ollut Elopakin pakkauskoneita, mutta niistä on 

nykyisin luovuttu ja tuotteet on sovitettu Tetra Pakin laitteille. Myös korkki- ja 

muut pakkausmateriaalit tulevat Tetralta ja myös tällä on ollut suuri merkitys lai-

tevalintoja sekä pitkän aikavälin suunnitelmia tehtäessä. Pelkkä jako valmistus- ja 
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pakkauskoneisiin ei kuitenkaan riitä. Meijereiden toiminta koostuu useista erilli-

sistä linjastoista, jotka taas kostuvat lukuisista erilaisista koneista. Erilaisiin, yksit-

täisiin koneisiin perehdytään tarkemmin luvussa kuusi, missä käsitellään haastat-

teluiden avulla saatua tietoa meijereiden konekannasta.  

Jatkossa kun työssä puhutaan valmistuspuolen koneista, niihin lasketaan mukaan 

homogenisaattorit, separaattorit, pastörointilaitteet, pumput, tietyt säiliöt ja muut 

suuremmat komponentit. Kun taas puhutaan pakkauskoneista ja niiden jälkipäistä, 

niillä tarkoitetaan itse pakkauskoneita sekä näiden jälkikäsittelylaitteita.  Jälkikä-

sittelylaitteita ovat erilaiset pakkausten siirtelyhissit, robotit, pakkaajat ja pinoajat, 

ryhmittelijät sekä käärintä- ja kartonointikoneet. Näin tarkastelun ulkopuolelle on 

jätetty varsinkin valmistuskoneisiin liittyviä pienempiä osia, koska muuten työssä 

tarkasteltavien laitteiden pitoaikojen tarkastelu kävisi mahdottomaksi.  
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5 HAASTATTELUTUTKIMUS 

 

5.1 Haastateltavat 

 

Taulukossa neljä on esitelty tutkimusta varten haastatellut henkilöt. Haastattelut 

on suoritettu henkilökohtaisina haastatteluina: haastattelemalla henkilöitä paikan 

päällä ja muistiinpanoja tekemällä.   

 

Taulukko 4. Tutkimusta varten haastatellut henkilöt.  

Haastateltavat Kuvaus 

Pitäjänmäki 2.6.2014 ja 

1.9.2014 

Meiju Kivikangas  

kirjanpitopäällikkö 

Päivi Kulju 

kirjanpitopäällikkö  

Meiju Kivikangas ja Päivi Kulju työskentelevät 

kirjanpitopäälliköinä Valion pääkonttorilla Helsin-

gin Pitäjänmäellä. 2.6.2014 käytiin itse haastattelu, 

ja 1.9.2014 oli tutustuminen siirrettyjen, romutettu-

jen ja poistettujen koneiden tietoihin.  

 

Pitäjänmäki 12.6.2014 

Tapio Näsi 

suunnittelupäällikkö, teol-

lisuuspalvelut  

Tapio Näsi on Valion teollisuuspalveluiden suunnit-

telupäällikkö. Tehtäviin kuuluvat yhteistyö meije-

rinjohtajien kanssa, budjetoinnit ja suunnitelmat. 

Riihimäki 16.6.2014 ja 

31.10.2014 

Tapio Tammi  

tehtaanjohtaja 

Jarmo Näsman  

investointiprojektivastaava 

Markus Ojanperä ja 

Päivi Keskimäki  

meijerin henkilökuntaa 

 

Riihimäen meijerin tehtaanjohtajana on Tapio 

Tammi sekä investointiprojektivastaavana Jarmo 

Näsman. Näsman on toiminut koko ikänsä Riihimä-

en meijerillä. Lisäksi 31.10.2014 meijeriin tutustu-

misen yhteydessä haastateltiin pakkauskoneiden 

esittelyn yhteydessä Markus Ojanperää nestepuolel-

ta ja Päivi Keskimäkeä jogurttipuolen koneista. 

Taulukko 4. jatkuu seuraavalla sivulla. 
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Haastateltavat Kuvaus 

Oulu 18.6.2014 

Martti Kimpimäki  

tehtaanjohtaja 

Aulis Eskola  

tehdaspalveluvastaava 

 

Oulun meijerin tehtaanjohtaja Martti Kimpimäki on 

toiminut myös Tampereen meijerin johtajana. Aulis 

Eskola on ollut alun perin suunnittelemassa Oulun 

meijeriä ja sen jälkeen toiminut meijerin tehdaspal-

veluvastaavana.  

Jyväskylä 2.7.2014 ja 

31.10.2014 

Matti Ikonen  

tehtaanjohtaja 

Risto Peltoniemi  

investointivastaava,  

Matti Linna  

ennakkohuoltovastaava 

Matti Ikonen on toiminut Jyväskylän meijerinjohta-

jana 10 vuoden ajan. Risto Peltoniemi toimii pro-

jektivastaavana, vastuualueenaan investoinnit ja 

raportoinnit. Lisäksi Matti Linnan kanssa käytiin 

sähköpostin ja puhelimen välityksellä yhteydenpitoa 

konetasolla. 

 

Tampere 3.7.2014 

Pirjo Häkkinen  

tehtaanjohtaja 

Tommi Jaakkonen  

projektipäällikkö (kunnos-

sapito) 

Timo Viita-Aho  

Pirjo Häkkinen on toiminut kolmen vuoden ajan 

Tampereen meijerinjohtajana. Tommi Jaakkonen on 

projektipäällikkönä meijerillä, vastuualueenaan 

kunnossapito. Lisäksi tarkempien konekohtaisten 

tietojen jakamisesta ja selvittämisestä vastasi Timo 

Viita-Aho.  

 

5.2 Haastattelututkimuksen tavoitteet 

 

Haastatteluiden tavoitteena oli saada empiiristä ja ajantasaisinta tietoa Valion toi-

mipaikoilta ja muilta asiantuntijoilta siitä, miten he ne näkevät Valion konekannan 

pitoajan nykytilan ja sen kehittymisen. Tutkimusta varten haastatellut ihmiset va-

likoituivat mukaan asiantuntijuutensa ansiosta koskien Valion käytössä olevaa 

konekantaa. Lisäksi tutkimuksen suoritusta helpotti se, että heidät osoitettiin Vali-

olta suoraan työn ohjaajan toimesta. Haastatteluiden avulla saatiin sellaista käy-
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täntöpohjaista tietoa eri meijereiden toimintatavoista ja eri henkilöiden kokemuk-

sia oman laitoksen tuotantokonekannasta, joka toi työlle merkittävää lisäarvoa. 

Koska haastattelujen tekijä ei ollut aikaisemmin ollut Valion työntekijänä, eivät 

täten kaikki Valion perustiedot ja toimintatavat olleet ennestään tuttuja. Tämän 

takia haastatteluissa lähdettiin liikkeelle eri meijereiden taustojen selvityksistä ja 

henkilöstön omista näkemyksistä, joiden avulla saatiin arvokasta tietoa siitä, miksi 

eri toimipaikoilla oli toimittu eri tavoin. Haastattelemalla saatu kyselytieto sekä 

haastateltavien kautta saatu muu informaatio Valion meijereiden konekannasta oli 

erittäin laaja. Näiden tietojen avulla, joista kävi ilmi yksittäisen meijerin konekan-

nan tila, alkoi kokonaiskuvan rakentaminen siitä, onko tämä yleistettävissä koko 

organisaation tasolle.  

 

5.3 Haastattelututkimuksen toteutus 

 

Haastattelut pidettiin kesä-heinäkuun aikana vuonna 2014, joko Valion pääkontto-

rilla Helsingin Pitäjänmäellä tai aiemmin, luvussa 5.1, mainituissa muissa toimi-

paikoissa. Haastattelut toteutettiin joko yksilö- tai parihaastatteluina tilanteen mu-

kaan. Haastattelutyyppinä oli teemahaastattelu, joka asettuu haastattelutyyppinä 

tarkasti ohjatun lomakehaastattelun ja vapaamuotoisemman avoimen haastattelun 

väliin. Ennen haastattelua oli mietitty sekä haastattelun teema että kysymykset, 

mutta haastattelutilanteessa oli myös liikkumavaraa. Aiheet ja teemat eri haastat-

teluissa olivat kuitenkin kaikille samat (Hirsjärvi & Hurme 1995, s. 47). Näin 

haastattelutilanteissa saatiin paremmin esille haastateltavien näkemyksiä omasta 

meijeristä, sen suhteesta Valion muihin laitoksiin ja varsinkin käytännön koke-

muksia omien koneiden pitoaikoihin vaikuttaneista syistä ja omista havainnoista 

alalla. Haastattelukysymykset on esitetty liitteissä 1 ja 2: liite 1 esittelee meijereil-

lä käytetyt haastattelukysymykset ja liite 2 muissa haastatteluissa käytetyt kysy-

mykset.  

Varsinkin itse meijereillä tapahtuneet haastattelut toteutettiin ennakkoon suunni-

tellusti parihaastatteluina, koska tällöin saatiin sekä meijerinjohtajan että jonkun 

investointi- tai kunnossapitovastaavan näkemys asiasta. Meijerinjohtaja valitsi 
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jokaiselta meijeriltä haastatteluun mukaan esimerkiksi investointi- tai kunnossapi-

tovastaavaan sen mukaan, kenellä hän tiesi olevan tarkin tieto aiheesta ja eniten 

annettavaa haastattelua varten. Haastattelujen kestot vaihtelivat tilanteiden mu-

kaan; osa kesti reilun tunnin, pisimmät haastattelut maksimissaan hieman yli kaksi 

tuntia. Muuten kaikki haastattelut toteutettiin saman toimintakaavan mukaisesti ja 

haastateltujen vastaukset kirjattiin ylös haastattelutilanteessa. 

Haastatteluista sovittiin joko puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Lisäksi työn 

alussa ohjaaja, Sami Nupponen Valiolta, oli informoinut mukaan ennalta valikoi-

tuneita haastateltavia siitä, että Valiolla on alkamassa tästä aiheesta diplomityö ja 

että he osasivat odottaa haastattelupyyntöä ja valmistautua etukäteen kysymyksiin 

aiheesta. Nämä ennalta valikoidut henkilöt olivat jokaisen tehtaan tehtaanjohtajat 

sekä Valion pääkonttorilla Pitäjänmäellä työskentelevät Meiju Kivikangas, Päivi 

Kulju ja Tapio Näsi. Lisäksi jokaiselta meijeriltä otettiin haastattelutilaisuuksiin 

mukaan myös joku investoinneista vastaava työntekijä. Osasta meijereistä haasta-

teltiin myös muuta henkilökuntaa työn myöhemmässä vaiheessa. Yhteensä tutki-

musta varten haastateltavia ihmisiä kertyi siis 15 kappaletta. 

Kaikki tutkimusta varten käydyt haastattelut on suoritettu kontaktihaastatteluina. 

Koska haastateltavia oli informoitu etukäteen tutkimuksesta ja sen aihealueesta, ei 

haastattelukysymyksiä koettu tarpeellisiksi lähettää heille etukäteen. Ensimmäi-

sessä haastattelussa käytiin läpi Valion kirjanpidon tietojärjestelmästä saatavaa 

tietoa koneista, muissa keskityttiin eri meijereihin. Lisäksi haastatteluissa sovittiin 

tuotantokoneita koskevien lisätietojen saamisesta ja niiden pitoajoista eri meije-

reiltä. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että meijereiltä lähetettiin erillisiä koneluet-

teloita, joihin tiedot oli kerätty erinäisistä Valion tietojärjestelmistä, kuten SAP-

toiminnanohjausjärjestelmästä. Tämän jälkeen käytiin vielä tarvittaessa vuoropu-

helua toimipaikkojen välillä, jotta kaikki yksityiskohdat aukesivat tutkimuksen 

tekijälle. Saatujen koneluetteloiden avulla laskettiin eri tuotantokoneille, laite-

ryhmille ja lopuksi meijereille pitoaikojen keskiarvot vertailua varten.  

Tulosten esittämistavaksi valittiin yksittäisten koneiden pitoaikojen esittelemisen 

lisäksi keskiarvolaskenta sen takia, että kvantitatiivisesta aineistosta lasketut tu-

lokset haluttiin pitää yksinkertaisina ja selkeinä Valion toivomuksesta. Toisena 
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syynä yksinkertaiseen esitystapaan oli tutkittavan joukon suuruus. Keskiarvolas-

kentaa käyttämällä nähdään suoraan erot eri laitosten, laiteryhmien ja laitteiden 

välillä. Tulosten analysoinnissa olisi voitu myös käyttää muita menetelmiä. Pito-

aikojen laskemisen yhteydessä olisi voitu esimerkiksi laskea, kuinka suuria hajon-

toja esiintyy esimerkiksi pakkauskoneiden pitoaikojen joukossa meijereittäin ja 

yhteensä. Myös moodin ja mediaanin laskeminen saaduista arvoista olisi ollut 

mahdollista.  
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6 TULOKSET 

 

6.1 Tulosten käsittely 

 

Luvun kuusi sisältö koostuu tutkimustulosten käsittelystä. Tulokset on saatu sekä 

kirjanpidolliseen että haastatteluihin perustuvan materiaalin analyysin tuloksena.  

 

Taulukko 5. Taulukko eri meijereiden valmistus- ja pakkauslinjastoista.  

MEIJERI RIIHIMÄKI OULU JYVÄSKYLÄ TAMPERE 

VALMIS-

TUSLINJAT 

(lukumäärä)  

Nesteet 6 (yh-

teensä)  

Jogurtti 2 

Rahka 1 

Maidot 

Kermat 2 

Hapatelinja 1 

(uusi hapatelin-

ja asennukses-

sa) 

Maidot 3 

Piimä 1 

Kermat 2  

ESL 2 

Maustetut 

Laktoosittomat  

Maidot 2 

Piimä 

Kerma 

Kotijuusto 

ESL  

– koneita ja 

laitteita    

(lukumäärä) 

28 + säiliöt   15 + säiliöt 

 

 27 + säiliöt + 

ESL  

 24 + säiliöt + 

ESL 

 

PAKKAUS- 

LINJAT 

(lukumäärä) 

Neste 6 

Jogurtti 2 

Rahka (käyt-

tää jogurtin 

pakkauslinjaa) 

Nestelinjat 6 

(2 kaksilinjais-

ta, 2 tavallista) 

Pikarilinjat  

Sankolinja 1 

Yhteensä 14 

linjaa (nesteet, 

ESL)  

Neste 1 litra 

Neste 1,5 litra 

NOVO 

Kotijuusto 

– koneita 

(lukumäärä)  

Harjapakkaus-

koneet 6 

Pikaripakkaus-

koneet 7  

Harjapakkaus-

koneet 4 

Pikaripakkaus-

koneet 5  

(1 uusi tulossa) 

Sankopakkaus-

kone 

7 harjapakkaus-

konetta 

1 oma NOVO 

(1 uusi tulossa) 

Harjapakkaus-

kone 1 litra 2  

Harjapakkaus-

kone 1,5 litraa 

1  

NOVO 1  

Juusto 1  

Taulukko 5. jatkuu seuraavalla sivulla. 
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– jälkipak-

kauslaitteet 

(lukumäärä) 

35 

pakkaajat,  

kartonointi-

koneet, robotit, 

kuljettimet 

 

10  

(ei eritelty 

tarkemmin 

konetasolla) 

28  

rullakko-, laatik-

ko- ja multipak-

kaajat, kuljetti-

met, korkki-

applikaattorit 

29  

pakkaajat, 

lavaajat, 

käärijät, 

kuljettimet 

 

Taulukossa viisi on esitetty tutkimuksessa mukana olevien neljän eri meijerin tuo-

tantolinjastot, jotka jaetaan vielä erikseen valmistus- ja pakkauskoneisiin sekä 

jälkikäsittelylaitteisiin. Tämän jälkeen eritellään vielä itse koneet ja muut proses-

siin liittyvät laitteet. Valmistuspuolella tämä tarkoittaa esimerkiksi erilaisia säili-

öitä ja siiloja, muita prosessilaitteita sekä muita tuotantoprosessien apukom-

ponentteja.  

Pakkauspuolen osalta koneiden eritteleminen on yksinkertaisempaa. Erilaisia pak-

kauskoneita ovat harjapakkauskoneet, pikaripakkauskoneet, Top-pakkauskoneet, 

sankokoneet ja Novobox-pakkauskoneet. Pakkauskoneisiin liittyviä jälkipakkaus-

laitteita ja muita apuvälineitä ovat esimerkiksi pakkaajat, robotit, kartonointiko-

neet, erilaiset kuljetinhissit ja pinoajat. Jälkipakkauslaitteiden osalta ilmenee myös 

eri toimipaikkojen välillä jonkun verran vaihtelua, koska pakkauskoneelle kuulu-

vien jälkikäsittelylaitteiden luokittelu oli hieman erilaista eri meijereillä. Valmis-

tuspuolella koneiden eritteleminen ei olekaan niin yksinkertaista, sillä erilaiset 

valmistuslinjastot koostuvat lämmönvaihtimista, homogenisaattoreista, separaatto-

reista, lukuisista erilaisista säiliöistä, pumpuista, venttiileistä, sterilisaattoreista ja 

monista muista komponenteista.  

Jokaisen meijerin jokaisen valmistuslinjaston kaikkia eri venttiileitä ja niiden 

käyttöönottoajankohtia ei ole tarkoituksenmukaista selvittää, joten valmistuspuo-

len osalta tässä tutkimuksessa keskitytään isoimpiin pääkomponentteihin kussakin 

valmistusprosessissa. Lisäksi tutkimuksen ulkopuolelle rajataan laboratorioväli-

neet ja muut mittausvälineet, koska ne eivät ole varsinaisesti valmistuksen välinei-

tä. Muita tutkimuksen ulkopuolelle jätettyjä komponentteja ovat putkistot, pie-

nemmät säiliöt, pakkausmerkintöjen tulostimet sekä kirjoittimet ja leimasimet.  
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Haastattelujen perusteella eniten koneiden pitoaikoihin vaikuttavat alati tiukentu-

vat hygieniamääräykset, tekniikan muutokset sekä koneen käyttöiän loppuminen 

(johtuen varaosien ja huollon saatavuudesta) tai koneen kunnon kriittinen huonon-

tuminen. Elintarviketeollisuudessa tuotteita ja tuotantokoneita koskevat hy-

gieniamääräykset ovat erittäin tarkkoja. Kun halutaan saada tuotteille mahdolli-

simman pitkät käyttöiät ja samalla varmistaa niiden riittävä säilyvyys, on tuottei-

den valmistuksen oltava mahdollisimman hygieenistä.  

Tekniikassa tapahtuu jatkuvaa kehitystä, mikä vaikuttaa konekantaan. Valion ta-

pauksessa selkeästi merkittävä muutos on ollut ESL-tuotteiden valmistamisen 

aloitus, ensin Jyväskylän meijerillä ja myöhemmin vuonna 2014 myös Tampereen 

meijerillä. Tällöin on vaihdettu tuotantokoneita, varsinkin pakkauskoneita ja nii-

den käsittelylaitteita uusiin, jotka täyttävät uudet ja tiukemmat hygieniavaatimuk-

set. Nämä vaihdot on toteutettu yhdessä Valion yleisen korkkipakkauksiin siirty-

misen kanssa, jolloin ei ole tarvinnut vaihtaa melko uutta konetta kahdesti lyhyen 

ajan sisään. 

Myös koneiden varaosien saatavuus tai päivitettävyys voi muodostua ongelmaksi, 

jolloin kone on tarpeellista vaihtaa. Monet valmistajat, esimerkiksi juuri Tetra 

Pak, lupaavat koneilleen kymmenen vuoden varaosatakuun. Tämä tarkoittaa sitä, 

että koneeseen tehdään varaosia ja niitä voi tilata valmistajalta vähintään kymme-

nen vuoden ajan. Pitää kuitenkin muistaa, että tämä takuu alkaa yleensä siitä, kun 

kone tulee markkinoille; tällöin esimerkiksi juuri Valion hankkima kone on voinut 

olla markkinoilla jo vuosia, eikä sillä välttämättä enää tästä hetkestä saakaan 

kymmeneksi vuodeksi varaosia.  

Toinen merkittävä tekijä on eri koneiden ohjausjärjestelmät ja niiden päivitykset. 

Valiolla on ollut eri toimipaikkojen välillä eroja koneiden ohjausjärjestelmien 

toimittajissa. Käytössä on ainakin Metson sekä Siemensin valmistamia ohjausjär-

jestelmiä. Esimerkiksi Oulun meijerillä jouduttiin vaihtamaan Siemensiltä Met-

soon, koska Siemens S5-järjestelmän tuotetuki loppui. Tämä ei aiheuttanut suora-

naisesti konevaihdoksia, mutta voi ääritapauksessa jouduttaa uuteen koneeseen 

siirtymistä. Riihimäellä on vastaavasti olemassa vanha pakkauskone, jonka ohja-

usjärjestelmä on ainoa laatuaan koko Suomessa, ja Euroopassakin on vain yksi 



53 

 

samanlainen. Tilanne tiedostetaan siten, että mahdollisissa ongelmatilanteissa kor-

jauksien saaminen voi olla vaikeaa ja tuotantoon tulee tällöin katkos.  

Ennakkoon arvellut, mahdolliset kapasiteettitekijät osoittautuivat harvoin Valion 

tapauksessa koneiden vaihtamisen syiksi. Jokainen meijerinjohtaja arvioi, että 

kaikilla meijereillä on riittävästi tuotanto- ja pakkauskapasiteettia, ja tuotantoa 

voidaan tarvittaessa jopa kiristää. Tampereella todettiin, että yksittäisiä putkistoja 

ja pumppuja on vaihdettu vastaamaan isompia massavirtoja, mutta muuten koneita 

ei ole tämän takia vaihdettu. Itse laitteilla olisi mahdollista ajaa isompiakin tuotan-

tomääriä läpi. Myös tuotannon yleinen tehokkuus on kasvanut. 

Myöskään tutkimuksen piirissä olleiden neljän meijerin kohdalta ei löydetty sel-

laisia epäonnistuneita tuotteita tai valmistusprojekteja, jotka olisivat aiheuttaneet 

tuotantokoneiden ennenaikaisia vaihtoja. Esimerkiksi Jyväskylässä valmistettiin 

vuosina 2003–2006 Benecol-maitoa, jolle ei kuitenkaan ollut riittävästi kysyntää 

ja sen tuotanto päätettiin lopettaa. Tätä varten oli hankittu esimerkiksi omat val-

mistussäiliöt, jotka kuitenkin voitiin kierrättää muuhun käyttöön, eivätkä ne täten 

jääneet ylimääräiseksi. Yleensäkin koko Valion mittakaavassa epäonnistuneita 

tuotteita ja projekteja on ollut hyvin vähän, eivätkä ne yleensä ole johtaneet yli-

määräisiin koneinvestointeihin. 

Jos käsitellään koneiden vaihtoja juuri markkinalähtöisistä syistä, pitää ensin 

miettiä, mitä markkinalähtöisyys elintarvikkeita valmistavassa tuotannossa oikein 

tarkoittaa. Pelkkä markkinoilla epäonnistunut tuote ja sen tuotannon lopettaminen 

ei tarkoita tätä, koska uusia tuotteita tulee jatkuvasti, vanhoja muokataan ja kan-

nattamattomat lopetetaan. Erilaiset valmistus- ja pakkauskoneet ovat kuitenkin 

niin yleisluontoisia ja muokattavissa olevia, ettei yhden tietyn tuotteen lopettami-

nen koskaan aiheuta sitä, että jokin laite tai pahimmassa tapauksessa kokonainen 

linjasto jää käyttämättömiksi.  

Kun meijerille ollaan hankkimassa jotain uutta tuotantokonetta, ovat vaihtoehdot 

laitteiden toimittajissa suhteellisen rajoitetut. Näsi sanoi, että Valion investoin-

tiohjeen mukaisesti on pyydettävä tarjous vähintään kahdelta toimittajalta, jotta 

syntyy kilpailutus. Pakkauskoneissa erilaisia palveluntarjoajia on olemassa use-
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ampia. Kun Valio investoi uuteen tuotantokoneeseen, hankitaan lähes aina uusi 

laite. Vaikka käytettyjäkin laitteita olisi saatavilla erityisiltä käytettyjen ja kunnos-

tettujen laitteiden jälleenmyyjiltä, ei Valiolla oteta riskejä laitteiden toimintavar-

muuden suhteen. Lisäksi Valiolla on ollut aikaisemmin käytössään Konepankki-

niminen tietojärjestelmä, jossa Valion meijereiden oli mahdollista jakaa tietoa 

ylimääräisistä koneista ja laitteista tai tiedustella muilta toimipaikoilta niistä. 

 

6.2 Kokemukset koneiden pitoaikojen toteutumisesta 

 

Alla taulukossa kuusi on esitetty, mitä eri koneluokissa on mukana laitteiden osal-

ta. Tämän jälkeen lukijan on helpompi hahmottaa mistä on kyse, kun myöhemmin 

työssä on mainittu yksilöllisesti erilaisia koneita. Lisäksi taulukko osoittaa, että 

iso osa laitteita on jouduttu rajaamaan tutkimuksen ulkopuolelle.  

 

Taulukko 6. Erilaiset koneet.  

Koneluokat Yksittäiset koneet 

 

Valmistuskoneet 
 pastööri (maito, piimä, kerma) 

o homogenisaattori 

o separaattori (ei kaikissa pastööreissä) 

o lämmönvaihdin 

 suhteutusasema 

 säiliö, siilo 

 ESL-valmistuksen laitteet 

 Standardisointilaite 

Taulukko 6 jatkuu seuraavalla sivulla. 
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Pakkauskoneet 

 harjapakkauskone 

 pikaripakkauskone 

 Novobox-pakkauskone 

 Top-pakkauskone  

 Kotijuuston rasiapakkauskone 

 

Pakkauskoneiden 

jälkikäsittelylaitteet 

 laatikkopakkaaja 

 rullakkopakkaaja 

 multipakkaaja 

 kuljetin/hissi 

 kartonointikone 

 käärintälaite 

 lavaaja 

 korkkiapplikaattori 

 robotti 

 

Luvuissa 6.2.1–6.2.4 käydään yksityiskohtaisemmin meijerikohtaisesti läpi, miksi 

näiden koneryhmien pitoajat ovat esitetyn kaltaiset ja miten luvut on saatu. Lisäk-

si jokaisen meijerin osalta esitetään kuvaajan avulla, miten pitoajat vaihtelevat 

valmistus- ja pakkauskoneiden sekä niiden jälkikäsittelylaitteiden suhteen. Kappa-

leissa myös kerrotaan tarkemmin eri meijereiden valmistus- ja pakkausprosesseis-

ta, jotta lukija saisi paremman kuvan meijereiden ja niiden tuotannon eroista ja 

yhtäläisyyksistä. Liitteessä 3 on esitetty esimerkkilaskelma siitä tavasta, jolla esi-

tetyt keskiarvot ja kuvaajien arvot on saatu, joilla myöhemmin työssä tuloksia 

havainnollistetaan.  

 

6.2.1 Riihimäki 

 

Riihimäen meijerin valmistuspuolen koneista kaikista vanhimpia koneita olivat 

haastateltujen mukaan separaattorit, homogenisaattorit sekä osa säiliöistä ja pum-

puista. Lisäksi heillä oli sellainen käsitys, että Riihimäellä käytetään laitteita pi-

dempään kuin muilla tutkimuksessa mukana olevilla toimipaikoilla. Tämä arvio 
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perustui lähinnä haastateltavien mielikuviin. Riihimäen valmistuspuolen laitteiden 

tiedoista jäi kuitenkin puuttumaan osa, koska esimerkiksi kaikista homogenisaat-

toreista ja separaattoreista ei ollut hankinta-ajankohtia tiedossa. Tämä vaikuttaa 

myös hieman tuloksiin keskiarvoa laskemalla, koska juuri vanhimmista laitteista 

ei ollut hankinta-ajankohtia saatavilla.  

Jogurtin 1-linjan valmistuskonekantaa on uudistettu vuonna 2012. Pääosa tämän 

valmistuslinjan laitteista on alun perin vuodelta 1993, kuten separaattori, homo-

genisaattori, Alfast-standardisointilaite, kahdeksasta levylämmönvaihtimesta seit-

semän (yksi on vuodelta 1987), sokerointisäiliöt ja kuusi seitsemästä jogurtin kyp-

sytyssäiliöstä (yksi on vuodelta 1997). Bulgarian jogurtti–säiliöt ovat vuodelta 

1995. Korkeapainehomogenisaattori on kuitenkin vaihdettu uuteen vuonna 2012. 

Homogenisaattorin pitoaika oli siis 19 vuotta. Syynä vaihtoon oli jogurtin raken-

teen parempi hallinta uudella laitteella ja uusien valmistusteknologioiden testauk-

sen mahdollistaminen.  

Levylämmönvaihtimien suositeltu vaihtoväli oli haastateltujen mukaan 10 vuotta. 

Lisäksi myös da Cruzin et al. (2014, s. 8–10) tutkimuksessa, jossa tutkittiin levy-

lämmönvaihtimien pinnoitusvaihtoehtoja meijeriteollisuudessa, pohjatietona itse 

lämmönvaihtimille käytettiin 5–10 vuoden pitoaikaa. Levylämmönvaihtimia on 

vaihdettu Riihimäellä uusiin viimeksi vuonna 2012, kun jogurtin valmistuslinja 

ykkösen levylämmönvaihdin L161 vuodelta 1993 korvattiin uudella. Tällöin se oli 

19 vuotta vanha, joka on pitoajallisesti melkein kaksi kertaa pidempi kuin suosi-

tus. Lisäksi samana vuonna vaihdettiin kaksi muutakin levylämmönvaihdinta. 

Separaattorit ovat hyvin pitkäikäisiä laitteita, ja täten niitä tarvitsee vaihtaa har-

voin. Riihimäelle on hankittu viime aikoina kaksi uutta separaattoria, joista en-

simmäinen on hankittu 2006 ja viimeisin ensimmäiselle jogurttilinjalle vuoden 

2012 toukokuussa. Tämän jogurttilinjan korvattu separaattori (C160) oli vuodelta 

1973 eli se oli vaihdettaessa 39 vuotta vanha. Tämä separaattori oli kuitenkin tul-

lut Riihimäelle käytettynä ja se oli otettu meijerillä käyttöön vuonna 1993. Syynä 

vaihtoon oli varmistaa jogurtinvalmistuksen onnistuminen, koska vanhaan korvat-

tavaan separaattoriin ei enää saanut varaosia eli koneen hajotessa tuotanto olisi 

keskeytynyt. Jogurtin 2-valmistuslinjan rakenne noudattaa laitteiltaan hyvin pal-



57 

 

jon 1-valmistuslinjaa koneiltaan. Nykyinen homogenisaattori on vuodelta 2006. 

Alfast-standardisointilaite on vuodelta 2001. Lämmönvaihdinpakat ja muut läm-

mönvaihtimet ovat kaikki vuodelta 2001. Kahdestatoista kermasäiliöstä kuusi on 

vuodelta 1997 ja kuusi on uusittu vuonna 2013.  

Säiliöt ovat myös Riihimäen meijerillä yksiä vanhimpia komponentteja.  Tutki-

muksessa mukana olevista kermasäiliöstä kaksi, KS05 ja KS06, vaihdettiin tou-

kokuussa 2013. Molemmat säiliöt olivat vuodelta 1988, jolloin ne olivat vaihdet-

taessa 25 vuotta vanhoja. Säiliöiden vaihtamisen syynä oli se, että ne olivat alka-

neet vuotaa vaippajäähdytyksestä alaspäin. Säiliöiden lisäksi vaihtoon meni 

pumppuja, venttiileitä ja muita kermasäiliöön liittyviä komponentteja. Nykyisistä 

kermasäiliöistä KS01 ja KS02 ovat vuodelta 1988, KS03 vuodelta 1994 ja KS04 

vuodelta 1996, KS07–08 vuodelta 2004 ja KS09 vuodelta 2005. Jogurtin pakkaus-

säiliöitä on yhdeksän kappaletta; vanhin on hankittu 1980 ja uusittu 2009, kolme 

hankittu 1991, yksi hankittu 1993 ja uusittu 2009 ja yksi hankittu 1996 ja uusittu 

2009. Muita tutkimuksessa mukana olevia säiliöitä ovat kaksi nestesokerisäiliötä, 

molemmat vuodelta 1985. 

Jogurtin pesukeskus koostuu viidestä eri säiliöstä, jotka ovat emässäiliö, happosäi-

liö, steriilihuuhdesäiliö, alkuhuuhde- ja loppuhuuhdesäiliö. Ne ovat kaikki alun 

perin vuodelta 1980, mutta ne on uusittu vuonna 2001. Ne olivat siis vaihdettaessa 

21 vuotta vanhoja. Muita valmistuskoneita Riihimäellä, joita ei ollut suoraan sijoi-

tettu minkään yksittäisen valmistuslinjan alaisuuteen, olivat kaksi Alfast-

standardisaattoria vuosilta 1997 ja 2000. Lisäksi on vielä neljä pastööripakkaa; 

MP01 vuodelta 2003, MP02 vuodelta 2000 ja MP03 vuodelta 2003 sekä uusi 

PP01 vuodelta 2014.  

Riihimäen meijerillä on 13 erilaista pakkauskonetta. Neljä näistä koneista on Tet-

ra Pakin leasing-koneita. Määrällisesti ne jakautuvat siten, että harjapakkausko-

neita on kahdeksan kappaletta, pikaripakkauskoneita neljä ja yksi rahkan pak-

kauskone. Pakkauskoneista vanhimpia ovat jogurttipakkauslinjan G15 pikaripak-

kauskone, joka on vuodelta 1980. Toiseksi vanhin kone on rahkan pakkauslinjan 

G42 rasiakone, joka on vuodelta 1982. Kaikkien pakkauskoneiden keskimääräi-

nen hankintavuosi on 2001 eli koneet ovat keskimäärin 13 vuotta vanhoja. Kes-
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kiarvo ei kuitenkaan kerro kaikkea, sillä neljä kappaletta vuonna 2014 hankittua 

harjapakkauskonetta muuttaa keskiarvoa reilusti. Kaksi vanhinta konetta ovat jo 

tuplasti tuota keskiarvoa vanhempia ja samalla myös tuplasti suunniteltua poisto-

aikaa vanhempia. Ne olivat myös kaikkien tutkittujen meijereiden pakkauskoneis-

ta vanhimpia.  

Harjapakkauskoneita on vaihdettu Riihimäellä viime aikoina paljon korkillisiin 

pakkauksiin siirtymisen takia. Seuraavana on menossa todennäköisesti vaihtoon 

1,5 litran kone, TR8.3. Tämä pakkauskoko on harjapakkauksista ainoa, jossa ei 

ole vielä korkkia ja korkit tulevat nyt niihinkin. Kone on lisäksi iältään jo melko 

vanha, vuodelta 2000. Tutkimuksessa kävi ilmi, ettei Riihimäen meijerillä ole 

käytetty ollenkaan korkkiapplikaattoreita, vaan korkkipakkauksiin siirryttyä on 

vaihdettu koko kone. Yhtenä syynä tähän oli silloisten koneiden jo suhteellisen 

vanha ikä. 

Muita pakkauskoneita ovat jogurtin pakkauskoneet. Niitä ovat kolme erillistä pi-

karipakkauskonetta, yksi rahkan rasiakone sekä yksi monipakkauslinja (syväveto-

kone). Pikaripakkauskoneet ovat peräisin aina 80–90-luvuilta, ja niitä ollaan teh-

taanjohtaja Tammen mukaan ajamassa loppuun. Kouvolasta sen sulkemisen jäl-

keen siirretyn pakkauskoneen vuosimalli on 1983. Se alkaa olla fyysisesti loppu ja 

olisi vaihtamisen tarpeessa. Kone ei kuitenkaan ole kriittinen Riihimäen meijerin 

toiminnan kannalta, joten se on saanut vielä jatkaa tuotannossa. Vastaavasti Rii-

himäen pääpikaripakkauskone on taas siinä mielessä kriittisessä tilanteessa, että 

jos sen ohjauspääte hajoaa, ei siihen ole saatavissa varaosia juuri mistään; koko 

Euroopassakin on olemassa vain yksi vastaava kone. Pikaripakkauskonetta oli 

yritetty saada korvatuksi uudella, mutta meijerin esittämä investointipäätös Valion 

johdolle ei mennyt läpi vuonna 2013. Uusi anomus saman pakkauskoneen osalta 

on kuitenkin esitetty jo seuraavalle vuodelle, koska sen toiminta tiedetään kriitti-

sen tärkeäksi.  

Riihimäen vanhimmalla pakkauskoneella, G15 jogurtinpakkauskoneella, ajetaan 

nykyisin vain vajaalla kapasiteetilla, sillä kysyntä on laskenut eikä kaikilla koneil-

la tarvitse pakata täydellä kapasiteetilla jatkuvasti.  Harjapakkauskoneet ovat yh-

teensä merkittävästi nuorempia Riihimäellä kuin pikaripakkauskoneet. Yhtenä 
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syynä meijerillä tähän nähtiin koneiden käyttömäärät. Harjapakkauskoneilla paka-

taan melkein koko ajan, kun taas pikaripakkauskoneilla pakkausmäärät jäävät 

alhaisemmiksi eivätkä ne täten kulu niin paljon. Tarkemmin eri pakkaus-

konetyyppien pitoaikojen ero esitetään työssä myöhemmin kuvan 15 yhteydessä. 

Riihimäellä vanhimpia pakkauskoneiden jälkikäsittelylaitteita olivat Elopakin 

valmistamat alustavaunuhissit (AVH1, AVH2 ja AVH3). Kaikki nämä koneet 

ovat vuodelta 1987, ja ne on päivitetty ja peruskorjattu vuonna 2014. Ne olivat 

siis peruskorjaushetkellä jo 27 vuotta vanhoja. Täydellinen peruskunnostus, jossa 

koneet päivitettiin tähän päivään, mahdollistaa niiden tehokkaan käytön vielä tästä 

eteenpäinkin, eikä niille toisaalta ole määritelty vielä korvausajankohtaa. Elopakin 

koneet olivat kaikista käytössä olevista jälkipakkauskoneista vanhimpia Riihimä-

en meijerillä, koska myös rullakkopakkaaja (RP1) on vuodelta 1996. Valion linja-

uksen mukaan nykyisin käytetään vain Tetra Pakin koneita leasing-koneiden osal-

ta, vaikka esimerkiksi Riihimäellä ollaan oltu todella tyytyväisiä juuri Elopakin 

koneisiin. 

Muista jälkipakkaajista mainittakoon Riihimäellä olevat robotit. Erilaisia robotteja 

on meijerillä kaikkiaan seitsemän kappaletta, ja niiden hankinta-ajankohdat vaih-

telivat vuosien 2001–2007 välillä. Keskimäärin Riihimäen meijerin pakkausko-

neiden jälkipäiden hankintavuosi oli 2006. Tällöin nämä koneet ovat iältään noin 

kahdeksan vuotta vanhoja. Jälkikäsittelylaitteet ovat siis itse pakkauskoneita jon-

kun verran uudempia. Koneet ovat melko tarkalleen kymmenen vuoden pitoajan 

rajoissa, tosin vaihtelu tässäkin ryhmässä on suurta. Jälkikäsittelylaitteiden muita 

nuorempaan ikään vaikuttaa eniten se, että jälkikäsittelylaitteet ja muut lisäosat 

ovat useimmiten ne, jotka joudutaan ensimmäisenä vaihtamaan, jos tulee pienem-

piäkin muutoksia, kuten esimerkiksi juuri korkkipakkauksiin siirtyminen. Tällä 

tavoin vältytään koko koneen korvaamiselta uudella. Uusimpana jälkipakkauslait-

teena Riihimäellä oli rullakon purkulaite vientijogurtin myöhempään pakkauk-

seen. Laite purkaa aiemmin rullakkoon pakatut jogurttipakkaukset, jotta ne voi-

daan pakata pahviin. Vaikka tämä rullakkoon pakkaamisen välivaihe on käytän-

nössä turha, sen avulla voitiin jatkaa vanhojen prosessilaitteiden käyttöä, joka tuli 
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tässä tapauksessa kokonaisuudessaan halvemmaksi. Uuden laitteen asetuksissa ja 

aihioiden asemoimisessa on ollut jonkun verran alkuvaiheen ongelmia.  

Muita merkittäviä investointeja ei ole tällä hetkellä suunnitteilla vanhaan tehtaa-

seen, lukuun ottamatta aiemmin mainittua yhtä pakkauskonetta. Riihimäen meije-

rin tuotantokoneinvestointitilannetta on leimannut jo vuodesta 2006 asti uuden 

meijerin rakentamissuunnitelmat. Kun päädyttiin rakentamaan kokonaan uusi 

meijeri, eivät Riihimäen vanhan meijerin investointihakemukset ole olleet kovin-

kaan suuressa kannatuksessa Valion johdon silmissä. Riihimäen meijerinjohtaja 

Tapio Tammi oli sitä mieltä, että jo useamman vuoden ajan heidän esittämänsä 

investointianomukset ovat järjestään saaneet suoraan negatiivisen vastauksen. 

Kuvassa yhdeksän on esitetty Riihimäen meijerin koneiden ikien keskiarvot. Ku-

ten kuvasta ilmenee, ovat Riihimäellä valmistuskoneet, pakkauskoneet sekä niiden 

jälkikäsittelylaitteet keskimäärin melko samanikäisiä.  Valmistuskoneiden pito-

ajan keskiarvoksi saatiin 14,3 vuotta, pakkauskoneille 13,0 vuotta ja pakkausko-

neiden jälkikäsittelylaitteille 7,8 vuotta.  

 

 

Kuva 9. Riihimäen meijerin koneiden keskimääräiset iät.  
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Lisäksi haastattelussa selvisi, että Riihimäellä on myös varastossa jonkun verran 

käytöstä poistettua kalustoa. Varastoituna on ainakin jogurtin pakkaamiseen tar-

koitettu karusellimallinen kaksoispikarikone, yksi aseptinen pakkauskone, pikari-

pakkauskoneen runko ja useampia erilaisia säiliöitä. Säiliöitä voidaan vielä halut-

taessa käyttää esimerkiksi jossain koeajoissa tai testeissä esimerkiksi uusien tuot-

teiden ja kokoonpanojen osalta. Muille koneille ei ole olemassa mitään käyttöä; 

niitä ei olla ottamassa missään vaiheessa takaisin käyttöön eikä vanhoille, käyte-

tyille tuotantokoneille ole juurikaan markkinoita. Valiolla ei muutenkaan olla ko-

vin halukkaita myymään käytettyjä koneita eteenpäin, koska varsinkin elintarvike-

teollisuuden laitteiden kanssa myyjällä on myös tuotevastuu myymistään laitteis-

ta, jos esimerkiksi niiden hygieniavaatimukset eivät enää täyty. Toisaalta CE-

merkinnän vaatimuksen tultua voimaan 1.1.1995, on laitteiden myymisestä eteen-

päin tullut melkein mahdotonta. (Malm & Hämäläinen 2006, s. 14) 

 

6.2.2 Oulu  

 

Oulun meijeri on tutkimuksessa mukana olleista uusin – ja se myös näkyy. Osa 

laitteista on vielä alkuperäisiä, kuten isot säiliöt, mutta muutenkin konekanta on 

tuoretta. Oulun meijerinjohtaja Kimpimäki mainitsee tälle syyksi sen, että meije-

rillä on määrätietoisesti haettu aina uudistumista ja konekanta on haluttu pitää 

tuoreena. Vuosittainen investointimäärä, noin 10 miljoonaa euroa, on myös verrat-

tain suuri muihin meijereihin nähden. Lisäksi suurin osa tästä summasta on käy-

tetty juuri konekantaan. Rakennuksiin on käytetty huomattavasti vähemmän ra-

haa. 

Osittain Oulun meijerin konekannan uusiutuminen selittyy myös siellä valmistet-

tavilla tuotteilla. Kun Riihimäellä tehtiin perinteisiä ja yksinkertaisempia tuotteita, 

kuten perusmaitoja ja -jogurtteja, tehdään Oulun meijerissä monimutkaisempia ja 

uudempia tuotteita, kuten kerrosjogurtteja. Tämä vaikuttaa tietysti myös konekan-

taan, jonka tulee olla modernimpi. Esimerkiksi kerrosjogurttien valmistaminen 

vaatii monimutkaisemmat koneet. Oulun tuotantokoneluokkien keskimääräiset iät 

on esitelty kuvassa kymmenen. 
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Kuva 10. Oulun meijerin konekaluston koneiden keskimääräiset iät. 
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lämmönvaihtimet sekä myös pumppujen ja venttiilien kokonaisuus. Kun valmis-

tuslinjaa uusitaan, on Oulussa uusittu samaan aikaan kaikki nämä laitteet. Siksi 

kaikki MP01 ja MP02:en laitteet ovat vuodelta 2005 ja PP01:en laitteet vuodelta 

2003, lukuun ottamatta kuitenkaan lämmönvaihtimia, jotka ovat kaikissa kolmes-

sa valmistuslinjassa vuodelta 2000. Kun näistä kolmesta linjasta lasketaan kes-

kiarvo, saadaan pitoajan tulokseksi valmistuspuolen laitteille 10,5 vuotta. Se on 

juuri yli kymmenen vuoden pitoajan, mutta kuitenkin suhteellisen alhainen verrat-
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tuna moniin muihin meijereihin. Kolme valmistuslinjaa on myös keskenään hyvin 

samanikäiset eli Oulussa on uudistettu prosessia kerralla 2000-luvun alkupuolella: 

vuosina 2003 ja 2005.  

Meijeriltä saadussa koneluettelossa on mukana 11 pakkauskonetta, joista neljä on 

harjapakkauskoneita, kuusi pikaripakkauskoneita ja yksi sankopakkauskone. Har-

japakkauskoneista PK03/PK04 ja PK05/PK06 ovat kaksilinjaisia pakkauskoneita 

eli niillä on mahdollista pakata samalla koneella kahden eri linjan tuotteita. Harja-

pakkauskoneista pakkauskone yksi, (PK01) on vuodelta 2011, pakkauskone kaksi 

(PK02) on vuodelta 1996 mutta on peruskunnostettu vuonna 2006, PK03/04 vuo-

delta 2008 ja PK05/06 vuodelta 2011. PK02 on yli kymmenen vuotta muita konei-

ta vanhempi, minkä lisäksi se on 18 vuoden iällään reilusti yli pitoajan. Kone on 

kuitenkin peruskunnostettu vuonna 2006, kun se oli kymmenen vuoden ikäinen. 

Peruskunnostuksestaan huolimatta se on silti harjapakkauskoneista vanhin, joten 

voidaan olettaa, että se on menossa seuraavaksi vaihtoon.  

Pikaripakkauskoneita on tällä hetkellä Oulussa viisi kappaletta. PK11 on 75 mm 

pikareille, loput ovat 95 mm pikareille. PK11 on vuodelta 2004, PK12 vuodelta 

2006, PK13 vuodelta 1998, PK14 vuodelta 2003 ja PK16 vuodelta 2012. PK13 on 

pikaripakkauskoneista vanhin eli 16 vuoden ikäinen, kun taas tuorein investointi 

on PK16 vuodelta 2012. Vuoden 2014 joulukuussa on tulossa uusi pikaripakkaus-

kone, mutta se on tulossa lisäkapasiteetiksi, ei korvaamaan mitään vanhaa konetta. 

Edellisten lisäksi on olemassa vielä yksi sankopakkauslinja, jolla voidaan pakata 

kahden ja viiden kilon sankoihin. Tämä pakkauskone on kuitenkin jo vuodelta 

1995, minkä lisäksi se on esimerkiksi hygieniansa puolesta alkeellinen. Myös jäl-

kipakkaus on hoidettava käsin. Sen tilalle onkin tulossa lähitulevaisuudessa uusi, 

automaattinen sankopakkauskone, jossa pakkausprosessi on suljettu.  

Pakkauskoneiden jälkikäsittelylaitteita ei ole sen tarkemmin eritelty Oulussa, vaan 

ne on ilmoitettu yhtenä jälkipakkausryhmänä aina tiettyä pakkauskonetta kohden. 

Lisäksi näille laitteille on ilmoitettu yhteinen ikähaarukka, milloin laitteet on han-

kittu. Harjapakkauksista PK01: n jälkipakkauslaitteet ovat vuosilta 1994–1998, 

PK02: n vuodelta 1996 ja sekä PK03/04 ja PK05/06: n vuosilta 1994–1998. Pika-

ripakkauskoneiden jälkikäsittelylaitteet ovat kaikki samanikäisiä kuin niiden pak-
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kauskoneet eli hankinta-ajankohdat konekohtaisesti: PK11 2004, PK12 2006, 

PK13 1998, PK14 2003 ja PK16 2012. Pikaripakkauskoneissa pakkauskoneen 

vaihtaminen on siis vaatinut koko pakkauskokonaisuuden uudistamisen. Yhtenä 

syynä tähän ovat olleet esimerkiksi pikarikokojen vaihtumiset.  

Oulussa olevat harjapakkauskoneet ovat joko Elopakin tai Tetra Pakin valmista-

mia. Elopakin kone, PK02, on vanhin.  Pikaripakkauskoneet ovat taas Gasti-

merkkisiä. Myös kaikki pikaripakkauskoneiden jälkikäsittelylaitteet ovat saman-

merkkisiä, Orferin valmistamia.  

Yleisesti Oulun koneiden tiedoista voidaan todeta, että muutamaa poikkeusta lu-

kuun ottamatta Oulussa olevat laitteet ovat melko samanikäisiä keskenään. Tämä 

tukee myös tehtaanjohtaja Martti Kimpimäen haastattelussa toteamaa asiaa, että 

Oulussa on panostettu erityisesti tuotantokoneiden uusimiseen aktiivisella inves-

tointipolitiikalla ja uusien tuotteiden haalimisella. Valmistuskoneet ylittävät vain 

hieman kymmenen vuoden pitoaikarajan, kun taas jälkikäsittelylaitteet ylittävät 

sen hieman reilummin. Kokonaisuutena Oulun konekanta on kuitenkin hyvin lä-

hellä kymmenen vuoden poistoaikarajaa.  

 

6.2.3 Jyväskylä 

 

Jyväskylän meijeri on alkanut Valion tuoretuotemeijereistä ensimmäisenä valmis-

taa ja pakata ESL-tuotteita. ESL tulee sanoista Extended Shelf Life eli suomeksi 

pidennetyn säilyvyysajan tuote. ESL-tuotteita Valiolla ovat esimerkiksi maito-

juomat. Tällä tarkoitetaan sitä, että maito kuumennetaan valmistusvaiheessa 125–

135 ⁰C:seen 0,5–2 sekunnin ajaksi. Maidon käsittelymuotona se asettuu Suomessa 

yleisimmän eli pastöroinnin ja maailmalla käytetymmän UHT-valmistuksen väliin 

(Valio.fi 2011). ESL-tuotteet voidaan nähdä Valion tuotevalikoimassa lisäarvo-

tuotteina perinteisten maitojen ja muiden tavallisten maitotuotteiden joukossa.  

Alkuperäisessä suunnitelmassa oli, että ESL-valmistus olisikin aloitettu Riihimä-

ellä, mutta suunnitelmat muuttuivat ja ESL-tuotanto päätettiin aloittaa Jyväskyläs-

sä. Tutkituista neljästä meijeristä Jyväskylä kuuluu kahden nuoremman, 1980-
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luvulla rakennetun meijerin joukkoon. Jyväskylässä on modernisoitu laitteistoa 

entisestään ESL-tuotteiden valmistuksen myötä.  

Eri valmistusprosesseja ovat maidon-, kerman-, piimän- ja erikoismaitojen (ESL) 

valmistusprosessit. Valmistuskoneiden tutkiminen jaetaan prosesseittain seuraa-

valla tavalla: maidon vastaanotto, kolme maidon valmistusprosessia, kaksi kerman 

valmistusprosessia, piimän valmistusprosessi ja lopuksi kaksi ESL-

erikoismaitoprosessia. Jyväskylässä kaikki valmistusprosessit on uudistettu täysin 

vuonna 2003. Tämän vanhempia valmistuskoneita ovat ainoastaan muutamat säi-

liöt ja siilot. Linnan arvion mukaan kaikkiaan 60 % laitteista on uusittu tuona 

ajankohtana. Vuonna 2009 on tämän jälkeen uudistettu jo lisää laitteita.  

Maidon vastaanotto koostuu kuudesta eri maidon vastaanottopaikasta. Nämä vas-

taanottopaikat on tehty samaan aikaan kuin nykyinen meijeri on rakennettu eli 

vuonna 1980, mutta niitä on uudistettu tämän jälkeen vuonna 2011. Vastaanotto 

kesti sellaisenaan yli 30 vuotta. Jokaisella vastaanottopaikalla oli oma vaakansa, 

mutta ne on nykyisin korvattu maidon virtausmittareilla, jonka jälkeen maito siir-

tyy raakamaitosiiloihin, joita on kymmenen kappaletta. Näistä siiloista kaksi on 

alkuperäisiä eli vuodelta 1980 ja kaksi on hankittu alle kaksi vuotta sitten. Van-

himmat siilot kestivät siis yli 30 vuotta.  Loput siiloista ovat iältään tuolta väliltä, 

ja niitä uusitaan korkeitaan yksi vuodessa niiden kalliin hinnan takia. Vanhoja 

siiloja on vaihdettu uusiin lähinnä siksi, että niiden puhdistettavuus on heikenty-

nyt; metalli niin sanotusti valuu korkeassa siilossa alaspäin ajan myötä, mistä ai-

heutuu ongelmia pesuissa. Vesi ja pesuaine eivät enää jakaudu tasaisesti pinnalle, 

jolloin pesutulos ei ole riittävä ja syntyy kalkkikertymää. Vastaanotto käsittää 

lisäksi kaikkiaan 260 venttiiliä, 6 pumppua, 210 mittalaitetta, 10 putkistolisälaitet-

ta ja 10 pesulaitetta.  

Kaikki kolme maitoprosessia ovat keskenään identtisiä ja ne koostuvat samanlai-

sista kolmesta komponentista: levylämmönvaihtimesta maidon lämmittämiseen, 

separaattorista kerman erottamiseksi maidosta ja homogenisaattorista maidon ras-

van pilkkomiseksi. Koko prosessi uudistettiin viimeksi vuoden 2003 alussa, jol-

loin uusittiin sekä lämmönvaihtimet, separaattorit että homogenisaattorit. Sepa-

raattoreissa pätee yksinkertaistettuna se periaate, että mitä isompi separaattori, sitä 
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pidempi elinikä sillä on. Laitteiden tulisi kestää jopa 30 vuotta: ne ovat nyt noin 

puolivälissä elinkaartaan. Reilussa kymmenessä vuodessa vikoja on ollut vähän; 

pientä vikaa laakereissa ja yhden kannessa hiusmurtuma. Homogenisaattorien 

pitäisi myös kestää toimintakuntoisina muutama vuosikymmen. Ne ovat nyt 11–

12 vuoden ikäisiä, eikä niiden kestosta ole meijerillä omakohtaista kokemusta 

tämän enempää. Voidaan kuitenkin olettaa, että jos siilotkaan eivät kestäneet 

”kuin” 30 vuotta, eivät homogenisaattorit ja separaattorit kestä tätä pidempään. 

Siiloilta odotettiin nykyistä pidempää teknistä pitoaikaa. 

Pastörointilaitteiden levylämmönvaihtimet on kuitenkin jo uudistettu tämän jäl-

keen uudestaan, vuonna 2014. Syynä oli niiden kuluminen ja tätä kautta toteutettu 

korjausinvestointi. Niitä ei siis vaihdettu kokonaan uusiin, vaan ne kunnostettiin 

11 vuoden iässä. Levylämmönvaihtimiin vaihdettiin uudet tiivisteet ja levypakat. 

Tähän tulokseen päädyttiin, koska jo pelkkä tiivisteiden vaihto on aikaa vievä ja 

kallis korjaus, haluttiin samalla vaihtaa molemmat kuluvat osat. Tiivisteiden vaih-

tovälisuositus on valmistajalta seitsemän vuotta, mutta käytännössä sen on huo-

mattu olevan noin viidestä kuuteen vuotta. Lämmönvaihtimella itsellään käytän-

nössä todettu elinikä on 10 vuotta.   

Pastöörien jälkeen maito jakautuu kahteen eri osaan: kerma menee jokaiselta pas-

tööriltä omaan kermasäiliöönsä ja jäljelle jäävä raaka-maito eli kurri menee omiin 

säiliöihinsä. Kermasäiliöt ovat pienempiä; niiden tilaavuus on 40 000 litraa, jol-

loin niiden peseminen on yksinkertaisempaa ja täten pesutulos parempi. Edeltävät 

kermasäiliöt vaihdettiin pois niiden liian pienen kapasiteetin takia.  Kerma kuiten-

kin aiheuttaa sen, että tiivisteet kuluvat nopeammin kuin maidolla. Tämä johtuu 

siitä, että kerma on rasvaisempaa ja se on tässä prosessin vaiheessa jo lämmintä, 

mikä kuluttaa tiivisteitä normaalia nopeammin. Tämän takia kermalle käytetään 

kestävämpää tiivistemateriaalia.  

Suhteutusasemat ovat asemia, joihin johdetaan kurria sekä kermaa ja niiden suh-

detta voidaan muokata sen mukaan, halutaanko tehdä esimerkiksi rasvatonta mai-

toa, kevytmaitoa vai täysmaitoa. Suhteutusasemat ovat kaikki vuodelta 2003. Ne 

ovat melko uutta teknologiaa, eikä niiden pitoajasta ole sen enempää kokemuspe-

räistä tietoa pitemmältä ajanjaksolta. Niille on kuitenkin olemassa vaihtoyksiköt, 
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jolloin ne voidaan tarvittaessa ajaa vaikka hajoamiseen asti (run–to–failure -

mallin mukaisesti) ja vaihtaa tilalle uusi laite saman tien. Suhteutusasemalla pro-

sessia ohjataan erillisillä venttiileillä: tällaista maidon valmistusmuotoa kutsutaan 

komponenttivalmistukseksi. Venttiileiden avulla vältetään raaka-aineen hukkaa ja 

säästetään myös säiliöiden lukumäärässä, kun sekoitus tapahtuu tässä vaiheessa 

eikä esimerkiksi jää pieniä eriä tietyn rasvaista maitoa ylitse joka menisi hukkaan.  

Näin säästetään myös tilaa tuotantolaitoksen sisällä. (Linna 2014; Hämeen am-

matti-instituutti 2014) 

Kermapastööreja on kaksi. Ne ovat vuosimallia sekä käyttöönotettu 2003. Aiem-

min mainituista kermasäiliöistä kolme ensimmäistä sijaitsevat valmistusketjussa 

ennen kermapastöörejä, loput ovat niiden jälkeen. Kermapastööreissä ei ole sepa-

raattoria kuten maitopastööreissä. Piimäpastöörejä on yksi kappale, ja piimälle on 

kahdeksan piimäsäiliötä. Myös piimäprosessi on vuodelta 2003. Viimeiset erilliset 

valmistusprosessit ovat ESL-erikoismaitoprosessit, ESL1 ja ESL2, ja niiden hyd-

rolyysi- sekä aseptiset säiliöt. Näiden valmistuslinjojen tuotteet pakataan pak-

kauskoneilla PK6 ja PK7.  

Jyväskylän meijerin pakkauspuoli koostuu kahdeksasta pakkauskoneesta, joista 

seitsemän on tavallisia pakkauskoneita joko perinteiselle harjapakkauksille tai 

ESL-pakkauksille. Näiden lisäksi on olemassa yksi Novobox-suurpakkauskone, 

jolla voidaan pakata 10 ja 20 litran suurpakkauksia, lähinnä julkiseen käyttöön. 

Novobox-koneen hankinta oli hankala prosessi, sillä Suomessa käytettäviin suur-

pakkauksiin ja niiden pakkauksiin suoraan sopivaa konetta ei ollut saatavilla, vaan 

konetta on jouduttu muokkaamaan Valion tarpeisiin sopivaksi. Perinteiset pak-

kauskoneet ovat kaikki kaksilinjaisia. Top-pakkauskone on yksilinjainen. Pak-

kauskoneista vain Novobox on oma kone, muut ovat Tetra Pakin leasing-koneita.  

Pakkauskoneilta pakkaukset siirtyvät edelleen erilaisille jälkipakkauslaitteille 

pakkauslinjastoja pitkin. Linjastot eivät ole kuitenkaan suoria, vaan ne kulkevat 

pidempiä ja mutkaisempia reittejä. Tämä on tehty sen takia, jotta saataisiin pusku-

ria eli lisää aikaa seuraavaksi tuleville pakkaajille. Näitä pakkaajia ovat rullakko-

pakkaaja, joka pakkaa esimerkiksi maitotölkit valmiiksi rullakoihin kauppoja var-

ten, laatikkopakkaaja, joka pakkaa tuotteet laatikoihin tai multipakkaaja, joka osaa 
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pakata sekä laatikkoon että rullakkoon. Näiden lisäksi on erikseen vientituotteille 

oma jälkipää, joka pakkaa vientituotteet erikseen pahviin.  

Jälkipakkauslaitteiden lisäksi on olemassa vielä ryhmittelypöydät, jonne tuotteet 

ajetaan järjestelyradastojen kautta. Ryhmittelypöydät toimivat samalla tuotevaras-

toina linjastolta tulleille erilaisille tuotteille. Ryhmittelypöydiltä tuotteet siirretään 

edelleen siirtovaunuilla varastoon. Toisena vaihtoehtona ovat nostolaitteet, joilla 

voidaan myös viedä laatikoita varastoon ja tuotevaraston keräilyalueille. Viimei-

senä on vielä lavausrobotti, jonka järjestelee tuotteita lavoille. Taseen perusteella 

tämä jälkipakkausrobotti on vuodelta 2001. Joitain tuotteita on myös mahdollista 

lavata käsin.  

Pakkauskoneista koneet PK1, PK2, PK4, PK6 ja PK7 pakkaavat siis harjapakka-

uksia, joissa on korkit. PK9 pakkaa Tetra Top-pakkauksia, joissa korkki on tetra-

pakkauksen päällä. Novobox pakkaa suurpakkauksia. PK3 pakkaa esimerkiksi 

1,5-litran pakkauksia, minkä takia sillä ei ole korkkikonetta. Lisäksi ennen pak-

kauskoneita on vielä laatikonmuodostaja, joka tekee valmiiksi laatikoita Novo-

box-pakkauskonetta varten. PK8 on tulossa oleva kone, joten sitä ei ole vielä mu-

kana tutkimuksessa. 

Jyväskylän pakkauskoneista vanhimmat, jotka pakkaavat tuotteita korkkipakkauk-

seen ovat vielä sellaisia, joissa on erillinen korkkiapplikaattori. Tällä tarkoitetaan 

sitä, että pakkauskoneen jälkeen on erillinen laite, joka laittaa korkkiaihion pak-

kaukseen. Uudemmissa koneissa tämä on valmiina jo samassa laitteessa, kuten on 

jatkossa Jyväskylässäkin uudemmissa pakkauskoneissa. Tämän takia korkkiappli-

kaattoria ei esiintynyt muiden meijereiden koneluetteloissa, vaikka esimerkiksi 

Riihimäen meijerillä sellaisia on aikanaan ollut. Korkkiapplikaattori hidastaa kui-

tenkin pakkaamista jonkin verran. Kaikkiaan pakkauskoneita ja niiden oheislait-

teita on Jyväskylässä 19 kappaletta. 

Pakkauskoneista vanhin yksilö Jyväskylässä on pakkauskone seitsemän, PK7, 

joka on vuodelta 2003. Se onkin menossa seuraavaksi vaihtoon, koska esimerkiksi 

varaosien saatavuus tälle koneelle on jo heikentynyt. Pakkauskone kuusi, PK6, on 

kuitenkin iältään vanhempi, sillä se oli käytetty tullessaan Jyväskylään. Kone oli 
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ollut Tetra Pakin omassa testikäytössä, joten siihen ei kuitenkaan ollut käyttötun-

teja kertynyt kovinkaan paljon suhteessa sen valmistusajankohtaan. Uusin kone on 

pakkauskone numero yksi, PK1, joka on vuosimallia 2013 ja otettu käyttöön Jy-

väskylässä vuonna 2014. Keskimääräinen Jyväskylän pakkauskoneiden käyttöön-

ottovuodesta laskettu ikä on 4,125 vuotta. Näin alhainen ikä johtuu siitä, että vii-

me aikoina on vaihdettu runsaasti koneita. Lisäksi pakkauskoneissa kuusi ja seit-

semän on tällä hetkellä molemmissa jo yli 40 000 käyttötuntia, joten ne ovat me-

nossa seuraavaksi vaihtoon. Aikajänne tälle vaihdolle on todennäköisesti noin 

vuosi, kuitenkin noin 50 000 tunnin kohdalla. Kuitenkaan tämä 50 000 tunnin 

vaihtoraja ei ole ehdoton raja tai mikään yleinen määräys Valiolla, vaan lähinnä 

kokemuksen ja käytännön opettama raja koneen käytölle. Kaikki vaihdot arvioi-

daan tapauskohtaisesti. Pakkauskone kolme, PK3, menee vaihtoon ennen alun 

perin suunniteltua aikataulua ja vähäisemmillä käyttötunneilla kuin muut koneet. 

Syynä tähän on se, että tuotteen pakkauskoko muuttuu ja joku kone on vaihdetta-

va. Tässä tapauksessa se tulee olemaan juuri pakkauskone kolme.  

Tutkimukseen on sisällytetty mukaan 28 jälkikäsittelylaitetta. Rullakkopakkaajia 

on kaikkiaan kuusi kappaletta, laatikkopakkaajia 11 ja multipakkaajia kolme. Li-

säksi on kolme tavallista pakkaajaa. Kartonointikoneita on neljä ja granulointilait-

teita yksi, kuten myös Novobox-pakkauskoneelle on oma laatikonmuodostajansa. 

Muiden meijereiden käytettävästä datasta poiketen Jyväskylän tiedoista löytyy 

myös kolme kiertopesuyksikköä jälkipakkauslaitteiden osalta. Kaksi näistä oli 

normaalisti käytössä, kolmas oli varastossa, mutta kuitenkin toimintakuntoisena. 

Jo aikaisemmin mainittuja korkkiapplikaattoreita tai erillisiä korkkikoneita on 

tällä hetkellä käytössä kolme yksikköä.   

Jälkikäsittelylaitteista vanhimpia ovat laatikkopakkaajat 5, 7 ja 10, jotka ovat 

kaikki vuodelta 1990. Ne ovat siis jo 24 vuoden ikäisiä eli todella vanhoja. Aino-

astaan pakkaajissa on laitteita, jotka ovat vielä 90-luvulta peräisin. Uusimpia han-

kintoja puolestaan ovat multipakkaajat: kaikki kolme multipakkaajaa ovat vuosilta 

2013 ja 2014. Vaikka multipakkaajilla saadaan joustavuutta mahdollisten muutos-

ten sattuessa, on vielä vuonna 2012 hankittu laatikkopakkaaja LP18. Multipakkaa-

jat eivät ole yhtä tehokkaita kuin perinteiset pakkaajat. Kaikki korkitusyksiköt 
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ovat uudehkoja: ne on hankittu vuosina 2012–2013. Muita tuoreita investointeja 

ovat Novoboxin laatikonmuodostaja vuodelta 2013, 1,5 litran pakkauksien kar-

tonointikone vuodelta 2013 ja granulointilaite vuodelta 2012.  

Kuvassa 11 on esitetty Jyväskylän meijerin valmistuskoneiden, pakkauskoneiden 

sekä niiden jälkikäsittelylaitteiden keskimääräiset iät. Valmistuskoneet ovat hie-

man yli kymmenen vuoden ikäisiä. Pakkauskoneet ovat keskimäärin iältään hie-

man yli neljä vuotta vanhoja. Jälkikäsittelylaitteiden ikiä tutkiessa ja kuten kuvas-

ta myös ilmenee, ne ovat keskimäärin 8,3 vuotta vanhoja. Tämä keskiarvo on 

melko lähellä kymmenen vuoden poistoikää. On kuitenkin huomioita myös, että 

osa laitteista on vanhempia, kuin niiden pelkät käyttöönottoajat antavat ymmärtää. 

Kuten aiemmin mainittu, pakkauskone PK6 valmistusvuoden ja käyttöönottovuo-

den välillä on viiden vuoden ero, PK4 kolmen vuoden ero ja PK6/PK7:n kierto-

pesuyksiköillä neljän vuoden ero.  

Koneiden iät kuitenkin vaihtelevat melkoisesti, eivätkä pelkät keskiarvot anna 

täydellistä kuvaa yksittäisen laitteen iästä. Oleellista on kuitenkin huomata näiden 

kolmen tutkittavan koneryhmän väliset erot. Lisäksi osa laitteiden ikätiedoista on 

arvioita, joten niissä saattaa esiintyä vuoden vaihtelua suuntaan tai toiseen. Esi-

merkiksi säiliöiden ikiä määriteltäessä raakamaitosiilot eivät ole mukana, koska 

jokaisen yksittäisen siilon tiedot eivät olleet selvillä. Tämä ei kuitenkaan merkit-

tävästi vaikuta kokonaisuuteen.  
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Kuva 11. Jyväskylän meijerin koneiden keskimääräiset iät. 

 

6.2.4 Tampere 

 

Tutkimusta tehdessä selvisi, että Tampereen meijeri oli tarkoitus sulkea 2000-

luvun alkupuolella, ja sulkemisesta luovuttiin vasta 2008. Tämä asia kävi selvästi 

myös ilmi, kun tutkittiin Valion tuotantokoneiden tase-erittelyä. Kun taseesta las-

ketaan eri meijereiden menojäännökset yhteen, eron huomaa parhaiten. Kun suu-

rin arvo, 15,990 miljoonaa euroa, on Riihimäellä, on vastaava luku Tampereella 

vain 3,687 miljoonaa euroa. Tämä selittyy sillä, ettei sulkemisuhan alla olevaan 

tehtaaseen enää investoitu samalla tavalla kuin muihin.  

Haastateltaessa meijerinjohtaja Häkkistä tämä tieto sai lopullisen vahvistuksen. 

Tampereen meijeri oli suunnilleen kahdentoista vuoden ajan tilassa, jossa ei ollut 

tietoa jatkosta. Tämä heijastui investointeihin siten, ettei tuona aikana meijerille 

tehty juuri muita investointeja kuin pakolliset korjaus- ja ylläpitoinvestoinnit. Osa 

näistäkin investoinneista oli tehtävä jo viranomaisten vaatimien hygieniaseikkojen 

takia. Vuosittainen investointimäärä oli muutamasta sadasta tuhannesta eurosta 

korkeimmillaan noin puoleen miljoonaan euroon. Kun tätä verrataan vaikka Ou-
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lun vuosittaiseen, noin 10 miljoonan euron summaan, on helppo ymmärtää meije-

reiden erot. 

Lisäksi tutkimuksen aikana, syyskuussa 2014, Tampereen meijerillä sattui tulipa-

lo, jossa meijerin kattorakenteista alkunsa saanut tulipalo aiheutti meijerillä mer-

kittäviä tuhoja, lähinnä varastotiloihin. Palo ei kuitenkaan aiheuttanut tuotantoko-

neille minkäänlaisia tuhoja, ja jo viikon sisällä tulipalosta tuotanto oli taas käyn-

nissä tilojen siivouksen ja tarkistusten jälkeen. 

Tasetta analysoitaessa huomataan, että Tampereelta puuttuivat lähes kokonaan 

isot laiteinvestoinnit viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vasta vuonna 2012 

tehty jäähdytysjärjestelmän kunnostusinvestointi oli ensimmäinen suurempi satsa-

us meijerin toiminnan kehittämiseen. Pakkauskoneiden vaihdot vuosina 2008 ja 

2009 aloittivat jo aiemmin yksittäisten koneiden päivittämiset. ESL-tuotannon 

aloittaminen on yksi meijerin merkittävimmistä investoinneista koko sen toiminta-

aikana. Kuten alussa, luvussa neljä, oli Tampereen meijerin osalta sanottu, on Va-

lio nyt päättänyt kuitenkin investoida sinne 30 miljoonaa euroa. Tampereella ale-

taan Jyväskylän meijerin tapaan valmistaa ESL-tuotteita, ja tämä vaatii suuria 

päivityksiä meijerin konekantaan. ESL-valmistus edellyttää eri laitteilta korkeam-

paa hygieniaa.  

Ennen kuin aletaan käydä tarkemmin Tampereen meijerin koneiden pitoaikoja 

läpi, tulee huomauttaa, että kaikkien koneiden käyttöönottoajat eivät välttämättä 

ole täsmällisiä. Meijerin henkilöstö vaihtuu, jonka lisäksi Valion ERP-

tietojärjestelmä SAP:sta ei löytynyt jokaiselle valmistus- tai pakkauspuolen ko-

neelle täsmällisiä käyttöönottoaikoja, joten osassa näistä voi olla vuoden tai kah-

den vaihtelua molempiin suuntiin. Laitteista suuren osan hankinta-aikoja ei saatu 

selville ollenkaan, joten niitä ei sisällytetä tuloksiin. Tästä ei ole kuitenkaan tut-

kimuksen kannalta merkittävää haittaa, koska vertailu voidaan tehdä olemassa 

olevilla tuloksilla.  

Tampereen meijerillä on kahdeksan maidon vastaanottopaikkaa. Raakamaitosäili-

öitä, johon maito siirretään vastaanottopaikoilta, on yhteensä yhdeksän kappaletta 

ja ne ovat tilavuudelta 100 tonnin siiloja. Raakamaitosäiliöt ja muut suuremmat 
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säiliöt ovat kaikista valmistusprosessin osista yksiä vanhimpia, mutta niiden han-

kintavuodesta ei ollut tarkkaa tietoa meijerillä; tietoa ei löytynyt SAP-

toiminnanohjausjärjestelmästä eikä itse laitteesta, eivätkä näitä hankinta-

ajankohtia tietäneet myöskään haastateltavat. Nykyisistä raaka-maitosiiloista suu-

rin osa on kuitenkin hankittu 70–80-luvulla, taseen mukaan yksi on vuodelta 

2003. Muita säiliöitä ovat piimänvalmistuksen kaksi siiloa ja neljä säiliötä, jotka 

ovat kaikki vuodelta 1995, sekä komponenttimaidonvalmistuksen kolme säiliötä, 

jotka ovat myös vuodelta 1995. Loppujen säiliöiden hankinta-ajankohdat eivät ole 

Tampereella selvillä. Kaikkiaan erikokoisia ja erilaisiin käyttötarkoitukseen suun-

niteltuja säiliöitä meijerillä on käytössä 150–200 kappaletta, joita kaikkia ei kui-

tenkaan sisällytetty tähän tutkimukseen. 

Maidon valmistuslinjastoja on kaksi kappaletta, E5L1 ja E5L2. Molemmilla lin-

jastoilla on oma maitopastöörinsä, joihin molempiin kuuluvat separaattori, levy-

lämmönvaihdin ja homogenisaattori.  E5L1-linjaston pastööri on hankittu vuonna 

2005, E5L2:n vuonna 2002. Kummankaan linjaston separaattorin ikää ei tiedetty. 

Maidon valmistuksessa hyödynnetään komponenttivalmistusta: siihen kuuluvia 

erillisiä sekoitusasemia on kaksi kappaletta. Maidon vastaanotossa on lisäksi viisi 

omaa lämmönvaihdinta, joista neljä on vuodelta 1997 ja yksi 1991.  

Kerman ja piimän valmistuksessa on molemmissa omat valmistuslinjastonsa. 

Kerman valmistuslinjaston E5L3 pastöörikokonaisuus on hankittu 1996, piimän 

E5L4 vuonna 1991. Lisäksi piimänpakkauslinjalla on kaksi omaa lämmönvaihdin-

ta, jotka ovat vuodelta 2008. ESL-valmistus, G2H1, sisältää oman lämmönvaihti-

mensa ja homogenisaattorin, mitkä ovat kaikki vuodelta 2013. Tampereen meije-

rin erikoisuuden eli kotijuuston valmistamiseen kuuluu seuraavat vaiheet: keitto, 

juustomassan käsittely, puristus ja paloittelu, jonka jälkeen valmis tuote pakataan 

juuston omalla pakkauskoneella. Juuston valmistuslaitteiden ikätiedot eivät olleet 

Tampereelta saatavissa, mutta pakkauskone on vuodelta 2007.   

Haastatteluista ja taseesta kävi ilmi, että Tampereelle on kerääntynyt kaikista tut-

kituista meijereistä eniten muiden meijereiden vanhaa kalustoa, erityisesti lopetta-

neista meijereistä. Yksi separaattoreista on tuotu Sotkamon suljetusta meijeristä 

vuonna 2003, jo silloin 10 vuotta vanha separaattori, Kuopiosta on tuotu pikari-
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pakkauskone, Turusta tuotiin NOVO-pakkauskone (joka on nyt jo romutettu), 

Kouvolasta homogenisaattori ja 100 tonnin raakamaitosiilo. Nämä vanhojen ko-

neiden siirrot vaikuttavat myös osaltaan siihen, että meijeritasolla Tampereella on 

vanhimmat valmistuspuolen laitteet. Ajatuksena on varmasti ollut jossain vaihees-

sa, että vanhoja koneita tuodaan niin sanotusti loppuun ajettaviksi Tampereen sil-

loin vielä lopettamassa olevalle meijerille, jottei tarvitsisi turhaan investoida uusia 

laitteita koneita korvattaessa.  

Vanhimpia koneita meijerillä ovat separaattorit, homogenisaattorit, kompressorit 

ja osa säiliöistä. Meijerinjohtaja Häkkisen haastattelussa kävi ilmi, että homo-

genisaattoreista yksi on vuodelta 1998: se on vielä toimintakuntoinen ja käytössä 

normaalisti. Ainoa muistissa ollut separaattorin uusiminen on ollut Tampereelle 

Sotkamosta vuonna 2003 tullut separaattori, joka oli jo silloin kymmenen vuotta 

vanha. Tällä hetkellä tuo separaattori on siis jo yli 20 vuotta vanha, mutta kuiten-

kin täysin toimiva laite. Vuonna 2010 on tehty ohjausjärjestelmien päivitys. Val-

mistuskoneiden tuloksista tulee kuitenkin ottaa huomioon, että todellinen pitoajan 

arvo on todellisuudessa suurempi, koska mukana eivät nyt ole ne koneet, joiden 

ikätietoja ei saatu. Meijeriltä arvioitiin, että juuri nämä laitteet ovat niitä vanhim-

pia, mahdollisesti 70–80-luvuilta peräisin olevia. 

Kaikkiaan pakkauskoneita Tampereen meijerillä on yhteensä viisi kappaletta; 

kaksi litran harjapakkauskonetta, yksi 1,5 litran harjapakkauskone, yksi Novobox-

suurpakkauskone ja juuston rasiakone. Meijerille on vuoden 2013 aikana vaihdet-

tu kaksi pakkauskonetta juurikin vastaamaan ESL-tuotteiden tiukempiin vaati-

muksiin. Tämän lisäksi juuri haastattelun tekohetkellä, heinäkuussa 2014, yksi 

kartonointipakkauslinja odotti koekäyttöä ja sen jälkeen tuotannon aloittamista. 

Tämä vaikuttaa koneiden keskiarvoikiin muokaten sitä todella nuoreen suuntaan. 

Poistuneet koneet olivat kuitenkin merkittävästi vanhempia. Eri koneluokkien iät 

on esitetty alla kuvassa 12.  
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Kuva 12. Tampereen meijerin koneiden keskimääräiset iät. 

 

Tampereella varsinkin jälkikäsittelylaitteiden pitoajat ovat lähes kaksinkertaisesti 

yli kymmenen vuoden poistoajan ja samalla yli myös Valion keskiarvon. Keski-

määrin jälkikäsittelylaitteet olivat vuodelta 1998, jolloin tänä vuonna niillä on 

ikää jo 16 vuotta. Tosin hajontaa on melkoisesti, sillä vuonna 2014 on investoitu 

juuri uuteen kartonointipakkauslinjaan. Jälkikäsittelykoneiden listaan ei voitu si-

sällyttää aivan jokaista kuljetinta, leimasinta ja risteystä, koska muilta meijereiltä 

saaduissa tiedoissa näitä ei sisällytetty jälkikäsittelylaitteisiin samalla tavalla kuu-

luvuksi. Lisäksi erilaisten kuljettimien määrään ja ominaisuuksiin vaikuttavat suu-

resti ne meijerin tilat, joissa koneet sijaitsevat ja kuinka paljon eri tuotteita joudu-

taan liikuttelemaan.  

Yleensäkin tasetta tutkittaessa kävi ilmi, että Tampereella kirjattuja tapahtumia on 

huomattavasti vähemmän kuin millään muista tutkituista meijereistä. Esimerkiksi 

Riihimäen meijerin taseessa tapahtumia oli kolme kertaa yhtä paljon kuin Tampe-

reella. Tampereen meijerillä on siis määrällisestikin kaikkia hankintoja tehty vä-

hemmän kuin muilla meijereillä, minkä lisäksi investointien kokoluokka on tut-

kimuksen pienin.  

Pitää kuitenkin huomata, että jokaisen ryhmän sisällä vaihtelu on suurta. Lisäksi 

pakkauskoneiden ikärakenne on tällä hetkellä todella nuori, koska meijerillä ole-
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vista viidestä pakkauskoneesta kaksi on vaihdettu juuri vuonna 2013, jotta ne täyt-

täisivät ESL-vaatimukset ja soveltuisivat korkkipakkauksille. Aikaisemmat koneet 

olivat kuitenkin jo suhteellisen vanhoja. Novobox-kone on vanhempi, mutta sitä-

kin on muokattu vuonna 2007 toimimaan erikokoisille pakkauksille, joten sekään 

ei ole täysin alkuperäisessä kunnossa. Kotijuuston pakkauskone, nostinlaite sekä 

irtokansikone taas on vaihdettu vuonna 2007, sillä aiempi pakkauskone oli syvä-

vetokone ja sen käyttämien pakkausmateriaalien valmistus lopetettiin. Näin ollen, 

Valiosta johtumattomista syistä, koko kone jouduttiin korvaamaan uudella. Koti-

juuston valmistamisen laitteistoissa on myös se erikoisuus, ettei niitä ole missään 

muualla kuin Tampereella. Tämä vaikuttaa siten, että laitteet ovat niin sanotusti 

ainutlaatuisia eikä varaosia ja mahdollisen konerikon tapauksessa apua valmistuk-

sessa ole saatavissa muualta.  

Mitä tulee koneiden vaihtamisien syihin, Tampereen meijerillä suurimmiksi syiksi 

nousivat hygienia, laitteiden hajoamiset ja muutokset tuotannossa. Yhdeksi syyksi 

vanhojen koneiden kulumiseen on kuulemma se, että vanhat laitteet vaikuttuvat 

tuotantolaitoksen ilmasta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tuotantotiloissa 

oleva ilma ajan kuluessa rasittaa tuotantokoneita ja lisää niiden fyysistä kulumista. 

Säiliöissä pelätään niiden ikääntyessä hiushalkeamia, jolloin ne eivät enää ole 

hygienialtaan kelpoisia. 

 

6.2.5 Myydyt ja käytöstä poistetut koneet 

 

Aiemmissa luvuissa esitellyistä meijereiden konekaluston pitoaikaselvityksistä 

kävi ilmi, että Valiolla on tehty jonkin verran meijereiden välisiä tuotantokonei-

den siirtoja, lähinnä muutamasta lopetetusta laitoksesta. Lisäksi muutamia laitteita 

on myyty ja käytöstä poistettuja, vanhoja sekä jotain uudempiakin laitteita romu-

tettu erilaisista syistä johtuen. Nämä tiedot käyvät ilmi Valion tekemistä käyttö-

omaisuuden vuosiselvityksistä ja vuosiselvityksien ulkopuolisista siirroista. Perus-

teellisempia vuosiselvityksiä pyritään lähtökohtaisesti tekemään joka toinen vuosi, 

mutta tämä ei ole käytännössä toteutunut. Vuosiselvityksien ideana on, että meije-

rit ilmoittavat Valion kirjanpidolle, mitkä tuotantokoneet on poistettu käytöstä 

(romutettu), jolloin ne voidaan poistaa taseesta. 
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Osalla meijereistä on olemassa varastossa sellaista käytöstä poistettua kalustoa, 

jota ei ole romutettu tai myyty, mutta sitä ei ole tarkoitus enää ottaa käyttöön. 

Tarkoitus ei ole ollut välttää romuttamisen kustannuksia, vaan nämä koneet ja 

laitteet ovat lähinnä vain jääneet säilöön. Säilyttäminenkin vaatii kuitenkin jonkin-

laiset tilat, jotka maksavat. Esimerkiksi Riihimäellä ja Oulussa on olemassa tiloja 

tällaisen laitteiston säilyttämistä varten. 

Kuten aiemmin työssä mainittiin, Valiolla halutaan välttää käytettyjen tuotanto-

koneiden myyntiä uudelleen käytettäviksi toisille toimijoille samalla alalla tai 

muuhunkaan käyttöön. Riihimäen meijerillä on kuitenkin myyty Elopakin PP9 

Shikoku-pakkauskone takaisin valmistajalleen. Laite oli otettu käyttöön 8/2003 ja 

se myytiin takaisin vuonna 2011, jolloin sillä oli kymmenen vuoden suunnitellusta 

pitoajastaan vielä 28 kuukautta jäljellä. Kone oli myyntihetkellä vielä täysin toi-

mintakuntoinen ja sitä olisi meijerin arvion mukaan voitu käyttää vielä useampi 

vuosi. Kone myytiin takaisin sen takia, että meijerillä siirryttiin silloin Tetra Pakin 

korkillisiin pakkauskoneisiin. 

Siirrot olivat lähinnä kustannuspaikkamuutoksia saman meijerin sisällä, joita ei 

sisällytetty tähän tutkimukseen. Ne eivät myöskään vaikuta koneiden toimintaan 

käytännössä. Muuten tuotantolaitosten välillä on siirretty vähän kalustoa. Yhtenä 

syynä tähän on varmasti ollut, ettei toimivien laitoksien välillä ole ollut merkittä-

viä uudelleenjärjestelyjä, eivätkä ne ole ainakaan vaatineet linjastojen tai yksittäis-

ten laitteiden siirtämisiä.  

Tulevan kevään 2015 aikana maidon Novobox-pakkaus siirretään Tampereelta 

Riihimäen meijerille. Koneiden osalta tämä tarkoittaa ainakin Novobox-

pakkauskoneen siirtoa Riihimäelle. Syynä tähän ovat lähinnä logistiset järjestelyt. 

Vielä haastatteluja tehdessä tästä asiasta ei ollut tietoa. Käytännössä tämä tarkoit-

taa sitä, että Tampereella vähenee yksi pakkauskone, joka siirtyy Riihimäelle, 

missä se sijoitetaan jo olemassa olevien koneiden joukkoon. Poikkeuksellista tässä 

on Valion tapauksessa, että käytetty kone siirtyy yhä toimivasta meijeristä toiseen. 

Siirrolla ei ole oletettavasti muita vaikutuksia meijereillä valmistettaviin tuottei-

siin. 
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Jyväskylän meijerille oli siirretty lopetetusta Kouvolan meijeristä ESL-laite, joka 

oli tyypiltään sterilisaattori. Tämän laitteen hankinta-aika Jyväskylään oli 

1.7.2005. Kone kuitenkin romutettiin suunniteltua aikaisemmin, sillä kymmenen 

vuoden pitoaikaa olisi ollut vielä 13 kuukautta jäljellä Jyväskylässä. Laite vaihdet-

tiin riittämättömän kapasiteetin takia. Romutus vaati lisähyväksynnän Valiolta, 

koska laitteesta oli poistamatta vielä yli 20 000 euroa.  

Riihimäellä on muiden meijereiden tavoin vaihdettu viime aikoina useampia pak-

kauskoneita kerralla. Niiden edeltäjät, esimerkiksi PP7 ja PP8, joiden hankinta-

aika oli vuonna 1996/1997, on romutettu vuonna 2013. Meijerinjohtaja Tammen 

haastattelussa kävi ilmi, että nämä pakkauskoneet romutettiin, koska ne olivat 

iältään niin vanhoja, ettei niille ollut enää käyttöä.  

 

6.2.6 Yhteenveto eri meijereistä 

 

 

Kuva 13. Yhdistelmä kaikkien meijereiden koneiden pitoajoista. 

 

Edellä oleva kuva 13 esittää sen, miten eri meijereiden valmistus- ja pakkausko-

neiden toteutuneet pitoajat eroavat toisistaan. Kuten kuvaaja hahmottaa, on meije-

reiden välillä isoja eroja käytetyn laitteiston ikärakenteissa. Kun lasketaan kuvios-

ta, valmistuskoneiden keskimääräinen pitoaika Valion tuoretuotemeijereissä on 
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12,6 vuotta. Pakkauskoneiden keskimääräinen pitoaika on 7,5 vuotta ja pakkaus-

koneiden jälkikäsittelylaitteiden vastaavasti 12,2 vuotta. Tämäkin osaltaan tukee 

alkuperäistä väitettä, että pakkauskoneet ovat valmistuskoneita nuorempia, mutta 

eivät kuitenkaan niin paljoa, kuin aluksi arveltiin. Alkuperäinen arvio oli valmis-

tuskoneille 15–20 ja pakkauskoneille 10 vuotta. Toisaalta taas jälkikäsittelylaittei-

den löytyminen vanhimmalta sijalta on jopa hieman yllättävää, sillä tämä osoittaa, 

etteivät ne ole suoraan sidoksissa pakkauskoneisiinsa. Alla oleva kuva 14 esittää 

edellä mainitun koneluokittaisen pitoaikajakauman kerätyn tutkimusaineiston 

osalta. Kun näistä arvoista lasketaan keskiarvo, saadaan kokonaispitoajaksi tuo-

tantokoneilla Valion tuoretuotemeijerillä 10,8 vuotta.  

 

 

Kuva 14. Pitoajat koneluokittain. 

 

Neljästä tutkitusta meijeristä vanhimmat valmistuskoneet ovat käytössä Tampe-

reella; niiden pitoaikojen keskiarvo oli 15,6 vuotta. Lisäksi tähän asti Tampereen 

meijerillä on valmistettu lähinnä perustuotteita. Vasta viime aikoina on jouduttu 

investoimaan uuteen valmistustekniikkaan. Tämä oli sinänsä jopa hieman odotettu 

tulos, koska Tampereella tähän on vaikuttanut meijerin lopettamisuhka ja sitä seu-

rannut vähäinen investointimäärä. Tutkimuksen tuloksista täytyy kuitenkin muis-

taa, ettei siihen ole ollut mahdollista sisällyttää jokaista meijerin kaikkien eri val-
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mistusprosessien komponenttia, vaan mukana ovat lähinnä pääkomponentit. Kol-

mesta tutkitusta ryhmästä valmistuskoneiden joukko on kaikkein tasaisin tuloksil-

taan. 

Valmistuskoneiden joukosta Riihimäen meijerin 39 vuotta vanha separaattori ylit-

tää kaikista eniten muiden meijereiden separaattoreiden iät ja samalla vertailutut-

kimuksien arvot. Se on kuitenkin ollut käytössä Riihimäellä ”vain” 19 vuotta. 

Separaattorien eliniäksi oli arvioitu taulukossa kolme enimmillään 20 vuotta, jon-

ka arvon tämä kyseinen separaattori ylittää melkein kaksinkertaisesti. Tällaiset 

yksittäiset vanhat laitteet myös nostavat meijerin pitoajan keskiarvoa.  

Kaikilla meijereillä säiliöt ja siilot nähtiin haastatteluissa vanhimmiksi valmistuk-

sen komponenteiksi. Tämä asia myös vahvistui tutkimuksessa. Jyväskylässä ja 

Oulussa oli vielä niiden perustamisvuosilta olevia raakamaitosiiloja ja Riihimäellä 

oli 26 vuotta vanhoja kermasäiliöitä. Petrak (2006) osoitti myös, että jos tuotanto 

pysyy suhteellisen muuttumattomana, on monilla meijereillä täysin normaalia, että 

käytössä on 20–30 vuotta vanhoja säiliöitä. Uusille säiliöille voidaan olettaa myös 

pitkää pitoaikaa, koska esimerkiksi säiliöiden materiaalivalintoihin kiinnitetään 

entistä suurempaa huomiota.   

Mitä tulee meijereiden tuotannon eroavaisuuksiin, ESL-tuotannon meijerit eli 

Tampere ja Jyväskylä eroavat tuotteillaan ”perinteisen” tuoretuotannon meijereis-

tä eli Riihimäestä ja Oulusta. Tulee myös ottaa huomioon, että meijerit voidaan 

jakaa kahteen ryhmään niiden perustamisajankohdan perusteella: Tampere ja Rii-

himäki on perustettu 60-luvulla, Oulu ja Jyväskylä taas 80-luvulla. Riihimäen 

meijeri sijoittuu molemmissa vanhempaan kategoriaan, muut meijerit vain toisen 

ominaisuuden osalta.  

Riihimäki on meijereistä ainoa, jossa pakkauskoneet ovat vanhempia, kuin niihin 

kytketyt jälkikäsittelylaitteet. Yksiselitteistä syytä tähän ei ole olemassa. Toisaalta 

esimerkiksi Jyväskylässä ja Tampereella on uusittu tuotantomuutosten takia pak-

kauskoneita, mutta Oulussakin jälkikäsittelylaitteet ovat vanhempia. Pakkausko-

neista iältään vanhimmat laitteet löytyvät myös Riihimäeltä. Nuorimmat, vain 

keskimäärin hieman yli neljän vuoden ikäiset koneet ovat Jyväskylässä. Myös 
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Tampereella pakkauskoneet ovat hyvin nuoria, keskimäärin 4,3 vuotta vanhoja. 

On kuitenkin huomattava, että Tampereella pakkauskoneita on vain viisi, kun niitä 

Jyväskylässä on kuitenkin kahdeksan. 

Yhteensä tutkimuksessa mukana olleilla meijereillä oli 29 erilaista pakkauskonet-

ta. Eroja harjapakkauskoneiden, pikari-, NOVO- ja Top-pakkauskoneiden pitoai-

kojen välille haettaessa on otettava huomioon, että Top-pakkauskoneita on vain 

yksi Jyväskylässä, kun taas harjapakkauskoneita on jokaisella meijerillä. Top-

pakkauskoneiden joukko on eri pakkauskoneiden ryhmistä nuorin, ainoan koneen 

käyttöönottovuosi on 2012 ja täten pitoaika vain vajaat kaksi vuotta. Tulevaisuu-

dessa niitä voi hyvinkin tulla lisää, jos Top-pakkauksiin pakattujen tuotteiden suo-

sio kasvaa. Pikaripakkauskoneet ovat keskimäärin vanhimpia pakkauskoneita; 

Riihimäen ja Oulun pikaripakkauskoneiden keskimääräinen käyttöönottovuosi oli 

1997 ja täten pitoaika noin 17 vuotta, joskin Riihimäen koneet olivat vielä merkit-

tävästi vanhempia. NOVO-pakkauskoneiden, joita oli Jyväskylässä ja Tampereel-

la, keskimääräinen pitoaika oli kuusi vuotta.  

Harjapakkauskoneiden keskimääräinen pitoaika oli viisi vuotta. Yleisimpien pak-

kauskoneiden eli harja- ja pikaripakkauskoneiden hankinta-ajankohtien ja tätä 

kautta pitoaikojen välillä on merkittävä ero. Alla, kuvassa 15, on esitetty näiden 

erityyppisten pakkauskoneiden pitoajat vuosina meijereittäin sekä lopuksi meije-

rien arvot yhteenlaskettuna konetyypeittäin. Yleisesti pakkauskoneita ei ole ollut 

tapana ajaa loppuun samalla tavalla kuin joitain valmistuskoneita. Yhtenä syynä 

tähän ovat leasing-koneet, joissa vaihdot ovat ennakkoon suunniteltuja. Poikkeuk-

sena tästä tosin toimivat Riihimäen meijerin pikarikoneet, jotka ovat 80-luvulta ja 

ne ovat lisäksi fyysisesti kuluneita ja niiden päivitettävyys on heikko. Nämä ko-

neet ovat meijerin omia koneita.   
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Kuva 15. Erilaisten pakkauskoneiden esiintymiset ja keskimääräiset pitoajat mei-

jereittäin ja yhteensä. 

Pakkauskoneiden jälkikäsittelylaitteiden osalta Tampereella on selkeästi muita 

meijereitä vanhempi kalusto, melkein kaksi kertaa niin vanha. Kuten kuvaajasta 

14 näkyi, jälkikäsittelylaitteiden keskimääräinen ikä on 12,2 vuotta, joka on vain 

hieman yli suunnitelman mukaisen poistoajan. On myös huomattavaa, että vaikka 

pakkauskoneet ovat keskimäärin hyvin nuoria, ei niiden jälkikäsittelylaitteita ole 

voitu vaihtaa samassa yhteydessä. Jos verrataan Tampereen pakkauskoneiden jäl-

kikäsittelylaitteita vaikka Riihimäen vastaaviin, ovat ne lähes kaksi kertaa yhtä 

vanhoja. Tässä yhteydessä näkyy Tampereen pitkä investointien puute ja tehtaan 

sulkemisuhka. 

Mitä tulee koneiden käytöstä poistamiseen ja hävittämiseen, voidaan tiettyjä yh-

tymäkohtia nähdä meijerien tuotantokoneiden ja esimerkiksi paperikoneiden välil-

lä. Molempien tekniset pitoajat ovat verrattain pitkiä, paperikoneilla jopa 40 vuot-

ta. Tämä on minkä tahansa teknisen laitteen mittakaavassa todella pitkä aika. 

Koska tuotteen tekninen pitoaika on niinkin pitkä, ei sen suunnittelussa välttämät-

tä huomioida kovinkaan hyvin koneen hävittämistä tai mahdollista jatkokäyttöä 

(Kasah 2014, s. 421). Tästä johtuen on esimerkiksi meijereillä jäänyt suunnittele-

matta, mitä osalle koneista niiden käytöstä poistamisen jälkeen tehdään. Tämä 

näkyy laitteiden hyödyttömällä säilyttämisellä. 
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Oulun tuotantokonekanta on eri meijereistä keskenään kaikista samanikäisintä. 

Valmistus- ja pakkauskoneet sekä pakkauskoneiden jälkikäsittelylaitteet ovat kes-

kenään hyvin samanikäisiä; kaikki ovat reilun neljän vuoden sisällä toisistaan. 

Vastaavasti taas esimerkiksi Tampereella on meijerin sisällä suuria eroja; vaikka 

pakkauskoneet ovat tutkimuksen piirissä olevista uusimpien joukossa, ovat vas-

taavasti jälkikäsittelylaitteet vanhimpia. Myös Jyväskylässä meijerinsisäinen vaih-

telu on suurta, missä jälkikäsittelylaitteet ovat merkittävästi vanhempia kuin nii-

den pakkauskoneet. Kuva 16 alla esittää meijereiden väliset erot siten, että eri 

koneluokkien arvot on laskettu yhteen.  

 

 

Kuva 16. Tuotantokoneiden pitoaikojen yhteenlasketut arvot meijereittäin.  

 

6.2.7 Valion tuotantokoneiden elinkaarien vaiheet 

 

Kuvassa 17 on esitetty yksinkertaistettuna elinkaarikuvana, miten eri laitteiden 

ongelmat ja tätä kautta korvaamiset sijoittavat niiden elinkaaressa. Kaari esittää 

ongelmien määrän suhteessa aikaan; alussa esiintyy perinteisesti käyttöönoton 

ongelmia, koneen ikääntyessä tulevat mukaan kulumisesta johtuvat viat. Kuvassa 

on esitetty laitteelle neljä elinkaaren vaihetta: käyttöönotto, käyttö, laitteen van-

hentuminen ja viimeisenä poistaminen ja korvaaminen uudella. Kuvassa lueteltu-
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jen laitteiden nimet taas kuvaavat sitä, missä vaiheessa niissä yleisesti esiintyy 

ongelmia ja milloin niitä joudutaan vaihtamaan uusiin.  

 

Kuva 17. Tuotantokoneiden todettuja ongelmia ja korvaamisia elinkaaren eri vai-

heissa. 

 

Esimerkiksi ESL-valmistuslaitteiden prototyyppilaitteita on ollut Jyväskylässä ja 

nyt myös Tampereella, minkä kanssa ongelmat ovat sijoittuneet käyttöönottovai-

heeseen. Uuden laitteen käyttöä vasta harjoitellaan, ja itse koneissakin voi olla 

vikoja tai muokattavaa. Muita käyttöönottovaiheessa ongelmallisia laitteita ovat 

olleet esimerkiksi uudet jälkipakkaajat, jotka pakkaavat sekä rullakkoon että laa-

tikkoon. Muita prototyyppilaitteita olivat Riihimäellä olevat uudet rullakonpurku-

koneet, joiden asetusten hakemisessa ja käyttöönotossa on vielä työtä.  

Kun koneet on saatu otettua lopulta käyttöön, on yleensä edessä suhteellisen on-

gelmatonta käyttöä, laitteiden toiminta on opittu eikä niihin ole ehtinyt tulla vielä 

kulumisesta tai ikääntymisestä johtuneita ongelmia. Tässä elinkaaren vaiheessa 

koneiden vaihto on vähäistä: niihin lähinnä vaihdetaan kuluvia osia, kuten esi-

merkiksi tiivisteitä ja laakereita. Esimerkiksi homogenisaattoreihin on vaihdettu 

kuluvia osia, juuri tiivisteitä ja laakereita, pitkin niiden käyttöikää. Itse koneiden 
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vaihtoja tässä vaiheessa nähdään vähän; lähinnä jos koneessa on joku perustavan-

luonteinen valmistus- tai suunnitteluvirhe tai sen kapasiteetti on riittämätön. Tut-

kimuksessa ei kuitenkaan löytynyt suoranaisesti sellaisia laitteita, joissa olisi ollut 

valmistusvirheitä. Toisaalta esimerkiksi Jyväskylän meijerin yksi ESL-

sterilisaattori vaihdettiin suunniteltua aikaisemmin, koska sen kapasiteetti ei riit-

tänyt kasvaneeseen tuotantoon. Myös markkinalähtöiset syyt koneen vaihdolle 

osuvat yleensä tähän elinkaaren vaiheeseen. 

Ikääntyessä tiettyihin tuotantokoneisiin alkaa tulla lisääntyvässä määrin ongelmia. 

Esimerkiksi homogenisaattorien, separaattorien ja lämmönvaihtimien pitoajat on 

melko hyvin ennustettavissa aikaisempien kokemusten perusteella. Osa ongelmis-

ta osataan kokemuksien perusteella ennustaa etukäteen laitteen saavutettua tietyn 

iän. Tällaisista esimerkkinä toimivat lämmönvaihdinten tiivisteiden kestävyys. 

Toisaalta taas esimerkiksi harjapakkauskoneita on vaihdettu suhteellisen tiheään 

tahtiin Tetra Pakin toimesta, vaikka koneet eivät varsinaisesti ole vielä loppuun 

kuluneita. Toisaalta ikääntymisen mukana tulevat varaosien saatavuusongelmat, 

vaikka itse kone voikin toimia vielä hyvin. Esimerkiksi Riihimäellä jouduttiin 

vaihtamaan jogurttiseparaattori valmistuksen häiriöttömän toiminnan turvaami-

seksi, koska sille ei enää saanut varaosia.  

Viimeisenä tulevat laitteet, joiden pitoaika on kaikista pisin ja jotka on yleensä 

korvattava uudella siinä vaiheessa, kun niihin ilmestyy ongelmia. Niiden viat ovat 

yleensä luonteeltaan vakavia hygienia- tai rakennepuutteita, eikä niiden korjaami-

nen ole järkevää tai edes mahdollista. Esimerkiksi säiliöt ovat tällaisia, koska nii-

den pitoaika voi hyvin ylittää 30 vuotta, mutta yleensä tässä vaiheessa niille ei ole 

enää järkevää lähteä tekemään korjaavia tai parantavia toimenpiteitä. Lisäksi nii-

den viat ovat yleensä tässä vaiheessa sellaisia rakenteellisia vikoja, ettei niiden 

korjaaminen ole mahdollista hygienian vaarantumatta. Toisaalta taas pikaripak-

kauskoneita on ajettu tutkituissa meijereissä loppuun eli niitä on käytetty niin pit-

kään kuin niiden suorituskyky on pysynyt riittävänä ja ne ovat olleet ylläpidettä-

vissä. Koska pakkauspuolella on käytössä yleisesti leasing-menettely pakkausko-

neiden osalta, vastaa leasing-toimittaja myös vanhojen koneiden poisviennistä 

sekä niiden hävityksestä tai vastaavasti myynnistä uusille asiakkaille. Näin ollen 
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Valio ostaa kokonaispaketin, eikä sen itse tarvitse huolehtia näistä asioista. Ko-

neiden vaihtaminen ei ole pelkästään Valiosta kiinni. 

Kunnossapidon osalta Valiolla on olemassa omat kunnossapitoyksiköt jokaisella 

meijerillä, jossa koneita korjataan ja huolletaan. Valiolla on vuosien varrelta ko-

kemusta myös kunnossapitopalveluiden ulkoistamisesta useammallekin eri toimi-

jalle. Nyt on kuitenkin haluttu palata yrityksen omaan kunnossapitoon. Myös va-

raosien suhteen ollaan omavaraisia; tärkeimpiä varaosia ja komponentteja on jo-

kaisella meijerillä varastossa, loput tilataan niitä tarvittaessa. Joidenkin kalliimpi-

en komponenttien suhteen on toimittu niin, että jokaisella meijerillä ei ole kaikkia 

osia, vaan tarvittaessa niitä voidaan liikutella meijereiden välillä.  Varaosia kertyy 

kuitenkin todella paljon jokaiselle meijerille, ja tässä voisi haastateltujen mukaan 

olla kehittämistä. Esiin nousi ajatus esimerkiksi jonkinlaisesta varaosien keskus-

varastosta ja yhtenäisemmistä konevalinnoista, jotka voisivat tulla tulevaisuudessa 

kysymykseen. Konehankintojen yhtenäistäminen eri meijereillä on kuitenkin pitkä 

prosessi. Tätä kautta olisi mahdollista hakea säästöjä ja järkevöittää toimintaa 

esimerkiksi varaosien määrän suhteen.  

Haastateltavien yhteisenä näkemyksenä oli, että tulevaisuudessa tuotantokoneiden 

elinkaaret sekä pitoajat erityisesti juuri pakkauskoneiden osalta tulevat lyhenty-

mään. Väitettä perusteltiin sillä, että jo aikaisemmin mainitut alati tiukkenevat 

hygieniavaatimukset asettavat ikääntyvien laitteiden luotettavuuden koetukselle, 

eikä turhia riskejä haluta ottaa. Toinen asia oli eri koneiden teknistyminen ja mo-

nimutkaistuminen, mikä lisää vikaantumisten todennäköisyyttä. Lisääntyvää tek-

niikkaa ovat esimerkiksi lisääntyvät turvallisuuslaitteet ja suojukset. Ilmiö on nä-

kyvissä nyt jo harjapakkauskoneissa, joiden pitoajat olivat tutkimuksessa ja haas-

tateltujen mielissä lyhentyneet selkeästi. Myös koneiden käyttömäärät ovat yksit-

täisellä meijerillä kasvaneet, kun tuotantolaitoksia on vähemmän ja valmistusta 

yhtä laitetta kohti vastaavasti enemmän kuin aiemmin. Näin ollen käytettävät lait-

teet myös kuluvat aiempaa nopeammin.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

7.1 Tutkimuksen tarkastelu ja asemoituminen aikaisempiin tutkimuk-

siin 

 

Tutkimukseen valittujen meijereiden keskinäinen vertailu on tulosten valossa re-

levanttia. Riihimäki, Oulu, Jyväskylä ja Tampere ovat sekä maidon vastaanoton 

että tuotannon laajuuden osalta lähellä toisiaan. Kuten aiemmin työssä on mainit-

tu, meijerit voidaan jakaa perustamisajankohdan osalta kahteen eri ryhmään, mut-

ta käytännössä tällä ei ole vaikutusta. Myöskään valmistettavien tuotteiden osalta 

erot eivät ole kovin suuria; jokaisessa tuoretuotemeijerissä valmistetaan perustuot-

teita, minkä lisäksi eroja tulee lähinnä tietyistä meijerikohtaisista erikoistuotteista, 

kuten Tampereella valmistettavasta kotijuustosta. Myös lukumäärältään neljä tut-

kittavaa meijeriä on sopiva määrä, jotta vertailuun saadaan useampia kohteita mu-

kaan ilman, että tutkittavan tiedon määrä kasvaa liian suureksi.  

Työtä tehdessä pitoajoista selvisi kaksi asiaa: eri meijereillä ei ole kovinkaan hy-

vää seurantaa siitä, minkä ikäistä kalustoa niillä on käytössään ja onko niille mah-

dollisesti tehty peruskunnostuksia jollakin aikavälillä. Ainakaan nämä tiedot eivät 

ole järjestelmällisesti kirjattuina muistiin. Myöskään jo käytöstä poistuneiden ko-

neiden ja vielä käytettävien tila ei ole aina selvillä. Jo olemassa olevaan kunnos-

sapidon seurantaohjelmaan voitaisiin liittää tiedot koneiden hankinta-ajankohdista 

ja mahdollisista peruskunnostuksista, jolloin tiedot löytyisivät helposti yhdestä 

paikasta. Toisena vaihtoehtona Valiolle voitaisiin kehittää yksinkertainen seuran-

taohjelma, jonne voisi yksinkertaisesti syötettäisiin jokaisen laitteen tiedot, eritel-

tyinä ensin toimipaikoittain, sitten linjoittain ja lopuksi kone/komponenttitasolla. 

Ohjelma voisi olla esimerkiksi yksinkertainen Excel-pohjainen taulukko, jotta sen 

käyttö olisi mahdollisimman helppoa. Mitä helpompaa ohjelman käyttö olisi, sitä 

todennäköisemmin jokaisen tiivistesarjan vaihdon ajankohta ja syy tulisi merkit-

tyä ylös. Näin nämä tiedot eivät olisi enää niin riippuvaisia ihmisten muistista ja 

muusta hiljaisesta tiedosta.  
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Erilaisten koneiden ja laitteiden pitoajan tutkiminen teollisissa yrityksissä on ai-

nakin tätä tutkimusta varten etsittyjen referenssitutkimusten perusteella vähäistä. 

Tähän on olemassa kaksi merkittävää syytä. Ensimmäiseksi, vastaavanlaiset ko-

neiden ja laitteiden pitoaikoja käsittelevät tutkimukset ja selvitykset ovat yleisesti 

yrityksen itsensä omaan käyttöön tekemiä. Erumban tekemien tutkimusten tyyliset 

vertailut, joissa vertailtiin useamman eri valtion sekä teollisuudenalan tuloksia 

koneiden osalta, olivat hyvin vähissä. Toisaalta tässäkään tutkimuksessa esitetyt 

tulokset eivät olleet kovin monipuolisia ja yleistettäviä. Esimerkiksi yrityksen 

kunnossapito-osasto saattaa haluta selvittää laitteiston ajantasaisuuden vuosimalli-

en ja peruskunnostusten osalta. Vaikka nämä asiat harvoin ovat elintärkeitä yri-

tyksen kilpailukyvyn kannalta, ovat tiedot silti usein luottamuksellisia. Toisaalta 

yrityksissä tehdään paljon käyttöpääomaa koskevia selvityksiä, esimerkiksi koski-

en varastojen kiertonopeuksia. Käyttöpääoman seuraaminen onkin huomattavasti 

yleisempää. 

Toinen merkittävä syy pitoaikatutkimusten vähäisyyteen on se, että yrityksissä 

tämä aihealue ja sen hallitseminen jää helposti henkilöstön vastuiden välimaas-

toon. Yrityksen johto on harvemmin kiinnostunut yksittäisistä laitteista, korkein-

taan hankintakustannuksesta investointihetkellä. Vastaavasti taas, kuten Valionkin 

tapauksessa tuli ilmi, kunnossapidon tehtävä on lähinnä seurata koneiden käyttö-

tunteja ja luotettavuutta. Tässä seurannassa ei pitoajalla ole niin suurta merkitystä. 

Nykyiseen tilanteeseen olisi hyvä saada muutos ja todennäköisesti useilla yrityk-

sillä olisi kehitettävää tuotantokoneiden pitoaikojen seurannassa ja kirjaamisessa.  

Tuloksien oikeellisuudesta voidaan todeta, että pakkauskoneiden ja niiden jälkikä-

sittelylaitteiden osalta tulokset ovat kattavampia ja tarkempia kuin valmistusko-

neiden osalta. Tampereelta, Riihimäeltä ja Jyväskylästä toimitettiin tarkat listat 

pakkauskoneiden hankintavuosista ja käyttöönottoajoista, sekä mitkä laitteet heillä 

luetaan jälkikäsittelylaitteiden joukkoon. Tällä ei kuitenkaan ole merkittävää vai-

kutusta ole tutkimustulosten kannalta, koska vaihtelu oli pientä. Valmistuskonei-

den puolelta tulokset olivat kuitenkin hieman epämääräisempiä; kaikilla meijereil-

läkään ei tuntunut olevan tietoa siitä, kuinka vanhoja osa laitteista oli. Osittain 

tämä selittyy sillä, että esimerkiksi separaattori on todella pitkäikäinen laite, min-
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kä takia sellainen hankitaan verrattain harvoin. Jos edellisen kerran separaattori on 

ostettu esimerkiksi yli 20 vuotta sitten, asiasta tietäviä ihmisiä ei välttämättä ole 

enää töissä kyseisellä toimipaikalla. 

Varsinkin pakkauskoneiden osalta voidaan sanoa, että samanlaiset trendit esiin-

tyivät myös muissa tutkimuksissa. Pakkauskoneita käsitteleviä tutkimuksia löytyi 

muutenkin enemmän, oli sitten kyseessä juuri meijeriteollisuus tai muu elintarvi-

keteollisuuden ala. Pakkauskoneiden keskimääräinen ikä oli Valion tuotantolai-

toksilla 7,5 vuotta. Tämä arvo on sekä alle alussa esitettyjen Valion omien arvioi-

den että muiden tutkimuksien vertailulukujen, jotka olivat poikkeuksetta kymme-

nestä vuodesta ylöspäin. Vaihtelu oli sekä Valion että muiden tutkimuksien tapa-

uksessa todella suurta: juuri vaihdetuista koneista kaksi kertaa keskiarvoa van-

hempiin koneisiin. Tämä osaltaan osoittaa, ettei pelkille keskiarvoille tule antaa 

liian suurta huomiota, vaan keskittyä mieluummin yksittäisten koneiden tietoihin. 

Samalla pitää yksittäisen yrityksen tapauksessa huomioida trendit; Valion ESL-

tuotannon lisääminen on vaihdattanut pakkauskoneita normaalia aikaisemmin.  

Vaikka vastaavien tutkimusten vähäisyys vaikutti osaltaan siihen, ettei Valion 

tuloksia voitu suuremmassa mittakaavassa vertailla muiden yritysten tai teollisuu-

denalojen tietoihin, voidaan tästä tutkimuksesta nähdä olevan hyötyä kohdeyrityk-

selle omien tuotantolaitosten erojen ymmärtämisessä. Vastaavasti tieteellisen tut-

kimuksen osalta saadut tulokset eivät ole niinkään merkittäviä kuin se tieto, että 

tätä aihealuetta on tutkittu kokonaisuudessaan hyvin vähän. Itse työn tulokset on 

esitelty meijerikohtaisesti sekä yhteenvetona luvussa kuusi. Näistä tuloksista joh-

topäätöksenä voidaan todeta, että toisilla meijereillä on pystytty investoimaan 

tuotantokoneiden päivityksiin toisia meijereitä enemmän. Hyvänä esimerkkinä 

tästä toimii Oulun meijeri, joka on saanut pidettyä kalustonsa suhteellisen nuorena 

ilman tuotannossa tapahtuneita merkittäviä muutoksia, joita taas Tampereella ja 

Jyväskylässä on tapahtunut. Taas eri teollisuudenalojen välinen vertailu ei ole 

kovinkaan relevanttia, koska käytettävät koneet, valmistusprosessit ja pakkaukset 

eroavat niin paljon toisistaan. 

Tutkimuksen voidaan nähdä saavuttaneen sille asetetut tavoitteet. Haastattelemal-

la kerätty, toimipaikoilta erikseen saatu ja muuten kerätty data Valion meijereiden 
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tuotantokonekalustosta on varsin kattava otos näiden laitosten tuotantokoneista ja 

niiden pitoajoista. Mukana on suhteellisen laajan joukon mielipiteitä ja tietoja 

pitoajoista, ja kaikkien tuoretuotemeijereiden mukanaolo takaa laajan tutkimus-

otoksen yhden yrityksen osalta.  

Tutkimuksen päätarkoituksena oli vastata kolmeen tutkimuskysymykseen. En-

simmäinen tutkimuskysymys oli:  

 

Mikä on käytettävien tuotantokoneiden todellinen pitoaika suhteessa niiden 

teoreettiseen ja kirjanpidolliseen käyttöikään? 

 

Alkuun voidaan todeta, että kymmenen vuoden kirjanpidollinen pitoaika ylittyy 

useimmiten, oli sitten kyseessä mikä tahansa meijeri tai koneluokka. Kuitenkaan 

ylitykset eivät olleet niin dramaattisia kuin alussa arveltiin. Kun lasketaan kes-

kiarvo kaikille tuotantokoneille tässä tutkimuksessa, saadaan arvoksi 10,8 vuotta. 

Laitekohtaiset ja meijerikohtaiset tarkemmat arvot on esitetty työn edellisessä 

luvussa työn tuloksien yhteydessä. Tämä yhteenlaskettu arvo on niin lähellä kir-

janpidollista poistoaikaa, ettei ole perusteltua tehdä muutoksia kirjanpidollisiin 

poistoaikoihin. Vaikka kirjanpidossa ohjeistetaan, että käyttöomaisuus, johon 

myös tuotantokoneet kuuluvat, tulee poistaa vaikutusaikanaan, ei näin aina kui-

tenkaan tapahdu. Yleisesti taloudellisten pitoaikojen määrittelyssä tukeudutaan 

kokemusperäiseen tietoon siitä, kuinka kauan konekalustoa käytetään ja pidetään 

meijereissä. Tuotantokoneiden luokka on kuitenkin niin suuri ja sisällöltään sekä 

tuloksiltaan vaihteleva, etteivät ehdot millään täyty kaikilla valmistus- ja pak-

kauskoneilla. Asian korjaaminen ei kuitenkaan ole yksiselitteistä. Eri meijereiden 

välille saatiin vertailua siitä, miten pitoajat eroavat eri toimipaikkojen välillä ja 

mistä nämä erot johtuvat.  

Eri valmistajien tekemien laitteiden pitoaikoja ei voida suoraan vertailla, koska 

kun pakkauskoneissa siirryttiin Tetra Pakin tuotteisiin, vaihtaa se koneensa lea-

sing-sopimusten mukaisesti säännöllisesti. Riihimäellä käytössä olevat Elopakin 

valmistamat alustavaunuhissit olivat todella vanhoja, ja ne ovatkin Valion omia 
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koneita. Muutenkin meijerit saavat itse päättää melko vapaasti, millaista kalustoa 

hankitaan, joten vaihtelu on suurta meijerin sisällä sekä eri toimipaikkojen välillä.  

Oli ennakkoon tiedossa, etteivät meijerit ole aivan samanlaisia keskenään. Oulu ja 

Jyväskylä ovat laitoksina merkittävästi uudempia kuin Riihimäen ja Tampereen 

meijerit. Myös meijereiden kokoluokat ovat erilaisia; kun Riihimäellä on kaikki-

aan 13 eri pakkauskonetta, on niitä Tampereella vain viisi. Tämä selittyy osittain 

valmistettavilla tuotteilla. Riihimäellä valmistetaan paljon enemmän erilaisia tuot-

teita, toisaalta Tampereella tuotannon pääpaino on nestevalmistuksessa, jolloin 

suurta osaa eri tuotteista voidaan pakata samoilla laitteilla. Meijereiden kokoluok-

kaerot aiheuttavat tietysti tilastoihin ja kuvaajiin heittoja; Tampereella kahden 

pakkauskoneen uusinta kaikista viidestä pakkauskoneesta vuonna 2014 vaikuttaa 

huomattavasti enemmän, kuin esimerkiksi jos Riihimäellä vaihdettaisiin kaksi 

konetta. Toisaalta taas Riihimäen ei ole mahdollista vaihtaa puolia koneistaan 

kerralla, pelkästään jo tuotanto- ja kustannussyistä. Tutkimuksen tekemistä tämä 

asia ei sinänsä estä, mutta se tulee ottaa tuloksia lukiessa huomioon, varsinkin jos 

meijerit eivät ole entuudestaan tuttuja. Pelkkiä keskiarvoja ei kuitenkaan kannata 

tuijottaa vaan katsoa myös yksittäisten koneiden tietoja.  

Eri meijerit ovat kuitenkin koneiden pitoajoiltaan jopa yllättävänkin tasaisia. Toi-

saalta tutkimuksen suorittamisen ajankohta vaikutti tähän: ESL-valmistuksen li-

sääntyminen oli pakottanut uusiin investointeihin, mikä esimerkiksi Tampereella 

vaihdatti suuren osan pakkauskoneista ja näin muutti tilastoja nuoremmiksi. Jos 

tämä tutkimus olisi toteutettu vuotta tai kahta aiemmin, olisivat tulokset olleet 

hyvin erilaisia, koska esimerkiksi Riihimäellä ei näin suurta vuosittaista vaihtelua 

ole tapahtunut.  

Valmistuskoneista esimerkiksi levylämmönvaihtimien pitoaika seuraa hyvin ai-

heen muita tutkimuksia. Perinteiselle lämmönvaihtimelle oli muissa lähteissä esi-

tetty 10–15 vuoden pitoaikaa. Kun Jyväskylän meijerillä vuonna 2003 uudistettiin 

koko valmistusprosessi, jouduttiin lämmönvaihtimet seuraavan kerran vaihtamaan 

jo 2014. Ne kestivät siis noin 11 vuotta. Niitä joudutaan myös puhdistamaan mai-

donvalmistuksessa joka päivä, että riittävä hygienia ja lämmönsiirtokyky säilyvät. 

Vastaavasti esimerkiksi öljynjalostusteollisuudessa ne puhdistetaan yhdestä kah-
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teen kertaan vuodessa (Bansal & Chen 2006, s. 27). Tämä osaltaan selittää eroa 

muihin teollisuudenaloihin verrattuna.  

Homogenisaattoreille esitettiin muissa tutkimuksissa 12,5–15 vuoden pitoaikaa. 

Valion tutkituissa meijereissä homogenisaattorit olivat keskimäärin vähän yli 

kymmenen vuotta vanhoja (Riihimäellä viisi, Oulussa kymmenen, Jyväskylässä 

11–12 ja Tampereella vanhin 16 vuotta), vaikka valmistajien puheiden mukaan 

niiden pitäisi kestää lähemmäs 20 vuotta. Separaattoreille vastaavasti esitettiin 

yleisesti eri teollisuudenaloilla 12,5–20 vuoden pitoaikaa, kun käytännössä Valiol-

la tämä arvo oli 11–21 vuotta (Riihimäellä 14, Oulussa vanhin 11, Jyväskylässä 

vanhin 11, Tampereella vanhin 21 vuotta).  Riihimäellä oli kuitenkin vuoteen 

2012 asti separaattori vuodelta 1973, vaikkakin se oli otettu käyttöön vasta 1993. 

Joka tapauksessa se oli poikkeuksellisen vanha separaattoriksi.  

Yksi helposti muihin tutkimuksiin verrattava huomio ovat erilaiset säiliöt ja siilot. 

Yksinkertaisuudestaan ja investoinnin suuruusluokastaan johtuen niiden pitoajat 

olivat sekä referenssitutkimusten että Valion tapauksessa kaikista pisimpiä. Vali-

olla oli sekä Oulun että Jyväskylän meijereissä käytössä vielä alkuperäisiä raaka-

maitosäiliöitä. Ne voidaan myös nähdä rakenteeltaan suhteellisen yksinkertaisina 

kokonaisuuksina, eikä niissä ole niin paljoa kuluvia osia kuin vaikkapa pakkaus-

koneessa. Tästä tosin aiheutuu myös ajattelutapa, että säiliöt eivät vaadi juurikaan 

kunnossapitoa ja niiltä voidaan huoletta odottaa useiden kymmenien vuosien pito-

aikoja. Niiden pitoajat ovat niin pitkiä, että meijerin tuotannossa ja erilaisissa vaa-

timuksissa ehtii tapahtua niin paljon muutoksia, että säiliöiden pitoaikojen hah-

mottaminen vaikeutuu entisestään. Säiliöille teetetään tietyn kunnossapito-

ohjelman mukaan erilaisia kuntokartoituksia, jotta niiden fyysinen kunto tiede-

tään. Jos esimerkiksi raakamaitosiilossa on kulumisesta johtuva rakenteellinen 

vika, jota ei saada pestyä puhtaaksi ja josta epäpuhtaudet pääsevät leviämään, 

saastuu maito jo heti meijerille tullessaan. 

Erilaisten pakkauskoneiden pitoaikoja käsiteltiin jonkin verran muissa tutkimuk-

sissa. Tutkituissa Valion meijereissä pakkauskoneet olivat keskimäärin 7,5 vuotta 

vanhoja. Muissa esitetyissä tutkimuksissa pakkauskoneiden pitoajat vaihtelivat 

10–20 vuoden välillä, meijeriteollisuudessa arvon ollessa 10 vuotta. Näin ollen 
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Valion pakkauskoneiden pitoaikojen tämänhetkinen arvo alittaa tuonkin arvon. 

Erilaiset muutokset tuotannossa tai pakkauksissa aiheuttavat herkästi sen, että 

pakkauskone tulee korvata. Pakkauskoneryhmistä harjapakkauskoneet olivat mer-

kittävästi pikaripakkauskoneita uudempia. Pakkauskoneiden jälkikäsittelylaitteet 

ovat vastaavasti sen verran yleisluontoisia ja muokattavissa olevia laitteita (esi-

merkiksi kuljettimet ja pakkaajat), ettei niitä ole tarve vaihtaa samassa syklissä 

niihin kuuluvien pakkauskoneiden kanssa. Tämä ilmenee esimerkiksi juuri Tam-

pereella ja Jyväskylässä, kun pakkauskoneet ovat reilusti nuorempia kuin niiden 

jälkikäsittelylaitteet. Vaikka itse tuotepakkaus voi muuttua useastikin, ei sen pe-

rusrakenne eikä koko voi merkittävästi eroa vanhasta, koska meijeriteollisuudessa 

pakkauksien kuljetusjärjestelmät ovat kuitenkin vakioita.  

Jälkikäsittelylaitteet ovat laitteina ehkä kaikista eniten yksilöllisiä eli ratkaisut 

ovat jokaisella meijerillä valittu omaan tuotantoon sopivimmaksi. Esimerkiksi 

kuljetinradat tulevat aina tilojen mukaan. Lisäksi laatikkopakkaajia, jotka pakkaa-

vat valmiita tuotteita maitolaatikoihin, ei esiinny muualla kuin meijeriteollisuu-

dessa. Keskimäärin jälkikäsittelylaitteet olivat 12,2 vuotta vanhoja. Verrattuna 

muihin tutkittuihin jälkikäsittelylaitteisiin, Valion meijereiden laitteet olivat suh-

teellisen hyvin samassa linjassa. Kokonaisiin laitoksiin vertailua ei pystytty teke-

mään, mutta yksittäisten laitteiden tasolta tuloksissa oli samansuuntainen linja.  

Tuotantokoneiden toteutuneista ja tutkimuksen tuloksissa esitetyistä koneiden 

pitoaikatiedoista ei voida suoraan vetää mitään johtopäätöksiä siitä, millaisiin in-

vestointeihin Valion eri laitoksilla kannattaa seuraavaksi ryhtyä ja mitkä laitteet 

ovat menossa seuraavaksi vaihtoon. Tämä johtuu siitä, että pelkkä tieto koneiden 

pitoajoista ei riitä, vaan pitäisi tietää tarkemmin esimerkiksi koneiden käyttötun-

timääristä ja mahdollisista tulevista muutoksista meijerin tuotannossa. Tietyistä 

yksittäisistä laitteista saatiin tietoja toimipaikoilta, että ne ovat vaihtosuunnitel-

massa seuraavana, mutta ei muuta. Jokaisella meijerillä päätökset laiteinvestoin-

neista tehdään riippumattomasti muista laitoksista, mutta kuten on käytännössä 

huomattu, suuret investoinnit vaikuttavat kaikkiin Valion investointeihin. Nyt 

saatua tutkimustietoa pitoajoista hyödynnetään ensimmäisenä Riihimäen uuden 

meijerin suunnittelussa ja laitteiden investointipäätöksissä, kun voidaan vertailla 
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esimerkiksi Riihimäen nykyisen ja Oulun meijerin erilaisilla laiteratkaisuilla to-

teutunutta pitoaikaa ja heidän laitteistonsa keskeisimpiä ongelmia. Myöhemmässä 

vaiheessa tuloksia voidaan hyödyntää eri meijereillä kunnossapidossa, kun tiede-

tään miten eri meijereiden laitteet ovat kestäneet ja miksi tiettyjä laitteita on kor-

vattu uusilla. Myös Valion taloushallinto toivoi tuloksia nähtäväkseen, lähinnä 

parantaakseen omaa tietämystään aiheesta.   

 

Mitkä tekijät vaikuttavat eniten pitoaikojen toteutumiseen Valion tapauksessa? 

 

Yleisin syy, joka mainittiin koneiden vaihtamisen syyksi, oli koneen luotettavuu-

den heikkeneminen joko kunnon huonontumisen takia tai varaosatilanteen epä-

varmuuden takia. Nämä olivat ne tekijät, jotka haastateltavat vastasivat yleisim-

min syiksi koneiden vaihtamiselle. Hygieniasta ollaan erityisen tarkkoja elintarvi-

keteollisuudessa, ja esimerkiksi säiliöitä on vaihdettu sen takia, että on huomattu 

niiden puhdistettavuuden alkavan heikentyä niiden vanhetessa. Nämä vaihdot on 

tehty jo etukäteen epäiltäessä hygieniariskiä, jotta maidon laatu voidaan varmis-

taa. Samoin ennakoivasti on vaihdettu esimerkiksi lämmönvaihtimien levy- ja 

tiivistesarjoja.  

Kuitenkin tulee ottaa huomioon, että meijereillä niin sanottuja pakollisia ennenai-

kaisia koneiden vaihtoja, joita aiheuttivat esimerkiksi korkkipakkauksiin siirtymi-

nen tai ESL-tuotantoon siirtyminen, ei pidetty erityistapauksina vaan normaalina 

kehityksenä. Esimerkiksi Tampereella ESL-tuotannon takia vaihdettiin kaksi pak-

kauskonetta neljästä. Myöskin korkkien tuleminen pystyttiin aluksi ratkaisemaan 

erillisellä korkkiapplikaattorilla ilman, että olisi saman tien tarvinnut vaihtaa koko 

pakkauskonekantaa. Työn johdannossa mainittuja syklejä koneiden vaihdoissa 

edustavatkin parhaiten juuri nämä valmistus- tai pakkaustavan kokonaisvaltaiset 

muutokset.  

ESL-tuotannon kasvu ei ole ainoastaan Valiolla esiintyvä ilmiö. Rysstadin & 

Koldstadin (2006, s. 95) tekemässä tutkimuksessa esitettiin, kuinka pidemmän 

säilyvyysajan maidot olivat hallitsevassa asemassa suurimmassa osassa Euroop-

paa, lähinnä Pohjoismaita lukuun ottamatta, ja että ne kasvattivat edelleen suosio-
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taan pastöroidun maidon kustannuksella. Samalla he ennustivat, että uusia ja 

maustettuja erikoismaitoja tullaan tekemään juuri ESL-tuotteina. Näin on tapahtu-

nut esimerkiksi Valion tapauksessa. Jyväskylän meijeri on tulevaisuudessa profi-

loitumassa entistä enemmän juuri ESL-meijeriksi perustuotteiden kustannuksella. 

Jos ESL-valmisteiden suosio kasvaa entisestään, tullaan todennäköisesti muillakin 

meijereillä siirtymään ainakin osittain niiden valmistukseen tai Tampereella ja 

Jyväskylässä lisäämään tuotantoa perinteisten tuotteiden kustannuksella. Tämä 

taas tuo mukanaan suuria, yhtäaikaisia tuotantokonevaihdoksia.  

Kuten työssä aiemmin on jo mainittu, koneiden vaihtamisten markkinalähtöisten 

syiden tarkka määrittely ei ole yksinkertaista. Loppujen lopuksi kaikki signaalit 

toiminnan muutoksiin tulevat viime kädessä juuri markkinoilta ja markkinoiden 

muutoksista, oli sitten kyseessä jokin uusi tuote tai valmistustavan muutos. Varsi-

naisesti epäonnistuneita tuotteita ei tutkimuksen piirissä olevista tuotantolaitoksis-

ta löytynyt, eikä tätä kautta myöskään niistä johtuvia koneiden vaihtoja. Vaikka 

jonkin yksittäisen tuotteen valmistus olisikin lopetettu heikon kysynnän takia, 

vapautuvat yksittäiset säiliöt ja muut komponentit oli kierrätetty meijerin muuhun 

käyttöön. Pakkauskoneet pakkaavat kuitenkin useampaa eri tuotetta, joten niille 

yhden tuotteen valmistamisen lopetuksessa ei ole merkitystä. Nykyisessä meijeri-

teollisuudessa ei juuri ole vain yhden tietyn tuotteen valmistukseen tarkoitettuja 

koneita.  

Myöskään korkkipakkauksiin siirtymisillä ei ollut niin suurta vaikutusta kuin olisi 

aluksi voinut kuvitella. Haastatteluilla ja muuta tutkimusta tekemällä selvisi, että 

vanhoihin pakkauskoneisiin voitiin lisätä erillinen lisälaite, korkkiapplikaattori, 

joka lisää pakkausaihioon korkin. Näin toimittiin esimerkiksi Jyväskylän meijeril-

lä. Uusissa koneissa korkkiominaisuus on jo valmiiksi integroituna. Lisäksi kork-

kipakkauksia ja tätä kautta niiden pakkaamiseen sopivia pakkauskoneita on ollut 

olemassa jo pitkään, joten tekniikka ei varsinaisesti ollut täysin vierasta Valiolle-

kaan, kun Suomessa siirryttiin korkkipakkauksiin.  

Uusi tekniikka ja varsinkin prototyyppilaitteet eivät ole olleet aina pelkkää kehi-

tystä vanhaan verrattuna. Esimerkiksi kun siirryttiin käyttämään korkkipakkauksia 

ja sitä kautta korkkipakkauskoneita tai korkkiapplikaattoreita vanhoissa pakkaus-
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koneissa, pakkaamisen tehokkuus laski verrattuna aikaisempaan. Esimerkiksi Jy-

väskylän meijerissä arvioitiin, että korkin laittaminen pakkaukseen vie merkittä-

vän osan pakkaustehosta, koska korkin laittaminen pakkausaihioon on yksi vaihe 

lisää. Myös uudet multipakkaajat, jotka täytyi ottaa kompromissina tuotantotilojen 

tilanpuutteen takia vanhojen laatikko- ja rullakkopakkaajien tilalle, ovat kapasitee-

tiltaan tehottomampia kuin vanhat. Myös prototyyppilaitteiden, kuten osan ESL-

laitteiden kohdalla oli alussa jonkin verran harjoittelua. 

Tässä tutkimuksessa esitettyjä meijereiden välisiä eroja voidaan selittää osallaan 

Valion muuttuvalla strategialla. Valion toimipaikkojen saneerausohjelma aiheutti 

sen, että sekä Tampereen että Jyväskylän meijerit ovat olleet lopettamisuhan alla. 

Tampereen meijerillä tämä näkyy selkeästi vähäisinä investointeina jo pitkään. 

Vasta viime vuosina siellä on alettu tehdä muitakin investointeja kuin pakollisia 

ylläpitoinvestointeja. ESL-tuotteille odotetaan jatkossakin kovaa kysynnän kas-

vua, joten on mahdollista, että Tampereella ja Jyväskylässä joudutaan tulevaisuu-

dessa tekemään vielä lisäinvestointeja ja laajennuksia, jotta kysyntään voidaan 

vastata.  

Aina ei kuitenkaan pystytä tekemään kaikkia investointeja juuri silloin, kun se 

olisi kunkin meijerin oman arvion mukaan tarpeen. Koska vain alle 50 000 euron 

investoinnit voidaan päättää itse toimipaikalla, jäävät lähes kaikki koneinvestoin-

nit sen ulkopuolelle. Koska käytössä oleva investointibudjetti on rajallinen ja isot 

kertaluokkaiset tapahtumat, kuten Riihimäellä uuden meijerin rakentaminen tai 

Tampereella ESL-tuotannon aloittaminen, syövät varoja muilta investoinneilta 

pitkäksi aikaa.  

Mitä tulee aiemmin esiteltyihin erilaisiin koneiden korvausmenetelmiin Valion 

tuoretuotemeijereillä, ovat korvaamiset lähes poikkeuksetta tapauskohtaisia. 

Joukkokorvaamiset eivät sovi jatkuvasti toimivassa elintarviketeollisuudessa kuin 

esimerkiksi tiettyjen laitteiden laakeri- ja tiivistevaihtoihin. Lisäksi laitteet ovat 

niin kalliita, että harvoin esimerkiksi pakkauskoneita vaihdetaan kerralla useam-

pia. Koneiden fyysistä ikääntymistäkin seurataan, mutta se ei yksistään ratkaise 

vaihtopäätöstä. Enemmän korostui ennakoiva kunnossapito ja myös ehkäisevä 

korvaaminen, kun esimerkiksi säiliöissä alkoi esiintyä puhdistettavuusongelmaa 
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tai jonkin laitteen tiivisteissä vuotoja. Pienikin vuoto voi aiheuttaa merkittäviä 

hygieniaongelmia. Reagoimalla ongelmiin etukäteen vältytään myöhemmin tule-

vilta, mahdollisesti isommilta korjauksilta. Challenger–defender-menettelyä, jossa 

korvattavan koneen ominaisuuksia verrataan uudella laitteella saavutettaviin etui-

hin, hyödynnetään lähinnä isommissa hankinnoissa. Isot laiteinvestoinnit käsitel-

lään aina tapauskohtaisesti. 

 

Miten Valion tulisi kehittää tuotantokoneiden pitoaikojen seurantaa ja hyödyn-

tämistä? 

 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä otettiin suoraan kantaa siihen, miten Valion 

kannattaisi kehittää toimintaansa. Vaikka johdannossa määriteltiinkin, ettei dip-

lomityön ole tarkoitus olla varsinaisesti normatiivinen työ, nousi tutkimuksen ai-

kana esiin muutamia kohtia, joita voisi kehittää ja näin parantaa Valion tietämystä 

omien tuotantokoneittensa pitoajoista. Kuten aiemmin on jo mainittu, eivät tuo-

tantokoneiden pitoajat ole kovin hyvin selvillä Valiolla. Toisaalta tämä asia oli 

tiedossa jo projektin alussa, ja se on yksi syy miksi tämä diplomityö on teetetty. 

Valio ei ole kuitenkaan tilanteensa kanssa yksin, sillä jo muihin tieteellisiin tutki-

muksiin perehtyminen osoitti, ettei tätä asiaa juuri ole tutkittu.  

Tärkeimpänä huomiona olisi luoda jonkinlainen käytäntö ja tietojärjestelmä, jo-

hon vastuuhenkilö syöttäisi säännöllisesti muutokset tuotantokoneiden tiedoissa. 

Vaihtoehtoisesti tiedot voitaisiin syöttää jo olemassa olevaan kunnossapidon jär-

jestelmään, jos se vain on mahdollista. Kun uusi kone hankitaan, syötetään sen 

tyyppitiedot ja käyttöönottoajankohta ylös. Tehtävä olisi luonnollisinta antaa mei-

jerin tehdaspalvelu- tai kunnossapitovastaavalle, sillä hän on muutenkin vastuussa 

meijerin konekalustosta ja sen kunnosta, ja hän tulee todennäköisesti hyötymään 

eniten koneiden paremmista tiedoista.  Tietokannan yhteyteen kannattaisi liittää 

jonkinlainen kuva, jonka avulla voitaisiin ulkopuolisellekin saada heti ensisilmä-

yksellä ymmärrys meijerin eri prosesseista, niiden laitteista ja eri laitteiden pito-

ajoista.  
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Yhtenä lähtökohtana tutkimusta tehtäessä oli Valiolta saatu tase-erittely, joka kä-

sitti mukana olevat neljä meijeriä tuotantokoneiden osalta. Taseessa oli huomatta-

va määrä epätarkkaa ja jopa virheellistä tietoa, johon kannattaisi jatkossa kiinnit-

tää huomiota. Käytäessä eri meijerinjohtajien kanssa haastatteluissa lävitse heidän 

meijerinsä tasetta, löytyi sieltä useita vanhoja laitteita, joita ei ollut kuulemma 

ollut enää vuosiin käytössä. Lisäksi osa nimeämisistä oli sellaisia, etteivät hekään 

osanneet yhdistä niitä suoraan mihinkään yksittäiseen koneeseen tai investointiin. 

Osa tapahtumista oli myös nimetty virheellisesti tai niin, ettei niitä tunnistettu tai 

voitu tarkemmin eritellä. Valiolla on olemassa käytäntö, että kerran vuodessa eri 

meijereille toimitetaan lista, josta tulisi poistaa ne koneet ja laitteet, joita ei enää 

ole. Tämä käytäntö on kuitenkin virhealtis, koska tarkastustoiminta on pahimmil-

laan yhden ihmisen muistin ja toimien varassa.  Jatkossa asian suhteen kannattaisi 

toimia niin, että tämä tarkastus suoritettaisiin useamman kuin yhden henkilön 

toimesta. Listan voisi lähettää useamman eri työntekijän tarkistettavaksi samalla 

meijereillä, jolloin tuloksista saataisiin tarkempia. Ajallisesti kyse ei ole kuiten-

kaan suuresta tarkastuksesta.  

Jyväskylän meijeriltä saadut kuvat sekä meijerin valmistus- että pakkaussaleista 

laitteineen oli todella selkeä tapa esittää myös yrityksen ulkopuoliselle henkilölle, 

millainen on meijerin tuotannon rakenne. Niitä voisi jalostaa siten, että niiden 

yhteyteen tehtäisiin Excel-taulukot. Kuvaan nimettäisiin ja yksilöitäisiin tarkasti 

jokainen laite ja sen osa, ja näiden laitteiden yksityiskohtaiset tiedot hankinta-

ajankohtineen ja mahdollisine muutoksineen merkittäisiin tähän tietokantaan. Li-

säksi tietojen pitäminen ajan tasalla pitäisi olla jonkun henkilön vastuulla, jotta 

muutokset ja korjaukset merkittäisiin saman tien ylös. Näistä tiedoista hyötyisi 

myös kunnossapito-osasto. 

 

7.2 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimuskohteet 

 

Tutkimuksen tekemisen suurimpana haasteena oli aiheen rajaus ja käytössä olevan 

tiedon analysointi. Koska erilaisia laitteita ja prosessilaitteiden osia on todella 

suuri määrä, laitteiden pitoaikojen määrittäminen osoittautui haastavaksi. Lisäksi 

eri meijereiden välillä oli toimintatapaeroja siinä, mitä tietoa oli syötetty järjes-
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telmään ja kuinka hyvin niitä päivitettiin. Myös se, kenen vastuulla näiden asioi-

den päivittäminen ja seuraaminen on, oli välillä epäselvää. Lisähaasteen työhön 

toi myös pitoajan käsite. Koneiden pitoajan seuraaminen ei ole luonteensa vuoksi 

kovin usein tapahtuvaa toimintaa ja tästä johtuen sen tuntemus niin Valiolla kuin 

tieteellisissä julkaisuissakin on melko heikkoa. Myöskään tieteellisiä tutkimuksia, 

joissa vertailtaisiin jonkun teollisuusalan tai yrityksen tuotantokoneiden pitoaiko-

ja, oli vähän. Tutkimuksen reliabiliteettia voidaan kuitenkin pitää melko hyvänä, 

sillä laiteotanta perustellusti rajatusta meijerimäärästä on kuitenkin suurehko ja 

monipuolinen. Myös tutkimuksen validiteetti on riittävä, sillä kolme tutkimusky-

symystä ja kerätty aineisto antavat yhdessä kattavan kuvan Valion tuotantokonei-

den pitoajoista ja niihin keskeisimmin vaikuttavista syistä.  

Ongelmia tutkimuksen suorittamisessa aiheutui yhtäläisen tiedon puutteesta: osal-

ta meijereistä oli saatavissa erillisiä koneluetteloita käyttöönottoajankohtineen, 

mutta kaikissa meijereissä eri laitteiden käyttöönottoaikoja tai vuosimalleja ei 

ollut merkitty ylös, eikä täten ollut tietoa tarkasta iästä. Koneluettelot, joista ilme-

nevät koneiden käyttöönottoajat, olivat joko eri toimipaikkojen työntekijöiden 

käsin koostamia tai eri lähteistä muuten keräämiä. Myöskään haastateltavat eivät 

voineet tietää kaikkien koneiden tietoja, mikä on täysin ymmärrettävää. Nämä 

tiedot olisi varmasti ollut mahdollista saada selville tutkimalla jokaisen koneen 

yksittäiset tiedot erikseen joka toimipaikalla lävitse, mutta tämä olisi ollut täysi 

mahdottomuus sekä työn aikamääreessä että toteutuksen puitteissa. 

Jopa hieman yllättävästi, tieteellisissä julkaisuissa ei juuri ole esiintynyt tutkimuk-

sia teollisuuden yritysten tuotantokoneiden pitoajoista. Yritykset seuraavat itse 

tuotantokonekannastaan ainakin eri koneiden käyttötunteja huollon takia. Nämä 

ovat kuitenkin sellaisia asioita, ettei niitä juuri raportoida yrityksen ulkopuolelle 

eikä niistä täten löydy tietoa. Lisäksi erilaisia leasing-palveluita tarjoavat yritykset 

seuraavat asiakkaillaan olevien koneiden käyttömääriä, jotta osaavat oikeaan ai-

kaan tarjota vaihtoa. 

Mitä tulee teksteissä käytettäviin käsitteisiin, pitoaika ei ole kovinkaan yleisesti 

eikä johdonmukaisesti käytetty. Suomalaisissa tieteellisissä artikkeleissa tai opin-

näytteissä pitoaikaa ei mainittu juuri ollenkaan, eikä tutkimuksia tuotantokoneiden 
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käyttömääristä muutenkaan ollut paljoa. Jonkun yksittäisen koneen pitoaika ei 

sinänsä ole niin oleellinen asia yrityksille, koska koneita ei vaihdeta niiden iän 

perusteella, vaan lähes aina joko kunnon, teknisen kehityksen tai jonkun muun 

markkinalähtöisen syyn takia. Kuitenkin tuotantokonekaluston eri teollisuu-

denalojen vertailevalle pitoaikaselvitykselle olisi kysyntää. Vaikka pikaisesti aja-

teltuna esimerkiksi metsäteollisuus ja elintarviketeollisuus ovat hyvin etäisiä toi-

sistaan, ovat molemmat kuitenkin niin kutsuttua perusteollisuutta ja niiden tuotan-

to on pääomavaltaista. Tämän takia näiden alojen tuotantokoneiden pitoajoista 

voitaisiin löytää yhtäläisyyksiä.  

Pitoaikaa tulisikin käsitellä jatkotutkimuksissa mieluiten entistä enemmän elin-

kaarinäkökulmasta, jossa lähdettäisiin liikkeelle esimerkiksi jonkun tietyn yksit-

täisen koneen hankinnasta kaikkine lisäkuluineen ja seurattaisiin historiadataa 

koko sen elinkaaren ajan aina siihen asti, kun meijeri myy sen esimerkiksi Kuu-

sankoski Oy:lle romutettavaksi tai vaihtoehtoisesti takaisin valmistajalleen. Täl-

löin tutkittavia tuotantolaitoksia ja samalla koneluokkia sekä itse koneiden luku-

määrää tulisi vähentää huomattavasti, jotta tarkemman konekohtaisen elinkaari-

tutkimuksen tekeminen olisi käytännössä mahdollista. Myös pitoajan jatkamisen 

vaikutuksia voisi pohtia jatkotutkimuksissa: voiko yritys saavuttaa merkittäviä 

säästöjä jos todetaan, että käytössä oleva kirjanpidollinen poistoaika ei enää vas-

taakaan todellista teknistaloudellista pitoaikaa.  

Jos haluttaisiin tutkia tarkemmin, mikä vaikuttaa juuri tietynlaisten koneiden pito-

aikoihin, saataisiin tutkimuksesta paljon laajempi. Tähän liittyisi myös ongelmia, 

koska se edellyttäisi uusien koneiden hintatietoja, tietoja yksittäisistä leasing-

sopimuksista, varaosien hintoja sekä koneiden yksilöllisiä käyttötuntimääriä. Näi-

den tietojen avulla voitaisiin rajatulta aikaväliltä laskea muutamien koneiden vuo-

sikustannukset suhteessa niiden kapasiteettiin ja vastaavasti verrata uuden koneen 

investointikustannuksiin. Toiseksi ongelmaksi muodostuisi tässä tapauksessa työn 

luottamuksellisuus, koska se edellyttäisi kolmansien osapuolien, esimerkiksi Tetra 

Pakin ja muiden laitetoimittajien, tietoja ja suostumuksen niiden julkaisemiseen. 

Työn tekemisen aikana nousi esiin tieto, että Valiolla on aikanaan ollut olemassa 

erityinen meijereiden välinen Konepankki, jota hyödynnettiin varsinkin silloin, 
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kun Valio supisti meijereidensä lukumäärää. Tätä tietopankkia ei ole kuitenkaan 

kuuleman mukaan enää pidetty viimeisinä vuosina yllä, eivätkä tiedot ole enää 

ajantasaisia. Sellaiselle olisi kyllä käyttöä, sillä se helpottaisi meijereiden välistä 

yhteistyötä. Sitä voisi esimerkiksi hyödyntää tiettyjen varaosien tietojen jakami-

sessa. Tätä konepankkia voisi päivittää ja saada se vastaamaan Valion nykyisiä 

tarpeita.  

Tutkimusta olisi myös mahdollista laajentaa toiseen suuntaan eli koskemaan use-

ampia Valion laitoksia, mahdollisesti esimerkiksi kaikkia Suomessa toimivia Va-

lion toimipaikkoja. Työtä aloiteltaessa Valiolta arveltiin, että juuri tuoretuotemei-

jereissä vaihtelu koneiden pitoajoissa on suurinta. Tämän oletettiin heijastuvan 

investointeina myös tuotantokonekantaan. Jauheita valmistavilla tuotantolaitoksil-

la, esimerkiksi Valion Lapinlahden tehtaalla, voidaan tuotantolaitteiden olettaa 

olevan vanhempia, koska valmistettavia tuotteita on vähän ja ne eivät merkittäväs-

ti muutu yhtä usein kuin esimerkiksi juuri tuoretuotteet. 

Yksi mielenkiintoinen jatkotutkimuksen kohde tulevaisuudessa voisi olla niin 

kutsutun Teollisuuden Internetin, Internet of Things, yleistyminen suomalaisessa 

teollisuudessa ja millaisia mahdollisuuksia se voi tuoda mukanaan. Porter ja Hep-

pelmann (2014, s. 4–6) käsittelevät How Smart, Connected Products Are Trans-

forming Competition -artikkelissaan älykkäiden laitteiden vaikutuksia ja mahdol-

lisuuksia kehittyvälle teollisuudelle. Älykkäät laitteet koostuvat kolmesta osasta: 

fyysisistä komponenteista (mekaaniset ja sähköiset ominaisuudet), älykkäistä 

komponenteista (sensorit, tiedon keruu, ohjaus) ja yhteyskomponenteista (portit, 

antennit, yhteydet). Ideana on, että erilaiset tekniset laitteet ja koneet ovat yhtey-

dessä toisiinsa ja voivat keskustella keskenään. Tietoa voidaan jakaa koneelta toi-

selle, koneen käyttäjälle, valmistajalle ja muille tahoille. Teollisuuden Internet 

voisi tuoda mukanaan monia kilpailuetuja, kuten koneiden kasvaneen luotetta-

vuuden sekä käytettävyyden. Älykkäiden koneiden hyödyntäminen vaatii kuiten-

kin yrityksiltä suuria investointeja ja kokonaan uutta teknistä infrastruktuuria. 

Tämän tutkimuksen laitteiden tapauksessa kyseeseen voisi tulla esimerkiksi auto-

maattinen kunnonvalvonta, vikailmoitukset ja koneen toimintahistoriadatan tal-

lennus sekä jakaminen esimerkiksi laitteiden valmistajien kanssa. Tulevaisuudessa 
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Valiokin voi olla kiinnostunut lisäämään ”älyä” laitteisiinsa ja näin saavuttamaan 

kilpailuetua ja säästöjä, joten tätä mahdollisuutta kannattaisi myös tutkia.   
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8 YHTEENVETO 

 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää Valion tuoretuotemeijereiden val-

mistus- ja pakkauskoneiden sekä pakkauskoneiden jälkikäsittelylaitteiden toteutu-

neet pitoajat sekä pitoaikoihin vaikuttavat tekijät. Tutkimuksen kohteena olivat 

Valion Riihimäen, Oulun, Jyväskylän ja Tampereen meijerit. Työ toteutettiin ta-

seeseen ja erillisiin koneluetteloihin tutustumalla sekä haastattelemalla kyseisten 

meijereiden tehtaanjohtajia että muita investoinneista vastaavia henkilöitä. Haas-

tatteluiden avulla saatiin selville, millainen kuva haastatelluilla ihmisillä oli omas-

ta meijeristä ja sen tuotantokoneista suhteessa muihin toimipaikkoihin. Meijereiltä 

saatujen konekohtaisten tietojen avulla saatiin tehtyä meijereiden ja eri koneluok-

kien välistä vertailua. Teemahaastattelut sekä muu tutkimus on toteutettu kesän ja 

syksyn 2014 aikana. Tutkimuksessa esitetyt koneiden tiedot perustuvat meijerei-

den sen hetkiseen tilanteisiin ja tuotantoon.  

Tutkimuksen lähtökohtana oli kolme tutkimuskysymystä. Ensimmäinen tutkimus-

kysymys oli konkreettisten pitoaikojen selvittämistä varten, jotta meijereiden ver-

tailu olisi mahdollista. Tämän jälkeen, toisella tutkimuskysymyksellä haettiin niitä 

syitä, jotka Valiolla eniten vaikuttavat näiden edellä mainittujen pitoaikojen toteu-

tumiseen eri tuotantokonetyypeillä ja itse laitteilla. Kolmannessa tutkimuskysy-

myksessä otettiin enemmän kantaa siihen, minkälaisia muutoksia Valiolla kannat-

taisi nykyisiin toimintatapoihin tehdä. Haastattelujen ja muun yhteydenpidon 

kautta kerättiin työn empiirinen aineisto ja tutkimuksen tulokset. Työn julkisen 

luoteen takia meijereiden prosesseja kokonaisuutena, prosessikaavioita tai tar-

kempia tietoja ei esitetä työssä kuin sillä tarkkuudella, kuin se on lukijalle tarpeen.  

Pitoajat voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään. Tekninen pitoaika on se koneen tai 

laitteen oletettu käyttöaika, jonka kone pysyy toimintakuntoisena ja täyttää sille 

annetun tehtävän. Taloudellinen pitoaika taas on se ajanjakso, jona konetta käyte-

tään ja sen voidaan odottaa tuottavan tuloa yritykselle. Näiden kahden yhdistel-

mää kutsutaan teknistaloudelliseksi pitoajaksi. Teknistaloudellinen pitoaika ottaa 

huomioon ikääntyessä kasvavat ylläpito- ja huoltokulut eli voidaan määritellä se 

ajankohta, jolloin vanha kone kannattaa korvata uudella. Erilaisia koneiden kor-
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vausmalleja on lukuisia. Koneiden korvaamisen suhteen Valiolla on käytössä ta-

paus- eli konekohtainen korvausmalli. Elintarviketeollisuudessa, jossa tuotanto on 

jatkuvaa ympäri vuoden, ei ole mahdollisuutta pitää sellaisia taukoja tuotannossa, 

että useampia koneita voitaisiin vaihtaa samanaikaisesti. Koneita korvataan sitä 

mukaan, mitä niitä tarvitsee korvata.  

Elinkaarinäkökulmasta ajateltuna meijerikoneiden pitoajat ovat hyvin pitkiä, val-

mistuspuolella osalla koneista jopa kymmeniä vuosia. Pakkauspuolella pakkaus-

koneet ja niiden jälkikäsittelylaitteet ovat osittain leasing-koneita eli ne ovat toi-

mittajansa vastuulla elinkaarensa jälkeen, joten Valion ei tarvitse puuttua näiden 

koneiden hävittämiseen. Koneiden käytöstä poistamisen jälkeen toimet vaihtele-

vat. Jos taas ajatellaan laitteiden eri elinkaaren vaiheissa olevia ongelmia ja tätä 

kautta niiden aiheuttamia koneiden vaihtoja, yleensä koneen käyttöönottovaihees-

sa on paljon asetuksista johtuvia ongelmia, erityisesti jos kyseessä on prototyyppi-

laite. Elinkaaren alkuvaiheessa kone korvataan toisella lähinnä, jos laite on vialli-

nen tai tuotantoon tuleekin muutoksia, joihin vanha kone ei enää kykene vastaa-

maan. Lisäksi koneisiin vaihdetaan kuluvia osia. Koneiden ikääntyessä kulumises-

ta johtuvat ongelmat lisääntyvät ja varsinkin leasing-koneita vaihdetaan sopimus-

ten mukaisesti. Pisimmän pitoajan laitteita voidaan ajaa loppuun ja ne vaihdetaan 

vasta kun niiden tekninen pitoaika päättyy. 

Tutkimuksen tuloksena saatiin vertailutuloksia meijereiden tuotantokoneiden pi-

toajoista. Valmistuskoneiden osalta vanhimmat laitteet löytyivät Tampereen mei-

jeriltä. Jyväskylästä löytyvät iältään uusimmat valmistuspuolen koneet. Pakkaus-

koneista vanhimmat olivat Riihimäellä ja nuorimmat Jyväskylässä. Tampereen 

pakkauskoneet olivat myös todella uusia, vaikkakin pitää huomioida, että Jyväs-

kylässä on lähes kaksi kertaa enemmän pakkauskoneita kuin Tampereella.  Tulok-

sen osalta pitää yleensäkin muistaa kuinka erikokoisia nämä laitokset ovat; Riihi-

mäellä on 13 pakkauskonetta, Tampereella viisi. Pakkauskoneiden jälkikäsittely-

laitteista pitoajoiltaan vanhimmat laitteet löytyvät Tampereelta. Ne olivat keski-

määrin yli 19 vuotta vanhoja, mikä on huomattavan pitkä aika verrattuna toisiin 

meijereihin. Uusimpia jälkikäsittelylaitteita olivat Jyväskylän vuonna 2014 hanki-

tut multipakkaajat ja Riihimäellä nyt asennuksessa olevat rullakonpurkajat. Van-
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hin yksittäinen, eritelty ja nykyisin vielä käytössä oleva laite tutkimuksen piirissä 

oli Riihimäen meijerillä oleva G15-pikaripakkauskone, joka on vuodelta 1980. 

Myös osa säiliöistä oli peräisin 80-luvulta. Lisäksi eri meijereillä oli paljon laittei-

ta, etenkin erilaisia säiliöitä, joiden tiedettiin olevan peräisin 70–80-luvuilta, mutta 

joiden tarkkoja hankinta-ajankohtia ei tiedetty.  

Kokonaisuudessaan Valion tuoretuotemeijereistä uusimmat valmistus-, pakkaus- 

ja pakkauskoneiden jälkikäsittelykoneet ovat Jyväskylän meijerillä. Kaikista tuo-

tantokoneryhmistä se häviää ainoastaan pakkauskoneiden jälkikäsittelylaitteissa 

Riihimäelle hieman, muissa sen pitoajat ovat alhaisimmat. Meijerillä on uudistettu 

esimerkiksi koko sen valmistusprosessi laitteineen vuonna 2003, ja tämän jälkeen 

on vielä tehty uusiakin konevaihdoksia, esimerkiksi ESL-tuotannon aloittamisen 

takia. Lähinnä säiliöiden osalta löytyy vanhempaa kalustoa. Vastaavasti kokonai-

suutena vanhin laitoksista on Tampere, jonka osalta varsinkin valmistuskoneet ja 

pakkauskoneiden jälkikäsittelylaitteet vanhentavat keskiarvoa. Itse pakkauskoneet 

Tampereella ovat hyvin uusia, johtuen ESL-tuotannon aloittamisesta.  

Keskimäärin tutkimuksessa nykyisille valmistuskoneille saatiin pitoajaksi 12,6 

vuotta, pakkauskoneille 7,5 vuotta ja pakkauskoneiden jälkikäsittelylaitteille 12,2 

vuotta. Kaikille tuotantokoneille yhteinen pitoaikojen keskiarvo on 10,8 vuotta. 

Todellisuudessa koneiden pitoajat ovat tätä korkeampia, koska kaikista koneista ei 

saatu tietoja ja meijereiltä arvioitiin, että juuri ne laitteet, joilta hankinta-

ajankohdat puuttuvat, olisivat vanhimpia koneita. Tällä ei kuitenkaan ole kovin 

suurta merkitystä, sillä mukana on kuitenkin kattava määrä eri tuotantokoneita eri 

koneluokista ja eri toimipaikoista. Lopulta yhteenlaskettu kokonaispitoaika jäi 

kuitenkin hyvin lähelle kirjanpidon kymmenen vuoden poistoaikaa, toisin kuin 

työn alussa arveltiin. 

Yleisin syy koneiden vaihtamiseen ja tätä kautta pitoajan määräytymiseen Valion 

tuoretuotemeijereillä on laitteen tekninen kunto, varaosien saatavuus/koneen päi-

vitettävyys ja muuttuvat hygieniavaatimukset sekä pelko siitä, ettei nykyinen kone 

enää täytä riittäviä hygieniavaatimuksia. Vaikka koneita huolletaan säännöllisesti 

sekä kuntoon perustuvasti että kalenterin mukaan, tulee jokainen kone jossain 

vaiheessa elinkaarensa päähän. Markkinalähtöiset syyt koneiden vaihtamisille 
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jäivät tutkimuksessa melko vähäisiksi; lähinnä tätä tapahtuu pakkauskoneiden 

kohdalla, kun tuotteen pakkauskoko muuttuu. ESL-tuotannon aiheuttamat muu-

tokset ja konevaihdot voidaan toisaalta nähdä markkinalähtöisiksi syiksi. Pak-

kauskoneita ei ole tapana niin sanotusti ajaa loppuun yhtä usein kuin valmistusko-

neita. Poikkeuksen tähän muodostivat lähinnä muutamat pikaripakkauskoneet. 

Kapasiteetin loppumisen takia ei ole tarvinnut koneita vaihtaa, sillä kaikilla neljäl-

lä tutkitulla meijerillä on olemassa jopa ylimäärin kapasiteettia perustuotteiden 

valmistamisessa.  

Eniten työtä diplomityössä aiheutti eri tuotantokoneiden tietojen saaminen kaikilta 

meijereiltä ja varsinkin syiden analysoiminen korvauspäätösten taustalla. Monista 

vanhemmista laitteista oli hyvin vähän tai ei ollenkaan tietoa saatavilla. Tutki-

muksen tuloksista kävi ilmi, ettei elinkaarensa loppuvaiheessa olevalla ja käytöstä 

poistetulla tuotantokoneella ole juuri minkäänlaista käyttöä tai myyntimarkkinoi-

ta. Myyjällä on vastuu myös myynnin jälkeen siitä, että laite toimii, kuten sen on 

luvattu toimivan. Kun kyseessä on elintarviketeollisuus, tämä muodostaa liian 

suuren riskin esimerkiksi hygieniamääräysten täyttymisen suhteen. Tämän takia 

pitoajan tullessa täyteen menee moni kone romutettavaksi tai joissain tapauksissa 

jää käyttämättömänä varastoon. Leasing-koneiden kohdalla käytettyjen koneiden 

markkinoinnista eteenpäin tai mahdollisesta romuttamisesta vastaa leasing-myyjä 

itse.  

Vertailutuloksia meijeri- tai muilla teollisuudenaloilla oleviin koneiden pitoaika-

tutkimuksiin tieteellisissä julkaisuissa on vähän tarjolla. Tämä kertoo siitä, ettei 

asiaa ole kovinkaan paljon tutkittu tieteellisellä tasolla, eivätkä yritykset mielel-

lään julkaise omia selvityksiään julkisesti. Pitoaikoja ei muutenkaan seurata kovin 

paljoa. Yritys itse tai vaihtoehtoisesti leasing-koneen toimittaja kyllä seuraa esi-

merkiksi käyttötunteja. Vertailutuloksia tarjoavat esimerkiksi verovirastojen te-

kemät kokemusperäiset selvitykset, jotka ovat tarkoitettu hyödynnettäviksi laittei-

den poistojen suunnittelussa yrityksessä. Tämä hankaloitti Valion tulosten vertai-

lua. Yleisesti ottaen Valion tuotantokoneiden pitoajat olivat lyhyempiä tai kor-

keintaan yhtä pitkiä kuin vertailevissa tutkimuksissa. 
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Jatkossa Valion kannattaisi kiinnittää entistä enemmän huomioita juuri yhdenmu-

kaiseen ja ajan tasalla olevaan pitoaikojen seurantajärjestelmään. Myös vuosittai-

set kirjanpidolle tehtävät tuotantokonetarkastukset kannattaisi jatkossa tehdä use-

amman henkilön voimin, jolloin virheiden mahdollisuus vähenisi ja tietämys lai-

tekannan tilasta olisi parempi. Jyväskylän meijerin mallin mukaiset, ajantasaiset 

kuvat eri meijerien valmistus- ja pakkaussaleista laitteineen jokaisesta meijeristä 

olisivat selkeitä tapoja esittää meijerien toiminta. Näihin kuviin voitaisiin linkittää 

sitten Excel-tiedostot, joissa eri koneiden tiedot, esimerkiksi juuri hankinta-ajat, 

olisivat tarkemmin esitetty. Kuvaan olisi merkitty selkeästi laitteille tunniste, jolla 

kuka tahansa Exceliin tutustuva saisi siitä tarkemmat tiedot.  Vaihtoehtoisesti voi-

taisiin hyödyntää valmiita kunnossapito-ohjelmistoja, joihin tiedot voitaisiin syöt-

tää.  
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LIITTEET 

Liite 1/2 Haastattelukysymykset tehtaanjohtajille ja investointivastaaville 

Taustatiedot: 

 Kuvaile lyhyesti meijeriä ja sen toimintaa 

o Perustettu, mahdolliset laajennukset, henkilöstömäärä  

o Tuotantolinjat ja tuotteet 

o Merkittävimmät investoinnit 

o Vuosittainen investointimäärä, kuinka paljon siitä tuotantokoneisiin? 

 Työtehtävät 

 

Konekanta: 

 Kuvaile käytössä olevaa konekantaa (valmistus- ja pakkauskoneet) 

o Mitä tuotantokoneisiin luetaan? 

o Koneiden ja linjastojen lukumäärä. Kuinka monta valmistuskonetta ja 

pakkauskonetta? 

o Vanhimmat käytössä olevat koneet 

o Uusimmat hankinnat 

o Vuosittaiset kunnossapitokustannukset 

 Leasing-koneet 

o Tetran ja Elopakin koneet 

o Lukumäärä 

o Sopimusten kestot 

 Konekalustoluettelo meijerin tasolta (SAP) 

 

Pitoajoista yleisesti: 

 Pitoajan käsite 

 Seurataanko koneiden pitoaikoja? 

o Jos seurataan, miten, kuinka usein, kuka seuraa? 

(jatkuu) 

 



 

 

 

     (liite 1 jatkoa) 

 Oma näkemys konekannan iästä? 

o Mihin suuntaan on kehittynyt? 

 Eroja valmistuskoneiden ja pakkauskoneiden välillä 

 

Myynnit, romutukset ja käytöstä poistamiset: 

 Myydyt koneet 

 Romutetut koneet 

 Käytöstä poistetut, varastossa olevat koneet 

 Koneiden siirrot eri toimipaikkojen välillä, lopetetuista laitoksista 

 Tiedonkulku muutoksista Valiolle 

 

Koneiden korvaaminen: 

 Yleisin koneen vaihtamisen syy 

 Koneiden toimittajat 

 Haastaja-puolustaja tai joku muu vertailutapa, joukkokorvaamiset 

 Markkinalähtöiset syyt koneiden vaihtamiseen 

 Epäonnistuneet projektit 

 Korkkipakkaukset ja muut uudistukset, jotka ovat aiheuttaneet koneiden vaih-

toja 

 

 

Kokemuksia: 

 Uusia tuotteita? 

 Kuinka paljon pakkaustavan muutos (vanhoista pakkauksista korkkipaukkauk-

siin) vaikutti konekannan uusimiseen?  

o Milloin ensimmäinen korkkikone on tullut Riihimäelle? 

 Onko ollut muita markkinalähtöisiä syitä, joiden takia kone on jouduttu vaih-

tamaan muuten kuin pitoajan loppumisen takia 

(jatkuu) 



 

 

 

(liite 1 jatkoa) 

o Teknologian muutos, kapasiteetin kehittyminen, pakkaustavan tai jake-

lutavan muutos 

 Siirtoja toimipaikkojen välillä, suljettavista laitoksista muihin? 

o Oulu/Riihimäki järjestelyt, Kouvolan lopettaminen, fuusiot eri  

Tulevaisuuden näkymät: 

 Millaisia investointeja on tulossa seuraavan vuoden tai kahden aikana konei-

siin? 

o Meneillään olevat investointihankkeet 

o Suunnitellut investoinnit 

  



 

 

 

Liite 2/2 Haastattelukysymykset muille  

Taustatiedot: 

 Kuvaile lyhyesti tehtävää Valiolla. 

 Työtehtävät 

 

Konekanta: 

 Tiedot konekannasta eri meijereillä 

 

Pitoajoista yleisesti: 

 Pitoajan käsite 

 Seurataanko koneiden pitoaikoja? 

o Jos seurataan, miten, kuinka usein, kuka seuraa? 

 Oma näkemys konekannan iästä 

o Mihin suuntaan ikärakenne on kehittynyt? 

 

Myynnit, romutukset ja käytöstä poistamiset: 

 Myydyt koneet 

 Romutetut koneet 

 Käytöstä poistetut, varastossa olevat koneet 

 Koneiden siirrot eri toimipaikkojen välillä, lopetetuista laitoksista 

 Tiedonkulku muutoksista Valiolle 

 

Koneiden korvaaminen: 

 Yleisin koneen vaihtamisen syy 

 Koneiden toimittajat 

 Haastaja-puolustaja tai joku muu vertailutapa, joukkokorvaamiset 

 Markkinalähtöiset syyt koneiden vaihtamiseen 

 Epäonnistuneet projektit 

 Korkkipakkaukset ja muut uudistukset, jotka ovat aiheuttaneet koneiden vaih-

toja 

(jatkuu) 
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Tulevaisuuden näkymät: 

 Millaisia investointeja on tulossa seuraavan vuoden tai kahden aikana konei-

siin? 

o Meneillään olevat investointihankkeet 

o Suunnitellut investoinnit 



 

 

 

Liite 3/3 Esimerkkilasku pitoaikojen keskiarvojen laskemisesta 

Meijeri: X 

Alla esitetään yksinkertaistettujen esimerkkilaskujen avulla, kuinka luvussa kuusi 

(Tulokset) saadut pitoaikojen keskiarvot on laskettu. Tiedot esitetään samalla 

tarkkuudella kuin kirjallisessa osuudessa työn julkisen luonteen takia. Esimerkiksi 

homogenisaattorit on esitetty irrallaan muista laitteista, eivätkä niiden järjestys-

numerot vastaa oikeita numeroita.  

Kaava 1: = laitteiden hankintavuosien summa / laitteiden lukumäärä                  (1) 

Kaava 2: = nykyinen vuosi (2014) - hankintavuoden keskiarvo                   (2) 

 

Taulukko 1. Valmistuskoneet 

Laite Hankintavuosi 

Homogenisaattori 1 2003 

Homogenisaattori 2 2003 

Homogenisaattori 3 2003 

Homogenisaattori 4 2003 

Homogenisaattori 5 2003 

Homogenisaattori 6 2003 

  

Separaattori 1 2003 

Separaattori 2 2003 

Separaattori 3 2003 

  

Lämmönvaihdin 1 2014 

Lämmönvaihdin 2 2014 

Lämmönvaihdin 3 2014 

Lämmönvaihdin 4 2003 

Lämmönvaihdin 5 2003 

Lämmönvaihdin 6 2003 

Suhteutusasemat: 12 kpl 2003 

(jatkuu) 
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ESL: ei esitetä laitteita 2003 

  

Kermasäiliö 1 2003 

Kermasäiliö 2 2003 

Kermasäiliö 3 2003 

Kermasäiliö 4 2003 

Kermasäiliö 5 2003 

Kermasäiliö 6 2003 

Kermasäiliö 7 2003 

Kermasäiliö 8 2003 

Kermasäiliö 9 2003 

Piimäsäiliö 1 2003 

Piimäsäiliö 2 2003 

Piimäsäiliö 3 2003 

Piimäsäiliö 4 2003 

Piimäsäiliö 5 2003 

Piimäsäiliö 6 2003 

Piimäsäiliö 7 2003 

Piimäsäiliö 8 2003 

Välisäiliö 1 2003 

Välisäiliö 2 2003 

Välisäiliö 3 2003 

Hankinta-aika keskimäärin (vuosi): 2003,9 

Pitoaika keskimäärin (vuotta): 10,1 

 

 

 

(jatkuu) 
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Taulukko 2. Pakkauskoneet 

Laite Hankintavuosi 

Harjapakkauskone 1 2014 

Harjapakkauskone 2 2011 

Harjapakkauskone 3 2011 

Harjapakkauskone 4 2013 

Harjapakkauskone 5 2006 

Harjapakkauskone 6 2004 

  

Top-pakkauskone 2012 

  

Novobox-pakkauskone 2008 

Hankintavuosi keskimäärin (vuosi): 2009,9 

Pitoaika keskimäärin (vuotta):  4,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(jatkuu) 
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Taulukko 3. Jälkikäsittelylaitteet 

Laite Hankintavuosi 

Multipakkari 19 2013 

Laatikkopakkari 18 2012 

Rullakkopakkari 30 2012 

Laatikkopakkari 28 2012 

Multipakkari 1 2014 

Multipakkari 2 2014 

Laatikkopakkari 20 2012 

Laatikkopakkari 21 2012 

Kartonointikone 22 2012 

Rullakkopakkari 4 1995 

Laatikkopakkari 4 1990 

Laatikkopakkari 6  1992 

Laatikkopakkari 7 1990 

Laatikkopakkari 8 1994 

Laatikkopakkari 9 1996 

Laatikkopakkari 10 1990 

Laatikkopakkari 19 2013 

Rullakkopakkari 11 2004 

Laatikkopakkari 13 2004 

Rullakkopakkari 14 2004 

Laatikkopakkari 15 2004 

Kartonointikone 16 2003 

Kartonointikone 17 2006 

Kartonointikone (1,5 l) 2013 

Jälkipakkausrobotti 2001 

  

Pakkauslaatikon muodostaja (Novo) 2013 

 (jatkuu) 
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Kiertopesuyksikkö PK6 ja PK7 2000 

Kiertopesuyksikkö (varastossa) 2007 

Kiertopesuyksikkö Tetra Top 2011 

Tetra Top X 2012 

  

Granulointilaite Tetra Top 2012 

Korkituskone Tetra Top 2012 

Korkkiapplikaattori 1 2013 

Korkkiapplikaattori 2 2013 

Hankintavuosi keskimäärin (vuosi): 2005,7 

Pitoaika keskimäärin (vuotta): 8,3 

 


