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Tässä diplomityössä tutkittiin kunnossapidon työnsuunnittelua ja käyttäjäkeskeistä 

kunnossapitoa eli ODR:ää (Operator Driven Reliability) Ovako Imatran terästehtaalla. Työ 

sisältää teoriaosuuden kunnossapidosta, tutkimusosuuden ja kunnossapidon nykytilan 

analysoinnin Ovako Imatran tehtaalta. Työn tavoitteena oli parantaa kunnossapidon 

työnsuunnittelua kehittyneiden käytäntöjen avulla ja muodostaa kuva ODR:n toteuttamisen 

kannattavuudesta ja vaatimuksista. Työn tutkimusosuudessa suoritettiin kyselytutkimuksia 

ja case-esimerkkejä. 

 

Kunnossapidon työnsuunnittelulla tarkoitetaan ennen työtä suoritettavia toimenpiteitä, 

kuten varaosien ja materiaalien tilaamista, työohjeiden luomista ja turvallisuustekijöiden 

huomioimista. Työnsuunnittelussa tulee huomioida myös, milloin työ voidaan suorittaa, 

kauanko työn arvioidaan kestävän ja millaista osaamista työn suorittaminen vaatii. 

Seisokkisuunnittelussa työn ositus ja keston arviointi on tärkeää, jotta seisokin 

aikatauluttaminen voidaan suorittaa. Aikatauluttamisen avulla seisokista saadaan 

muodostettua projektimainen kokonaisuus, jota voidaan hallita ja seurata aiempaa 

tehokkaammin. 

 

ODR:n toteuttaminen voidaan aloittaa koneiden ja laitteiden puhdistamisella ja 

tuotantohenkilöstön suorittamalla puhdistus- ja tarkastustoiminnalla. ODR:n avulla 

voidaan saavuttaa vikaantumisen aikaisempaa havainnointia, häiriöherkkyyden 

pienentymistä ja parantunutta tuottavuutta. ODR:n kokonaisvaltainen käyttöönotto vaatii 

johdon tuen ja koko henkilöstön sitoutumisen ohjelman toteuttamiseen. 
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This master`s thesis was made for Ovako Imatra steelworks to research work planning for 

maintenance and operator driven reliability (ODR). Thesis consists of theory of 

maintenance, qualitative research conducted with surveys and current state analysis of the 

maintenance in Ovako Imatra steelworks. The main target of this thesis was to improve 

work planning with the developed processes and to investigate the requirements and 

profitability of implementing ODR.  

 

Maintenance work planning includes all the procedures that need to be done before a 

maintenance work is performed. Planner orders spare parts and materials, creates work 

instructions and defines special safety requirements. Work planning also consists of 

evaluating the duration of maintenance work, timeframe when the work can be performed 

and what special skills the work requires. Defining job steps and scheduling is important 

when planning a shutdown. Scheduling makes the shutdown more like a project that can be 

controlled more effective.  

 

Implementing ODR can be started with inspections and cleaning machines by operators. 

ODR aims at increasing total uptime, decreasing maintenance costs and unplanned 

downtime. Overall implementing of ODR requires support of senior management and 

commitment of the whole organization. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tässä työssä käsitellään kunnossapitoa ja kunnossapidon työnsuunnittelua. 

Teoriaosuudessa keskitytään käyttäjäkeskeisen kunnossapidon ODR:n (Operator Driven 

Reliability) ja kunnossapidon työnsuunnittelun käsittelemiseen. Työ suoritetaan Ovako 

Imatran terästehtaalle kone- ja laitekunnossapidon osastolle. 

 

1.1 Työn taustaa 

Terästeollisuus on ollut suuren myllerryksen keskellä viimeisen vuosikymmenen aikana. 

Teräksen ylituotanto ja Kiinan aggressiivisesti hinnoiteltu vientiteräs ovat polkeneet 

teräksen hintaa alaspäin ja asettaneet Euroopan terästeollisuudelle ongelmia. Epävarma 

taloudellinen tilanne on puolestaan asettanut teollisuudelle uudet haasteet toiminnan 

tehostamiseksi.  

 

Kunnossapito on puolestaan yksi haasteellisimpia prosesseja teollisuuden muuttuvassa 

maailmassa. Kehittyneet laitteet, uudet tekniikat ja trendi ulkoistamiseen viestivät 

kunnossapidon kehittämisen tarpeesta. Kunnossapito nähdäänkin yhä useammin lisäarvon 

tuottajana kuin välttämättömänä pahana. Arvostus kunnossapitoon on nousussa ja 

kilpailukykyä haetaan yhä enemmän kunnossapidon osalta. Tämä mahdollistaa 

kunnossapidon kehittämisen, mutta asettaa sen myös paineeseen. 

 

1.2 Työn rakenne 

Tämä työ koostuu kunnossapitoa käsittelevästä teoriaosuudesta, tutkimusosuudesta, case-

esimerkeistä sekä johtopäätöksistä ja pohdinnasta. Teoriaosuudessa syvennytään 

kunnossapidon työnsuunnitteluun sekä ODR:ään. Tutkimusosuudessa analysoidaan 

kyselytutkimuksia asenteista ODR:ää kohtaan ja kunnossapidon työnsuunnittelun 

haasteista. Resurssipohjaista työnsuunnittelua ja ODR:n käyttökohdetta käsitellään case- 

esimerkkien avulla. Työnsuunnittelun ongelmakohdat tuodaan esiin tehtaan kunnossapitoa 

käsittelevässä kappaleessa ja ratkaisuehdotukset sekä jatkokehitystoimenpiteet esitetään 

johtopäätöksissä ja pohdinnassa. 
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1.3 Ovako-konserni 

Oy Ovako Ab on vuonna 2005 yritysfuusiossa perustettu koneenrakennusteräksiä 

valmistama konserni, jonka pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, Ruotsissa. Vuodesta 2010 

asti yrityksen on omistanut pääomasijoitusyhtiö Triton. Ovako työllisti vuonna 2016 

yhteensä noin 2800 henkilöä ja yhtiön liikevaihto oli 781 miljoonaa euroa. 

Tuotantolaitoksia yhtiöllä on yhteensä 10 paikkakunnalla ja edustusta yli 30 maassa 

Pohjois-Amerikkaa, Eurooppaa ja Aasiaa myöten. (Ovako yrityksenä 2017.) 

 

1.3.1 Ovako Imatra Oy Ab 

Imatralla Vuoksen varressa sijaitsevalla terästehtaalla on pitkät perinteet teräksen 

valmistuksesta. Terästä aloitettiin valmistamaan tehtaalla jo vuonna 1937. Tehtaan 

pääraaka-aineena käytetään rautaromua, josta valmistetaan 25–200 millimetrin paksuisia 

pyörö- ja neliötankoja. Nykypäivänä Imatran terästehtaalla tuotetaan noin 250:tä eri 

teräslajia auto-, konepaja- ja laakeriteollisuuteen. (Imatra 2017.) Kuvassa 1 nähdään Ovako 

Imatran terästehdas lintuperspektiivistä kuvattuna. 

 

 

Kuva 1. Ovako Imatran terästehdas (Ovako 2016a). 
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1.4 Kunnossapito Suomessa 

Kunnossapito Suomessa on merkittävä työllistäjä ja talouteen vaikuttava tekijä, joka 

työllistää Suomessa noin 200 000 henkilöä (Järviö et al. 2007, s. 26). Kunnossapito 

aiheuttaa yrityksissä kolmanneksi eniten kustannuksia raaka-aine- ja pääomakustannusten 

jälkeen (Mikkonen et al. 2009, s. 41). Kunnossapidon kustannukset jakautuvat lajeittain 

kuvan 2 mukaisesti. Häiriökorjaukset ovat 35 prosenttia, ehkäisevä kunnossapito 34 

prosenttia, muu suunniteltu kunnossapito 16 prosenttia ja parantava kunnossapito 15 

prosenttia kunnossapidon kustannuksista. 

 

 

Kuva 2. Kunnossapidon kustannusten jaottelu kunnossapitolajeittain (mukaillen Järviö et 

al. 2007, s. 28). 

 

1.5 Työn tavoitteet, rajaukset ja tutkimusmenetelmät 

Työn päätavoitteena on löytää keinoja, jotka parantavat kunnossapidon toimintaa 

kehittyneen työnsuunnittelun ja käyttäjäkeskeisen kunnossapidon avulla. Nykyisin 

työnsuunnittelua suoritetaan liikaa lyhyellä tähtäimellä eikä juurisyiden löytämiseen 

keskitytä tarpeeksi. Työssä tutkitaan työnsuunnittelun haasteita ja pyritään löytämään 

oikeita toimintatapoja parempaan työnsuunnitteluun. Työssä tutkitaan myös 

kunnossapitostrategiaa ja keskitytään ODR:n tuomiin hyötyihin ja mahdollisuuksiin. 

 

Työn tavoitteena oli myös saada seisokkisuunnittelua selkeämmäksi sekä yhteneväksi 

organisaation sisällä. Kunnossapidon ja tuotannon yhteistyötä parannetaan parempien 

Häiriökorjaukset 
35 % 

Ehkäisevä 
kunnossapito 

34 % 

Muu suunniteltu 
kunnossapito 

16 % 

Parantava 
kunnossapito 

15 % 

Kunnossapidon kustannukset 
kunnossapitolajeittain 
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palaverikäytäntöjen myötä ja vastuualueita kohdennetaan tarkemmin. Yhteisiä 

toimintatapoja ja malleja pyritään löytämään työn case-osuudessa. Case-osuus rajataan 

koskemaan ainoastaan mekaanista kunnossapitoa.  

 

Työn teoriaosuudessa tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista tutkimusta, jossa 

lähdetietona käytetään kirjallisuutta sekä tieteellisiä tutkimuksia. ODR:n asenteita ja 

kunnossapidon työnsuunnittelua tutkitaan kyselytutkimusten avulla, jotka suoritetaan 

tehtaan eri osastoilla käyttöhenkilöstölle ja toimihenkilöille. 
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2 KUNNOSSAPITO TEOLLISUUDESSA 

 

   

Tässä kappaleessa käsitellään kunnossapitoa erityisesti teollisuuden kannalta. 

Kunnossapidon määritelmän ja perusterminologian käsittely antaa pohjan kunnossapidon 

perusteille. Kappaleen lopussa käsitellään myös kunnossapidossa käytetyt aikamääreet 

lyhenteineen. 

 

2.1 Kunnossapidon vaikutus 

Kunnossapito aiheuttaa suuria kustannuksia yritykselle, mutta kunnossapidon positiivinen 

vaikutus yrityksen kannattavuuteen tulee aina muistaa kunnossapitokustannuksista 

puhuttaessa. Kunnossapitoon sijoitettu pääoma parantaa käytettävyyttä, lisää turvallisuutta, 

jatkaa koneiden elinikää ja näin ollen vaikuttaa yrityksen tulokseen. (Järviö et al. 2007, s. 

12–13.) Kunnossapito on kehittynyt vuosikymmenien aikana merkittävästi muuttuvan 

toimintaympäristön myötä (Järviö & Lehtiö 2012, s. 27). Taulukossa 1 on lueteltu 

tarkemmin kunnossapidon vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan. Taulukossa mainittu 

goodwill tarkoittaa yrityksen aineetonta arvoa. 

 

Taulukko 1. Kunnossapidon vaikutus liiketoimintaan (mukaillen Järviö et al. 2007, s. 23). 

TULOKSENA KASVU Vaikutus 

Tuotteen laatu Parempi hinta 

Käytettävyys Lisämyynti 

Toimitusvarmuus Asiakastyytyväisyys 

Eliniän jatkaminen Sijoitetun pääoman tuotto 

Laitoksen imago Työvoiman saanti, osakkeen arvo, goodwill 

KUSTANNUSTEN SÄÄSTÖNÄ  

Energian säästö Laadukkaat laitteet ja säädöt 

Raaka-aineet Hylky- ja susituotteet 

Osaamisen siirto uuteen investointiin Kokemuksen hinta 

Organisaation laadukas toiminta Kunnossapidon tehokkuus ja ammattitaito 
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Taulukko 1 jatkuu. Kunnossapidon vaikutus liiketoimintaan (mukaillen Järviö et al. 2007, 

s. 23). 

YHTEISKUNNAN KANNALTA  

Raaka-aineiden käyttö Luonnonvarat 

Turvallisuus Tapaturma-alttius ja omaisuusvahingot 

Ympäristöarvot Jäte- ja ympäristövaikutukset, kierrätys 

Ammattitaito (koulutus) Työllisyys 

Kasvu Työllisyys, verotulot  

Infrastruktuuri Paremmat toimintaedellytykset 

 

2.2 Määritelmä 

Kunnossapito voidaan määritellä usealla eri tavalla. EU:n alueella kunnossapidon termistö 

ja käsitteet ovat määritelty standardissa SFS-EN 13306. Standardin SFS-EN 13306 (2010, 

s. 8.) mukaan kunnossapito määritellään seuraavasti: ”kaikki koneen elinjakson aikaiset 

tekniset, hallinnolliset ja liikkeenjohdolliset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on ylläpitää 

tai palauttaa koneen toimintakyky sellaiseksi, että kone pystyy suorittamaan halutun 

toiminnon.” 

 

Suomessa toimivan PSK Standardisointiyhdistyksen laatima standardi PSK 6201 (2011, s. 

2.) määrittelee kunnossapidon puolestaan seuraavasti: ”Kunnossapito on kaikkien niiden 

teknisten, hallinnollisten ja johtamiseen liittyvien toimenpiteiden kokonaisuus, joiden 

tarkoituksena on säilyttää kohde tilassa tai palauttaa se tilaan, jossa se pystyy suorittamaan 

vaaditun toiminnon sen koko elinjakson aikana.” 

 

Määritelmät eivät poikkea toisistaan merkittävästi. Kunnossapito nähdään siis asioina, 

jotka pyrkivät saamaan kohteen suorittamaan siltä vaaditun toiminnon. Kunnossapito on 

käsitteenä hyvin laaja ja se on myös paljon muuta kuin konkreettista korjaustyötä. SFS-EN 

standardit on EU:n laatimia ja ovat voimassa EU:ssa, kun taas PSK on kansallinen 

standardisointiyhdistys, joka toimii Suomessa SFS-EN standardien kanssa harmoniassa. 

(Järviö et al. 2007, s. 32–33.) 
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2.3 Peruskäsitteet ja terminologia 

Tässä kappaleessa on määritelty kunnossapitoon ja tuotantoon liittyviä peruskäsitteitä. 

Kappaleen tarkoitus on selventää termejä ja antaa lukijalle pohjatiedot keskeisimmistä 

kunnossapitoa koskevista käsitteistä.  

 

2.3.1 Käyttö 

Käytöllä tarkoitetaan tuotannon toteuttamista alhaisimmalla tasolla, kuten 

prosessinohjausta ja koneiden sekä laitteiden käyttöä. Käyttöön luetaan mukaan myös 

asetusajat, eli esimerkiksi prosessin vaihtoyksiköiden tai työkalujen vaihdot. (PSK 6201 

2011, s. 3.) 

 

2.3.2 Käynnissäpito 

Käynnissäpidosta puhuttaessa käytön lisäksi tuotantohenkilöstön tehtäviin voi kuulua 

kunnossapitoon miellettäviä tehtäviä kuten puhdistukset, voitelut, asetukset sekä 

kunnonvalvonta. (PSK 6201 2011, s. 3.) Käynnissäpidolliset toimenpiteet liittyvät vahvasti 

käyttäjäkeskeisen kunnossapidon perustehtäviin. 

 

2.3.3 Käytettävyys 

Käytettävyydellä mielletään laitteen tilaa, jolloin se pystyy suorittamaan siltä vaaditun 

toiminnon olettaen, että siihen vaaditut resurssit ovat käytettävissä. Käytettävyys 

muodostuu toimintavarmuuden, kunnossapidettävyyden ja korjattavuuden 

yhteisvaikutuksesta ja sitä käytetään myös suureena. (SFS-EN 13306 2010, s. 12.) 

 

2.3.4 Vikaantuminen 

Vikaantuminen tapahtuu, kun kone tai laite menettää sen kyvyn suorittaa siltä vaadittu 

toiminta eli siihen tulee vika. Kunnossapitolajit voidaan myös jakaa vikaantumisen 

ajankohdan mukaan eri pääryhmiin. (SFS-EN 13306 2010, s. 14.) Kunnossapitolajeja 

tarkastellaan tarkemmin kappaleessa 3. 

 

Vikaantumisen loppuhetken tapahtumia voidaan kuvata P-F-käyrällä. Piste P kuvaa 

pistettä, jolloin vikaantuminen havaitaan. Kyseistä kohtaa kutsutaan myös oirehtivaksi 

viaksi (Potential failure). Piste F on puolestaan piste, jossa laite vikaantuu toiminnallisesti. 
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Kuvassa 3 nähdään P-F-jakso, joka kuvaa vian havaitsemisen ja laitteen toiminnallisen 

vikaantumisen välistä aikaa. (Moubray 1997, s. 144.) 

 

Kuva 3. P-F käyrä (Järviö 2000, s. 64). 

 

Vian havaitseminen ajoissa voi olla hyvin merkittävää käytettävyyden, 

korjauskustannusten ja turvallisuuden kannalta. P-F-jaksolla havaittu oirehtiva vika 

voidaan tietyissä tapauksissa estää erityisillä toimenpiteillä. Tämä on mahdollista, jos 

jakson pituus on tarpeeksi pitkä ja kuntoon perustuvat tarkastukset suoritetaan P-F-jaksoa 

tiheämmin. (Järviö 2000, s. 64–68.)  

 

2.3.5 Seisokki 

Seisokki on tuotannon keskeytyminen joko suunnitelmallisesti tai häiriön aiheuttamana 

(Gulati 2009, s. 91). Tuotannon keskeytyminen on aina kallista tehtaalle, joten seisokin 

mahdollisimman tehokas hyödyntäminen on tärkeää. Taulukossa 2 on määritelty 

teollisuuden seisokkien suuntaa-antavat päivähinnat eri teollisuudenaloille. (Helle 2006, s. 

6.) 
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Taulukko 2. Teollisuuden seisokkikustannukset päivässä (Helle 2006, s. 6). 

Seisokkikustannushinta / päivä Teollisuudenalat 

300 000 € Ydinvoimalaitos 

200 000 € Sellu- ja paperiteollisuus 

150 000 € Metallin jalostusprosessi 

100 000 € Kemikaalitehdas 

100 000 € Hiilivoimalaitos 

100 000 € Kaivos 

50 000 € Öljynjalostamo 

 

2.4 Aikakäsitteet 

Vikaantumisten väliset aikakäsitteet auttavat ymmärtämään käytettävyyteen vaikuttavia 

tekijöitä. Kuvassa 4 on esitetty vikaantumisten välillä olevia aikakäsitteitä janamuodossa. 

Keskeisimpiä aikakäsitteitä ovat keskimääräinen vikaväli MTBF, keskimääräinen 

vikaantumisaika MTTF ja keskimääräinen korjausaika MTTR. Aikakäsitteiden lyhenteet 

on avattu taulukossa 3.  

 

 

Kuva 4. Kunnossapidon aikakäsitteet (Juva & Gustavson 1996, s. 27). 
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Taulukko 3. Kunnossapitoaikamääritelmien lyhenteet (mukaillen PSK 6201, s. 30).  

Lyhenne Englanninkielinen sana Suomennos 

F Failure Keskeytyksen aiheuttaja, vika tai vaurio 

MTBF Mean time between failure Keskimääräinen vikaväli 

MODT Mean operate-down time Keskimääräinen käytöstä johtuva viiveaika 

MLDT Mean logistic delay time Keskimääräinen logistinen viiveaika 

MTTR Mean time to repair Keskimääräinen vian korjausaika 

MPDT 
Mean preventive maintenance down 

time 

Keskimääräinen pysäytyksen vaatima 

huoltoaika 

MIT Mean idle time Keskimääräinen tyhjäkäyntiaika 

MOT Mean operational time Keskimääräinen tuotantoaika 

MWT Mean waiting time Keskimääräinen odotusaika 

MTTM Mean time to maintain Keskimääräinen kunnossapitoaika 

MTTF Mean time to failure Keskimääräinen vikaantumisaika 

MDT Mean down time Keskimääräinen seisokkiaika 

MUT Mean up time Keskimääräinen käyttökelpoisuusaika 

MRMT Mean running maintenance time Keskimääräinen käytön aikainen huoltoaika 
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3 KUNNOSSAPITOLAJIT JA -STRATEGIAT 

 

 

Standardi SFS-EN 13306 jaottelee kunnossapidon kahteen suureen pääryhmään riippuen 

onko kohde vikaantunut. Ennen vikaantumista tapahtuva kunnossapito on suunniteltua 

kunnossapitoa, kun taas vikaantumisen jälkeen häiriökorjausta. Ehkäisevä kunnossapito 

käsittää kuntoon perustuvan ja jaksotetun kunnossapidon. Korjaava kunnossapito 

puolestaan tapahtuu joko siirrettynä tai välittömänä korjauksena. Kuvassa 5 esitellään 

hierarkia kunnossapidon kokonaisnäkymästä. (SFS-EN 13306 2010, s. 34.)  

 

 

Kuva 5. Kunnossapidon kokonaisnäkymä (mukaillen SFS-EN 13306 2010, s. 34). 

 

Standardi PSK 7501 puolestaan käsittelee kunnossapidon lajittelua samantyylisesti, mutta 

hieman eri kannalta. Lajittelu tapahtuu sen mukaisesti, aiheuttaako lajit tuotantohäiriöitä 

vai ovatko ne suunniteltuja. Suunniteltu kunnossapito pitää sisällään ehkäisevän 

kunnossapidon toimintoineen, kunnostamisen sekä parantavan kunnossapidon. 

Häiriökorjaukset voidaan suorittaa välittöminä tai siirrettyinä korjauksina. Kuvassa 6 

esitetään kunnossapitolajit standardin PSK 7501 mukaan. (PSK 7501 2010, s. 5.) 

 

Kunnossapito 

Ehkäisevä 
kunnossapito 

Kuntoon 
perustuva 

kunnossapito 

Aikataulutettu 
vaadittaessa 
tai jatkuvaa 

Jaksotettu 
kunnossapito 

Aikataulutettu 

Korjaava 
kunnossapito 

Siirretty Välitön 
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Kuva 6. Kunnossapitolajit standardia PSK 7501 (2010, s. 32) mukaillen. 

 

Kunnossapitolajeja voidaan jakaa tarkemmin useaan pienempään osa-alueeseen. 

Taulukossa 4 on jaoteltu ja määritelty yleisimmät kunnossapitolajit. (Järviö & Lehtiö 2012, 

s. 53.) Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan ehkäisevää ja korjaavaa kunnossapitoa. 

 

Taulukko 4. Kunnossapitolajien määritelmät (mukaillen Järviö & Lehtiö 2012, s. 53). 

Kunnossapitolaji Määritelmä 

Ehkäisevä 

kunnossapito 

Määrätyin välein tai suunniteltujen kriteerien täyttyessä suoritettu 

kunnossapito, jolla pienennetään vikaantumisen todennäköisyyttä tai 

kohteen toiminnan heikkenemistä 

Jaksotettu 

kunnossapito 

Ehkäisevää kunnossapitoa, joka tehdään ennalta määritettyjen 

ajanjaksojen tai käytön määrän mukaan, mutta ilman edeltävää 

toimintakunnon tutkimista 

Kuntoon perustuva 

kunnossapito 

Ehkäisevä kunnossapito, johon sisältyy kunnonvalvontaa ja/tai 

tarkastamista ja/tai testausta, tulosten analysointi sekä näiden 

synnyttämä kunnossapito 

 

 

Kunnossapitolajit
  

Suunniteltu 
Kunnossapito 

Ehkäisevä 
kunnossapito 

Jaksotettu 
kunnossapito 

Kunnonvalvonta 

Kuntoon perustuva 
suunniteltu korjaus 

Kunnostaminen 

Parantava 
kunnossapito 

Häiriökorjaukset 

Välittömät 
korjaukset 

Siirretyt korjaukset 
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Taulukko 4 jatkuu. Kunnossapitolajien määritelmät (mukaillen Järviö & Lehtiö 2012, s. 

53). 

Ennakoiva 

kunnossapito 

Kuntoon perustuvaa kunnossapitoa, jonka tehtävät perustuvat 

toistuviin analyyseihin tai tiedettyjen ilmiöiden pohjalta tehtyihin 

ennusteisiin, ja merkittäviin kohteen toimintakunnon heikentämistä 

kuvaaviin muuttujiin 

Korjaava kunnossapito 

Kunnossapitoa, jota tehdään vian havaitsemisen jälkeen tavoitteena 

saattaa kohde tilaan, jossa se voi toteuttaa siltä vaaditun toiminnon 

Siirretty korjaava 

kunnossapito 

Korjaavaa kunnossapitoa, jota ei suoriteta välittömästi vian 

havaitsemisen jälkeen, vaan sitä viivästetään annettujen ohjeiden 

mukaisesti 

Välitön korjaava 

kunnossapito 

Korjaavaa kunnossapitoa, joka suoritetaan heti vian havaitsemisen 

jälkeen, jotta vältyttäisiin kohtuuttomilta seurauksilta 

Aikataulutettu 

kunnossapito 

Kunnossapitoa, joka tehdään määritetyn aikataulun tai käytön 

määrän mukaan 

Käyttäjäkeskeinen 

kunnossapito (ODR) 

Käyttöhenkilöstön suorittama kunnossapito 

 

 

3.1 Ehkäisevä kunnossapito 

Ehkäisevällä kunnossapidolla pyritään havaitsemaan ja poistamaan vikaantumiset ennen 

niiden syntymistä. Järviön et al. (2004, s. 59) mukaan ehkäisevä kunnossapito muodostuu 

kolmesta osasta: 

- ”toimintaolosuhteiden vaalimisesta 

- tarkastuksista 

- kunnostamisesta.” 

 

Aalto (1997, s. 29) puolestaan jaottelee ehkäisevän kunnossapidon vastaavasti 

käytönseurantaan, jaksotettuihin huoltoihin ja kunnonvalvontaan. Käytönseurannalla on 

suuri merkitys kunnossapidon kannalta. Käytönseurannan toimenpiteet voivat olla 

hyvinkin moniulotteisia, joista tärkeimpiä ovat: 

- järjestyksen ja siisteyden ylläpito 

- pienet säätö- ja kunnostustoimenpiteet 
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- kunnon seuranta 

- yhteydenpito ja yhteistyö kunnossapidon välillä. 

 

Kunnonvalvonnalla pyritään aistimaan laitteen kuntoa ja havaitsemaan vikaantumiset 

erilaisten tekniikoiden avulla. Laitteen kuntoa voidaan tarkkailla muun muassa 

värähtelyjen, lämpötilojen, öljyanalyysien ja vuotojen varalta. Riippuen tekniikasta, 

vikaantumisen havaitseminen vaihtelee minuuteista kuukausiin. Tämän johdosta 

kunnonvalvontatekniikat tulee aina suunnitella ja valita laitekohtaisesti. (Moubray 1997, s. 

149–150.) 

 

3.2 Korjaava kunnossapito 

Korjaava kunnossapito käsittää laitteiden korjaukset sekä häiriötapauksissa että 

suunnitellusti. Tieto laitteen kunnosta tai korjaustarpeesta saadaan laitteen tarkkailijalta tai 

mittaajalta ennen tai jälkeen vikaantumisen. Häiriötapauksissa korjaus pyritään 

suorittamaan mahdollisimman pienellä epäkäytettävyysajalla. Aikatauluttamattoman 

korjauksen kustannukset ovat yleensä paljon suuremmat verrattuna suunniteltuun ja 

aikataulutettuun korjaukseen. (Gulati 2009, s. 60–61.) 

 

3.3 Luotettavuuskeskeinen kunnossapito – RCM 

Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon periaatteena on tunnistaa tehtaan kriittiset laitteet ja 

keskittyä niiden ennakkohuoltoon. Luotettavuuskeskeinen kunnossapito pyrkii 

määrittelemään kustannustehokkaimmat ja käyttökelpoisimmat kunnossapitotehtävät 

minimoidakseen riskit. Sen tavoitteena on myös taata korkea turvallisuus ja käytettävyys. 

(Duffuaa & Raouf 2015, s. 247.) 

 

Moubrayn mukaan (1997, s. 18–21) RCM:llä saavutetaan: 

- parempaa turvallisuutta 

- parantunutta suorituskykyä 

- suurempaa kunnossapidon kustannustehokkuutta 

- pidempää kalliiden laitteiden käyttöikää  

- kokonaisvaltainen tietokanta 

- yksilöiden suurempaa motivaatiota 

- parempaa yhteistyötä. 
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RCM tavoittelee tuotantovälineiden toiminnan varmistamista, jonka ensimmäinen vaihe on 

työn määrittäminen. Työn määrittämisen ensimmäinen askel puolestaan on 

tuotantovälineiden toimintojen tunnistaminen. Tämän jälkeen voidaan määrittää mitä 

vikaantuminen tarkoittaa ja mitä kunnossapidon tulee huomioida. Seuraavaksi keskitytään 

vikaantumisten aiheuttajiin sekä niistä aiheutuneisiin seurauksiin. Laitteista on tärkeää 

pystyä selvittämään vikaantumisten juurisyyt ja vikaantumisesta aiheutuvat seuraukset 

kussakin vikaantumistavassa. Kun kyseinen toimintapa on suoritettu, voidaan valita 

kohteelle kunnossapidollisesti sopiva menetelmä ja strategia, jolloin koneen vikaantumiset 

saadaan hallintaan. (Järviö et. al. 2004, s. 111–113.) 

 

3.3.1 Vika- ja vaikutusanalyysi - VVA  

Vika- ja vaikutusanalyysi VVA, eli FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) on 

tekniikka, jonka avulla voidaan hahmottaa laitteiston kokonaistoimintaa siihen 

vaikuttavien vikaantumisten avulla. Laitteiston toiminta-analyysillä, eli VVA:lla pyritään 

ymmärtämään mistä kukin vika aiheutuu, miten se ilmenee ja mitä siitä seuraa. (Laine 

2010, s. 127.) 

 

VVA- prosessi on syytä aloittaa jakamalla tuotantoprosessi pienempiin 

osakokonaisuuksiin. Järjestelmän osat lajitellaan kokonaisuuden toiminnan kannalta 

tärkeyden perusteella. Tämän jälkeen määritellään osien kriittisyysluokat tuotannon 

tehokkuuden kannalta. Seuraavaksi prosessissa listataan mahdolliset vikaantumiset ja 

niiden vaikutukset laitteen toimintaan. (Laine 2010, s. 128–129.) 

 

3.4 Kokonaisvaltainen tuottava kunnossapito - TPM 

Kokonaisvaltainen tuottava kunnossapito eli TPM (Total Productive Maintenance) voidaan 

nähdä omana filosofiana tai erillisenä ohjelmana tehtaan suorituskyvyn korotukseen. 

Nakajiman (1989) mukaan TPM- prosessi nojaa viiteen tukipilariin, jotka ovat: 

- ”lisätään suunnittelun avulla laitteiden tehokkuutta häviöitä karsimalla. 

- parannetaan olemassa olevaa ehkäisevän ja ennakoivan kunnossapidon tasoa. 

- määritetään vaatimustasot koulutettujen käyttäjien tekemille huolto- ja 

puhdistustöille. 

- lisätään kunnossapidon ja käytön henkilökunnan taitoja ja motivaatiota yksilö- ja 

ryhmätason koulutuksella. 
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- aloitetaan ehkäisevät kunnossapitotoimet mukaan lukien suunnittelun ja 

hankintojen kehittäminen.” 

 

TPM- ohjelma lähtee liikkeelle uuden kunnossapitosysteemin luomisella, joka kattaa koko 

laitteen eliniän. Ohjelma ottaa mukaan koko tuotantolaitoksen henkilöstön kehittääkseen 

koneiden käyttöä ja kunnossapitoa koneiden kokonaistehokkuuden maksimoimiseksi. 

TPM- ohjelman toteuttaminen vaatii kattavan suunnitelman ja koko henkilöstön 

sitoutumisen päämäärien saavuttamiseksi. (Järviö et al. 2004, s. 93.) 

 

Järviön & Lehtiön (2012, s. 114) mukaan TPM:ää voidaan suorittaa neljän vaiheen 

ohjelmana, jotka ovat:  

- ”suunnitteluvaihe 

- mittausvaihe 

- kunnostusvaihe 

- huippukuntovaihe” 

 

Suunnitteluvaiheessa määritellään uusi organisaatio, jonka vastuulla on asettaa 

avainhenkilöt ja sopia käytettävistä resursseista. Projektissa laaditaan 

kunnossapitosuunnitelma ja määritellään toimintaa seuraavat mittaristot. Vaiheeseen 

kuuluu myös toimintatapojen, kustannuslaskennan, budjetoinnin ja raportoinnin 

määrittäminen vastuuhenkilöineen. (Järviö & Lehtiö 2012, s. 114.) 

 

Mittausvaihe koostuu pääsääntöisesti kriittisten laitteiden tarkastelusta. Mittauksia 

suoritetaan muun muassa RCM-menetelmän ja Asset Managementin eli käyttöomaisuuden 

hallinnan avulla. Kriittiset laitteet valitaan eniten häiriöherkkyyden perusteella, vika- ja 

korjaushistoriaa tulkiten. (Järviö & Lehtiö 2012, s. 115.) 

 

Kunnostusvaiheessa suoritetaan koneiden tarkastuksia, kunnostuksia ja laaditaan ohjeita. 

Kunnostettavat koneet valitaan mittausvaiheessa suoritettujen mittausten perusteella. 

Kunnostusvaiheessa aloitetaan yleensä siisteyden ja järjestyksen parantamisella. Yleinen 

työkalu tämän saavuttamiseen on lean-filosofiasta tunnettu 5S- menetelmä, joka on 

lyhenne japaninkielisistä sanoista lajittelu (seiri), järjestys (seiton), siivous (seiso), 

ohjeistus (seiketsu) sekä sitoutuminen (shitsuke). (Järviö & Lehtiö 2012, s. 115–118.) 5S- 
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menetelmällä pyritään parantamaan siisteyttä, järjestystä ja turvallisuutta. Tavoitteisiin 

voidaan päästä poistamalla hukka, visualisoimalla säilytyspaikat, yhteisillä ohjeistuksilla 

sekä koko henkilöstön sitouttamisella. (Charron et al. 2015, s. 254–259.)   

 

Seuraavaksi koneelle voidaan suorittaa perusteellinen tarkastus, jonka pohjalta suoritetaan 

laitteen kunnostus. Kunnostuksen jälkeen mitataan ja vertaillaan millaisia vaikutuksia 

koneen luotettavuuteen ja käytettävyyteen ollaan saavutettu. Hyvien tulosten jälkeen 

voidaan samat toimenpiteet suorittaa seuraavalle koneelle ja päivittää koneen 

kunnossapito- ja käyttöohjeet. (Järviö & Lehtiö 2012, s. 115–118.) 

 

Huippukuntovaihetta voidaan lähteä toteuttamaan onnistuneen kunnostusvaiheen jälkeen. 

Sen tarkoituksena on saada irti koneen maksimaalinen elinaikatuotto. Kunnossapidon 

tukijärjestelmien optimointi, suorituskykymittaristot vertaillen muihin laitteisiin sekä 

tavoitearvojen kehittäminen kuuluu osaksi huippukuntovaihetta. Korkeimmalla tasolla 

huippukuntovaiheessa pyritään kunnossapitotarvetta vähentämään. Kyseinen vaihe on 

haastava ja suorituskykyvertailua on syytä käyttää. Yksi esimerkki kunnossapidon 

vähentämiseksi on oikeiden, vähemmän vikaantuvien komponenttien valinta. (Järviö & 

Lehtiö 2012, s. 119.) Taulukossa 5 esitetään esimerkki TPM:n vaikutuksista yritykseen. 

KNL:llä tarkoitetaan tuotannon kokonaistehokkuuslukua. KNL saadaan laskettua 

käytettävyyden, tehokkuuden ja laadun tulona, missä K tarkoittaa käytettävyyttä, N 

nopeutta ja L laatua. 

 

Taulukko 5. Esimerkki TPM:n soveltamisen vaikutuksissa (mukaillen Laine 2010, s. 47). 

Tuottavuus Konerikot vähenivät 90 % 

KNL nousi 50%:sta 85%:iin 

Keskimääräinen vikaväli (MTBF) nousi 30 minuutista 8 tuntiin 

Miehittämättömien koneiden osuus tuotannosta nousi 200% 

Laatu Materiaalihävikki väheni 90 % 

Laatutarkastusten kustannukset vähenivät 60 % 

Asiakasreklamaatiot vähenivät 75 % 

Kustannukset Valmistuskustannukset vähenivät 30 % 
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Taulukko 5 jatkuu. Esimerkki TPM:n soveltamisen vaikutuksissa (mukaillen Laine 2010, s. 

47). 

Toimitukset Pääoman sitoutuminen varastoihin väheni 5 % 

Huoltopalvelujen toteutunut/toivottu toimitusaika parani 90 %:iin 

Toimitusvarmuus toteutunut/luvattu toimitusaika parani 100 %:iin 

Turvallisuus, 

viihtyisyys ja 

ympäristö 

Henkilövahinkoihin johtaneiden tapaturmien määrä laski 0:aan 

Lisääntyneisiin ympäristöpäästöihin johtaneiden vahinkojen määrä laski 

0:aan 

Moraali Parannusehdotusten määrä kymmenkertaistui 

Osaamisen kehittämiseen käytetty aika lisääntyi 100% 

 

3.5 Strategian valinta 

Kunnossapidon strategia tulee perustaa yhtiön strategian ja vision mukaisesti. 

Kunnossapitostrategia sisältää tarkat päämäärät, jotka ovat linjassa yhtiön strategian 

kanssa. Valintaan vaikuttavat organisaation rakenne, kunnossapidon periaatteet, 

tukiverkostot sekä päätökset palveluiden ulkoistamisesta. (Järviö & Lehtiö 2012, s. 125.) 

 

Kunnossapidon lajin valinta voidaan suorittaa laitekohtaisesti riippuen koneen arvosta sekä 

laitteen seisokin kriittisyydestä. Kriittisyyttä tarkastellessa katsotaan aiheuttaako seisokki 

vaaraa turvallisuudelle, ympäristölle tai paljonko siitä koituu kustannuksia. Valinta 

voidaan suorittaa taulukon 6 mukaisesti. Turvallisuutta tai ympäristöä vaarantavat seisokit 

luokitellaan kriittisimmiksi. Seisokin aiheuttaessa turvallisuus- ja ympäristöriskin sekä yli 

100 000 euron kustannukset, suositellaan kunnossapitolajeiksi jatkuvaa seurantaa, 

kunnonvalvontaa, jäljellä olevan toiminta-ajan arviointia, huoltoa sekä monitorointia. 

Laitteen arvon ja seisokin aiheutettujen kustannusten ollessa alle tuhat euroa suositellaan 

käytön huoltoa sekä RTF:ää (Run to Failure) eli laitteen ajoa vikaantumiseen saakka. 

Laitteen arvoa mitataan JHA:n eli laitteen jälleen hankinta-arvon avulla. (Järviö & Lehtiö 

2012, s. 126.)  
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Taulukko 6. Kunnossapitostrategian valintamatriisi (mukaillen Järviö & Lehtiö 2012, s. 

126). 

 

 

3.6 Kunnossapidon mittarit 

Kunnossapidon tehokkuutta voidaan mitata erilaisten mittareiden avulla. Standardit SFS-

EN 15341 (Kunnossapidon tunnusluvut) ja PSK 7501 (Prosessiteollisuuden kunnossapidon 

tunnusluvut) ovat määritelleet kunnossapidon vakiomittarit. Mittarit ovat yleisesti 

teollisuudessa käytössä olevia yleismittareita. (Järviö & Lehtiö 2012, s. 38.) 

 

Kunnossapitoa voidaan kuitenkin mitata monelta eri kannalta ja oikeat mittaristot tulee 

aina määrittää tehdaskohtaisesti. Häiriöprosentit esimerkiksi mittaavat tuotantolinjalla 

suoritettua korjausaikaa verrattuna kokonaistuotantoaikaan. Mittari ei kuitenkaan kerro 

mistä häiriöt johtuvat, joten useamman mittarin käyttäminen on tarpeellista. (Hannula & 

Lönnqvist 2002, s. 8–18.) Kuvassa 7 esitetään kunnossapidossa mitattavia tekijöitä 

toimivuuden ja taloudellisuuden kannalta. 
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Kuva 7. Kunnossapidon mittaaminen tuottavuuden ja taloudellisuuden kannalta (mukaillen 

Järviö 2000, s. 144). 

 

3.6.1 Tuottava työaika – wrench time 

Kunnossapitohenkilöiden tuottavaa työaikaa voidaan pitää yhtenä mittarina. Tuottava 

työaika eli wrench time käsittää ajan, jolloin kunnossapitohenkilö tekee varsinaista 

korjaustyötä. Tällöin kokonaistyöajasta vähennetään kaikki ei-tuottava työaika mukaan 

lukien työkalujen etsimiset ja kokoamiset, materiaalien etsimiset ja käsittelyt, logistiset ajat 

sekä tauot. Tutkimukset osoittavat, että kunnossapidossa tuottava työaika on usein vain 25 

-35 prosenttia tai jopa vähemmän. (Palmer 1999, s. 11.) 

 

Hyvällä työnsuunnittelulla ja aikatauluttamisella voidaan vaikuttaa suoraan tuottavaan 

työaikaan. Hyvin suunnitellut työt vähentävät tarpeettomia viiveitä työn aikana ja hyvin 

aikataulutetut työt vähentävät töiden välisiä viiveitä. Esimerkkinä tehokkaasta työajasta 

voidaan käyttää taulukossa 7 esitettyä tapausta. Kyseisessä esimerkissä yrityksen tehokas 

työaika on 35 prosenttia ilman suunnittelua. Työn tehokkuutta voidaan nostaa 55 

prosenttiin hyvällä työnsuunnittelulla. Tällöin yhden henkilön ryhdyttyä suunnittelijaksi, 

tulee työ suoritettua siltikin tehokkaammin. (Palmer 1999, s. 13.) 

Kunnossapidon mittaaminen 

Kunnossapidon toiminnallinen tehokkuus 

(Tuottavuus) 

MTBF, vikataajuus 

MTTF, kestoikä 

Downtime, epäkäytettävyysaika 

Vikaantumisen todennäköisyys 

Tehokkuus, Input/Output 

(Wrench time) 

Kunnossapidon kustannustehokkuus 

(Taloudellisuus) 

Suorat kunnossapitokustannukset 

Työvoimakustannukset 

Varaosa- ja materiaalikustannukset 

Suunnittelu- ja 
valvontakustannukset 
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Taulukko 7. Esimerkki työnsuunnittelun vaikutuksesta tehokkaaseen työaikaan (mukaillen 

Palmer 1999, s. 13). 

Ilman suunnittelua Suunniteltuna 

3 työntekijää x 35 % = 105 % 2 työntekijää x 55 % = 110 %  

 

3.6.2 Tuotannon kokonaistehokkuus 

Kunnossapidon toimivuutta mittaavista mittareista yksi tärkeimpiä on tuotannon 

kokonaistehokkuus, joka voidaan laskea KNL- menetelmän avulla. (Laine 2010, s. 21–23.) 

 

                                                                           

                                            (1) 

 

missä käytettävyys lasketaan (Laine 2010, s. 22) 

 

                 
          

                       
  (2) 

 

missä nopeus lasketaan (Laine 2010, s. 22) 

 

           
             

                               
  (3) 

 

missä laatu lasketaan (Laine 2010, s. 23) 

 

          
                              

              
              (4) 

 

KNL- luku kuvaa kunnossapidon ja tuotannon yhteistä onnistumista. Käytettävyys 

muodostuu monesta yksittäisestä tekijästä ja se voidaan jakaa kolmeen suureen 

pääkategoriaan taulukon 8 mukaisesti: toimintavarmuuteen, kunnossapidettävyyteen ja 

kunnossapitovarmuuteen. (Laine 2010, s. 22.) 
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Taulukko 8. Tuotannon kokonaistehokkuuden laskenta. 

KNL - tavoitearvot 

Termi Tavoitearvo 

Käytettävyys K > 90 % 

Nopeuskerroin N > 95 % 

Laatukerroin L > 99 % 

Kokonaistehokkuus KNL K x N x L = 85 % 

 

Käytettävyys muodostuu kolmesta eri osa-alueesta, joista jokaista voidaan mitata erilaisten 

aikamäärämittareiden avulla. Kuvasta 8 voidaan nähdä käytettävyyden jakautuvan 

toimintavarmuuteen, kunnossapidettävyyteen ja kunnossapitovarmuuteen. 

Toimintavarmuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat suunnittelu, varakapasiteetti, kunnossapidon 

taajuus ja käyttöhenkilöstön kyvyt. Toimintavarmuutta mitataan MTBF:n (Mean time 

between failure) eli keskimääräisen vikaantumisajan avulla. Kunnossapidettävyyttä 

mitataan MTTR:n (Mean time to repair) eli keskimääräisen korjausajan avulla ja se 

koostuu vikojen havaittavuudesta, huollettavuudesta ja korjattavuudesta. 

Kunnossapitovarmuuden mittari on puolestaan MWT (Mean waiting time) eli 

korjauksen/huollon keskimääräinen odotusaika. (Laine 2010, s. 109.) 
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Kuva 8. Käytettävyyden osatekijät (Laine 2010, s. 109). 
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4 KUNNOSSAPIDON TYÖNSUUNNITTELU 

 

 

Työnsuunnittelu on prosessi, missä tehtävien suorittamiseen vaaditut elementit 

määritellään ennen työn aloittamista. Kunnossapidon työnsuunnittelu poikkeaa esimerkiksi 

tuotannon suunnittelusta merkittävästi sen vaihtelevuuden vuoksi. Kunnossapidon työt 

vaihtelevat vaatimuksiltaan ja laadultaan jopa samantyyppisten töiden välillä. 

Kunnossapidollisia töitä suunniteltaessa tarvitaan yhteistyötä usean osaston välillä 

organisaation sisällä. (Duffuaa & Raouf 2015, s. 155.) 

 

Suomen standardisointiyhdistys PSK määrittelee standardissa PSK 6201 (2011, s. 20) 

työnsuunnittelun: ”Suunnitteluvaihe, jossa työtilauksen työ vaiheistetaan. Työvaiheille 

määritellään niiden läpimenoajat ja työvoimatarpeet. Lisäksi selvitetään tuotannon 

kannalta sopivin aika työn toteuttamiseen. Työlle määritellään aikataulu ja tilataan 

tarvittavat materiaalit ja työvoima. Työvaiheille tarvittavien materiaalien, työvälineiden ja 

laitteiden sekä työvoiman saatavuus varmistetaan varastovarauksilla, omien resurssien 

tarkastelulla ja tarjouspyynnöillä. Työlle lasketaan tarvittaessa kustannusarvio. Lakien ja 

asetusten edellyttämät ilmoitukset ja viranomaistarkastukset järjestetään. Tarvittaessa 

tuotetaan työ- ja turvallisuusohjeet, työluvat sekä muut tarvittavat asiakirjat.” 

 

Työnsuunnittelu voidaan jakaa Al-Turkin (2009, s. 237) mukaan kolmeen eri kategoriaan 

suunnittelun pitkäjänteisyyden mukaisesti: 

- Pitkän aikavälin suunnittelu (kattaa usean vuoden aikavälin) 

- Keskipitkän aikavälin suunnittelu (suunnittelu kuukaudesta vuoteen)  

- Lyhyen aikavälin suunnittelu (päivittäistä ja viikoittaista suunnittelua) 

 

Kuvassa 9 on esitetty panos-tuotosmallin avulla työnsuunnittelun vaikutuksia yrityksessä. 

Panoksena kunnossapitojärjestelmään syötetään työvoimaa, materiaaleja, varaosia, 

työkaluja, tiedonkulkua, rahaa ja ulkoisia palveluita. Tuotoksena puolestaan saadaan 

kunnossapidon osalta käytettävyyttä ja kunnossapidettävyyttä. Tuotannollisesti syntyy 

tuottoa ja turvallisuutta ja yrityksen tasolla työnsuunnittelun vaikutukset näkyvät myös 

tuloksessa. (Al-Turki 2009, s. 237–239.) 
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Kuva 9. Työnsuunnittelun panos-tuotosmalli yrityksessä (mukaillen Al-Turki 2009, s. 

238). 

 

Työnsuunnittelun toteuttaminen tehokkaasti vaatii Duffuaan & Raoufin (2015, s. 157) 

mukaan seuraavat askeleet: 

- Työn sisällön määritteleminen (voi vaatia kohteen luona käymisen). 

- Työn suunnitelman kehittäminen. Tämä sisältää työn vaiheiden järjestämisen ja 

parhaiden työskentelytapojen ja menetelmien esittäminen työn toteuttamiseksi. 

- Työntekijöiden tarpeen määritteleminen. 

- Työn materiaalien suunnitteleminen ja tilaaminen. 

- Tarkastaa tarvitseeko työn toteuttaminen erikoistyökaluja tai laitteita ja niiden 

mainitseminen. 

- Nimittää työntekijät tarvittavalla osaamisella. 

- Tuoda esiin turvallisuusnäkökohdat. 

- Asettaa prioriteetit (turvallisuus, tärkeys, toistuvuus ja aikataulutus) kaikelle 

kunnossapitotyölle. 

- Kustannustilien määritteleminen. 

- Työmääräimen täyttäminen. 

- Kuorman tarkasteleminen ja suunnitelmien kehittäminen sen hallitsemiseksi. 

- Kunnossapidon kuorman arvioiminen tehokkaita ennustustekniikoita käyttäen. 
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4.1 Työnsuunnittelun tavoitteet 

Työnsuunnittelulla tavoitellaan tehokasta kunnossapitoaikaa. Tämä tarkoittaa, että työt 

valmistuvat sujuvammin ja viiveajat sekä muu hukka vähenevät. Suunnitellun työn on 

sanottu olevan 4–10 kertaa tehokkaampaa kuin suunnittelemattoman. (Järviö & Lehtiö 

2012, s. 103) Hyvällä työnsuunnittelulla voidaan siis parantaa merkittävästi tehokasta 

työaikaa, joka vaikuttaa suoraan töiden läpivientiin ja kunnossapidon suorittamiseen. 

Työnsuunnittelu antaa myös pohjan aikataulutuksen toteuttamiseen. 

 

4.2 Aikatauluttaminen 

Töiden hallinnan kannalta aikatauluttaminen on työnsuunnittelun yksi tärkeimmistä 

tekijöistä. Aikatauluttaminen luo perustan työmäärän hallintaan, töiden järjestämiseen 

järkeviksi kokonaisuuksiksi sekä kunnossapitäjien työajan tehokkaaseen käyttöön. 

Luotettava aikatauluttaminen vaatii työn prioriteetin, kaikki tarvittavat materiaalit työtä 

varten, realistisen arvion työn kestosta, yhteistyötä tuotannon kanssa sekä joustavuutta. 

(Al- Turki 2009, s. 159.)  

 

Kunnossapitotöitä tulisi olla suunniteltuina viikon edestä, jotta kunnossapitoryhmän 

aikatauluttaminen olisi tehokkainta. Aikatauluttaminen tulisi mitoittaa täyden työajan 

mukaisesti, eli jokaista työtuntia kohden tulisi olla suunniteltua työtä. (Järviö & Lehtiö 

2012, s. 109.)  

 

4.2.1 Verkkokaavio-menetelmä 

Käytetyimmät menetelmät projektien aikataulutuksessa ovat kriittisen polun menetelmä 

CPM (Critical Path Method) sekä PERT-menetelmä (Programming Evaluation and Review 

Technique). Kriittisen polun menetelmää ja PERT-menetelmää hyödynnetään yleisesti 

monimutkaisten ja suurien projektien hallinnassa ja aikatauluttamisessa. (Duffuaa & Rauof 

2015, s. 165.) 

 

4.2.2 PERT- menetelmä 

Tehtävien keston ennustaminen on yksi edellytys aikatauluttamisen toteutukseen. PERT- 

menetelmän avulla arvio tehtävien kestosta suoritetaan kolmen eri arvon avulla, jotka ovat: 

- optimistinen aika 

- pessimistinen aika 
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- todennäköisin aika. 

 

Keskimääräinen tehtävän kesto saadaan laskettua näiden arvojen avulla kuvan 10 

mukaisesti. PERT-menetelmän käyttäminen vaatii projektin töiden osituksen, jolloin 

yksittäisten osien aikamääreiden arviointi on mahdollista suorittaa suhteellisen tarkasti.  

 

 

Kuva 10. Työmäärän laskeminen PERT-menetelmällä (Ruuska 2005, s. 171).  

 

4.2.3 Kriittisen polun menetelmä – CPM 

CPM on yksi verkkokaaviomenetelmä, jota käytetään suunnittelun ja aikataulutuksen 

työkaluna. CPM soveltuu työkaluksi suurille töille (20 työtuntia tai enemmän), jotka 

sisältävät useita eri vaiheita. Tällaisia voivat olla erilaiset projektit, kuten koneiden 

kunnostukset, huoltoseisokin koordinointi ja huoltotöiden organisointi huoltoseisokissa. 

(Duffuaa & Rauof 2015, s. 165.) Duffuaan & Rauofin (2015, s. 165) mukaan CPM:n 

toteuttamisen vaiheet ovat:  

- Kehittää projektin verkkokaavio. 

- Suorittaa CPM-laskenta kriittisen polun tunnistamiseksi. 

- Määrittää jokaisen työn minimikesto. 

- Määritellä resurssien minimitaso. 

 

Kriittinen polku muodostetaan pisimmän tehtäväketjun mukaisesti, jolloin yhdenkin 

tehtävän myöhästyminen vaikuttaa koko projektin aikatauluun. (Wysocki et al. 1995, s. 

159–160.) Kuvassa 11 esitetään lohkoverkkokaavio ja siitä muodostettu kriittinen polku. 
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Kuva 11. Kriittisen polun muodostaminen lohkoverkkokaaviosta (Ruuska 2005, s. 175). 

 

4.3 Vuosihuoltoseisokit 

Vuosihuoltoseisokki järjestetään tuotantolaitoksessa yhden tai useamman kerran vuodessa, 

jonka aikana suoritetaan suuria kunnossapidollisia töitä, jotka vaativat paljon aikaa. 

Huoltoseisokki on suunniteltu projekti, joka kestää tietyn ajan, yleensä viikosta 

kuukauteen. Seisokkiorganisaatio hallinnoi seisokkia, joka muodostuu sekä kunnossapidon 

että tuotannon henkilöstöstä. Taulukossa 9 on esitetty seisokkien määritteet erikokoisille 

seisokeille. (Levitt 2004, s. 3.) 

 

Taulukko 9. Seisokkien määritteet koon mukaan (Levitt 2004, s. 3). 
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4.4 Huoltoseisokin vaiheet 

Huoltoseisokit voidaan jakaa Levittin (2004, s. 17–21) mukaan viiteen vaiheeseen, jotka 

ovat: 

- Alullepano 

- Valmistelu 

- Toteutus 

- Lopettaminen 

- Väliaikainen tila 

 

Ensimmäinen vaihe huoltoseisokissa on alullepano, jossa määritellään ja asetetaan  

seisokille rajat. Tässä vaiheessa katsotaan edellisestä seisokista jääneet työt ja asetetaan 

suoritettavat työt alustavaan työlistaan.  Näiden perusteella muodostetaan alustava budjetti 

ja työmäärän tarve.  (Levitt 2004, s. 17–18.) 

 

Seuraavassa vaiheessa huoltoseisokki valmistellaan, eli työt suunnitellaan ja 

aikataulutetaan.  Valmistelu on huoltoseisokin päävaihe, jonka toteutus vaikuttaa 

merkittävästi huoltoseisokin lopputulokseen. Suunnitteluvaiheen tulisi kestää 

huoltoseisokin koosta riippuen 3-8 kuukautta. Suunnitteluvaiheessa työn vaiheistuksen ja 

ohjeistuksen lisäksi suunnittelijan täytyy ottaa kantaa työn suorittamisen turvallisuuteen, 

käytettäviin materiaaleihin, resursseihin, logistiikkaan ja työn kestoon. (Lenahan 2006, s. 

17–18.) 

 

Toteutusvaiheessa mitataan suunnittelun onnistumista. Vaihe alkaa tuotantolaitoksen 

alasajolla, jonka jälkeen töitä voidaan suorittaa suunnitteluvaiheessa laaditun suunnitelman 

ja aikataulun mukaisesti. Toteutusvaiheessa korostuu töiden valvonta ja koordinointi.   

(Levitt 2004, s. 18.) Seisokin aikana töiden etenemistä on syytä seurata osastokohtaisesti 

kaikkien osallisten kanssa. Päätökset uusien ja varalla olevien töiden suorittamisesta tulee 

tehdä yhteistyössä. (Brown 2004, s. 105.) 

 

Seisokin lopettamiseen kuuluu tuotantolaitoksen luovuttaminen tuotannolle 

toimintakuntoisena sekä palautteen antaminen. Palautteen antaminen jokaisen 

seisokkiorganisaation jäsenen osalta on tärkeää, jotta voidaan oppia mitä hyvää ja mitä 

parannettavaa seisokissa oli. (Lenahan 2006, s. 19.) Raportointi on oleellista, jotta 



 

 

36 

havainnot voidaan hyödyntää tulevaisuuden huoltoseisokkeja suunnitellessa ja toteuttaessa. 

Kuvassa 12 nähdään huoltoseisokin kuormitus eri vaiheissa. 

 

 

Kuva 12. Huoltoseisokin kuormitus eri vaiheissa (mukaillen Levitt 2004, s. 20). 
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5 KÄYTTÄJÄKESKEINEN KUNNOSSAPITO - ODR 

 

 

ODR:llä tarkoitetaan tuotantohenkilöstön ja kunnossapito-osaston osallistumista 

yhteistyössä suoritettuun laitteiden huoltoon niin, että koneiden käyttäjät osallistuvat myös 

laitteiden huoltamiseen puhdistus-, tarkastus- ja korjaustoiminnan myötä. ODR:llä pyritään 

korostamaan laite- ja yhteisvastuuta, jotta tuotantolaitoksen käyttövarmuus saadaan 

nousemaan. ODR:llä pyritään vikojen aikaisempaan havainnointiin, pienempään 

häiriöherkkyyteen ja parempaan osastojen väliseen yhteistyöhön ja tiedonkulkuun. 

(Numminen 2005, s. 32–34.) Kuvassa 13 nähdään käyttäjäkeskeisen kunnossapidon 

vaikutuksia laitoksen tuottavuuteen. 

 

 

Kuva 13. Käyttäjäkunnossapidon vaikutuksia tuottavuuteen (mukaillen Mikkonen et al. 

2009, s. 84). 

 

ODR:n toteuttaminen voidaan aloittaa helpoilla toimenpitellä, jonka jälkeen voidaan siirtyä 

portaittain ylöspäin. Ensimmäisiä toimenpiteitä voivat olla koneiden ja laitteiden 

peruspuhdistukset, voitelut ja säädöt. Tällöin käyttäjät oppivat tuntemaan laitteet 

paremmin, joka helpottaa vikaantumisten havainnointia. Koneita säädetään paremmin, kun 

laitteet tunnetaan ja vikaantumisesta johtuvat syyt tiedostetaan. ODR:ää toteuttaessa 

käyttäjien sijainti koneiden läheisyydessä vähentää viiveaikoja ja tuotantokatkoja. (Laine 

2010, s. 222–223.) 
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Kuvassa 14 esitetään eräs malli ODR:n toteuttamisesta. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena 

on löytää vikoja koneista ja laitteista sekä ymmärtää laitteiden parantamisen periaatteita. 

Nämä voidaan saavuttaa peruspuhdistuksen, järjestyksen ja siisteyden ylläpidolla. 

Seuraavaksi ongelmien syyt poistetaan, luodaan standardit puhdistukseen ja valmennetaan 

tarkastustoimintaan. Ohjelmaa jatkettaessa voidaan saavuttaa itsenäinen 

käyttäjäkunnossapito, jolloin käyttäjät osaavat itse korjata koneita. (Laine 2010, s. 72.) 

 

 

Kuva 14. Askeleet käyttäjäkeskeiseen kunnossapitoon (mukaillen Laine 2010, s. 72). 

 

Sihvo (2013) esittää 7-portaisen ohjelman käyttäjäkunnossapidon käyttöönottoon kuvan 15 

mukaisesti. Ensimmäinen askel ohjelmassa on siisteys, järjestys ja alkupuhdistus. 

Ohjelmassa laaditaan ohjeet puhdistus-, tarkastus- ja voitelutoiminnalle, järjestetään 

koulutusta tarkastuksista ja standardoidaan toiminnot. Seitsemäntenä askeleena 

organisaatiolle on muodostunut itsenäinen käyttäjäkunnossapito. (Sihvo 2013, s. 20.) 

 

Itsenäinen 
käyttäjäkunnossapito 

Työpaikan järjestäminen 

Itsenäinen tarkastustoiminta 

Yleinen valmennus 
tarkastustoimintaan 

Standardit puhdistukseen ja 
voiteluhuoltoon 

Ongelmien syiden poistaminen 

Peruspuhdistus, järjestyksen ja siisteyden 
ylläpito 

Osaa korjata koneita 

Hallitsee yhteydet laitteiden 
huoltamisen ja tuotteiden laadun 

välillä 

Osaa laitteiden perusinfrastruktuurin ja 
niiden toiminnan 

Löytää vikoja koneissa ja laitteissa ja 
ymmärtää laitteiden parantamisen 

periaatteita 
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Kuva 15. Käyttäjäkeskeisen kunnossapidon 7-portainen käyttöönotto (Sihvo 2013, s. 20). 

 

Rauhallinen aloittaminen ODR:n toteuttamisessa on tärkeää, jotta käyttäjien osaamistaso 

vastaa kunnossapitotöiden vaativuutta. ODR:ää tulee toteuttaa ennalta laaditun 

suunnitelman mukaisesti, jossa määritellään vastuualueet, koulutussuunnitelma, ohjelman 

mittaaminen ja seuranta sekä yhteistyön toteuttamisen käytännöt kunnossapidon ja 

tuotannon välillä. Käyttäjien riittävästä koulutuksesta tulee huolehtia, jotta ohjelma 

voidaan toteuttaa turvallisesti. (Hanlon & Douglas 2010, s. 40–41.)  
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6 KUNNOSSAPITO OVAKO IMATRAN TERÄSTEHTAALLA 

 

 

Kunnossapito toimii Ovako Imatran tehtaalla teknologia ja osto-organisaatiossa. 

Kunnossapitoa suoritetaan kone- ja laitekunnossapidon osastolla, joka jakautuu sähkö- ja 

mekaaniseen kunnossapitoon. Mekaaninen kunnossapito jakautuu ennakkohuoltoon, 

päiväkorjaukseen, työnsuunnitteluun ja häiriökunnossapitoon. Projektit ja tekninen 

suunnittelu suoritetaan teknisen palvelun organisaatiossa.  (Ovako 2016b.) 

 

6.1 Kunnossapidon organisaatio 

Kokonaisuudessa kunnossapito työllistää Imatran tehtaalla noin 100 henkilöä. Kone- ja 

laitekunnossapidossa toimii 22 toimihenkilöä, joista 11 toimii mekaanisen kunnossapidon 

puolella. Näistä työnjohtajina toimii häiriökunnossapidossa kaksi henkilöä, yksi henkilö 

päiväkorjausmiesten esimiehenä ja yksi henkilö ennakkohuoltomiesten esimiehenä. 

Työnjohtajina toimii myös yksi henkilö hydrauliikan ja yksi henkilö ajoneuvokorjaamon 

puolella. Työnsuunnittelijoita mekaanisessa kunnnossapidossa on yhteensä neljä henkilöä, 

joilla jokaisella on oma osasto vastuualueenaan. (Karvinen 2016.)  

 

Mekaanisessa kunnossapidossa työskentelee yhteensä 36 henkilöä, joista 20 toimii 

häiriökorjauksessa, 11 päiväkorjauksessa, neljä ennakkohuollossa ja yksi 

ajoneuvokorjaamolla. (Karvinen 2016.) Taulukossa 10 esitetään mekaanisen 

kunnossapitohenkilöstön jakautuminen tehtävänimikkeiden perusteella. 

 

Taulukko 10. Mekaanisen kunnossapidon resurssit (mukaillen Karvinen 2016). 

Osasto Tehtävänimike Henkilömäärä 

Mekaaninen 

kunnossapito 

 

Työnjohtaja 6 

Työnsuunnittelija 4 

Päiväkorjausmies (sis. 

ajoneuvokorjaamo) 

12 

Häiriökorjaaja 20 

Ennakkohuoltaja 4 
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6.1.1 Ulkopuolisen työvoiman käyttäminen 

Oman kunnossapidon lisäksi tehtaalla käytetään jatkuvasti ulkoista työvoimaa erilaiseen 

kunnossapitoon. Jatkuvasti ulkoistettuja palveluita ovat tehtaan voiteluhuolto ja 

koneistuspalvelut. Ulkopuolista työvoimaa käytetään myös huoltoseisokeissa ja varaosien 

huollossa. Erityisesti vuosihuoltoseisokit työllistävät mekaanisen- ja sähköpuolen 

asentajia, hitsaajia, teollisuussiivoajia sekä eri alojen erikoisosaajia.  

 

6.2 Työnsuunnittelu ja työn johtaminen 

Mekaanisen kunnossapidon työnsuunnittelu toteutetaan Ovako Imatran tehtaalla neljän 

työnsuunnittelijan voimin. Työnsuunnittelijoiden vastuualueet on jaettu tehtaan neljän 

pääosaston mukaisesti. Työnsuunnittelijan vastuulle kuuluu päivittäinen 

kunnossapidollinen työnsuunnittelu sekä varaosatöiden ja huoltoseisokkien suunnittelu. 

Huoltoseisokit voidaan jakaa viikonloppuseisokkeihin, huoltovuoroihin ja pidempiin 

vuosihuoltoseisokkeihin. Imatran tehtaalla suurempia vuosihuoltoseisokkeja järjestetään 

kaksi kertaa vuodessa.  Talvella järjestettävä vuosihuoltoseisokki on yleensä viikon 

mittainen ja kesällä järjestettävä vuosihuoltoseisokki neljän viikon mittainen.  

 

6.3 Huoltoseisokkien aikatauluttaminen 

Huoltoseisokkien aikatauluttamista suoritetaan hyvin vaihtelevalla tasolla tehtaan eri 

osastoilla. Aikatauluttaminen vaihtelee eri henkilöiden kesken eikä yhteistä toimintatapaa 

ole määritelty, eikä koko tehtaan tai osaston kattavaa aikataulutusta olla suoritettu. 

Mekaaninen kunnossapito suorittaa viikonlopputöiden aikatauluttamisen ja muodostaa 

viikoittain listan viikonlopun aikana suoritettavista kunnossapitotöistä. 

 

6.4 ODR:n nykytila 

Tehtaalla suoritetaan ODR:ää eri osastoilla vaihtelevasti. Selkeää ODR:n toteutustapaa 

tehtaalla ei ole määritetty. Organisoiduinta käyttäjien suorittamaa tarkastustoimintaa 

suoritetaan teräsosaston jatkuvalukoneella, jossa käyttäjät suorittavat ennakkohuolto-

ohjelman mukaiset tarkastukset viikoittain. Käyttäjille on myös määritetty erilliset 

tarkastukset ja toimenpiteet mahdollisten tuotantokatkosten ajalle. Tarkastuslista löytyy 

liittestä I. Hienovalssaamolla käyttäjät suorittavat erikseen määriteltyjä kunnossapidollisia 

töitä. Käyttäjät myös tukevat kunnossapitoa mahdollisuuksien mukaisesti 

huoltoseisokeissa. (Holopainen 2016, s. 23.) 
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7 TUTKIMUSOSUUS, TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 

 

 

Tämän diplomityön tutkimusosuudessa suoritettiin kyselytutkimukset, joissa selvitettiin 

kunnossapidon työnsuunnittelun haasteita sekä asenteita käyttäjäkunnossapitoa kohtaan 

Ovako Imatran tehtaalla. Kyselytutkimukset suoritettiin kontrolloituina ja informoituina 

kyselyinä. Lomakkeet jaettiin henkilökohtaisesti ja tutkimusten tarkoitukset selvennettiin 

kyselyyn vastanneille. Taustatietoina kyselyissä pyydettiin täyttämään tuotanto-osasto ja 

toimenkuva, joiden perusteella pystyttiin suorittamaan vertailua tulosten analysoinnissa.  

 

Tutkimukset suoritettiin sekä kvalitatiivisina että kvantitatiivisina. Monivalintakysymysten 

pohjalta saatujen lukuarvojen perusteella laskettiin keskiarvot osastoittain ja tehdastasolla 

linjahenkilöstön ja toimihenkilöiden osalta. Avoimilla kysymyksillä pyrittiin selventämään 

ja ymmärtämään henkilöstön mielipiteitä. 

 

7.1 Asenteet käyttäjäkunnossapitoa kohtaan 

Tässä kyselytutkimuksessa oli tarkoitus selvittää henkilöstön mielipiteitä ja mahdollisia 

kipupisteitä ODR:n toteuttamisesta. Tutkimuksella pyrittiin myös jakamaan tietoutta 

ODR:stä. Tutkimuksen alustuksessa selvennettiin, mitä ODR:n ensimmäiset vaiheet Ovako 

Imatran tehtaalla tarkoittavat. Tehtaalla ODR tunnetaan entuudestaan termillä 

käyttäjäkunnossapito, joten kyselytutkimuksessa käytettiin samaa termiä.  Tutkittavaan 

perusjoukkoon valittiin tuotanto-osastojen sekä mekaanisen kunnossapidon henkilöstöä. 

Kyselyyn vastanneet olivat sekä työntekijöitä että toimihenkilöitä. Tutkimuslomakkeet 

jaettiin henkilökohtaisesti satunnaisesti valittujen vuorojen työntekijöille. Tutkimus jaettiin 

64:lle henkilölle, joista 62 henkilöä vastasi kyselyyn. Heistä oli 47 työntekijöitä ja 15 

toimihenkilöitä. Tutkimuksen vastausprosentti oli 96,9 %. Tutkimuslomake esitetään 

liitteessä II. 

 

Tutkimusväitteet muodostettiin SWOT-analyysin eli nelikenttämenetelmän pohjalta. 

Kirjainyhdistelmä SWOT tulee sanoista strengths, weaknesses, opportunities and threats 

eli vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Tutkimusväitteitä pyrittiin myös 

muodostamaan niin, että vastauksen oletusarvo oli täysin samaa mieltä ja osa väitteistä 

toistettiin eri sanoin. Näillä keinoilla pyrittiin varmistamaan vastauksien luotettavuus. 
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Väitteisiin pyydettiin vastaamaan ympyröimällä numero asteikolta 1 – 4. Numero 1 

tarkoitti täysin eri mieltä ja numero 4 täysin samaa mieltä.  Tutkimusväitteet esitetään 

taulukossa 11. 

 

Taulukko 11. Kyselytutkimuksen väitteet. 

 

 

Taulukossa 12 nähdään tehdastason tulokset tutkimusväittämiin. Tutkimuksen perusteella 

ODR koetaan selvästi positiiviseksi asiaksi. Tehdastason keskiarvoksi muodostui 3,2. 

Toimihenkilöiden vastausten keskiarvo oli 3,4 ja työntekijöiden 3,1. Erityisesti samaa 

mieltä oltiin väittämistä 10, 9, 1 ja 8, joiden keskiarvot ylittivät 3,4. Henkilöstö koki 

siisteyden erityisen tärkeäksi. Henkilöstö uskoi parempaan vikojen havaitsemiseen ODR:n 

myötä suoritettavien tarkastusten avulla sekä käyttäjien parempaan laitetuntemukseen. 

ODR:n toteuttamista kannatti koko henkilöstö, toimihenkilöt keskiarvolla 3,7 ja työntekijät 

keskiarvolla 3,0.  

 

Taulukko 12. Kyselytutkimuksen tulokset tehdastasolla työntekijöiden ja toimihenkilöiden 

välillä. 

 

Numero Tutkimusväite

1. Käyttäjäkunnossapito on hyvä juttu.

2. Käyttäjäkunnossapitoa on helppo toteuttaa.

3. Käyttäjien työt lisääntyvät käyttäjäkunnossapidossa.

4. Kunnossapitohenkilöiden työt vähenevät käyttäjäkunnossapidon myötä.

5. Käyttäjäkunnossapito voi parantaa koneiden käytettävyyttä ja vähentää häiriöherkkyyttä.

6. Käyttäjäkunnossapito voi parantaa turvallisuutta.

7. Käyttäjäkunnossapito lisää yhteistyötä osastojen välillä.

8. Käyttäjät voivat oppia tuntemaan koneet paremmin käyttäjäkunnossapidon myötä.

9. Käyttäkunnossapidon suorittamilla tarkastuksilla viat voidaan havaita nykyistä aiemmin.

10. Koneiden ja laitteiden siisteys lisää työympäristön viihtyisyyttä.

11. Käyttäjäkunnossapidolla voidaan saavuttaa säästöjä.

12. Meidän tehtaalla olisi hyvä toteuttaa käyttäjäkunnossapitoa.

Väite / Henkilöstöryhmä Työntekijät Toimihenkilöt Yhteensä

1. 3,4 3,8 3,5

2. 2,7 2,6 2,6

3. 3,0 2,6 2,9

4. 2,6 2,4 2,5

5. 3,2 3,8 3,3

6. 3,2 3,7 3,3

7. 2,4 3,4 2,7

8. 3,2 3,9 3,4

9. 3,4 3,7 3,5

10. 3,6 4,0 3,7

11. 3,1 3,6 3,2

12. 3,0 3,7 3,2

Keskiarvo 3,1 3,4 3,2
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Osastoittain tarkasteltuna työntekijöiden suurin vastausten keskiarvo 3,7 löytyi 

kunnossapidosta, kun taas karkeavalssaamon keskiarvo 2,8 oli pienin. Suurin hajonta 

osastojen välillä tuli väitteeseen 12. Korkein keskiarvo väitteeseen 12, eli ”meidän 

tehtaalla olisi hyvä toteuttaa käyttäjäkunnossapitoa” oli kunnossapidon 3,7 ja alhaisin 

keskiarvo oli karkeavalssaamon 2,2, kuten taulukosta 13 nähdään.  Taulukossa 13 esitetään 

työntekijöiden tulokset osastokohtaisesti. Taulukossa lyhenne TE tarkoittaa teräsosastoa, 

KV karkeavalssaamoa, HV hienovalssaamoa, JJ jatkojalostusta ja KP kunnossapitoa. 

 

Taulukko 13. Työntekijöiden tulokset osastokohtaisesti. 

 

 

Toimihenkilöiden tuloksissa osastojen välillä ei tullut kokonaisvaltaisesti merkittävää 

hajontaa. Kaikkien vastausten keskiarvot vaihtelivat 3,3:n ja 3,7:n välillä. Suurin hajonta 

oli väitteessä 4, eli ”kunnossapitohenkilöstön työt vähentyvät käyttäjäkunnossapidon 

myötä”. Valssaamoiden keskiarvo oli 1,3, kun taas teräsosaston keskiarvo oli 3,0. 

Toimihenkilöiden tulokset esitetään taulukossa 14. 

 

 

 

 

 

 

 

Väite / Osasto TE KV HV JJ KP Keskiarvo

1. 3,3 2,8 3,3 3,6 3,7 3,3

2. 2,6 2,5 2,8 2,6 3,0 2,7

3. 3,3 3,3 2,8 3,0 2,3 3,0

4. 3,0 2,7 2,4 2,6 2,0 2,5

5. 2,9 2,8 2,9 3,5 4,0 3,2

6. 2,9 3,0 2,9 3,4 3,7 3,2

7. 2,4 2,3 2,7 2,3 3,0 2,5

8. 3,1 3,0 3,3 3,3 3,7 3,3

9. 3,1 3,0 3,4 3,5 3,7 3,3

10. 3,4 3,0 3,3 3,8 4,0 3,5

11. 3,1 2,5 3,2 3,2 3,3 3,1

12. 2,7 2,2 3,2 3,2 3,7 3,0

Keskiarvo 3,0 2,8 3,0 3,2 3,3 3,1

Työntekijät
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Taulukko 14. Toimihenkilöiden tulokset osastokohtaisesti. 

 

 

Kyselytutkimuksen avoimilla kysymyksillä tarkennettiin mielipiteitä, jotka liittyvät ODR:n 

toteuttamiseen. Kysymyksillä pyrittiin myös saamaan tietoa, miten henkilöstö näkee 

ODR:n nykytilan. Avoimet kysymykset näkyvät taulukossa 15. 

 

Taulukko 15. Kyselytutkimuksen avoimet kysymykset asenteista ODR:ää kohtaan. 

 

 

ODR koettiin pääsääntöisesti positiiviseksi asiaksi. ODR:n nähtiin auttavan käyttäjiä 

tuntemaan koneet ja laitteet paremmin sekä hyödyttävän kunnossapitohenkilöitä. Palkkaus 

nousi esille yhdessä vastauksessa. Suurimmaksi haasteeksi koettiin käyttäjien motivaatio. 

Muita haasteita henkilöstön mielestä ovat ajankäyttö, koulutuksen järjestäminen, 

ammattitaito kunnossapitotyöhön, työkalujen puute sekä rajapinnat tuotannon ja 

kunnossapidon välissä.  

 

Toimihenkilöt kokivat ODR:n toteuttamisen tärkeämmäksi kuin työntekijät. Osastoista 

työntekijöiden puolella mieluiten ODR:ää toteuttaisi jatkojalostus ja kunnossapito. 

Karkeavalssaamolla kannatettiin vähiten ODR:n toteuttamista. Tämä voi johtua siitä, että 

Väite / Osasto TE Valssaamot JJ KP Keskiarvo

1. 4,0 3,7 3,5 4,0 3,8

2. 2,7 3,3 2,3 2,4 2,7

3. 3,3 2,3 2,5 2,4 2,6

4. 3,0 1,3 2,8 2,4 2,4

5. 4,0 3,7 3,5 4,0 3,8

6. 4,0 3,7 3,3 4,0 3,7

7. 3,7 3,3 3,3 3,4 3,4

8. 4,0 4,0 3,8 4,0 3,9

9. 4,0 3,7 3,5 3,8 3,7

10. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

11. 3,7 3,7 3,3 3,8 3,6

12. 3,7 3,7 3,5 4,0 3,7

Keskiarvo 3,7 3,4 3,3 3,5 3,4

Toimihenkilöt

Numero Tutkimuskysymys

1. Mitä kommenttaja tai mielipiteitä sinulla on käyttäjäkunnossapidosta?

2. Mitä käyttäjäkunnossapidon toteuttamisessa on haasteellisinta?

3. Miten teidän osastolla toteutetaan käyttäjäkunnossapitoa?
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osaston koneet ja laitteet ovat vaativampia, eikä osastolla olla totuttu suorittamaan 

huoltotoimenpiteitä käyttäjien toimesta. Myös teräsosaston laitteet ovat haastavia, mutta 

valukoneella suoritettavan ODR:n vuoksi käyttäjät ovat tottuneet vaadittuihin 

toimenpiteisiin ja ymmärtävät niiden tärkeyden.  

 

Kunnossapidon työntekijät kokevat, että ODR:n toteuttaminen hyödyttäisi heitä monessa 

eri tilanteessa. Häiriökorjauksessa työn tekeminen helpottuu, kun tietää tarkalleen mikä osa 

koneesta on vikaantunut ja mitä häiriö aiheuttaa. Tämä parantuisi ODR:n myötä, kun 

koneen käyttäjä osallistuisi myös itse laitteen korjaukseen ja jakaisi suoraan tietoa 

häiriökorjaajille. Kunnossapitäjät arvostavat myös puhdasta konetta, jolloin työn 

suorittaminen olisi viihtyisämpää ja sujuvampaa. 

 

7.2 Kunnossapidon työnsuunnittelun haasteet 

Kyselytutkimus suoritettiin mekaanisessa kunnossapidossa työskenteleville asentajille sekä 

työnsuunnittelijoille. Tutkimuksen tarkoituksena oli selventää kunnossapidon yhteistyössä 

olevia ongelmakohtia ja haasteita. Tutkimusväitteillä haettiin tietoa henkilöstön 

suhtautumisesta työnsuunnittelun tärkeyteen. Tutkimusväitteet on esitetty taulukossa 16. 

Tutkimuslomake on esitetty liitteessä III. 

 

Taulukko 16. Tutkimusväitteet kunnossapidon työnsuunnittelun haasteet –

kyselytutkimuksessa. 

 

 

Työnsuunnittelu koettiin tärkeäksi niin toimihenkilöiden kuin työntekijöiden puolesta. 

Vastausten suurin hajonta esiintyi väitteessä 7, eli ”työn kestoa on vaikea arvioida”. 

Toimihenkilöiden keskiarvo oli 2,0 ja työntekijöiden 3,6. Taulukossa 17 esitetään tulokset 

jaoteltuna työntekijöihin ja toimihenkilöihin. 

 

Numero Tutkimusväite

1. Hyvä työnsuuunnittelu helpottaa työn suorittamista.

2. Hyvä työnsuuunnittelu vähentää työn suorittamiseen liittyvää viiveaikaa.

3. Työt on helpompi aikatauluttaa, jos työ on suunniteltu hyvin.

4. Hyvin raportoidut työt auttavat työnsuunnittelua.

5. Työn suunnittelu parantaa kunnossapidon sisäistä tiedonkulkua.

6. Työnsuunnitelijan ja asentajien tulisi tehdä yhteistyötä työn suunnittelussa.

7. Työn kestoa on vaikea arvioida.
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Taulukko 17. Kyselytutkimuksen tulokset mekaanisessa kunnossapidossa työnsuunnittelun 

haasteista. 

 

 

Kyselytutkimuksen pääpainona olivat avoimet kysymykset, joilla haettiin työnsuunnittelun 

ongelmakohtia niin työnsuunnittelijoiden kuin työntekijöiden näkökulmasta. 

Kysymyksissä pyydettiin kertomaan mikä työnsuunnittelussa on haastavinta ja mitä 

työnsuunnittelussa tulisi erityisesti huomioida. Kysymyksillä haettiin myös 

parannusehdotuksia työnsuunnitteluun. Taulukossa 18 esitetään kyselytutkimuksen 

avoimet kysymykset. 

 

Taulukko 18. Kyselytutkimuksen avoimet kysymykset työnsuunnittelun haasteista. 

 

 

Työnsuunnittelun haasteiksi nähtiin työn kokonaisuuden ymmärtäminen ja hallinta, 

oikeanlaisten materiaalien hankinta, resurssien puute sekä työnsuunnittelu laitteiden ollessa 

käynnissä. Erityisesti työnsuunnittelussa tulisi huomioida vastaajien mukaan varaosien 

saatavuus, tuotannon esteet, turvallisuus ja erikoistyökalut. Vastaajien mukaan 

työnsuunnittelua voisi parantaa töiden läpikäynnillä ennakkoon, käymällä paikan päällä 

kohteessa yhdessä työnsuunnittelijan ja työntekijän kanssa sekä riittävän suunnitteluajan 

järjestämisellä. Yhteistyö nähdään tärkeäksi kaikkien vastaajien kesken ja sitä tulisi lisätä 

keskustelemalla ja käymällä työn vaiheet läpi. 

 

Väite Työntekijät Toimihenkilöt Keskiarvo

1. 4,0 4,0 4,0

2. 4,0 3,3 3,8

3. 3,6 3,3 3,5

4. 3,6 3,7 3,6

5. 3,1 3,0 3,1

6. 4,0 3,3 3,8

7. 3,6 2,0 3,1

Keskiarvo 3,7 3,2 3,6

Numero Tutkimuskysymys

1. Mikä työnsuunnittelussa on haastavinta?

2. Mitä työnsuunnittelijan tulisi erityisesti huomioida työtä suunniteltaessa?

3. Mitä haasteita työn keston arviointiin liittyy?

4. Miten työnsuunnittelua voisi parantaa?

5. Tekevätkö työnsuunnitelijat ja työntekijät tarpeeksi yhteistyötä? Jos ei, miten sitä voisi lisätä?
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Toimihenkilöt kokivat työn keston arvioinnin selkeästi helpommaksi kuin työntekijät. 

Tämä voi johtua suunnittelijoiden korkeammasta koulutuksesta sekä kokemuksesta 

arvioiden laatimiseen. Toisaalta työntekijät saattavat vastustaa tarkempaa työn keston 

arviointia, koska se voi johtaa tarkempaan aikataulutukseen ja työajan seurantaan sekä 

töiden lisääntymiseen, kun työt aikataulutetaan tarkemmin huoltoseisokkeihin. Työntekijät 

kokivat yhteistyön tekemisen suunnittelijan ja työntekijän välillä tärkeämmäksi kuin 

toimihenkilöt. Tämä johtuu luultavasti siitä, että he joutuvat useasti tilanteeseen, jossa he 

eivät ole varmoja mitä työssä tulee tehdä ja joutuvat itse päättelemään mitä työtilauksella 

haetaan. Tietokatkojen poistaminen selkeyttää työntekijöiden työtä ja vähentää näin ollen 

myös henkistä kuormaa. 

 

Toimihenkilöt kokivat resurssien puutteen ja suuren työkuorman työnsuunnittelun 

haasteiksi. Kunnossapitotöitä kertyy suunnittelijoille paljon, jolloin työkuorman hallinta 

korostuu. Työkuorman hallinta kunnossapitojärjestelmässä voi olla haasteellista, ellei töitä 

priorisoi ja käytä sopivia kunnossapitojärjestelmän ominaisuuksia töiden hallintaan. 

Koulutuksen puute suunnittelussa käytettäviin ohjelmistoihin voi näkyä työnsuunnittelun 

sujuvuudessa, mikä puolestaan voi näkyä työkuorman kasaantumisena.  
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8 CASE-ESIMERKIT 

 

 

Case-esimerkit rajattiin koskemaan mekaanista kunnossapitoa. Ensimmäisenä case-

esimerkkinä käsitellään viikonlopputöiden resurssipohjaista suunnittelua. Toinen esimerkki 

valittiin koskemaan ODR:ää. ODR-kohteeksi valittiin ilmanvaihtokoneiden huoltaminen 

hienovalssaamon osastolla. 

 

8.1 Case 1 - Viikonlopputöiden resurssisuunnittelu 

Ovako Imatran terästehtaan mekaanisen kunnossapidon viikonlopun työlista muodostetaan 

työnsuunnittelijoiden suunnittelemien töiden pohjalta. Työlista on jaoteltu osastoittain ja 

työt nimetään viikonlopun aikana työskenteleville kunnossapitohenkilöille, mutta töiden 

kestoa tai resurssien henkilötyötunteja ei ole laskettu. Viikonlopun kunnossapitohenkilöt 

jakautuvat päivätyömiehiin ja vuorokorjausmiehiin. Osa tehtaan tuotannosta on käynnissä 

myös viikonloppuisin, jolloin vuorokorjausmiehet suorittavat ajoittain myös 

häiriökorjausta. Viikonloppuisin tehtaalla ei pääsääntöisesti ole työnjohtoa, joten 

viikonlopun työlistan tarkoituksena on myös ohjata työntekijöitä. 

 

Tässä case-esimerkissä luotiin viikonlopun työlistan resurssipohjaisen suunnittelun malli, 

jonka tarkoituksena on hyödyntää viikonlopun resurssit mahdollisimman tehokkaasti. 

Resurssipohjaisen suunnittelun lähtökohtana on, että jokaista käytössä olevaa 

henkilötyötuntia kohtaan on suunniteltua työtä. Tämän vuoksi työnsuunnittelussa täytyy 

suorittaa työn keston ja henkilötyötuntien arviointi. Töiden arvioitujen henkilötyötuntien 

perusteella saadaan tietää, kuinka paljon työvoimaa töiden suorittaminen vaatii. Työlistaan 

merkataan näkyviin oman työvoiman henkilötyötunnit kuvan 16 mukaan perustuen 

vuorolistoihin. Näin ollen saadaan laskettua riittävätkö omat resurssit töiden 

suorittamiseen. 
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Kuva 16. Viikonlopun työlistan resurssitaulukot. 

 

Viikonlopun työlista koostuu pääsääntöisesti viikoittain toistuvista huoltotöistä, 

suunnitelluista kunnossapitotöistä ja siirretyistä korjauksista, jotka vaativat 

tuotantoseisokin. Työnsuunnittelija asettaa töille prioriteetin ja mahdollisen aikaikkunan 

työn suorittamiseen, joiden perusteella työt voidaan aikatauluttaa. Suunniteltujen 

henkilötyötuntien ylittäessä käytettävissä olevan resurssin henkilötyötunnit, voidaan 

priorisoinnin perusteella päättää, tarvitseeko viikonlopulle hankkia ulkopuolista työvoimaa 

vai voidaanko työ siirtää myöhemmäksi. 

 

Viikonlopun suunnitellun työlistan toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi vuoromiesten 

suorittamat häiriökorjaukset. Tärkeimmät ja suurimmat työt pyritään aikatauluttamaan niin, 

että niiden suorittaminen aloitetaan mahdollisimman aikaisin. Näin ollen häiriökorjauksista 

tai muista syistä johtuvasta töiden viivästymisestä huolimatta työn valmistuminen 

tuotantoseisokin aikana ei ole vaarassa. Tärkeitä töitä pyritään myös suorittamaan 

päivätyömiesten voimin, jolloin häiriökorjaukset eivät vaikuta töiden suorittamiseen. 

Töiden siirtyessä vuorolta toiselle, töiden raportointi ja kommunikointi vuorojen kesken 

korostuu.  

Vuoro Aika TE/KV TE/KV HV/JJ HV/JJ Tunnit

B Pe-Ilta Henkilö 1 Henkilö 2 Henkilö 3 Henkilö 4 32

A Pe-yö Henkilö 5 Henkilö 6 Henkilö 7 Henkilö 8 32

C La-aamu Henkilö 9 Henkilö 10 Henkilö 11 Henkilö 12 32

B La-ilta Henkilö 1 Henkilö 2 Henkilö 3 Henkilö 4 32

A La-yö Henkilö 5 Henkilö 6 Henkilö 7 Henkilö 8 32

B Su-aamu Henkilö 1 Henkilö 2 Henkilö 3 Henkilö 4 32

E Su-ilta Henkilö 13 Henkilö 14 Henkilö 15 Henkilö 16 32

Yht. 224

Päivämiehet Tunnit

La-päivä Henkilö 17 Henkilö 18 Henkilö 19 Henkilö 20 Henkilö 21 40

Su-päivä Henkilö 17 Henkilö 18 Henkilö 19 Henkilö 20 Henkilö 21 40

Yht. 80

Resurssi Tunnit

Vuoromiehet 224

Päivämiehet 80

Ulkopuoliset

Yht. 304

Osasto/henkilö

Henkilö

Vuoromiehet



 

 

51 

Töiden todelliset kestot raportoidaan työtilauksille kunnossapitojärjestelmän kautta. 

Viikonlopun jälkeen suoritetaan myös yhteenveto viikonloppuna suoritetuista töistä. 

Yhteenvetoon voisi tulevaisuudessa kerätä töiden todelliset kestot työn arvioidun keston 

viereen, jolloin suunniteltujen ja toteutuneiden tuntien seuranta helpottuu. Näin ollen 

resurssipohjaisella työnsuunnittelulla saavutetaan töiden läpimenoaikojen parantumista 

sekä asentajien työajan tehokkaampaa käyttöä. Toimintamallia voidaan käyttää myös 

muiden huoltoseisokkien organisoinnissa. 

 

8.2 Case 2 - Ilmanvaihtokoneiden huoltaminen 

Tässä case-esimerkissä käsitellään ilmanvaihtokoneiden huoltamista hienovalssaamolla, 

joka valittiin yhdeksi ODR:n ennakkokohteeksi. Kyseinen kohde valittiin, koska 

kunnossapidon resurssit kylmälaitehuolloissa ovat hyvin rajalliset, eikä huoltoa ole ehditty 

suorittaa vaaditulla huoltovälillä. Ilmanvaihtokoneen huolto voidaan suorittaa 

tuotannollisten töiden ohella ja sen suoritusajankohta on joustava. 

 

Nykyisin ilmanvaihtokoneita huolletaan yhden kunnossapitohenkilön voimin, joka 

suorittaa suodattimien vaihtoa ja huoltoa tarpeen mukaan. Ilmanvaihtokoneita on yhteensä 

yhdeksän kappaletta. Ilmanvaihtokoneiden suodattimet ovat sekä kertakäyttöisiä, että 

puhdistettavia suodattimia, joita voi käyttää useasti.  

 

Huoltotyön siirtäminen tuotannon alaiseksi aloitettiin järjestämällä aloituspalaveri 

kunnossapidon ja tuotanto-osaston välillä. Kunnossapidosta palaveriin osallistui 

kunnossapitoinsinööri, sähköosaston jaospäällikkö, poltin- ja instrumenttihuollon 

työnjohtaja sekä hänen alaisensa, ilmanvaihtokoneiden huoltoa suorittava 

kunnossapitohenkilö. Tuotanto-osaston edustajia olivat valssaamoiden päällikkö, 

osastomestari ja päivätyönjohtaja. Palaverissa listattiin ja käytiin läpi huollettavat kohteet, 

sovittiin vastuunjaosta ja päätettiin suoritettavista toimenpiteistä. Palaverissa sovitut 

toimenpiteet olivat: 

- Ennakkohuoltotyön muodostaminen kunnossapitojärjestelmään 

- Huollon suorittavien tuotantohenkilöiden määrittäminen 

- Suodattimien varastopaikan määrittäminen ja varaston siirtäminen osastolle 

- Ennakkohuoltotyön läpikäyminen ja työn opastus työn suorittajien kanssa 

- Kuvallisen ohjeen laatiminen huoltotyöstä 
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Käyttäjät saavat kunnossapitojärjestelmän kautta tiedon suoritettavasta työstä ja kuittaavat 

ennakkohuoltotyölle suoritetut toimenpiteet. Käyttäjille tulee järjestää koulutus 

kunnossapitojärjestelmän käyttämiseen, jotta ennakkohuoltotyö pystytään raportoimaan 

oikein.  

 

Ennakkohuoltotyön läpikäymiseen sovittiin aika, jolloin kunnossapitäjä opastaa tulevat 

työnsuorittajat. Ilmanvaihtokoneet käydään läpi yksitellen, vaihtaen suodattimet ja 

suorittaen muut huoltotoimenpiteet. Kunnossapidon työnjohtaja osallistuu työnopastukseen 

ja laatii ennakkohuoltotyöstä kuvallisen työohjeen. 

 

Ilmanvaihtokoneiden huoltaminen voidaan tehdä tehokkaammin käyttäjien suorittamana. 

Käyttäjien sijainti koneiden läheisyydessä vähentää huoltotyöhön kuluvaa viiveaikaa 

merkittävästi. Käyttäjät havainnoivat koneita jatkuvasti ja pystyvät huoltamaan 

ilmanvaihtokoneet tuotantotyön ohessa. Työajan tehokkaamman käytön lisäksi 

kunnossapito pystyy keskittymään vaativimpiin huoltotöihin. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Kunnossapidossa pyritään nykypäivänä entistä enemmän välttämään häiriöitä, eli 

ennakoivan kunnossapidon merkitys korostuu. Kunnossapito aiheuttaa yritykselle suuren 

osan kustannuksista, joten sen tehokkuudella voidaan saavuttaa suurta taloudellista hyötyä. 

 

Kunnossapidon työnsuunnittelu vaikuttaa merkittävästi kunnossapidon toimintaan ja sen 

tehokkuuteen. Työnsuunnittelu on haastavaa ja siinä täytyy huomioida monia eri tekijöitä. 

Suunnittelijan tulee tehdä yhteistyötä muun kunnossapitohenkilöstön sekä tuotanto-osaston 

kanssa, jotta suunnittelu voidaan suorittaa tarkasti. Suunnittelussa tulee huomioida, milloin 

työ voidaan suorittaa, mitä työn suorittaminen vaatii suorittajalta, mitä varaosia ja 

materiaaleja työssä tarvitaan sekä kuinka työ voidaan suorittaa turvallisesti.  

 

Työn suorittajan ja työnsuunnittelijan yhteistyö ja kommunikointi ovat ratkaisevassa 

roolissa työn sujuvuuden kannalta. Kommunikointia ja työn suorittamista käydään läpi 

kunnossapitojärjestelmän kautta työtilauksella, keskustelemalla henkilökohtaisesti ja 

käymällä paikan päällä työkohteessa. Kunnossapitojärjestelmään kirjataan yleensä 

työohjeet, tilattujen varaosien ja materiaalien sijainti sekä tarvittaessa ohjeet energiasta 

erottamiseen. Työn läpikäymiseen olisi syytä kuitenkin käyttää enemmän aikaa tekijän 

kanssa, aina kun siihen on mahdollisuus. Näin ollen voidaan välttyä väärinymmärryksiltä 

ja nopeuttaa työn läpivientiä. Käydessä työkohteessa etukäteen, pystyy työntekijä myös 

arvioimaan tarvittavat työkalut, joka nopeuttaa työn aloittamista. Työnsuunnittelun tehtävät 

on esitelty vaiheittain taulukossa 19. 
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Taulukko 19. Työnsuunnittelun tehtävät vaiheittain. 
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Kunnossapitojärjestelmällä ohjataan kunnossapidon toimintaa. Työnsuunnittelussa 

kunnossapitojärjestelmän tehokas käyttäminen on erityisen tärkeää tiedon välityksen ja 

keräämisen vuoksi. Kunnossapitojärjestelmään syötetyt tiedot, kuten työssä suoritettavien 

vaiheiden kuvaus, materiaalien tiedot ja työn kattava raportointi tukevat suunnittelijaa 

tulevaisuudessa vastaavanlaista työtä suunniteltaessa. Työntekijöiden merkitsemät 

työaikojen kestot vaikuttavat näin ollen aikataulutuksen onnistumiseen. Työn 

läpikäyminen työntekijöiden kanssa on tärkeää, jotta ongelmat voidaan tiedostaa ja että 

niihin pystytään puuttumaan. 

 

Seisokkisuunnittelussa kunnossapitojärjestelmän kattava käyttäminen koko tehtaalla 

suoritettavien töiden osalta on tärkeää, jotta seisokin kokonaisvaltainen seuranta ja 

aikatauluttaminen voidaan suorittaa. Aikataulutuksen avulla pyritään välttymään 

päällekkäisiltä töiltä ja helpottamaan töiden hallintaa seisokin aikana. Töiden viivästyessä 

aikataulutetusta työlistasta nähdään viivästyksen vaikutukset seisokin onnistumiseen, 

jolloin voidaan päättää, tarvitaanko suorittaa korjaavia toimenpiteistä, kuten lisätyövoiman 

hankkimista tai työpäivien pidentämistä. Kuvassa 17 nähdään työtilaukselle täytettävät 

tiedot. 

 

 

Kuva 17. Tietojen syöttäminen kunnossapitojärjestelmän työtilaukselle. 
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Huoltoseisokkien kokonaisvaltainen aikatauluttaminen vaatii yhteistyötä koko 

organisaatiolta. Huolellinen työnsuunnittelu ja töiden vaiheistaminen antaa pohjan 

aikatauluttamisen suorittamiseen. Aikataulun luotettavuuteen vaikuttaa erityisesti kuinka 

selvästi työn vaiheet tiedetään ja niiden kestot osataan arvioida. Kunnossapitotöiden 

laajuus paljastuu usein vasta konetta tai laitetta purettaessa, mikä tekee työn keston 

arvioinnista haastavaa. Keston määrittelyssä tuleekin arvioida työn keskimääräistä aikaa, 

joka voidaan muodostaa PERT-menetelmän avulla. Tällöin arviossa määritetään työn tai 

työvaiheen pessimistinen, optimistinen ja keskimääräinen suoritusaika, joiden perusteella 

lasketaan työn odotettu suoritusaika. Keston arvioinnissa voidaan hyödyntää myös 

historiatietoon perustuvaa työnkestoa. Toistuvasti suoritetun työnkeston arviointi saadaan 

luotettavalle tasolle laskettaessa keskiarvo aiemmin suoritettujen töiden kestoista. Tämän 

vuoksi töiden huolellinen raportointi antaa pohjat tarkempaan työnsuunnitteluun ja 

aikataulukseen.  

 

Huoltoseisokkien organisoinnissa osastokohtaiset palaverit auttavat seisokissa 

suoritettavien töiden seurantaa. Palavereja tulee pitää riittävän usein, jotta töiden määrää ja 

suunnitteluasteen kehitystä voidaan seurata. Palaverit tulee myös aloittaa tarpeeksi ajoissa, 

jotta seisokkisuunnittelulle on varattu tarpeeksi aikaa.  

 

ODR:n avulla on mahdollista nostaa tuotantolaitoksen käyttövarmuutta parantuneen 

ennakkohuollon ja vikaantumisen aikaisemmalla havainnoinnilla. Käyttäjien tuntemus 

koneen toiminnasta ja osaston prosessista on yksi vahvuus ODR:n toteuttamisessa. ODR:n 

myötä käyttäjät pystyvät kartuttamaan laitetuntemustaan ja oppimaan riippuvuussuhteita 

koneen huoltamisen ja vikaantumisen välillä. Suurimpina uhkina ODR:n toteuttamisessa 

on käyttäjien motivaatio ja muutosvastarinta. Ilman riittävää koulutusta saatetaan konsepti 

ymmärtää väärin, joka voi johtaa toimintaohjeiden ja raportoinnin laiminlyönteihin. 

Riittävä perehdytys koneiden puhdistus-, tarkastus- ja huoltotyöhön on erityisen tärkeää, 

jotta toimenpiteet voidaan suorittaa turvallisesti. Kuvassa 18 on esitetty SWOT-analyysi 

ODR:stä. 
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ODR – Ovako Imatra 

Vahvuudet Heikkoudet 

 

 Käyttäjän kokemus koneesta 

 Käyttäjän sijainti koneen 

läheisyydessä 

 Käyttäjälle kertyvä laitetuntemus, 

vikaantumisen aiempi ja tarkempi 

havainnointi 

 Helppo lähteä toteuttamaan 

yksinkertaisilla toimenpiteillä 

 

 

 

 Käyttäjän ammattitaito 

kunnossapitotyöhön 

 Käyttäjien vastustaminen ”töiden 

lisääntymisestä” 

 Oikeiden mittareiden löytäminen 

vaikeaa 

 Palkitsemisjärjestelmän puuttuminen 

 

Mahdollisuudet Uhat 

 

 Huoltaa koneita tehokkaammin, 

parantaa käytettävyyttä ja pienentää 

vikaherkkyyttä 

 Luoda hyvä ilmapiiri yhteis- ja 

laitevastuulla 

 Asenne koneita kohtaan parantuu, kun 

saa lisää vastuuta 

 Käyttää työaikaa tehokkaammin 

 Parantunut yhteistyö ja tiedonkulku 

osastojen välillä 

 Innostus laitteiden huoltoon ja 

parantamiseen 

 

 

 Muutosvastarinta liian suurta -> 

tulehtunut ilmapiiri 

 Liian vähäinen koulutus -> 

ymmärretään konsepti väärin 

 Toimintaohjeiden ja raportoinnin 

laiminlyönnit 

 Ei osata vakuuttaa/kouluttaa 

henkilöstöä oikein  

 Vastuun kasaantuminen tuotannolle 

 Ei tunneta laitetta hyvin -> 

turvallisuusriski 

 

Kuva 18. SWOT-analyysi Imatran terästehtaan ODR:stä (mukaillen Holopainen 2016, s. 

24). 

 

ODR:n jalkauttaminen voidaan aloittaa laitekohtaisesti case 2 mukaisella mallilla. 

Tuotantohenkilöiden osaamisen kerryttämistä laitteiden huoltoon voidaan aloittaa myös 

käyttäjien osallistumisella kunnossapitotöihin huoltovuoroissa. Esimerkiksi 

kunnossapitohenkilön ja käyttäjän muodostama työpari pystyisi suorittamaan helppoja 

kunnossapitotöitä ja he voisivat jakaa tietouttaan toisille. Tämä lisäisi myös yhteishenkeä 

laitteiden huoltamiseen. Sopivien työkalujen hankkimisesta käyttäjille tulee huolehtia heti, 

jotta työt pystytään suorittamaan sujuvasti ja turvallisesti. 

 

ODR:n toteuttamisessa yksi haaste on sopivien mittareiden löytäminen, koska 

kustannushyödyt tulevat välillisten kustannusten kautta. Oikeanlaisen mittariston laatimista 
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tulisi tutkia ja siihen tulisi panostaa ennen toteutusta. Tuotantokatkosten vähentäminen,  

resurssien tehoton käyttö ja myöhäiset toimitukset ovat esimerkkejä välillisistä 

kustannuksista, joihin ODR:llä pyritään vaikuttamaan. Kuvassa 19 on lueteltu välillisiä 

kustannuksia jäävuorella kuvattuna. Jäävuoren kärjessä eli veden pinnalla näkyvät 

välittömät kustannukset, jotka muodostavat vain pienen osan kokonaiskustannuksista. 

Välittömät kustannukset ovat helposti mitattavissa. Suurin osa jäävuoresta on veden pinnan 

alapuolella, joka kuvaa välillisten kustannusten suuruutta. Näiden kustannusten 

hahmottaminen ja mittaaminen on yleensä vaikeaa. 

 

 

 

Kuva 19. Välittömien ja välillisten kustannusten jäävuori (Järviö 2008, s. 15). 
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Suuret uudistukset organisaation toimintatavassa vaatii muutosjohtamista, jotta ne 

onnistuvat ja tuottavat parhaan mahdollisen tuloksen. Muutosjohtamista voidaan lähteä 

kehittämään Kotterin luoman kahdeksanvaiheisen muutosprosessin avulla, joka on esitetty 

kuvassa 20. Muutosta ohjaavan ryhmän tulee muodostaa selkeä visio ja strategia, jossa 

muutoshankkeen suunta määritetään. Tärkeää muutosjohtamisessa on viestintä, jossa 

muutoksen tärkeys ja tavoite tulee saattaa selkeästi kaikkien tietoisuuteen. ODR:n 

jalkauttamisessa hankkeen tarkoitusta tulee erityisesti korostaa. Lyhyen aikavälin 

onnistumiset tulee varmistaa ja sopivaa palkitsemisjärjestelmää tulee pohtia. Uusien 

toimintatapojen juurruttamisessa tulee oikeiden mittareiden avulla pystyä osoittamaan, että 

toiminnalla on positiivista vaikutusta organisaatioon. 

 

 

Kuva 20. Kahdeksanvaiheinen muutosprosessi Kotterin (1997, s.18) mukaisesti. 
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Tämän työn pohjalta esitettäviä jatkotutkimuskohteita ja toimenpide-ehdotuksia ovat: 

- Kunnossapitostrategian selkeyttäminen yrityksen strategian ja TPM:n pohjalta 

- Kunnossapitojärjestelmän kehittäminen 

- Aikataulutukseen käytettävän ohjelmiston määrittäminen ja henkilöstön 

kouluttaminen ohjelmiston käyttämiseen 

- Työntekijöiden sitouttaminen työnsuunnitteluun 

- Toimintasuunnitelma ODR:n kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta 

 

Ensimmäisenä toimenpide-ehdotuksena esitetään kunnossapitostrategian selkeyttämistä 

TPM:n pohjalta. Kunnossapitostrategia tulee luoda Ovako Imatran tehtaan mukaiseksi ja 

ODR:ää tulee tarkastella yhtenä osana kunnossapitostrategiaa. Kunnossapitomittaristoa 

tulee päivittää uuden strategian mukaisesti, niin että kunnossapidon tunnusluvut ovat 

helposti seurattavissa. ODR:n mittaamiseen tulee laatia oma mittausjärjestelmä. 

 

Kunnossapitojärjestelmä on työnsuunnittelijan tärkein työkalu ja sillä kerätään tietoa ja 

ohjataan kunnossapidon toimintaa. Tietoa tulisi kerätä kattavasti ja sitä tulisi hyödyntää 

kunnossapidon kehittämiseen. Aikatauluttamiseen käytettävä ohjelmisto tulisi määrittää, 

jotta kokonaisvaltaista aikataulutusta voisi suorittaa tehokkaasti. Yksi vaihtoehto 

aikataulutukseen on Microsoft Project- ohjelmisto, joka on jo käytössä tehtaalla. 

Ohjelmiston käyttämiseen tulisi kuitenkin järjestää koulutus, jotta henkilöstö pystyisi 

käyttämään sitä riittävällä tasolla.  

 

ODR:n kokonaisvaltainen käyttöönotto vaatii suurta panostusta tehdastasolla. Toteutus 

vaatii johdon ja koko organisaation tuen. Toiminta tulee aloittaa selkeän 

toimintasuunnitelman laatimisella. Toimintasuunnitelmassa tulee määritellä työryhmät, 

joiden avulla voidaan lähteä suunnittelemaan osastokohtaista toteuttamista. Koko 

henkilöstön riittävästä koulutuksesta tulee huolehtia, jotta konseptin tarkoitus ymmärretään 

oikein ja että se voidaan toteuttaa onnistuneesti. 
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10 YHTEENVETO 

 

 

Tässä työssä käsiteltiin kunnossapidon työnsuunnittelua ja käyttäjäkeskeisen 

kunnossapidon eli ODR:n toteuttamista Ovako Imatran terästehtaalla. Työn 

teoriaosuudessa käsiteltiin teollisuuden kunnossapitoa, kunnossapidon työnsuunnittelua ja 

ODR:ää kvalitatiivisilla tutkimusmenetelmillä. Tutkimusosuudessa suoritettiin 

kyselytutkimukset asenteista ODR:ää kohtaan ja kunnossapidon työnsuunnittelun 

haasteista. Työssä suoritettiin myös kaksi case-esimerkkiä, jotka käsittelivät 

resurssipohjaista työnsuunnittelua sekä ilmanvaihtokoneiden huoltamista.  

 

Kunnossapidon työnsuunnittelulla pyritään varmistamaan työn sujuvuus ennen työn 

suorittamista tehtävillä toimenpiteillä, kuten varaosien ja materiaalien hankkimisella sekä 

työohjeiden laatimisella. Suunnittelussa tulee huomioida myös turvallisuusnäkökohdat, 

jossa laitteiden erottaminen energiasta on keskeistä. Työnsuunnittelussa tulee suorittaa 

yhteistyötä työntekijöiden kanssa, jotta suunnittelu olisi sujuvampaa. 

Seisokkisuunnittelussa tietojen yhtenäinen täyttäminen kunnossapitojärjestelmään on 

tärkeää, jotta seisokin kokonaisvaltaista seurantaa ja aikatauluttamista voidaan suorittaa. 

 

ODR:llä voidaan saavuttaa pienempää häiriöherkkyyttä parantuneen ennakkohuollon ja 

vikaantumisen aikaisemman havainnoinnin avulla. Tuotantohenkilöstön suorittamien 

puhdistus- ja tarkastustoimintojen avulla voidaan oppia vikaantumiseen johtuvista syistä ja 

joita poistamalla voidaan saavuttaa parempaa käyttövarmuutta. ODR:n tehdastasoinen 

toteuttaminen vaatii organisaation hyväksynnän ja selkeän toimintasuunnitelman. 

 

Tämän työn tutkimusosuudessa suoritettiin kyselytutkimukset asenteista ODR:ää kohtaan 

ja kunnossapidon työnsuunnittelun haasteista. Asenteet ODR:n toteuttamiseen olivat 

positiiviset koko tehtaan osalta sekä toimihenkilöiden että työntekijöiden puolesta. 

Suurimmiksi epävarmuustekijöiksi koettiin kuitenkin työntekijöiden motivaatio 

kunnossapitotöihin ja työajan riittävyys. Kunnossapidon työnsuunnittelu koettiin tärkeäksi 

niin työntekijöiden kuin toimihenkilöiden puolesta. Tutkimuksen mukaan työnsuunnittelua 

voisi kehittää paremman yhteistyön avulla. 
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Case-esimerkkeinä tässä työssä käsiteltiin viikonlopun huoltoseisokin resurssipohjaista 

suunnittelua ja ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihtoa. Resurssipohjaisella 

suunnittelulla pystytään hallitsemaan ja aikatauluttamaan viikonlopun aikana suoritettavia 

töitä tehokkaammin. Ilmanvaihtokoneiden huoltaminen suoritetaan jatkossa käyttäjien 

toimesta, joka parantaa ilmanvaihtokoneiden huoltoa ja tehostaa käyttäjien työajan käyttöä.  

 

Työn lopussa laadittiin johtopäätökset ja suoritettiin pohdintaa. Jatkotutkimus- ja 

toimenpide-ehdotuksina esitettiin kunnossapitostrategian selkeyttämistä, 

toimintasuunnitelman laatimista ODR:n tehdastason toteuttamiseen sekä työntekijöiden 

sitouttamista työnsuunnitteluun. 
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Liite I 

 

Jatkuvalukoneen tarkastuslista valutauolla. 

 

  

Bloomivalun valutauolla suoritettavat tarkastus- ja huoltokohteet

Tarkastajat

Päivämäärä 23.11.-16

vuoro B

Tarkastus- ja huoltokohde Linja ok Havaitut viat ja tehdyt toimenpiteet

KOKILLIT 1 x

Silmämäämääräinen tarkastus x

Hiotaan räyskeet tarvittaessa x

hiomalaikalla 2 x

x

x

POHJARULLAT 1 x

Välien tarkastus, kuonat, roiskeet x

Pyöriikö rullat x

Pestään ja puhalletaan ilmalla 2 x

rullien väliköt puhtaiksi x

x

OSKILOINTI  +  HYDRAULIIKKA 1 x

Vuodot -> korjaus heti --> TEH x

Suojaus, toiminta, äänet, kollat x

2 x

x

x

1-segmentin rullat 1 x

Pyöriikö rullat x

Onko silettä väliköissä x

Pestään ja puhalletaan sileet pois 2 x

Jumissa->merkitään linja + x

 monesko rulla ylhäältä x

2 -ja 3-segmentin rullat 1 x

Pyöriikö rullat? x

Puhdistetaan rullille kertynyt sile pois x

2 x

x

x

OHJAIMET 1 x

Onko kertynyt silettä? x

Onko ohjaimet ehjät? 2 x

x

VESIVUODOT 1 x

Ylimääräiset vesivuodot x

Letkujen ja liittimien tarkastus ja 2 x

kunnostus x

Toisiovedet 1 x

Suuttimien silmämääräinen tarkistus x

2 x

x

Huom !

Lähetys sähköpostissa / tai paperikopiona  : H.Siekkinen, P.Laamanen, vuorovastaavat,kokilli-ja kaarihuolto



 

 

Liite II, 1 

Kyselytutkimus asenteista ODR:ää kohtaan. 

 

Kyselytutkimus DI-työhön liittyen   

 23.11.2016 

 

Asenteet käyttäjäkunnossapitoa kohtaan 

 

Mitä käyttäjäkunnossapito on ja mitä sillä haetaan meillä Ovakolla? 

Käyttäjäkunnossapito pyrkii tuotantohenkilöstön ja kunnossapidon väliseen yhteistyöhön, 

niin että tuotantohenkilöstö tukee kunnossapitoa laitteiden huoltamisessa. 

Käyttäjäkunnossapitoa voidaan suorittaa monella eri asteella alkaen koneiden ja laitteiden 

siisteyden huolehtimisesta. Käyttäjäkunnossapitoa pyritään aloittamaan puhdistus- ja 

tarkastustoiminnan avulla. Laitteiden korjausta ei ole tarkoitus siirtää käyttäjille. Koneiden 

ja laitteiden siisteyden sekä käyttäjien suorittamien tarkastusten avulla pyritään 

havaitsemaan vikaantumiset aiemmin. Näin ollen paremmin suoritetulla ennakkohuollolla 

haetaan käyttövarmuutta, osastojen välistä yhteistyötä ja parempaa tuottavuutta. 

 

 

Kuva 1. Käyttäjäkunnossapidolla tavoiteltuja  asioita.  

 

 

 



 

 

      Liite II, 2 

       

Vastaa alla oleviin väittämiin käyttäjäkunnossapitoon liittyen ympyröimällä sopivin 

vaihtoehto. 

(1 = olen täysin eri mieltä; 4 = olen täysin samaa mieltä) 

   

 

Käyttäjäkunnossapito on hyvä juttu. 1 2 3 4 

 

Käyttäjäkunnossapitoa on vaikea  

toteuttaa.   1 2 3 4 

 

Käyttäjien työt lisääntyvät  

käyttäjäkunnossapidossa.  1 2 3 4 

 

Kunnossapitohenkilöiden työt  

vähenevät käyttäjäkunnossapidon   

myötä.   1 2 3 4 

 

 

Käyttäjäkunnossapito voi parantaa  

koneidenkäytettävyyttä ja vähentää  

häiriöherkkyyttä.  1 2 3 4 

 

Käyttäjäkunnossapito voi parantaa  

turvallisuutta.  1 2 3 4 

 

Käyttäjäkunnossapito lisää yhteistyötä 

osastojen välillä.  1 2 3 4 

 

Käyttäjät voivat oppia tuntemaan  

koneet paremmin  

käyttäjäkunnossapidon myötä. 1 2 3 4 

 

 

Käyttäjäkunnossapidon suorittamilla  

tarkastuksilla viat voidaan havaita  

nykyistä aiemmin.  1 2 3 4 

 

 



 

 

      Liite II, 3 

Koneiden ja laitteiden siisteys lisää  

työympäristön viihtyisyyttä. 1 2 3 4 

 

Käyttäjäkunnossapidolla voidaan  

saavuttaa säästöjä.  1 2 3 4

  

 

Meidän tehtaalla olisi hyvä toteuttaa  

käyttäjäkunnossapitoa.  1 2 3 4 

 

 

Mitä kommentteja tai mielipiteitä sinulla on käyttäjäkunnossapidosta? 

 

 

 

 

 

Mikä käyttäjäkunnossapidon toteuttamisessa on haasteellisinta? 

 

 

 

 

 

 

Toteutetaanko teidän osastolla käyttäjäkunnossapitoa? Miten? 

  



 

 

Liite IIII, 1 

Kyselytutkimus kunnossapidon työnsuunnittelun haasteista. 

 

Kyselytutkimus DI-työhön liittyen   

 23.11.2016 

 

Kunnossapidon työnsuunnittelun haasteet 

Mitä on kunnossapidon työnsuunnittelu? 

Kunnossapidon työnsuunnittelulla tarkoitetaan ennen työn suorittamista tehtyjä 

toimenpiteitä. Hyvässä työnsuunnittelussa työ vaiheistetaan ja arvioidaan työn kesto, 

tarvittavat osat ja materiaalit määritetään ja tilataan, luodaan suunnitelma työn aikataulusta 

ja toteutuksesta sekä otetaan kantaa turvallisuusnäkökohtiin. Työnsuunnittelulla pyritään 

vähentämään viiveaikoja sekä parantamaan töiden läpivientiä, työntekijöiden tehokasta 

työaikaa ja kunnossapidon tehokkuutta. 

 

Vastaa alla oleviin väittämiin kunnossapidon työnsuunnitteluun liittyen ympyröimällä 

sopivin vaihtoehto. (1 = olen täysin eri mieltä; 4 = olen täysin samaa mieltä) 

 

Hyvä työnsuunnittelu helpottaa työn  

suorittamista.   1 2 3 4 

 

Hyvä työnsuunnittelu vähentää työn  

suorittamiseen liittyvää viiveaikaa. 1 2 3 4 

 

Työt on helpompi aikatauluttaa, jos  

työ on suunniteltu hyvin.  1 2 3 4 

 

 

Hyvin raportoidut työt auttavat  

työnsuunnittelua.  1 2 3 4 

 

Työnsuunnittelu parantaa  

kunnossapidon sisäistä tiedonkulkua. 1 2 3 4 

 

Työnsuunnittelija ja työntekijät 

tulisi tehdä yhteistyötä työn  

suunnittelussa.  1 2 3 4 



 

 

                        Liite IIII, 2 

 

Työn kestoa on vaikea arvioida. 1 2 3 4 

 

 

Mikä työnsuunnittelussa on haastavinta? 

 

 

 

 

 

Mitä työnsuunnittelijan tulisi huomioida työtä suunniteltaessa? 

 

 

 

 

 

Mitä haasteita työn keston arviointiin liittyy? 

 

 

 

 

 

Miten työnsuunnittelua tulisi parantaa? 

 

 

 

 

 

Tekevätkö työnsuunnittelijat ja työntekijät tarpeeksi yhteistyötä? Miten sitä voisi parantaa? 

 

 


