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Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää käyttäjäkeskeisen kunnossapidon 

mahdollisuuksia Ovako Imatran terästehtaalla. Työ koostuu kunnossapitoa käsittelevästä 

teoriaosuudesta, käyttäjäkeskeisen kunnossapidon nykytilan selvityksestä Ovako Imatran 

terästehtaalla haastattelututkimuksen avulla sekä käyttäjäkeskeisen kunnossapidon 

hyötyjen ja haittojen arvioinnista SWOT- analyysin avulla. 

 

Käyttäjäkeskeinen kunnossapito tunnetaan monella eri nimellä kuten käyttäjäkunnossapito, 

käynnissäpito ja yleisesti käytetty lyhenne ODR (Operator Driven Reliability). ODR 

mielletään yleisesti käyttäjien suorittamiin korjaustoimenpiteisiin. Todellisuudessa se on 

kuitenkin paljon laajempi käsite ja yleensä ODR:n toteuttaminen aloitetaan koneiden 

siivoamisella ja puhdistamisella sekä käyttäjien suorittamilla tarkastuksilla. Keskeisimpiä 

tavoitteita, joita ODR:llä haetaan, ovat vikaantumisen aikaimpi havainnointi, pienempi 

häiriöherkkyys ja osastojen välinen parantunut yhteistyö. Näiden kautta saavutetaan 

parempaa tuottavuutta. 

 

Suurempia haasteita käyttäjäkeskeisen kunnossapidon toteuttamisessa on muutosvastarinta 

ja todellisen tarkoitusperän ymmärtäminen. Käyttäjät mieltävät monesti ODR:n lisäävän 

heidän töitään, kun taas puolestaan kunnossapitäjät pelkäävät oman työnsä puolesta. 

ODR:n kokonaisvaltainen toteuttaminen vaatii koko organisaation osallistumista ja 

sitoutumista. Käyttöönotto puolestaan voidaan aloittaa yksinkertaisilla toimenpiteillä, eikä 

aloittaminen vaadi suurta taloudellista panosta. 

  



3 

 

ABSTRACT 

 

Lappeenranta University of Technology 

LUT School of Energy Systems 

LUT Mechanical Engineering 

 

Sampsa Holopainen 

 

Operator driven reliability (ODR) in Ovako Imatra steelworks 

 

Bachelor’s thesis 

 

2016 

 

34 pages, 8 figures, 2 tables and 2 appendices 

 

Examiner: Professor Jukka Martikainen 

 

Keywords: maintenance, operator driven reliability, ODR, total productive maintenance, 

TPM 

 

The main target of this Bachelor’s thesis was to find out possibilities of operator driven 

reliability (ODR) in Ovako Imatra steelworks.  Thesis consists of theory of maintenance, 

report of present ODR in the steelworks using survey and valuating benefits and 

disadvantages of ODR using SWOT- analysis.  

 

Generally ODR is perceived as maintenance tasks performed by operators. In the concrete 

ODR is a wide concept that usually begins with cleaning machines and performing 

inspections by operators. The main targets of ODR are detecting faults earlier, miner fault 

sensitivity and better co-operation between departments. Greater efficiency can be reached 

by these targets. 

 

Biggest challenges implementing ODR are resistance of change and misunderstanding of 

the concept. Operators usually conceive ODR as increased workload and maintenance 

employees are afraid for their job. Putting ODR into practice requires attendance and 

commitment from the whole organization. On the other hand implementing ODR can be 

started with simple operations and it doesn’t require big investments in the beginning. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tässä työssä käsitellään kunnossapitoa ja erityisesti työssä keskitytään käyttäjäkeskeiseen 

kunnossapitoon eli ODR:ään (Operator Driven Reliability). Työ on suoritettu Ovako 

Imatran terästehtaalle. Työ koostuu kunnossapitoa käsittelevästä teoriaosuudesta ja ODR:n 

nykytilan selvittämisestä tehtaalla. Työssä käsitellään myös ODR:n vahvuuksia, 

heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Työn lopussa esitellään tulokset, pohdintaa ja 

yhteenveto.  

 

1.1 Työn taustaa 

Kunnossapidon kehitys on viimeisten vuosikymmenten aikana ollut merkittävää. Uudet 

koneet ja laitteet ovat digitalisoinnin avulla muuttuneet yhä monimutkaisemmiksi, mikä on 

asettanut kunnossapidon kehityksen tarpeeseen. Kunnossapidossa voidaan sanoa 

tapahtuneet kolmen eri sukupolven kehitysvaiheet. Ensimmäinen sukupolvi suoritti 

kunnossapitoa 1940-luvulla sillä periaatteella, että hajonnut laite korjattiin. Koneet ja 

laitteet olivat yksinkertaisia ja luotettavia suunnittelussa käytettyjen suurien 

varmuuskertoimien vuoksi. (Järviö 2000, s. 17.) 

 

Toinen sukupolvi suoritti kunnossapitoa haastavimmissa olosuhteissa toisen maailman 

sodan jälkeen 1950-luvulta alkaen. Tällöin teollisuus koneellistui vauhdilla ja koneiden 

konstruktiot muodostuivat monimutkaisemmiksi. Tuotantovaatimukset kasvoivat, jolloin 

vikaantumisen ennaltaehkäisemiseen alettiin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tämän 

johdosta kunnossapidon kustannukset nousivat, jolloin kunnossapidon suunnittelu- ja 

ohjausjärjestelmien kehitys aloitettiin. (Järviö 2000, s. 17.) 

 

1970-luvun puolivälissä syntyi kunnossapidon kolmas sukupolvi. Vaatimukset olivat 

kasvaneet niin, että pelkästään hajonneen laitteen korjaus ei enää riittänyt. Pidemmän 

eliniän odotuksen lisäksi laitteiden tuli toimia turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. 

Vikaantumisen tutkimiseen käytettiin enemmän aikaa, jolloin uskottiin vikaantumisen 

noudattavan useampaa kuin yhtä teoreettista vikakäyrää. Myös uudet tekniikat yleistyivät 

ja niitä kehitetään jatkuvasti lisää, jolloin kunnossapitäjien täytyy oppia uutta ja tietää 

mitkä tekniikat ovat heille sopivia. (Järviö 2000, s. 17–18.) 
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ODR on yksi kunnossapitotekniikoista, joka pyrkii aktivoimaan tuotannon henkilöstöä 

osallistumaan tuotanto-laitteiston huoltotoimenpiteisiin. ODR:stä käytetään monesti 

käyttäjäkeskeisen kunnossapidon lisäksi useita eri termejä, kuten käyttäjäkunnossapito tai 

käynnissäpito. (Parkkila 2015, s. 48.) Käynnissäpidosta puhuttaessa tarkoitetaan erityisesti 

käyttöhenkilöstön suorittamia kunnossapidollisia toimenpiteitä käytön lisäksi (PSK 6201 

2011, s. 3). ODR:n mallin mukaan tuotannon lisäksi käyttäjien tulee huolehtia koneiden 

siisteydestä ja puhtaudesta. Käyttäjien tulee myös keskittyä enemmän vikaantumisen 

havaitsemiseen sekä koneen oikein säätämiseen. (Laine 2010, s. 221.) 

 

1.2 Työn tavoitteet, rajaus ja tutkimuskysymykset 

Työn tavoitteena on tutkia ODR:ää Ovakon Imatran terästehtaan kannalta. Työn 

teoriaosuudessa käsitellään kunnossapitoa yleisesti ja esitellään eri kunnossapitolajit ja -

strategiat. Työssä on tarkoitus selvittää käyttäjäkeskeinen kunnossapito käsitteenä, mitä 

sillä tavoitellaan ja miten sitä voidaan soveltaa Imatran terästehtaalla. Tämän työn 

tutkimuskysymykset ovat: 

- Mitä käyttäjäkeskeinen kunnossapito tarkoittaa eri tasoilla? 

- Miten käyttäjäkeskeisen kunnossapidon toteuttaminen vaatii? 

- Mikä on käyttäjäkeskeisen kunnossapidon nykytila tehtaassa? 

- Mitä käyttäjäkeskeisellä kunnossapidolla voidaan saavuttaa ja mitkä ovat riskit sen 

toteuttamisessa? 

 

1.3 Tutkimusmetodit 

Tutkimuskysymysten vastaukset pyritään selvittämään kvalitatiivisen teoriaosuuden 

pohjalta, jonka lähdetieto on kerätty pääsääntöisesti kirjallisuudesta ja tieteellisistä 

tutkimuksista. Työssä käytetään haastattelututkimusta, jolla selvitetään käyttäjäkeskeisen 

kunnossapidon nykytila tehtaassa.  Käyttäjäkeskeisen kunnossapidon hyödyt ja mahdolliset 

haitat pyritään selvittämään SWOT-analyysin avulla. 

 

1.4 Ovako Imatra Oy Ab 

Imatralla sijaitsevalla terästehtaalla on pitkät perinteet teräksen valmistuksesta. Vuonna 

1915 perustettu Elektrometallurgiska Ab aloitti romuraudan sulattamisen Vuoksen varrella 

vuonna 1937. Imatran terästehtaalla on valmistettu tuotteita hyvin laaja-alaisesti. Ajan 
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saatossa tärkeitä terästuotteita ovat olleet muun muassa kranaattiteräs sekä rautatiekiskot. 

Imatran terästehdas liittyi Ovako-konserniin vuonna 2005 yritysfuusion seurauksena. 

Vuonna 2015 Imatran terästehdas tuotti 175 000 tonnia erikoisterästä auto-, konepaja- ja 

laakeriteollisuuteen. Pääraaka-aineena terästehtaalla käytetään kierrätysterästä. 

Valmistettavia teräslajeja on yhteensä yli 250 kappaletta, joita valmistetaan pyörö- ja 

neliötankoina. Imatran toimipiste työllistää noin 600 henkilöä ja on Kaakkois-Suomen 

suurin metalliteollisuuden työnantaja. (Ovako 2016.) 
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2 KUNNOSSAPITO TEOLLISUUDESSA 

 

 

Kunnossapito mielletään yleisesti rikkoutuneen laitteen korjaamiseksi ja toiminnan 

ylläpitämiseksi. Kunnossapitoa määritellään eri standardeissa, joista tunnetuimpia ovat 

EU-standardi SFS-EN 13306 sekä Suomessa käytössä oleva PSK 6201 -standardi, joka 

toimii harmoniassa EU:n standardin kanssa. (Järviö et al. 2004, s. 24.) 

 

Standardin SFS-EN 13306 (2010, s. 8) mukaan kunnossapidon määritys on: ”Kaikki 

koneen elinjakson aikaiset tekniset, hallinnolliset ja liikkeenjohdolliset toimenpiteet, joiden 

tarkoituksena on ylläpitää tai palauttaa koneen toimintakyky sellaiseksi, että kone pystyy 

suorittamaan halutun toiminnon.”  

 

Vastaavasti standardin PSK 6201 (2011, s. 2) mukaan: ”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 ajan”. Näin ollen Suomessa käytetty standardi 

PSK ottaa kantaa määrityksessään myös kohteen elinkaareen. 

 

2.1 Kunnossapitolajit 

Kunnossapitolajit voidaan jakaa kahteen pääryhmään riippuen aiheutuuko vikaantumisesta 

tuotantokatkoja. Kunnossapidon päälajeja ovat siis suunniteltu kunnossapito ja 

häiriökorjaukset. Suunniteltu kunnossapito suoritetaan ennalta mietittynä ajankohtana ja se 

sisältää ehkäisevän kunnossapidon, kunnostamisen eli huollon sekä parantavan 

kunnossapidon. Häiriökorjaukset suoritetaan vikaantumisen ilmaantuessa välittömästi tai 

siirrettynä korjauksena. Kunnossapitolajit ovat esitetty kuvassa 1. (PSK 6201 2011, s. 22–

23.) 
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Kuva 1. Kunnossapitolajit PSK 7501 standardia (mukaillen PSK 7501 2010, s. 32). 

 

SFS-EN 13306 standardi puolestaan jaottelee kunnossapitolajit vikaantumisen 

ilmaantumisen mukaan. Vian havaitsemista ennen suoritetut toimenpiteet ovat ehkäisevää 

kunnossapito, kun taas vikaantumisen jälkeiset tehtävät ovat korjaavaa kunnossapitoa. 

(SFS-EN 13306 2011, s. 8.) 

 

2.1.1 Korjaava kunnossapito 

Korjaavan kunnossapidon tarkoitus on palauttaa koneiden ja laitteiden toiminta ennalleen 

häiriöiden ja vikaantumisten ilmaantuessa. Korjaava kunnossapito voi olla häiriökorjausta, 

jolloin se suoritetaan välittömänä korjauksena tai siirrettynä korjauksena suunnitellusti. 

(Järviö et al. 2004, s. 38.) 

 

Järviön et al. (2004, s.38) mukaan korjaavaan kunnossapitoon liittyy seuraavat toimet:  

- ”vian määritys 

- vian tunnistaminen 

- vian paikallistaminen 

- korjaus 

- väliaikainen korjaus 

- toimintakunnon palauttaminen.” 

Kunnossapitolajit 

Suunniteltu 
kunnossapito 

Ehkäisevä 
kunnossapito 

Jaksotettu 
kunnossapito 

Kunnonvalvonta 

Kuntoon perustuva 
suunniteltu korjaus 

Kunnostaminen 
Parantava 

kunnossapito 

Häiriökkorjaukset 

Välittömät 
korjaukset 

Siirretyt korjaukset 
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2.1.2 Ehkäisevä kunnossapito 

Ennen vikaantumista suoritettavat kunnossapidon toiminnot voidaan jakaa kolmeen 

kategoriaan: käytönseurantaan, jaksotettuihin huoltoihin ja kunnonvalvontaan. Nämä 

tarkastus- ja huoltotoimenpiteet pyrkivät estämään vikaantumisen syntymistä. Ehkäisevän 

kunnossapidon määrän optimoinnilla voidaan vaikuttaa merkittävästi kunnossapidon ja 

tuotantolaitoksen kokonaiskustannuksiin. Kuvassa 2 nähdään ennakoivan eli ehkäisevän 

kunnossapidon vaikutukset kustannuksiin. Tavoitealueella ennakoivaa kunnossapitoa 

suoritetaan sopivassa määrässä, jolloin tuotannon menetyksestä ja korjaavasta 

kunnossapidosta koituvat kustannukset ovat pudonneet alaspäin. Puolestaan liikaa 

ennakoivaa kunnossapitoa suorittaessa tuotannon menetysten ja korjaavan kunnossapidon 

kustannusten merkitys vähenee, jolloin kokonaiskustannukset nousevat. (Aalto 1997, s. 

24–33.) 

 

 

Kuva 2. Ennakoivan kunnossapidon vaikutukset kokonaiskustannuksiin (Aalto 1997, s. 

26). 
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2.1.3 Parantava kunnossapito 

Kohdetta muutettaessa luotettavammaksi, suorituskyvyltään paremmaksi tai parantamalla 

kohteen kunnosspidettävyyttä voidaan puhua parantavasta kunnossapidosta. Parantava 

kunnossapito voidaan jaotella pääryhmiin, jotka ovat modernisaatiot, uudempien 

komponenttien tai osien vaihtaminen ja uudelleensuunnittelu. Osia vaihdettaessa 

uudenlaisiin, kohteen suorituskykyyn ei yleensä suoranaisesti vaikuteta, mutta 

kunnossapidettävyys tai luotettavuus paranee. Modernisaatiot puolestaan parantavat 

yleisesti kohteen suorituskykyä ja uudistavat valmistusprosessin. (Järviö & Lehtiö 2012, s. 

51–52.) 

 

2.2 Kunnossapitostrategiat 

Kunnossapitostrategia on yhtiön valitsema linjaus, jonka mukaan kunnossapitoa 

toteutetaan. Strategiaa voidaan pitää toimintamallina, joka voi liittyä laatujohtamiseen, 

yhteistyön luomiseen tai tehokkaan kunnossapito-ohjelman luomiseen. Laatujohtamisen 

strategioita ovat Asset Management ja Six Sigma. Yhteistyötä parantavana strategiana 

voidaan pitää kokonaisvaltaista tuottavaa kunnossapitoa TPM:ää (Total Productive 

maintenance). Luotettavuuskeskeinen kunnossapito, RCM (Reliability Centered 

Maintenance) pyrkii luomaan tehokkaan kunnossapito-ohjelman. (Järviö & Lehtiö 2012, s. 

111–113.)  ODR on puolestaan yksi osa kokonaisvaltaista tuottavaa kunnossapitoa, jossa 

tuotanto-osaston henkilöstö suorittaa myös kunnossapidollisia toimenpiteitä (Laine 2010, s. 

221).  Taulukko 1 selventää, mistä kunnossapitostrategioiden lyhenteet ovat peräisin. 

 

Taulukko 1. Kunnossapitostrategioiden termien lyhenteet. (tiedot lähteistä Järviö & Lehtiö 

2012, s. 111-113; Numminen 2005, s. 32.) 

Lyhenne Englanninkielinen termi Suomenkielinen termi 

TPM Total productive maintenance Kokonaisvaltainen tuottava 

kunnossapito 

RCM Reliability centered maintenance Luotettavuuskeskeinen 

kunnossapito 

ODR Operator driven reliability Käyttäjäkeskeinen 

kunnossapito 
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2.2.1 TPM – Kokonaisvaltainen tuottava kunnossapito 

Alkujaan TPM on peräisin Japanista, mutta strategiasta on myös julkaistu eurooppalaisia 

versioita, jotka voidaan toteuttaa nopeammalla aikataululla. TPM kuitenkin vaatii suurta 

sitoutumista ja osallistumista yrityksen koko henkilöstöltä. TPM voidaan nähdä myös 

ohjelmana, jota lähdetään toteuttamaan neljässä eri vaiheessa, jotka ovat Järviön & Lehtiön 

(2012, s. 114) mukaan: 

- ”suunnitteluvaihe 

- mittausvaihe 

- kunnostusvaihe 

- huippukuntovaihe.” 

 

Suunnitteluvaiheessa käynnistetään projekti, jossa määritellään toimiva organisaatio, 

avainhenkilöt sekä sovitaan yhteiset linjaukset resurssien osalta. Suunnitteluvaiheessa 

laaditaan kunnossapitosuunnitelma, joka kattaa muun muassa seurannan mittarit, 

kustannuslaskennan, budjetoinnin ja raportoinnin. (Järviö & Lehtiö 2012, s. 114.) 

 

Mittausvaiheessa valitaan kriittisimmät koneet erilaisia menetelmiä hyväksi käyttäen, 

kuten RCM:ää ja Asset Managementia eli käyttöomaisuuden hallintaa. Näistä 

menetelmistä kerrotaan tarkemmin myöhemmissä kappaleissa. Mittausvaiheessa kohteiksi 

valikoituvat koneet, jotka vaativat kiireimmin toimenpiteitä häiriöiden vähentämiseksi. 

Koneiden dataa tutkitaan lähinnä niiden vika- ja korjaushistorian osalta. (Järviö & Lehtiö 

2012, s. 115.) 

 

Kunnostusvaihe keskittyy mittausvaiheessa valittujen koneiden tarkastukseen, 

kunnostukseen ja ohjeiden laadintaan. Kunnostusvaihe aloitetaan Leanista tutulla 5S- 

menetelmällä, joka tulee japaninkielisistä sanoista lajittelu (seiri), järjestys (seiton), siivous 

(seiso), ohjeistus (seiketsu) sekä sitoutuminen (shitsuke). (Järviö & Lehtiö 2012, s. 115–

118.) 5S-menetelmä pyrkii siisteyden, järjestyksen ja turvallisuuden parantamiseen 

poistamalla hukan, visualisoimalla säilytyspaikat, yhteisillä ohjeistuksilla sekä koko 

henkilöstön sitoutumisella (Charron et al. 2015, s. 254–259).   

 

Saavutettua järjestys ja siisteys, koneelle suoritetaan huolellinen tarkastus ja koneen 

perusteellinen kunnostus. Tämän jälkeen seurataan minkälaisia vaikutuksia koneen 
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käytettävyyteen ja luotettavuuteen saatiin aikaiseksi. Positiivisten vaikutusten jälkeen 

toistetaan sama seuraavan koneen osalta ja laaditaan koneille uudet 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.) 

  

TPM:llä saavutettavia hyötyjä nähdään taulukosta 2. Kyseessä on esimerkki TPM:n 

soveltamisen vaikutuksista. Vaikutukset ovat merkittäviä tuotannollisesti ja laadullisesti, 

mutta myös turvallisuuden ja työmoraalin kannalta. Tuotannon kokonaistehokkuusluku 

KNL (Käytettävyys, Nopeus ja Laatu) nousi esimerkissä 50 prosentista 85 prosentiin. 

Keskimääräinen vikaväli MTBF (Mean Time Between Failure) puolestaan nousi 30 

minuutista kahdeksaan tuntiin. (Laine 2010, s. 47.) 

 

Taulukko 2. 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 2 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% 

 

2.2.2 RCM – Luotettavuuskeskeinen kunnossapito 

RCM on yksi osa ennakoivaa kunnossapitoa, joka hyödyntää erilaisia 

vikaantumisanalyysejä. RCM pyrkii tunnistamaan ja määrittämään tehokkaat ja 

kannattavat ennakoivan kunnossapidon työt, jolloin käytettävyys paranee. RCM:n tarkoitus 

on estää kriittisten laitteiden hajoaminen havaitsemalla vikaantuminen aikaisemmin. Tämä 

estää tuotantoa häiritsevien suurien vikaantumisien syntymistä.  (Moubray 1997, s. 7–15.) 

 

RCM voidaan mieltää myös prosessiksi, jossa sen suorittamiseen vaaditut perusaskeleet 

Järviön (2000, s. 20–21) mukaan ovat: 

- ”Määritellään järjestelmän ja/tai osajärjestelmän rajat. 

- Määritellään kunkin järjestelmän/osajärjestelmän toiminnot. 

- Tunnistetaan toiminnallisesti merkittävät kohteet. 

- Tunnistetaan kunkin kohteen osalta toiminnallisen vikaantumisen syyt. 

- Ennustetaan vikaantumisen vaikutukset ja niiden todennäköisyys. 

- Käyttäen päätöslogiikkaa luokitellaan toiminnallisesti merkittävien kohteiden 

vikaantumisen vaikutukset. 

- Tunnistetaan soveltuvat ja tehokkaat kunnossapitotehtävät, jotka muodostavat 

alkuperäisen kunnossapito-ohjelman. 
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- Suunnitellaan uudelleen laitteet tai prosessi, jos soveltuvaa menetelmää ei 

tunnisteta. 

- Muodostetaan dynaaminen kunnossapito-ohjelman rutiininomaisesta ja 

systemaattisesta päivittämisestä ja revisioista ja jota avustetaan valvomalla, 

keräämällä ja analysoimalla kunnossapitotietoja.” 

 

RCM- prosessin myötä saavutettavat asiat nähdään kuvasta 3. Laitteiden 

toimintavarmuuden ja käytettävyyden paranemisen lisäksi tuotteiden laatu ja 

kunnossapidon kustannustehokkuus parantuu. Myös laitteiston käyttöikä pidentyy ja 

henkilöstön motivaatio ja tiimityöskentelytaidot parantuvat. (Järviö 2000, s. 149–151.) 

 

 

Kuva 3. Luotettavuuskeskeisellä kunnossapidolla saavutettavat asiat (Järviö 2000, s. 149). 

 

2.2.3 TQM – kokonaisvaltainen laatujohtaminen 

Kokonaisvaltainen laatujohtaminen, TQM (Total Quality Management) on laatujohtamisen 

yleisesti käyttämä ja keskeinen käsite. Standardi ISO 9000-laatujärjestelmä käsittelee 

keskeisesti TQM:n perusajatusta. (Hokkanen & Strömberg 2003, s. 153.) TQM keskittyy 

asiakastyytyväisyyteen luomalla laadukkaita ja korkeatasoisia tuotteita 

prosessiajattelupohjaisesti. Toimintaprosessien parantamisessa hallinnon ja johtamisen 

rooli korostuu. Henkilöstön kouluttaminen ja osallistuminen on tärkeää onnistuneen 

laatujohtamisen edellytys. (Vopla 2015.) 
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2.2.4 Asset Management – käyttöomaisuuden hallinta 

Asset Management eli käyttöomaisuuden hallinta on laatujohtamisen ajatusmalli, jossa 

kunnossapidon tilaa kuvataan pyramidissa esitettyjen tasojen mukaisesti. Pyramidi ja sen 

tasot on esitetty kuvassa 4. Pyramidin ja kypsyysmatriisin pohjalta voidaan seurata 

kunnossapidon toimintaa vaiheittain. Asset Management pyrkii siirtämään kunnossapidon 

painopisteen reaktiivisesta kunnossapidosta proaktiiviseen kunnossapitoon paremmalla 

suunnittelulla, raportoinnilla sekä vikatietojen seurannalla. Toinen taso on siirtyä 

käyttäjäläheisempään kunnossapitoon, jossa tuotantohenkilöstö osallistuvat kunnossapidon 

toimenpiteisiin. Kolmannella tasolla organisaatiota hallitaan TPM:n avulla. Neljännellä 

tasolla suoritetaan luotettavuuden hallintaa muun muassa RCM-menetelmän avulla. Viides 

taso on maailmanluokan toiminta, jolloin organisaatio hallitsee Asset Managementin. 

(Järviö et al. 2007, s. 94.)  

 

 

Kuva 4. Asset managementin tasot (Järviö et al. 2007, s. 94). 

 

2.2.5 Six Sigma 

Six Sigma on yksi laadunhallinnan menetelmä, joka keskittyy tuotantomenetelmien 

vakiinnuttamiseen. Näin ollen Six Sigma- työkalulla voidaan parantaa laatutasoa ja 
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pienentää virhekustannuksia. Yksi keskeisin Six Sigmassa käytettävä työkalu on DMAIC- 

malli. DMAIC tulee englanninkielisistä sanoista Define (määrittely), Measure (mittaus), 

Analyze (analysoi), Improve (paranna) ja Control (ohjaus). DMAIC-malli pyrkii 

ratkaisemaan ongelmia eri menetelmien avulla. Käytettäviä menetelmiä ovat muun muassa 

vika- ja vaikutusanalyysi eli VVA, syy-seuraus kaaviot, prosessikaaviot ja tilastolliset 

analyysit. (Järviö & Lehtiö  2012, s. 130.) 

 

Kunnossapidossa Six Sigma on tekemässä tuloaan esimerkkinään elektroniikkateollisuus. 

Menetelmän kehittäjänä on tunnettu Motorola, mutta merkittäviä Six Sigma-menetelmän 

hyödyntäjiä ovat myös GE sekä Nokia Oyj. (Järviö & Lehtiö 2012, s. 131.) 

 

2.2.6 ODR – Käyttäjäkeskeinen kunnossapito 

ODR pyrkii tuotantohenkilöstön ja kunnossapito-osaston väliseen yhteistyöhön niin, että 

koneen käyttäjät osallistuvat tuotannollisten töiden ohella myös laitteiden huoltamiseen 

määritettyjen toimenpiteiden mukaisesti. ODR tuo esiin laite- ja yhteisvastuuta, jotka 

vaikuttavat tuotantolaitoksen käyttövarmuuteen. Tavoitteena käyttäjäkeskeisellä 

kunnossapidolla on saavuttaa vikojen aikaisempaa havainnointia, pienempää 

häiriöherkkyyttä ja parempaa yhteistyötä ja tiedonkulkua osastojen välillä. (Numminen 

2005, s. 32.) Kuvassa 5 nähdään käyttäjäkunnossapidon myötä suoritettavien tarkastusten 

ja puhdistusten vaikutukset tuottavuuteen. 

 

 

Kuva 5. ODR:n vaikutus tuottavuuteen (mukaillen Mikkonen et al. 2009, s. 84). 
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Käyttäjäkeskeisen kunnossapidon toteuttaminen voidaan suorittaa portaittain aloittaen 

yksinkertaisilla ja osittain itsestään selvillä toimenpiteillä. Yksinkertaisimmillaan 

ensimmäiset toimenpiteet voivat olla koneiden ja laitteiden peruspuhdistukset, voitelut ja 

säädöt. Ohjelman myötä koneen käyttäjät oppivat tuntemaan laitteet paremmin, jolloin 

vikaantumiset havainnoidaan aiemmin ja tarkemmin. Laitteen parempi tunteminen ja 

vikaantumiseen johtavien syiden tiedostaminen puolestaan auttaa käyttämään ja säätämään 

konetta oikein, jolloin vikaantumiset myös vähenevät. Vikojen aikaisempi havaitseminen 

ja tuotantohenkilöstön läheinen sijainti koneeseen nähden vähentää myös viiveaikoja. 

(Laine 2010, s. 222–223.)  

 

Kuvassa 6 nähdään yksi malli käyttäjäkeskeisen kunnossapidon etenemisestä 

organisaatiossa. Ensimmäisenä vaiheena mallissa ovat peruspuhdistus, järjestyksen ja 

siisteyden ylläpito, jolloin käyttäjät löytävät vikoja laitteissa ja ymmärtävät laitteiden 

parantamisen periaatteita. Pisimmillään itsenäinen käyttäjäkunnossapito osaa itse korjata 

koneita. (Laine 2010, s. 72.) 

 

Kuva 6. Askeleet käyttäjäkeskeiseen kunnossapitoon (mukaillen Laine 2010, s. 72). 

 

 

ODR:n onnistumisen kannalta koulutuksen rooli korostuu. On tärkeää saada käyttäjät 

ymmärtämään toiminnan perusteet. Kuvassa 7 nähdään eräs malli ODR:n 

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 perusinfrastruurin ja niiden 
toiminnan 

Löytää vikoja koneissa ja laitteissa ja 
ymmärtää laitteiden parantamisen 

periaatteita 
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toimintaperiaatteista. Mallin mukaan ensimmäisenä vaiheena on luoda laitekohtaiset 

huolto-ohjeet. Seuraavina vaiheina ovat tarkastukset ja puhdistukset, jotka suoritetaan 

erillisten ohjeiden mukaisesti ja kuitataan listoihin. Raportointiin kuuluu myös havaittujen 

poikkeamien kirjaaminen ja niistä ilmoittaminen. (Majuri 2014, s. 58–59.) 

 

 

 

Kuva 7. ODR:n toimintaperiaate TPM- mallin mukaan (Majuri 2014, s. 59).  
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3 ODR:N NYKYTILANNE OVAKO IMATRAN TERÄSTEHTAALLA 

 

 

Ovako Imatran terästehdas voidaan jakaa neljään eri pääosastoon; teräsosastoon, 

jatkojalostukseen, karkea- ja hienovalssaamoon. Jokaisen osaston prosessit poikkeavat 

toisistaan täysin. ODR:n nykytilanne tehtaan osastoilla selvitettiin 

haastattelututkimuksella, johon haastateltiin osastojen päälliköitä lukuun ottamatta 

teräsosastoa. Teräsosastolla haastateltiin ODR:stä vastaavaa päivätyönjohtajaa. 

Haastattelun runko löytyy liitteestä I. 

 

3.1 Teräsosasto 

Teräsosastalla ODR:n toteutus on vahvasti keskittynyt jatkuvalukoneeseen. 

Käyttäjäkunnossapitoa on suoritettu koneella jo pitkään. Käyttäjät suorittavat viikoittain 

ennakkohuoltolistan mukaiset tarkastukset, jotka kuitataan listaan. 

Ennakkohuoltosuunnitelma on laadittu niin, että tarkastusvälit vaihtelevat eri osien välillä. 

Näin ollen tarkastuslistat muuttuvat viikoittain. Seisokin sattuessa valukoneelle suoritetaan 

myös erillisen listan mukaiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotyöt käyttäjien toimesta. 

(Siekkinen 2016.) Tarkastuslista löytyy liitteestä II.  

 

Tuotannon työntekijät perehdytettiin tarkastuksiin ennakkohuoltomiesten avustuksella. 

Samalla on sovittu toimintatavat ja vastuut tarkastuksista on jaettu ennakkohuoltomiehen ja 

tuotannon välillä. Turvallisuusasiat, kuten turvalukitukset käytiin läpi yhdessä 

kunnossapidon kanssa. (Siekkinen 2016.) 

 

Asenteet ODR:ää kohtaan ovat olleet positiivisia, koska sitä on toteutettu jo pitkän aikaa. 

Henkilöstöllä on käytössä vuorokohtaiset tunnukset, joiden ansiosta käyttäjät voivat kuitata 

tarkastukset tietokoneelta. Havaittaessa puutteita ja vikaantumisia käyttäjät korjaavat vian 

tai raportoivat sen, jos korjausta ei ole tarvetta tai pysty suorittamaan heti. Suuremmista 

korjaustoimenpiteistä raportoidaan ja sovitaan yhteistyössä kunnossapidon kanssa. 

(Siekkinen 2016.) 
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3.2 Hienovalssaamo 

Hienovalssaamon osastolla ODR:ää toteutetaan erillisten kunnossapitotöiden myötä. 

Henkilöstö suorittaa havainnointia ja pienempiä korjaustöitä oma-aloitteisesti, mutta 

erillisiä tarkastus- tai puhdistuslistoja osastolla ei ole käytössä. Tuotanto vastaa osastolla 

rullaratojen rullien vaihdosta ja auttavat häiriön sattuessa kunnossapitohenkilöstöä. Myös 

huoltoseisokkeja suunniteltaessa käyttäjiä hyödynnetään korjaustöissä. Kunnossapito ja 

tuotanto sopivat ennen seisokkia tuotannon resurssien käytöstä korjauksiin. (Rasilainen 

2016.) 

 

Hienovalssaamolla asenteet koneiden ja laitteiden kunnon huolehtimista kohtaan ovat 

positiiviset. Henkilöstö kokee koneiden toiminnan tärkeäksi ja havainnoivat laitteita 

kokemuksen tuoman opin mukaisesti. Koulutusta ODR:stä ei ole osastolla järjestetty. 

(Rasilainen 2016.)  

 

3.3 Karkeavalssaamo 

Karkeavalssaamolla käyttäjien suorittaminen rajoittuu vikaantumisten havaitsemiseen ja 

niistä ilmoittamiseen. Osastolla ei ole käytössä erillisiä puhdistus- tai tarkastuslistoja, eikä 

henkilöstöä ole opastettu ODR:ään. Karkeavalssaamon tuotantohenkilöstö ei ole yhtä 

aktiivista korjaustöiden osalta kuin hienovalssaamon henkilöstö. (Rasilainen 2016.) 

 

3.4 Jatkojalostus 

Jatkojalostuksella ODR:n suorittaminen on hyvin vähäistä, mutta vaihtelee laitekohtaisesti. 

Tehtaalla käyttöön otetun 5S- prosessin myötä koneiden siisteys on parantunut. Osastolla 

on olemassa konekohtaisia listoja suoritettavista säädöistä, mutta puhdistus- tai 

tarkastuslistoja ei ole käytössä. Asenteet ODR:ää kohtaan vaihtelevat sekä 

henkilökohtaisesti, että eri koneiden käyttäjien kesken. (Mansikka 2016.) 

 

Jatkojalostus koostuu useista eri koneista muistuttaen konepajaa. Henkilöstöä pystytään 

siirtämään häiriön sattuessa koneelta toiselle, jos henkilö on saanut koulutuksen kyseiselle 

koneelle. Tämän vuoksi tuotanto ei keskeydy, eikä näin ollen käyttäjät osallistu kovin 

usein kunnossapitotehtäviin. Kunnossapitoa pyritään kuitenkin aina tukemaan 

mahdollisuuksien mukaisesti. (Mansikka 2016.) 
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4 SWOT – ANALYYSI ODR:STÄ 

 

 

SWOT-analyysin kirjainyhdistelmä tulee englanninkielisistä sanoista strengths, 

weaknesses, opportunities and threats, eli suomeksi vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet 

ja uhat. Näistä vahvuudet ja heikkoudet ovat sisäisiä tekijöiä, kun taas mahdollisuudet ja 

uhat ovat ulkoisia tekijöitä.  SWOT-analyysin avulla pyritään löytämään reaaliset tiedot, 

jotka ovat linjassa organisaation ympäristön kanssa. (Ritson 2013, s. 63–67.) Kuvassa 8 on 

esitetty SWOT-analyysi ODR:stä. 

 

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 

 

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 

 Yhteistyö ja tiedonkulku parantuu 

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 8. SWOT-analyysi Imatran terästehtaan ODR:stä. 
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4.1 Vahvuudet 

ODR:n vahvuutena voidaan selvästi pitää käyttäjän parantuvaa kokemusta ja tunteumusta 

käyttämää konetta kohtaan. Karttuneen laitetuntemuksen myötä käyttäjät pystyvät 

havaitsemaan vikaantumiset helpommin ja aiemmin. Käyttäjä oppii myös havaitsemaan 

koneita monella eri tavalla, kuten silmämääräisesti, kuulon ja lämpötilan perusteella.  

 

Yksi vahvuus on käyttäjän sijainti koneen välittömässä läheisyydessä, jolloin 

vikaantumisen tapahtuessa voidaan kunnostamisen ensimmäisiä toimenpiteitä suorittaa 

käyttäjän toimesta. Näin ollen vältytään turhilta viiveajoilta. Käyttäjä voi esimerkiksi 

puhdistaa koneen ennen kunnossapitohenkilöstön saapumista, jolloin itse korjaustyöt 

voidaan aloittaa välittömästi osaavan korjausmiehen saavuttua paikalle. Käyttäjän 

selvittäessä kunnossapitäjälle viankuvausta, saadaan viasta ensikädentietoa ja yhteistyössä 

pystytään muodostamaan parempi käsitys vian juurisyystä. Tämän pohjalta puolestaan 

voidaan suorittaa oikeita toimenpiteitä.   

 

ODR:ää voidaan lähteä toteuttamaan melko yksinkertaisilla toimenpiteillä. Toiminta 

voidaan aloittaa koulutuksella, jossa kerrotaan mitä ODR:llä haetaan ja tavoitellaan. 

Käyttäjät ohjeistetaan puhdistus- ja tarkastustoimintaan, jonka jälkeen pystytään 

järjestämään vuorokohtaiset puhdistus- ja tarkastuslistat. Listat kuitataan vuorokohtaisesti 

ja tiedot havainnoista jaetaan tuotannon ja kunnossapidon kesken. 

 

4.2 Heikkoudet 

ODR:n heikkoutena voidaan pitää käyttäjien kokemattomuutta kunnossapitotyöhön. Tämä 

lisää haasteita koulutukseen ja saattaa vähentää käyttäjien motivaatiota ODR:ää kohtaan. 

Käyttäjät kokevat myös yleensä työkuorman lisääntymistä, mikä johtaa helposti 

vastarintaan. ODR:n onnistumisen mittaaminen on myös yleensä vaikeaa, eikä oikeita 

mittareita monesti löydetä.  

 

4.3 Mahdollisuudet 

ODR:n avulla on mahdollista parantaa tuotantolaitoksen käytettävyyttä ja pienentää 

vikaherkkyyttä. Nämä voidaan saavuttaa puhdistus- ja tarkastustoiminnan kautta. 

Pidettäessä koneet puhtaina, syntyy pieniä häiriöitä ja laatuongelmia vähemmän. 
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Tarkastusten avulla vikaantumisiin ehditään puuttua tarpeeksi ajoissa, jolloin voidaan 

välttyä suurilta häiriöiltä.  

 

ODR:llä korostetun laitevastuun avulla työpaikalle voidaan luoda ilmapiiri, jossa 

kunnossapitäjät ja käyttäjät työskentelevät yhdessä saman tavoitteen eteen. Asenteeseen 

voidaan saada muutosta, kun käyttäjät tietävät, että koneen hajotessa itse osallistuu 

korjaustoimintaan. Näin ollen konetta säädetään paremmin ja ymmärretään yhteyksiä 

vikaantumisen ja koneen käytön välillä. Tämä mahdollistaa myös uuden innostuksen 

laitteita kohtaan, samalla oppiessa uusia asioita koneiden huoltamisesta ja 

riippuvuussuhteista. Käyttäjien ja kunnossapitäjien välisellä yhteistyöllä voidaan myös 

saavuttaa parempaa tiedonkulkua ja välttyä väärinkäsityksiltä. 

 

4.4 Uhat 

ODR voi nostattaa vahvoja muutosvastaisia tunteita käyttäjien ja kunnossapitäjien 

keskuudessa. Käyttäjät uskovat monesti heidän työkuormansa nousemiseen, kun taas 

kunnossapitäjät uskovat heidän työnsä vähenevän ja ajan saatossa jopa loppuvan. ODR 

mielletään yleensä pelkästään käyttäjien suorittamaan korjaustoimintaan. Tämän vuoksi 

voidaan pitää uhkana, ettei ODR:n konsepti ja todelliset tavoitteet tule kaikille selväksi. 

Liian vähäinen koulutus voi johtaa väärinymmärtämiseen ja voi aiheuttaa käyttäjille 

turvallisuusriskejä. Resurssien käytettävyyden ja sitoutumisen puuttuminen voi johtaa 

välinpitämättömyyteen, jolloin ODR:n mahdollisuudet voivat jäädä hyödyntämättä.  
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5 TULOKSET JA POHDINTA 

 

 

ODR:ää suoritetaan tehtaan eri osastoilla hyvin vaihtelevalla tasolla. Jokaisella osastolla 

suoritetaan joitakin ODR:n mukaisia toimenpiteitä käyttäjien toimesta. Pääsääntöisesti 

toiminta kuitenkin vaihtelee osasto- ja henkilökohtaisesti eikä yhtenäistä linjaa sen 

toteuttamisesta ole. Järjestelmällisintä ODR:ää suoritetaan teräsosaston jatkuvalukoneella, 

jossa on erillinen ennakkohuolto-ohjelma. Käyttäjät tekevät koneelle tarkastuslistan 

mukaan viikoittaiset tarkastukset ja suorittavat tarvittavat säädöt sekä pienet korjaustyöt.  

 

Hienovalssaamon henkilöstön oma-aloitteisuus kunnossapitotöitä kohtaan on erinomaisella 

tasolla. Tuotanto ja kunnossapito ovat jakaneet vastuita tuotantolaitteiston osalta. Tuotanto 

vastaa esimerkiksi rullaratojen rullien kunnonvalvonnasta ja vaihtamisesta. Henkilöstö 

osallistuu myös muuhun kunnossapitotyöhön yhteistyössä kunnossapitäjien kanssa. 

Karkeavalssaamon osalta oma-aloitteisuus ei ole hienovalssaamoa vastaavalla tasolla. 

Käyttäjät havaitsevat vikaantumisia ja ilmoittavat niistä, mutta yhteistyötä kunnossapidon 

kanssa olisi parannettava. Karkeavalssaamolla suoritetaan tiettyjä puhdistustöitä, joita 

suoritetaan pääsääntöisesti tuotannon ollessa alhaalla. Jatkojalostuksella käyttäjien 

suorittamat kunnossapidolliset toimenpiteet ovat vähäisiä ja vaihtelevat laitekohtaisesti. 

Osaston monipuolisuus mahdollistaa käyttäjien siirtymisen koneelta toiselle, joten 

käyttäjille ei jää tyhjää aikaa tuotantohäiriön sattuessa. 

 

ODR mahdollistaa paremman ennakkohuollon, jonka avulla tuotantolaitteiston 

käyttövarmuutta voidaan parantaa. Parantunut yhteistyö osastojen välillä lisää 

tiedonkulkua ja luo yhteisöllisyyttä. Käyttäjän oppiessa tuntemaan koneet paremmin, 

voidaan oppia havaitsemaan vikaantuminen aiemmin ja välttyä tuotantokatkoilta. 

Laitetuntemuksen johdosta voidaan myös oppia riippuvuussuhteita koneiden 

ennakkohuoltojen, puhdistusten, tarkastusten, parantamisen ja käyttövarmuuden välillä. 

Laitevastuu voi myös lisätä mielenkiintoa koneen oikein säätämiseen, koska laitteen 

rikkoontuessa joutuu ja pääsee itse suorittamaan korjaustoimenpiteitä.  
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ODR:n käyttöönoton voi aloittaa yksinkertaisella puhdistus- ja tarkastustoiminnalla. Ennen 

toiminnan aloittamista on kuitenkin erityisen tärkeää, että henkilöstö koulutetaan huolella. 

Koulutuksessa täytyy ottaa huomioon erityisesti turvallisuusasiat. Tarkastustoiminnan 

koulutusta on helppo järjestää yhteistyössä kunnossapidon kanssa. Ennakkohuoltomiesten 

mukana suoritetut opastetut tarkastukset auttavat käyttäjiä pääsemään alkuun. 

Huoltoseisokkeihin osallistuminen auttaa käyttäjiä puhumaan samaa kieltä 

kunnossapitäjien kanssa, kartuttaa laitetuntemusta ja luo hyvää ilmapiiriä.  

 

Kaikkien sitoutuminen ohjelmaan on erityisen tärkeää onnistumisen kannalta. Yhteistyön 

rakentaminen aloitetaan alusta lähtien yhteisvastuuta korostaen, jottei työkuorma kasaannu 

tuotanto-osastoille. Vastuunjako on tehtävä selvästi ja muutoksista sovittava 

yhteisymmärryksessä. Häiriöiden vähentyessä ja tuotanto-osaston hoitaessa puhdistus- ja 

tarkastustoiminnan, pystyy kunnossapito keskittymään entistä enemmän sekä haastaviin 

huoltoihin ja korjauksiin, että ennakkohuoltoon. 
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6 YHTEENVETO 

 

 

Tässä työssä käsiteltiin kunnossapitoa ja ODR:ää Ovako Imatran terästehtaalla. Työn 

teoriaosuus suoritettiin kvalitatiivisesti, käyttäen kirjallisuutta pääsääntöisenä lähdetietona. 

ODR:n nykytila selvitettiin Ovako Imatran terästehtaalla haastattelututkimuksen avulla. 

Yhtenä osuutena työssä suoritettiin SWOT-analyysi, jossa selvitettiin ODR:n tuomia 

mahdollisuuksia ja uhkia. 

 

Kunnossapitoa käsittelevä teoriaosuus toimii pohjana tutkimukselle. Teoriaosuudessa 

esiteltiin eri kunnossapitolajit ja -strategiat. ODR:n nykytilanteen selvityksessä huomattiin 

käyttäjien suorittamien kunnossapidollisten toimenpiteiden vaihtelevan osastokohtaisesti. 

SWOT-analyysi toi esiin ODR:n mahdollisuuden häiriöherkkyyden pienentämiseen, 

käyttövarmuuden ja yhteistyön parantumiseen. Uhkana huomioitiin koulutuksen puutteesta 

aiheutuva väärinymmärrys sekä muutosvastarinta.  

 

Työn viimeisessä osuudessa tehtiin johtopäätöksiä ja pohdintaa. ODR:n aloittaminen 

todettiin olevan mahdollista yksinkertaisten toimenpiteiden avulla, mutta koulutukseen 

tulee panostaa. ODR:n suorittaminen vaatii koko organisaation sitoutumista toimintaan. 

ODR:n tutkimista jatketaan DI-työnä, jossa selvitetään syvemmin ODR:n mahdollisuuksia. 

Työssä tutkitaan henkilöstön mielipiteitä ja asenteita ODR:ää kohtaan ja pyritään 

muodostamaan selkeä kuva sen toteuttamisen kannattavuudesta. 
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      Liite I 

Haastattelun runko. 

 

 

Miten teidän osastolla toteutetaan käyttäjäkunnossapitoa? 

 

Mitä toimenpiteitä käyttäjille kuuluu? 

 

Onko puhdistuksista tai tarkastuksista ohjeistuksia/listoja? 

 

Miten käyttäjäkunnossapitoa seurataan ja mitä mittareita seurantaan käytetään? 

 

Kuinka käyttäjät on opastettu/koulutettu käyttäjäkunnossapitoon? 

 

Minkälainen asenne käyttäjillä on suoritettavaan käyttäjäkunnossapitoon? 
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Liite II 

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 !
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