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In this study production equipment related data management and condition of machine safety 

according to OHSAS 18001 (2007) -standard are examined. The study is carried out at 

Konecranes Plc gear factory and rope drum production line in Hyvinkää. Source information 

in this study consists of databases, interviews and on site observations. The data related to 

production equipment is spread in numerous databases which makes it difficult to manage. 

 

During the study, it is discovered that there are some shortages in machine safety as its 

condition is analyzed according to OHSAS 18001 (2007) -standard and Finnish laws 

considering machine safety. Nonspecific maintenance planning and the lack of proper 

maintenance strategy make maintenance and documents related to that difficult to manage. 

Besides the difficulties caused by dispersed data it is noticed that lack of responsibility 

division causes problems in production equipment related data management. 

 

To solve the challenges in responsibility definition it is proposed to use RACI-matrix which 

makes the division of responsibilities more analyzed. It is also suggested that the company 

will form tight plan to update the machine safety inspections for gear factory and rope drum 

production line. It would also be important to document and analyze improvement actions 

carried out based on machine safety inspections.  

 

More information of the machine and its condition could be gathered trough condition 

monitoring. This would provide factory manager and production supervisor a way to analyze 

the condition and capacity of their assets. But before proper condition monitoring, solid 

maintenance strategy should be decided and planned. That would make maintenance actions 

more stable and predictable. The dispersed data could be managed by connecting it to one 

user interference that would be linked to all the necessary databases. 
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Tutkimuksessa tutkittiin Konecranes Oyj:n Hyvinkään vaihdetehtaan ja telalinjan keinoja 

hallita tuotannon koneisiin liittyvää tietoa ja kykyä hallita koneturvallisuuttaan OHSAS 

18001 (2007) -standardin määrittelemällä tavalla. Tutkimusmetodina käytettiin 

aineistotriangulaatiota, jossa tutkimuksen aineisto koostui yrityksen tietokannoista, 

suullisista lähteistä ja tehtaalla tehtävästä havainnoinnista Tutkimuksessa havaittiin, että 

tuotantolaitteisiin liittyvä tieto jakautuu useaan eri tietokantaan, jonka vuoksi 

tiedonhallinnassa esiintyi haasteita.  

 

Koneturvallisuuden hallinnassa havaittiin puutteita OHSAS 18001 (2007) -standardin ja 

lakien asettamien vaatimusten näkökulmasta. Kunnossapitoon liittyvän suunnitelman 

epämääräisyys ja selkeän strategian puuttumisen vuoksi kunnossapidon ja siihen liittyvän 

dokumentaation hallinta on vaikeaa. Tiedon hajautuneisuuden lisäksi koneturvallisuuden ja 

tiedonhallinnan yhtenä haasteena havaittiin epäselvä tai puutteellinen vastuunmääritys.  

 

Ratkaisuksi vastuunmäärityksen laatimiseen ehdotetaan RACI-matriisia. 

Koneturvallisuuden tilan kehityskohteiden selvittämiseksi tulisi laatia suunnitelmaa 

tarkastusten päivittämisestä. Lisäksi koneturvallisuustarkastuksien perusteella tehtyjen 

korjaavien toimenpiteiden dokumentointia tulisi kehittää, jotta turvallisuuskehitys on 

helpompi havaita.  Jatkokehityskohteina kunnossapidon osalta voidaan pitää 

kunnonvalvontajärjestelmän suunnittelua ja yksityiskohtaisen kunnossapitostrategian 

laatimista. Näiden avulla koneisiin liittyvä kunnossapitotieto lisääntyy ja tuotantolaitteiston 

kunnon tila tarkentuu. Tietoisuus tuotantolaitteiston kunnosta auttaa tuotannon hallinnassa 

sekä huoltojen ja korjausten suunnittelussa. Useaan tietokantaan jakautunut tieto suositellaan 

yhdistämään yhdellä käyttöliittymällä, jonka kautta on pääsy eri tietokannoissa sijaitsevaan 

koneeseen liittyvään tietoon. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Teollisuuden kova kilpailu edellyttää niin pienten kuin suurtenkin yritysten jatkuvaa 

kehittymistä. Eräinä tärkeinä osa-alueina voidaan pitää kehittymistä oman tuotannon ja 

turvallisuuden hallinnassa. Näihin kahteen osa-alueeseen liittyy oleellisena osana myös 

tietoisuus omista tuotantolaitteista ja niiden kunnosta. Tässä tutkimuksessa tutkitaan 

teollisuusnosturikomponentteja valmistavan konepajan keinoja hallita ja käsitellä omiin 

tuotantolaitteisiinsa liittyvää perus-, kunto- sekä turvallisuustietoa. Perustieto rajataan tässä 

tutkimuksessa koneeseen liittyvään yleiseen tietoon, joka antaa tarkastelijalleen tiedon 

koneen käyttötarkoituksesta, alkuperästä, kyvyistä ja rajoitteista sekä koneen käyttäjien 

hiljaisesta tiedosta, joka on koneen käytön näkökulmasta oleellista tietoa.  Lisäksi 

tutkimuksessa käsitellään tutkimuksen kohteena olevan osaston kykyä hallita 

tuotantolaitteidensa koneturvallisuutta OHSAS 18001 (2007) -standardin ja laissa 

asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. OHSAS-termi koostuu sanoista, 

Occupational Health and Safety Assessment Series. 

 

Kohdeyrityksen olemassa olevien tuotantolaitteisiin liittyvän tiedonhallinnan keinojen ja 

koneturvallisuuden tilan tutkimisen lisäksi tutkimuksessa arvioidaan yrityksen olemassa 

olevien tiedonhallinnan keinojen ja toimintatapojen etuja ja haasteita tiedon löytämisen 

suhteen. Tiedonhallinnan olemassa olevien keinojen selvittämisen lisäksi tutkimuksessa 

kehitetään tiedonhallintaa tutkimuksen aikana luotavia, sekä jo olemassa olevia menetelmiä 

ja keinoja hyödyntämällä. Koneturvallisuuden tilan selvittämisen jälkeen luodaan alustava 

turvallisuustarkastusohjelma, jonka myötä luodaan suunta OHSAS 18001 (2007) -

standardin edellyttämälle jatkuvalle toiminnan kehittämiselle koneturvallisuuden osalta. 

 

1.1 Yritysesittely 

Yrityksen toiminta ulottuu yli 80 vuoden taakse, mutta vuoteen 1994 asti yritys oli vielä osa 

Kone Oyj:tä. Vuonna 1994 Konecranes kuitenkin irtaantui omaksi yrityksekseen (History 

2017). Konecranes Oyj on yksi maailman johtavista nostolaitteita valmistavista 

teollisuusyrityksistä vuonna 2016 saavutetulla 2118,4 miljoonan euron liikevaihdollaan. 

Nostolaitteita valmistetaan esimerkiksi valmistavan teollisuuden, telakoiden ja satamien 

tarpeisiin.  Merkittävä osa yrityksen liikevaihdosta koostuu kuitenkin myös sen asiakkaille 
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tarjoamasta nostolaitteiden ja työstökoneiden huoltoliiketoiminnoista. (About Konecranes 

2017; Annual and quarterly figures 2017.) 

 

1.2 Tutkimusongelma ja tavoite 

Tutkimuksen päällimmäisenä tavoitteena on kehittää tuotantolaitteista kerättävää tietoa ja 

konekohtaisen tiedon käsiteltävyyttä. Tuotantolaitteista kerättävää tietoa kehitetään 

kartoittamalla kohdeyrityksen tietotarpeita. Tiedonhallinnan kehittämisen lähtökohtana on 

keskittää konekohtainen tieto, jonka myötä nopeutetaan ja helpotetaan koneeseen liittyvän 

tiedon löytämistä. Lisäksi koneturvallisuuden hallintaa kehitetään OHSAS 18001 (2007) -

standardin mukaisen toiminnan edellyttämään suuntaan ja luodaan alustava suunnitelma 

koneturvallisuuden ylläpitämisestä ja sen jatkuvasta kehittämisestä. (Haatainen, Havasaari, 

& Kurenmaa 2016.) 

 

Tutkimuksen kohteena olevien osastojen tuotantolaitteisiin liittyvä tieto on pirstaleista ja 

jakautunut eri tietokantoihin. Tutkimusongelma on monitahoinen tiedonhallinnan haasteiden 

kohdentuessa tiedon sijaintiin, määrään, ajantasaisuuteen sekä käsiteltävyyteen. Koneisiin 

liittyvää tietoa löytyy konekohtaisista kansioista, yrityksen intranetistä ja muista 

verkkotietokannoista. Tietoa ylläpidetään ja hallinnoidaan lukuisten henkilöiden toimesta, 

jonka vuoksi tiedonhallinnan vastuiden jakautuminen organisaatiossa on epäselvää ja osa 

löytyvästä tiedosta on vanhentunutta. Lisäksi osa henkilöstöstä kokee halutun tiedon 

löytämisen haastavana ja työläänä, minkä vuoksi tiedon etsiminen jätetään usein tekemättä. 

Konecranesin Hyvinkään komponenttitehtaat edellyttävät toiminnassaan OHSAS 18001 

(2007) -standardin mukaista turvallisuusjohtamista.  Turvallisuustiedon helppo löytyminen 

on erityisen tärkeää myös OHSAS 18001 (2007) -standardin sertifioimisen ja standardin 

mukaisen toiminnan ylläpitämiseksi. OHSAS 18001 (2007) -standardin mukainen toiminta 

edellyttää jatkuvaa kehittymistä organisaation turvallisuusjohtamisessa. Tutkimuksen 

kohteena olevan koneturvallisuuden jatkuva kehittäminen edellyttää osastojen 

koneturvallisuuden tilan selvittämistä ja siinä esiintyvien kehityskohteiden selvittämistä. 

(Haatainen et al. 2016.) 

 

Tuotantolaitteisiin liittyvän tiedon ajantasaisuutta ja käsiteltävyyttä halutaan kehittää myös 

tuotannon hallinnan ja toiminnan kehittämisen helpottamiseksi (Haatainen et al. 2016). 

Koneisiin liittyvä kunnossapitotieto tarjoaa mahdollisuuden ennakoida koneiden 
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huoltotarpeita ja havainnoida tuotantolaitteissa toistuvia vikoja. Konekohtaisilla 

perustiedoilla taas voidaan helpottaa esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttämistä. 

Turvallisuustiedon saatavuus ja hallinta ovat tärkeitä koneturvallisuuslakien noudattamisen 

ja yrityksen henkilöstön turvallisen työskentelyn takaamiseksi.  

 

1.3 Tutkimuskysymykset 

Jotta tutkimuksesta saataisiin vastauksia kohdeyrityksen näkökulmasta oleellisiin 

kysymyksiin, asetettiin tutkimukselle tavoitteeseen ohjaavia kysymyksiä. Halutun tiedon 

löytämiseksi ja tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi asetettiin neljä 

tutkimuskysymystä: 

 Miksi tuotantolaitteisiin liittyvää tiedonhallintaa tulisi kehittää? 

 Mitä tietoa tuotantolaitteista on jo olemassa ja jääkö jotain oleellista tietoa keräämättä?  

 Kuinka hyvin kohdeyrityksen koneturvallisuus ja sen hallintamenetelmät vastaavat 

lain ja OHSAS 18001 (2007) -standardin asettamia vaatimuksia? 

 Miten tuotantolaitteisiin liittyvää tiedonkeruuta voidaan kehittää ja miten tieto voidaan 

keskittää?  

(Haatainen et al. 2016.) 

 

Näihin kysymyksiin vastaamalla tutkimus antaa näkemyksen tuotantolaitteiden nykytilasta 

ja tiedonhallinnan kehityskohteista tuotantolaitteiden osalta. Vastaukset antavat 

kohdeyritykselle myös tiedon koneturvallisuuden tilasta ja sen hallintaan liittyvistä 

kehityskohteista.  

 

1.4 Tutkimusmetodit 

Tutkimusmetodina käytetään tietokannoista, haastatteluista ja tehtaalla tehdystä 

havainnoinnista koostuvaa aineistotriangulaatiota. Tietokannat ovat tutkimuksen aineiston 

ydin ja ne tarjoavat tutkimuksessa käsiteltävän konetiedon siinä määrin, kun sitä on 

yrityksessä olemassa. Tietokannat antavat myös lähtökohdat tutkimukselle ja olemassa 

olevan tiedonhallinnan kehittämiselle. Tutkimuksen aikaisilla haastatteluilla yrityksen 

henkilöstön hiljainen tieto konetiedosta ja tiedon tarpeista tehdään näkyväksi. Haastattelut 

koostuvat yhdessä yrityksen henkilöstön kanssa käytävistä nauhoitetuista haastatteluista, 

sekä tiedonhallinnan kehittämisen vaiheessa osittain strukturoiduista nimettöminä 

palautettavista kyselylomakkeista. Tehtaalla tehtävä havainnointi antaa näkemyksen 
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olemassa olevan dokumentaation ja todellisen tilanteen yhtymäkohdista ja 

poikkeavuuksista. Tehtaalla tehtävää havainnointia käytetään pääasiassa koneturvallisuuden 

tilan tutkimisessa vanhoihin koneturvallisuusarvioihin pohjautuen. Aineistotriangulaatiota 

havainnollistava kuva 1 alla. 

 

Kuva 1. Tutkimusmetodi perustuu aineistotriangulaatioon, joka muodostuu tietokannoista, 

haastatteluista ja havainnoinnista. 

 

1.5 Tutkimuksen rajaus 

Tutkimus rajataan koskemaan vain Konecranesin Hyvinkään vaihdetehtaan ja telalinjan 

tuotannossa käytettäviä laitteita. Tutkimuksessa ei huomioida pienkoneita tai nostureita, 

vaan tutkimus on kohdennettu pääasiassa lastuavaa työstöä suorittaviin tuotannon suhteen 

merkittäviin työstökoneisiin.  OHSAS 18001 (2007) -standardin osalta tutkimus suoritetaan 

koneturvallisuuden hallinnan näkökulmasta.  Tässä tutkimuksessa tarkoitetaan konetietoa 

käsiteltäessä tuotannon laitteisiin liittyvää konekohtaista kunnossapito-, turvallisuus- ja 

perustietoa. (Haatainen et al. 2016.)  
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2 KUNNOSSAPITO JA VASTUUNJAKO OSANA KONEPAJAN 

KONETIEDON HALLINTAA 

 

 

Konepajan tuotantolaitteisiin liittyvä tiedonhallinta vaikuttaa päivittäisten työtehtävien 

suorittamiseen. Eri tietokantoihin hajautunut, päivittäisessä työssä tarvittava tieto hidastaa 

työtehtävien suorittamista ja lisää hiljaisen tiedon merkitystä organisaation toiminnassa. Kun 

tuotantolaitteisiin liittyvät, päivittäisessä työssä tarvittavat tiedot ovat laadukkaasti hallittuja 

ja helposti työntekijöiden saatavilla, tiedot löytyvät nopeammin ja niitä hyödynnetään 

todennäköisemmin päivittäisessä työssä. 

 

Tiedonhallintaa käsitellään tässä luvussa pääasiassa kunnossapidon näkökulmasta. 

Kunnossapidon hallintaa- ja ohjausmenetelmiä, sekä kerättävää kunnossapitotietoa 

käsitellään tarkemmin, koska onnistunut kunnossapito on suuressa roolissa erityisesti 

koneturvallisuuden ylläpidossa. Hyvin suunniteltu kunnossapito lisää myös koneiden 

käyttöastetta ja tämän myötä parantaa tuottavuutta. Kunnossapidon laiminlyönti tai 

hallinnan puute voi aiheuttaa tuotantolaitteista aiheutuvia turvallisuusriskejä tai 

odottamattomista laiterikoista aiheutuvia tuotantokatkoksia. (Ansaharju 2009, s. 298.) 

Luvun alussa käsitellään ensin kunnossapidon perusstrategioita. Näiden lisäksi tutkitaan 

myös kehittävän kunnossapidon sekä RCM:n (Reliability Centered Maintenance) eli 

luotettavuuskeskeisen kunnossapidon ja TPM:n (Total Productive Maintenance) 

kokonaisvaltaisen tuottavan kunnossapidon tuomia mahdollisuuksia kunnossapidon ja 

siihen liittyvän tiedonhallinnan kehittämiseen. 

 

Tässä luvussa käsitellään myös projektin vastuunjakoon sovellettua menetelmää ja sen 

käyttöä konetiedon hallinnassa. Vastuunjakoon sovellettu RACI (Responsible, Accountable, 

Consulted and Informed) -matriisi määrittelee tehtäväkohtaisesti vastuut eri henkilöille 

(Haughey 2014, s. 1−4). RACI-matriisin käyttöä käsitellään tutkimuksessa 

koneturvallisuuden ja konetiedon hallinnan suhteen. RACI-matriisi tarjoaa lisäksi 

menetelmän jakaa vastuita TTT (Työterveys ja -turvallisuus) -projekteissa, joiden myötä 

OHSAS 18001 (2007) -standardin edellyttämä jatkuva kehitys on toteutettavissa. Selkeästi 

jaettujen vastuiden myötä yksilöillä on tieto omista vastuistaan tiedonhallinnassa ja 

koneturvallisuuden ylläpidossa. Selkeä vastuunjako auttaa myös tehtävän suorittamiseen 
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liittyvien henkilöiden selvittämisessä ja tällä tavoin helpottaa tehtävän suorittajan avun 

löytämistä sitä tarvitessaan. 

 

2.1 Koneiden kunnossapidon hallinta ja ohjaus 

Oikea-aikainen ja riittävä kunnossapito on tärkeä osa tehokasta ja turvallista tuotantoa. 

Tehtaan tuotantolaitteiden kunnossapito vaikuttaa suoraan tuotantolaitteiden 

käytettävyyteen sekä turvallisuuteen. Onnistuneella kunnossapidolla tuotantolaitteet 

saadaan pidettyä arvokkaampina yritykselle niiden käyttöasteen ollessa suurempi ja 

kunnossapitokustannukset ovat tuottavuuteen suhteutettuna pienemmät. 

Kunnossapitotoimintoja hallitaan ja ohjataan usein ennalta määritellyn 

kunnossapitostrategian mukaisesti. Tällä tavoin yrityksen tai tuotantolaitoksen 

kunnossapitotoiminnot voidaan määritellä tuotannolle tyypillisten piirteiden mukaisesti. 

(Al-Turki et al. 2014, s. 5; Fedele 2011, s. 6–7; Manzini et al. 2010, s. 65–66.) 

Kunnossapitostrategian määrittäminen ohjaa myös kerättävää kunnossapitotietoa ja 

vaikuttaa näin ollen myös kunnossapitoon liittyvään tiedonhallintaan. 

 

2.1.1 Kunnossapidon perusstrategiat 

Tuotantolaitteiden kunnossapitoon voidaan valita esimerkiksi vikatilanteisiin reagoiva, 

ennakoiva tai ennustava kunnossapitostrategia (Al-Turki et al. 2014 s. 15–16; Manzini et al. 

2010, s. 66). Näiden lisäksi sovelletaan laajempiin kokonaisuuksiin keskittyviä ja näitä 

kunnossapitostrategioita yhdistäviä kunnossapitostrategioita. Kehittyneemmissä 

kunnossapitostrategioissa organisaation mahdollisuudet analysoida tuotantolaitteidensa 

kuntoa ovat tarkempia ja strategiat ohjaavat toiminnan kehittämiseen kunnossapidon 

tuottaman tiedon avulla. (Manzini et al. 2010, s. 71–72.) 

 

Vikatilanteisiin reagoivaa kunnossapitostrategiaa sovellettaessa laitteiden kunnossapitoa 

suoritetaan vain vikatilanteen esiintyessä. Tällöin ei suoriteta ennakoivia 

huoltotoimenpiteitä, vaan laitetta käytetään, kunnes sen käytössä havaitaan selkeä vika. 

Vikatilanteeksi voidaan määritellä esimerkiksi tuotannon keskeytyminen laiterikon vuoksi 

tai laiterikosta aiheutuvat laatuvirheet tuotteissa. Vikatilanteisiin reagoivaa 

kunnossapitostrategiaa sovelletaan yleensä laitteisiin, jotka eivät ole tuotannossa 

merkittävässä roolissa. (Al-Turki et al. 2014 s. 15–16; Fedele 2011, s. 41–42.) 
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Ennaltaehkäisevässä kunnossapitostrategiassa huolloille määritetään käyttövälit, jonka 

mukaan kunnossapitotoiminnot suoritetaan. Kunnossapitotoimintojen välit voidaan koneelle 

tyypillisten ominaisuuksien mukaan jakaa esimerkiksi ajan tai käytön mukaan. Toimittaessa 

ennaltaehkäisevän kunnossapitostrategian mukaisesti määritellään teoreettiset huoltovälit, 

joiden ajan tuotantolaitteen uskotaan pysyvän toimintakuntoisena. Huollot ja korjaukset 

pyritään suorittamaan ennen konerikkoa ja ne on aikataulutettu etukäteen. 

Ennaltaehkäisevää kunnossapitostrategiaa sovellettaessa huollot ja kunnostukset ovat 

pääosin tiedossa ennakkoon, jolloin niihin reagoiminen tuotannossa on helpompaa, kuin 

vikatilanteisiin reagoivassa kunnossapidossa. Ennaltaehkäisevä kunnossapito soveltuu 

erityisesti tuotantolaitteille, joissa vikaantumisten välit ja huollon tarve on helppo määrittää 

tietylle aika- tai käyttövälille. (Al-Turki et al. 2014 s. 16–18; Fedele 2011, s. 42–44.) 

 

Ennustavassa kunnossapitostrategiassa seurataan tuotantolaitteen toimintaa aktiivisesti, jotta 

voitaisiin ennakoida mahdolliset vikatilanteet. Ennustavassa kunnossapitostrategiassa 

tuotantolaitteiden tilaa voidaan seurata esimerkiksi säännöllisten tarkastusten, 

valmistettavien tuotteiden laaduntarkkailun, tuotantolaitteeseen asennettavien antureiden tai 

tuotantolaitteella työskentelevien työntekijöiden tuottamien raporttien pohjalta. Ennustavaa 

kunnossapitostrategiaa sovellettaessa pyritään minimoimaan tarvittavien huoltojen määrä, 

kuitenkin reagoimalla laitteen mahdolliseen vikaantumiseen ennen varsinaisen vikatilanteen 

syntymistä. Ennustava kunnossapitostrategia mahdollistaa pidemmät huoltovälit, mutta siitä 

huolimatta vikaantumisiin voidaan varautua jatkuvan kunnonvalvonnan tuottaman tiedon 

avulla. Ennustava kunnossapitostrategian mukaan toimittaessa kunnossapito- ja 

huoltotoimiin reagoiminen on helpompaa, kuin vikatilanteisiin reagoivassa 

kunnossapitostrategiassa. Tuotannon reagointi kunnossapitoon on kuitenkin oltava 

nopeampaa, kuin ennaltaehkäisevässä kunnossapitostrategiassa, jossa huoltoajankohdat 

määritellään jo ennen vikaantumiseen viittaavia havaintoja. (Al-Turki et al. 2014 s. 18–19; 

Fedele 2011, s. 44–45.) 

 

Vikatilanteisiin reagoivassa kunnossapidossa mahdollinen tiedonhallinta rajoittuu 

pääasiassa koneille suoritettujen korjausten ja huoltojen dokumentointiin huoltojen 

yhteydessä. Tällä tavoin koneen huoltohistoria on nähtävissä. Tiedonkeruun hyödyt ovat 

kuitenkin pienet, koska niitä ei hyödynnetä esimerkiksi tulevaisuuden kunnossapidon 

suunnittelussa. Ennaltaehkäisevässä kunnossapidossa tiedonhallintaan kuluu oleellisena 
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osana myös ennalta suunniteltujen huoltojen aikataulutuksen hallinta. Tämä vaatii 

kunnossapitotoimintojen suunnittelua ja aikatauluttamista ennen huoltoja. 

Tiedonhallintatyön lisääntyessä kunnossapitotoimintojen mukauttaminen tuotannon 

kuormitukseen kuitenkin helpottuu, kun kunnossapitotoimintojen suunnitellut 

suorittamisajankohdat ovat tiedossa etukäteen. Ennustavassa kunnossapidossa 

tiedonhallintaan liittyvä työ lisääntyy säännöllisen kunnontarkkailun muodossa. 

Kunnonseuranta tarjoaa kuitenkin organisaatiolle mahdollisuuden suorittaa 

kunnossapitotoimintoja juuri silloin, kun niitä tarvitaan. Tämän myötä yllättävät koneiden 

rikkoutumiset ja turhaan tehtävät määräaikaishuollot vähenevät. Kunnonvalvonnasta saatu 

tieto tarjoaa lisäksi mahdollisuuden analysoida tuotantolaitteiden kunnon kehitystä ja 

mahdollisia investointitarpeita. 

 

2.1.2 Kehittävä kunnossapito, RCM ja TPM  

Kunnossapidon toimintamallien kehittämiseen ja muokkaamiseen voidaan soveltaa 

kehittävää kunnossapitoa, jonka avulla pyritään kunnossapidon jatkuvaan kehittämiseen. 

Jatkuvaa kehittämiseen päästään kyseenalaistamalla jatkuvasti kunnossapitoon liittyviä 

asioita ja toimintamalleja, sekä tutkimalla niiden soveltuvuutta tuotantolaitokselle tai 

koneille, joihin niitä sovelletaan. Kehittävä kunnossapito vaatii myös syvään juurtuneiden 

tapojen ja tottumusten kyseenalaistamista, jotta saadaan luotua juuri tuotantolaitokselle 

sopivat kunnossapitomenettelyt. (Fedele 2011, s. 12.) 

 

Kaksi pidemmälle kehitettyä ja kokonaisvaltaisempaa kunnossapitostrategiaa ovat RCM, eli 

luotettavuuskeskeinen kunnossapito ja TPM eli kokonaisvaltainen tuottava kunnossapito.  

RCM on tuotannon laitteiden vikaantumisanalyysiin pohjautuva kunnossapitostrategia. (Al-

Turki et al. 2014 s. 12–15; Manzini et al. 2010, s. 70–72.) TPM:llä pyritään tuotannon 

kokonaisvaltaiseen kehitykseen kunnossapidon, tuottavuuden, sekä tuotannon laadun osalta. 

Molemmat strategiat keskittyvät jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. (Al-Turki et al. 2014 s. 

12–13; Fedele 2011, s. 13; Manzini et al. 2010, s. 70–72.) 

 

RCM strategian mukaisessa kunnossapidossa käsitellään kunnossapidon piiriin kuuluvia 

laitteita 7 portaisen asteikon mukaisesti. (Manzini et al. 2010, s. 72–73; Sandman 2013).  

RCM kunnossapidossa kunnossapidon piirissä olevia laitteita analysoidaan FMECA:n 

(Failure Mode Effects and Criticality Analysis) eli vikaantumisvaikutus- ja 



18 

 

kriittisyysanalyysien mukaisesti. (Sandman 2013). RCM:n mukainen kunnossapidon 

lähestymistapa ohjaa kunnossapitoa vahvasti laitteelle ominaisten piirteiden mukaisesti (Al-

Turki et al. 2014 s. 14; Manzini et al. 2010, s. 72). RCM:n ja FMECA:n mukaista analyysiä 

havainnollistavat vaiheet on esitetty kuvassa 2.  

 

 

Kuva 2. RCM:n ja FMECA:n mukaiset vaiheet kunnossapitosuunnitelman laadintaan 

(muokattu, Manzini et al. 2010, s. 72–73). 

 

RCM strategian tavoitteena on lisätä tuotannon laitteiden käytettävyyttä ja turvallisuutta. 

Tämä saavutetaan RCM:n mukaisena vikaantumisen ennustamisena. Ennusteiden pohjalta 

voidaan laatia laitteille tarkempia ja laitekohtaisempia kunnossapitosuunnitelmia, joilla 

voidaan oikea-aikaisesti ehkäistä turhia tuotantokatkoksia. (Fedele 2011, s. 39.) Hyvin 

onnistuneella RCM:n soveltamisella voidaan saavuttaa paljon hyötyjä yrityksen toimintaan: 

 Koneiden käyttöaste parantuu ajoissa havaittavien vikaantumisten myötä, koska 

ennen kuin varsinaisia vaurioita ehtii syntymään, se havaitaan jatkuvan 

kunnonvalvonnan avulla. 

 Kunnonvalvonta korvaa ennakoivan kunnossapidon, jolloin kunnossapitoa tehdään 

vain silloin, kun sitä oikeasti tarvitaan ja tämän myötä kunnossapitokustannukset 

laskevat. 

Kunnossapitosuunnitelman toteuttaminen.

Edellisessä vaiheessa määritettyjen ennakoivien/ennustavien toimenpiteiden toteuttaminen koneilla.

Toimenpiteiden määrittäminen.

Mitä tehdään, jotta syntyvä vika havaitaan etukäteen?
Miten reagoidaan vikoihin, joille ei voida määrittää 

ennakoivaa toimenpidettä?

Määritellään viasta aiheutuvien tapahtumien seuraukset tuotantoon.

Esimerkiksi, laakerin kulkumisesta aiheutuva värähtely vaikuttaa työkappaleen pinnanlaatuun

Määritellään aiheutuvat tapahtumat koneessa.

Esimerkiksi, työstökoneen laakerin kuluminen aiheuttaa värähtelyä

Vian aiheuttajien määrittäminen.

Esimerkiksi laakerin kuluminen puutteellisesta voitelusta johtuen

Mitä ovat koneelle tyypilliset vikaantumismekanismit?

Tyypilliset viat esimerkiksi historian tai konetyypin perusteella

Koneen tehtävät / mitä käyttöastetta koneelta odotetaan?

Laitteelle ominaiset tehtävät tuotannossa Tarvitaanko konetta tuotannossa jatkuvasti vai satunnaisesti?
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 Koneille sovellettava kunnossapito vastaa koneelle ominaisia kunnossapidon 

tarpeita, jotka on saatu selvitettyä koneelle tehdyn vikaantumisvaikutus- ja 

kriittisyysanalyysin perusteella. Tällä tavoin koneen kunnossapito on koneelle 

ominaisille piirteille yksilöityä. 

 RCM:n mukaisella toiminnalla kunnossapidosta ja koneen muista toiminnoista 

aiheutuvia kustannuksia voidaan saada vuositasolla jopa 30–50 prosenttia 

pienemmiksi, jonka vuoksi koneen elinkaaren aikaisia kustannuksia saadaan myös 

laskettua. 

 Laitteille määritettävät kunnossapitosuunnitelmat ovat jatkuvassa muutoksessa 

laitteiden roolin ja kunnonvalvonnan tuottaman tiedon vuoksi. Uudet 

vikaantumisvaikutus- ja kriittisyysanalyysit muokkaavat laitteelle yksilöityä 

kunnossapitosuunnitelmaa ja sen myötä kunnossapito on joustavaa ja tuotannon 

muutoksiin mukautuvaa.  

(Al-Turki et al. 2014 s. 14.) 

 

RCM:n mukaisia ennusteita koneen vikaantumisesta tehdään tuotantolaitteen 

kunnonvalvonnan avulla. Kunnonvalvonnan mukaan ohjattava kunnossapitotoiminta 

vähentää turhia huoltoja ja tätä kautta pienentää myös kunnossapitokustannuksia. Tämän 

lisäksi vältytään yllättävien konerikkojen aiheuttamista riskeistä työntekijän 

turvallisuudelle. (Ansaharju 2009, s. 302.) Kohdeyrityksen tapauksessa kunnonvalvonta 

tarjoaisi yrityksen kunnossapito- ja huoltotoiminnoille tietoa koneen toiminnasta ja 

nopeuttaisi vianetsintää huoltojen ja korjausten yhteydessä.  

 

Koneiden kuntoa voidaan valvoa ja vikaantumista ennakoida erilaisten mittausten, 

havaintojen ja antureiden avulla. Laakeririkkojen ennakoimiseen voidaan esimerkiksi 

käyttää lämpöantureita. Erilaiset värähtelyanturit voivat taas paljastaa esimerkiksi 

työstökoneen vaihteistossa tai laakereissa esiintyviä vikoja. Lisäksi operaattoreiden 

aistinvarainen havainnointi on tärkeässä roolissa konerikkojen ennakoimisessa ja 

havaitsemisessa. Aistinvaraisen havaitsemisen hyödyntämistä koneen kunnon arvioinnissa 

helpottaa havaintojen dokumentointi ja dokumentoinnin yhdenmukaisuus. (Ansaharju 2009, 

s. 303.) 
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RCM:n mukaisessa toiminnassa tiedonhallintaan liittyy konekohtainen vika-

analyysidokumenttien laatiminen ja ajantasaisena pitäminen, kunnonseurantalaitteiston 

tuottaman tiedon hallinta sekä huolto- ja korjaushistoriaan liittyvien tietojen hallinta. Myös 

käyttäjien tekemän aistinvaraisen havaintojen dokumentointi on tärkeää, jotta koneen 

käyttäjien havaitsemia koneen kunnon muutoksia ja tyypillisiä vikoja voidaan analysoida 

jälkeenpäin. Tämä auttaa vikatilanteiden yhteydessä tehtävien korjaustoimenpiteiden 

suunnittelussa, jonka myötä vikojen esiintyessä suoritettavat korjaustoimenpiteet ovat 

nopeampia ja ennalta määritettyjä. 

 

TPM-strategialla tähdätään kokonaisvaltaiseen toiminnan kehittämiseen kunnossapidon 

kautta. TPM yhdistää useita kunnossapitostrategioita pyrkimyksenä kehittää tuotannon 

käyttöastetta, tuotteiden laatua ja toiminnan turvallisuutta. Onnistuneen TPM:n 

soveltamisella saadaan siis kehitettyä tuottavuutta, vähennettyä tuotannossa esiintyviä 

laatuvirheitä ja pidennettyä koneiden käyttöikää. (Al-Turki et al. 2014 s. 12; Fedele 2011, s. 

12–13; Manzini et al. 2010, s. 73.) 

 

TPM-strategian mukaisella toiminnalla tavoitellaan pääasiassa seuraavia asioita: 

 Tuotantomenetysten ja -virheiden havaitseminen ja poistaminen 

 Käyttäjäkunnossapidon merkityksen lisääminen – vain haastavammat ja tavallisesta 

poikkeavat huoltotoimenpiteet huoltohenkilöstölle. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 

tulee laatia suunnitelma käyttäjäkunnossapito-ohjelmasta.  

 Suunnitelmat ennakoivasta kunnossapidosta ja kunnonvalvonnasta. Tällä kohdalla 

tarkoitetaan erityisesti kykyä reagoida vikatilanteissa, eli tapoja ennustaa 

tuotantolaitteen vikaantumista. 

 Käyttäjien kunnossapitotaitojen ja -kykyjen kehittäminen. Tietoisuutta 

tuotantolaitteiden kunnossapidosta voidaan kehittää käyttäjäkunnossapito-ohjeilla ja 

operaattoreiden kouluttamisella.  

 Tuotantolaitteiston kattava hallinta sekä tuotannon ja kunnossapidon tiivis yhteistyö. 

(Al-Turki et al. 2014, s. 13; Fedele 2011, s. 40; Manzini et al. 2010, s. 74–75.) 

 

TPM:n soveltamisessa käytäntöön hyödynnetään OEE (Overall Equipment Effectiveness) -

mittaria, joka on jonkin kokonaisuuden, esimerkiksi tuotantolaitteen kokonaissuorituskykyä 

kuvaava arvo. Tämä tarjoaa numeeriset mittarit tuotantolaitteiden arvioimiselle 
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käytettävyyden (K), tehokkuuden (T) sekä tuotannon laadun osalta (L). (Manzini et al. 2010, 

s. 74–75.) OEE-arvo yrityksen tai yksikön toiminnalle voidaan laskea seuraavasti: 

𝐾 =  
𝑡𝐾ä𝑦𝑛𝑛𝑖𝑠𝑠ä

𝑡𝐾ä𝑦𝑛𝑛𝑖𝑠𝑠ä−𝑡𝑆𝑒𝑖𝑠
              (1) 

 

Yhtälöstä 1 saadaan koneen käytettävyyttä kuvaava OEE-mittarin arvo.Yhtälössä K on 

käytettävyyttä mittaava arvo OEE-laskennassa ja sen yksikkö on prosenttia. Muuttuja 

tKäynnissä kuvaa aikaa, jonka kone on käynnissä mitatulla aikavälillä ja muuttuja tSeis kuvaa 

aikaa, jonka aikana kone ei ole käynnissä mitatulla aikavälillä. Koneen ollessa jatkuvasti 

käynnissä mittausvälillä saavutetaan mittarin teoreettinen maksimiarvo 100 prosenttia. 

(Manzini et al. 2010, s. 75–76.) 

 

𝑇 =  
𝑡𝑂𝑙𝑒𝑡𝑢𝑠

𝑡𝑇𝑜𝑡𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑢𝑡
              (2) 

 

Yhtälö 2 esittää OEE-mittarin osaa, joka mittaa koneen tehokkuutta. T on tehokkuutta 

mittaava arvo OEE-laskennassa. Muuttuja tOletus kuvaa valmistetun kappaleen 

ihannevalmistusaikaa ja tToteutunut kuvaa valmistetun kappaleen toteutunutta valmistusaikaa. 

Tämän mittarin osan hyödyntäminen vaatii tavoiteaikojen määrittämistä kappaleittain ja 

koneittain. Lisäksi toteutuneita aikoja valmistuneista kappaleista tulisi kirjata, jotta niitä 

voidaan verrata ihanneaikoihin. (Manzini et al. 2010, s. 75–76.) 

 

𝐿 =  
𝑂𝐾𝑎𝑖𝑘𝑘𝑖−𝑂𝑉𝑖𝑎𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡

𝑂𝐾𝑎𝑖𝑘𝑘𝑖
               (3) 

 

Yhtälössä 3 mitataan tuotannon laatua koneella. Yhtälössä L on laatua kuvaava arvo OEE-

laskennassa ja sen yksikkö on prosentti. Muuttuja OKaikki kuvaa kaikkien valmistettujen osien 

lukumäärää mitatulla aikavälillä ja OVialliset kuvaa kaikkien viallisten osien lukumäärää 

mitatulla aikavälillä. Yhtälöstä saadaan siis arvo onnistuneiden osien suhteelle 

kokonaistuotannosta. (Manzini et al. 2010, s. 75–76.) 

 

𝑂𝐸𝐸 =  𝐾 ×  𝑇 ×  𝐿               (4) 

 

Lopulta yhtälöistä 1, 2 ja 3 saadut arvot yhdistetään yhtälössä 4. Yhtälö 4 määrittää arvon 

OEE, joka on mittari toiminnan kokonaistehokkuudelle. OEE-arvon yksikkö on prosentti ja 



22 

 

se koostuu aiemmin esitettyjen yhtälöiden arvojen K, T ja L tulosta. OEE-arvo antaa hyvän 

kuvan organisaation kokonaistoiminnasta, mikäli sen määrittämisessä käytetty data on 

luotettavaa.  Mittaus on halutessaan mahdollista jakaa sopivaan kokonaisuuteen esimerkiksi 

solukohtaisesti tai tehdaskohtaisesti, mikäli konekohtainen mittaaminen koetaan liian 

yksityiskohtaisena. (Manzini et al. 2010, s. 75–76.) 

 

OEE tarjoaa toiminnan mittaamiseen määrällisen mittarin. Tämän lisäksi se tarjoaa mittarin 

koneiden kunnossapidon onnistumisen arviointiin. Kunnossapidon ollessa oikea-aikaista ja 

hyvin tuotannon laitteille mitoitettua, ovat koneet käytettävissä mahdollisimman suuren osan 

ajasta. Koneiden toimiessa ilman odottamattomia pysäytyksiä osat valmistuvat oletetussa 

aikataulussa ja ne ovat laadullisesti hyväksyttäviä. Erilaiset pysähdykset ja koneiden 

aiheuttamat virheet tuotannossa näkyvät siis OEE-arvon laskuna. (Manzini et al. 2010, s. 

75–76.) 

 

TPM:n mukaiseen toiminnanseurantaan liittyvä OEE-mittari tarjoaa menetelmän 

organisaation toiminnan mittaamiseen. Tiedonhallinnan osalta oleellisia asioita on määrittää 

OEE-arvojen mittausalue organisaatiolle sopivaksi. Tällä tavoin saadaan toiminnan 

mittareita sopivista kokonaisuuksista ja suorituskyvyn mittaaminen on mahdollista 

kohdentaa organisaatiota kiinnostaviin kokonaisuuksiin. Sopiviin kokonaisuuksiin 

kohdentamisella tarkoitetaan mittaustarkkuuden määrittämistä esimerkiksi kone- tai 

solukohtaiseksi. Lisäksi TPM:n mukainen tiedonhallinta sisältää pitkälti samat asiat, kuin 

RCM:n mukainen tiedonhallinta, eli vika-analyysit, kunnonseurannan tuottama tieto sekä 

käyttäjähavaintojen dokumentointi. Näiden lisäksi suuressa osassa on koneen käyttäjien 

kunnossapitotiedon lisääminen, jolloin osaamisen ja pätevyyksien dokumentointi tulee myös 

osaksi tiedonhallintaa. Jotta tuotannossa työskentelevän henkilöstön kunnossapito-

osaamista voitaisiin lisätä, tulee kunnossapitoon liittyvät ohjeet laatia huolellisesti ja niitä 

tulee ylläpitää. Ohjeistuksen olemassaolo ja ajantasaisena pitäminen on tärkeässä roolissa 

TPM-ohjelman onnistumiseksi. 

 

Eri kunnossapitostrategioiden väliset yhteydet voi olla haasteellista hahmottaa. 

Kunnossapitostrategioiden välisiä yhteyksiä on havainnollistettu kuvassa 3. Kuva tiivistää 

luvussa 2.1 esitellyt kunnossapitostrategiat sekä tarkentaa niiden välisiä yhteyksiä. 
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Kuva 3. Yhteenveto kunnossapidon strategioista (muokattu, Fedele 2011, s. 35). 

 

Tutkimuksen kohteena olevalla organisaation alueella on laadittu koneiden ja laitteiden 

kunnossapitosuunnitelma ja -ohje. Tässä määritetään myös koneisiin liittyvien 

turvallisuusdokumenttien säilytyspaikka, kunnossapidon vastuut ja erilaiset huolto- ja 

tarkastuskokonaisuudet. Kunnossapitosuunnitelma on karkea ja se perustuu lähinnä 

määräaikaisiin ennakkohuoltoihin, sekä korjauksiin. Yrityksen kunnossapito-ohjeen 

mukaiset kunnossapidon eri tasot on esitetty kuvassa 4. (Mattila 2015.) Olemassa oleva 

kunnossapitostrategia pohjautuu pääasiassa ennakoivalle kunnossapidolle ja määräaikaisesti 

suoritettaville huoltotoiminnoille. Olemassa oleva kunnossapitostrategia ei pohjaudu 

kunnonvalvonnasta saatuihin tietoihin, koska varsinaista kunnonvalvontajärjestelmää ei ole 

osastojen tuotantolaitteissa olemassa. Käytännössä huollot ja korjaukset suoritetaan siis vian 

ilmetessä tai ennalta suunnitellun määräaikaishuollon muodossa. 
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Kuva 4. Konecranesin Hyvinkään laitetuotannon koneiden kunnossapidon tasot (Mattila 

2015). 

 

Kunnossapitosuunnitelman laativat yhdessä yrityksen sisäinen kunnossapito-organisaatio ja 

työnjohto. Suunnitelma perustuu pääasiassa huoltoväleihin, jotka mitataan aikavälinä. 

(Mattila 2015; Hakulinen & Viitanen 2016.) Vuoden alussa luotavan 

kunnossapitosuunnitelman aikataulut ovat tarkasteltavissa YourKonecranes-portaalista, 

joka on Konecranesin huollon asiakkaille kehitetty portaali, jossa Konecranesin huollon 

piiriin kuuluvien laitteiden huolto ja kunnossapitotiedot ovat asiakkaan nähtävillä. 

Konecranes huollon huoltopäällikkö kirjaa suunnitellut huoltoajankohdat laitteittain 

portaaliin asiakkaan nähtäväksi, josta esimerkiksi työnjohtaja tai tehdaspäällikkö voi niitä 

tarkastella. (Blomqvist 2016; Hakulinen & Viitanen 2016.) 

 

Kohdeyrityksessä halutaan kehittää koneiden kunnossapitoa enemmän käyttöön perustuvaan 

kunnossapitoon käytössä olevan määräaikaisen kunnossapidon sijasta. (Havasaari, Ketonen, 

& Viitanen 2017). TPM ja RCM tarjoavat yritykselle mahdollisuuksia kehittää omaa 

kunnossapitotoimintaansa ja tällä tavoin parantaa koneidensa käyttöastetta ja turvallisuutta. 

Nykyinen kunnossapitostrategia johtaa helposti liian pitkiin tai lyhyisiin huoltoväleihin, 

joiden myötä koneen kunnossapitokustannukset kasvavat liian tiheiden huoltovälien tai 

mahdollisesti laajentuneiden vaurioiden seurauksena. 
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TPM nähdään kunnossapito-organisaation näkökulmasta työläänä ja paljon resursseja 

vaativana strategiana. TPM:n yleisinä haasteina voidaan lisäksi nähdä ylemmän- tai 

keskijohdon puutteellinen sitoutuminen TPM:n mukaisen kunnossapidon toteuttamiseen. 

Myös työntekijöiden muutosvastarinta aiheuttaa usein haasteita TPM:n mukaisen toiminnan 

täysivaltaisessa soveltamisessa. (Al-Turki et al. 2014 s. 13; Viitanen 2017.)  RCM:n 

mukaiseen toimintaan liittyviä menetelmiä ja sovellutuksia on jo kehitelty. RCM strategian 

käyttöönottoa tukevat kunnossapito organisaation menetelmät riskianalyysi, 

kriittisyysanalyysi, sekä kehitteillä oleva käyttötunteihin pohjautuva huoltosuunnitelma. 

(Viitanen 2017.) Olemassa olevien, kehitteillä olevien menetelmien ja TPM:n 

soveltamisessa esiintyvien haasteiden vuoksi tulevissa luvuissa koneiden kunnossapidon 

kehitysmahdollisuuksia ja koneturvallisuuden ylläpitoa tutkitaan erityisesti RCM:n 

mukaisista näkökulmista. 

 

2.2 RACI-matriisi koneturvallisuuden ja tiedonhallinnan tukena                     

Konecranesin Hyvinkään laitetuotannon kunnossapitosuunnitelma määrittää karkeasti 

vastuita koneiden kunnossapidosta (Mattila 2015). Vastuiden tarkentamiseksi ja vastuiden 

tiivistämiseksi tutkimuksessa tutkitaan RACI-matriisin käytön tuomia mahdollisuuksia 

koneisiin liittyvän tiedon ja koneiden kunnon hallintaan ja ylläpitoon. RACI-matriisi on 

menetelmä, jolla määritellään tehtäväkohtaisesti ihmisten vastuut määritellyissä 

toiminnoissa: 

 R (Resposible) on henkilö, joka on vastuussa tehtävän suorittamisesta käytännössä. 

Näitä henkilöitä pitää olla kaikkien tehtävien kohdalla vähintään yksi. 

 A (Accountable) valvoo tehtävän suorittamista ja on vastuussa siitä, että R suorittaa 

tehtävän. A-henkilöitä on yleensä vain yksi jokaista tehtävää kohden, näin vastuu 

tehtävän suorittamisen valvonnasta on yksiselitteisesti määritelty. 

 C (Consulted) neuvoo tarvittaessa tehtävän suorittamisessa. Näitä henkilöitä voi olla 

tarvittaessa tehtäväkohtaisesti useampia. 

 I (Informed) on henkilö, joka pidetään tietoisena tehtävän suorittamisen vaiheista. 

Näille henkilöille ilmoitetaan myös tehtävän valmistumisesta, mutta he eivät ole 

vastuussa tehtävän suorittamisesta.  

(Haughey 2014, s. 1−4.) 
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Jos vastuita ei ole selkeästi määritelty, se johtaa usein epävarmuuteen tehtävän suorittajasta 

tai kuka on vastuussa siitä, että tehtävä tulee suoritettua. Tämä aiheuttaa usein esimerkiksi 

tehtävien laiminlyöntiä, viivästymisiä ja tehottomuutta tehtävien suorituksessa. (Haughey 

2014, s. 1−4.)   Esimerkki RACI-matriisin hyödyntämisestä on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Esimerkki RACI-taulukosta koneturvallisuustarkastuksen suorittamisen osalta. 

Tehtävä R A C I 

Koneturvallisuus-

tarkastusten 

suoritus 

Konecranes 

Servicen 

tarkastaja 

Tarkastettavalla 

koneella 

työskentelevien 

henkilöiden 

työnjohtaja 

Konecranes 

Servicen 

huoltopääl-

likkö 

Tehdaspäällikkö, 

työturvallisuuspääl-

likkö 

 

Tämän kaltaisen RACI-matriisin muodostaminen mahdollistaa vastuutarkastelun useiden 

tehtävien osalta, ja taulukkoon on helppo merkitä useita eri vastuuhenkilöitä. Toisaalta 

RACI-matriisi voidaan muodostaa myös henkilölähtöisesti, jolloin henkilöt asetetaan 

taulukon ylimmälle riville ja tehtävät vasemman puoleiseen sarakkeeseen. Tällöin 

taulukkoon merkitään R, A, C, I tai –, rivillä olevasta tehtävästä ja sarakkeessa olevasta 

henkilöstä riippuen. Henkilölähtöisen matriisin muodostaminen tarjoaa yksilölle 

yksinkertaisen tavan varmistaa omat vastuunsa. Tämänkaltainen matriisin käyttö on 

kannattavaa erityisesti silloin, kun käsiteltävien tehtävien määrä on vähäinen ja tästä johtuen 

myös taulukkoon merkittävien henkilöiden määrä on pieni. Esimerkki henkilölähtöisestä 

matriisista taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. RACI-matriisi muodostettuna henkilölähtöisesti. 

 Henkilö 1 Henkilö 2 Henkilö 3 Henkilö 4 

Tehtävä 1  R A - C 

Tehtävä 2  C A I R 

Tehtävä 3  I R A I 
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3 KONETURVALLISUUS JA OHSAS 18001 -STANDARDIN ASETTAMAT 

VAATIMUKSET 

 

 

Koneturvallisuudelle on asetettu useita vaatimuksia niin lakien ja asetusten, kuin erilaisten 

standardienkin osalta. Lakien ja asetusten määrittämät vaatimukset koneturvallisuudelle 

löytyvät pääpiirteittäin työturvallisuuslaista 23.8.2002/738 ja valtioneuvoston asetuksesta 

työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 12.6.2008/403. Lisäksi useat yritykset 

kehittävät turvallisuuskulttuuriaan erilaisten standardien sertifioimisen avulla. Yksi 

turvallisuusjohtamisjärjestelmää ja -kulttuuria kehittävä keino on toimia standardin OHSAS 

18001 (2007) -standardin määrittämällä tavalla. Tämä standardi asettaa yrityksen 

turvallisuusjohtamiselle tiettyjä vaatimuksia, joiden myötä turvallisuustoiminnan tulisi 

kehittyä jatkuvasti. Turvallisuustoiminnan jatkuva kehittäminen on tärkeää tiukentuvan 

lainsäädännön, sekä asiakkaiden tiukentuvien vaatimusten takia. 

 

Tässä luvussa on selvennetty lakeihin ja OHSAS 18001 (2007) -standardiin liittyviä 

vaatimuksia yrityksen toiminnalle. Nämä luvut luovat kohdeyritykselle edellytykset toimia 

lakien ja OHSAS 18001 (2007) -standardin mukaisesti. Alalukujen viimeinen kappale 

tiivistää tutkimuksen näkökulmasta oleellisimmat asiat kyseisestä alaluvusta. Tämä 

helpottaa tutkimuksen hyödyntämistä koneturvallisuuden käytännön kehittämisessä.  

 

3.1 Koneturvallisuuslakeihin ja -asetuksiin liittyvät vaatimukset 

Konepajan tulee valvoa tuotantolaitteisiinsa liittyvää tietoa niin lakiteknisistä, kuin 

tuotannollisistakin näkökulmista. Työnantajan tulee huolehtia koneen turvallisuudesta ja 

koneen soveltuvuudesta, sillä tehtävään työhön. Tämä edellyttää, että koneen käyttöön 

liittyvät ohjeet ovat helposti koneella työskentelevien henkilöiden ulottuvilla. 

(12.6.2008/403.) 

 

Työnantajan on myös valvottava ja selvitettävä käytettävän koneen vaarat säännöllisesti ja 

tätä varten laaditun suunnitelman mukaisesti. Uudet riskiarvioinnit tulisi tehdä erityisesti 

aina, kun tuotannossa tehdään muutoksia, jos esimerkiksi konepajassa siirretään konetta tai 

tehdään muita muutoksia toimintaan tai toimintatapoihin. Ensisijaisena keinona riskien 

poistamiseksi tai vähentämiseksi on suositeltavaa käyttää erilaisia mekaanisia suojia tai 
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esteitä. Mikäli riski on kuitenkin mahdotonta poistaa kokonaan, pitäisi siitä ilmoittaa 

esimerkiksi varoittavilla kylteillä. (12.6.2008/403.) 

 

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 määrittelee työturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia 

yleisellä tasolla, mutta ei ota yksityiskohtaisesti kantaa esimerkiksi konetyyppikohtaiseen 

turvallisuuteen. Koneturvallisuuden osalta tämän tutkimuksen suhteen oleellisina asioina 

voidaan kuitenkin pitää erityisesti työturvallisuuslain 23.8.2002/738 41 §, jossa määritellään 

asioita liittyen koneiden turvalliseen käyttöön sekä 43 §, jossa määritellään vaatimuksia 

koneen turvallisuuden varmistamiseksi suoritettavista käyttöönotto, siirto ja 

määräaikaistarkastuksista. (23.8.2002/738.) 

 

3.1.1 Koneen kunnossapito ja tarkastukset 

Koneen kuntoa on pidettävä yllä säännöllisillä huoltotoimenpiteillä, näin se pidetään 

toimintakuntoisena ja turvallisena käyttäjilleen sekä muille koneen vaikutusalueella 

työskenteleville. Ohjaukseen ja turvallisuuteen liittyvien laitteiden pitää toimia 

virheettömästi, jotta koneen turvallisuudesta voidaan varmistua. Jotta huoltotoimenpiteet 

takaisivat koneen turvallisuuden, koneeseen liittyvät huoltodokumentit ja huolto-ohjeistus 

on pidettävä ajantasaisena. (12.6.2008/403.) 

 

Tuotantolaitteet vaativat ajoittaisia huolto ja korjaustoimenpiteitä, jotta ne saadaan pidettyä 

toimintakuntoisina, turvallisina ja tuottavina. Valtioneuvoston asetuksessa 12.6.2008/403 on 

määritetty 12 kohdan lista, jossa määritellään erilaisia kunnossapitotyöhön liittyviä 

vaatimuksia. Listan mukaisella toiminnalla mahdollistetaan kunnossapitotyön turvallinen 

suorittaminen ja pienennetään tapaturman riskiä. Taulukossa 3 on esitetty nämä vaatimukset 

sen mukaan, missä vaiheessa kunnossapitotyötä niiden huomioiminen on oleellista. 

(12.6.2008/403.) Tämä taulukkoa voidaan käyttää tukena huolto-ohjeiden ja 

huoltodokumenttien ylläpitämisessä ja laatimisessa. 
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Taulukko 3. Kunnossapitotyöhön liittyvät vaatimukset ennen työn suorittamista ja sen 

aikana (muokattu, 12.6.2008/403). 

Ennen Aikana 

Työntekijä on tietoinen 

kunnossapitotyöhön liittyvistä 

säännöistä ja ohjeistuksista. 

Työn aikana kannateltavat taakat on varmistettava 

tapaturmien ehkäisemiseksi 

Työnantajan/-tilaajan 

vastuuhenkilöiltä on saatu 

hyväksyntä työn aloittamiseen 

Korjattavien tai huollettavien laitteiden käynnistys 

tulee estää luotettavasti kunnossapitotyön aikana 

Työhön liittyvät 

ennakkovalmistelut ja -toimet 

on saatu valmiiksi 

Kunnossapitotyössä käytettävät välineet ovat tehtäviin 

toimenpiteisiin tarkoitettuja 

Työntekijää vaarantavien 

aineiden virtaus on katkaistu 

Säiliöissä tai suljetuissa tiloissa työskennellessä tulee 

varmistua hapensaannin riittävyydestä ja siitä, että 

mahdolliset vaaralliset aineet eivät aiheuta vaaraa 

työntekijöille 

Huollettavaan laitteeseen tai 

koneeseen ei tule 

sähköjännitettä 

Kunnossapitotyötä tekevien on käytettävä työssä 

vaadittavia turva- ja apuvälineitä 

Erilaisten työtasojen ja 

tikkaiden vakaus on 

varmistettava 

Kunnossapitotyön vaara-alueelle pääsy tulee estää 

asiaan kuulumattomilta henkilöiltä 

 

Huollon ja korjausten lisäksi koneen kuntoa pitää myös valvoa. Tämä voidaan hoitaa 

esimerkiksi erilaisilla tarkoituksenmukaisilla tarkastuksilla tai mittauksilla. Säännöllisiä 

tarkastuksia suorittavan henkilön tulee olla perehtynyt tarkastettavaan laitteeseen ja se 

voidaan hoitaa myös organisaatioon kuuluvan henkilön toimesta. Mikäli tarkastukseen 

pätevöitynyttä henkilöä ei kuitenkaan löydy sisäisestä henkilöstöstä, joudutaan käyttämään 

ulkopuolista toimijaa tarkastusten suorittamiseen. (12.6.2008/403.) Koneen 

turvallisuustarkastukset tulisi suorittaa vähintään koneen käyttöönoton ja siirtojen 

yhteydessä. Lisäksi määräaikaiset tarkastukset tulisi suorittaa säännöllisesti tietyin 

aikavälein. Näillä tarkistuksilla varmistetaan koneen toimintakunto ja turvallisuus. 

(23.8.2002/738.) 

 

Koneen tarkastuksiin liittyviä vaatimuksia on tarkennettu 12.6.2008/403 valtioneuvoston 

asetuksessa turvallisesta työvälineiden käytöstä. Koneen tai työvälineen turvallisuuden 

varmistamiseksi tarkastuksia tulee suorittaa käyttöönoton yhteydessä tarkastuksen jälkeen 

vuosittain. Tarkastusväliä voidaan kuitenkin muuttaa pidemmäksi tai lyhemmäksi koneen 

käyttöön perustuen. Aktiivisessa käytössä oleville koneille voidaan siis käyttää vuoden 
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tarkastusväliä tai tarvittaessa lyhempää tarkistusväliä. Mikäli konetta käytetään vain 

satunnaisesti tai harvoin, voidaan tarkistusväliä pidentää ohjeellisesta vuoden 

tarkistusvälistä. (12.6.2008/403.) 

 

Turvallisuustarkastuksesta tuotetun dokumentin, tulee kuvailla tarkastuksen kulkua ja 

tarkastuksessa havaitut turvallisuuspoikkeamat tulee esittää. Havaituista poikkeamista tulee 

lisäksi esittää ehdotukset poikkeamien korjauksesta. Tarkastusdokumenttiin kirjataan myös 

edellisen koneturvallisuustarkastuksen suoritusajankohta ja seuraavan 

turvallisuustarkastuksen suunniteltu ajankohta.  (12.6.2008/403.) 

 

Luvussa 3.1.1 esitetyt vaatimukset koneen kunnossapito- ja tarkastustoiminnalle tarkentavat 

yritykselle lain asettamat vaatimukset, joiden mukaisesti koneen kuntoa tulisi valvoa ja 

ylläpitää. Tämän myötä voidaan havaita, että koneen kunnossapitotyötä teettävän osaston 

tulee olla varmistunut kunnossapitoa suorittavan henkilön kyvykkyydestä suorittaa työ 

turvallisesti. Kyvykkyyden varmistamisesta voidaan huolehtia kunnossapitotyön 

huolellisella suunnittelulla sekä, hyvin laadituilla ja ylläpidetyillä kunnossapito -ohjeilla ja -

dokumenteilla. Lisäksi laki edellyttää koneturvallisuustarkastusten suorittamista koneen 

asennuksen ja siirron yhteydessä sekä määräaikaisin välein. Lain asettamien vaatimusten 

täyttämiseksi tulisi laatia lista aktiivisessa käytössä olevista koneista, sekä satunnaisessa 

käytössä olevista koneista ja tämän perusteella koneet voidaan jakaa vuosittain 

tarkastettaviin, sekä harvemmin tarkastettaviin koneisiin.  

 

3.1.2 Koneiden turva- ja hallintalaitteita koskevat vaatimukset 

Koneessa olevien turvalaitteiden tulee vastata niille asetettua tarkoitusta ja niiden pitää olla 

lujuudeltaan riittäviä. Ennen kaikkea on tärkeää, että turvalaitteet eivät itsessään aiheuta 

vaaraa laitteen vaikutusalueella työskenteleville. Turvalaitteiden ohittaminen tai 

poistaminen ei saa olla helppoa ja niiden tulee sijaita tarpeeksi kaukana vaara-alueesta. 

(12.6.2008/403.) Lisäksi turvalaitteen poistamista ilman erityisen pätevää syytä tulee välttää 

ja väliaikaisen käytöstä poistamisen jälkeen ne tulee palauttaa toimintakuntoon 

mahdollisimman nopealla aikataululla (23.8.2002/738). Turvalaitteet pitää sijoittaa siten, 

että näkyvyys laitteen toiminta-alueelle ei esty. Lisäksi turvalaitteiden tulee olla sellaisia, 

että ne eivät estä koneelle tehtäviä huolto ja korjaustoimenpiteitä. (12.6.2008/403.) 
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Hallintalaitteet ovat oleellinen osa tuotantolaitteiden käyttöä ja tämän vuoksi niillekin on 

asetettu tiettyjä vaatimuksia. Ensisijaisesti hallintalaitteet tulisi sijoittaa alueelle, jossa niiden 

käyttäjä ei altistu vaaralle. Jos tämä ei ole mahdollista, tulisi käyttäjän turvallisuus suojata 

muilla keinoin. Kaikki koneiden hallintalaitteet pitää suojata, jotta niitä käytettäisiin vain 

tietoisesti. Toisin sanoen vahinkokäynnistykset eivät saa olla mahdollisia. Kaikkien koneen 

käyttöön tarkoitettujen hallintalaitteiden lisäksi koneessa pitää aina olla myös koneen 

toiminnot pysäyttävä hallintalaite, joka on ensisijainen muihin hallintalaitteisiin nähden. 

(12.6.2008/403.) 

 

3.2 OHSAS 18001 -standardin asettamat vaatimukset kohdeyrityksen toiminnalle 

OHSAS 18001 (2007) -standardi on laadittu työterveyden ja -turvallisuuden 

johtamisjärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon. OHSAS 18001 (2007) -standardi 

mahdollistaa yrityksen TTT-toiminnan johtamisjärjestelmän sertifioimisen ja tätä kautta 

standardin mukaisen toiminta voidaan osoittaa niin asiakkaille, kuin viranomaisillekin. 

Lisäksi standardi tarjoaa suuntaviivat TTT-johtamisen arviointiin ja jatkuvaan 

kehittämiseen. (OHSAS 2007, s. 8–10.) Nämä suuntaviivat näyttäytyvät OHSAS 18001 

(2007) -standardin tarjoamina tehokkaan TTT-järjestelmän rakenneosina.  

 

OHSAS 18001 (2007) -standardin ohjeistukset ja vaatimukset ohjaavat TTT-toimintaa 

toimimaan PDCA (Plan-Do-Check-Act) -menetelmän mukaisesti, jota on havainnollistettu 

kuvassa 5. Kuvassa havainnollistetaan PDCA-sykliä OHSAS 18001 (2007) -standardin 

mukaisen toiminnan näkökulmasta. Tämän lisäksi kuvassa esitetään kussakin PDCA-syklin 

vaiheissa siirtyviä tietoja ja dokumentteja, mikä havainnollistaa tiedonhallintaa ja -kulkua 

TTT-toiminnan kehittämisessä. Tutkimuksessa tarkemmin käsiteltävät osa -alueet PDCA-

syklistä ovat kuvassa valkoisella taustalla ja vähemmälle käsittelylle jäävät osa-alueet 

harmaalla. Käytännössä PDCA-syklin mukaisella toiminnalla tarkoitetaan, 

 toiminnan suunnittelua, 

 suunniteltujen toimien ja prosessien toteuttamista, 

 toteutettujen toimenpiteiden vaikutusten seurantaa ja mittauksia, sekä 

 havaintojen ja toimenpiteiden pohjalta tehtävää uutta toimintasuunnitelmaa. 

(OHSAS 2007, s. 12.) 
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Kuva 3. OHSAS 18001 (2007) -standardin mukainen toiminta ja eri vaiheissa tuotettavat 

dokumentit kuvattuna PDCA-syklissä (muokattu, OHSAS 2007, s. 12). 

 

PDCA-syklin mukainen toiminta mahdollistaa TTT-toiminnan jatkuvan ja systemaattisen 

kehittämisen. Tämä on tärkeää, koska OHSAS 18001 (2007) -standardi edellyttää 

organisaatiota jatkuvasti kehittämään TTT-toimintaansa. OHSAS 18001 -standardi ei 

kuitenkaan aseta TTT-toiminnan tasolle tiukkoja vaatimuksia. (OHSAS 2007, s. 12.) 

 

Organisaation toimintaa arvioidaan säännöllisten johdon katselmusten sekä sisäisten ja 

ulkoisten auditointien yhteydessä. Arvioinnit tehdään OHSAS 18001 (2007) -standardissa 

esitettyihin vaatimuksiin pohjautuen. Toiminnan arviointia tehdään TTT-toiminnan 

TTT-POLITIIKKA
Dokumentit

•Organisaation johdon 
laatima TTT-politiikka, 
joka noudattaa OHSAS 
18001 -standardissa 
esitettyä ohjeistusta

•Suuntaviivat yrityksen 
TTT-toiminnalle

SUUNNITTELU

Dokumentit

•Suunnitelma 
organisaation TTT-
politiikassa 
esitettyjen 
tavoitteiden 
saavuttamisesta

JÄRJESTELMÄN 
TOTEUTTAMINEN 

JA TOIMINTA

Dokumentit

•Suunnitelman mukaisesta 
toiminnasta syntyvä 
dokumentaatio

•Mittareiden tulosten 
kirjaaminen, joilla 
osoitetaan jatkuva 
kehittyminen

ARVIOINTI JA 
KORJAAVAT 

TOIMENPITEET

Dokumentit

•Toiminnan 
mittareiden tuloksista 
laadittu yhteenveto

•Auditoinnit (sisäiset 
ja ulkoiset)

JOHDON 
KATSELMUS

Dokumentit

•Johdon katselmuksen tuottama 
raportti TTT-politiikan 
mukaisen toiminnan 
onnistumisesta

•Auditoinneista ja toiminnan 
mittareista poimitut 
kehityskohteet
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riittävyyden arvioimiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. (OHSAS 2007, s. 34–36.) 

Standardissa esitetyt vaatimukset esitetään osa-alueittain luvuissa 3.2.1.–3.2.7.  

 

3.2.1 TTT-politiikan laatiminen OHSAS 18001 -standardin mukaiseksi 

OHSAS 18001 (2007) -standardi velvoittaa organisaation ylintä johtoa laatimaan TTT-

politiikan, joka soveltuu organisaation kokoon ja luonteeseen. Tämän lisäksi TTT-politiikan 

tulee osoittaa ylimmän johdon sitoutuminen tapaturmien ja vaarojen ehkäisemiseen sekä 

TTT-toiminnan kehittämiseen. Organisaation TTT-politiikan tulee osoittaa organisaation 

noudattavan TTT-asioihin sovellettavia lakeja ja muita organisaatiolle ominaisia 

työterveyteen tai -turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. TTT-politiikan tulee luoda 

lähtökohdat TTT-toiminnan tavoitteiden ja näiden tavoitteiden saavuttamista mittaavien 

seurantamenetelmien määrittämiseen. TTT-politiikka tulee aina olla dokumentoitu, se tulee 

tarkastaa määräajoin ja päivittää tarvittaessa. Koko organisaation henkilöstö tulee saattaa 

tietoiseksi organisaation TTT-politiikasta ja kaikkien henkilökohtaisiin tehtäviin liittyvät 

TTT-velvoitteet tulisivat olla tiedossa. (OHSAS 18001 2007, s. 20; OHSAS 18002 2008, s. 

28–32.) 

 

Yrityksen turvallisuuspolitiikassa korostetaan työtehtävien turvallista suorittamista. 

Turvallinen työn suorittaminen tapahtuu yrityksen turvallisuuspolitiikan mukaan huolellisen 

suunnittelun, riittävien resurssien, tarkoituksenmukaisten työvälineiden, kouluttamisen ja 

turvallisuuteen tähtäävän asenteen avulla. Turvallisuudella yrityksessä käsitetään oman 

henkilöstön ohella myös tuoteturvallisuus, sekä alihankkijoiden turvallisuus. Yrityksen TTT 

-politiikan pääpainopisteenä on tällä hetkellä kattava riskienarviointi ja vakavien 

tapaturmien ehkäiseminen. Riskienarviointi on TTT-politiikassa määritetty tehtäväksi 

työkohtaisesti. Turvallisen työympäristön varmistamiseksi TTT-politiikassa on määritetty, 

että yrityksen toimintaa tulee arvioida säännöllisin väliajoin. (Routila 2016.) Käytännössä 

koneturvallisuuden osalta tämä tarkoittaa, että koneissa esiintyvien turvallisuuspoikkeamien 

korjaamisessa huomio pitää kiinnittää erityisesti suuriin riskeihin. Tällä tavoin voidaan 

ehkäistä turvallisuuspoikkeamasta mahdollisesti aiheutua vakava loukkaantuminen tai 

kuolema. TTT-politiikan mukainen toiminta edellyttää koneturvallisuudessa lisäksi 

suunnitelmallisia säännöllisiä tarkastuksia, joilla koneiden turvallisuus varmistetaan. 
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3.2.2 Johtamisjärjestelmän suunnittelulle asetetut vaatimukset 

Toiminnan suunnittelu koostuu kolmesta pääalueesta, jotka tulee ottaa huomioon toimintaa 

suunniteltaessa. Ensimmäiseen pääalueeseen kuuluu vaarojen ja riskien tunnistaminen, sekä 

suunnitelma vaarojen ja riskien hallinnasta, kun niitä havaitaan. Toisena osa-alueena on 

lakien ja asetusten tai esimerkiksi viranomaisten asettamat vaatimukset huomioon ottaminen 

toimintasuunnitelmaa laatiessa. Lisäksi suunnitelmassa on tärkeä määrittää tavoitteet ja 

kuinka näihin tavoitteisiin päästään. (OHSAS 18001 2007, s. 20–24; OHSAS 18002 2008, 

s. 32, 52–54.) 

 

Ensimmäinen osa-alue toiminnan suunnittelussa jakautuu kolmeen osaan, vaaran 

tunnistamiseen, riskin arviointiin sekä hallintatoimenpiteisiin, joilla havaitut riskit ja vaarat 

saadaan hallittua (OHSAS 18001 2007, s. 20). Vaarojen ja riskien arviointi voidaan jakaa 

karkeasti taulukon 4 mukaisiin luokkiin. Taulukolla helpotetaan OHSAS 18001 (2007) -

standardin riskienarviointiin liittyvien osa-alueiden hahmottamista. 

 

Taulukko 4. Vaarojen ja riskien arvioinnin suunnittelun osa-alueet (muokattu, OHSAS 

18001 2007, s. 22). 

Vaarojen ja riskien arviointi 

Ihmiset Ympäristö ja laitteet 
Organisaatio ja 

toimintatavat 

Henkilöiden toiminta 

työpaikalla (oma henkilöstö 

ja ulkopuoliset henkilöt) 

Työpaikan ulkopuoliset 

vaarat, jotka saattavat 

vaikuttaa organisaation 

henkilöstöön 

Toistuvat ja satunnaiset 

toiminnot 

Työntekijöiden inhimilliset 

tekijät 

Työpaikalla olevat laitteet, 

rakenteet ja materiaalit 

Työpaikan ympäristölle 

aiheutuvat vaarat työssä 

tehtävistä toiminnoista. 

 Työskentely-ympäristön ja 

kaikkeen siellä tapahtuvaan 

toimintaan liittyvät 

suunnitelmat 

Organisaatiossa tapahtuvat 

muutokset 

  TTT-järjestelmään liittyvät 

muutokset, ja niiden 

vaikutukset organisaation 

toiminnoille 

  Lakien asettamat 

vaatimukset  
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Riskien ja vaarojen tunnistamisessa tulee määritellä arviointimenetelmien sovellettavuus ja 

mikä niiden tavoite on. Tämän lisäksi arviointien ja tarkastusten tulee olla aikataulutettuja. 

Vaarojen ja riskien tunnistuksen menetelmien tulee varmistaa riskien havaitseminen. 

Riskien ja vaarojen havaitsemisen yhteydessä tulee riskien vakavuus määritellä 

havaintokohtaisesti ja arvioinnista tulee säilyttää dokumentit, joihin havaitut riskit on 

kirjattu. Myös havaittujen riskien hallinnasta tulee säilyttää dokumentaatiota. Havaittujen 

riskien ja vaarojen hallintatoimenpiteet tulee suorittaa kuvassa 6 esitetyn hierarkian 

mukaisesti. (OHSAS 18001 2007 s. 22.) 

 

 

Kuva 4. Hierarkia riskien ja vaarojen hallinnan toteuttamiseen (muokattu, OHSAS 18001 

2007, s. 22). 

 

TTT-järjestelmän suunnittelussa otetaan huomioon myös lakien ja asetusten määrittämät 

vaatimukset yrityksen TTT-toiminnalle. Lain muuttuessa TTT-toiminta tulee päivittää 

ajantasaiseksi. Lisäksi TTT-järjestelmää suunniteltaessa tulee määrittää myös tavoitteet ja 

päämäärät, jotka kukin organisaation taso pyrkii TTT-ohjelmillaan saavuttamaan. Tavoitteet 

ja päämäärät suunnitelmaan laaditaan TTT-politiikan pohjalta ja tavoitteita tulisi pystyä 

mittaamaan, jotta niiden saavuttamisesta voidaan varmistua. TTT-ohjelmien myötä 

muodostuu runko, jolla TTT-toiminnan tavoitteet voidaan saavuttaa. TTT-ohjelman avulla 

määritellään aikaväli, jonka aikana asetetut tavoitteet tulisi saavuttaa. Ohjelmassa 

määritellään myös vastuuhenkilöt tai ryhmät sekä keinot, joilla tavoitteet pyritään 

saavuttamaan. (OHSAS 18001 2007 s. 24; OHSAS 18002 2008, s. 52–60.) 

 

Koneilla tehtävistä töistä laaditun riskienarvioinnin tuella voidaan paremmin arvioida 

koneturvallisuustarkastuksissa havaittujen turvallisuuspoikkeamien vakavuutta. Tämä taas 

1. Vaaran/riskin poistaminen

2. Vaaran/riskin korvaaminen

3. Tekniset suojaimet tai esteet

4. Kyltit, varoitukset tai muut ohjeet

5. Vaaralta suojaavien henkilösuojainten käyttö 
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luo lähtökohdat tavoitteiden asettamiselle koneturvallisuuden osalta. Suunnitelmallinen 

tavoitteiden asettaminen koneturvallisuuden osalta voi olla esimerkiksi: 

 Poistaa kaikki vakavat turvallisuustarkastuksissa havaitut turvallisuuspoikkeamat 

seuraavan viiden vuoden aikana 

 Laskea turvallisuustarkastuksissa havaittujen kohtuullisten vakavien 

turvallisuuspoikkeaminen määrä puoleen seuraavan kolmen vuoden aikana  

(OHSAS 18002 2008, s. 52–60.) 

 

Toisaalta tavoitteiden asettaminen tulisi olla realistista ja se pitäisi olla saavutettavissa 

saatavissa olevilla resursseilla. Resurssien rajallisuus kuitenkin asettaa usein haasteita 

turvallisuustavoitteiden saavuttamiselle (Kuisma 2017). Tavoitteiden saavuttamista 

kuitenkin voidaan helpottaa säännöllisillä koneturvallisuustarkastuksilla, sekä aiemmin 

esitettyä hierarkkista riskienhallintamallia käyttäen. Mikäli riskiä ei voida resurssien 

puuttumisesta johtuen täysin poistaa, voidaan sitä usein kuitenkin pienentää käyttämällä 

hierarkiassa alempana olevaa riskienhallintakeinoa. Tämän myötä riskin hallintaan käytetyt 

resurssitkin voidaan usein pitää pienempinä. 

 

3.2.3 Johtamisjärjestelmän toteuttaminen ja toiminta 

TTT-toiminnan onnistumiseksi on oleellista, että toiminnan toteuttamiseen varataan 

tarpeeksi resursseja eri toimintoihin ja osa-alueisiin liittyvät vastuut jaetaan tarkasti. 

Vastuiden kirjaaminen ja niihin liittyvien tallenteiden säilyttäminen, sekä asianosaisten 

tiedottaminen on välttämätöntä TTT-toiminnan käytännön toteuttamiselle. Vastuut TTT-

toimintaan liittyvistä toiminnoista tulisi jakaa vastuuhenkilöiden hallinnassa olevien osa-

alueiden mukaan. (OHSAS 18001 2007, s. 24–26; OHSAS 18002 2008, s. 60–66.) 

 

Organisaation tulee perehdyttää henkilöstöään erityisesti tehtävissä, joilla on vaikutuksia 

organisaation TTT-riskeihin. Tiedottamisen avulla eri työtehtävissä työskentelevät 

henkilöitä tulisi tiedottaa oman toimintansa vaikutuksista työterveyteen ja -turvallisuuteen. 

Lisäksi TTT-toimintaan liittyviin vastuihin perehdyttäminen ja perehdytyksen 

dokumentointi ovat tärkeitä järjestelmällisen toiminnan ylläpitämiseksi.  (OHSAS 18001 

2007, s. 26; OHSAS 18002 2008, s. 62–64.) 
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TTT-toiminnan vastuiden jakamisessa yleisesti ja koneturvallisuuden hallinnan osalta 

voidaan hyödyntää esimerkiksi tutkimuksessa jo aiemmin esitettyä RACI-matriisia. RACI-

matriisin avulla TTT-toiminnan eri osa-alueista vastuulliset henkilöt saadaan määritettyä ja 

näin vastuujako organisaation sisällä on selkeämpi. Vastuunjako voidaan tehdä myös 

dokumentaation- ja tiedonhallinnasta, minkä myötä voidaan selkeyttää TTT-

johtamisjärjestelmään liittyvää tiedonhallintaa.  OHSAS 18001 (2007) -standardin mukaan 

toimiminen edellyttää yksilökohtaista vastuunjakoa ja TTT-toimintaan liittyvää 

projektinomaista vastuunjakoa (OHSAS 18002 2008, s. 62). RACI-matriisin laatimisen 

myötä yrityksen koneturvallisuuteen liittyvät tehtävien suorittaminen on selkeästi yksilöityä 

ja tehtävien suorittamiseen liittyviä unohduksia tai tietämättömyyttä saadaan ehkäistyä.  

 

3.2.4 TTT-asioista tiedottaminen ja henkilöstön osallistuminen 

Organisaation tulee laatia ja hallita keinoja, joilla TTT-asioista tiedottaminen hoidetaan niin 

sisäisen henkilöstön, kuin ulkoisten sidosryhmien suhteen. TTT-toiminnan käytännön 

toteuttamisessa asiaan kuuluvien työntekijöiden tulee osallistua TTT-toimenpiteiden ja -

arvioiden suorittamiseen. Asiaankuuluvien työntekijöiden tulisi myös osallistua TTT-

toiminnan kehittämiseen ja uusien tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan. Työntekijöille 

tulee ilmoittaa heidän osallistumisestaan TTT-toimintaan liittyviin toimenpiteisiin. (OHSAS 

18001 2007, s. 26–28; OHSAS 18002 2008, s. 70–80.) 

 

Koneturvallisuutta kehitettäessä koneen käyttäjät ovat oleellisessa osassa vaarojen 

havaitsemisessa ja turvallisuustarkastuksissa havaittujen poikkeamien korjaamisessa. Jotta 

koneturvallisuudelle asetetut tavoitteet voitaisiin saavuttaa, on tärkeää, että koneella 

työskentelevät henkilöt ovat tietoisia havaituista epäkohdista ja asetetuista tavoitteista. Tätä 

voidaan helpottaa esimerkiksi tuomalla koneturvallisuusraportit koneella työskentelevien 

saataville, mitä edellytetään myös valtioneuvoston asetuksessa työvälineiden turvallisesta 

käytöstä (12.6.2008/403). Tietoisuus lisää koneen käyttäjien mahdollisuuksia pohtia 

ratkaisuja turvallisuusepäkohtien korjaamiseen päivittäisessä työssään. 

 

3.2.5 Dokumentit ja asiakirjojen hallinta 

Organisaation TTT-järjestelmä tulee dokumentoida ja dokumentaation tulee sisältää kaikki 

TTT-järjestelmän oleelliset asiat. Nämä asiat sisältävät TTT-politiikan, -päämäärät, -

järjestelmän laajuuden kuvauksen. Lisäksi muut OHSAS 18001 (2007) -standardin 
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mukaisen toiminnan edellyttämien tallenteiden ja asiakirjojen tulisi sisältyä TTT-

järjestelmän dokumentointiin. (OHSAS 18001 2007, s. 28; OHSAS 18002 2008, s. 80–82.) 

 

TTT-asiakirjoja tulee hallita järjestelmällisen menettelyn mukaisesti. Asiakirjojen 

hallinnassa oleellista on ylläpitää asiakirjojen laatua luomalla hyväksyntäprosessi, jonka 

myötä uudet ja päivitetyt asiakirjat hyväksytään julkaistaviksi ennen niiden julkaisemista. 

Asiakirjojen ajantasaisuutta tulee seurata ja vanhentuneita asiakirjoja tulee päivittää niiden 

vanhentuessa. Asiakirjojen päivittämisen lisäksi on oleellista erottaa vanhentuneet asiakirjat 

voimassa olevista, mikäli vanhentuneita asiakirjoja on tarpeellista säilyttää.  (OHSAS 18001 

2007, s. 28; OHSAS 18002 2008, s. 82–84.)  

 

Koneturvallisuuden suhteen tämä tarkoittaa sitä, että saatavilla olevat 

koneturvallisuusraportit ja dokumentoidut tavoitteet tulisivat olla ajantasaisia. Lisäksi 

dokumentteja tarkastelevalla henkilöllä ei tulisi olla mahdollisuutta sekoittaa voimassa 

olevia ja jo vanhentuneita dokumentteja keskenään. Kaikkien dokumenttien tulisi kiertää 

myös dokumentteja hyväksyvän henkilön kautta, ennen kuin ne julkaistaan kaikkien 

saataville.  Dokumentaation ajantasaisena pitäminen edellyttää dokumenttien katselmointia 

erityisesti TTT-toimintaan liittyvien muutosten ja päivitysten yhteydessä. (OHSAS 18001 

2007, s. 28; OHSAS 18002 2008, s. 84.) 

 

Tutkimuksen kohteena olevien osastojen tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 

koneturvallisuusraportit pitää ensin toimittaa turvallisuuspäällikölle, joka tarkastaa ne. 

Tämän jälkeen turvallisuuspäällikkö hyväksyy uusimmat dokumentit julkaistavaksi osaksi 

TTT-järjestelmää kaikkien saataville. Myös vanhojen dokumenttien säilyttäminen on 

tärkeää toiminnan jatkuvan kehittymisen todentamiseksi. 

 

3.2.6 OHSAS 18001 -standardin mukainen toiminnan ohjaus 

OHSAS 18001 (2007) -standardissa toiminnan ohjauksella tarkoitetaan menetelmiä ja 

tapoja, joilla pyritään poistamaan tai pienentämään organisaation toiminnassa esiintyviä 

riskejä ja vaaroja. Toiminnan ohjauksen tulisi pohjautua organisaation TTT-politiikkaan ja 

sen tavoite on vaikuttaa toiminnassa esiintyviin riskeihin ja vaaroihin. Toiminnassa voidaan 

esimerkiksi ohjata riskienhallintaa hierarkkisesti, jolloin sitä pienennetään mahdollisimman 

paljon resurssien sallimissa puitteissa, jos riskin poistaminen ei ole mahdollista. 
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Käytännössä toiminnan ohjauksella tarkoitetaan siis organisaation henkilöstön saattamista 

tietoiseksi organisaatiossa esiintyvistä vaaroista ja riskeistä, sekä menetelmistä poistaa ja 

hallita organisaation riskejä. (OHSAS 18001 2007, s. 28–30; OHSAS 18002 2008, s. 84–

88.) 

 

Toiminnan ohjauksella tarkoitetaan organisaation toimintatapojen yhtenäistämistä 

turvallisuuden hallinnassa. Henkilöstön tiedottaminen turvallisuustarkastusten aikataulusta 

ja tarkastussuunnitelmien esittäminen henkilöstölle on tärkeä osa työntekijöiden 

tiedottamista ja toiminnan ohjausta.  Myös riskienarvioinnin ja turvallisuustarkastuksen 

tulokset ovat tärkeässä osassa toiminnan ohjauksessa. Nämä nostavat esiin toiminnan 

kehityskohteet ja luovat pohjan toiminnan kehittämiselle tulevaisuudessa. Lisäksi yrityksen 

TTT-toimintaan liittyvien toiminnan ohjauksessa käytettävien toimenpiteiden ennalta 

määrittäminen ohjaa henkilöstöä toimimaan TTT-politiikan ja -suunnitelman mukaisesti. 

(OHSAS 18001 2007, s. 28–30; OHSAS 18002 2008, s. 84–88). Näin henkilöstö tulee 

tietoiseksi organisaation tavoista ehkäistä ja poistaa vaaroja. Lisäksi tämä luo tuotannolle 

paremmat kyvyt reagoida tuotantolaitteelle tehtäviin tarkastuksiin jo etukäteen. 

Turvallisuustarkastuksista ei näin ollen ole yhtä suurta vaikutusta tuotannolle, kuin huonosti 

suunnitelluilla ja tiedotetuilla tarkastuksilla. 

 

3.2.7 TTT-toiminnan arviointi ja mittaaminen sekä korjaavat toimenpiteet riskien 

hallitsemiseksi 

Arviointien ja mittareiden tavoitteena on seurata organisaation TTT-toimintaa ja mitata 

TTT-suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteiden tulisi olla 

mahdollisuuksien mukaan mitattavissa määrällisesti, jolloin toiminnan kehittymistä on 

helpompi seurata. Organisaation toimintaa voidaan seurata määrällisten mittareiden lisäksi 

myös laadullisten mittareiden avulla, joilla saadaan yleiskuvaa toiminnasta. Mittareiden 

tulisi olla ennakoivia TTT-toiminnan suunnittelua ohjaavia, sekä jälkiseurantaa TTT-

toiminnan tuloksia ja onnistumista analysoivia. (OHSAS 18001 2007, s. 30.) 

 

Organisaation tulee tehdä korjaavia toimenpiteitä ennalta havaittujen riskien poistamiseksi 

tai pienentämiseksi. Lisäksi TTT-toiminnan mittarit tarjoavat tietoa organisaatiossa 

havaittavista riskeistä ja TTT-suunnitelman onnistumisesta. Mittareiden pohjalta voidaan 

tehdä korjaavia toimenpiteitä mittareissa esille nousseisiin toiminnan epäkohtiin. Korjaavien 
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toimenpiteiden tulee olla kohtuullisia havaitun riskin suuruuteen nähden.  Korjaavista 

toimenpiteistä tulisi lisäksi luoda ja säilyttää asiakirjoja, joilla korjaavien toimenpiteiden 

suorittamista voidaan seurata. Asiakirjojen ja tallenteiden avulla voidaan varmistua 

korjaavien toimenpiteiden suorittamisesta ja osoittaa OHSAS 18001 (2007) -standardin 

mukaisen toiminnan toteutuminen. Lisäksi korjaavista toimenpiteistä ylläpidettävät mittarit 

tarjoavat näkyvyyttä korjaavien toimenpiteiden vaikutuksiin yrityksen toiminnassa ja riskien 

hallinnassa. Korjaavien toimenpiteiden vaikutuksista tulisi myös tiedottaa organisaation 

henkilöstöä. Tällä tavoin pidetään koko henkilöstö tietoisena yrityksen 

turvallisuuskehityksestä ja käsitys yrityksen kehityskohteista TTT-toiminnassa parantuu. 

(OHSAS 18001 2007, s. 30–36; OHSAS 18002 2008, s. 102–128.) 

 

Koneturvallisuuden määrällisiksi mittareiksi voidaan asettaa esimerkiksi 

turvallisuustarkastuksissa havaittujen epäkohtien lukumäärä ja tähän voi yhdistää 

laadullisena tekijänä myös havaittujen epäkohtien vakavuuden. Ennakoiviksi toimintaa 

seuraavaksi mittariksi voidaan määrittää esimerkiksi tuotantolaitteeseen liittyvät 

turvallisuushavainnot tietyllä aikavälillä. Tämä mittari auttaa arvioimaan koneen 

turvallisuutta ennen varsinaisen tarkastuksen suorittamista ja mahdollisuuksien mukaan 

voidaan puuttua vakaviin turvallisuuspoikkeamiin jo ennen näiden havaitsemista 

varsinaisissa turvallisuustarkastuksissa. Toimintaa seuraava mittari voisi tutkimuksen 

kohteena olevan osa-alueen suhteen olla esimerkiksi korjattujen koneturvallisuusepäkohtien 

suhde havaittuihin epäkohtiin tietyllä aikavälillä. Tämän mittarin voi laajentaa myös 

osaltaan laadulliseksi, jolloin korjattuja epäkohtia voidaan seurata myös suhteen lisäksi 

vakavuuden mukaan. 
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4 KONETIEDON SIJAINTI ERI TIETOKANNOISSA 

 

Koneisiin liittyvä tieto jakautuu kohdeyrityksessä ja tutkimuksen kohteena olevan osaston 

sisällä useaan eri tietokantaan. Koneisiin liittyvä turvallisuustieto on paikoittunut pääasiassa 

yrityksen intranet sivuille. Koneiden kunnossapitoon ja huoltoihin liittyvä tieto löytyy 

suurimmaksi osaksi YourKonecranes-portaalista. Koneisiin liittyvät perustiedot taas ovat 

pitkälti konekohtaisissa kansioissa, joissa on koneen toimittajan hankinnan yhteydessä 

toimittama dokumentaatio laitteesta. 

 

4.1 Konekohtaiset kansiot 

Tuotantolaitteisiin liittyvät perustiedot löytyvät pääasiassa koneen toimittajalta saaduista 

kansioista. Näissä on tietoa esimerkiksi koneen vaaroista, käyttötarkoituksesta ja koneen 

huollosta. Kansioissa on myös koneen piirustukset ja sähkökaaviot, jotka helpottavat 

erityisesti huoltomiesten työn suorittamista.  

 

Lukuisat konekohtaiset kansiot sijaitsevat hyllyissä mittakopissa tai koneen läheisyydessä 

olevassa kaapissa. Mittakopissa sijaitsevat kansiot ovat jaoteltu koneittain mutta hyllyjen 

järjestys on muuten sekalainen. Osa koneisiin liittyvistä kansioista on koneista, joita ei 

tehtaalta enää edes löydy. Lisäksi hyllystä löytyy kahvikuppeja, kemikaalipurkkeja ja muuta 

ylimääräistä tavaraa. Tämä hankaloittaa oikeiden koneeseen liittyvien kansioiden löytämistä 

muiden dokumenttien seasta. Mittakopissa olevaa konetietokansioiden järjestystä on 

havainnollistettu mittakopin hyllystä otetussa kuvassa 7. 
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Kuva 5. Koneen asiakirjoja säilytetään kansioissa mittakopissa tai koneen läheisyydessä. 

 

Kansioista löytyvät esimerkiksi koneen valmistajan antamia suosituksia, jotka helpottavat 

koneessa käytettävien leikkuunesteiden ja öljyjen valinnassa. Konekansioista löytyvät tiedot 

ovat tiivistämättömässä muodossa, jonka vuoksi tiedon löytäminen on työlästä. 

Konetietokansioiden sijainti vaihtelee koneesta riippuen, jonka vuoksi kansioiden sijainnista 

tietämätön voi joutua etsimään tiettyyn koneeseen liittyviä kansioita pitkäänkin. 

 

4.2 Tuotantolaitteisiin liittyvä turvallisuustieto 

Suurin osa yrityksen turvallisuustiedosta on löydettävissä yrityksen intranetistä HSE 

(Health, safety and environment) -osiosta. Turvallisuustiedon löytämistä on pyritty 

helpottamaan aihepiiriä havainnollistavien kuvien avulla. Intranetistä löytyvää 

turvallisuustietoa hallinnoi turvallisuuspäällikkö, jonka vastuulla on ylläpitää ajantasaisia 

linkkejä turvallisuuteen liittyviin ajantasaisiin dokumentteihin.  Intranetin 

turvallisuussivujen havainnollistaviin kuviin pohjautuvaa käyttöliittymää on 

havainnollistettu kuvassa 8. (HSE Finland 2016.) 
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Kuva 6. Kuvakaappaus yrityksen intranetin HSE-osiosta (HSE Finland 2016). 

 

Koneturvallisuusosiosta löytyy tietoa yleisistä koneturvallisuuteen liittyvistä asioista, kuten 

vastuunjaosta, koneturvallisuuteen liittyvistä laeista sekä esimerkkejä erilaisista tavoista 

ehkäistä koneisiin liittyviä tapaturmia konepajassa. Kunnossapito nähdään yrityksessä 

oleellisena osana koneturvallisuuden hallintaa ja ylläpitoa. Tästä syystä 

koneturvallisuussivulta löytyy linkki Hyvinkään komponenttitehtaiden 

kunnossapitoprosessin kuvaukseen. (Koneturvallisuus 2016.) 

 

Varsinainen riskienarviointiprosessin kuvaus, sekä tehtaan riskienarviointi- ja 

koneturvallisuusarviointidokumentit löytyvät intranetin vaarojen tunnistamisen ja 

riskienarvioinnin sivuilta. Vaarojen- ja riskienarvioinnin osio on laadittu havainnollistamaan 

vaarojen- ja riskienarvioinnin merkitystä ja tarkoitusta yrityksessä. (Vaarojen tunnistaminen 

ja riskien arviointi 2016.) 

 

Linkit laadituista riskien- ja koneturvallisuusarvioinneista löytyvät riski- ja 

koneturvallisuusarvioinnit sivulta. Arvioinnit on jaoteltu tehtaittain 

riskienarviointidokumentteihin ja koneturvallisuusarvionteihin. Riskienarvioinnit on tehty 

pääasiassa soluittain, mutta muutamille isommille työstökeskuksille on tehty oma 

riskienarviointi. Koneturvallisuusarvioinnit on tehty tuotantolaitteittain. Kuva 9 
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havainnollistaa koneturvallisuus- ja riskienarviointidokumenttien jakoa riskienarvioinnin ja 

koneturvallisuuden intranet sivuilla. (Riski- ja koneturvallisuusarvioinnit KHC 2016.) 

 

 

Kuva 9. Linkit vaihdetehtaan riskienarviointi- ja koneturvallisuusdokumentteihin, joita 

työturvallisuuspäällikkö pitää ajan tasalla (Riski- ja koneturvallisuusarvioinnit KHC 2016). 

 

Vaihdetehtaan ja telalinjan osalta intranetistä löytyvät koneturvallisuusarvioinnit on tehty 

vuonna 2011. Pääosa koneturvallisuusarvioinneista on löydettävissä intranetistä, mutta osa 

koneiden turvallisuusarvioinneista puuttui intranetin riskienarvioinnin ja koneturvallisuuden 

osiosta. Puuttuvat koneturvallisuusarvioinnit vaihdetehtaan osalta löytyvät työnjohtajien 

kopissa olevasta kansiosta paperisina versioina, näin ne eivät ole kuitenkaan kaikkien 

vapaasti saatavilla. Tämän lisäksi vuoden 2011 jälkeen hankituille koneille ei ole 

koneturvallisuusarviointia tehty ollenkaan. Vaihdetehtaalta työnjohtajien toimistosta 

löytyvä kansio on esitetty kuvassa 10. 
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Kuva 10. Kansio, koneturvallisuusarviointien säilyttämiseen. 

 

Keskustelussa työnjohdon kanssa kuitenkin paljastui, etteivät uusimmat 

koneturvallisuusraportit löydykään intranetistä telalinjan osalta. Telalinjan uusimmat 

koneturvallisuusraportit löytyivät työnjohtajan sähköpostista, minne tarkastuksen vuonna 

2015 suorittanut henkilö oli ne toimittanut. Intranetistä löytyvät koneturvallisuusraportit 

ovat vuodelta 2011, kun sähköpostista löytyvät raportit taas ovat vuodelta 2015. (Loisa 

2017.) 

 

Niin vaihdetehtaan, kuin telalinjankin osalta voidaan havaita puutteita tiedon 

ajantasaisuudessa koneturvallisuus ja riskienarviointidokumenttien osalta. Myös 

tiedonkulun haasteet työnjohdon ja turvallisuuspäällikön välillä ovat aiheuttaneet haasteita 

ajantasaisten tietojen päivittämisessä yrityksen intranettiin. Vaihdetehtaalla tiedonkulkua ja 

tarkastusten säännöllistä suorittamista on todennäköisesti hankaloittanut myös työnjohtajien 

vaihtuminen edellisten tarkastusten suorittamisen jälkeen. 

 

4.3 Kunnossapitotiedon kerääminen 

Suuri osa vaativammista tuotantolaitteiden kunnossapitoon liittyvistä toimenpiteistä ja 

huolloista suoritetaan Konecranes Servicen toimesta. Konecranes Service tuottaa 

huoltotietoa huoltamistaan laitteista huoltoraporttien ja huoltojen yhteydessä tehtävien 

havaintojen muodossa. Nämä raportit ja havainnot kirjataan huoltohenkilöstön toimesta 
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huollon Siebel-järjestelmään, joka on Konecranes Servicen huoltomiesten käyttämä 

toiminnanohjausjärjestelmä huoltojen kirjaamiseen. Siebeliin kirjattavat havainnot ja tiedot 

näkyvät asiakkaalle YourKonecranes asiakasportaalissa, joka on käyttöliittymä, josta 

asiakas voi tarkkailla Konecranes Servicen huollon piiriin kuuluvia laitteitaan sekä niistä 

tehtyjä havaintoja ja kirjauksia. Portaalista on mahdollista selvittää myös tietylle koneelle 

aiheutuneet huoltokustannukset ja huoltotoimenpiteet sekä rajata niitä monien käyttäjän 

määrittelemien ja vakiomuotoisten kriteerien mukaisesti. (Blomqvist 2016.) 

 

Käyttäjän on mahdollista määrittää laitteilleen vapaavalintaisia tunnisteita, joiden myötä 

huollon piirissä olevia laitteita voidaan rajata käyttäjän määrittämien kriteerien mukaisesti 

(Blomqvist 2016). Vaihdetehdas käyttää portaalissa tunnistetta avainkone. Avainkoneet on 

määritelty tärkeiksi, tuotannossa kriittisiksi laitteiksi. Muita tunnisteita laitteille ei ole 

määritetty. Koneiden rajaukseen käytettävät tunnisteet on esitetty kuvassa 11. (Assets - 

Konecranes Finland Oy, Hyvinkää, Vaihdehalli CHG 2016.) 

 

 

Kuva 11. Your Konecranes-portaalin rajausnäkymä laitteita (Assets - Konecranes Finland 

Oy, Hyvinkää, Vaihdehalli CHG, 2016). 

 

Asiakkaalla on lisäksi mahdollisuus tarkastella laitteilleen tehtyjä tai tulevaisuudessa 

tehtäviä huoltoja huoltokalenterin kautta. Tällöin hän voi tarkastella tietylle kuukaudelle tai 

päivälle ajoitettuja huoltoja huoltotuotteen näkökulmasta. Huoltokalenteria tarkasteltaessa 
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näkymää ei ole mahdollista rajata laitteen ominaisuuksien tai tunnisteiden perusteella. 

Kuvassa 12 on esitetty huoltokalenterin näkymä. (Blomqvist 2016.) 

 

 

Kuva 12. Kuvakaappaus YourKonecranesin huoltokalenterista, hakukriteerit vasemmalla ja 

oikealla kuukausikohtainen yleisnäkymä (Service Calendar - Konecranes Finland Oy, 

Hyvinkää, Vaihdehalli CHG 2016). 

 

Portaali on käytettävissä myös mobiiliversiona, joka luo mahdollisuuden hyödyntää 

portaalista löytyvää tietoa myös liikkuessa ja tuotantolaitteella paikan päällä huolimatta siitä, 

onko tuotantolaitteen läheisyydessä tietokonetta. Tällä tavoin tuotantolaitteeseen liittyvä, 

kirjattu huoltotieto voidaan selvittää yhdessä koneen käyttäjien kanssa paikan päällä. Tämä 

mahdollistaa myös huoltotilauksen tekemisen laitteelle heti koneella vian esiintyessä. 

Portaalin käyttöön edellytetään kuitenkin käyttäjätunnusta ja salasanaa. (Blomqvist 2016.) 

Portaalin käyttäjätunnukset on toistaiseksi myönnetty vaihdetehtaalla ja telalinjalla 

työnjohtajille ja tehdaspäällikölle. Tästä johtuen koneen käyttäjät eivät voi itse tehdä 

huoltotilauksia ja huollon tilaamiseen aiheutuu viivettä. 

 

Käyttäjäkunnossapidon hallintaan on olemassa Konecranes Servicen laatima kunnossapito-

ohje ja kunnossapitotoimintojen kirjaamiseen tarkoitettu taulukon sisältävä kansio. Ohjeet 

ja taulukko on laadittu konekohtaisesti ja ne löytyvät koneen vieressä sijaitsevasta 
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laatikostosta.  Kunnossapito-ohjeissa huoltotoimenpiteet on jaettu vuoron jälkeisiin, 

päivittäisiin sekä viikoittaisiin huoltotoimenpiteisiin. Käyttäjäkunnossapidon seurantaan 

laadittu kansio on esitetty kuvassa 13. 

 

 

Kuva 13. Käyttäjäkunnossapidon seurantaan hyödynnettävissä oleva kansio. 

 

Osa koneiden käyttäjistä kirjaa käyttäjäkunnossapitoa listoille aktiivisesti, kun osa taas jättää 

kunnossapitotoimet täysin kirjaamatta. Käsin kirjattuja kunnossapitolistoja ei talleteta 

millään tavalla sähköiseen muotoon, eivätkä ne ole saatavilla muualla, kuin tuotantolaitteen 

lähellä olevassa laatikostossa. Tämän lisäksi päivittäisten, koneen toiminnalle 

välttämättömien toimenpiteiden kirjaaminen koetaan yleisesti työläänä ja jokseenkin 

turhana. Tämä aiheuttaa sen, että toimenpiteet jäävät usein kirjaamatta.  Esimerkkilistalla 

vuoron jälkeen suoritettavia toimenpiteitä oli kuusi, päivittäin suoritettavia neljä ja 

viikoittain suoritettavia toimenpiteitä neljä. Toimenpiteiden puutteellinen kirjaaminen on 

havaittavissa erään työstökoneen käyttäjäkunnossapitotaulukosta, joka on esitetty kuvassa 

14. 
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Kuva 14. Tyhjä 2015 vuonna käyttöönotettu käyttäjäkunnossapidon kirjaamiseen tarkoitettu 

taulukko. 
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5 KONETURVALLISUUDEN TASO OHSAS 18001 -STANDARDIN JA LAIN 

ASETTAMIIN VAATIMUKSIIN NÄHDEN 

 

 

Koneturvallisuuden tämänhetkistä tilaa tutkitaan vertaamalla vaihdetehtaan osalta vuonna 

2011 ja telalinjan osalta 2015 laadittuja koneturvallisuustarkastusraportteja 

koneturvallisuuden nykytilaan. Tuotantolaitteiden koneturvallisuuden tutkiminen 

suoritettiin 2011 ja 2015 vuonna tehtyjen koneturvallisuusraporteissa havaittujen epäkohtien 

osalta. Tuotantolaitteet käytiin läpi yhdessä operaattoreiden kanssa ja kerättiin tieto siitä, 

oliko raportteihin kirjattujen epäkohtien pohjalta tehty korjaavia toimenpiteitä. 

 

5.1 Koneturvallisuusarvioinnin kattavuus ja ajantasaisuus 

Vaihdetehtaan osalta turvallisuustarkastukset on suoritettu viimeksi vuonna 2011. 

Epätietoisuus turvallisuustarkastusten aikavälistä on johtanut siihen, että vuoden 2011 

jälkeen hankituista koneista turvallisuustarkistusta ei ole tehty (Havasaari 2017). Koneet 

tulisi tarkistaa kaikissa tapauksissa vähintään vuosittain käyttöönoton jälkeen, ellei 

yrityksellä ole kunnonvalvontajärjestelmää, joka olisi hyväksytty asiantuntijayhteisön 

toimesta (12.6.2008/403). Tämän lisäksi edellisistä turvallisuustarkastuksista on aikaa jo yli 

viisi vuotta. Tarkkaa suunnitelmaa koneturvallisuustarkastusten uusimisesta ei vielä ole. 

Karkean suunnitelman mukaan vaihdetehtaan kaikki koneet tultaisiin tarkistamaan 

seuraavan kerran tulevan kolmen vuoden aikana. (Kurenmaa 2016.) 

 

Koneturvallisuustarkastuksiin liittyviä raportteja oli vaihdetehtaan osalta 26 koneesta. 

Tutkimuksen aikaisessa tarkastelussa ei otettu huomioon turvallisuustarkastusraportteja 

koneista, jotka on poistettu käytöstä. 17 koneesta oli kirjallinen koneturvallisuusraportti ja 

siihen liittyvä poikkeamien yhteenveto, jossa otettiin kantaa poikkeaman korjaukseen 

suositeltuun aikatauluun. Koneturvallisuusraportin yhteenveto on nähtävissä liitteessä I.  24 

koneesta oli täytetty taulukkomuotoinen tarkastusraportti, jossa otettiin kantaa poikkeamien 

vakavuuteen, mutta ei korjausaikatauluun. Taulukkomuotoinen tarkastusraportti on 

nähtävillä liitteessä II. Kuten tarkastusraporttien määrästä voidaan havaita, osasta koneista 

on olemassa sekä kirjallinen, että taulukkomuotoinen raportti. Osasta koneista taas oli 

olemassa vain toinen näistä dokumenteista. Taulukossa 5 on esitetty vaihdetehtaalla 
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tarkastettujen koneiden määrä ja raporttien määrä. Tämän lisäksi taulukkoon on kirjattu 

havaittujen ja tutkimukseen mennessä korjattujen poikkeamien määrät. 

 

Taulukko 5. Vaihdetehtaan vuonna 2011 turvallisuustarkastettujen koneiden poikkeamat ja 

niiden korjaaminen. 

Vaihdetehtaan tarkastettujen koneiden lukumäärä: 26 kpl 

Kirjallisten raporttien yhteenvetoja: 17 kpl 

Raportin yhteenvedossa esitetyn poikkeaman korjaamisaikataulusuositus 

Seuraava huolto Lähitulevaisuus Pikaisesti Ensi tilassa Heti 

35 3 10 2 47 

Korjatut poikkeamat 

9 2 6 1 27 

          

Tarkastusraportteja: 24 kpl 

Tarkastusraporteissa esitetyt poikkeamat poikkeaman vakavuuden mukaan 

Vähäinen Kohtuullinen Vakava 

27 49 40 

Korjatut poikkeamat 

12 16 12 

 

Taulukkoon 5 on merkitty punaisella solut, joissa korjattujen poikkeamien määrän voidaan 

havaita olevan alle 50 prosenttia tarkastuksista tehtyjen havaintojen määrästä. Taulukkoon 

on lisäksi merkitty keltaisella korjattujen havaintojen määrä, joihin on määritelty 

korjausaikatauluksi heti. Poikkeaman korjausaikataulun ollessa heti, poikkeama on 

vakavuudeltaan sellainen, että siihen tulisi reagoida heti tarkastuksen jälkeen. Näihin 

poikkeamiin puuttuminen on kuitenkin jäänyt puutteelliseksi ja korjattujen poikkeamien 

määrä on vain 57,4 prosenttia vastaavien havaintojen kokonaismäärästä. 

 

Telalinjan osalta yrityksen intranetistä löytyneet 2011 koneturvallisuustarkastusraportit ovat 

jo vanhentuneita, mutta Konecranes Serviceltä pyydettäessä saadut viimeisimmät raportit 

ovat vuodelta 2015 (Kuisma 2017). Telalinjan osalta koneturvallisuusraportit ovat siis 

ajantasaisempia, kuin vaihdetehtaalla.  Telalinjan koneiden osalta tutkimuksessa analysoitiin 
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10 koneturvallisuustarkastusraporttia. 2015 vuoden raporteissa oli vaihdetehtaan koneille 

tehdyistä turvallisuusraporteissa poiketen yhdistetty kirjallinen ja taulukkomuotoinen 

raportointi. Taulukkomuotoinen raportointi otti kantaa poikkeaman vakavuuteen ja 

kirjallinen osa poikkeaman korjaamisen suositeltuun aikatauluun. Raportointimuotojen 

yhdistämisen myötä kaikista tarkastetuista koneista löytyy siis sekä taulukkomuotoinen, että 

kirjallinen poikkeamien raportointi. Raportoitujen poikkeamien määrät näkyvät taulukossa 

6. Tämän lisäksi taulukkoon on kirjattu taulukon 5 tavoin korjattujen poikkeamien 

lukumäärät tutkimuksen aikana tehtyyn selvitykseen mennessä. 

 

Taulukko 6. Telalinjan koneturvallisuus poikkeamat ja toimenpiteet niiden korjaamiseksi. 

Telalinjan tarkastettujen koneiden lukumäärä: 10 kpl 

Kirjallisten raporttien yhteenvetoja: 10 kpl 

Raportin yhteenvedossa esitetyn poikkeaman korjaamisaikataulusuositus 

2015 Heti 

45 5 

Korjatut poikkeamat 

16 1 

          

Tarkastusraportteja: 10 kpl 

Tarkastusraporteissa esitetyt poikkeamat poikkeaman vakavuuden mukaan 

Vähäinen Kohtuullinen Vakava 

14 18 32 

Korjatut poikkeamat 

2 7 10 

 

Koneturvallisuustarkastusten läpikäynnissä havaittiin, että telalinjalla 2015 tehdyissä 

koneturvallisuustarkastuksissa havaituista epäkohdista on korjattu merkittävästi alle puolet. 

Vaihdetehtaan taulukon tavoin telalinjan turvallisuustarkastuksiin liittyvään taulukkoon on 

merkitty korjattujen epäkohtien lukumäärä. Ne taulukon osat, joissa solu on merkitty 

punaisella taustalla tarkoittavat, että korjattujen epäkohtien osuus on alle 50 prosenttia 

havaittujen epäkohtien määrästä lukujen yläpuolella mainitun kategorian osalta. 
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5.2 Koneturvallisuuteen liittyvä dokumentointi  

Koneturvallisuustarkastukset on dokumentoitu useamman sivun 

koneturvallisuustarkastusdokumentteihin. Tarkastusdokumenteissa on esitetty 

koneturvallisuuteen liittyviä työvälineen turvallisuudelle asetettuja vaatimuksia, sekä 

työvälineen turvallisuustarkastukseen liittyviä vaatimuksia. Koneturvallisuustarkastuksista 

laaditut dokumentit ovat lakien asettamien vaatimusten mukaisia niiden koneiden osalta, 

joista se on laadittu.  

 

Koneturvallisuustarkastusdokumentteja etsiessä havaittiin, että kohdeyrityksen intranetistä 

löytyvät koneturvallisuustarkastukset eivät olleet telalinjan osalta uusimpia tarkastuksia. 

Intranetin tarkastusdokumentit olivat vuodelta 2011, mutta telalinjan työnjohtajan 

sähköpostikansiosta löytyi 2015 vuonna tehtyihin tarkastuksiin liittyvät dokumentit. Muuta 

koneturvallisuustarkastuksiin liittyvää dokumentaatiota ei löydetty. Aiempien 

koneturvallisuustarkastusdokumenttien puuttuminen johtuu siitä, että ennen vuotta 2011 

tehtyjä koneturvallisuusraportteja ei ole olemassa (Kuisma 2017). Viimeisimpiä 

koneturvallisuusraportteja ei myöskään löydy koneiden lähistöltä, joskin kaikissa soluissa 

on käytettävissä tietokone, jonka avulla intranetistä löytyvä koneturvallisuusraportti on 

löydettävissä. 

 

Tässä luvussa tutkittiin koneturvallisuustarkastuksissa havaittuihin turvallisuusepäkohtiin 

reagoimista. Tutkimus osoitti, että suuri osa havaituista epäkohdista oli jätetty korjaamatta. 

Havaittuja epäkohtia ei myöskään dokumentoida muualle, kuin 

turvallisuustarkastusdokumenttiin. Toteutetut toimenpiteet epäkohtien korjaamiseksi 

havaittiin ja arvioitiin tutkimuksen aikana yhdessä koneen käyttäjien tai tutkittavan koneen 

alueesta vastaavan esimiehen kanssa. Epäkohdan korjaaminen tai ennallaan oleminen 

arvioitiin yhdessä koneen käyttäjän tai alueen esimiehen kanssa. Arvio epäkohdan 

korjaamisesta perustui pääasiassa koneen käyttäjän tai alueen esimiehen visuaaliseen 

havaintoon. Tällä hetkellä kummallakaan tehtaalla ei ole käytössä tapaa, jolla tehdyt 

korjaavat toimenpiteet dokumentoitaisiin.  

 

  



54 

 

6 TUTKIMUKSEN AIKANA KEHITETYT MENETELMÄT KONETIEDON 

HALLINTAAN 

 

 

Tutkimuksen aikana konetiedon hallintaan laadittiin menetelmiä ja sovelluksia, joilla 

lisätään organisaation kykyä ylläpitää ja kehittää koneturvallisuutta, sekä tuotantolaiteisiinsa 

liittyvää tiedonhallintaa. Tutkimuksen aikana testikäytettyjen menetelmien tarkoituksena on 

helpottaa operaattoreiden, työnjohdon ja tehtaanjohdon tiedon löytämistä. Tutkimuksen 

aikana toteutetut menetelmät ovat käyttäjäkunnossapidon ja häiriöiden kirjaamiseen 

tarkoitettu sovellus operaattoreille, sekä siihen liittyvä yhteenvetosovellus työnjohdolle ja 

tehtaanjohdolle.  

 

Lisäksi konekohtaisen tiedon löytämisen helpottamiseksi tehtaalla ja koneen läheisyydessä 

testattiin QR (Quick Response) -koodeja, joiden taakse määritettiin suorat linkit esimerkiksi 

koneturvallisuustarkastusraporttiin, koneen huoltohistoriaan ja tuleviin huoltoihin. QR-

koodit tulostettiin tarralle ja tarrat liimattiin kiinni tuotantolaitteisiin, jotta koneeseen liittyvä 

tieto saataisiin mahdollisimman hyvin koneen läheisyyteen. QR-koodien myötä 

oleellisimman koneeseen liittyvän tiedon ovat operaattorin nähtävissä esimerkiksi omalla 

älypuhelimellaan. 

 

6.1 Käytössä olevien menetelmien kehittäminen 

Konecranes Servicen asiakkaille kehitetty portaali, YourKonecranes tarjoaa vaihdetehtaan 

ja telalinjan työnjohtajille näkyvyyden Konecranes Servicen tekemiin ja tuleviin huoltoihin. 

Tämän lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus määrittää koneilleen tunnisteita ja tuoda laitteelle 

dokumentteja.  Portaali mahdollistaa myös työtilauksien luomisen Konecranes Servicelle, 

jolloin työtilauksiin vastaamista on mahdollista seurata. (Blomqvist 2016.) 

 

Tutkimuksen aikana yksi kehityskohde oli nostaa YourKonecranes-portaalin tuomia 

mahdollisuuksia enemmän koneiden kunnossapito- ja huoltotietoja tarvitsevien henkilöiden 

tietoisuuteen. Vaihdetehtaalla oli tutkimuksen aloittamisen aikana käytössä vain yksi tehtaan 

määrittämä tunniste, joka oli avainkone. Tämä tunniste mahdollisti portaalia käytettäessä 

aiemmin määriteltyjen avainkoneiden erottelemisen laitteiden kokonaismäärästä. Tämä 

helpotti tiedonhallintaa avainkoneiksi määriteltyjen laitteiden osalta, mutta ongelmaksi 
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muodostui, että avainkoneiksi määriteltyjä koneita ei ollut päivitetty portaalin käyttöönoton 

jälkeen. Tämän vuoksi portaaliin määritetyt avainkoneet eivät vastanneet todellisuutta.  

 

Tutkimuksen aikana koneille lisättiin uusia tunnisteita, jotka määriteltiin liitteen III 

mukaisen kyselylomakkeen vastausten perusteella. Kyselylomakkeita kerättiin yhteensä 

kolme kappaletta, jotka oli kerätty vaihdetehtaan molemmilta työnjohtajilta ja 

kehitysinsinööriltä. Uusilla tunnisteilla helpotettiin koneiden rajaamista pienempiin 

kokonaisuuksiin, kun niitä tarkastellaan portaalin kautta. Koneiden jaotteluksi 

YourKonecranes-portaaliin valittiin seuraavat kriteerit kyselylomakkeisiin saatujen 

vastausten perusteella: 

 Koneen tyyppi 

 Koneen tehtävät  

 

Tunnisteiden lisäämisen jälkeinen rajausnäkymä on nähtävillä kuvassa 15. Uudet 

rajausmahdollisuudet helpottavat portaalin käyttöä ja mahdollistavat pienempien 

laitemäärien tarkastelun kerralla. Koneen tyyppiin ja tehtävään liittyvät kriteerit pyrittiin 

mahdollisuuksien mukaan yhdistämään, jotta suodatusmahdollisuuksien määrä pidettäisiin 

kohtuullisissa rajoissa. 
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Kuva 15. Rajausnäkymä YourKonecranes-portaaliin tehtyjen päivitysten jälkeen. (Assets - 

Konecranes Finland Oy, Hyvinkää, Vaihdehalli CHG 2017.) 

 

6.2 Käyttäjäkunnossapidon ja häiriöiden seuranta 

Tutkimuksen aikana koneiden käyttäjille luotiin käyttöliittymä käyttäjäkunnossapidon 

kirjaamiseen. Käyttäjäkunnossapidon kirjaamista ja käyttäjien tekemiä havaintoja ei ole 

aiemmin dokumentoitu systemaattisesti. Tämä on havaittavissa esimerkiksi aiemmin 

esitetystä käyttäjäkunnossapitolistasta, johon ei ollut tehty yhtään kirjausta. Käyttäjien 

tekemät havainnot on siis kirjattu omille muistilapuille tai koneen käyttäjät ovat raportoineet 

havainnoistaan suoraan lähiesimiehilleen. 

 

Käyttäjäkunnossapitosovelluksilla tavoitellaan hiljaisen tiedon tekemistä näkyvämmäksi. 

Koneiden käyttäjät havainnoivat konettaan, sen käyttäytymistä, vikoja ja ominaisuuksia 

päivittäin. Koneen käyttäjien ollessa jatkuvassa tekemisessä käyttämänsä koneen kanssa 

heillä on myös ajantasaisin tieto koneen tilasta ja kunnosta. Käyttäjien tekemät havainnot 

kuitenkin jäävät usein koneen käyttäjän omaan tietoisuuteen tai vaihtoehtoisesti se kerrotaan 

suullisesti esimiehelle. Käyttöliittymä käyttäjäkunnossapidon kirjaamiseen tarjoaa koneen 

käyttäjille yksinkertaisen sovelluksen, jolla huoltojen ja havaintojen kirjaaminen hoituu 
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nopeasti. Lisäksi käyttöliittymän loki tarjoaa mahdollisuuden käyttäjille seurata muiden 

käyttäjien tekemiä havaintoja koneeseen liittyen. 

 

Käyttöliittymä on Excel-pohjainen ja se on luotu tekemällä tiedostoon makroja, joilla tieto 

voidaan kopioida solusta toiseen käyttöliittymän painikkeita painamalla. Käyttöliittymään 

on luotu painikkeet erilaisille huoltotyypeille, joita halutaan seurata. Erilaiset huoltotyypit 

on laadittu konekohtaisiksi yhdessä koneen käyttäjien kanssa. Tämän lisäksi 

käyttöliittymässä on konekohtaisesti määritelty koneen käyttäjät yhdessä työnjohtajan 

kanssa, nämä tiedot ovat muokattavissa tarpeen mukaan. Koneen käyttäjällä on myös 

mahdollisuus huoltoa tai havaintoa kirjatessaan kirjoittaa tarkennuksia vapaaseen 

tekstikenttään, jonka avulla kirjattuja havaintoja ja huoltoja voi analysoida tarkemmin. 

Kirjattavat huollot tallennetaan konekohtaiseen huoltolokiin huoltotoimenpiteen, kirjaajan 

ja mahdollisten lisätietojen syöttämisen jälkeen. Huollon tallentaminen tapahtuu Syötä 

huolto -painiketta painamalla. Tämä kopioi käyttäjän syöttämät tiedot huoltolokin 

viimeiselle riville ja samalla automaattisesti tallentaa tiedoston. Tämän avulla vältetään se, 

että käyttäjä unohtaisi tallentaa huollon sen kirjaamisen jälkeen. Käyttöliittymän näkymä 

koneen käyttäjälle on esitetty kuvassa 16. 

 

 

Kuva 16. Koneistajille luotu käyttöliittymä käyttäjäkunnossapidon ja häiriöiden 

kirjaamiseen. 
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Kuva 17 havainnollistaa käyttäjille näkyvillä olevaa huoltolokia. Huoltolokia 

tarkastellessaan koneen käyttäjän voi tutkia erilaisia huoltoja päivämääräjärjestyksessä. 

Huoltolokin käyttöliittymässä on myös mahdollisuus suodattaa halutessaan erilaisia huoltoja 

kokonaislokista. Tutkimuksessa testikoneina käytetyille koneille mahdollisiksi 

suodatusperusteiksi määritettiin toimenpiteet ja huollon suorittaja. Näiden kriteerien avulla 

koneen käyttäjä pystyy tarkastelemaan esimerkiksi pelkästään häiriötilanteita tai hänen 

itsensä tekemiä kirjauksia. 

 

 

Kuva 17. Käyttäjien kirjaamien huoltojen konekohtainen lokinäkymä. 

 

Jotta käyttäjäkunnossapidot ja käyttäjien tekemät häiriöhavainnot eivät jäisi vain koneen 

käyttäjien saataville, luotiin tutkimuksen aikana työnjohdolle myös oma käyttöliittymä, 

jonka avulla he voivat seurata omalla alueellaan olevia laitteita yhteenvetona. Työnjohtajille 

luotu käyttöliittymä on samaan tapaan Excel-pohjainen käyttöliittymä, jonka erilaisilla 

painikkeilla toimiva käyttöliittymä on mahdollistettu tiedostoon luoduilla makroilla. 

Työnjohtaja saa kaikkiin alueisiinsa määritetyt huollot yhteenvetolistaansa painamalla 

Päivitä huoltojen yhteenveto-painiketta. Tämä ajaa makron, joka poistaa ensin olemassa 

olevan listan yhteenvetotiedostosta. Listan tyhjennyksen jälkeen makro avaa yksitellen 

jokaisen koneen käyttäjäkunnossapitolokin ja kopioi sen. Lokin kopioinnin jälkeen makro 

liittää konekohtainen huoltolokin viimeisimmän yhteenvetolistassa olevan rivin perään. 
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Lopuksi, kun makro on liittänyt kaikkien koneiden huoltolokit yhteenvetolistaan, se järjestää 

listassa olevat huollot päivämääräjärjestykseen. Työnjohtajien käyttäjäkunnossapidon 

yhteenvetolista on esitetty kuvassa 18. 

 

 

Kuva 18. Käyttäjien tekemien huoltojen yhteenvetolista työnjohdolle. 

 

Käyttäjien konekohtaisesta huoltolokista poiketen työnjohtajien käyttöliittymään on lisätty 

yhdeksi suodatinkriteeriksi kone, joka on ollut huollon tai havainnon kohteena. Tämän 

lisäksi työnjohdon yhteenvetolistassa on olemassa myös suodatuskriteerit toimenpide ja 

suorittaja, jotka löytyvät myös käyttäjille luodusta huoltolokista. Käyttäjähuoltojen ja -

havaintojen yhteenvetolista tarjoaa työnjohdolle näkymän vastuualueilleen kuuluvien 

koneiden kuntoon. Käyttäjähavaintojen analysointi tarjoaa tehtaanjohdolle myös tietoa 

tuotantolaitteista esimerkiksi uuden kunnossapitosuunnitelman laatimiseen. Tällä tavoin 

vikaherkimmät koneet on helppo havaita. Lisäksi toistuvat viat on helppo havaita ja 

todentaa. Tämä tarjoaa mahdollisuuden kerätä tietoa esimerkiksi RCM:n mukaisen 

konekohtaisen vika-analyysin laatimiseen ja tätä kautta laatimaan ennakkoon toimintatavat 

toistuvien vikojen korjaamiseksi. 

 

Tutkimuksessa toteutetun 10 viikon testijakson aikana viiden koneen käyttäjät, jotka 

testasivat käyttäjäkunnossapitosovellusta, kirjasivat yhteensä 72 kunnossapitotoimintoa tai 
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häiriötilannetta. Kirjaajien aktiivisuus vaihteli koneittain ja häiriötilanteita kirjattiin 

määrällisesti eniten. Tutkimuksen aikana toteutetun testijakson jälkeen käyttöliittymää 

testanneille käyttäjille toteutettiin liitteen VI mukainen palautekysely, jossa he saivat kertoa 

mitä hyvää ja huonoa käyttäjäkunnossapitosovelluksessa on, sekä miten käyttöliittymää 

voisi kehittää. Päällimmäisinä asioina palautteesta ilmeni, että käyttäjien näkökulmasta 

käyttöliittymän hyviä puolia olivat käytön helppous ja nopeus sekä aiemmin kirjattujen 

toimenpiteiden helppo käsittely jälkeenpäin. Käyttöliittymän huonoina puolina nähtiin 

oletustoimintojen ja koneen käyttäjälistan muokkaus ilman suojausta, vanhentunut 

käyttäjälista ja tiedostonimen muutoksesta aiheutuvat haasteet. Kehityskohteita tuli 

palautteen yhteydessä vain vähän, mutta toiveita esitettiin esimerkiksi tiettyjen huoltojen 

hälytyksille ja toimenpidelistan säännölliselle päivittämiselle. 

 

6.3 QR-koodien hyödyntäminen tuotantolaitteeseen liittyvän tiedon hallinnassa 

Tutkimuksen ensimmäisen Hakulinen & Viitanen (2016) haastattelun aikana nostettiin esille 

viivakoodien hyödyntäminen koneen dokumenttien hallinnassa (Hakulinen & Viitanen 

2016). Tutkimuksen aikana viivakoodeista vertailtiin ensin kirjallisuuslähteiden pohjalta 

1D- ja 2D-viivakoodeja. 1D-viivakoodeista tutkittiin ITF-14 ja GS1-128-viivakoodeja. 2D-

viivakoodien osalta tutkimus ulottui myös kahteen erilaiseen viivakoodityyppiin, 

datamatriisiin sekä QR-koodiin. Erilaisten viivakoodityyppien vertailussa pyrittiin 

löytämään vaihtoehdoista parhaiten verkkolinkkien kanssa toimiva tyyppi.  

 

1D-viivakoodeissa ITF-14:ta tapauksessa haasteena oli koodiin liittyvät rajoitteet. ITF-14-

viivakoodin merkkipituuden rajoittuessa vain 14 merkkiin ja koodin salliessa vain 

numeerisia merkkejä. GS1-128-koodin tapauksessa kirjaimet ja symbolit ovat sallittuja, 

mikä puoltaa tämän koodityypin käyttämistä ITF-14-koodiin nähden. GS1-128-koodin 

pituuden rajoittuessa 48 merkkiin GS1-128-koodi on kuitenkin suhteellisen lyhyt. Tästä 

saattaa kuitenkin muodostua haaste, mikäli koodin taustalta löytyvä verkkolinkki on 

pidempi. Kuvassa 19 on esitetty esimerkit ITF-14- ja GS1-128-viivakoodista ja niiden 

sisältämästä merkistöstä. (One-dimensional (1D) barcodes used exclusively in general 

distribution and logistics 2017.) 
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Kuva 19. ITF-14- ja GS1-128-viivakoodit ja niiden sisältämä merkistö (muokattu, One-

dimensional (1D) barcodes used exclusively in general distribution and logistics 2017). 

 

Kahden tutkimuksessa käsitellyn 1D-viivakoodin lisäksi ja erityisesti niiden rajoitteiden 

havaitsemisen jälkeen tutkimuksessa käsiteltiin 2D-viivakoodien tuomia mahdollisuuksia 

tiedonhallintaan. 2D-viivakoodit ovat yleensä neliön muotoisia ja niissä oleva merkistö 

näyttäytyy neliön alueelle jakautuvina pisteinä. Data matriisin kapasiteetin ollessa 3116 

numeroa tai 2335 aakkosnumeerista merkkiä ja QR-koodien kapasiteetin ollessa 7089 

numeroa tai 4296 aakkosnumeerista merkkiä. 2D-viivakoodit valittiin käytettäväksi 

tutkimuksessa niiden paremman merkkituen ja suuremman merkkikapasiteettinsa vuoksi. 

Näistä kahdesta koodista QR-koodia päätettiin testata tutkimuksen aikana sen suuremman 

merkkikapasiteetin vuoksi. Kuvassa 20 on esitetty esimerkit datamatriisista ja QR-koodista 

ja niiden sisältämästä merkistöstä. (Two-dimensional (2D) barcodes 2017.) 
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Kuva 20. Datamatriisi ja QR-koodi ja niiden sisältämä merkistö (muokattu, Two-

dimensional (2D) barcodes 2017). 

 

Päätökset tuotantolaitteille luotavien QR-koodien sisältämästä tiedosta tehtiin liitteessä IV 

esitetyn kyselykaavakkeen vastausten perusteella. Kaavakkeita jaettiin tuotannon 

työntekijöille, sekä vaihdetehtaan tuotantoon liittyville toimihenkilöille. Täytettyjä 

kyselykaavakkeita kerättiin yhteensä 14 kappaletta. Täytettyjen kyselykaavakkeiden 

perusteella valittiin linkit, jotka QR-koodien taakse määritettiin. Kyselykaavakkeiden 

tulokset esitetään kuvassa 21. 

 

 

Kuva 21. Äänten määrä kullekin QR-koodi kyselylomakkeessa olleelle QR-koodi 

ehdotukselle. 
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Käyttöön otettaviksi QR-koodeiksi valittiin tässä tutkimuksessa ehdotukset, joiden kohdalla 

äänten määrää kuvaava palkki on keltainen tai vihreä. Tällä tarkoitetaan neljää eniten ääniä 

saanutta vaihtoehtoa. Kyselyn perusteella voidaan havaita, että koneen yleiskuvausta ja 

Konecranes Servicen tekemiä huoltoja pidetään mielenkiintoisimpana tietona ja niihin 

haluttaisiin päästä käsiksi nopeasti koneen lähellä. Tämän lisäksi myös ohjeet 

käyttäjäkunnossapitoon ja viimeisin koneturvallisuusraportti koettiin tärkeäksi tiedoksi, 

jonka pitäisi olla helposti ja nopeasti saatavilla. Pääsy viimeisimpään 

koneturvallisuustarkastusraporttiin QR-koodin kautta on perusteltua myös 

koneturvallisuuteen liittyvien lakien sekä OHSAS 18001 (2007) -standardin edellyttämän 

jatkuvan TTT-toiminnan kehittämiseksi. Vapaaseen tekstikenttään kirjattuja toiveita QR-

koodien sisällölle olivat myös, 

 käyttäjäkunnossapitolistat, 

 työohjeet, 

 ja muu tarkemmin yksittäiseen tiettyyn koneeseen kohdennettu tieto. 

 

QR-koodien testiversiot tulostettiin vaihdetehtaan toimistossa olevalla tarratulostimella. 

Tällä tavoin QR-koodit saatiin valmiille liimattavalle pohjalle ja koodien laatu pystyttiin 

varmistamaan välittömästi tulostamisen jälkeen. Tarratulostimen ohjelmisto mahdollistaa 

koodien luomisen tulostajan itse määrittämien merkkijonojen mukaisesti, jonka myötä 

uusien koodien luominen ja vanhojen päivittäminen on nopeaa ja joustavaa. Kuvassa 22 on 

esitetty koneen kylkeen liimattu QR-koodeja sisältävä tarra. Kuvassa esitetyn tarran kautta 

koodin lukijalla on pääsy koneen viimeisimpään koneturvallisuustarkastusraporttiin, 

tutkimuksen aikana luotuun, liitteessä V esitettyyn perustietolomakkeeseen, koneen 

huoltohistoriaan, sekä Konecranes Servicen laatimaan käyttäjäkunnossapito-ohjeeseen. QR-

kooditarrojen on tarkoitus nopeuttaa tarvittavan tiedon löytämistä ja tuoda se lähelle 

käyttäjää ja konetta, jota tieto koskee. QR-koodi on luettavissa erilaisilla mobiililaitteisiin 

ladattavilla QR-koodin lukemiseen tarkoitetuilla mobiilisovelluksilla. 
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Kuva 22. QR-kooditarra liimattuna koneen kylkeen. 

 

Liitteessä VII on esitetty palautelomake QR-koodien käytöstä konepajan tiedonhallinnassa. 

Koneen käyttäjät vastasivat palautelomakkeeseen ja esittivät omat näkemyksensä 

tiedonhallinnasta QR-koodien avulla. QR-koodeihin liittyvässä palautekyselyssä koneen 

käyttäjät vastasivat samaan tapaan, kuin palautekyselyssä 

käyttäjäkunnossapitosovelluksesta. QR-koodeihin liittyvästä palautekyselyssä käyttäjät 

kertoivat näkemyksensä siitä, mikä tiedonhallinnassa QR-koodien avulla on hyvää ja mikä 

huonoa. Lisäksi käyttäjille annettiin mahdollisuus esittää kehitysehdotuksia tiedonhallintaan 

QR-koodien avulla. Hyvinä puolina QR-koodeissa nähtiin tiedon suhteellisen nopea 

löytyminen skannaamalla QR-koodi, sekä ajantasaisen tiedon päivittyminen QR-koodin 

taakse vaihtamatta tarraa. Huonoina puolina esiin nousi kuitenkin salasanan tarve 

dokumentteja avatessa, osaan tiedoista käyttäjillä ei myöskään ollut käyttöoikeuksia ja osa 

koki QR-koodin skannaamisen hankalana. 
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7 POHDINTA 

 

 

Tutkimuksen aikana tietoisuus vaihdetehtaan ja telalinjan tuotantolaitteisiin liittyvistä 

tiedoista laajentui merkittävästi. Olemassa oleva tieto pystyttiin jakamaan kolmeen 

oleellisimpaan tietokantaan. Turvallisuustieto oli löydettävissä pääasiassa yrityksen 

intranetistä siinä määrin, kun sitä oli tehtailla olemassa lukuun ottamatta telalinjan 

viimeisimpiä koneturvallisuusraportteja, jotka löytyivät työnjohtajan sähköpostista. 

Koneiden kunnossapitotiedot olivat keskittyneet pääasiassa YourKonecranes-portaaliin, 

josta yrityksen huolto-organisaation, Konecranes Servicen tekemät kirjaukset ovat 

nähtävissä. Tutkimuksen kohteena olevien osastojen kunnossapitostrategia ja 

kunnossapidon yleisohje löytyivät kuitenkin yrityksen intranetistä. Konekohtaiset yleistiedot 

olivat nähtävissä konekohtaisissa kansioissa, joissa on tietoa esimerkiksi koneen käytöstä, 

rakenteesta ja kunnossapidosta. Tutkimuksen perustietomääritelmän mukaan kartoitettiin 

kuitenkin myös koneen käyttäjien hiljaista tietoa koneista, jota ei ollut löydettävissä 

erilaisista tietokannoista. 

 

7.1 Tutkimuksen yhtymäkohdat aiempaan tutkimustietoon 

OHSAS 18001 (2007) -standardin mukaisten vaatimusten ja 

turvallisuusjohtamisjärjestelmän edellytysten noudattaminen johtuu yrityksen halusta 

osoittaa asiakkailleen ja muille sidosryhmille toimintansa olevan vastuullista ja tähtäävän 

jatkuvaan turvallisuuden edistämiseen.  Tämän lisäksi on havaittu, että OHSAS 18001 

(2007) -standardi edesauttaa kehittämään turvallisempaa työympäristöä, luomaan 

tehokkaasti turvallisuutta kehittäviä työtapoja ja lisää organisaatiossa työskentelevien 

henkilöiden kykyä tarkkailla työympäristöään riskejä havainnoiden (Wen-Chin & Wen-

Hsien 2009, s. 1444). Myös Bhasi ja Vinodkumar (2011) havaitsivat tutkimuksessaan 

johtamisjärjestelmäsertifiointien vaikutuksesta organisaation toiminnalle, että OHSAS 

18001 (2007) -standardin sertifioimisesta oli merkittäviä hyötyjä yrityksen johdon 

sitouttamisessa turvallisuuden kehittämiseen, sekä turvallisuusasenteiden parantamiseen 

(Bhasi & Vinodkumar 2011, s. 505). Tutkimuksen aikana Hyvinkään komponenttitehtaalle 

myönnettiin OHSAS 18001 (2007) -standardin sertifikaatti 6. helmikuuta 2017. Tämän 

myötä turvallisuuden jatkuvasta ja systemaattisesta kehittämisestä tulee entistä suurempi osa 

yrityksen jokapäiväistä arkea. 
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Käyttäjien tekemien havaintojen ja hiljaisen tiedon roolia koneiden kunnossapidon, 

turvallisuuden ja tuottavuuden suhteen pidetään merkittävänä useassa tutkimuksessa (Al-

Turki et al. 2014 s. 13; Fedele 2011, s. 40; Manzini et al. 2010, s. 74–75). Tästä johtuen 

tutkimuksen aikana kehitettiin menetelmiä koneen käyttäjien hiljaisen tiedon 

dokumentoimiseksi. Koneen käyttäjien hiljaisen tiedon dokumentoinnilla havaittiin 

tutkimuksen aikana saatavan paljon lisätietoa koneista. Käyttäjähavaintoja kirjanneilla 

koneilla havaittiin toistuvia häiriöitä, joista voidaan päätellä niiden toistuvasti haittaavan 

työntekoa kyseisellä koneella.  Käyttäjien tekemien kirjausten ja havaintojen pohjalta on 

mahdollista tehdä arvioita esimerkiksi vian toistumisesta ja erilaisista vikasykleistä. Lisäksi 

käyttäjien tekemien kirjausten perusteella voidaan määrittää keskimääräiset öljynlisäysvälit 

tarkasteltavalla koneella. 

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja tutkimustulosten virhetarkastelu 

Koneturvallisuuteen liittyvän dokumentaation sijainti ja sen laajuus selvitettiin pääasiassa 

osastojen työnjohdon ja turvallisuuspäällikön haastattelun avulla. Muusta 

koneturvallisuuteen liittyvästä dokumentaatiosta ei tutkimuksen aikana tehty havaintoja, 

jonka vuoksi voidaan olettaa, että osastoilla ei ole olemassa muuta koneturvallisuuden 

kehittämisessä tai arvioinnissa hyödynnettävää dokumentaatiota. 

 

Tutkimuksen aikaisia havaintoja koneturvallisuustarkastusten ajantasaisuudesta voidaan 

pitää luotettavana, koska koneturvallisuustarkastuksia tutkimuksen kohteena olleille 

osastoille on historian aikana suorittanut vain yrityksen oma huolto-organisaatio, 

Konecranes Service (Kuisma 2017).  Viimeisimpien koneturvallisuustarkastusten ajankohta 

perustuu näin ollen huolto-organisaatiolta saatuun tietoon viimeisimpien 

koneturvallisuustarkastusten ajankohdasta. 

 

Arvio koneturvallisuuden nykytilasta perustuu tutkimuksen kohteena olevien osastojen 

työnjohdon ja koneen käyttäjien tekemiin visuaalisiin havaintoihin ja muistiin havaittujen 

koneturvallisuusepäkohtien korjaamisesta. Korjaavien toimenpiteiden 

dokumentoimattomuus hankaloitti tutkimuksessa tehtävää riippumatonta tutkimusta 

turvallisuusepäkohtien korjaamisesta. Tutkimuksessa tutkitun 36 koneen suhteen tehdyn 

koneturvallisuustutkimuksen myötä voidaan kuitenkin olettaa otannan laajuuden perusteella, 

että koneturvallisuuden tasossa on vielä kehitettävää ainakin yleisellä tasolla. Joillain 
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koneilla turvallisuutta edistävät toimenpiteet oli toteutettu täysin, mutta valtaosassa koneita 

turvallisuusepäkohtiin reagoiminen oli jäänyt vähäiseksi. 

 

Koneturvallisuuspoikkeamia ja niiden korjaamista kuvaavat taulukot ovat määrällisiä 

mittareita koneturvallisuuden tilan arvioimiselle. Pelkästään taulukossa olevien lukujen 

pohjalta ei voida tehdä päätöksiä tai tavoitteita koneturvallisuustarkastuksissa havaittujen 

epäkohtien korjaamisesta.  Erityisesti koneturvallisuustarkastuksissa havaittujen epäkohtien 

vakavuus tulee ottaa huomioon poikkeamia korjattaessa. Koneturvallisuustarkastuksissa 

tehdyt havainnot vakavuuden ja suositellun korjausaikataulun suhteen olivat usein suurelta 

osin päällekkäisiä keskenään. Näin ollen korjattavia turvallisuuspoikkeamia on 

todellisuudessa pienempi määrä, kuin mitä taulukoissa esitettyjen poikkeamien 

yhteenlaskettu määrä on. Lisäksi osa havainnoista, joiden suhteen ei ole tehty korjaavia 

toimenpiteitä, ovat tarkastuksen suorittajan epäilyksiä suojien ja muiden koneen osien 

kestävyydestä. Nämä epäilykset ovat tarkastajan aistinvaraisiin havaintoihin pohjautuvia, 

mutta epäilysten syntyessä suojien riittävyys kohteeseen olisi kuitenkin hyvä selvittää. 

 

Korjaavien toimenpiteiden dokumentoimatta jättäminen tekee tehtyjen toimenpiteiden 

seurannasta haastavaa. Konekohtainen tutkimus on mahdollista suorittaa 

koneturvallisuusarviointien perusteella, mutta esimerkiksi tehdaskohtaisen 

kokonaistilanteen määrittäminen on työlästä. Havaittujen poikkeamien suhteen on lähes 

mahdotonta selvittää, onko aikoinaan tehty päätös jättää korjaava toimenpide tekemättä 

jostain perustellusta syystä.  Alueiden työnjohtajat ja tehdaspäällikkö ovat vaihtuneet 

edellisten koneturvallisuustarkastusten tekemisen jälkeen. Tämän vuoksi ei ole varmaa 

tietoa siitä, onko poikkeamiin reagoitu jollain tapaa. Taulukoissa esitetyt korjatut 

poikkeamat ovat siis poikkeamia, jotka on korjattu alueen työnjohtajan tai koneen käyttäjän 

visuaalisen havainnon perusteella. Tutkimuksessa on myös luotettu koneen käyttäjän tai 

alueen työnjohtajan muistiin koneturvallisuusraportissa esitettyyn poikkeamaan liittyvästä 

korjaavan toimenpiteen suorittamisesta. Esitetyt korjattujen poikkeamien lukumäärät 

saattavat näin ollen poiketa todellisten korjattujen turvallisuuspoikkeamien määrästä. 

 

Tutkimuksen aikana tiedonhallinnan välineenä testatut QR-koodit saivat tutkimuksen aikana 

ristiriitaista palautetta. Koodien käyttöä pidettiin osittain hankalana ja erityisesti QR-

koodien takaa löytyviin dokumentteihin vaadittua käyttäjätunnusta ja salasanaa kritisoitiin 
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QR-koodeja testanneiden koneen käyttäjien toimesta. Toisaalta QR-koodeissa nähtiin myös 

hyvänä puolena pääsy uusimpaan päivitettyyn versioon halutusta dokumentista. QR-

koodeista palautetta antaneiden henkilöiden otanta oli pieni, eikä koulutusta QR-koodien 

käyttöön ehditty tutkimuksen aikana antamaan. QR-koodien käytössä toistaiseksi 

esiintyvien haasteiden vuoksi niiden käyttöönottoa nopealla aikataululla ei suositella, vaan 

niiden tuomia mahdollisuuksia kannattaa vielä tutkia tarkemmin sekä tehdä mahdollista 

jatkokehitystä ja -koulutusta niiden käytöstä. Lisäksi dokumenttien hallinnointiin tulee 

määrittää paikka verkosta, jonne eri tiedoista vastaavat henkilöt voivat päivittää 

dokumenttejaan. Näin QR-koodien taustalta löytyvien dokumenttien ylläpidon hallinta 

mahdollistuu. 

 

7.3 Avaintulokset ja tulosten uutuusarvo 

Turvallisuustieto oli löydettävissä suurimmaksi osaksi yrityksen intranetistä. Tutkimuksen 

aikana koneturvallisuuden hallinnassa havaittiin puutteita vaihdetehtaalla ja telalinjalla. 

Vaihdetehtaalla viimeisimmät koneturvallisuustarkastukset ajoittuivat vuodelle 2011 ja 

telalinjan osalta viimeisimmät koneturvallisuustarkastukset olivat vuodelta 2015. Näin ollen 

viimeisimmistä tarkastuksista on kulunut jo enemmän aikaa kuin mitä koneturvallisuuslaki 

edellyttää. Tämän lisäksi tarkka suunnitelma säännöllisten tarkastusten uudelleen 

suorittamisesta puuttui. Koneturvallisuustarkastukset dokumentoitiin 

koneturvallisuustarkastusraporteille, mutta tarkastuksissa havaittujen poikkeamien 

korjaamista ei dokumentoitu, mitattu tai seurattu millään tavalla. Lisäksi koneturvallisuuteen 

liittyvien dokumenttien hallinnassa havaittiin haasteita. 

 

Dokumentaation ylläpitämisessä ja luomisessa on kehitettävää erityisesti 

koneturvallisuustarkastuksissa havaittujen epäkohtien suhteen tehtyjen toimenpiteiden 

kirjaamisen osalta. Komponenttitehtaiden kunnossapitostrategiassa määritetään 

turvallisuusdokumenttien säilytyspaikaksi YourKonecranes-portaali (Mattila 2015). Tämän 

myötä dokumenttien saatavuus muodostuisi kuitenkin ongelmaksi portaaliin tarvittavien 

erillisten käyttäjätunnusten vuoksi. Koneen käyttäjillä ei näin ollen olisi tätä kautta pääsyä 

koneen turvallisuusdokumentteihin, jonka vuoksi yrityksen intranet nähdään jatkossakin 

parempana paikkana hallita turvallisuuteen liittyviä dokumentteja. Koneturvallisuudessa ja 

siihen liittyvien dokumenttien hallinnassa esiintyvät haasteet johtuvat osaltaan myös 

epäselvyyksistä vastuunjaossa. Tutkimuksessa havaittujen vastuunjaon haasteiden vuoksi 
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vastuunjaon selkeyttämiseksi suositellaan RACI-matriisin laatimista ainakin 

koneturvallisuuteen liittyvissä toiminnoissa. Tarkka vastuunjako on myös osa OHSAS 

18001 (2007) -standardin edellyttämää TTT-toiminnan johtamista. 

 

Tutkimuksen aikana koneturvallisuusdokumenttien sijoittamista tuotantolaitteen 

läheisyyteen testattiin myös QR-koodien avulla. QR-koodeista saadun ristiriitaisen 

palautteen vuoksi dokumenttien hallinta QR-koodien avulla vaatii vielä lisätestausta ja -

tutkimusta. Toistaiseksi koneturvallisuusdokumenttien paikoittaminen koneen läheisyyteen 

toteutetaan koneturvallisuusraporttien tulosteilla, jotka sijoitetaan koneen läheisyyteen. 

Lisäksi tutkimuksessa havaitut ongelmat dokumenttien ajantasaisuudesta ratkeavat 

huolellisemmalla koneturvallisuusdokumenttien ylläpidolla intranetissä, jolloin ne saadaan 

pidettyä ajan tasalla. 

 

Koneiden kunnossapitotiedot olivat keskittyneet pääasiassa YourKonecranes-portaaliin. 

Tutkimuksen kohteena olleiden osastojen kunnossapitostrategia ja kunnossapidon yleisohje 

löytyivät kuitenkin yrityksen intranetistä. YourKonecranes-portaalista löytyvä tiedot 

koettiin monessa tapauksessa tietoa tarvitsevien näkökulmasta hankalasti hallittavaksi. 

Käyttäjäkunnossapitoa tehtiin, mutta käyttäjäkunnossapitoa tai käyttäjien havaitsemia vikoja 

koneissa ei dokumentoitu minnekään. Tämän vuoksi koneiden kunnon selvittäminen tai 

arvioiminen dokumentoidun tiedon perusteella on hankalaa. Kunnossapitostrategia on 

karkea kuvaus Hyvinkään komponenttitehtaan kunnossapito- ja huoltotoiminnasta, mutta 

tarkempien kunnossapitosuunnitelmien laatiminen oli jätetty tekemättä. Merkittävimmille 

tuotantolaitteille tehtiin vuosihuoltoja, mutta huoltojen ajankohdat olivat vaihtelevasti 

ennakoitavissa ja kunnossapitotoiminta perustui suurelta osin vikojen korjaamiselle. 

 

Tutkimuksen aikana konetiedon keräämistä ja hallintaa kehitettiin hyödyntämällä olemassa 

olevia ja tutkimuksen aikana luotuja menetelmiä kerätä ja hallita tuotantolaitteeseen liittyvää 

tietoa. YourKonecranes-portaalia suositellaan hyödynnettäväksi ainakin toistaiseksi 

Konecranes Servicen ylläpitämien koneen kunnossapito- ja huoltotietojen hallintaan, siellä 

jo ennestään sijaitsevan kunnossapitotiedon laajuuden sekä Siebelin ja portaalin välisen 

linkin vuoksi. Konekannan käsiteltävyyden kehittämiseksi YourKonecranes-portaaliin 

luotiin laitteille niitä kuvaavia tunnisteita, jolloin käyttäjän on helpompi tarkastella 

pienempiin kokonaisuuksiin jaettuja laitemääriä.  YourKonecranes tarjoaa lisäksi alustan 
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tulevien huoltojen tarkastelulle ja mahdollisuuden arvioida tulevien viikkojen tai kuukausien 

kapasiteettia, mikäli tulevat huollot ovat ennakkoon aikataulutettu portaaliin 

kunnossapitopäällikön toimesta. Portaalin hyödyntäminen vaatii siis erityistä huomiota 

tietojen ylläpidossa ja hallinnassa. 

 

Tutkimuksen aikana myös käyttäjäkunnossapidon hallintaan luotiin käyttöliittymä, jolla 

koneen käyttäjät voivat kirjata käyttäjäkunnossapitoa ja koneessa esiintyviä häiriöitä 

konekohtaisesti. Lisäksi käyttäjäkunnossapitosovelluksiin liittyvän yhteenvetosovelluksen 

kautta työnjohtaja voi seurata käyttäjien kirjaamia huoltoja ja häiriöitä laajemmassa 

mittakaavassa. 10 viikon testijakson aikana viiden koneen käyttäjät kirjasivat yhteensä 72 

kunnossapitotoimintoa tai häiriötilannetta. Käyttäjien tekemät kirjaukset tuottivat paljon 

dokumentoitua tietoa erityisesti kahdella koneella toistuvista häiriöistä ja vioista. 

Tutkimuksen aikana luoduista käyttöliittymistä testikäyttäjien palaute oli pääasiassa hyvää 

ja kehitysehdotuksiakin saatiin. Käyttöliittymästä saadusta palautteesta voidaan päätellä sen 

olleen tarpeellinen lisäys osaksi konetiedon hallintaa. käyttäjäkunnossapitosovelluksen 

käyttöönottoa suositellaan laajennettavaksi ainakin tuotannon merkittävimmille koneille. 

Myös käyttöliittymän tuottaman tiedon määrä tukee käyttäjäkunnossapitosovelluksen 

käyttöönottoa laajennettavaksi ainakin tuotannon merkittävimmille koneille. 

 

Käyttäjien kirjaamat huollot ja häiriöt antavat mahdollisuuden lähteä kehittämään aiemmin 

tutkimuksessa käsiteltyä RCM:n mukaista kunnossapitostrategiaa, jossa koneen 

vikaantumista pyritään ennustamaan analysoimalla koneelle tyypillisiä vikoja. 

Käyttäjäkunnossapidon ja koneessa esiintyvien häiriöiden laadukas kirjaus kerryttää tietoa 

toistuvista vioista ja vikojen syntymisen syistä, joka helpottaa näihin varautumista 

tulevaisuudessa. Tämän yhdistäminen Konecranes Servicen luomaan käyttötunteihin 

pohjautuvaan huolto-ohjelmaan ohjaisi kunnossapitoa entistä enemmän käyttöön ja 

tarpeeseen pohjautuvaan kunnossapitoon. Kunnossapidon perustuminen koneen käyttöön ja 

ennustettuihin vikoihin auttaa keskittämään kunnossapidon oikeille koneille ja turha 

määräaikainen huoltaminen vähentyy. Tällä tavoin voitaisiin myös mahdollisesti puuttua 

joillain koneilla kroonisesti esiintyviin ongelmiin, joiden olemassaolo on monella tiedossa, 

mutta varsinaista tietoa vikaan johtavista syistä ei ole. Käyttäjäkunnossapitosovellukseen 

kirjatut häiriöt ja viat, sekä niihin liittyvät käyttäjän kirjaamat tarkennukset nopeuttavat 

vianetsintäprosessia ja vian aiheuttajan etsintää. 
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Konekohtaiset yleistiedot olivat nähtävissä konekohtaisissa kansioissa, joissa on tietoa 

esimerkiksi koneen käytöstä, rakenteesta ja kunnossapidosta. Tämän lisäksi koneen 

käyttäjien hiljaisen tiedon pohjalta saatiin tietoa koneille ominaisista piirteistä ja 

mahdollisista toistuvista vioista. Konekohtaisten kansioiden sisältämän tiedon 

hyödyntäminen on työlästä, koska konekohtaisia kansioita on paljon ja ne sisältävät paljon 

sellaista tietoa, mitä koneen käyttäjä ei välttämättä tarvitse. Lisäksi käyttäjien hiljainen tieto 

on usein vain koneen käyttäjän tiedossa, eikä koneen ominaisuuksiin liittyvän hiljaisen 

tiedon dokumentointiin ollut välinettä. Konekohtaisista kansioista löytyvän perustiedon, 

sekä koneen käyttäjän hiljaisen tiedon dokumentoimiseksi ja tiivistämiseksi laadittiin 

tutkimuksen aikana liitteen V mukainen koneen perustietolomake. Perustietolomakkeella 

koneeseen liittyvät perustiedot ovat helposti ja nopeasti tarkasteltavissa, mikä helpottaa 

esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttämistä. 

 

7.4 Tulosten yleistettävyys ja hyödynnettävyys 

Yrityksen intranetissä saatavilla olevat koneturvallisuusdokumentit eivät olleet 

kokonaisuudessaan ajantasaisia ja osa niistä puuttui kokonaan. Tämän lisäksi havaittuihin 

turvallisuuspoikkeamiin liittyviä toimenpiteitä ei kirjattu millään tavalla, vaan niiden 

suorittamisen todentaminen pohjautuu lähinnä aistinvaraisiin havaintoihin tai henkilöstön 

muistiin. Näiden havaintojen perusteella koneturvallisuuden kehityskohteina voidaan nähdä 

vastuunjako koneturvallisuuden hallinnassa, sekä siihen liittyvän dokumentoinnin 

ylläpidossa. Tämän lisäksi korjaavien toimenpiteiden dokumentointia tulee kehittää, jotta 

kehitystoimenpiteiden suorittamisesta voidaan olla varmoja ja turvallisuuskehitys on 

mitattavissa.  Jatkuvan kehittämisen ylläpitoon tarvitaan myös suunnitelma 

koneturvallisuustarkistusten päivittämisestä. 

 

Koneturvallisuustarkastusten saattamiseksi ajan tasalle, suositellaan seuraava päivitys 

tehtäväksi tutkimuksen kohteena olleiden osastojen koneille seuraavan vuoden aikana. Tätä 

suunnitelmaa tukevat myös lain asettamat vaatimukset. Tutkimuksen jälkeinen seuraava 

vuosi kattaa vuosineljännekset 2/2017, 3/2017, 4/2017 ja 1/2018. Tarkastusten suorittamisen 

jälkeen tarkastusten päivämäärät tulee dokumentoida ja dokumentoitujen päivämäärien 

perusteella uusimaan koneturvallisuustarkastukset vuosittain. Tämä on perusteltua myös 

OHSAS 18001 (2007) -standardin asettamien dokumentoinnin vaatimusten näkökulmasta. 

Suunnitelman mukaiseen vuosittaisen huollon piiriin kuuluisivat päivittäisessä aktiivisessa 
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käytössä olevat tuotantolaitteet. Aktiivisesti käytettävien tuotantolaitteiden ulkopuolelle 

kuuluvat laitteet, eli satunnaisesti käytettävät tuotantolaitteet ja pienet tuotannon apuna 

käytettävät koneet tarkastettaisiin alustavan suunnitelman mukaisesti vain joka toinen vuosi. 

Koneen tarkastusajankohta muuttuu, mikäli koneen rakenteeseen tehdään muutoksia tai, jos 

konetta siirretään. Näissä yhteyksissä koneelle tulee aina suorittaa tarkastus ja muutoksen 

tekemisen ajankohdasta eteenpäin tarkastuksia jatketaan edellä määritellyin tarkastusvälein 

koneen käytöstä riippuen.  

 

Tutkimuksen aikana vaihdetehtaalle ja telalinjalle luotiin alustava suunnitelma 

koneturvallisuustarkastusten uudelleen suorittamisesta seuraavan vuoden aikana, koska 

koneturvallisuustarkastusten suorittamisessa havaittiin selviä puutteita. Suunnitelma on 

vaihdetehtaan osalta tehty tuotannon soluja mukaillen. Alkuvuodesta tarkastettaisiin 

suunnitelman mukaisesti ensimmäisten solujen, eli sorvaus- ja jyrsintäsolujen koneet, 

toisessa vuosineljänneksessä hiomakoneet ja kolmannessa vuosineljänneksessä tarkistetaan 

vaihteiden koeajolaite, sekä kotelonkoneistuksen laitteet. Neljänteen vuosineljännekseen on 

koottu pienemmät ja satunnaisemmin käytettävät tuotannon laitteet. Näiden suhteen 

kannattaa suorittaa selvitys, voidaanko tarkastusväliä pidentää esimerkiksi kahteen vuoteen 

pienemmän käyttöasteen vuoksi. Tarkistettavien tuotantolaitteiden määrä vaihtelee jonkin 

verran vuosineljänneksittäin. Suunnitelmassa on huomioitu myös tarkistettavien koneiden 

koko ja tästä aiheutuva tarkistuksen laajuuden vaihtelu. Suurilla koneilla tarkistuksiin kuluu 

mahdollisesti enemmän aikaa, jonka vuoksi niitä on yhdelle vuosineljännekselle ajoitettu 

vähemmän, kuin pienempiä koneita. Tuotannon mukaisella tarkastusten järjestyksellä on 

tarkoitus helpottaa kussakin vuosineljänneksessä tarkastettavien koneiden muistamista. 

 

Telalinjan osalta koneturvallisuustarkistusten jako on jaettu puolivuosittain pienemmän 

laitemäärän vuoksi. Vuoden ensimmäisessä puolikkaassa on alustavasti suunniteltu 

tarkistettavan telalinjan hitsauslaitteisto, sekä induktiokarkaisu laitteisto. Toisessa 

vuosipuolikkaassa tarkastukset suoritettaisiin levymankelille ja lastuavaa työstöä tekeville 

laitteille. Käytännössä tuotannon laitteille tehtävien koneturvallisuusparannusten osalta tämä 

tarkoittaisi siis sitä, että vuoden ensimmäisellä vuosipuolikkaalla tehtävät 

koneturvallisuusparannukset painottuisivat pääasiassa mankeliin ja lastuavaa työstöä 

suorittaviin laitteisiin. Toisella vuosipuolikkaalla koneturvallisuusparannukset taas 

kohdistuisivat enemmän telalinjan hitsauslaitteistoon, sekä induktiokarkaisuun. Tarkennettu 
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kuvaus alustavasta suunnitelmasta vaihdetehtaan ja telalinjan koneiden 

turvallisuustarkastusten uusimisesta esitetty taulukossa 7. 

 

Taulukko 7. Alustava suunnitelma vaihdetehtaan ja telalinjan koneiden 

koneturvallisuustarkastusten uusimiselle. 

Vaihdetehdas   Telalinja 

Q2/2017 

Pyöröhiomakone 1   

H2/2017 

Mankeli 

Pyöröhiomakone 2   Telasorvi 1 

Pyöröhiomakone 3   Telasorvi 2 

Reikähiomakone 1   Telasorvi 3 

Reikähiomakone 2   Työstökeskus 

Hammashiomakone 1   

H1/2018 

Hitsaustorni 

Hammashiomakone 2   Laippahitsauslaitteisto 

Hammashiomakone 3   Sisäpuolisen hitsauksen laitteisto 

Hammashiomakone 4   Jauhekaarilaitteisto 

Q3/2017 

Koeajolaite   Telan pohjauslaitteisto 

Työstökeskus 1   Induktiokarkaisu 

Työstökeskus 2     

Työstökeskus 3     

Avarruskone     

Paletointilaitteisto     

Q4/2017 

Kärkisorvi (asennus)     

Kiilauranvetokone 1     

Kiilauranvetokone 2     

Keskiöhiomakone 1     

Keskiöhiomakone 2     

Jäysteenpoistokone 1     

Jäysteenpoistokone 2     

Nauhahiomakone 1     

Nauhahiomakone 2     

Nauhahiomakone 3     

Porakone 1     

Porakone 2     

Saha     

Q1/2018 

CNC sorvi 1     

CNC sorvi 2     

CNC sorvi 3     

CNC sorvi 4     

CNC sorvi 5     

Vierintäjyrsin 1     

Vierintäjyrsin 2     

Vierintäjyrsin 3     

Pystykarainen työstökeskus     

 

Tutkimuksen aikana tehty alustava suunnitelma koneturvallisuustarkastusten 

määräaikaisesta suorittamisesta on osa OHSAS 18001 (2007) -standardin mukaista PDCA-

sykliä. Tarkastustoiminnan suunnittelu on syklin mukainen P-vaihe, jolla tarkoitetaan 

toiminnan suunnittelua. Jatkossa kohdeyrityksen tulisi vaihtoehtoisesti kehittää tutkimuksen 
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aikana luotua alustavaa suunnitelmaa eli jatkaa syklin P-vaihetta tai siirtyä suunnitelmaa 

toteuttavaan vaiheeseen D. Kun käytännössä toteutettava suunnitelmaa saadaan testattua 

tuotannossa, C-vaiheessa voidaan tehdä johtopäätökset esimerkiksi vaikutuksista 

tuotannolle ja havaita mahdollisia suunnitelmassa esiintyviä ongelmia. Viimeisessä PDCA-

syklin vaiheessa A, voidaan tehtyjen havaintojen perusteella analysoida, saadaanko 

suunnitelman mukaisella toiminnalla ylläpidettyä ja kehitettyä koneturvallisuutta. Lisäksi 

mahdollisia suunnitelman mukaisesta toiminnasta tuotannolle aiheutuvia haittoja tulee 

arvioida. A-vaiheen analyysin mukaan koneturvallisuusohjelmaan voidaan tehdä tarvittavia 

päivityksiä palaten PDCA-syklin vaiheeseen P. PDCA-syklin säännöllisellä toistamisella 

voidaan toimintaa kehittää jatkuvasti paremmaksi ja parantaa yrityksen koneturvallisuuden 

hallintaa. 

 

Tarkistusten jakautumisella tasaisesti koko vuodelle tavoitellaan OHSAS 18001 (2007) -

standardin mukaista jatkuvaa kehitystä, kun tarkastuksia suoritetaan ympäri vuoden, eikä 

yhtenä suurena kokonaisuutena. Tällä tavoin koneturvallisuuden kehittämisen prosessi on 

jatkuva, kun yhdellä alueella tarkastetaan koneita, voidaan toisella alueella reagoida 

tarkastuksissa havaittuihin poikkeamiin. Tämän myötä koneturvallisuudessa tehtävät 

parannukset osa jokapäiväistä toimintaa ja niiden aiheuttamat kustannukset sekä työkuorma 

ovat tasaisempia. 

 

Tutkimuksen aikaisia havaintoja ja tutkimuksen aikana luotuja menetelmiä voidaan 

hyödyntää laajalti myös muualla kohdeyrityksen toiminnassa tai muilla teollisuuden aloilla. 

OHSAS 18001 (2007) -standardin mukainen toiminta on sovellettavissa kaikkien 

organisaatioiden toimintaan, joilla turvallisuuden kehittäminen ja hallinta ovat osana 

organisaation toimintaa. OHSAS 18001 (2007) -standardi käsittelee TTT-toiminnan 

kehittämiseen tähtäävän johtamisjärjestelmän luomista ja ylläpitämistä. Standardissa ei oteta 

kantaa alakohtaisiin ominaisuuksiin organisaatiossa, vaan se antaa yleiset suuntaviivat 

järjestelmälliselle TTT-toiminnan hallitsemiselle ja johtamiselle. Työturvallisuuteen 

liittyvät koneturvallisuuteen liittyvät lait ja asetukset koskevat kaikkia organisaatioita, jotka 

käyttävät ja huoltavat koneitaan ja laitteitaan. Tämän vuoksi lakeihin liittyviä tarkasteluita 

ja huomioita voidaan soveltaa kaikkiin tuotantolaitoksiin, jotka käyttävät tuotannossaan 

koneita tai laitteita. 
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Koneturvallisuustarkastusten suorittamisen suhteen myös vastuunjaossa ja tarkastuksiin 

liittyvän dokumentaation hallinnassa on kehitettävää. Tähän ongelman ratkaisemiseen 

voidaan kohdeyrityksessä käyttää RACI-matriisia, jolla voidaan tarvittaessa määrittää 

henkilökohtaisia vastuita koneturvallisuuden ylläpitämiseksi. Jotta matriisi voitaisiin 

muodostaa, täytyy määrittää tehtäväkohtaisesti, kuka valvoo tehtävän suorittamista, kuka 

suorittaa tehtävän käytännössä ja keneltä voi kysyä tarvittaessa apua tehtävän 

suorittamiseen. Tämän lisäksi RACI-matriisissa määritetään henkilöt, joita tulee tiedottaa 

tehtävän suorittamisesta. Taulukossa 8 on esitetty esimerkki koneturvallisuuden hallintaan 

liittyvistä tehtävistä ja niihin liittyvästä vastuunjaosta RACI-matriisin muodossa. 

 

Taulukko 8. RACI-taulukko koneturvallisuuden hallinnan vastuiden määrittämiseen. 

RACI - KONETURVALLISUUDEN HALLINTA – CHM 

Tehtävä 
Valmis-
tuspääl-
likkö 

Huolto-
päällikkö 

Kunnos-
sapito-
asentaja 

Työnjoh-
taja 
(Telat) 

Kompo-
nentti-
tehtaiden 
päällikkö 

Työn-
johtaja 
(Vaih-
teet) 

Turval-
lisuus-
pääl-
likkö 

Työn-
johtaja 
(Välitys-
osat) 

Kehitys-
insinöö-
ri 

Koneturvallisuus-
tarkastusten 
suorittaminen CHC 

I C R A I - I - - 

Koneturvallisuus-
tarkastusten 
suorittaminen CHG 

I C  R - I A I A - 

Koneturvallisuus-
tarkastusten 
tilaaminen CHC 

A C - R I C C/I C - 

Koneturvallisuus-
tarkastusten 
tilaaminen CHG 

A - - C I R C/I R - 

Koneturvallisuus-
tilanteen seuranta 
CHM 

R C C C I C A C - 

Säännöllisten 
tarkastusvälien 
määrittäminen 
koneittain CHC 

R C C C C - I - - 

Säännöllisten 
tarkastusvälien 
määrittäminen 
koneittain CHG 

R C C - C C I C C 

Turvallisuus-
tarkastuksissa 
havaittujen 
poikkeamien 
korjaaminen CHC 

A C C R I - I - C 

Turvallisuus-
tarkastuksissa 
havaittujen 
poikkeamien 
korjaaminen CHG 

A C C - I R I R C 

 

Myös koneturvallisuuteen liittyvässä tiedonhallinnasta on oleellista määrittää, kuka on 

vastuussa mistäkin tiedosta. Tiedonhallinnan vastuiden määrittämisen myötä tuotettu tieto 

on jäsennellympää, kun yksi henkilö tai pienryhmä on vastuussa tiedon hallinnoinnista tai 
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tuottamisesta. Tällä tavoin uutta tietoa tuotetaan ja tuotettua tietoa hallinnoidaan. Näin 

koneturvallisuuteen liittyvä tieto pysyy ajantasaisena ja koneturvallisuuteen liittyvää 

kehitystä on helpompi mitata ja arvioida. Koneturvallisuuden tiedonhallinnan vastuunjakoa 

havainnollistettu RACI-matriisissa, taulukossa 9. 

 

Taulukko 9. RACI-matriisi tiedonhallintaan koneturvallisuudessa. 

RACI – KONETURVALLISUUTEEN LIITTYVÄ TIEDONHALLINTA - CHM 

Tehtävä 
Valmis-
tuspääl-
likkö 

Huolto-
päällikkö 

Kunnos-
sapito-
asentaja 

Työnjoh-
taja 
(Telat) 

Kompo-
nentti-
tehtaiden 
päällikkö 

Työn-
johtaja 
(Vaih-
teet) 

Turval-
lisuus-
pääl-
likkö 

Työn-
johtaja 
(Välitys-
osat) 

Kehitys-
insinöö-
ri 

Koneturvallisuus-
tarkastusraportin 
laatiminen CHC 

I C R A I - I - - 

Koneturvallisuus-
tarkastusraportin 
laatiminen CHG 

I C  R - I A I A - 

Koneturvallisuus-
tarkastusraportin 
tallettaminen CHC 

A C - R I C C/I C - 

Koneturvallisuus-
tarkastusraportin 
tallenttaminen CHG 

A - - C I R C/I R - 

Tarkastussuun-
nitelman laatiminen 
CHC 

R C C C A - I - - 

Tarkastussuun-
nitelman laatiminen 
CHG 

R C C - A C I C C 

Turvallisuus-
tarkastuksissa 
havaittujen 
poikkeamien 
yhteenvedon ylläpito 
CHC 

A C C R I - I - - 

Turvallisuus-
tarkastuksissa 
havaittujen 
poikkeamien 
yhteenvedon ylläpito 
CHG 

A C C - I R I R - 

Turvallisuuspoikkea-
miin liittyvien 
korjaavien 
toimenpiteiden 
dokumentointi CHC 

A C C R I - I/C - - 

Turvallisuuspoikkea-
miin liittyvien 
korjaavien 
toimenpiteiden 
dokumentointi CHG 

A C C - I R I/C R C 

Koneturvallisuus-
dokumenttien 
hallinnointi 

I - - I A I R I I 

 

RACI-matriisi voidaan laatia myös konekohtaisista tehtävistä. Tällä tavoin lisätään koko 

henkilöstön ja koneella työskentelevien henkilöiden tietoisuutta omista vastuistaan.  
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RACI-matriisien määrittäminen helpottaa myös avun pyytämistä ongelmatilanteissa, kun 

tehtävän suorittamisessa apua antavat henkilöt on ennalta nimetty. Tämä selventää 

työntekijöiden käsitystä omaan työhönsä liittyvistä sidosryhmistä ja vastuuhenkilöistä. 

 

RACI-matriisia voidaan hyödyntää vastuunjaon välineenä myös muissa yrityksen 

toiminnoissa. Vastuiden tarkalla jakamisella voidaan tehostaa tehtävien suorittamista ja 

vähentää turhan informaation jakamista. RACI-matriisi on hyödynnettävissä kaikissa 

toiminnoissa, joissa on useampia tehtäviä ja tehtäviä suorittavia henkilöitä. 

 

Koneen kuntoon liittyvän tiedon hallintaan tutkimuksen aikana kehitettyä käyttöliittymää 

voidaan halutessa laajentaa muuallekin organisaation toimintoihin ja tällä tavoin 

dokumentoida tarpeellista tietoa halutuista toiminnoista. Kunnossapidon kirjaamiseen 

liittyvää käyttöliittymää voidaan hyödyntää esimerkiksi tehtaalla tehtyjen 

kehitystoimenpiteiden hallinnassa ja kirjaamisessa. Tällä tavoin voidaan luoda tietokanta, 

jonka avulla tehtaalla tehdyt kehitystoimenpiteet ovat jälkikäteen tarkasteltavissa ja 

mahdollisesti hyödynnettävissä muuallekin, kuin alkuperäiseen kehityskohteeseen.  

 

Kunnossapitoon liittyvän tiedon kehittämisen ja hallinnan osalta lisätutkimus esimerkiksi 

konekohtaisista vikapuuanalyyseistä ja näiden pohjalta määritettävistä seurattavista 

parametreista on suositeltavaa. Vikapuuanalyysien ja parametrien määrittämisen jälkeen tai 

niiden yhteydessä voidaan tehdä jatkotutkimusta tuotantolaitteiden anturoinnista ja 

antureiden tuottaman datan hyödyntämisestä osana kunnonvalvontajärjestelmää. 

Kunnonvalvontajärjestelmän suunnitteleminen ja tarkempi koneiden 

kunnonvalvontajärjestelmän tuomien ominaisuuksien tutkiminen tarjoaisi paljon tietoa 

kunnonvalvontajärjestelmien soveltuvuudesta kohdeyrityksen toimintaan.  

 

Kunnonvalvontajärjestelmä voi lisäksi tuoda yritykselle mahdollisuuden vähentää koneille 

tehtäviä koneturvallisuustarkastuksia. Valtioneuvoston asetuksessa työvälineiden 

turvallisesta käytöstä 12.6.2008/403 36 § säädetään, että kunnonvalvontajärjestelmät, jotka 

on hyväksytty asiantuntijayhteisön toimesta voivat korvata määräaikaiset 

koneturvallisuustarkastukset, mikäli niiden tuottama tieto vastaa määräaikaistarkastuksissa 

tuotettua tietoa (12.6.2008/403). 
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Kunnonvalvontajärjestelmän kehityttyä yritys voi pyrkiä kehittämään kunnossapitoaan 

tuottavuutta kehittävään suuntaan TPM:n avulla. Tutkimuksessa aiemmin esitetty OEE-

mittaus ja siihen liittyvät käytettävyyden, laadun ja tehokkuuden kaavat 1, 2 ja 3 tarjoavat 

laskentamallin tuotannon suorituskyvyn mittaamiselle. OEE-laskentamallin avulla 

tuotettujen tulosten avulla voidaan paremmin tarkastella tuotantolaitoksen tai yksittäisen 

koneen suorituskykyä käytettävyyden, laadun tai tehokkuuden näkökulmasta. OEE-arvon 

perusteella taas voidaan arvioida tuotantolaitoksen tai koneen yleistä suorituskykyä. OEE-

mittaukseen tarvitaan kuitenkin lisätutkimusta tuotantolaitteista kerättävästä käyttötiedosta, 

tuotannon laatuongelmien määristä sekä tuotteiden ihanteellisista valmistusajoista. 

 

7.5 Jatkotutkimusaiheet 

Tuotantolaitteiden kunnon ylläpitoa on mahdollista kehittää tarkemman 

kunnossapitostrategian käyttöönotolla, tämä selkeyttää huoltojen suorittamista ja 

kunnossapitoa voidaan kehittää enemmän tarpeeseen kohdistuvaksi. Konecranes Servicen 

luomat 500 tunnin ja 2000 tunnin huoltokokonaisuudet antavat mahdollisuuden keskittää 

huoltotoimintaa paljon käytössä oleviin koneisiin (Havasaari et al. 2017). Tuntipohjaiseen 

kunnossapitostrategiaan siirtymisen ohella kunnossapidon päätöksentekoa voidaan 

helpottaa koneiden kunnonvalvontaan perustuvien kunnossapitomenetelmien avulla. 

 

Erään mallin kunnossapitoon tarjoaa RCM:n mukainen kunnossapidon suunnittelu. Koneille 

tehtävä RCM:n mukainen vikapuuanalyysi tarjoaa vastaukset kysymyksiin siitä, mitä 

parametreja koneiden toiminnassa tulisi seurata vikaantumisen ennustamiseksi. Koneiden 

kunnonvalvontaan voidaan tämän jälkeen käyttää esimerkiksi erilaisia lämpö- ja 

värähtelyantureita, jotka ovat kytketty koko tehtaan laajuiseen 

kunnonvalvontajärjestelmään. Vikaantumista ennustavien ja mittaavien parametrien ohella 

koneistajien tietotaidon ja kokemuksen valjastaminen osaksi koneen kunnonvalvontaa tulisi 

olla merkittävässä osassa päivittäistä kunnonvalvontaa. Työntekijöiden tekemät päivittäiset 

havainnot koneen kunnosta, tarvittavista ja suoritetuista kunnossapitotoiminnoista antavat 

koneen kunnosta tietoa, joka ei välttämättä ole havaittavissa asennetuilla antureilla. 

Työntekijöiden suorittaman kunnonvalvonnan täydellinen hyödyntäminen edellyttää 

kunnonvalvonnan havaintojen ja suoritettujen kunnossapitotoimintojen laadukasta 

dokumentointia esimerkiksi tutkimuksen aikana luodun käyttäjäkunnossapitosovelluksen 

avulla.  
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Laaja kunnonvalvontajärjestelmä tarjoaa tehdaspäällikölle mahdollisuuden arvioida tehtaan 

kykyä vastata vallitsevaan kysyntään ennustamalla mahdollisia tulevia vikaantumisia 

tuotantolaitteissa. Tämä tarjoaa lisäksi työnjohdolle ja tuotannonsuunnittelulle 

mahdollisuuden arvioida kapasiteetin riittävyyttä omalla alueellaan ja ohjata kuormitustaan 

kunnossa oleville koneille, mikäli jonkin alueen koneista havaitaan olevan rikkoutumassa. 

Tällä tavoin vikaantumassa olevan koneen kuormitusta voidaan laskea asteittain syntyvien 

vaurioiden minimoimiseksi, ennen kuin tarvittava huolto tai korjaus saadaan suoritettua.  

 

Konetiedon seurantajärjestelmiä tarjoavia yrityksiä löytyy Suomesta useita ja yleensä 

tarjottujen ratkaisujen tavoitteena on räätälöidä tarjoamansa ratkaisut asiakkaan toiveiden ja 

tarpeiden mukaisesti. Tämän vuoksi kunnonvalvonta ja käyttäjähavaintojen kirjaaminen on 

mahdollista yhdistää osaksi yhtä järjestelmää. Usein mukaan tarjotaan lisäksi OEE-

mittausta, jolla voidaan mitata koneen tai tuotantolaitoksen suorituskykyä. OEE-

mittauksessa seurataan tuotannon käyttöastetta, laadullista suorituskykyä, sekä 

valmistettujen kappaleiden valmistustehokkuutta. Tarkempi kuvaus OEE-arvon 

rakentumisesta on esitetty aiemmin tässä tutkimuksessa osana TPM:n mukaista 

kunnossapitoa. Nämä kaikki yhdessä tarjoavat kohdeyritykselle keinot oman 

tuotantolaitteistonsa ennustavaan kunnon ylläpitoon, oman tuotantolaitoksensa 

suorituskyvyn seurantaan ja kehityskohteisiin. (Vuopala 2017; Laitinen 2017). 

 

Koneturvallisuuden osalta jatkotutkimuskohteina voidaan nähdä esimerkiksi 

koneturvallisuuden kehitystä seuraavien mittareiden kehittäminen ja mittareista saatujen 

tulosten analysoiminen. Tällä tavoin voidaan arvioida koneturvallisuustarkastuksiin liittyvän 

suunnitelman toteutumista ja onnistumista sekä arvioida yrityksen koneturvallisuuden tilan 

kehittymistä. Tämän tutkimuksen aikana aloitettiin myös toinen tutkimus riskienarviointia 

koskien. Tämän tutkimuksen ja riskienarvointiin liittyvän tutkimuksen tulosten ja 

havaintojen vertailu mahdollistaa yhteneväisyyksien ja poikkeavuuksien analysoinnin ja 

hyödyntämisen. Analyysin pohjalta voidaan tehdä päätelmiä TTT-toiminnan hallinnasta ja 

yhdistää mahdollisesti molemmissa tutkimuksissa luotuja menetelmiä kehittää toimintaa 

niin riskienarvioinnissa, kuin koneturvallisuudessakin.  
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Erityisen tärkeänä jatkotutkimuskohteena voidaan pitää ISO 45001 -standardin tuomia 

muutoksia yrityksen nykyiseen ja OHSAS 18001 (2007) -standardin edellyttämään 

toimintaan nähden. ISO 45001 -standardi tulee viralliseksi turvallisuusjohtamisjärjestelmän 

standardiksi muiden johtamisjärjestelmästandardien ympäristöjärjestelmän kehittämiseen 

laaditun ISO 14001 (2015) -standardin ja laatujärjestelmän kehittämiseen laaditun ISO 9001 

(2015) -standardin rinnalle. Näillä näkymin ISO 45001 -standardin julkaisu ajoittuu vuoden 

2018 alkupuolelle. Yrityksen näkökulmasta standardin mukaisen johtamisjärjestelmän 

sertifioiminen ajoittuu kuitenkin todennäköisesti aikaisintaan vasta vuoden 2020 alkuun, 

johon asti OHSAS 18001 (2007) -standardin sertifikaatti on voimassa Hyvinkään 

komponenttitehtailla. ISO 45001 -standardin lähtökohdat ja tavoitteet tulevat olemaan ovat 

pitkälti samanlaisia, kuin OHSAS 18001 (2007) -standardin asettamat tavoitteet ja 

lähtökohdat toiminnalle. (ISO 45001 2016; ISO 45001 Occupational health and safety 2017, 

s. 1–4). ISO 45001 -standardin tuomien muutosten tutkiminen ajoissa ennen sertifiointia 

antaa mahdollisuuden tehdä ISO 45001 -standardin edellyttämät muutokset 

suunnitelmallisesti ja huolellisesti. OHSAS 18001 (2007) -standardin mukaisen toiminnan 

omaksuminen osaksi yrityksen toimintaa vähentää kohdeyrityksessä tehtävää työtä 

mahdollisen ISO 45001 -standardin sertifioimisen yhteydessä. 

 

Jatkokehityskohteena konetiedon ja yrityksen tuotantolaitteiston hallitsemiseksi voidaan 

pitää tietoa keskittävää sovellusta tai käyttöliittymää, jonka avulla tietoa etsivä henkilö 

saadaan ohjattua oikeaan paikkaan tietoa hakiessaan. Tiedon sijaitessa intranetissä, 

YourKonecranes-portaalissa ja lukuisissa erilaisista kansioissa halutun tiedon löytämiseen 

menee usein kauan aikaa ja sen löytäminen on vaikeaa. Koneelle ominaisten tietojen 

kokoaminen tutkimuksessa luodulle perustietolomakkeiden ylläpidolla helpottaa uusien 

työntekijöiden perehdyttämistä ja tutustumista koneeseen, jolla työskentely aloitetaan. Tällä 

tavoin myös kansioissa oleva oleellinen päivittäisessä työssä tarvittava tieto saadaan koottua 

kansioista sähköiseen muotoon kaikkien saataville.  

 

Tutkimuksen aikana aloitettiin konetietoa keskittävän käyttöliittymän kehittäminen, joka 

keskittää konetietoa ja luo visuaalisen käyttöliittymän tuotantolaitoksen koneisiin liittyvän 

tiedon hallintaan. Käyttöliittymä pohjautuu tehtaiden layoutiin ja koneen todellisen sijaintiin 

tuotantolaitoksessa. Käyttöliittymän kautta luodaan pääsy eri tietokannoissa sijaitsevaan 

tietoon, jolloin tuotantolaitteisiin liittyvän tiedon hallinta helpottuu. Lisäksi käyttöliittymän 
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toimii valvontajärjestelmänä koneturvallisuustarkastusten suorittamiselle. Käyttöliittymään 

on luotu hälytysjärjestelmä, joka huomauttaa käyttäjää tarvittavasta 

koneturvallisuustarkastuksesta. Käyttöliittymän kehitystä suositellaan jatkettavaksi vielä 

tutkimuksen jälkeen. Vaikka tutkimuksen aikana aloitettua käyttöliittymää ei otettaisi 

tulevaisuudessa aktiiviseen käyttöön, se voi toimia esimerkkinä konetiedon hallintaan 

luotavasta sovelluksesta tai kunnonvalvontajärjestelmästä. 

 

Tutkimuksen aikana aloitetusta konetiedon hallintaan kehitetystä käyttöliittymästä on 

esitetty havainnollistava kuvaus kuvassa 23. Koneet näyttäytyvät käyttöliittymässä tehtaan 

layoutiin asetettuina painikkeina ja niiden vieressä olevat punaiset ruudut kuvaavat sitä, että 

edellisestä koneturvallisuustarkastuksesta on liian kauan aikaa. Ruutu voi olla myös 

keltainen, jolloin se viestii koneelle varattavan tarkastuksen lähestyvän tai vihreä, jolloin 

koneen turvallisuustarkastuksesta on kunnossa. 

 

 

Kuva 23. Kuvakaappaus konetiedon hallintaan kehitettävästä käyttöliittymästä. 

 

Käytännössä koneisiin liittyvien dokumenttien hallinnointiin voidaan hyödyntää esimerkiksi 

jo yrityksen käytössä olevaa SharePoint-alustaa, joka on Microsoftin verkkopohjainen 

ryhmätyöskentelyyn tarkoitettu sovellus. Tämä tarjoaa ryhmille mahdollisuuden hallinnoida 
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koneisiin liittyviä dokumentteja, sekä eri henkilöiden oikeuksia kyseisiin dokumentteihin. 

Oikeuksia voidaan tarvittaessa myös rajata niin, että vain tiettyjen dokumenttien ylläpidosta 

vastuulliset henkilöt ovat oikeutettuja muokkaamaan niitä. SharePointia voidaan pitää 

sopivana alustana tiedonhallintaan, sen mukautuvuuden ja hallinnoinnin muokattavuuden 

vuoksi. Tämän lisäksi yrityksen nykyinen intranet on rakennettu SharePoint-alustalle, jonka 

myötä koko yrityksen henkilöstöllä tulisi olla ainakin käyttäjätunnukset sovellukseen. 
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8 YHTEENVETO 

 

 

Tutkimuksessa tutkittiin Konecranes Oyj:n Hyvinkään vaihdetehtaan ja telalinjan keinoja 

hallita tuotannon koneisiin liittyvää tietoa ja kykyä hallita koneturvallisuuttaan OHSAS 

18001 (2007) -standardin määrittelemällä tavalla. Lähtökohtana tutkimukselle oli kehittää 

konetiedon hallintaa tehtailla ja selvittää, mitä tietoa jo kerätään ja jääkö jotain oleellista 

tietoa keräämättä. Tutkimusmetodina käytettiin aineistotriangulaatiota, jossa tutkimuksen 

aineisto koostui yrityksen tietokannoista, haastatteluista ja tehtaalla tehtävästä 

havainnoinnista 

 

Tutkimuksessa havaittiin, että tuotantolaitteisiin liittyvä tieto jakautuu useaan eri 

tietokantaan. Tästä johtuen tiedon hallinta on vaikeaa ja työlästä. Koneturvallisuuden 

hallinnassa havaittiin selviä puutteita OHSAS 18001 (2007) -standardin ja lakien asettamien 

vaatimusten osalta. Tarkastukset eivät ole ajan tasalla ja korjaavia toimenpiteitä 

turvallisuuspoikkeamien suhteen on tehty vain vähän. Kunnossapitoon liittyvän 

suunnitelman epämääräisyys ja selkeän strategian puuttumisen vuoksi kunnossapidon ja 

siihen liittyvän tiedon hallinta on vaikeaa. Myös koneturvallisuuden osalta dokumentaation 

hallinnassa havaittiin haasteita. Tiedon hajautuneisuuden lisäksi koneturvallisuuden ja 

tiedonhallinnan yhtenä haasteena havaittiin epäselvä tai puutteellinen vastuunmääritys.  

 

Ratkaisuksi vastuunmäärityksen laatimiseen ehdotetaan RACI-matriisia. 

Koneturvallisuuden tilan kehityskohteiden selvittämiseksi tarvitaan tarkka suunnitelma 

tarkastusten päivittämisestä. Lisäksi koneturvallisuustarkastuksien suhteen tehtyjen 

korjaavien toimenpiteiden dokumentointia tulisi kehittää.  Jatkokehityskohteina 

kunnossapidon osalta voidaan pitää kunnonvalvontajärjestelmän suunnittelua ja 

yksityiskohtaisen kunnossapitostrategian laatimista. Käyttäjähavaintojen hyödyntämiseksi 

havaintojen kirjaaminen ja tarkastelu käyttäjäkunnossapitosovelluksen kautta on 

suositeltavaa. QR-koodien onnistunut hyödyntäminen tiedonhallinnassa vaatii kuitenkin 

vielä jatkokehitystä. Lisäksi tutkimusta ISO 45001 -standardin tuomista muutoksista on 

suositeltavaa tehdä etukäteen, jotta tuleviin muutoksiin voitaisiin reagoida ajoissa. Useaan 

tietokantaan jakautunut tieto voidaan tulevaisuudessa yhdistää yhdellä käyttöliittymällä, 

jonka kautta on pääsy eri tietokannoissa sijaitsevaan, koneeseen liittyvään tietoon. 
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