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mahdollistaa oikea-aikaisen saneeraustoiminnan. Tässä tutkimuksessa selvitetään Helsingin 

seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Viikinmäen jätevedenpuhdistamon 

toiminnanohjausjärjestelmän tuottaman laitehankintatiedon yhteensovittamista 

omaisuudenhallinnan elinjaksoajatteluun, joka on osa ISO 55000 -standardisarjan mukaista 

strategisen omaisuudenhallinnan kokonaisuutta. Elinjaksoajattelussa on tarkoitus huomioida 

fyysisen omaisuuden eri vaiheet suunnittelusta aina käytöstä poistoon asti. 

Kohdeorganisaation lähtötilanteessa omaisuuserien elinjaksomäärittelystä puuttui tietoja, 
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menetelmän tuloksia vertailtiin keskenään triangulaation keinoin. 
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Strategic maintenance and asset management increase organization's reliability, 

performance and risk management. Accurate knowledge of extensive equipment base 

enables timely renewal operations. This study investigates the coordination of equipment 

acquisition information generated by Helsinki Region Environmental Services authority's 

Viikinmäki wastewater treatment plant's ERP system with asset management lifecycle 

thinking, which is part of a strategic asset management package in accordance with the ISO 

55000 series of standards. Life cycle thinking is intended to take into account the different 

stages of physical assets, from design to decommissioning. In the initial situation of the 

target organization, there was no information on the definition of the life cycle of the assets, 

and the procurement system was not connected to the asset register in order to allocate costs. 

 

The research problem was approached through literature research, interview research, and 

data systems data analysis. Literature sources consisted of asset management standards, 

manuals, and research on the topic. Interviews were conducted as semi-structured thematic 

interviews with ten companies representing different industries. The data in the information 

systems consisted of the data of the target organization's ERP and procurement system. The 

results of these three methods were compared with each other by means of triangulation. 

 

As a result of the study, the target organization's ERP system and its use were developed to 

meet the objectives of asset management, taking into account the procurement system. At 

the same time, a reporting system was developed to support lifecycle thinking. Based on the 

data collected from literature sources and interview studies, it was decided to implement 

strategic measures in accordance with the current status of the target organization. If 

necessary, the developed measures can be extended to other functions and departments of 

the target organization. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan erilaisia standardeja ja toimintatapoja omaisuuden kestävän 

ylläpidon keinojen määrittämiseksi. Ikääntyvän omaisuuden hallinta ja saneeraukset tulee 

tapahtua mahdollisimman tehokkaasti ja suunnitelmallisesti, jotta toimintavarmuus ja 

riskienhallinta saadaan pidettyä hyvällä tasolla. Tarve tutkimukselle muodostui Helsingin 

seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) omaisuudenhallinnan nykytilan 

kartoituksessa. HSY on Suomen suurin vesi- ja ympäristöalan toimija, jonka tehtävänä on 

ylläpitää pääkaupunkiseudun vesihuoltoa, jätehuoltoa ja ympäristötietoa. Vesihuollon 

kokonaisuuden iso osa-alue muodostuu jätevedenpuhdistuksesta, johon sisältyy kaksi isoa 

jätevedenpuhdistamoa ja pääkaupunkiseudulle sijoittuvat jätevedenpumppaamot. Toiminta-

alue kattaa noin 1,2 miljoonaa asukasta. Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on Helsingissä 

sijaitseva pohjoismaiden suurin jätevedenpuhdistamo, mikä puolestaan tarkoittaa myös 

merkittävää laitekantaa ja fyysisen omaisuuden määrää. Nykytilan kartoituksessa havaittiin, 

että fyysisestä omaisuudesta ei ole saatavilla riittävästi tietoa, eikä omaisuuden 

ylläpitämiseksi ole sovittu yhteistä toimintatapaa organisaation sisällä. 

 

1.1 Tutkimusongelma 

Toiminnanohjausjärjestelmä on keskeisessä roolissa jätevedenpuhdistamon jokapäiväisessä 

operatiivisessa toiminnassa. Omaisuuteen liittyvien tietojen, kuten hankintatietojen tulee 

olla sidottuina vahvasti määritettyyn kohteeseen. Nykytilanteessa hankintatietojen 

kohdistaminen omaisuuserälle ei ole automatisoitua, eikä hankintoja voi toteuttaa suoraan 

toiminnanohjausjärjestelmästä. Kun taloustiedot eivät siirry hankintajärjestelmästä 

toiminnanohjausjärjestelmään, ei tietoja voida hyödyntää elinjakson aikaisen 

kustannusseurannan vaatimalla tavalla. Kustannustapahtumat on mahdollista syöttää 

manuaalisesti toiminnanohjausjärjestelmän oikeisiin kohteisiin, mutta tietojen käsin 

syöttäminen jättää tietoaukkoja. Tietojen käsin syöttäminen tarkoittaa myös saman 

toimenpiteen toteuttamista useampaan kertaan eri järjestelmissä. Tietoaukkojen takia 

elinjaksotarkkailu kustannusten näkökulmasta ei ole todenmukaista. Haasteellinen tietojen 

saatavuus aiheuttaa ongelmia kokonaisvaltaisessa strategisessa omaisuudenhallinnassa. 

Puutteellinen ja vaikeasti ylläpidettävä tieto vähentää myös omaisuudenhallinnan 

mielekkyyttä. 
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1.2 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kohdeorganisaation jätevedenpuhdistuksen 

omaisuudenhallinnan lähtökohdat ja muodostaa edellytykset strategisen 

omaisuudenhallinnan suunnitelman tekemiseksi. Suunnitelma on osa kansainvälisen 

standardisoimisjärjestön (ISO) ISO 55000 -standardisarjan vaatimuksia, jossa keskitytään 

muun muassa omaisuudenhallinnan elinjaksoajatteluun. Strategisen suunnitelman avulla 

fyysisen omaisuuden hallinta saadaan järjestelmälliseksi ja hallituksi kokonaisuudeksi. 

Lisäksi suunnitelman avulla päästään käsiksi omaisuuden ikäjakaumiin ja kunnon 

ylläpitokeinoihin. Strateginen omaisuudenhallinnan suunnitelma tukee organisaation pitkän 

aikavälin tavoitteita, ja kertoo, kuinka omaisuutta on tarkoitus ylläpitää. Elinjaksoajattelun 

keinoja hyödyntämällä on myös tarkoitus budjetoida tulevaisuuden saneerausinvestointeja 

ja muodostaa tukea budjetin perustelemiseksi organisaation johdolle. 

 

Laitehankintatieto ja laitteelle määritelty elinjaksotieto on myös yksi strategisen 

omaisuudenhallinnan suunnitelman tärkeä osa-alue. Toiminnanohjausjärjestelmän ylläpito 

on haasteellista, koska tiedot eivät siirry järjestelmään automaattisesti 

hankintajärjestelmästä. Laitteiden hankinta- ja korjauskustannukset löytyvät 

hankintajärjestelmästä. Tehokkaan omaisuudenhallinnan kustannustiedot on yhdistetty 

elinjaksoajatteluun, jolloin pystytään havainnoimaan saneeraustarve, laitteiden suorituskyky 

ja niihin liittyvät riskit. Järjestelmällistä tietojen käsittelyä hankaloittaa se, että laitteita 

hankitaan usean eri henkilön toimesta, ja asennetun laitteen käyttöönottoajankohdasta ei ole 

välttämättä tietoa saatavilla. Nämä elinjaksoihin liittyvät tiedot on syötettävä 

omaisuuseräkohtaisesi toiminnanohjausjärjestelmään. Prosessin ylläpitäminen ja 

kehittäminen edellyttää säännöllistä elinjaksotietojen seurantaa. Tässä tutkimuksessa 

etsitään ratkaisuja elinjaksoajattelun mahdollistamiseksi yhdistämällä hankintaan ja 

kunnossapitoon liittyviä omaisuustietoja.  

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen aineisto muodostuu kirjallisuuslähteistä, haastatteluista ja kohdeorganisaation 

käytössä olevista tietojärjestelmistä. Aineistoa analysoidaan laadullisin menetelmin 

vertailemalla hyväksi todettuja käytänteitä eri tutkimusaineistot huomioiden. Tutkimus 

toteutetaan kolmen toisistaan riippumattoman tutkimusmenetelmän triangulaationa, joiden 

välillä toteutetaan vertailua: Puolistrukturoitu haastattelututkimus, kirjallisuustutkimus ja 
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tietojärjestelmien datan hyödyntäminen esimerkkinä realistiset parannusmahdollisuudet 

tunnistaen. Haastatteluista poimitaan parhaiksi todetut käytänteet, joita hyödynnetään 

kohdeorganisaation omaisuudenhallinnan menetelmien kehittämisessä. 

Haastattelututkimukset on toteutettu kymmeneen eri yritykseen, jotka edustavat 

kemianteollisuutta, vesihuoltoa, metalliteollisuutta, energiateollisuutta, sähkönjakelua ja 

kantaverkkoa. Haastattelut ovat teemahaastatteluita, joissa noudatetaan liitteen 1 mukaista 

haastattelurunkoa. Haastattelut kohdistuvat eri toimialan yrityksiin, joissa fyysinen 

omaisuus on tärkeässä asemassa. Haastateltavat tarkastivat haastatteluista muodostuneen 

puhtaaksi kirjoitetun tutkimusaineiston. Haastateltavien henkilöiden työtehtävät liittyivät 

kohdeorganisaation kunnossapitoon ja omaisuudenhallintaan.  

 

Kirjallisuuslähteet muodostuvat pääasiallisesti standardeista, kunnossapidon aineistoista, 

omaisuudenhallinnan käsikirjoista, kansainvälisistä tutkimuksista ja tutkimusartikkeleista. 

Tutkimuksessa on keskitytty erityisesti vesihuollon omaisuudenhallinnan artikkeleihin. 

Tutkimuksessa hyödynnetään myös kohdeorganisaation tietojärjestelmien tuottamaa 

olemassa olevaa dataa. Tietojärjestelmien tuottaman datan hyödyntäminen tutkimuksessa 

auttaa nykytilan hahmottamisessa ja strategisten tavoitteiden asettamisessa. Triangulaation 

muodostaman kokonaisuuden avulla toteutetun tutkimuksen pohjalta valitaan 

soveltuvimmat elinjaksoajatteluun liittyvät toimintatavat jätevedenpuhdistuksen 

kunnossapidossa. 

 

1.4 Rajaukset 

Kohdeorganisaation kunnossapidon toimintoja on jätevedenpuhdistuksen, 

vedenpuhdistuksen ja vesihuoltoverkkojen osastoissa. Tässä tutkimuksessa keskitytään 

jätevedenpuhdistuksen kunnossapidon omaisuudenhallinnan toimintoihin. Tutkimuksessa 

käsitellään toiminnanohjausjärjestelmää ja hankintajärjestelmää tasolla, joka kattaa myös 

vedenpuhdistuksen, sillä kummallakin osastolla on samat tietojärjestelmät käytössä. 

Tutkimuksessa esille tulleet asiat ja tulokset ovat laajennettavissa myös muihin vesihuollon 

toimintoihin Suomessa ja tarvittaessa myös muihin teollisuuden laitoksiin toteutettujen 

määrittelyiden perusteella. 

 

Tutkimuksessa muodostuvat strategiset tavoitteet kohdistetaan laitoksen prosessiteknisiin 

kokonaisuuksiin, jotta käsittely on selkeästi rajattu. Tutkimuksessa hyödynnetään yhtä 
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jätevedenpuhdistamon jälkiselkeytysallaskokonaisuutta esimerkinomaisesti. 

Prosessikokonaisuudella tarkoitetaan laitteistokokoonpanoja, jotka toiminnallaan 

vaikuttavat samaan prosessin tulokseen. Toiminnanohjausjärjestelmä pitää sisällään paljon 

dataa fyysisestä omaisuudesta kohdeorganisaation eri laitoksissa, joten rajauksen tekeminen 

yhden laitoksen tiettyyn prosessikokonaisuuteen on perustelua sen helpon laajentamisen 

ansiosta. Rajatusta alueesta toteutetaan selkeä kokonaisuus, joka laitehankintatietojen ja 

elinjaksoajattelun avulla tukee strategisen omaisuudenhallintasuunnitelman toteutusta 

standardin vaatimuksia noudattaen. 

 

1.5 Tutkimuskysymykset 

Päätutkimuskysymys on: 

• Miten jätevedenpuhdistuksen laitehankintatietoa voidaan hyödyntää 

elinjaksoajattelussa? 

 

Tutkimuksessa vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin, jotka ovat johdettuja 

päätutkimuskysymyksestä:  

• Millä tavalla jätevedenpuhdistuksen kunnossapidon tulisi toimia, jotta menetelmät 

mahdollistaisivat omaisuudenhallinnan elinjaksoajattelun?  

• Mitä asioita jätevedenpuhdistuksen kunnossapidon tulisi huomioida edistääkseen 

omaisuudenhallinnan standardien mukaista toimintaa?  

• Kuinka visualisoida dataa tietojärjestelmistä omaisuudenhallinnan edistämiseksi 

jätevedenpuhdistuksessa? 

 

1.6 Tutkimuksen rakenne 

Olen tässä luvussa kertonut lyhyesti tutkimuskysymyksistä ja tutkimukseni tavoitteista. 

Seuraavassa luvussa kerron omaisuudenhallinnasta standardien ja omaisuudenhallinnan 

käsikirjojen näkökulmasta. Kirjallisuuskatsauksessa huomioidaan myös vesihuollon 

esimerkit ja kunnossapidon näkökulmat. Kolmannessa luvussa käsittelen tutkimuksessa 

hyödynnetyt metodit, joiden avulla tuloksia selvitettiin. Neljännessä luvussa kerron 

haastattelututkimuksien tuloksista yrityskohtaisesti. Neljännen luvun lopussa käsittelen 

haastatteluiden yhteenvedon, ja muodostan jätevedenpuhdistuksen nykytilaan pohjautuvan 

näkemyksen muualla hyväksi todettujen käytänteiden hyödyntämisestä. Luvussa viisi 

analysoidaan tarkemmin jätevedenpuhdistuksen omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon 
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nykytilaa hyödyntämällä eri tietojärjestelmien dataa. Luvussa kuusi määritellään 

toimenpiteet jätevedenpuhdistuksen elinjaksoajattelun mahdollistamiseksi hyödyntäen 

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon järjestelmädataa. Luvussa seitsemän pohditaan 

tutkimuksen tuloksia ja sisältöä. Kahdeksannessa luvussa kerrotaan tutkimuksen 

johtopäätökset ja lopuksi yhdeksännessä luvussa toteutetaan tutkimuksen yhteenveto. 
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2 OMAISUUDENHALLINTA JA KUNNOSSAPITO 

 

 

Tässä kappaleessa tutkitaan kirjallisuuslähteitä omaisuudenhallinnan standardisoimiseksi 

kunnossapidon toiminta huomioiden. Kirjallisuuslähteiden avulla vastataan 

tutkimuskysymyksiin:  

• Mitä asioita jätevedenpuhdistuksen kunnossapidossa tulisi huomioida edistääkseen 

omaisuudenhallinnan standardien mukaista toimintaa?  

• Millä tavalla jätevedenpuhdistuksen kunnossapidon tulisi toimia, jotta menetelmät 

mahdollistaisivat omaisuudenhallinnan elinjaksoajattelun?  

 

Kirjallisuuslähteet muodostuvat standardeista, omaisuudenhallinnan käsikirjoista, 

tieteellisistä artikkeleista ja tutkimuksista. 

 

2.1 Omaisuudenhallinta 

Hyvää omaisuudenhallintaa tavoitellaan omaisuudenhallintajärjestelmällä, joka on koko 

organisaatiota koskeva johtamisjärjestelmä. Fyysisen omaisuuden hallinta ja kunnossapito 

ovat useimmiten kunnossapitoyksiköiden, investointiyksiköiden ja 

omaisuudenhallintayksiköiden yhteinen tehtävä. Strategiat omaisuudenhallinnan 

ylläpitämiseksi ovat merkittävässä roolissa, kun yrityksessä työskentelevä henkilömäärä ja 

ylläpidettävä laitekokonaisuus ovat suuria. Omaisuudenhallinta onkin koko organisaation 

yhteinen tavoite, aina ylintä johtoa myöten. Omaisuudenhallinnan käsikirjassa on sanottu, 

että yrityksessä työskentelevillä henkilöillä on oltava selkeä näkemys siitä mitä on tarkoitus 

tehdä (strategia), mitä on tarkoitus saavuttaa (tavoitteet) ja millä aikavälillä (Woodhouse 

2017, s. 3). Edellä mainittujen asioiden tulisi selvitä omaisuudenhallinnan strategiasta, tai 

strategisesta omaisuudenhallinnan suunnitelmasta. Omaisuudenhallinnan 

johtamisjärjestelmällä, sekä siihen sisältyvillä strategioilla ja suunnitelmilla on tavoitteena 

ohjata suunnittelua, kunnossapitoa, hankintoja, käyttöä, uudistamista, omaisuudesta 

luopumista, sekä taloutta ja omaisuuteen liittyvää tiedonhallintaa (Paavilainen 2019, s. 2). 

 

Omaisuudenhallinta on erittäin suunnitelmallista, ja vaatii onnistuakseen hyvän 

perustietämyksen omistetun fyysisen omaisuuden tilasta. Tilalla tarkoitetaan kuntoa, 

suorituskykyä, sijaintia ja ikää. Fyysisen omaisuuden tilan selvittäminen ja 
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kunnossapitotarpeen määrittäminen hallitaan kokonaisuudessaan tietojärjestelmätasolla. 

Tiedonhallinnan avulla saadaan tuettua päätöksentekoprosesseja ja perusteltua oleelliset 

saneerausinvestointitarpeet. (BS EN 16646 2014, s. 15.) 

 

2.2 Omaisuudenhallinnan standardisarja 

ISO 55000 -standardisarjan, johon kuuluvat standardit ISO 55000, -55001, -55002 ja -

55010, on tarkoitus ohjata yrityksiä omaisuudenhallinnan prosessien rakentamiseksi. 

Standardit itsessään ovat tulkittavissa helposti monella eri tavalla, joten tämän takia 

standardien rinnalle on tehty useita erilaisia käsikirjoja, joiden avulla yrityksiä ohjataan 

rakentamaan omaisuudenhallinnan prosesseja täsmällisemmin. Tässä luvussa käsitellään 

standardeihin pohjautuvia omaisuudenhallinnan keinoja ja eri omaisuudenhallinnan 

käsikirjoja.  

 

ISO 55000 -standardissa kerrotaan omaisuudenhallinnan yleiskuvauksesta, periaatteista ja 

termeistä. Kyseinen kansainvälinen standardi ISO 55000:2014 on vahvistettu suomalaiseksi 

kansalliseksi standardiksi. Standardissa esitetään yleiskuvaus omaisuudenhallinnasta ja 

omaisuudenhallintajärjestelmästä. Samassa dokumentissa kerrotaan standardien ISO 55001 

ja 55002 taustalla oleva perusajatus. (SFS-ISO 55000 2014, s. 6.) 

 

ISO 55000 -standardi tarjoaa tukea tahoille, jotka haluavat parantaa organisaationsa 

omaisuudenhallintajärjestelmää ja omaisuuden arvon hyödyntämistä. Organisaation 

toimialalla tai koolla ei ole väliä, vaan sama standardi toimii ohjenuorana kaikissa 

tapauksissa. (SFS-ISO 55000 2014, s. 8.) Tähän standardiin viitataan myös useissa 

toimialakohtaisissa omaisuudenhallinnan ohjedokumenteissa, kuten kuntainfran 

omaisuudenhallinnan pikaoppaassa (Alatyppö & Paavilainen 2016). Standardin 

tarkoituksena on kuitenkin keskittyä fyysiseen omaisuuteen, mutta sitä voidaan tarvittaessa 

hyödyntää myös muun tyyppiselle omaisuudelle, kuten inhimilliseen pääomaan. 

Omaisuudenhallinnalla pyritään pitämään hallittu tasapaino toimenpiteiden ja suorituskyvyn 

välillä, riskitekijät huomioiden, siten että viranomaisten vaatimukset ja yrityksen toiminta 

eivät kärsi. Organisaation pyrkiessä riskiperusteiseen ja tavoitteelliseen 

omaisuudenhallintaan, voidaan saavuttaa seuraavanlaisia hyötyjä, kuten ISO 55000 on 

listattu: 

• Taloudellisen suorituskyvyn paraneminen 
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• Omaisuuteen liittyvien päätöksentekoprosessien tietoon perustuminen 

• Riskien hallitseminen  

• Palveluiden ja tuotoksien parantuminen 

• Yhteiskuntavastuullisuuden osoittaminen 

• Vaatimustenmukaisuuteen liittyvien vastuullisuuksien osoittaminen 

• Sidosryhmien keskuudessa parempi maine 

• Kestävän kehityksen mahdollistaminen organisaatiossa 

• Suorituskyvyn tehostuminen. (SFS-ISO 55000 2014, s. 8.)   

 

Omaisuudenhallintaan liittyy erilaisia käsitteitä, kuten omaisuus, elinikä ja elinjakso. 

Omaisuus käsittää kohteet, asiat ja kokonaisuudet, joista on arvoa organisaatiolle. Eliniällä 

tarkoitetaan aikaväliä omaisuuden luomisesta sen romuttamiseen. Elinjaksolla puolestaan 

tarkoitetaan aikaväliä, kun havaitaan omaisuuden tarve, aina omaisuuden romuttamiseen 

asti. Elinjaksoon voidaan myös sisältää omaisuuden romuttamiseen tai poistoon liittyvien 

velvoitteiden hallinta. (SFS-ISO 55000 2014, s. 12.)  

 

PSK Standardisointiyhdistys ry:n (PSK) PSK 6201 -standardissa on määritelty elinjakson 

käsite lähes samalla tavalla kuin ISO 55000 -standardissa, ja kerrottu elinkaaren olevan 

käytetty usein synonyyminä elinjaksolle. Elinkaari viittaa suoraan valmistajan liikkeelle 

laskeman tuotteen olemassaoloon, eli kuinka kauan tehdas valmistaa kyseistä tuotetta, joka 

ei varsinaisesti ota kantaa fyysiseen omaisuuteen omistajanäkökulmasta. Elinjaksoa 

suositellaan käytettäväksi omaisuuteen liittyvissä taloudellisissa laskelmissa, joten siksi 

termiä on käytetty myös tässä tutkimuksessa. (PSK 6201 2014, s. 11.)  

 

Omaisuudenhallintajärjestelmän käyttöönottoa on kuvattu standardissa ISO 55000 tärkeäksi 

organisaation strategiseksi päätökseksi (SFS-ISO 55000 2014, s. 16). Omaisuudenhallinnan 

on tarkoitus muodostaa selkeät tavoitteet ja roolit henkilökunnalle koko organisaation 

sisällä. Tavoitteita seurataan organisaation yhteisesti sopimalla tavalla. 

Omaisuudenhallinnan tavoitteiden tulee olla linjassa organisaation tavoitteiden kanssa. 

Omaisuudelle asetettujen tavoitteiden ylläpitämiseksi täytyy elinjakson aikainen 

kunnossapito olla varmistettu. Jatkuva seuranta ja parantaminen ovat tärkeässä asemassa 

omaisuuden ylläpidossa. (Alatyppö & Paavilainen 2016, s. 4.) 
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Omaisuudenhallintajärjestelmän käyttöönoton on todettu olevan työlästä, mutta sen on 

todettu tuottavan hyötyä jo laatimisen varhaisessa vaiheessa. Säästöt riskien pienentämisestä 

ja prosessien parannuksista ovat usein merkittäviä. Omaisuudenhallinnan kehittämisen 

kanssa on hyvä edetä vaiheittain. (Paavilainen 2019, s. 3.) 

 

Standardissa ISO 55000 on todettu, että omaisuudenhallinta on tietokeskeistä ja vaatii usein 

uusia tietoteknisiä järjestelmiä. Järjestelmien uudistamisprojektit ja omaisuuden 

elinjaksoajattelun kehittäminen tuovat mahdollisuuksia yhtenäistää organisaation 

toimintamalleja. Omaisuuden arvon ja toteutettavien tarpeiden havainnoiminen edesauttaa 

organisaation ylimmän johdon työtä, jotta strategiset tavoitteet saavat konkreettista tukea. 

Omaisuudenhallintajärjestelmän on tarkoitus tukea pitkän aikavälin päätöksentekoa ja 

kestävän kehityksen toimenpiteitä. (SFS-ISO 55000, s. 16.) Kohdeorganisaation osalta 

toiminnanohjausjärjestelmän ja hankintajärjestelmän uudistamisprojekti mahdollistaa 

omaisuudenhallinnan tietokeskeisen kehittämisen. 

 

2.3 Strateginen omaisuudenhallinnan suunnitelma 

Strateginen omaisuudenhallinta on omaisuudenhallintajärjestelmän lopputulos. 

Johtamisjärjestelmä tarjoaa jäsennellyn lähestymistavan menettelyjen ja prosessien kautta, 

joilla pyritään saavuttamaan poliittinen/objektiivinen/strateginen aikomus. 

Omaisuudenhallinnan politiikka kertoo yleisellä tasolla, kuinka yritystasolla toimitaan 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Objektiivinen lähestymistapa kuvastaa mitä millekin asialle 

tehdään ja miksi. Strateginen lähestymistapa omaisuudenhallinnalle voi olla kaikkea 

lainsäädännöllisten vaatimusten täyttämisestä omaisuuden suorituskyvyn ja kustannusten 

optimointiin. Strategisen omaisuudenhallinnan tarkoituksena on mahdollistaa jatkuvan 

parantamisen keinot, joiden avulla toimintaa kehitetään oikeaan suuntaan. (Quick 2007, s. 

98.) 

 

Omaisuudenhallintasuunnitelmaan dokumentoidaan organisaation keinoja soveltaa 

omaisuudenhallintaa, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan. Strategisen suunnitelman avulla 

ohjataan tavoitteiden asettamista sekä kuvataan omaisuudenhallintajärjestelmän rooli, jotta 

asetetut tavoitteet saavutetaan. Tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä on organisaation 

rakenteiden huomioiminen, jotta riittävä asiantuntemus ja tuki ovat saatavilla. Jatkuva 

parantaminen ja riskienhallinta ovat toistuvasti esillä strategisen omaisuudenhallinnan 
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suunnittelussa ja ylläpidossa. Suunnitelma määritellään kattamaan omaisuuden koko elinikä. 

Omaisuudenhallintasuunnitelmassa tulisi olla esitettynä kaikki omaisuudelle tehtävät 

toimenpiteet siten, että niissä on esitetty mitattavissa olevat tavoitteet, kuten aikataulu ja 

resurssit. Omaisuudenhallinnan suunnitelmallisuus ja tavoitteet tukevat taloudellisten 

tilanteiden arviointia. (IAM handbook 2017, s. 6.) 

 

Tilanteissa, joissa organisaatio ulkoistaa omia omaisuudenhallintaan liittyviä toimintojaan, 

on huomioitava, että toiminnasta muodostuvat tiedot on edelleen säilytettävä omissa 

järjestelmissä. Ulkoistamistilanteista muodostuu usein monimutkaisia ja lisätyötä 

aiheuttavia toimintoja omaisuudenhallintaan liittyen. Omaisuudenhallinnan suorituskykyä 

on arvioitava riittävän usein, jotta havaitaan poikkeavuudet asetettuihin tavoitteisiin. 

Arviointeja voi suorittaa säännöllisillä auditoinneilla. Toimenpiteitä prosessin 

parantamiseksi joudutaan todennäköisesti tekemään jatkuvasti havaittujen poikkeamien 

korjaamiseksi. Mahdollisten poikkeamien toteaminen vaatii ehkäiseviä toimenpiteitä 

poikkeamien välttämiseksi. Parannuksista muodostuvat riskit on arvioitava aina ennen 

niiden tekemistä. (SFS-ISO 55000 2014, s. 24.) 

 

Standardin ISO 55001 mukaan organisaation on laadittava, dokumentoitava ja ylläpidettävä 

omaisuudenhallintasuunnitelmansa, jotta omaisuudenhallinnan tavoitteet voidaan saavuttaa. 

Suunnitelmien täytyy olla yhteneviä omaisuudenhallintapolitiikan ja strategisen 

omaisuudenhallinnan suunnitelman kanssa. (SFS-ISO 55001 2014, s. 16.) 

 

Standardissa ISO 55001 on listattu asiat, jotka pitää määrittää tai dokumentoida, jotta 

omaisuuden hallinnan tavoitteet voi saavuttaa: 

• Mitkä ovat organisaation kriteeristöt ja menetelmät päätöksenteolle ja priorisoinnille 

• Mitkä ovat toimintatavat ja prosessit omaisuuden elinjakson aikaiselle ylläpidolle 

• Mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi 

• Mitä resursseja tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi 

• Määritetään vastuuhenkilöt 

• Asetetaan ajalliset tavoitteet toimenpiteiden valmistumiselle 

• Määritellään arviointiperusteet lopputulokselle 

• Mille aikavälille omaisuudenhallintasuunnitelman on tarkoitus vaikuttaa 

• Onko omaisuudenhallintasuunnitelmalla muita seurauksia 
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• Määritetään omaisuudenhallintasuunnitelmalle katselmointiväli 

• Luodaan prosessit, kuinka käsitellään omaisuudenhallintaan liittyviä riskejä ja 

mahdollisuuksia ajan kulumisen aiheuttamien muutoksien myötä 

o Uhkien ja haavoittuvuuksien havaitsemiseksi 

o Riskien ja mahdollisuuksien arvioimiseksi 

o Omaisuuden merkittävyyden määrittämiseksi 

o Riskien ja mahdollisuuksien käsittelemiseksi. (SFS-ISO 55001 2014, s. 16.) 

 

Kuntainfran omaisuudenhallinnan pikaoppaassa on mainittu kohdassa 2.1 strategisen 

suunnan määrittämisen lähtökohdat. Pikaoppaan (Alatyppö & Paavilainen 2016, s. 8) 

mukaan ennen omaisuudenhallintatyön aloittamista pitää määritellä seuraavat asiat: 

• ”Omaisuussalkun sisältö (koostuu esimerkiksi kaduista, silloista ja puistoista), 

• Omaisuudenhallintajärjestelmässä käsiteltävät suunnitelmat, toiminnot ja prosessit 

(miten omaisuutta hallitaan, vuosisuunnitelmat ja palveluntuottamisen mallit), 

• Aiottu kehitystaso (kukin omaisuuserä voi olla eri kehitysvaiheessa) sekä 

• Omaisuudenhallintajärjestelmän tärkeimmät sisäiset ja ulkoiset rajapinnat (kuten 

johtamis- ja tietojärjestelmät). ” 

 

Omaisuudenhallinnan kannalta hankintoihin liittyvät päätöksenteon prosessit vaikuttavat 

omaisuuden koko elinjakson aikaiseen toimintaan. Hankintoja tehtäessä on huomioitava 

mahdollinen laitteen tai komponentin kestävyys ja luotettavuus vallitsevissa olosuhteissa. 

Oikeiden materiaalien valinta oikeisiin ympäristöihin on tärkeää silloin kun hankitulla 

omaisuudella halutaan saavuttaa pitkä elinjakso. Pitkä elinjakso tukee taloudellista etua, 

koska silloin laitetta ei tarvitse korvata uudella tai korjata. Kuvassa 1 on esitetty esimerkki 

päätöksentekoprosessista, jonka avulla on tarkoitus saavuttaa optimaalinen päätös. (WEF 

2018.) 
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Kuva 1. Päätöksenteon prosessit. Käännetty lähteestä (Vladeanu & Matthews 2018). 

 

2.4 Omaisuudenhallintajärjestelmä 

Standardeissa ISO 55000, ISO 55001 ja ISO 55002 puhutaan omaisuudenhallintaa 

käsittelevästä hallintajärjestelmästä, eli omaisuudenhallintajärjestelmästä. 

Omaisuudenhallintajärjestelmään liittyvistä vaatimuksista kerrotaan standardissa ISO 

55001, ja ISO 55002 -standardissa annetaan ohjeita omaisuudenhallintajärjestelmän 

suunnittelusta ja soveltamisesta. (SFS-ISO 55000 2014, s. 6.) 

 

Omaisuudenhallintajärjestelmälle tulee olla määriteltynä riittävät resurssit sen luomiseksi, 

ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Lisäksi vaaditaan riittävät resurssit järjestelmässä 

määriteltyjen tavoitteiden täyttämiseksi. Standardissa ISO 55001 on korostettu myös 

tiedonkulun merkitystä sellaisissa tapauksissa, joissa henkilö voi osaltaan vaikuttaa 

ylläpidettävään omaisuuteen. Omaisuuden kunnossapitoon vaikuttavien henkilöiden tulee 

olla tietoisia omaisuudenhallintapolitiikasta, ja kuinka omalla toiminnalla voidaan parantaa 

ylläpidettävän omaisuuden tilaa. Lisäksi tulee ymmärtää, mitä seurauksia voi olla 

omaisuudenhallinnan vaatimuksien noudattamatta jättämisellä. (SFS-ISO 55001 2014, s. 

18.) 

 

Omaisuudenhallinnan tietovaatimukset ovat yksi merkityksellinen asia, johon organisaation 

on määriteltävä omat vaatimuksensa. Huomioon otettavia seikkoja ovat: Tunnistettavat 

riskit, roolit, vastuut, prosessit ja tiedonkulku. Merkityksellistä on myös, kuinka tiedon 

saatavuus ja sen laatu vaikuttavat päätöksentekoon. Tiedonhallintaprosesseja on 

ylläpidettävä, ja organisaation on määriteltävät vaatimukset hyödynnettävälle tiedolle 
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omaisuudenhallinnassa. Tietojen yhdenmukaisuus ja jäljitettävyys on varmistettava 

viranomaisvaatimusten osoittamalla tasolla. (SFS-ISO 55001 2014, s. 20.) 

 

Omaisuudenhallinnan kannalta on merkittävää suorittaa riittävää seurantaa ja mittarointia 

säännöllisin väliajoin. Mitä seurataan, millä validoidaan tulokset, milloin mittaus 

toteutetaan, milloin tuloksia arvioidaan ja analysoidaan? Omaisuuden toiminnan tasoa ja 

tilaa on raportoitava. Kaikki raportointi- ja analysointitulokset on säilytettävä riittävällä 

tasolla sidosryhmävaatimukset huomioiden. (SFS-ISO 55001 2014, s. 24.) 

 

Omaisuudenhallinnan havaittujen poikkeamien käsittelystä ja ylläpidosta on säilytettävä 

dokumentit jäljitettävyyden ja toimenpiteiden todistamisen mahdollistamiseksi. 

Poikkeamien välttämiseksi organisaatiolla on oltava keinot mahdollisten häiriöiden 

havaitsemiseksi ja mahdollisuus toteuttaa sen pohjalta ehkäisevät toimenpiteet. Jatkuvan 

parantamisen on oltava osana organisaation toimintaa. (SFS-ISO 55001 2014, s. 28.) 

 

Omaisuudenhallintajärjestelmän rajat on määriteltävä selkeästi, jotta sen soveltamisala 

saadaan kohdistettua oikealle tasolle organisaatiossa. Soveltamisalaan liittyen on 

tarkasteltava: omaisuustyyppien yhdisteltävyyttä toimialakohtaisesti, huomioitava kaikki 

olennainen omaisuus, yksiköiden rajat, toimipaikkojen rajat ja sopimukselliset rajat. (SFS-

ISO 55002 2018, s. 12.) 

 

Omaisuudenhallintajärjestelmän katselmointi on hyvä aloittaa omaisuudenhallinnan 

politiikasta. Tämän jälkeen organisaation on laadittava strateginen omaisuudenhallinnan 

suunnitelma, joka on yhdenmukainen omaisuudenhallinnan politiikan kanssa. Kumpikin 

edellä mainituista on laadittava dokumentoituna tietona. (SFS-ISO 55002 2018, s. 13.) 

 

Kehittynyt omaisuudenhallinta on käsite, joka muodostuu ennustavasta mallintamisesta, 

riskien hallinnasta ja optimoiduista päätöksentekotekniikoista omaisuuden elinjaksojen ja 

niiden pitkän aikavälin talousvaikutusten määrittämiseksi. Suunnitelmallisuudessa tulee 

huomioida eri tasot strategisella-, taktisella- ja operatiivisella tasolla. Strateginen 

omaisuudenhallinta pitää sisällään suorituskyvyn, riskin ja kustannukset elinjaksot 

huomioiden. Yhdistämällä omaisuudenhallinnan eri tasot, saadaan aikaiseksi 
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kolmiulotteinen malli käsittämään strategisen omaisuuden hallinnan tekijät (kuva 2). 

(Schulting & Alegre 2009.) 

 

 

Kuva 2. Strategisen omaisuuden hallinnan ulottuvuudet. Käännetty lähteestä (Alegre 2007). 

 

Strategisen omaisuudenhallinnan eri ulottuvuudet ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. 

Omaisuuden hallinnan näkökulmasta on muistettava kaikki eri ulottuvuudet, jotta 

johtamisjärjestelmä huomioidaan strategiselta tasolta aina operatiiviseen tasoon asti. 

Strategiset päätökset ovat pitkän, taktiset keskipitkän ja operatiiviset lyhyen aikavälin 

toimintaa. Jokainen päätös on johdettava, huomioitava suunnittelussa ja tiedon on oltava 

saatavilla. Kaikilla omaisuudenhallinnan toimilla on vaikutuksensa suorituskykyyn, 

riskeihin ja kustannuksiin. (Schulting & Alegre 2009.) 
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2.5 Kunnossapito 

Kunnossapidon tavoitteena on hallita fyysisen omaisuuden elinjakso, jotta toiminnan 

vaatimat tavoitteet voidaan saavuttaa. Kunnossapito vastaa omaisuuden osa-alueista, 

hankinnan tarpeesta, käyttöiän yli, romutukseen saakka. (Asset Management Council 2014, 

s. 7.)  

 

Seuraavassa on esitetty keskeisiä asioita omaisuudenhallinnasta, joiden avulla saa 

perusnäkemyksen omaisuudenhallinnan tavoitteista ja tarpeista: 

• Jos et pysty vastaamaan peruskysymykseen fyysisestä omaisuudesta, organisaatio 

ottaa merkittävän riskin, johon liittyy mahdollisesti haitallisia taloudellisia 

vaikutuksia. 

• Organisaation on tärkeää tietää mitä omistaa, tunnistaa omaisuuden kunto ja 

järjestelmän osa-alueet, jotka ovat kriittisimpiä palvelutavoitteiden saavuttamiseksi, 

ja hallita sen mukaisesti järjestelmien investointiprioriteetteja. 

• Organisaation on tunnistettava kuinka hallita järjestelmän vikaantumisen seuraukset 

elinjaksosuunnittelun hallitsemiseksi ja suunnittelemiseksi. 

• Omaisuudenhallintasuunnitelma voi olla suhteellisen yksinkertainen. Se yhdistää 

tapaa jakaa tietoa asiakkaiden kanssa siitä, miten organisaatio ymmärtää 

järjestelmävaatimuksensa, järjestelmiin liittyvät riskit, keinot vastata haasteisiin ja 

paljonko toimenpiteet maksavat. 

• Lopuksi strategisella tasolla jokaisella järjestelmällä tulisi olla ymmärrys siitä, mitä 

taloudelta vaaditaan itsensä ylläpitämiseksi. Kustannuksien kehittyminen on 

kyettävä perustelemaan sellaisella keinolla, että kaikki saavuttavat yhteisen 

näkemyksen asiasta. (Allbee & Bryne 2007.) 

 

Omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnan kannalta on merkityksellistä tietää 

seuraavat asiat, jotta laitoskokonaisuuden hallinta on ylläpidettävissä. 

• Mitä varoja laitos omistaa? 

• Missä varat sijaitsevat? 

• Millaisessa kunnossa omaisuus on? 

• Mikä on omaisuuden arvo? 

• Mitä toimia vaaditaan seuraavaksi? 

• Milloin toimia vaaditaan? 
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• Paljonko toimenpiteet maksavat? 

• Kuinka toimenpiteet rahoitetaan (NASSCO 2018, s. 25.) 

 

Kunnossapitotöiden hallinta jakautuu resursseihin ja työlajiluokitteluihin. Työlajiluokittelut 

mahdollistavat toiminnan laadun seurannan. Seurantaa voidaan toteuttaa töiden 

kappalemäärään, työtunteihin tai kustannuksiin perustuen. PSK 7501 työlajit on jaettu 

kahteen pääryhmään: Suunniteltu kunnossapito ja häiriökorjaukset. Standardoidun 

luokittelumenetelmän avulla kunnossapitotoimien dataa voidaan analysoida muodostamalla 

KPI-mittareita. KPI-mittareiden avulla saadaan seurattua muun muassa tuotantojärjestelmän 

luotettavuutta, vertaamalla esimerkiksi häiriökorjaustöiden suhdetta suunnitellun 

kunnossapidon työmäärään. (PSK 7501 2010, s. 4–8.) 

 

2.6 Omaisuuden kunnon ja toimivuuden seuranta 

Kunnossapitotoimien osuus fyysisen omaisuuden elinjakson ylläpidossa on merkittävä. 

Optimaalisten kunnossapitotoimien avulla omaisuuden elinjaksoja saadaan ylläpidettyä 

pitkään, ja samalla tuetaan kestävää kehitystä vähentämällä materiaalin ja energian 

kulutusta. (Takata et al. 2004.) 

 

Huoltotoimenpiteitä voidaan toteuttaa usealla eri keinolla, esimerkiksi: Aikaan perustuvat 

huoltotoimenpiteet, kuntoon perustuvat toimenpiteet, häiriökorjaus, luotettavuuskeskeiset 

huollot ja riskiin perustuvat huoltotoimet ja tarkastukset. Hankittavien laitteiden osalta 

kannattaakin kiinnittää huomiota huollettavuuteen, jotta elinjakson ylläpitomahdollisuudet 

ovat olemassa ja puoltavat kestävää kunnossapitotoimintaa. (Takata et al. 2004.) 

 

Prosessissa olevien laitteiden vikaantumista ja seisokkeja pitää välttää ehkäisevillä 

kunnossapitotoimilla. Ennakkohuoltojen puutteella on tapana lisätä korjauskustannuksia. 

Samalla kun vikaantumisten määrä kasvaa, tuottavuus voi laskea ja ympäristöriskit kasvavat. 

Ehkäisevillä kunnossapitotoimilla pystytään pitämään laitteet hyvässä kunnossa, ja vältytään 

odottamattomilta vioilta ja vaurioilta, ja samalla säästetään korjauskustannuksissa. 

Taulukossa 1 on esitetty erilaisten kunnossapitotoimien periaatteet. (Hernández-Chover et 

al. 2020, s. 216.)  
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Taulukko 1. Kunnossapitostrategiat ja määritelmät. Käännetty lähteestä (Bumblauskas et 

al. 2017). 

  Korjaava Ehkäisevä Ennustava 

Määritelmä Korjaa tai 

korvaa 

tarvittavat 

komponentit. 

Huolto suoritetaan 

ennakkoon määritellyn 

aikataulun mukaan 

riippumatta laitteen 

kunnosta. 

Arvioi laitteen kunto 

suorittamalla säännöllinen 

tai jatkuvatoiminen 

kunnonvalvonta. 

Tavoite Tee 

korjaustoimet, 

jotta ehkäistään 

laitteen 

hajoaminen. 

Vähentää laitteen 

vikaantumisen 

todennäköisyyttä. 

Mitata laitteen tilaa useiden 

antureiden avulla, jotta 

huoltotoimenpiteen 

optimaalinen suoritus 

voidaan ennustaa. 

Maksimoidaan laitteen 

käyttö ja samalla 

vähennetään kustannuksia. 

Vahvuudet Vähentää 

kustannuksia, 

koska 

korjaustoimia 

tehdään aina 

kun tarve 

ilmenee. 

Vähentää laitteen 

vikaantumisen 

todennäköisyyttä 

keskittymällä 

oleellisiin 

komponentteihin. 

Vähentää kustannuksia, kun 

komponentit vaihdetaan 

vain silloin kun on 

todellinen tarve. 

Heikkoudet Voi lisätä 

seisokkeja 

joillain 

laitteilla. Voi 

vaatia 

ongelmanratkai

sukeinoja 

ongelman 

selvittämiseksi. 

Huoltotoimenpiteet 

saatetaan tehdä 

ennenaikaisesti, jolloin 

kustannukset 

lisääntyvät. 

Ennustustoimien 

kehittäminen on varsin 

monimutkaista ja vaatii 

paljon aikaa. 
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Taulukko 1 jatkuu. Kunnossapitostrategiat ja määritelmät. Käännetty lähteestä 

(Bumblauskas et al. 2017). 

 Korjaava Ehkäisevä Ennustava 

Esimerkki Moottorin hihnan 

vaihtaminen sitten kun 

se on merkittävästi 

vaurioitunut tai mennyt 

poikki. 

Auton öljyn vaihto 

kolmen kuukauden 

välein tai 5000 km 

välein, mikä on 

itseasiassa 

luotettavuuskeskeistä 

tai sääntöihin 

perustuva menetelmä. 

Öljyn laadun seuranta 

uudessa 

ajoneuvomallissa, 

joka laskee öljyn 

jäljellä olevan 

käyttöiän erilaisten 

parametrien avulla. 

 

Kunnossapitoprosessin tärkeimpiä avaintekijöitä ovat omaisuusdata, omaisuusrekisteri, 

kunto- ja kriittisyysluokittelut, kohdistetut huoltosuunnitelmat ja priorisointimenetelmät 

omaisuuden korjaamiseksi vauriotilanteissa. (Allbee & Bryne 2007.) Kriittisyyden 

luokittelemiseksi PSK 6800 -standardissa määritellään tarkasti laitetason 

kriittisyysluokittelu. Kriittisyyden määrittelyssä huomioidaan turvallisuusriskit, 

ympäristöriskit, tuotantovaikutukset, sekä korjaus- ja seurauskustannukset erilaisin 

painoarvoin. Turvallisuus ja ympäristöriskien painoarvon määräytyminen vaihtelee 

teollisuuden alan mukaan. Esimerkiksi kemianteollisuudessa ympäristö- ja 

turvallisuusriskien painoarvo on hyvin korkea verrattaessa muihin teollisuuden aloihin 

mahdollisten tuhoisten seurausten takia. (PSK 6800 2008, s. 7–11.)  

 

Jätevedenpuhdistamoiden puhdistustuloksen vaatimustason kasvaessa myös kunnossapidon 

vaatimukset kasvavat, koska häiriötilanteiden aiheuttamille puhdistustason heikentymisille 

on vähemmän pelivaraa. Suuret kunnossapitokustannukset heijastuvat yleensä suoraan 

jätevedenpuhdistamon tehokkuuteen parantaen jätevedenpuhdistamon tulosta (Hernández-

Chover et al. 2020). Kunnossapidon kustannukset vaihtelevat useimmiten välillä 15–25 % 

jätevedenpuhdistamon kokonaiskäyttökuluista (Wendland & Ozogus 2005). Usein 

ehkäisevien kunnossapitotoimien puute heijastuu nouseviin kunnossapitokustannuksiin 

häiriökorjausten määrän kasvaessa (Hernández-Chover et al. 2020). Kunnossapidon 

kustannukset saattavat ylittää kokonaisuudessaan alkuperäiset investointikustannukset koko 

puhdistamon käyttöiän aikana, koska kyseessä on pitkän aikavälin toiminta ja 
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infrastruktuurin olemassaolo on sidottu vahvasti tiettyyn sijaintiin (Hukka & Katko 2015). 

Optimaalisen tasapainon löytäminen kokonaiskustannusten hallitsemiseksi koko 

puhdistamon elinjakson ajaksi on merkittävä haaste (Westerhoff et al. 2005). Joissain 

edelleen käytössä olevista jätevedenpuhdistamoista optimaalinen käyttöikä on jo ylitetty, 

mikä näkyy merkittävänä käyttökustannusten nousuna. Jätevedenpuhdistamoiden 

suorituskyvyn avulla on rakennettu tilastollinen mallinnus laitoksen ylimitoitusasteen 

määrittämiseksi, joka huomioi puhdistetun jäteveden määrän, biologisen hapenkulutuksen 

(BOD) määrän prosessissa, kunnossapitokustannukset ja asukasvastineluvun (AVL). 

Jätevedenpuhdistamo on ylimitoitetussa tilassa, kun suunniteltu asukasvastineluku on 

isompi kuin todellinen. Aiheessa tehdyssä tutkimuksessa kunnossapidon kustannuksia 

laskettiin useiden jätevedenpuhdistamoiden kesken useiden vuosien ajalta. Taulukon 2 

tilastollisesti lasketut kunnossapitokustannukset eri skenaarioissa kertovat onko 

jätevedenpuhdistamo ylimitoitetussa tilassa laitoksen kunnossapitokustannuksiin 

verrattaessa. Korkeat kunnossapitokustannukset kuvastavat tilannetta, jossa 

jätevedenpuhdistamon kokoluokka on ylimitoitettu vaadittuun suorituskykyyn nähden. 

Kunnossapitokustannusten ollessa matalat tilanne on päinvastainen. Taulukon tilastoihin 

pohjautuvissa kustannuksissa ei huomioida lietteenkäsittelyä tai energiantuotantoa. 

Jätevedenpuhdistamo toimii tehokkaasti, kun laitoksen kokoluokka on mitoitettu lähelle 

asukasvastinelukua. Isommilla jätevedenpuhdistamoilla kunnossapitokustannukset ovat 

huomattavasti alhaisemmat puhdistetun jäteveden määrään nähden, eikä niissä ole 

havaittavissa merkittäviä kausivaihtelusta johtuvia kuormituspiikkejä. Kuormituspiikit 

aiheuttavat helposti häiriökorjaustoimenpiteitä pienemmillä jätevedenpuhdistamoilla.  

(Hernández-Chover et al. 2021.) 
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Taulukko 2. Tilastolliseen laskentamalliin perustuvat kunnossapitokustannukset eri 

skenaarioissa. Käännetty ja mukautettu lähteestä (Hernández-Chover et al. 2021) 

Jäteveden-

puhdistamon 

koko 

AVL Jätevettä 

puhdistettu 

(m^3/a) 

BOD 

poistettu 

(kg/a) 

Mitoitus Kunnossa-

pidon 

kustannukset 

(€/m^3) 

Iso (> 20 000 

AVL) 

47457 2556852 1066824 Alimitoitettu 0,0248 

Optimaalinen - 0,025 

Optimaalinen + 0,0258 

Ylimitoitettu 0,0267 

Keskikokoinen 

(2 000–20 000 

AVL) 

17275 550666 225693 Alimitoitettu 0,0547 

Optimaalinen - 0,0562 

Optimaalinen + 0,0577 

Ylimitoitettu 0,0592 

Pieni (< 2 000 

AVL) 

309 10950 6706 Alimitoitettu 0,2083 

Optimaalinen - 0,2141 

Optimaalinen + 0,2199 

Ylimitoitettu 0,2258 

 

Jätevedenpuhdistamon ylläpitokuluihin sisältyy käyttö-, kunnossapito- ja 

monitorointikustannukset. Saksassa sijaitsevien jätevedenpuhdistamoiden 

kulurakennetutkimuksen perusteella on saatu selville seuraavia tietoja. Ylläpidon osuus 

laitoksen kustannuksista voi saavuttaa jopa 50 % koko vuoden kuluista. 

Henkilöstökustannukset voivat olla noin 15 % isoissa yli 100 000 asukasvastineluvun 

laitoksissa, kun taas pienemmissä jätevedenpuhdistamoissa tämä osuus on korkeampi. 

Kunnossapidon kustannukset ovat yleensä 15–25 % koko laitoksen ylläpitokuluista. 

Sähköenergiankulutuksen osuus vaihtelee välillä 10–30 %. Puhdistusprosessista eroteltujen 

välpejätteen, hiekan ja lietteen jatkokäsittelystä aiheutuvat kustannukset voivat vaihdella 

välillä 15–50 %. Kemikaalit ja materiaalit puolestaan 5–7 %. Sekalaiset kulut muodostavat 

5–15 % kuluista. Puhdistusprosessin tyyppi ja jätevedenpuhdistamon kokoluokka 

vaikuttavat merkittävästi ylläpitokulurakenteeseen. Lietteen käsittely ja 

jätevedenpuhdistamon oma energiantuotanto lisäävät ylläpitokuluja, mutta vähentää lietteen 
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jatkokäsittelystä muodostuvia kuluja ja sähköenergiakustannuksia. (Wendland & Ozoguz 

2005.) 

 

Ehkäisevän kunnossapidon osuus omaisuuden ylläpidossa nousee aina merkittäväksi 

tekijäksi, kun mietitään toiminnan kustannusvaikutuksia. Häiriökorjausten määrä lähtee 

nousuun, jos ehkäisevän kunnossapidon määrä vähenee. Häiriökorjausten noustessa 

kustannukset alkavat nousta myös merkittävästi, koska ehkäisevä kunnossapito on 

edullisempaa ja helpommin toteutettavissa. Ehkäisevän kunnossapidon toimiessa pysyy 

laitoksen suorituskyky myös tehokkaana. (Hernández-Chover et al. 2020.) 

 

Laitteiden tilaa on mahdollista visualisoida seurantajärjestelmien kautta, ja toteuttaa 

mitatuista tuloksista ennustavan kunnossapidon vaatimaa tietoa. Automaation tai muiden 

mittausjärjestelmien tuloksien avulla voidaan toteuttaa dataa laskentakaavoihin pohjautuen, 

jotta kunnossapitotoimille saadaan informaatiota päätöksenteon pohjaksi. Ennustavaan 

kunnossapitoon käytettyjen mittareiden asteikko saadaan visualisoitua hyödyntämällä 

esimerkiksi asteikkoa 1-4 (1=hyvä, 2=varoitus, 3=hälytys ja 4=vaara), jossa asteikon 

mukaan tila on korostettu myös väriskaalaa hyödyntäen. Alueella 1–2 ei vielä tapahdu 

toimenpiteitä, mutta heti kun mittaustuloksien tuottama data siirtyy 3–4 alueelle, muodostuu 

mittausdatasta työtilaus tarkastelun piirissä olevalle laitteelle. Työtilauksen avulla 

toteutettavat toimenpiteet ehkäisevät laitteen vikaantumisen ennustaen tulevan vaurion. 

(Cómez de León Hijes et al. 2020.) 

 

Selkeällä visualisoinnilla ja raportoinnilla johto pystyy analysoimaan fyysisen omaisuuden 

ja kunnossapitotoimien suorituskyvyn helposti. Suorituskykymittareita (KPI) hyödynnetään 

isoissa organisaatiossa tuottamaan samankaltaista dataa eri toimipisteiden välillä, jotta 

suorituskyky ja taloudelliseen tilaan vaikuttavat asiat havaittaisiin selvästi. KPI-mittareilla 

seurataan esimerkiksi tavoitteellista kunnossapitolajien välistä suhdetta, jolloin huomataan 

häiriökorjausten määrän kasvu suhteessa ehkäisevään kunnossapitoon. 

Omaisuudenhallinnassa mittarin avulla seurataan esimerkiksi omaisuuden 

kuntoluokittelutietojen suhdetta, jotta huonokuntoisten määrä ei pääse nousemaan liian 

suureksi. Mittareille asetetaan organisaation yhteisesti sopimat raja-arvot, jotka ylittyessään 

hälyttävät henkilökuntaa. Huomaamalla asiat hyvissä ajoin, voi muutoksen tekeminen olla 

helpompaa ja taloudellisempaa, kuin suuren vikamäärän korjaaminen. Jos kustannusten 
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seuraaminen on mahdollista, voidaan niistäkin muodostaa KPI-mittarin. (Shohet & Nobili 

2015.) 

 

Turvallisuuden huomioiminen kunnossapidon osana on oleellinen asia, ja on käsitteenä 

hyvin erilainen kuin kustannustehokkuus. Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön (HSE) 

hyvän tilan ylläpitämiseksi fyysisen omaisuuden kunnossapito on helpommin 

mahdollistettu, ja siksi muodostaa oleellisen osan omaisuudenhallinnasta. HSE-ryhmän 

avulla on ohjattava työympäristöä valvomalla henkilöstön, koneiden ja laitteiden 

suorituskykyä. HSE asioita on käsiteltävä toiminnanohjausjärjestelmässä ja raportoitava 

yhdistämällä mahdollisesti tietoja useista eri lähteistä. (Hajipour et al. 2021.) 

 

Hyvän omaisuudenhallinnan myötä organisaation on tunnistettava seuraavia asioita 

omaisuudestaan: 

• Tunnistaa avainasemassa olevat varat 

• Tunnistaa toiminnan prosessit lohkokaavion 

• Tunnistaa liiketoiminnan ja prosessin kannalta kriittiset varat 

• Tunnistaa omaisuuserät ja niihin liittyvät ammattiosaajat 

• Omaisuuden käyttö 

• Toiminnan pullonkaulat 

• Rästityöt 

• Omaisuuden kunto. (Hastings 2015, s. 162.) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmästä on tultava ilmi merkityksellisten omaisuuserien 

rekisteritiedot. Tietoja voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä ja pääoman 

budjetoinnissa: 

• Omaisuuden tunnistetiedot 

• Kokoonpanoon liittyvät tiedot 

• Sijainti 

• Ikä 

• Omaisuuden kunto 

• Arvioitu jäljellä oleva käyttöikä 

• Kirjanpitoarvo 

• Vaihtokustannukset 
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• Viimeaikaiset historiatiedot esim. peruskorjaus tai päivityspäivä 

• Tunnetut ongelmat 

• Tunnetut suunnitelmat. (Hastings 2015, s. 162.) 

 

Omaisuuden kunnon luokittelumenetelmien avulla voidaan reagoida toimenpitein 

organisaation sopimalla tavalla. Riittävän nopeasti toimimalla varmistetaan laitteiden 

toimivuus ja työskentelyn turvallisuus. (Hastings 2015, s. 169.) 

 

Omaisuuden suunnitelmallista ylläpitoa varten tarvitaan elinjaksotietoja, joiden avulla 

voidaan tarkkailla yksittäisen omaisuuserän tilannetta: 

• Hankintavuosi, jolloin omaisuuserä hankitaan. Tieto kirjataan 

toiminnanohjausjärjestelmään. 

• Omaisuuden ikä, joka tulee selville toiminnanohjausjärjestelmästä. 

• Arvioitu käyttöikä. Suunnittelutasolla määritelty oletus omaisuuserän käyttöiäksi 

kyseisissä olosuhteissa. 

• Jäljellä oleva käyttöikä. Saadaan selville kaavalla: Omaisuuden ikä - Arvioitu 

käyttöikä. 

• Viimeinen voimassaolovuosi. Vuosi, jolloin arvioitu käyttöikä päättyy. 

• Hankinnan läpimenoaika. Aika, joka kuluu hankinnan suunnittelusta käyttöönottoon. 

• Hankintapäätösvuosi. Ajankohta, jolloin hankintapäätös pitää olla tehty, jotta 

käyttöönotto voidaan toteuttaa suunniteltuna ajankohtana hankinnan läpimenoaika 

huomioiden. (Hastings 2015, s. 175–176.) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmissä, on syytä esiintyä seuraavat tiedot: 

• Omaisuusrekisteri. Luettelo ylläpidettävistä omaisuuseristä, niiden huoltohistoria, 

kustannukset ja kuntoluokitus. 

• Arviointi ja kustannuslaskenta. 

• Budjetointi ja budjettiraportit. 

• Yhteys talousjärjestelmiin. 

• Huolto-ohjelmat. 

• Työtilaukset ja niiden hallinta. 

• Suunnittelu ja aikataulutus. 

• Varaosien ja kulutusosien hallinta. 
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• Toimittajatiedot ja ostot. 

• Tiedonkeruu ja raportointimahdollisuus. 

• Työhistoria kustannukset mukaan lukien. 

• Luotettavuus ja kustannusraportit. 

• Paikannusjärjestelmät. 

• Työtavat turvallisuus huomioiden. 

• Työkalujen ja laitteiden luettelot. 

• Henkilöstön resursointitiedot. 

• Hallintoraportit. (Hastings 2015, s. 224.) 

 

Omaisuudenhallinta on jatkuvaa parantamista. Melbournen vesi on nostanut esille 

avaintekijöitä kehittäessään omaisuudenhallinnan järjestelmiään ajan saatossa. Seuraavassa 

on nostettu esiin oppeja järjestelmää kehitettäessä: 

• Omaisuudenhallinnan tietojärjestelmät eivät ole omaisuudenhallintajärjestelmiä. 

Tietojärjestelmät ovat tärkeitä työkaluja, mutta eivät suoranaisia hallintajärjestelmiä. 

• Kehitetylle varainhoitojärjestelmälle ei riitä pelkkä hallinnointituki. Järjestelmää 

käyttöönotettaessa henkilöstöresurssit ovat tärkeitä. 

• Järjestelmän käyttö on hyvä aloittaa rajatulla tiedolla omaisuudesta ja lisätä 

tietosisältöä kohdennettujen tiedonkeruuohjelmien avulla ajan saatossa. 

• Vertailukehittäminen (eng. benchmarking) on tärkeää kohdennettuja 

parannusohjelmia kehitettäessä. 

• Parempi ymmärrys omaisuuden palvelutasosta (mukaan lukien ympäristö, 

turvallisuus ja laatu) parantaa merkittävästi kykyä tasapainottaa tuloksia, hintoja ja 

liiketoiminnan arvoa. (Quick 2007, s. 101.) 

 

Kuvassa 3 on esitetty omaisuudenhallinnan kehyksen elementit. Elementeistä hahmottaa 

helposti omaisuudenhallintaan liittyvät alueet, jotta ymmärretään eri osa-alueiden vaikutus 

toisiinsa. 

 



33 

 

 

Kuva 3. Omaisuudenhallintajärjestelmän kehyksen elementit. Käännetty lähteestä (LCE 

2021). 

 

Omaisuudenhallintaa kehitettäessä ja jatkuvan parantamisen mahdollistamiseksi, tulisi tehdä 

säännöllistä auditointia. Toisena keinona voidaan pitää myös kohdevertailuja. Auditoinnissa 

tarkastellaan oman kehitetyn järjestelmän noudattamista, kun taas kohdevertailuissa voidaan 

kohdentaa parannuksia ja edistää toimintaa jatkuvasti. Kohdevertailusta on saatu hyviä 

tuloksia, kun Melbournen vesi toteutti sen 2004. Kohdevertailun rakenne muodostui 

seuraavasti: 

• Yrityspolitiikka ja liiketoiminnan suunnittelu 

• Omaisuuden suunnittelu 

• Omaisuuden hankinta 

• Omaisuuden käyttö 

• Omaisuuden kunnossapito 

• Omaisuuden korvaaminen 

• Liiketoiminnan tukityökalut. (Quick 2007, s. 103.) 
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2.7 Omaisuudenhallinnan soveltaminen vesihuollossa 

Melbournen veden omaisuudenhallinnan esimerkissä on lueteltu heidän käyttämänsä 

seitsemän elementtiä.  

• Omaisuudenhallinnan politiikka: Korkean tason kuvaus veden, viemäröinnin ja 

vesijohtojen infrastruktuurin kunnon ylläpidosta ja seuraamisesta. Käytäntö ohjaa 

omaisuudenhallinasta vastaavia noudattamaan Melbournen veden 

kestävyysperiaatteita. Periaatteet on kuvattu omassa dokumentissaan Sustainable 

Water – A Strategic Framework. 

• Omaisuudenhallinnan strateginen rakenne: Tarjoaa yleiskatsauksen 

omaisuudenhallintajärjestelmästä, määrittelee omaisuudenhallinnan tavoitteet ja 

toimii väylänä politiikan ja omaisuuden hallinnan toiminnallisten näkökohtien 

välillä. 

• Omaisuudenhallinnan suuntaviivat: Suuntaviivat tarjoavat toiminnalliset ohjeet 

omaisuudenhallinnan tavoitteiden saavuttamiseksi suhteessa riskien tunnistamiseen 

ja hallintaan, strategiseen omaisuudenhallinnan suunnitelmaan, standardeihin, 

kunnossapitoprosesseihin ja tietojärjestelmiin. 

• Strateginen omaisuudenhallinnan suunnitelma: Määrittää omaisuuden 

suorituskykyvaatimukset, mitä täytyy tehdä vaatimusten saavuttamiseksi, ja kuinka 

palvelutasoja ylläpidetään. Strateginen omaisuudenhallinnan suunnitelma on 

omaisuudenhallinnan tärkein osa-alue. Omaisuusraportin tila linkittyy strategisen 

omaisuudenhallinnan suunnitelmaan ja tarjoaa tilannekuvan omaisuuden kunnosta ja 

riskiprofiilista. Keskeisenä raportointimekanismina omaisuuserien raportointi 

päivitetään säännöllisesti ja esitetään hallitukselle vuosittain. 

• Omaisuudenhallinnan prosesseja ja menettelyjä: Tarjoavat johdonmukaisen 

dokumentoidun rakenteen omaisuudenhallinnan toteuttamiselle. Prosesseja ja 

menettelyjä voidaan ohjata joko strategisen omaisuudenhallinnan suunnitelmalla tai 

suoraan omaisuudenhallinnan suuntaviivoilla. 

• Omaisuudenhallinnan ohjeet ja lomakkeet: Ovat työkaluja, joita käytetään 

omaisuudenhallintaan käytettyjen prosessien ja menettelyjen vaatimusten 

toteuttamiseen ja kirjaamiseen, ja ne ovat osa tiedonhallintajärjestelmää. 

Esimerkkejä ohjeista ja lomakkeista ovat paikkakohtaiset ohjeet tiettyjen varojen 
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korjaamiseen, omaisuuden tarkastusten tulokset tai suoritettujen aikataulutettujen 

huoltojen kirjaukset. (Quick 2007, s. 102–103.) 

 

Omaisuudenhallinnan strategian pohjalta on mahdollista toteuttaa tuloskortti, jota 

seuraamalla organisaatio pystyy ohjaamaan toimintaansa kohti tavoitetta. Tuloskortin sisältö 

kytketään strategian edellyttämiin vaatimuksiin. Tietojen etenemisestä saadaan tuotettua 

visuaalista informaatiota KPI-mittareiden muodossa. Niagaran putouksien kaupungin 

jätevesiverkostosta on laadittu esimerkkitapaus 2012, jonka on ensimmäinen toteutettu 

kokonaisuus. Tuloskortin kaltainen kokonaisuus KPI-mittaristolla tukee 

omaisuudenhallinnan yleisiä tavoitteita ja parantaa mahdollisuuksia ylläpitää kestävää 

operatiivista toimintaa. (Younis & Knight 2014.) 

 

Kanadassa ja USA:ssa on kohdattu merkittäviä haasteita jätevedenpuhdistamoiden 

kunnossapidossa, ja osassa kohteissa huoltotoimenpiteitä on jopa jätetty tekemättä. 

Osasyynä puutteellisiin kunnossapitotoimiin on vaatimuksien puute ja omaisuudenhallinnan 

suunnitelmallisuuden puute. Tilanne muodostuu lähitulevaisuudessa varsin ongelmalliseksi, 

kun huonojen tai erittäin huonossa kunnossa olevien jätevedenpuhdistamoiden 

kunnostamiseksi vaadittaisiin merkittävät määrät rahaa. Omaisuuden fyysisestä kunnosta ei 

ole ollut riittävää tietoa, joten rahoituksen saaminen on myös osoittautunut haasteelliseksi. 

Tilanne muodostuu kriittiseksi ajan kuluessa, kun jätevedenpuhdistamoiden toiminta ei enää 

välttämättä vastaa asetettuja vaatimuksia. Omaisuuden jatkuva kunnon seuranta on siis 

merkittävä tekijä jätevedenpuhdistamoissa, jotta tulevaisuuden investointitarpeiden 

suunnitteleminen on kestävällä pohjalla. Fyysisen omaisuuden hetkellistä tilaa 

mallinnettaessa luokitteluna voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia: Ei toimenpiteitä, huolla, 

kunnosta ja korvaa. (Kaddoura et al. 2020.) 

 

Kööpenhaminan energia- ja viemäriosaston (CESD) esimerkissä on tutkittu omaisuuden 

elinjaksoja ja ne on jaoteltu mallia varten eri tasoihin. Huomioimalla kaikki kuvassa 4 

esitetyt elinjakson tasot, saadaan omaisuudesta enemmän irti, ja sen avulla voidaan myös 

toteuttaa omaisuuden kannalta parhaat suunnitelmat. Elinjakson tasot huomioidaan 

riippumatta siitä, onko kyseessä yksittäinen omaisuuserä tai isompi kokonaisuus. (Elkjær 

2007, s. 226.) 
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Kuva 4. Elinjaksokustannuksen tasot. Käännetty ja mukautettu lähteestä (Elkjær 2007, s. 

226). 

 

CESD:n hyödyntämä elinjaksomalli hyödyntää omaisuuserien taloudellista elinjaksoa ja 

määrittelee suositellun uudelleeninvestoinnin, käytön ja kunnossapidon omaisuusluokittain. 

Malli kykenee tuottamaan tulevaisuuden kustannusnäkymät omaisuusluokista, joista kukin 

pitää sisällä samankaltaisia omaisuuseriä. Omaisuus luokiteltiin neljään eri pääluokkaan ja 

pääluokat on jaettu 27 omaisuusluokkaan. Kullekin omaisuusluokalle on toteutettu oma 

investointiprofiili. Malli huomioi kasvavat kustannukset omaisuuserälle, ja muodostaa 

investointitarpeen pohjautuen siihen tietoon. Kasvavat kustannukset tarkoittavat enemmän 

kunnossapidon ja käytön toimenpiteitä, kun omaisuuden kunto heikkenee. (Elkjær 2007, s. 

227.) 

 

Omaisuudenhallinnan uusimmassa teknisessä spesifikaatiossa ISO 55010 on kuvattu 

tarkemmin ei-taloudellisten ja taloudellisten tietojen yhtenäistämistä. CESD:n tekemässä 

mallissa on samoja osa-alueita kuin spesifikaatiossa on nostettu esille. Elinjakson aikana 

muodostuu hyvin erilaisia kustannuksia (suunnittelu, hankinta, erilaiset työkustannukset ja 

varaosat), jotka tulee olla tiedossa, jotta osattaisiin vastata omaisuuden omistamisen aikaisiin 

todellisiin tietoihin riittävän hyvin. Näiden tietojen avulla voidaan perustella tehtäviä 
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toimenpiteitä entistä paremmin, ja voidaan todentaa omaisuuden tuomat hyödyt 

organisaatiolle. (SFS-ISO/TS 55010 2020.) 

 

Kohdeorganisaation kannalta on oleellista huomioida strategisen omaisuudenhallinnan 

suunnitelmallisuus. Suunnitelmallisen toiminnan avulla hallitaan omaisuuteen liittyviä 

riskejä ja raportoituja tietoja voidaan hyödyntää päätöksentekoprosesseissa. Omaisuudelle 

tulee olla määriteltynä elinjakson aikaiset tavoitteet, jonka toteutumista voidaan seurata 

elinjakson aikana. Toteutuneiden kustannuksien jakautuminen tulee olla mahdollista selkein 

rajauksin, jotta operatiivisen toiminnan suorituskykyä voidaan arvioida. Kunnossapidon 

toiminnoille ja omaisuudenhallinnalle pitää määrittää strategiset tavoitteet dokumentoituna 

tietona. Tavoitteiden toteutumista tulisi seurata säännöllisesti KPI-mittareiden avulla.  
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3 TUTKIMUSMETODIT ELINJAKSOAJATTELUN HYVIEN KÄYTÄNTEIDEN 

TUNNISTAMISEKSI 

 

 

Tässä luvussa kuvataan käytettävät tutkimusmetodit. Tutkimuksen aihealue saa alkunsa 

omaisuudenhallinnan nykytilankartoituksesta, jossa todetaan puutteita 

jätevedenpuhdistuksen toiminnanohjausjärjestelmässä ja strategioissa. Elinjaksoajattelun 

mahdollistaminen hankintaprosessit huomioiden vaatii toiminnanohjausjärjestelmän datan 

ja omaisuudenhallinnan kirjallisuusaineiston tuntemista. Lisäksi muualla hyödynnettyjen 

hyvien käytänteiden tunteminen ja niistä oppiminen on hyödyksi omaisuudenhallinnassa. 

Omaisuudenhallinnan prosessien vertaileminen ja auditointi on mainittu tärkeänä 

menetelmänä myös omaisuudenhallinnan standardissa (SFS-ISO 55000 2014, s. 24). Edellä 

mainitun vuoksi tutkimuksessa päätetään toteuttaa triangulaatio valittujen lähestymistapojen 

avulla. Lähestymistapojen välillä toteutetaan vertailua verifioinnista kuvan 5 osoittaman 

kokonaisuuden mukaisesti. 

 

 

Kuva 5. Tutkimuksen muodostama triangulaatio. Mukauteltu (Eskelinen & Karsikas 2014, 

s. 71) perusteella. 
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Tutkimuksen ensimmäisenä vaiheena toteutetaan puolistrukturoitu 

teemahaastattelututkimus liitteen 1 rungon mukaisesti. Teemahaastattelu soveltuu hyvin 

tutkimukseen, jossa on tarkoituksena saada selville hyväksi todettuja käytänteitä. Teemat 

määritellään kunnossapidon ja omaisuudenhallinnan aiheista, joista osa nousee esille 

kohdeorganisaation toteuttamassa omaisuudenhallinnan nykytilan kartoituksessa.  

Kohdeyritykset valitaan tutkimukseen siten, että kokonaisuudesta muodostuu sopiva 

varianssi kansainvälistä ja paikallista toimintaa, sekä erilaisia toimialoja. Toimialat 

muodostavat kokonaisuutena isomman näkökulman jätevedenpuhdistamon sisältämistä 

prosessikokonaisuuksista. Toimialat ovat: Sähkönjakelu, kemianteollisuus, vesihuolto, 

metalliteollisuus ja energiateollisuus. Haastatteluihin osallistuvat henkilöt toimivat 

merkittävässä asemassa omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon tehtävissä. Haastatteluiden 

toteuttamisen yhteydessä esille nousevat vielä erikseen teema omaisuudenhallinnan 

standardin hyödyntämisestä toiminnassa, jonka tilanne vahvistetaan erikseen 

haastatteluaineiston tarkastuttamisen yhteydessä kohdeyrityksien edustajilla. Haastattelut 

toteutetaan koronatilanteen takia Teams-haastatteluina kymmenen eri yrityksen kanssa 

(aikavälillä 24.7.2020–23.10.2020). Haastatteluista kerätyt aineistot kirjoitetaan auki 

yrityskohtaisesti. Yhteenvetona taulukoidaan erikseen parhaat käytänteet 

omaisuudenhallinnassa tutkimuksen eri lähestymistapoihin verifioiden. Kuvassa 6 esitetään 

haastatteluiden luotettavuustekijät. 
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Kuva 6. Haastattelututkimuksen luotettavuutta määrittävät tekijät. 

 

Haastattelututkimuksen pohjalta saatavien tietojen perusteella saadaan parempi näkemys 

lähdekirjallisuuden tarkastelemiseen, kunnossapidon ja omaisuudenhallinnan standardeja 

hyödyntäen. 

 

Lähdedata omaisuudenhallinnan ja elinjaksoajattelun tutkimiseksi muodostuu 

kohdeorganisaation toiminnanohjausjärjestelmän, hankintajärjestelmän ja 

raportointijärjestelmän muodostamista tiedoista. Lähdedataa hyödynnetään rajaamalla 

tarkastelu toiminnanohjausjärjestelmässä olevaan Viikinmäen jätevedenpuhdistamon 

seitsemänteen jälkiselkeytysaltaaseen. Tietoa joudutaan etsimään myös 

hankintajärjestelmästä integraatiopuutteiden takia. Jätevedenpuhdistusosastolle 2019 

toteutetussa omaisuudenhallinnan nykytilankartoituksessa esiin nouseviin kehityskohteisiin 

kiinnitetään erityistä huomiota tutkimusta tehtäessä. 
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4 KUNNOSSAPIDON OMAISUUDENHALLINNAN KÄYTÄNTÖJEN 

VERTAILU 

 

 

Kunnossapidon omaisuudenhallinnan käytäntöjä tutkittiin tämän tutkimuksen aikana 

kymmenen eri yrityksen kanssa käytyjen haastatteluiden avulla. Yritykset valittiin 

tutkimukseen siten, että toimialoista ja markkina-alueista muodostuisi vaihtelua. 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna liitteen 1 mukaisen 

haastattelurungon avulla. Haastatteluun liittyvä liitteen mukainen teemasto toimitettiin 

haastateltaville ennen haastattelun toteuttamista. Haastateltavien kohdeyritysten toimialat 

ovat osittain referoitavissa jätevedenpuhdistukseen. Kolme yritystä edustavat 

jätevedenpuhdistusta, yksi vedenpuhdistusta, kaksi sähköverkkoyhtiöitä, kaksi 

energiantuotantoa, yksi kemianteollisuutta ja yksi metalliteollisuutta. Haastateltavat henkilöt 

työskentelevät kohdeyrityksen kannalta merkittävässä asemassa omaisuudenhallintaan ja 

kunnossapidon toimintoihin liittyen.   

 

Yrityksien kanssa käytyjen haastatteluiden avulla pyritään tunnistamaan 

kohdeorganisaatiolle soveltuvat menetelmät kunnossapidon ja omaisuudenhallinnan 

parantamiseksi. Haastatteluissa selvitettiin yrityksen organisaation rakenne ja koko, sekä 

täsmällisemmin hankintamenetelmät kunnossapidossa. Toiminnanohjausjärjestelmän ja 

hankintajärjestelmän välisten integraatioiden toteutuksia käytiin myös läpi. 

Omaisuudenhallinnan eri menetelmät olivat haastattelussa yhtenä osa-alueena, jossa käytiin 

läpi omaisuudenhallinnan strategioita ja elinjaksotarkastelutapoja. Lopulta haastattelun 

pohjalta saatiin yleiskuva tilanteesta ja mahdollisista toimista, joiden avulla yritykset 

edistävät omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toimintojaan. Laadun varmistamiseksi 

haastatteluista kirjoitettu kooste on tarkastutettu haastateltavilla. Seuraavat koosteet 

muodostuvat teemahaastatteluista esiin tulleista asioista. Haastattelun toteuttamisen jälkeen 

kysyttiin vielä täsmentävää tietoa mahdollisesta omaisuudenhallinnan standardien 

hyödyntämisestä lähitulevaisuudessa. 

 

4.1 Kohde 1: Fingrid Oyj 

Fingrid on Suomalainen kantaverkkoyhtiö, joka ylläpitää useita kantaverkkokohteita ja 

siirtolinjoja sähkön tuottajalta kuluttajalle. Asiakkaina toimivat jakeluverkkoyhtiöt, jotka 
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sitten toimittavat sähkön kuluttajille. Kantaverkko kattaa kokonaisuudessaan Suomen, aina 

naapurimaiden rajaliittymiin asti. Fingridin omaisuuden jälleenhankinta-arvo on 

kokonaisuudessaan 5,1 miljardia euroa. Voimajohdot ovat osuudeltaan 2,6 miljardia euroa 

kokonaisuudesta, sähköasemat 1,5 miljardia euroa, varavoima 0,5 miljardia euroa ja 

suurjännitetasavirtaomaisuus 0,5 miljardia euroa. Suurjännitetasavirtalaitteistot ovat 

tasasähköliittymiä Ruotsiin ja Viroon. 

 

Fingrid omistaa voimajohtoa 14 100 kilometriä Suomen laajuisesti. Toimialaan sisältyy 

myös sähköasemat, joita on yhteensä 120 kappaletta. Iältään ylläpidettävät kohteet ovat 

enimmillään 90 vuotta. Voimajohtojen elinkaari on 70 vuotta ja sähköasemien elinkaari on 

40 vuotta. Kantaverkon siirtovarmuus on 99,9999 %.  

 

Organisaatioltaan Fingrid on asiantuntijapainotteinen, eli omia asentajia ei ole. 

Henkilökuntaa yrityksessä on 380. Aluetoiminnoista vastaavat asiantuntijat kilpailuttavat 

urakoitsijat aina kerrallaan kolmeksi vuodeksi. Toiminnanohjausjärjestelmänä Fingrid 

käyttää Maximo nimistä ohjelmistoa, jossa käsitellään hankinnat ja kunnossapidon 

toiminnot. Omaisuudenhallinta käsitellään kokonaisuudessaan yhdessä järjestelmässä, joten 

integraatioiden määrä vähenee merkittävästi. Organisaatiossa on kuitenkin erillinen 

omaisuuden digitalisointi yksikkö, joka ylläpitää järjestelmää ja muita oleellisia integraatiota 

tarvittavilta osin. Maximoa käyttää pääasiallisesti sähköasema-asiantuntijat. 

Palveluntoimittajat raportoivat myös omat toimensa suoraan Maximoon, josta asiantuntija 

käy kuittaamassa tapahtumat laskutuskelpoisiksi.  

 

Kunnossapidettävän alueen laajuutena on koko Suomen kantaverkko, ja alueellinen 

palveluntoimittaja suorittaa kaikki tarvittavat huoltotoimenpiteet. Toimenpiteet perustuvat 

tilattuihin töihin ja vikojen kautta muodostuneisiin töihin. Lisäksi palveluntoimittajat 

suorittavat asemien kuntotarkastuksia ja johtotarkastuksia. Tarkastuksista ja toimenpiteistä 

muodostuu merkityksellistä dataa, jota hyödynnetään toimintavarmuuden ylläpidossa. 

Kunnossapitotarpeita tulee esille palveluntoimittajan havainnoista ja lisäksi 10 

vuotissuunnitelma pitää sisällään käyttöikään perustuvat saneeraustarpeen. 

Kunnonhallintaryhmä tekee päätökset kunnossapidon toimintaa ohjaavista päätöksistä, 

kuten ikääntyvien kokonaisuuksien saattohoitosuunnitelmista ja kunnossapitovaatimuksista. 
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Pidemmän aikavälin kunnonvalvontaa kehitetään sähköasemien kuntoa seuraavien 

anturointien avulla, joilla valvotaan virtarajoja ja ääntä. Tällä hetkellä noin 10 % 

sähköasemista on valvonnan piirissä. Fingridin tavoitteena on lisätä kaikki sähköasemat 

esineiden internetiä (IOT) hyödyntävän valvonnan piiriin vuoteen 2025 mennessä. 

Teemahaastattelun perusteella kävi ilmi, että IOT:n hyödyntämisen tarkoituksena on 

vähentää aikaan perustuvan huollon määrää, koska jaksotetun huollon tarpeellisuutta ei ole 

aina todettu välttämättömäksi. Uuden kunnonvalvonnan kehittäminen rahoitetaan jaksotetun 

kunnossapitotarpeen vähentämisestä muodostuneilla säästöillä.  

 

Hankintahintatietoja on saatavilla suuresta osasta laitteista. Teemahaastattelussa kävi ilmi, 

että sähköverkkoyhtiöiden laitteiden hinnat ovat reguloituja, joten laitekohtaiset hinnat ovat 

hyvin selvillä. Talousdataa esitetään Power BI nimisessä raportointiohjelmistossa, joka on 

yhteydessä suoraan Maximon kantaan. Lisäksi graafeja voidaan esittää Tableau-nimisessä 

ohjelmistossa. Kustannuksia voidaan kohdentaa suoraan laitetasolle, laitepaikka- ja 

kustannuskohdetasoille.  

 

Kunnossapidon ja omaisuudenhallinnan taustalla on ISO 55002 -standardin mukainen 

strateginen omaisuudenhallinnan suunnitelma, jonka tarkkojen määritelmien avulla 

toiminnasta on saatu systemaattista. Strateginen omaisuudenhallinnan suunnitelma on ollut 

edellytyksenä ISO 55001 -standardin sertifioimiseksi. Strategisen omaisuudenhallinnan 

suunnitelmadokumentissa on määritelty tarkkaan mistä omaisuus muodostuu, mitä tehdään, 

miten organisaatio on rakennettu, mitkä dokumentit ohjaavat toimintaa. Periaatteet 

hyväksyvät yrityksen hallitus, jotka on kuvattu yleensä hyvin yleisellä tasolla. Politiikka on 

tarkempi noin viiden sivun mittainen kuvaus, kuinka kunnonhallinnassa toimitaan, ja sen 

hyväksyy johtoryhmä. Ohjetasolla kerrotaan käytännönläheisemmin asiantutijatasolle 

toimintaohjeet. Riskien hallinta ja jatkuva parantaminen on omana osa-alueena 

dokumentissa, jossa ylläpidetään esimerkiksi toiminnan mittaustapoja ja kehitysasioiden 

esilletuomista. Fingrid järjestää vuosittain yksikönpäällikkötasoisen ”management review” 

tilaisuuden, jossa tarkastellaan toteumaa ja esille tulleita kehitysideoita, joita tulisi jalostaa 

pidemmälle toiminnassa.  

 

Teemahaastattelun lopussa keskusteltiin yleisesti hyvistä neuvoista, joita kannattaisi 

huomioida isojen kokonaisuuksien kunnossapidossa. Kunnossapidon 
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perusparannusprojektien osuus saattaa usein jäädä uudisinvestointien varjoon, jolloin 

kunnossapidon korjausvelan valvontaan on kiinnitettävä erityistä huomioita. Yleisesti 

häiriökorjauksien määrän suhteellinen osuus ehkäisevästä kunnossapidosta tulisi pitää 

maltillisena, ettei jossain kohtaa tilanne riistäydy käsistä. Jos kunnossapidon velka pääsee 

yllättämään, saattaa kustannukset kasvaa räjähdysmäisesti ja pelkät perusparannusprojektit 

eivät enää välttämättä riitä. Korjausvelan kasvu on yhteinen tekijä teollisuuden laitoksiin 

verrattaessa, kun kunnossapidettävät kokonaisuudet ovat laajoja ja riskitasot tulisi pitää 

maltillisina. 

 

4.2 Kohde 2: Turun Seudun Puhdistamo Oy 

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo sijaitsee Turun Kakolanmäessä. Turun seudun 

puhdistamo Oy (TSP) vastaa ja huolehtii Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista 

ja sen puhdistustuloksesta. Kyseessä on neljälinjainen mekaaniseen, kemialliseen ja 

biologiseen prosessiin perustuva kalliopuhdistamo, joka on käyttöönotettu vuonna 2008. 

Puhdistamolle kuuluu myös neljä siirtopumppaamoa ja niiden siirtolinjat. 

Jätevedenpuhdistamon asukasvastineluku on 300 000. Jätevedenpuhdistamo muistuttaa 

hyvin paljon kohdeorganisaation Viikinmäen jätevedenpuhdistamoa, mutta eroaa 

prosessiltaan merkittävästi siten, että lietettä ei mädätetä puhdistamon tiloissa. Lietteen 

mädätyksen ja jatkojalostuksen hoitaa Gasum Oy Topinojan biokaasulaitoksella. Liete 

linkokuivataan ja kuljetetaan rekoilla Topinojalle. 

 

TSP Oy:ssä on töissä yhteensä 12 henkilöä. Kunnossapito on ulkoistettu ja 

palveluntuottajalla Caverion Oy:llä on viisi henkilöä töissä jätevedenpuhdistamolla. 

Puhdistamolla ei ole erillistä hankintaorganisaatiota, joten henkilökunnasta jokainen voi 

tehdä hankintoja ja kaikki käyttävät toiminnanohjausjärjestelmää päivittäisessä työssään. 

Palveluntuottajat saavat toteuttaa myös hankintoja tarvittavilta osin tiettyyn euromäärään 

asti. Palveluntuottajien toiminta laitoksella perustuu sopimuksissa määriteltyihin asioihin ja 

toimintaa valvotaan säännöllisesti. 

 

Jätevedenpuhdistamolla on yhteensä noin 3500 laitetta ja ne muodostuvat mekaanisista-, 

sähkö-, automaatio- ja LVI-laitteista. Käytössä on Artturi niminen 

toiminnanohjausjärjestelmä, jossa hallitaan kaikki kunnossapidon omaisuudenhallintaan 

liittyvät asiat. TSP Oy:lle on laadittu kunnossapidon kriittisyysanalyysi, joka ohjaa toimintaa 
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kustannustiedon ja varaosasaatavuuden perusteella kriittiseksi määriteltyihin laitteisiin. 

Kriittisimmät laitteet ovat laitetoimittajan huolto-organisaation hoidossa. Laitoksella ei ole 

omia asentajia, joten ulkopuoliset toimijat ovat velvoitettuja myös käyttämään 

toiminnanohjausjärjestelmää. 

 

TSP Oy:llä ei ole käytössä erillistä hankintajärjestelmää. Hankinnoista muodostuneita tietoja 

ylläpidetään Artturissa manuaalisesti henkilökunnan toimesta. Palveluntuottajan on 

syötettävä tekemänsä hankinnat toiminnanohjausjärjestelmään, jotta laskutus voidaan 

toteuttaa. Tiedot löytyvät tämän ansiosta hyvin toiminnanohjausjärjestelmästä. Artturista ei 

ole integraatioita ulkoisiin järjestelmiin, vaan tarvittaessa voidaan käyttää järjestelmän omaa 

hankintaominaisuutta. Kustannusseuranta on mahdollista toiminnanohjausjärjestelmästä 

valitulla tasolla, riippuen miten tiedot on järjestelmään alun perin syötetty. 

Kustannuskohdistukset Artturissa määrittävät mille tilille merkityt kustannukset menevät. 

Toiminnanohjausjärjestelmässä on myös otettu huomioon projektien aikaiset aputyöt, jolloin 

kuukausittaisen raportin työriveiltä voidaan tarkastella projekteille kuluneiden aputöiden 

määriä, jotka poikkeavat normaalista kunnossapitotyöstä. Työtilauksilla näkyy aina 

eriteltynä ostetun työn ja materiaalin kustannukset. Kuukausittaiset työraportit tarkastetaan, 

ja toimitetaan taloushallinnon käsiteltäväksi, jossa tapahtuu manuaalinen täsmäytys 

laskutuksen kanssa. 

 

Kunnossapitotöiden yhteydessä laitteita huoltaneet henkilöt kirjaavat laitteiden kuntoon ja 

toimintaan oleellisesti vaikuttavat havainnot, esimerkiksi jos laite ei kykenisi nykykunnon 

puolesta suoriutumaan prosessin tarpeista kovinkaan pitkään. Isommissa huolloissa 

kirjoitetaan aina myös ylös seuraavassa huoltokerrassa huomioitavat asiat, jolloin budjetointi 

helpottuu. Laitoksen kriittisille kohteille on kunnossapidon palveluntuottajan puolesta 

toteutettu kunnonvalvontakierrokset, jossa kiinnitetään huomiota laitteiden toimintaan 

kahden viikon välein. Kiinteää IOT-kunnonvalvontalaitteistoa on tarkoitus kehittää yhdessä 

laitetoimittajien kanssa tulevaisuudessa. Kunnossapidon suunnitelmallisuus perustuu 

pitkälti ennakkohuoltojen kalenteri- ja käyntiaikamittariohjauksiin. Korjaustöiden osuus on 

maksimissaan 30 % kaikista töistä, eli toiminta on pääsääntöisesti ehkäisevään 

kunnossapitoon pohjautuvaa. Ehkäisevät huollot pohjautuvat kalenteriohjaukseen ja pieni 

osa huolloista pohjautuu käyntiaikoihin. Joidenkin laitteiden osalta huollot on todettu 

tarpeettomiksi, ja käyttöä jatketaan tarkoituksella vikaantumiseen asti. 
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Seurantaa tehdään säännöllisesti kuukausipalavereissa yhdessä palveluntuottajan kanssa. 

Kuukausittain tarkastellaan: Avoimet työtilaukset, kuitatut työtilaukset, uudet työtilaukset, 

ennakkohuoltotöiden rästien määrät ja kuitatut ennakkohuoltotyöt. Lisäksi toteutuneita 

kuluja seurataan kahden viikon välein ja vuositasolla. Kunnossapitostrategia, 

palveluntuottajan toimintasuunnitelma ja vuosikello päivitetään vuosittain. Tulevan vuoden 

isot toimenpiteet päätetään aina ennakkoon alkusyksystä, jolloin tarpeet on huomioitu 

budjetissa. Teemahaastattelun perusteella kävi ilmi, että TSP Oy:llä ei ole sertifioituna 

omaisuudenhallinnan ISO 55001 -standardia, mutta kunnossapidon toiminta noudattaa 

yleisesti eurooppalaisia kunnossapidon sertifioituja käytäntöjä. 

 

TSP Oy:ssä on tarkoitus lähivuosina panostaa omaisuudenhallinnan prosesseihin standardin 

ISO 55001 mukaisesti. Toistaiseksi sertifioinnista ei ole päätetty, mutta se tukisi hyvin 

yhtiön toimintoja ja omaisuudenhallintaa. 

 

4.3 Kohde 3: Aqua Palvelu Oy 

Lahti Aqua Oy toimii emoyhtiönä konsernissa, johon kuuluvat Aqua Palvelu Oy, Aqua 

Verkko Oy ja Labio Oy 60 % omistuksella. Lahti Aqua Oy:n tytäryhtiö Aqua Palvelu Oy 

jakaantuu kahteen eri päätoimintaan: Veden jakeluun ja tuotantoon, jätevedenpuhdistukseen 

ja viemäröintiin. Aqua Palvelu Oy pitää sisällään operoinnin ja kunnossapidon toiminnot. 

Kariniemen jätevedenpuhdistamo on yksi Lahti Aquan neljästä jätevedenpuhdistamosta, 

joka on kalliopuhdistamo, ja siten tyyliltään hyvin vertailukelpoinen Viikinmäen 

jätevedenpuhdistamoon. Puhdistamo on otettu käyttöön 1975, ja on Suomen vanhin vielä 

käytössä oleva kalliopuhdistamo. Ali-Juhakkalan, Nastolan ja Hämeenkosken 

jätevedenpuhdistamot ovat perinteisiä maan pinnalla olevia puhdistamoita, mutta eroavat 

kokoluokaltaan toisistaan. 

 

Aqua Palvelu Oy kunnossapitää jätevedenpuhdistamoita ja jätevesipumppaamoita. Töissä 

on SIA-asentajia, operaattoreita ja asiantuntijoita. Ostopalveluita on ollut käytössä vuodesta 

2019 mekaanisen kunnossapidon osalta. Kaikki henkilökunnasta käyttävät 

toiminnanohjausjärjestelmää ja voivat tehdä hankintoja hankintarajojen mukaisesti. 

Toiminnanohjausjärjestelmänä on käytössä Instan huoltokortisto. Kunnossapidettävän 

alueen laajuus Aqua Palveluissa ylettyy veden tuotannosta poistuvaan jäteveteen asti. 

Esimerkiksi Kariniemen jätevedenpuhdistamolla kunnossapidettäviä laitteita on noin 500 
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kappaletta, ja mittauksia on noin 300 kappaletta. Laitteet koostuvat mekaanisista-, sähkö-, 

automaatio-, LVI- ja ATEX-laitteista. Aikaisemmin järjestelmässä on ollut myös 

käsiventtiilit, mutta niiden listaamiseksi järjestelmään ei koettu suurta merkitystä, minkä 

vuoksi ne otettiin pois. Huolto ja korjaustoimenpiteiden suorittamiseksi käytetään paljon 

ostopalveluita. 

 

Kunnossapidon toimintaa seurataan pääasiallisesti ennakkohuoltojen avulla. Toteutuneita 

suoritteita seurataan, ja varmistetaan ettei huoltoja jää rästiin. Laitteiden kunnonvalvontaa 

tehdään myös operaattoreiden toimesta päivittäin. 

 

Hankinnat toteutetaan M-Filesin avulla, josta ei ole toteutettu integraatioita ulkoisiin 

järjestelmiin. Kustannuksia voidaan kohdistaa hyödyntämällä taloushallinnan tietoja, 

esimerkiksi laitostasolla ja ryhmätasolla. Omaisuuden ylläpidon suunnitelmallisuus perustuu 

Excelissä ylläpidettävään listaan, jonka perusteella toimia tehdään. Toteutuneita kuluja 

tarkastellaan kuukausitasolla. Toiminta vastaa hyvinkin paljon Viikinmäen 

jätevedenpuhdistamon nykytilan käytänteitä tältä osin. Teemahaastattelun perusteella kävi 

ilmi, että omaisuudenhallinnan elinjaksoajattelua hyödynnetään osittain, ja intressit 

hallinnan kehittämiselle ovat tulevaisuuden visiossa. 

 

4.4 Kohde 4: Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 

Jyväskylän seudun puhdistamo Oy (JSP) käsittelee Jyväskylän, Muuramen ja Laukaan 

jätevedet. Jätevedenpuhdistamoita ovat Nenäinniemen puhdistamo ja Korpilahden 

puhdistamo. Nenäinniemen puhdistamo on käyttöönotettu vuonna 1974 ja on 

kokoluokaltaan isompi kuin Korpilahden puhdistamo. Työntekijöitä jätevedenpuhdistamolla 

on yhteensä 14 henkilöä. Vakituiseen henkilöstöön kuuluu asentajia ja asiantuntijoita. 

Korpilahden puhdistamo on kokoluokaltaan varsin pieni, joten kunnossapitotoiminta 

keskittyy pääasiallisesti Nenäinniemen puhdistamolle. 

 

Kunnossapidettävään kokonaisuuteen sisältyy koko jätevedenpuhdistusprosessi. 

Toiminnanohjausjärjestelmän piirissä on kokonaisuudessaan noin 2500 laitetta, joita huoltaa 

oma henkilökunta. Urakoitsijoita käytetään suuremmissa töissä, mutta sopimuksiin 

pohjautuvaa jatkuvaa toimintaa ei ole. Kaikista urakoitsijoiden tekemistä töistä pyydetään 

aina huoltoraportti. Toiminnanohjausjärjestelmää käyttävät kunnossapitohenkilöstö ja 
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prosessihoitajat. Toiminnanohjausjärjestelmänä on Pinja, jossa hallitaan helposti jaksotettu 

kunnossapito ja työtilaukset. Toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa myös mobiilikäytön. 

Jaksotettu kunnossapito muodostaa selvästi suurimman kokonaisuuden tehtävistä töistä. 

Kuntoon perustuvaa seurantaa tehdään prosessiautomaatiojärjestelmän kautta, ja huoltojen 

yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella. Erillistä hankintajärjestelmää ei ole, vaan 

esimiehet hoitavat hankinnat itse. Kustannuksia seurataan kustannuskohdetasolla ja 

huoltoryhmätasolla, kuten LVI-, sähkö- ja mekaaninen kunnossapito. Toteutuneita 

kustannuksia tarkkaillaan yksityiskohtaisemmin isompien projektien osalta ja yleisesti 

jätevedenpuhdistamon toimintaan liittyen vuositasolla. 

 

Saneeraustarvetta ja huollon tarvetta seurataan pääasiallisesti havaintojen perusteella. 

Tihenevät työtilaukset laitetasolla tutkitaan yleensä tarkemmin, jotta mahdolliset laiterikot 

vältettäisiin. Teemahaastattelun perusteella kävi ilmi, että pieni henkilöstömäärä tuo omat 

etunsa, koska tieto kulkeutuu nopeasti henkilöltä toiselle. Investointitarpeet selvitetään 

yleensä keskustelemalla henkilökunnan kesken, ja toiminnanohjausjärjestelmässä olevaa 

dataa hyödynnetään vahvistamaan päätöksiä. JSP Oy:llä on käytössä M-Files, johon 

tallennetaan kuvia kohteista ja kaikki suunnitteluaineisto. M-Filesiin tallennettava 

dokumentaatio tukee puhdistamon omaisuudenhallintaa, ja sitä kautta voidaan selvittää 

myös käytössä olevien laitteistojen toimintaiät. Lisäksi toteutetuista 

projektikokonaisuuksista voidaan selvittää tietoja tarvittaessa jälkikäteen, jos tarve vaatii. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmään syötettyä dataa tutkitaan henkilötasolla, joten raportointia ei 

ole varsinaisesti käytössä. Suurimmaksi osaksi toimet ja tehtävät käydään läpi 

viikkopalavereissa, jossa seurataan töiden tilaa numeerisella tasolla. Järjestelmästä saadaan 

ulos myös tietoa ehkäisevän ja korjaavan kunnossapidon suhteesta tarvittaessa. Ehkäisevän 

kunnossapidon määrän lisäämisestä on havaittu selvä vaikutus häiriötöiden määrän 

vähenemiseen pidemmällä aikavälillä.  

 

4.5 Kohde 5: Fortum Oy 

Fortumin liiketoiminta keskittyy sähkö-, lämpö- ja jäähdytysenergian toimittamiseen, 

kierrätys- ja jätepalveluihin asiakkaille, sekä asiantuntijapalveluihin. Fortumilla on 160 

vesivoimalaa ja noin 20 CHP-, lauhde- ja ydinvoimalaitosta (ydinvoimala, biopolttolaitoksia 

ja jätteenpolttolaitoksia). Fortum toimittaa esimerkiksi Espoon kaukolämmön, Tukholman 
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ja Oslon kaukolämpöä, -kylmää sekä sähköä (omistaa puolet sitä tuottavista yhtiöistä). 

Tuulivoimaloiden ja aurinkovoimaloiden rakentaminen on ollut viime aikoina kehittyvää 

liiketoimintaa. Lisäksi Fortumilla on merkittäviä osakeomistuksia energiantuotantoyhtiöissä 

(pääasiassa ydinvoima ja vesivoima), jotka kuuluvat konserniin joko osakkuusyrityksenä tai 

joissakin tapauksissa yhteisyrityksenä. Keskieurooppalaisesta Uniperista tuli Fortumin 

tytäryhtiö ja keskeinen osa konsernia, kun Fortum omistaa yhtiöstä yli 75 %. Ennen 

yrityskauppaa Fortumin työntekijöiden määrä oli noin 8200 ja liikevaihto noin 5,4 miljardia 

euroa (2019). 

 

Fortumilla on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä Maximo, johon kirjataan kaikki 

kunnossapitotoimet ja niiden hankintoihin liittyvät asiat. Maximoa käyttävät kaikki 

voimalaitospuolen henkilöstö mukaan lukien ulkoistuskumppanien henkilöstö, jotka 

vastaavat käytöstä ja kunnossapidosta muun muassa vesivoimalaitoksilla, Espoon ja Puolan 

kaukolämpölaitoksilla ja Meri-Porin lauhdelaitoksella. Venäjän toiminnot eivät käytä 

Maximoa, vaan sen sijaan SAP:ia. Järjestelmässä ylläpidetään talousdataa, joka on 

mahdollistettu talousjärjestelmän integraation avulla. Kuluja saadaan kohdistettua halutulle 

laite- tai laitepaikkatasolle, tai kustannuspaikoille. Hankintaorganisaatiossa on yli 50 

henkilöä, jotka hoitavat hankintoja keskitetysti. Järjestelmän kautta tehtävien tilausten 

osuuden kasvattaminen on Fortumin yhteinen kehitystavoite, sillä osa hankinnoista on 

mahdollista toteuttaa muilla keinoilla järjestelmien ulkopuolella. 

 

Kunnossapidettävä alue muodostuu Fortumilla kaikista voimalaitoksista ja 

kaukolämpöverkoista. Kunnossapidettäviä laitteita on kirjattuna Maximoon kaikkiaan yli 

400 000 kappaletta. Huoltokohteet pitävät sisällään sähkön, automaation, kone- ja LVI-

tekniikan. Samalla jaottelulla on toteutettu myös ehkäisevän kunnossapidon suunnitelmat 

toiminnanohjausjärjestelmään, suunnitelmia on yhteensä yli 33 500 kappaletta. 

Kunnossapidossa tarvitaan paljon ulkopuolisia ostopalveluita. Ulkopuolisten 

ostopalveluiden käyttöä seurataan taloudellisesta ja laadullisesta näkökulmasta. Omaisuuden 

kuntoraportteja laaditaan vuosittain. Kuntoraporttien, kriittisyysluokittelujen ja kerätyn 

datan pohjalta voidaan päättää pidemmän tähtäimen suunnitelmista. Kuntoraportin tiedot 

kirjataan Maximossa ylläpidettävään pohjaan vuosihuoltojen yhteydessä. Myös pitkän 

tähtäimen suunnitelmat kirjataan Maximoon. 
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Laitteiden elinjaksotietoja seurataan erityisesti isoimmista laitteista, kuten kattiloista ja 

turbiineista. Elinjaksoon liittyen seurataan muun muassa käynnistyksien määriä, 

käyttötunteja ja mahdollisia olosuhdemuutoksia, kuten lämpötilaa ja painetta. Saadun datan 

pohjalta pystytään tekemään mallinnuksia elinjaksoista. Kaikista laitteista merkitään 

käyttöönottohetki Maximo järjestelmään, jotta tieto elinjaksojen määrittämiseksi olisi 

mahdollista. Etenkin kiertävien laitteiden osalta täytyy olla tarkkaavainen, jotta elinjaksoon 

vaikuttavat tekijät huomioidaan. Kun laite saavuttaa tietyn rajan käyttötunteina, suoritetaan 

tarkempi tarkastelu käyttökunnon ja eliniän määrittämiseksi.  

 

Teemahaastattelun perusteella kävi ilmi, että huolto- ja investointitarpeita pyritään 

kartoittamaan muun muassa riskiarviointien ja vikaantumisten seurannan perusteella. 

Vikaantumisien yhteydessä saadaan selville tärkeää tietoa, jonka perusteella voidaan 

arvioida laitteen toimintakuntoa. Toimintakuntoon liittyvän datan, kuten tarkastus- ja 

mittaustietojen avulla voidaan mallintaa laitteen elinjaksoa, jotta saneeraustarve saadaan 

selville. Esimerkiksi säännöllisestä seinämävahvuuden mittaamisesta voidaan tuottaa 

mallinnus, jolla arvioidaan investointitarpeen ajankohta. 

 

Kunnossapidon toimintaa seurataan tilastollisesti ja KPI-mittareiden avulla. Tavoitteet 

muodostuvat pääasiallisesti häiriöttömästä ja turvallisesta toiminnasta siten, että kullekin 

yksikölle asetetut tavoitteet saavutetaan. Kunnossapitotoimintojen päätöksentekoprosessit 

rajautuvat laitostasolle, ja päätöksiä tekee kunnossapitopäällikkö. Konsernin tasolla 

kunnossapidolle on prosessin eri osa-alueille määritetyt vaatimukset ja kunnossapidon 

kypsyyttä seurataan. Kunnossapidon toiminnan toteutuneita kuluja seurataan alueellisesti ja 

kunnossapitolajien mukaan. Voimalaitosomaisuuden hallinnassa Fortum ottaa askelia ISO 

55000-suuntaan. 

 

4.6 Kohde 6: Borealis Polymers Oy 

Borealis Polymers Oy on kansainvälinen kemianteollisuuteen keskittyvä yritys, jonka 

Suomen tuotantolaitos sijaitsee Porvoon Kilpilahdessa. Porvoon tuotantolaitos jakautuu 

kahteen osaan, kaasuntuotantolaitokseen (eteeni, propeeni), jossa on myös 

kemikaalituotantoa (fenoliaromaatti) ja muovintuotantolaitokseen (polypropeeni ja 

polyeteeni). Kyseessä on yksi Suomen suurimmista muovituotannon laitoksista, jonka 

vanhimmat alueet on otettu käyttöön 1975 ja uusimmat 1995. Borealiksella työskentelee 
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Suomessa yhteensä noin 950 työntekijää ja keski-Euroopan muovituotanto mukaan lukien 

noin 3500. 

 

Porvoon toimintojen kunnossapidossa työskentelee 120 henkilöä ja lisäksi ulkopuolisia 

resursseja on kymmeniä, jotka työskentelevät vuosisopimuksilla tai projektiurakointina. 

Henkilökunta pitää sisällään asentajat, työnjohdon ja asiantuntijat. Hankintoja tekee 

pääasiallisesti työnjohto ja työnsuunnittelijat, jonka jälkeen hyväksymisketju kulkee 

eurorajojen mukaisesti. Toiminnanohjausjärjestelmä SAP:ia käyttävät kaikki. Muita erillisiä 

hankintajärjestelmiä ei ole käytössä. Yhden ohjelmiston etuna on tietojen hallinnan selkeys, 

joten esimerkiksi laitteiden hankintahinnat ovat saatavilla. Lisäksi kustannukset on helppoa 

kohdistaa halutessaan, vaikka laitetasolle. 

 

Kunnossapidettävä alue on Porvoon laitos kokonaisuudessaan. Laitteita alueella on tuhansia. 

Kunnossapidolla useita erilaisia huoltokohteita, mutta tietyt toiminnot on kuitenkin päätetty 

ulkoistaa: Muun muassa hitsaus, eristäminen, telineet ja maalaus. Toimintoja seurataan 

toteutuneiden tuntien ja kiinteiden kustannusten kautta. Kunnossapidossa tehdään 

kunnonvalvontaa online ja offline tyylisillä mittauksilla, joita ovat esimerkiksi 

värähtelymittaukset, öljyn laatu, lämpötila, paine, virtausmäärä. Lisäksi kunnon osalta 

seurataan myös seinämävahvuuksia röntgenin avulla, ja säröjä tunkeumanesteen avulla. 

Saatua dataa hyödynnetään kunnossapitotarpeen selvittämiseksi. Jaksotettujen 

kunnossapitotoimien yhteydessä tehtävät havainnot ovat myös tärkeitä kuntoluokituksien 

määrittämiseksi laitteille. Poikkeuksellisista havainnoista seuraa välittömästi jatkotyötilaus, 

jolla laite korjataan toimintakunnon ylläpitämiseksi. Osa jaksotetun kunnossapidon 

tehtävistä toteutetaan vasta kun kunnonvalvonnan puolesta todetaan huoltotarpeen olevan 

todellinen. Tilanteisiin varaudutaan aina kuitenkin hankkimalla tarvittavat varaosat ja 

tarvikkeet etukäteen, mutta jatkuvatoiminen käyttö pyritään maksimoimaan. Toteutuksien 

aikavälit perustuvat pääasiallisesti viranomaismääräyksiin, kokemukseen perustuvaan 

tietoon, tuotannollisiin syihin tai valmistajan suosittelemiin huoltoväleihin. 

 

Elinjaksoa seurataan laitteiden osalta heti hankintavaiheesta alkaen. Teemahaastattelun 

perusteella kävi ilmi, että merkittävin tekijä laitehankintaan liittyen on elinjakson ajalle 

muodostuva kokonaiskustannus. Vikaantumisia Borealiksella seurataan aktiivisesti. 

Laitekohtaisesti voidaan esimerkiksi havaita vikaantumisien määrästä muodostuvan 
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vaihtelun aiheuttama ”ammediagrammi” pidemmällä aikavälillä. Laitteen 

vikaantumistiheyksien kasvaessa sovitaan toteutettavista toimenpiteistä, kuten huolto ja 

saneeraustarpeista. Tuotantokriittisille laitteille annetaan seurausluokitus, ja mahdollisen 

toistuvaluontoisen vikaantumisen takia laite lisätään riskirekisteriin. Kun riski on todistetusti 

poistettu, poistuu kohde riskirekisteristä. Kolmantena kohtana elinjaksojen tarkkailussa on 

sustainable asset care, joka pitää sisällään säännöllisiä kokouksia tuotantokriittisten 

laitteiden elinjaksojen loppuvaiheiden tarkkailusta. Tämän avulla saadaan parannettua 

tuotantoprosessin toimintavarmuutta ja käyttöomaisuuden hallintaa. Muutoksia 

huoltosuunnitelmiin ja huoltoihin tekee tarvittaessa työnsuunnittelija ja insinöörit. 

Kunnossapidon ja eri omaisuuserien tavoitteellisuutta seurataan aktiivisesti Borealiksella. 

Omaisuudenhallinnan sisäisenä ohjeena on käytössä Borealis Equipment Strategy, joka 

mukailee ISO 55001 -standardia. Kaikki ohjeistukset ja sovitut menetelmät ovat konsernin 

laajuisesti käytössä. 

 

4.7 Kohde 7: Alva-yhtiöt Oy 

Alva-yhtiöillä on kolme isoa veden tuotantolaitosta, viisi pohjavesilaitosta, useita 

pumppaamoita ja koko niihin liittyvä verkosto. Yhtiöillä on lisäksi hallussaan 

energialaitokset, kaukolämpö ja sähköverkko osassa Jyväskylän aluetta. Vanhimmat 

vedenjakelun laitokset ovat 1940-luvulta ja verkosto voi olla paikoin jopa 100 vuotta vanha. 

Työntekijöitä vesihuollossa on kaikkiaan 31 henkilöä, asentajat, työnjohto ja asiantuntijat 

mukaan lukien. Yhtiössä on hankintaorganisaatio, mutta jokainen voi tehdä itse hankintoja 

eurorajojen puitteissa. Toiminnanohjausjärjestelmänä on käytössä Pinja. 

 

Kunnossapidettävä alue muodostuu 60 kilometrin alueesta, joka pitää sisällään 240 

kappaletta jätevesipumppaamoita, 44 kappaletta paineenkorotusasemia, 11 ylävesisäiliötä ja 

11 paineenalennusasemaa. Laitteet ovat pääsääntöisesti liitettynä automaatiojärjestelmään, 

jonka avulla saadaan helposti selvitettyä vikaantumisia. Laitteista ylläpidetään myös 

hankintahintatietoa toiminnanohjausjärjestelmässä. Kunnossapidossa on omia sähkö- ja 

automaatioasentajia, mutta jonkin verran käytetään ulkopuolisia resursseja sopimuksiin 

pohjautuen. Toimintoja seurataan Pinjan avulla, johon kaikki kirjaavat 

kunnossapitotapahtumat, myös organisaation ulkopuolisten toteuttamat toimenpiteet. 

Lisäksi käytössä on erillinen kiinteistöhuolto-ohjelmisto Tampuuri, jonne 

kiinteistönhuoltoyritys kirjaa toimenpiteensä. 



53 

 

 

Huoltotoimenpiteet muodostuvat pääasiallisesti jaksotetusta kunnossapidosta. Jaksotuksien 

aikavälit määräytyvät pääasiallisesti kokemukseen perustuviin havaintoihin. Osassa 

kohteissa hyödynnetään automaatiojärjestelmästä saatavaa tietoa huoltotarpeen 

arvioimiseksi, kuten esimerkiksi ultraviolettiputkien tehon heikkenemisestä veden 

puhdistuksessa. Kunnossapitotöiden yhteydessä tehdään paljon havaintoja laitteistoista, 

jonka perusteella saneeraustarpeitakin arvioidaan. Huonokuntoisimmat kohteet uusitaan 

ensimmäisenä, ja joissain tapauksissa kohteet, joiden varaosien saatavuus on hankaloitunut 

merkittävästi. Omaisuuserien tavoitteellisuutta seurataan esimerkiksi kunnossapidon ja 

viankorjauksen osalta kirjattujen tuntien suhteella. Toimintaa tukevia tunnuslukumittareita 

kehitetään tukemaan toimintaa. 

 

Kuluja voidaan kohdistaa kustannuspaikoille, toimintopaikoille ja työlajeille, jonka 

perusteella pystytään seuraamaan esimerkiksi pumppaamoille kohdistunutta viankorjauksen 

määrää. Omaisuudenhallinnan standardin ISO 55000 käyttöönottoa suunnitellaan vuodelle 

2021. 

 

4.8 Kohde 8: Helen Oy 

Helen ylläpitää ja huoltaa pääkaupunkiseudulla olevia lämmitykseen, jäähdytykseen ja 

sähköenergiaan liittyviä laitoksia ja verkostoja. Lisäksi Helenillä on muitakin energiaan 

liittyviä palveluita. Voimalaitoksia on kaikkiaan kolme, ja lämpölaitoksia on 20 kappaletta. 

Vanhimmat laitokset ovat 60-luvulta ja uusimmat vain muutamia vuosia vahoja. Verkosto 

voi olla paikoin hyvinkin vanhaa. 

 

Helenillä työskentelee omaisuuden ja kunnossapidon parissa noin 270 henkilöä, joista 

kunnossapitoyksikössä noin 200 henkilöä. Kunnossapidossa työskentelee asentajia, 

työnjohtoa ja asiantuntijoita. Hankintoja tekee pääasiallisesti kunnossapidon suunnittelijat ja 

esimiehet. Hankinnoissa hyväksymisrajat menevät asemaan pohjautuvien euromäärien 

mukaisesti. Omaisuudenhallintaa ja investointeja ylläpitää organisaatiossa erilliset yksiköt 

kunnossapidon lisäksi. Omaisuudenhallintayksikössä on 70 henkilöä töissä, joista puolet 

osallistuu omaisuustietojen ylläpitoon investointiprojektien yhteydessä. 

Toiminnanohjausjärjestelmää käytetään pääasiallisesti mestaritasolla, mutta kaikki käyttävät 

järjestelmää työssään jonkin verran. Toiminnanohjausjärjestelmänä on käytössä IFS, jota 
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käytetään myös projektinhallinnassa. Hankintajärjestelmänä projekteissa on käytössä P2P, 

josta on olemassa integraatio talousdatalle IFS järjestelmään. 

 

Ulkopuolisia ostopalveluita käytetään toiminnassa paljon, etenkin vuosihuoltojen 

yhteydessä. Ulkopuolisten toimijoiden tehtävien valvonta on vastuuhenkilöiden vastuulla, ja 

tapahtumat kirjataan toiminnanohjausjärjestelmään. 

 

Laitteiden hankintaprosessit kulkevat yleisesti projektien kautta, jolloin laitteille saadaan 

merkittyä hankintahinnat. Laitteistoille tehdään erilaisia kunnonvalvontatehtäviä, kuten 

värähtelymittauksia ja visuaalisia tarkastuksia. Ehkäisevän kunnossapidon toimet perustuvat 

enimmäkseen kalenteriohjaukseen, mutta käytössä on myös käyntiaikaan perustuvia 

ohjauksia. Kunnossapitotarvetta kartoitetaan toiminnanohjausjärjestelmään syötetyn datan 

avulla ja online-mittauksien perusteella. Vikojen ja huoltojen välistä suhdetta tarkkaillaan 

aktiivisesti, jotta ei pääsisi muodostumaan tilannetta, jossa vikojen määrä lähtisi 

merkittävään nousuun. 

 

Hankintajärjestelmänä kunnossapidon toiminnassa käytetään IFS 

toiminnanohjausjärjestelmää. Järjestelmään kirjataan kaikki hankinnat. Työtilauksille 

kirjataan työtunnit, kulut ja varastosta otot. Kustannuksia saadaan kohdistettua laite, 

laitepaikka, kustannuspaikka ja laitosalue tasoille. 

 

Kunnossapitoa ja omaisuudenhallintaa tehdään bisnesvetoisesti, käyttäen ISO 55 000 -

standardia pohjana. Ennen ISO 55000 -standardia käytettiin PAS 55 -standardia hyödyksi. 

Merkityksellisin asia standardeja hyödynnettäessä on prosessien ja toimintatapojen 

kuvaaminen, jotta organisaatiossa kaikki tietävät mitä tehdään ja miksi. Dokumentaatiossa 

linjataan myös menetelmät kriittisimpien kohteiden käsittelemiseksi, jotta tulevat päätökset 

saneeraustarpeista olisivat mahdollisimman pitkälle perusteltuja. Aineistot strategisen 

omaisuudenhallinnan suunnitelman kirjoittamiseksi yhdeksi dokumentiksi ovat olemassa, 

mutta toistaiseksi niitä ei ole haluttu koota yhteen dokumenttiin, vaan aineisto on kerätty 

intraan yhdeksi kokonaisuudeksi. Järjestelmien elinjaksoja seurataan aktiivisesti, ja 

suunnitelmat ulottuvatkin seuraavalle 30 vuodelle. Seuraavalle viidelle vuodelle määriteltyä 

suunnitelmaa pyritään pitämään tarkalla tasolla, kun taas 30 vuoden päähän tehdyt 

suunnitelmat voivat olla vielä epätarkkoja. Huolto- ja saneeraustarpeita tehdään 
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käyntituntien, havaintojen, prosessin suorituskyvyn, vikaantumisien ja varaosien 

saatavuuksien perusteella. Joissain tapauksissa saneerauksia toteutetaan myös isompien 

muutostöiden yhteydessä. Kunnossapitotoimintojen päätökset tehdään pääasiallisesti 

kunnonhallintapäällikön ja kunnossapitopäällikön toimesta. Erikoisimmat tapaukset 

käsitellään linjaorganisaation kesken. 

 

Hankituille omaisuuserille asetettuja tavoitteita seurataan aktiivisesti suorituskyvyn ja 

taloudellisten lukujen kautta. Jälkilaskennassa huomioidaan myös huollon tarpeet. Tarkka 

seuranta huoltojen osalta keskittyy pääasiallisesti suunnitelmallisuuteen, eli 

kokonaisuuksiin, jotka ovat ennalta määriteltyinä toiminnanohjausjärjestelmässä. 

Omaisuudenhallintaa vertaillaan ulkopuolisten toimijoiden kanssa toteutettavilla 

kuiluanalyyseillä. Vertailun kautta saadaan selville jatkuvaan parantamiseen liittyvät 

seuraavat toimenpiteet. 

 

4.9 Kohde 9: Elenia Verkko Oyj 

Elenia Verkko Oyj on alun perin Vattenfallin pienistä verkkoyhtiöistä muodostama 

kokonaisuus, joka kattaa alueelleen noin 430 000 sähkön käyttöpaikkaa. Kyseessä on 

Suomen toiseksi suurin sähköverkkoyhtiö. Keskijänniteverkkoa Elenialla on noin 26 000 

kilometriä Pirkanmaan, Hämeen, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Vanhimmat 

ilmajohtoverkot ovat 60–70 luvuilta, ja näiden osalta pitkän ajan tavoite onkin siirtyä 

maakaapeleihin. Ilmajohtojen käyttöikä on tyypillisesti noin 50 vuotta, kun taas 

maakaapeleille jopa yli 60 vuotta. 

 

Elenia muodostuu asiantuntijaorganisaatiosta, jossa on töissä tytäryhtiö (Elenia Verkko Oyj) 

mukaan lukien noin 180 henkilöä. Verkon rakentamisessa käytetään paljon 

puitesopimuksilla toimivia urakointi- ja suunnittelupalveluita. Vastuuorganisaatiot 

käsittelevät kunkin osa-alueen hankinnat ja kulut. Liiketoimintaprosessit ovat organisaation 

osana omaisuudenhallinnan kannalta merkittävin osa-alue. Verkon rakentamisessa tehdään 

paljon hankintoja, jotka hyväksytään euromääräisten valtuuksien mukaisesti. 

 

Hankintajärjestelmänä Elenialla on käytössä Microsoft AX ja toiminnanohjausjärjestelmänä 

Trimble NIS. Trimble toimii samalla verkkotietojärjestelmänä ja 

omaisuudenhallintajärjestelmänä. Microsoft AX on hankintajärjestelmä, joka on integroitu 
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Trimblen kanssa talousdatan yhteensovittamiseksi. Ulkopuolinen kunnossapito hyödyntää 

Trimblen Utility to go järjestelmää, jonka avulla sähköverkon tiedot ovat helposti saatavilla. 

Järjestelmään on kirjattuna muun muassa johtimien, pylväiden, muuntamoiden, muuntajien 

ja kaapeleiden tiedot. Kunnossapidon työt kohdistuvat pääasiallisesti passiiviseen infraan ja 

automaatiojärjestelmiin. Lisäksi kunnossapidossa joudutaan tekemään paljon töitä puuston 

käsittelyyn. Alueellisen infran ylläpitoon on määritelty sopimuskumppani, joka huolehtii 

omaisuuden ylläpidosta. Kaikki tehtävät toimenpiteet alueilla perustuu erillisiin tilauksiin, 

jotta varmistutaan sovittujen toimien toetutumisesta. Toiminnan tason ylläpidossa 

hyödynnetään suorituskykymittareita, joiden perusteella on mahdollista ansaita myös 

lisäpalkkioita. Kunnossapitotoimien aikataulua, toteutumaa ja budjettia seurataan jatkuvasti. 

Budjetti määräytyy yhteistyökumppaneiden kanssa sovittujen yksikköhintojen perusteella. 

Kaikki tehdyt toimet ja havainnot kirjataan, jonka pohjalta saadaan tarpeellista dataa 

kunnossapitotarpeiden selvittämiseksi. 

 

Teemahaastattelun perusteella kävi ilmi, että laitteiden elinjaksoiksi on määritelty tekninen 

pitoaika. Kun teknisen pitoajan yhdistää havaintoihin, voidaan tämän avulla todeta 

toimintavarmuus ja päättää tulevista saneeraustarpeista. Omaisuuden pitoaika kertoo 

käytännössä, jos jälleenhankintoja oltaisiin tekemässä liian tiheällä aikavälillä. 

Nykykäyttöarvo termiä käytetään silloin, kun tarkastellaan jälleenhankintahintaa suhteessa 

jäljellä olevaan pitoaikaan. Nykykäyttöarvo kertoo, paljonko omaisuudella on arvoa jäljellä 

pitoajan määrittelemän ajanjaksoon suhteutettuna. 

 

Kartat ovat merkittävässä roolissa sähköverkkojen toimintavarmuuden visualisoinnissa. 

Omaisuuserille asetettuja tavoitteita seurataan isojen massojen kautta, esimerkiksi jos 

poikkeavuuksia tapahtuu. Kunnossapidossa toteutuneita kuluja analysoidaan 

omaisuuserittäin. Toiminnan tavoitteita ohjataan oikeaan suuntaan tuloskorttien avulla ja 

mittareiden avulla. Omaisuudenhallinta Eleniassa pohjautuu sertifioituun ISO 55001 -

standardiin, ja ennen sitä PAS 55 -standardiin. Kunnossapito-ohjelma ja kunnonhallinnan 

strategia määrittelee ehkäisevien toimien laajuudet ja määrittelee toteutuksien aikavälit. 

Kyseessä on säännöllisesti päivitettävät dokumentit, joilla ohjataan perustoimintoja 

omaisuuden ylläpitämiseksi. Omaisuudenhallinnan politiikka on julkinen dokumentti, joka 

on saatavilla elenia.com nettisivuilta. Strategisen omaisuudenhallinnan suunnitelman 
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kokonaisuus muodostuu useasta eri dokumentista, ja varsinaisesti sen nimistä yksittäistä 

dokumenttia on harkittu toteutettavaksi.  

 

4.10  Kohde 10: SSAB AB 

SSAB AB on terästuotteita valmistava yritys, jolla on pohjoismaissa viisi tehdasta ja 

Yhdysvalloissa kaksi tehdasta. Raahen tehdas Suomessa on Rautaruukin 1960-luvulla 

perustama integroitu terästehdas. Tehtaalla valmistetaan terästuotteita suoraan raaka-

aineesta. Tehdas työllistää 2500 henkilöä, joista noin 2000 on tuotannon työntekijöitä, loput 

esimiehiä, asiantuntijoita ja erilaisissa tehtävissä toimivia toimihenkilöitä. Organisaatio 

Raahessa muodostuu raudan valmistuksesta, valssauksesta, teräksen valmistuksesta, 

valmistuksen ja tuotannon ohjauksesta, kunnossapidosta sekä muista operatiivista tuotantoa 

tukevista toiminnoista. Kunnossapidossa työskentelee suurin määrä henkilöitä noin 750 

työntekijää, joista noin 550 on työntekijöitä ja loput toimihenkilöitä. Kunnossapidon 

organisaatioon kuuluu myös kiinteistö- ja materiaalipalvelu sekä investointipalvelu. 

Hankinnat organisaatiossa toteutetaan pääasiallisesti hankintadivisioonan kautta, jossa on 

töissä useita kymmeniä henkilöitä Suomi-Ruotsi tasolla. 

 

Tehtaalla käytetään Arttu-toiminnanohjausjärjestelmää. Järjestelmää käyttävät 

kunnossapitäjät, kiinteistö- ja materiaalipalvelu, hankinta, investointipalvelut ja tuotannon 

operaattorit sekä tietyt urakoitsijat. Kunnossapidettävä alue kattaa kokonaisuudessaan 

Raahen 530 hehtaarin tehdasalueen ja lähialueen pienet putkitehtaat tarvittaessa. Laitekanta 

tehtaalla on suuri, ja jopa 30 000 laitteesta on laadittu kriittisyysanalyysit. 

Kriittisyysanalyysit laitteista pohjautuvat PSK 6800 -standardiin. Kunnossapidon erilaisia 

huoltokohteita on hyvin paljon: Sähkö- ja automaatiokunnossapito, konekunnossapito, LVI, 

rakennus ja kamerajärjestelmät ja niin edelleen. Oman henkilökunnan ammattitaitoa 

pyritään käyttämään toiminnoissa mahdollisimman laajasti ja ulkopuolista kunnossapitoa 

puolestaan harkitusti tasaamaan kuormitushuippuja. Tiettyjä toiminnan osa-alueita on 

kokonaan ulkoistettu. 

 

Tehtaan laitekannan uusimmilla laitteilla on tiedossa oleva hankintahinta, joka näkyy 

toiminnanohjausjärjestelmästä. Hankintajärjestelmä SAP on integroitu Arttu-

toiminnanohjausjärjestelmän kanssa, jolloin data on helposti käytettävissä. Integraation 

avulla kaikki kustannustiedot saadaan kohdistettua tarkasti, aina laitetasolle asti. 
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Tehtaan kunnossapidon toimissa käytetään myös mobiililaitteita, joiden avulla esimerkiksi 

operaattorit voivat suorittaa tarkastuskierroksia tehtaalla. Tarkastuskierroksen havaintojen 

pohjalta tehdyt työtilaukset kohdistuvat suoraan kunnossapidolle tehtäviksi. 

Tarkastuskierroksien lisäksi laitteiden kuntoa seurataan häiriötilastojen, työsuoritteiden ja 

kunnonvalvonnan online- ja offline-mittausten perusteella. Automaatiojärjestelmä tuottaa 

dataa myös erilaisten online-mittausten muodossa. Aktiivisen kunnonvalvonnan sekä laajan 

ennakkohuolto-ohjelmiston avulla ylläpidetään sekä kehitetään kuntoon perustuvia 

huoltotoimia. Tehtaalla toimii myös noin 10 henkilön kunnonvalvontamittaajien ryhmä, 

jotka seuraavat laitteiden kuntoa kiinteiden mittapisteiden sekä reittimittausten kautta. 

 

Laitteiden elinjaksoja tarkastellaan häiriötilastojen, työmäärien sekä vikaantumistiheyksien 

pohjalta, josta saadaan tietoa esimerkiksi saneeraustarpeen selvittämiseksi. Lisäksi 

ennakkohuoltotöiden yhteydessä tehtävien havaintojen avulla voidaan tehdä erilaisia 

kunnossapitostrategiaan ja toimintatapoihin liittyviä päätöksiä. 

 

Kunnossapidon toimiin liittyvät päätökset pyritään tekemään mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa ja lukitsemaan suunnitelmat viimeistään edeltävällä viikolla. Tämän jälkeen 

muutoksia voidaan tehdä sovitulla menettelyllä. Jatkuvaa töiden suunnittelua ja 

toteuttamisen aikataulua ylläpitää pääsääntöisesti työnsuunnittelijat. Tehtaalla on viikko- ja 

kuukausihuoltojen lisäksi vuodessa noin 30 vuosihuoltoa, joita varten on rakennettu 

vuosikelloon perustuva prosessikuvaus. Prosessikuvausta hyödynnetään huoltojen 

suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Huoltotöistä tehdään turvallisuussuunnitelmat, 

riskienarviointeja sekä työkohtaiset kirjalliset vaarojenarvioinnit ennen töiden aloittamista. 

 

Hankittujen omaisuuserien osalta seurataan käytettävyyttä, käyntiasteita, häiriötasoja ja 

laaduntuottokykyä. Laitteiden käytettävyyden lisäksi seurataan lukuisia kunnossapidon 

sisäisiä toiminnallisia asioita, joista turvallisuuden lisäksi suunnitelmallisuuden mittarit ovat 

tärkeimpiä. Mittareiden avulla seurataan, kuinka kunnossapidon tarve on vastannut 

odotuksia. Kunnossapidon ja talouden mittaristot ovat Tableau-nimisessä 

raportointijärjestelmässä, josta saadaan automaattisia ja visuaalisia raportteja valituista 

kohteista. 
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Kunnossapidon toimien pohjana on käytetty strategisen omaisuuden hallinnan SAMI-

pyramidia. Tuotanto-omaisuuden hallinnan toimet pohjautuvat yleisesti useiden standardien 

toimintamalleihin. Raahen tehdas tavoittelee myös lähitulevaisuudessa autoteollisuuden 

standardia (IATF 16949). Toimintaa arvioidaan ulkopuolisten tarkastuslaitosten lisäksi 

sisäisillä auditoinneilla. 

 

Toimintatapoja vertaillaan säännöllisesti eri tehtaiden ja tehtaan osastojen toimintamalleihin 

yrityksen sisällä. Tällä tavalla hyvät käytännöt jalostuvat paremmiksi ja parhaita käytäntöjä 

voidaan myös hyödyntää laajemmin.  

 

4.11  Yhteenveto 

Osalla kohdeyrityksistä on ISO 55001 -laatusertifikaatti ja laadittuna strateginen 

omaisuudenhallinnan suunnitelma. Strateginen omaisuudenhallinnan suunnitelma on 

perusedellytys standardin sertifioimiseksi. Lisäksi monet käsittelivät omaisuudenhallintaa 

yhdessä toiminnanohjausjärjestelmän kanssa talousdatan muodossa, joko integraation 

avulla, tai samassa ohjelmistossa. Ohjelmistoja on useita erilaisia, mutta kaikissa 

kohdeyrityksissä oli käytössä toiminnanohjausjärjestelmä, jossa hallitaan myös 

kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet. Hankintajärjestelmiä ei kaikilla kohdeyrityksillä ollut, 

mutta hankintatiedot olivat kuitenkin saatavilla. 

 

Sähköverkkoyhtiöillä on pääasiallisesti sertifioituna ISO 55001 -standardi ja strateginen 

omaisuudenhallinnan suunnitelma luotuna. Suunnitelmallisuudesta ja elinjaksojen 

määrittelystä on hyötyä ison mittakaavan kokonaisuuksien hallinnassa. Hyvin luotu pohja 

kunnossapitotoimien toteuttamiseksi mahdollistaa hyvän toimintavarmuuden. Muiden 

toimintavarmuuden parantamiseen liittyvien toimien ohella elinjaksojen perusteella tehtävät 

parannustoimet ovat merkittävässä asemassa. Joissain tapauksissa toimintavarmuuden 

parantaminen menee elinjakson muodostamien uudistustarpeiden edelle. 

 

Kunnossapitotarpeiden havainnoimiseksi käytetään paljon aistinvaraisia keinoja. Lisäksi 

monet kohdeyrityksistä käyttävät automaatiojärjestelmän kautta saatavia tietoja ehkäisevään 

kunnossapitoon tai vikojen havaitsemiseen. Ehkäisevässä kunnossapidossa 

suunnitelmallisuus on erittäin tärkeässä roolissa, koska ehkäisevillä toimilla vältetään 
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vikaantumisia. Toiminnanohjausjärjestelmään luodun aineiston pohjalta saadaan ohjattua 

toimintaa suunnitelmallisesti. 

 

Hankintatietojen ylläpitoon laitetasolla on käytössä manuaalisia ja automaattisia 

ylläpitokeinoja. Hankintatiedoissa on erilaisia tasoja, joissa kustannukset saadaan 

projektitasolla selville tai sitten suoraan laitetasolla. Haasteena laitetason hankintatietojen 

ylläpidossa on kuitenkin kustannusten erittely yksityiskohtaiselle tasolle, esimerkiksi 

projektikokonaisuuksia käsiteltäessä. 

 

Lisäksi haastatteluiden aikana useammassa kohdassa nousi esille manuaalisen työn merkitys 

järjestelmätasolla, jota tulisi välttää mahdollisimman pitkälle integraatioiden kautta. 

Sovittujen yhtenäisten käytäntöjen ylläpitäminenkin on huomattavasti helpompaa, jos 

prosessin vaihteita saadaan vähennettyä järjestelmätasolla. Manuaaliset prosessit ovat 

johtaneet osassa tapauksissa datan puutteeseen tai virheelliseen dataan. Kaikkien saman 

järjestelmän ympärillä olevien käytäntöjen tulisi olla jokaisen käyttäjän osalta yhteneväiset, 

koska eroavaisuudet tekevät kerättävästä datasta pahimmassa tapauksessa ristiriitaisia. 

Toiminnanohjausjärjestelmien tai kunnossapidon tietojärjestelmien tulisi olla rajoitettuja 

toiminnoiltaan siltä osin, että vähintään kaikki oleelliset tietokentät olisivat pakollisia 

täyttää. Jälkeenpäin tehtävät harmonisointityöt datan laadun parantamiseksi saattavat olla 

erittäin työläitä, etenkin jos toiminta-alue käsittää useita toimipaikkoja ja organisaation 

haaroja. 

 

Osassa yrityksissä toteutetaan jatkuvaa elinjaksotarkkailua, tai pitoaikojen seurantaa. 

Elinjaksojen tarkkailussa laitetasolla seurataan vikaantumismääriä, jotta osattaisiin havaita 

nousevat kustannukset ja häiriötaajuudet riittävän ajoissa. Hankinnan yhteydessä laitteelle 

on määritelty laskennallinen pitoaika, jonka avulla voidaan käytännössä laskea kustannukset 

jakautuvaksi koko ajanjaksolle. Pitoaikojen tulisi tulla aina täyteen, jotta kaikki 

hankintavaiheessa sijoitettu pääoma saataisiin hyödynnettyä. Pitoajan sisällä tulisi myös 

pärjätä vain niillä huolloilla ja korjaustoimilla, jotka laitetoimittaja on hankinnan yhteydessä 

ilmoittanut. 
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Järjestelmiin syötettäviä hankintahintoja on vähemmän käytössä, mutta osalla 

kohdeyrityksistä tietoja ylläpidetään säännöllisesti. Jälleenhankintahinnat ovat suosittuja 

tapoja selvittää investointikustannuksia, etenkin sähköverkkoyhtiöillä. 

 

Organisaatioissa, joissa noudatetaan omaisuudenhallinnan standardien mukaista toimintaa, 

on mahdollista saada selville fyysisen omaisuuden jälleenhankintahintaan perustuva tieto 

kokonaistasolla, tai omaisuuserittäin. Lisäksi operatiivisen toiminnan toteutuneet 

kustannukset ovat tiliöitynä tasolla, joka on vertailukelpoista vastaavien 

prosessiteollisuuden ympäristöjen kanssa. Vertailukelpoinen kustannustieto on laitoksen 

suorituskykymittari, jonka avulla voidaan päätellä käyttöomaisuuden kunnossapidon tasoa. 

 

Standardeja hyödynnetään kunnossapidon toiminnoissa varsin paljon. Teollisissa 

ympäristöissä PSK-standardit ovat paljon käytettyjä. Lisäksi kunnossapidon toiminnoissa on 

hyödynnetty SAMI-pyramidin mukaisia osuuksia, jotka viittaavat omaisuuden hallinnan 

standardissa esitettyihin asioihin. SAMI-pyramidissa kuvataan strategisen 

omaisuudenhallinnan suorituskykytasot. Omaisuudenhallinnan standardi ISO 55001 on 

suosittu etenkin silloin, kun ulkopuoliset rahoittajat koetaan merkityksellisiksi tarpeiksi. 

Sertifioidulla toiminnalla on helppo vakuuttaa ulkopuoliset tahot hyvästä toiminnasta, 

etenkin kansainvälisellä toiminta-alueella. Moni Suomessa toimiva yritys ei ole vielä 

kokenut omaisuudenhallinnan sertifiointia oleelliseksi tarpeeksi, mutta 

omaisuudenhallintaan liittyvien asioiden jatkuva parantaminen standardeja mukaillen on 

koettu tärkeäksi. 

 

Haastatteluiden toteuttamisen ja tutkimuksen julkaisuajankohdan välillä osassa 

haastateltavista yrityksistä oli aloitettu omaisuudenhallinnan kehittämiseen liittyviä toimia, 

joka osoittaa tutkimusaiheen olevan varsin ajankohtainen. Lisäksi tutkimuksen aikana 

saadun palautteen perusteella haastatteluihin osallistuneet henkilöt ilmaisivat kiinnostustaan 

tilanteen kehittymisen seuraamiseksi. 

 

Haastatteluiden yhteydessä nousi esille hyviä käytänteitä, jotka ovat jo laajasti käytössä 

organisaatioiden päivittäisessä toiminnassa. Taulukkoon 3 on kirjattu haastatteluissa esiin 

tulleita hyviä omaisuudenhallinnan käytänteitä, jotka nousivat esille useamman yrityksen 

toimesta. Tuloksia sovelletaan tutkimuksessa määrittävinä tekijöinä kehittymisen 
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suuntaviivoille. Haastatteluista muodostuneen aineiston hyödyntämistä rajataan 

tutkimuskohteen nykytilan mukaisesti tarvittavilta osin, mukaillen omaisuudenhallinnan 

vertailevien jatkuvan parantamisen keinoja. Hyväksi todetut käytänteet ovat verifioitavissa 

kirjallisuuslähteiden avulla. 

 

Taulukko 3. Haastattelusta esiin nousseet hyväksi todetut käytänteet. 

Hyväksi todetut käytänteet 

Elinjakson maksimaalinen hyödyntäminen seuraamalla jäljellä olevaa käyttöikää 

Häiriökorjausten määrän tarkka valvonta suhteessa ehkäisevään kunnossapitoon 

Jälleenhankintahinnan ja nykykäyttöarvon tarkastelu 

Kriittisyyden määrittäminen omaisuudelle PSK 6800 -standardin mukaisesti 

Omaisuuden kuntoluokitusten hyödyntäminen 

Omaisuuden riskiarviointi ja mahdollisten seurausten luokittelu organisaation yhteisesti 

sopimalla menetelmällä 

Omaisuuden tilan säännöllinen tarkastelu 

Omaisuudenhallinnan jatkuva parantaminen seuraamalla saavutuksia ja vertailemalla 

Organisaation sisäinen ohjeistus omaisuudenhallinnasta 

Prosessien ja toimintatapojen kuvaaminen, jotta kaikki organisaatiossa tietää mitä 

vaaditaan, mitä tehdään ja miksi 

Riskirekisterin hyödyntäminen tuotantokriittisten laitteiden osalta 

Saneeraustarpeen havainnointi omaisuuden kunnon perusteella 
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5 FYYSISEN OMAISUUDEN HALLINNAN NYKYTILAN ANALYSOINTI 

KOHDEORGANISAATIOSSA 

 

 

HSY on Suomen suurin ympäristöalan toimija. Toimialoihin kuuluu seutu ja ympäristötieto, 

vesihuolto, jätehuolto ja ilmanlaadun tarkkailu pääkaupunkiseudun alueella työllistäen noin 

800 ihmistä. Jätevedenpuhdistuksen piirissä asuu noin 1,2 miljoonaa asukasta, joiden 

jätevedet käsitellään kahdessa Suomen suurimmassa jätevedenpuhdistamossa. 

Jätevedenpuhdistamot sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä. Helsingissä sijaitseva Viikinmäen 

jätevedenpuhdistamo on kokoluokaltaan pohjoismaiden suurin. Kyseessä on 

kalliopuhdistamo, joka sijaitsee keskellä asutusta. Kohdeorganisaation 

jätevedenpuhdistuksen kunnossapito muodostuu omista henkilöresursseista ja tarvittaessa 

ulkopuolisista resursseista. Kaikkiaan kunnossapidossa on töissä noin 40 henkilöä.  

 

Jätevedenpuhdistamot ovat isoja kokonaisuuksia, jotka muodostuvat laajasta laitekannasta 

ja erilaisista prosessin osista. Tässä työssä keskitytään Viikinmäen jätevedenpuhdistamon 

laitekantaan. Laitekanta muodostuu kaikkiaan 1034 laitepaikkakortista (huonetilat ja 

prosessin osat), 11147 laitekortista, 3195 automaatiokortista, 10785 sähkölähtöön liittyvästä 

kortista. Kortilla tarkoitetaan yksilöityä tietokenttäkokoelmaa, joka kohdistuu uniikkiin 

tunnisteeseen. Kaikki laitekantaan liittyvät tiedot on ylläpidetty 

toiminnanohjausjärjestelmässä, mukaan lukien huollot ja työt. 

 

Omaisuussalkun sisältö jätevedenpuhdistamon tapauksessa muodostuu laitoksista. 

Tarkemmin jaettuna laitokset pitävät sisällään rakennuksia, prosessikokonaisuuksia 

(esikäsittely, vedenkäsittely, lietteen- ja kaasunkäsittelyn jne.), sähköjärjestelmän, 

automaatiojärjestelmän ja luolastoja. Omaisuussalkun sisällön jaottelusta pidemmälle 

mentäessä päästään laitetasolle. Laitekanta jakaantuu toiminnanohjausjärjestelmän 

mukaisiin laiteluokkiin. 

 

5.1 Jätevedenpuhdistuksen fyysisen omaisuuden nykytila 

Vuonna 2019 kohdeorganisaation vesihuollossa toteutettiin omaisuudenhallinnan nykytilan 

kartoitustyö, jossa selvitettiin nykytila osastokohtaisesti. Jätevedenpuhdistuksen 

omaisuudenhallinnan nykytilasta tehty kypsyysanalyysi on esitetty alla olevassa kuvassa 7. 
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Kuvaajasta puuttuvaa talouden hallintaa ei arvioitu, koska sen nähtiin olevan merkittävässä 

muutoksessa kartoitustyön aikana. Taloudenhallinnan osuus on kuitenkin tarkoitus 

huomioida jatkossa. Tavoitetasot on määritelty realistisen tilanteen mukaisesti, kun 

esimerkiksi omaisuudenhallinnan tavoitteita ei ole nähty tarpeelliseksi integroida jokaiseen 

toimintaprosessiin. Tietojärjestelmien osalta myös integraatiota ei ole nähty tarpeelliseksi 

toteuttaa asiakaspalvelujärjestelmiin. Toiminnanohjauksen tavoitetasoa ei ole asetettu 

sertifioidun johtamisjärjestelmän säännöllisen auditoinnin tasolle. Resurssit ja osaaminen 

tavoitetasoa ei ole asetettu omaisuudenhallinnan johtamiseen organisaation kaikissa 

toimissa. 

 

 

Kuva 7. Jätevedenpuhdistuksen omaisuudenhallinnan kypsyysanalyysi 19.12.2019 HSY. 

 

Jätevedenpuhdistuksen nykytilan arvioinnin pohjana käytettiin vesihuoltolaitoksen 

omaisuudenhallinnan käsikirjaa. Laaditun nykytilakuvauksen pohjalta määriteltiin 

omaisuudenhallinnan kehittämistarpeet ja tiekartta. Omaisuudenhallinnan tavoitteisiin 

nostettiin esille seuraavia asioita: 
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• Pidemmän aikavälin skenaarioiden ja ennusteiden seuranta, sekä niiden korjaaminen 

toteutuman mukaisesti 

• Omaisuudenhallinnan suorituskyvyn arviointi ja sen mittaaminen 

 

Omaisuudenhallinnan suunnittelemisesta nousi esille seuraavia kehitystarpeita: 

• Kunnossapitotarpeen suunnittelemisen kehittäminen ikääntyvän laitekannan 

tarpeiden mukaisesti 

• Omaisuuteen investoimisen vaikutus kunnossapitokustannuksiin 

 

Omaisuuden tiedonhallinnan kehittämiseksi nousi esille seuraavia tarpeita: 

• Eri omaisuuserien siirtyminen toiminnanohjausjärjestelmään riittävällä tasolla 

• Omaisuustiedon täydentäminen omaisuuslajeittain 

• Kuntotiedon kerääminen omaisuuslajeittain 

• Omaisuuden kriittisyysluokittelu 

• Kuntoluokittelutietojen kerääminen omaisuudesta 

• Raportointi omaisuuden kriittisyyden ja kuntoluokittelun perusteella 

• Talouden tietojen integroiminen operatiivisen toiminnan järjestelmiin 

• Kunnossapitokustannusten siirtyminen toiminnanohjausjärjestelmään 

 

Edellä mainitut epäkohdat nousivat esille toteutetusta nykytilan kartoituksesta. Havaittuja 

epäkohtia muotoillaan tutkimuksessa kehitysehdotuksiksi. Nykytilan kartoitus toteutettiin 

koko vesihuollolle, mutta tutkimukseen valittiin tiedot jätevedenpuhdistukseen kohdistuen. 

 

Kohdeorganisaation vesihuollossa on siirrytty käyttämään uutta Vincit EAM 

toiminnanohjausjärjestelmää vuosina 2020–2021, jonka avulla pystytään hallinnoimaan 

laitekantaa tietokoneella ja mobiililaitteiden avulla. Samalla uusi 

toiminnanohjausjärjestelmä räätälöidään kattamaan tämän työn esiin tuomat 

omaisuudenhallinnan ja elinjaksoajattelun keinot.   

 

Jätevedenpuhdistuksessa hyödynnetään toiminnanohjausjärjestelmää omaisuuden 

ylläpitämiseksi. Toiminnanohjausjärjestelmä on käytännössä ensisijainen tietojärjestelmä 

omaisuuden hallitsemiseksi. Jokaisesta jätevedenpuhdistamolle asennettavasta teknisestä 
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laitteesta tehdään laitekortti, jolle rakennetaan ehkäisevän kunnossapidon mukainen 

huoltosuunnitelma toimittajan ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa huoltosuunnitelma 

mukautetaan vastaamaan olemassa olevan laitekannan mukaista yhtenäistä suunnitelmaa. 

Huoltosuunnitelmissa huomioidaan myös lain edellyttämät tarkastukset. 

  

Omaisuuserät muodostuvat mekaanisista laitteista, LVI-, sähkö-, automaatiolaitteista. Osa 

laitteista on jätevedenpuhdistamon käyttöönoton ajoilta ja osa on uusittu. Tähän työhön on 

poimittu Viikinmäen jätevedenpuhdistamolta prosessikokonaisuus, joka havainnollistaa 

kokonaiskuvaa parhaimmalla mahdollisella tavalla omaisuuskannan nykytilan 

hahmottamiseksi ja parannusehdotuksen toteuttamiseksi (Liite 2). 

 

Nykyinen tilanne jätevedenpuhdistuksen omaisuuden laajuudesta on hyvin selvillä, ja 

toiminnanohjausjärjestelmän laitekanta on lukumäärältään erittäin kattava. 

Toiminnanohjausjärjestelmä on hyvin henkilökunnan käytössä, ja jos järjestelmässä 

havaitaan puute laitekortista, siitä tehdään ilmoitus asiasta huolehtivalle taholle, ja laitekortti 

lisätään toiminnanohjausjärjestelmään. Uusien laitteiden lisääminen laitokselle tapahtuu 

myös hyvin järjestelmällisesti, ja käytäntönä on luoda aina suunnitteluvaiheessa valmis 

laitekortti odottamaan asennuksien toteutumista, jolloin varmistutaan myös, että muissa 

järjestelmissä ja suunnitelmissa on varmasti käytössä sama yksilöivä laitetunnus. 

  

Puutteet laitekannan tiedoista kohdistuvat pääsääntöisesti omaisuudenhallintaan liittyviin 

asioihin. Liitteessä 3 on esitetty Viikinmäen jätevedenpuhdistamon 

toiminnanohjausjärjestelmän koko laitekannan nykytilanne omaisuudenhallinnan kannalta 

merkityksellisien tietojen olemassaolon osalta. 

 

Omaisuusvalikoiman tietoasteiden pohjalta voidaan todeta, että etenkin hankintahinta tietoja 

puuttuu. Tämä johtuu siitä, että laitteiden hankkimiseen liittyvät tiedot ovat erillisessä 

hankintajärjestelmässä, joka ei kommunikoi toiminnanohjausjärjestelmän kanssa. Lisäksi 

hankintahinta tietokentän olemassaoloa toiminnanohjausjärjestelmän puolella ei ole koettu 

merkitykselliseksi. Elinjaksotietojen määrittelyyn olevaa tietokenttää 

toiminnanohjausjärjestelmässä ei ole ollut. Samaten laitteiden kuntoluokittelutietoja ja 

varaosasaatavuuksia ei ole toiminnanohjausjärjestelmässä pystytty määrittelemään. 
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Toiminnanohjausjärjestelmässä on käytössä kriittisyysarviointi, mutta sitä ei ole käytetty 

tarkoituksenmukaisella tasolla laitekannan kriittisyyden määrittämiseen. 

 

Haasteellisin tilanne on vanhojen laitteiden osalta, jotka ovat jätevedenpuhdistamon 

rakentamisen yhteydessä hankittuja ja käyttöönotettuja vuonna 1994. Näiden laitteiden 

hankintahinta puuttuu osittain senkin takia, että tietojärjestelmien mukaantulon yhteydessä 

ei olla pystytty tuomaan kaikkea mahdollista dataa järjestelmiin. Asennusajankohdan 

puuttuminen on myös haasteellinen, mutta puutteellisen tiedon täydentäminen on kuitenkin 

täysin mahdollista tarkastamalla laite kenttäolosuhteissa. Tutkimuksessa käsiteltävien 

elinjaksotarkasteluiden yhteydessä on järkevä suorittaa puutteellisten tietojen tarkastelu 

samalla, ja selvittää myös jälleenhankintahinta korvaavalle laitteelle. Toisin sanoen vanha 

hankintatieto on suuntaa antava numeerinen arvo, joka on tarkastettava aina 

lähitulevaisuuden suunnitelmia tehtäessä, jotta tuleva budjettiarvio on mahdollisimman 

tarkasti selvillä. Vesihuollossa hankintahinnoille ei ole olemassa reguloituja arvoja. 

 

Kun laitekanta muuttuu vanhaksi, alkaa vikaantumistiheys laitteilla nousta, ja ehkäisevälle 

kunnossapidolle jää näin vähemmän aikaa, kun henkilöstöresurssit eivät samaan aikaan 

muutu. Siksi mahdollisten vanhojen laitteiden vikaantumisalttiutta on pystyttävä 

havainnoimaan jo ennen merkittäviä vaurioita. Elinjaksojen määrittämisellä pystytään 

nostamaan esille tulevia ”ikääntymisiä”. Nämä kaikki ennakoidut toimet vahvistavat 

yhdessä talouden näkymiä, jotta yllättäviä kustannuseriä ei pääse muodostumaan, vaan ne 

voidaan huomioida budjettitarpeissa riittävän ajoissa. 

 

Laitoksella olevan laitekannan kunto voi vaihdella merkittävästi eri kohdissa, riippuen 

olosuhteista ja käsiteltävästä aineesta. Esimerkiksi saman tyyppiset venttiilit, jotka on 

hankittu samana vuonna eri prosessin vaiheisiin jätevedenpuhdistamolla, voivat olla 

elinjaksoltaan erilaiset. Prosessissa, jossa on enemmän korroosiota aiheuttavia tekijöitä, voi 

venttiilin käyttöikä olla jopa puolet siitä, mitä toisaalla. Tässä kohtaa kokemukseen 

perustuvat arviot elinjakson määrittelemiseksi eri prosessinvaiheen laitteille onkin 

merkityksellisessä asemassa. Vaikka valmistaja ilmoittaisikin käyttöiän olevan 30 vuotta, on 

syytä kuitenkin huomioida kunnossapito- /käyttöhenkilöstön tuottaman kokemusperäisen 

tiedon merkitys. 
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Kohdeorganisaation toiminnanohjausjärjestelmään lisätään elinjaksotiedot seuraavalla 

tavalla, joka tukee jatkossa omaisuuden kunnossapitoa ja kuntoon liittyvän saneeraustarpeen 

selvitystä. Elinjaksotiedot pohjautuvat omaisuudenhallinnan standardien vaatimuksiin ja 

PSK 6201 ja 6202 -standardeihin. Osa tiedoista on valittu lisättäväksi kokemukseen 

perustuvien tarpeiden pohjalta. 

 

Vaiheet: 

• Hankintapäivämäärä 

• Asennusaika 

• Käyttöönotto 

• Takuuaika 

• Elinjaksoarvio. (PSK 6201 2011, s. 11.) 

 

Tilanne: 

• Suunnitteilla 

• Aktiivinen 

• Passiivinen 

• Poistettu 

 

Kuntoluokitus: 

• Hyväkuntoinen, uutta vastaava 

• Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 

• Välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarve lähivuosina 

• Huonokuntoinen, heti korjattava tai uusittava. (PSK 6202 2003, s. 13.) 

 

Varaosien saatavuus: 

• Takuunalainen, varaosia on hyvin saatavissa 

• Laitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa 

• Varaosilla on heikko saatavuus, esim. erittäin pitkä toimitusaika 

• Varaosia ei ole saatavilla 
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Jokaiselle laitteelle tehtyjen elinjaksotietojen lisäämisen ja ylläpidon kautta päästään 

paremmin käsiksi laitoksen fyysisen omaisuuden tilanteeseen. Toiminnanohjausjärjestelmän 

sisältämien tietojen avulla saavutetaan hyvä näkyvyys tulevalle saneeraustarpeelle ja 

taloudellisille vaatimuksille. 

 

5.2 Kunnossapidon nykytila kohdeorganisaatiossa 

Jätevedenpuhdistuksen kunnossapidon nykytila on kehittyneellä tasolla. Työt muodostuvat 

pääasiallisesti ehkäisevästä kunnossapidosta, mutta joukkoon mahtuu myös 

häiriökorjaustöitä ja toimintaa tukevia töitä. Työt kirjataan toiminnanohjausjärjestelmään 

laitepaikka tai laitetasolle kohdistettuina. Työsuoritteille kirjataan työtunnit ja raportti 

tehdystä työstä. Tasokasta huoltohistoriatietoa on kerääntynyt toiminnanohjausjärjestelmään 

jo useiden vuosien ajan. Ehkäisevän kunnossapidon työsuoritteet muodostuvat 

kalenteriohjatuista ja mittariohjatuista töistä. Kalenteriohjaus tapahtuu 

toiminnanohjausjärjestelmään kirjatun jaksotuksen perusteella, jolloin työsuorite muodostuu 

tehtäväksi automaattisesti määrätyin aikavälein. Mittariohjaus saa tiedon 

automaatiojärjestelmästä, jolloin työsuorite muodostuu toiminnanohjausjärjestelmään 

automaattisesti määrätyn käyntiaikalaskurin jaksotuksen perusteella. Lisäksi 

kohdeorganisaatiossa tehdään kunnonvalvontaan liittyviä mittauksia kriittisimpien laitteiden 

osalta, mittaamalla laitteiden värähtelyä määritellyin aikavälein. Kriittisimmät laitteet ovat 

jätevedenpuhdistamon kalleimpia ja puhdistustuloksen kannalta merkittävimpiä laitteita, 

kuten esimerkiksi tulevan jäteveden syöttöpumput, ilmastusilmakompressorit, 

lietteenkuivauslingot ja kaasumoottorit. Kustannustapahtumia työsuoritteisiin liittyen on 

kirjattu vaihtelevasti, koska ostettavat materiaalit ja työt joudutaan kirjaamaan manuaalisesti 

hankintajärjestelmään ja toiminnanohjausjärjestelmään, mikä vaikeuttaa merkintöjen 

ylläpitoa. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmässä ylläpidetään varastoja ja siellä säilytettäviä nimikkeitä. 

Varastojen ylläpidon kannalta on paljon vaihtelevuutta, mutta toiminta varastojen 

ylläpitämiseksi on selvillä ja työsuoritteille tehdään kirjauksia varastoista otetuille 

nimikkeille. Varastoissa olevat nimikkeet muodostavat varaosaliittymän 

toiminnanohjausjärjestelmässä olevien laitteiden kanssa. 
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KPI-mittarit eivät ole aktiivisesti käytössä eikä toiminnalle ole asetettu tavoitteellisia raja-

arvoja esimerkiksi ehkäisevän kunnossapidon ja häiriökorjauksen suhteelle. Toiminnan 

suunnitelmallisuus on jokaisen resurssiryhmän itse ohjattavissa, eikä esimerkiksi 

järjestelmällisempää laitostason aikataulutusta ole. Vuositasolla tehtävien isompien 

huoltotöiden yhteydessä ei toimita seisakkihuoltojen kaltaisesti, jolloin huomioitaisiin 

järjestelmällisemmin kaikki samaan prosessikokonaisuuteen liittyvät huoltotarpeet 

tuotantokatkosten yhteydessä. 

 

Kunnossapidossa ei huomioida omaisuuden kuntoluokittelua suunnitelmallisesti, ja tieto on 

pääasiallisesti henkilökunnan keskuudessa hiljaisena tietona. Saneeraustarpeet perustuvat 

epäjärjestelmälliseen havaintotietoon ja arvioihin. 

 

Jätevedenpuhdistuksessa toteutettavat saneerausinvestoinnit ovat merkittäviä kulueriä, 

koska elinjaksonsa päässä olevat laitteistot on uusittava. Usein laitteiston uusiminen ei 

itsessään riitä, vaan ympäröivää infraakin on kunnostettava, kuten betonirakenteita. Viime 

vuosina uudisinvestoinneissa on tapahtunut selvää kehitystä Blominmäen 

jätevedenpuhdistamohankkeen takia. Uudisinvestointikustannukset liittyvät kapasiteetin 

nostoon liittyviin tarpeisiin ja vaikuttavat myös saneerausinvestointeihin tulevaisuudessa. 

Viimeisten viiden vuoden kustannukset on esitetty taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Kohdeorganisaation jätevedenpuhdistamoiden saneerausinvestoinnit ja 

uudisinvestoinnit *1000 euroa (brutto). Ei sisällä lietteen jatkokäsittelyn osuutta. Taulukon 

luvut on pyöristetty tuhanteen. 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

Uudisinvestoinnit 40 000 31 000 61 000 113 000 124 000 

Saneerausinvestoinnit 4 000 2 000 3 000 3 000 4 000 

Yhteensä 44 000 33 000 64 000 116 000 128 000 
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6 ELINJAKSOAJATTELUN YHDISTÄMINEN TOIMINNANOHJAUS-

JÄRJESTELMÄÄN 

 

 

Tässä luvussa määritellään omaisuudenhallinnan kehittämisprojektin suuntaviivat, joiden 

avulla tutkimuksen tavoitteet voidaan saavuttaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynnetään 

haastattelututkimuksista esiin nousseita hyviä käytänteitä ja kirjallisuuslähteiden tarjoamaa 

tietoutta. Kohdeorganisaation jätevedenpuhdistuksen toiminnanohjausjärjestelmän 

tuottaman datan avulla saadaan parempi kuva nykytilasta, jonka pohjalta elinjaksoajattelun 

kehittäminen pystytään määrittelemään. Tämä luku muodostuu otsikkotasojen mukaisesti 

seuraavista aihealueista: 

• Toiminnanohjausjärjestelmän omaisuussisällön analysointi 

• Kunnossapitokustannusten optimointi 

• Kunnossapitoinvestointien suunnitelmallisuus 

• Toiminnanohjausjärjestelmän ja hankintajärjestelmän rajapinnat 

• Omaisuusrekisterin ylläpitäminen 

• Kiertävä omaisuus 

• Hallittu omaisuuden romutus. (Hastings 2015, s. 224.) 

 

6.1 Toiminnanohjausjärjestelmän omaisuussisällön analysointi 

Käyttöolosuhteet ja omaisuuserien eroavaisuuden vaikuttavat elinjaksoihin. 

Toiminnanohjausjärjestelmässä onkin tämän takia mahdollistettava laitekohtaiset 

elinjaksomäärittelyt, jotta tieto on tarvittaessa muutettavissa olosuhteisiin sopivaksi. 

(NASSCO 2018, s. 25.) Tämä tieto ei ole entuudestaan tuttu henkilöstölle, vaan vaatii 

ohjeistusta ja uuden toiminnallisuuden omaksumista. Nykyaikainen 

toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa tämän ominaisuuden käytön, ja sitä kautta 

tavoitteiden suoritusajankohdat saadaan nostettua helpommin esille raportointijärjestelmiä 

hyödyntämällä. Elinjaksojen määrittelykäytäntö nousi esille tutkimuksen haastatteluista 

muutamalla yrityksellä, mutta omaisuusluokkaperusteisesti.  On kuitenkin huomioitava, että 

saneeraustoimia varten on huomioitava riskiin pohjautuvat prioriteetit, jotka ovat myös 

määriteltävissä toiminnanohjausjärjestelmään. Käytännössä jos havaitaan, että elinjakso 

laitteen osalta on tulossa vastaan, täytyy uudistustarpeelle toteuttaa selvitys riskeihin 

pohjautuen. Onko esimerkiksi laitteen toimintaa mahdollista jatkaa kunnossapito- 
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/huoltotoimilla? Huoltotoimien toteuttaminen voi olla erittäin haastavaa, jos laite on vanha, 

ja siihen ei ole saatavilla enää varaosia. Varaosien saatavuus muodostuukin tässä kohtaa 

merkittäväksi tekijäksi, joka saattaa olla viimeinen vaihtoehto. Haastatteluista yrityksistä osa 

on yhdistänyt näitä kahta ominaisuutta siten, että kriittisimmille laitteille on oltava aina 

varaosat saatavilla toteutettavaa huoltoa varten, muuten riski nousee liian suureksi. Lisäksi 

varaosien saatavuus ja huoltotoimet on järkevä pohtia myös kustannusnäkökulmista. Jossain 

tapauksissa taloudellisesti järkevämmäksi vaihtoehdoksi saattaa muodostua uuden 

vastaavan hankinta, kuin vanhan huoltaminen. Saneeraus ja investointitarpeen määrittelyyn 

vaikuttaa merkittävästi myös omaisuuserän nykykäyttöarvo. Tilanteissa, joissa omaisuuden 

käyttöarvo on jo hyödynnetty, kannattaa lähtökohtaisesti suunnitella investointia, ellei 

tarkastelun yhteydessä voida vahvasti todeta kohteen olevan hyvässä kunnossa. 

Haastatelluista yrityksistä nykykäyttöarvon laskentaa olivat toteuttaneet erityisesti 

sähköverkkoyhtiöt. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän laitekorteissa tulee aina olla käyttöönottopäivämäärä ja 

käyttöaikatieto, jos mahdollista. Näiden tietojen perusteella saadaan tukea laitteen 

mahdollisen elinjakson määrittämiseksi. Jokaiselle laitteelle voidaan elinjakson päättymisen 

ajankohtana toteuttaa normaalin kunnossapitotoimen ulkopuolinen toimintakunnon 

arviointi, jonka perusteella laitteelle voidaan myöntää lisää elinjaksoa. Toimintakunnon 

arviointeja toteutettiin osassa haastatelluissa yrityksissä. 

 

Elinjaksotiedon yhdistäminen laitteen kriittisyysluokkaan luo selvän priorisointiperusteen 

saneeraustarpeelle (Allbee & Bryne 2007). Esimerkiksi jätevedenpuhdistamon toiminnan 

kannalta yhden erittäin kriittisen laitteen saneeraus tulisi suunnitella jo hyvissä ajoin ennen 

arvioidun elinjakson päättymistä. Vuorottelukäytössä olevan pumpun toiminta puolestaan ei 

olekaan niin kriittinen, koska toiminta on kahdennettu. Vastaavia esimerkkejä tuli esille 

teemahaastatteluissa. 

 

Omaisuussisällön analysointi on jatkuvaa työtä, jota pitää tehdä normaalin käyttö- ja 

kunnossapitotyön ohessa. Aina kun havaitaan muutoksia laitteen tilassa, tai koetaan, että 

varaosien saatavuus on muuttunut, täytyy tieto päivittää toiminnanohjausjärjestelmään. 

Tietojen siirtyminen toiminnanohjausjärjestelmään edesauttaa päätöksentekoa ja saneeraus- 

ja investointi tarpeen huomiointia. Omaisuudenhallinnan standardissa ISO 55000 on nostettu 
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esiin tiedonkulun merkitys, jotta päätöksentekoprosesseille saadaan hyvä pohja. (SFS-ISO 

55000 2014, s. 24.) 

 

Tietojen keräämiseen suositeltuja keinoja on lueteltuna kuntainfran omaisuuden hallinnan 

pikaoppaassa, josta nykytilanteeseen pohjautuen voidaan valita paras menetelmä 

toteutukseen. Menetelmät on suunniteltu olemassa olevan käyttöiän määrittelemiseksi, 

mutta ne tukevat samalla muiden omaisuudenhallinnan tietojen täydentämistä. Parhaiten 

jätevedenpuhdistamon olosuhteisiin soveltuu todentaminen omaisuuden fyysisillä 

tarkastuksilla kunnon ja palvelutason tilanteiden toteamisilla ja toteuttaa tietojen 

täydentämien havaintojen perusteella. Lisäksi laajoille kokonaisuuksille, jotka ovat samaa 

laitetyyppiä ja olosuhteiltaan samankaltaisissa prosessiympäristöissä, voidaan toteuttaa 

suuren massan yhtenevät elinjaksomääritelmät. (Alatyppö & Paavilainen 2016, s. 32.) 

 

Kirjallisuusaineiston ja haastattelututkimuksien tukemana jätevedenpuhdistuksen 

omaisuudenhallinnan kehittämiseksi on tarpeen aloittaa säännölliset omaisuudenhallintaan 

keskittyvät tarkastelut sovitun vuosikellon mukaisesti. Vuosikellon on tarkoitus tukea 

säännöllistä asioiden tarkastelua, jotta jatkuva parantaminen mahdollistuu. Tutkimuksessa 

on noussut esille useita parannuskohteita, joten vaiheistettu asioiden edistäminen 

iäkkäimmän ja huonokuntoisimman omaisuuden osalta on suositeltavaa. 

Omaisuudenhallinnan vuosikellossa käsitellään neljännesvuosittain vanhimpien 

omaisuuserien tarkastelutoimenpiteet ja tarkastetaan vikaantumistiheydeltään 

merkittävimmät omaisuuserät. Tarkastustoimilla tarkoitetaan elinjakson uudelleen 

määrittämistä havaintojen pohjalta, ja mahdollisen kunnossapitostrategian muuttamista. 

(SFS-ISO 55001 2014, s. 28.) 

 

Tutkimuksessa esitettyjen elinjaksotietojen täyttämisen pohjalta voidaan rakentaa selkeitä 

raportteja koko jätevedenpuhdistuksen fyysisen omaisuuden tilasta ja tulevasta 

saneeraustarpeesta. Kohdeorganisaation jätevedenpuhdistuksessa on käytössä 

raportointiohjelmisto, johon saadaan poimittua haluttuja tietoja 

toiminnanohjausjärjestelmästä. Seuraavassa on esitetty yhdeksän erilaisia vaihtoehtoja, 

joiden avulla toiminnanohjausjärjestelmän sisäisestä datasta saadaan tuotettua 

omaisuudenhallinnan kannalta merkittävää tietoa. (Shohet & Nobili 2015.) Datan 

visualisointi on yksi ISO 55000 -standardissa esille nostettu aihe, jonka hyödyntäminen on 
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pitkälti organisaation päätettävissä, kunhan se edesauttaa omaisuudenhallintaa sisäisesti 

määriteltyjen prosessien mukaisesti. Strategisen omaisuudenhallinnan tavoin, raportoinnissa 

on hyvä huomioida suorituskyky riskit, kustannukset ja elinjaksot huomioiden. Seuraavaksi 

esitetään yhdeksän esimerkkiä visuaalisista raporteista. (SFS-ISO 55000 2014, s. 8.) 

 

1 Päättyvät elinjaksot kriittisyysluokitteluiden mukaisesti 

Kalenterimallinen näkymä, joka muodostaa valitun ajanjakson mukaisen pylväsdiagrammin. 

Diagrammi rakentuu kappalemäärän perusteella, kuten kuvassa 8 on esitetty. 

Kohdeorganisaatiossa on käytössä A, B ja C kriittisyysluokat, joista A on kriittisin. 

 

 

Kuva 8. Laitteiden elinjaksotiedon päättyminen kriittisyysluokan C mukaisesti. 

 

2 Päättyvät elinjaksot laitteen jälleenhankintahinnan muodostamassa näkymässä 

Sama kuin edellinen, mutta diagrammit muodostuvat euromääräisesti jälleenhankintahinnan 

mukaan, kuten kuvassa 9 on esitetty. 
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Kuva 9. Kustannusjakauma elinjaksotietojen mukaisesti. 

 

3 Huonokuntoisimmat laitteet vanhimmasta uusimpaan 

Listausnäkymä, jossa ensimmäisenä esiintyy vanhin laite, jonka kuntoluokitus on heikoin. 

Esimerkki toteutustavasta on esitetty liitteessä 4. 

 

4 Päättyvät elinjaksot laiteluokkien perusteella 

Mahdollisesti yhdistettävä ominaisuus esimerkin 1 ja 2 kanssa. 

 

5 Valintaan pohjautuva kuntoluokitusnäkymä 

Muodostaa jakauman valittujen laitteiden elinjakso-/luokittelutietojen pohjalta. Valintana 

voi olla koko laitoksen laitekanta, tai sitten vain yksi laite. Kuvassa 10 on esitetty 

kuntoluokituksen jakauma. Kriittisyysluokittelun ja kuntoluokan perusteella toteutettavassa 

näkymässä voidaan toteuttaa riskiluokka, joka pohjautuu kahden tekijän muodostamaan 

summaan. (Cómez de León Hijes et al. 2020.) 
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Kuva 10. Kuntoluokitusten jakauma valintaan pohjautuen. 

 

6 Jälleenhankintahintaan pohjautuva kalenterinäkymä hankintapäivämäärän mukaisesti 

Pylväät muodostuvat valitun ajankohdan mukaisesti euromäärään perustuen kuvan 11 

mukaisesti. 

 

 

Kuva 11. Jälleenhankintahinta hankintapäivämäärän mukaisesti. 

 

7 Avoimet takuuajat 

Listaus tai kalenterinäkymä, jossa näkyy laitteet, joilla on takuuta jäljellä. 
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8 Omaisuuserän vikaantumiset käyttöönottoajankohdasta alkaen 

Seurannan tuloksissa ilmenee helposti virheitä, jos työtilauksien kohdistusta ei ole tehty 

suoraan laitteelle. 

 

9 Taloudellisten ja ei-taloudellisten tietojen tarkastelu laitteelle määritellyn elinjakson ajalta 

Toiminnanohjausjärjestelmän kustannustietojen tarkastelu omaisuuseräkohtaisesti valitun 

ajanjakson ajalta. Taloudellisina tietoina käsitetään tässä tapauksessa hankinnoista 

muodostuneet kustannukset, kun taas ei-taloudellisina tietoina ymmärretään oman 

henkilökunnan käyttämä työaika. 

 

Lueteltujen esimerkkien avulla pystytään tarkkailemaan omaisuudenhallinnan tilaa, ja 

määrittämään tavoitteita puuttuvien tietojen keräämiseksi. Omaisuudenhallinnan raporttien 

avulla saadaan selville myös mahdolliset järjestelmään syötetyt virheelliset tiedot. 

Visuaalisen raportoinnin avulla elinjakson aikaisten tietojen tarkkailu on huomattavasti 

vaivattomampaa kuin taulukkomuotoisen tiedon läpikäynti. 

 

6.2 Kunnossapitokustannusten optimointi 

Uusia laitteita hankittaessa on varmistuttava aina siitä, että ennakkohuollot tulee määriteltyä 

riittävällä tasolla toiminnanohjausjärjestelmään. Ennakkohuoltotöiden merkitys 

ehkäisevänä kunnossapitona on tärkeä, jotta laitteelle tai laitteistolle määritelty elinjakso 

olisi saavutettavissa. Ennakkohuollon tueksi toiminnanohjausjärjestelmään on lisättävä 

laitteen varaosat ja muu informatiivinen tieto esimerkiksi takuuajasta ja hankintahinnasta. 

Näiden tietojen merkitys ei korostu välttämättä heti, mutta tulevaisuudessa informaatio 

palvelee käyttö- ja kunnossapitohenkilökuntaa, sekä omistajia. (SFS-ISO/TS 55010 2020.) 

 

Tilanteissa, joissa havaitaan laitteistoon kohdistuvaa kunnossapito tai saneeraustarvetta 

elinjakson päättymisen seurauksena, on toteutettava tarkka toimintasuunnitelma. 

Joudutaanko työn yhteydessä esimerkiksi korvaamaan toimintakuntoisia laitteita uusilla, 

jotta suorituskykytavoitteet on mahdollista saavuttaa. Omaisuudenhallinnan 

standardeissakin mainitut päätöksenteon prosessit tulevat merkityksellisiksi näissä 

tilanteissa. (SFS-ISO 55002 2018, s. 11.) 
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Viikinmäen jätevedenpuhdistamon osalta kunnossapidon kulut olivat vuoden 2020 aikana 

36 % koko jätevedenpuhdistamon käyttökuluista. Luku on korkea, mutta laskentaperusteissa 

täytyy kuitenkin kiinnittää huomiota kunnossapitoyksikön kulurakenteeseen, joka pitää 

sisällään myös tonttialueiden vuokria. Vastaavasti sama luku Suomenojan 

jätevedenpuhdistamon vuoden 2020 osalta oli 27 %, mikä on myös tutkimuksissa esiin 

tulleiden arvojen (25 %) yläpuolella (Wendland & Ozogus 2005). Suomenojan 

jätevedenpuhdistamon kohdalla luku on alhaisempi Viikinmäen jätevedenpuhdistamoon 

verrattuna senkin takia, että kunnossapitotarpeita on vähennetty tarkoituksenmukaisesti 

prosessin alas ajamiseksi vuonna 2022. Aikaisempien vuosien kulurakenteiden 

hyödyntäminen vertailukelpoisena tietona on haastavaa, koska vanhassa 

organisaatiorakenteessa laitoksen automaatiokunnossapito kuului samaan yksikköön kuin 

kaukokäyttökohteet, joten yksityiskohtainen erotteleminen on erittäin työlästä. 2019 vuoden 

voidaan todeta olevan siirtymävuosi vanhan ja uuden organisaation välillä, ja vuoden 2020 

tiedot ovat puolestaan hyödynnettävissä kunnossapidon kuluvertailua ajatellen, lukuun 

ottamatta tonttivuokria.  

 

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon 2020 kunnossapidon kustannukset suhteutettuna 

puhdistettuun jäteveteen ovat 0,0312 €/m3, mikä kertoo taulukon 2 tietojen pohjalta 

jätevedenpuhdistamon olevan ylimitoitettu tarpeeseen suhteutettaessa suuriin yli 20 000 

asukasvastineluvun laitoksiin. Vastaava luku Suomenojan jätevedenpuhdistamon osalta on 

0,0257 €/m3, ollen optimaalisella vyöhykkeellä. Optimaalisella vyöhykkeellä 

jätevedenpuhdistamon mitoitus vastaa tarvetta kunnossapidon kustannuksiin suhteutettuna. 

Viikinmäen tai Suomenojan jätevedenpuhdistamon kunnossapidon kustannuksia ei voida 

kuitenkaan luotettavasti verrata taulukon 2 arvoihin, koska luvuissa ei huomioida 

energiantuotantoon ja lietteen käsittelyyn liittyviä kustannuksia. Lisäksi kunnossapidon 

kustannuksia vääristää tonttialueiden vuokrien sisältyminen kunnossapitokustannuksiin. 

Todennäköisesti edellä mainittujen takia jätevedenpuhdistamon kunnossapitokustannukset 

laitoksen suorituskykyyn nähden ovat varsin alhaisia. Suomenojan jätevedenpuhdistamon 

korvaaja Blominmäen jätevedenpuhdistamo on todennäköisesti käyttöönoton alkuvaiheilla 

ylimitoitetussa tilassa, koska jätevedenpuhdistamohankkeessa huomioidaan kapasiteetin 

nostotarve tuleville vuosille. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon on kuitenkin suositeltavaa 

tarkastaa tilanne, kun kunnossapidon kustannusjakauma on saatu määriteltyä tarkemmaksi. 

(Hernández-Chover et al. 2021.) 
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6.3 Kunnossapitoinvestointien suunnitelmallisuus 

Elinjaksoajattelun mahdollistamista varten toiminnanohjausjärjestelmään on lisättävä 

elinjaksotiedot laitetason informaatiokenttiin, kuten tutkimuksessa on esitetty. (Hastings 

2015, s. 175–176.) Uudet ominaisuudet mahdollistavat paremmin omaisuudenhallinnan 

toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Raportoinnin kautta saadaan esille sellaista tietoa, 

jonka perusteella kyetään toteuttamaan merkittäviä laitoksen toimintaa parantavia 

saneeraus- ja investointipäätöksiä. Kohdeorganisaation vesihuollon investoinnit vastaavat 

noin puolta koko Suomen vesihuollon investoinneista (2020). 

 

Alkuperäinen työlajien luokittelu muodostui yksiportaisesta rakenteesta taulukon 5 

mukaisesti. Toiminnanohjausjärjestelmän uudistustyön yhteydessä muutettiin työlajit 

vastaamaan nykyaikaista PSK-standardia. PSK 7501 -standardista otetiin päärakenne 

työlajien pohjaksi kuvan 12 mukaisesti, ja lopulta työlajeihin lisättiin muutamia 

jätevedenpuhdistuksen toiminnan kannalta merkityksellisiä kohtia. (PSK 7501 2010, s. 4–

8.) Poikkeuksena PSK-standardissa esitettyyn työlajiluokitteluun, lisättiin kolmas päätaso, 

jossa tarkastellaan toimintaa tukevia työlajeja. Kohdeorganisaation jätevedenpuhdistuksen 

toiminnassa tehdään paljon investointiprojekteja tukevaa työtä muun kunnossapitotyön 

ohessa, mikä takia kolmas taso on perusteltu. Lisäksi kolmas taso mahdollistaa 

toiminnanohjausjärjestelmän laajemman hyödyntämisen. Lopulta työlajit mukautettiin 

vastaamaan toiminnanohjausjärjestelmän mahdollistamaa kolmiportaista rakennetta kuvan 

13 osoittamalla tavalla.  

 

Taulukko 5. Alkuperäinen yksiportainen työlajiluokittelu. 

Tunnus Nimi 

1.1 HÄIRIÖKORJAUS 

2.1 KUNTOON PERUSTUVA SUUNNITELTU KORJAUS 

2.2 JAKSOTETTU KUNNOSSAPITO 

2.3 KUNNONVALVONTA 

3.1 PARANTAVA KUNNOSSAPITO 

3.2 KUNNOSTAMINEN 

4.1 ALUE- JA JÄRJESTELYTYÖ, SIIVOUS 

4.2 UUDISRAKENNUSTYÖ 
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Taulukko 5 jatkuu. Alkuperäinen yksiportainen työlajiluokittelu. 

Tunnus Nimi 

4.3 KÄYNNISSÄPITOTYÖ 

5.1 INVESTOINTITYÖT 

 

 

Kuva 12. PSK 7501 mukaiset työlajit (PSK 7501 2010, s. 32). 

 

 

Kuva 13. Lopullinen työlajiluokittelu 

 

Työlajiluokitteluiden avulla omaisuuserille saadaan jaoteltua oleelliset työsuoritteet. 

Työsuoritteiden laadun perusteella omaisuuserien saneeraus- ja investointitarpeet voidaan 
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todentaa. Esimerkiksi häiriökorjausten määrän merkittävä kehittyminen omaisuuserän 

elinjaksoa tarkastellessa kuvastaa epänormaalia tilannetta, jolloin saneerauksen tarve on 

todennäköistä. Vastaavia havaintoja nousi esille teemahaastatteluissa. 

 

6.4 Toiminnanohjausjärjestelmän ja hankintajärjestelmän rajapinnat 

Toiminnanohjausjärjestelmän sisällä käsitellään usein hankintajärjestelmään liittyviä 

taloustietoja, riippuen organisaation rakenteesta. Kunnossapidon 

toiminnanohjausjärjestelmissä on usein olemassa moduulit taloustietojen hyödyntämiseksi, 

mutta kokonaisuuden tulisi vastata organisaation yhteisiä käytäntöjä. Organisaation 

yhteisten käytäntöjen vuoksi erillisissä järjestelmissä tehtäviä hankintamoduuleita ei siis 

pystytä välttämättä hyödyntämään, koska on helpompaa käyttää pelkästään hankintoihin 

tarkoitettua järjestelmää, kuin rakentaa integraatioita. Omaisuudenhallinnan kannalta on 

kuitenkin oleellista saada tietoa omaisuuserien muodostamista kustannuksista, ja seurata 

esimerkiksi varastoon liittyvien nimikkeiden taloudellista arvoa.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän näkökulmasta toteutettavia hankintaan liittyviä tapahtumia 

voi olla useita: Varastoon osto, laitehankinta, urakoitsijan työsuorite, palvelun osto ja 

jatkuvan tuen palvelut. Muodostuvista tapahtumista tulee ajankohtaan pohjautuvaa tietoa, 

joka kohdistetaan järjestelmän mahdollistamalla tavalla suoraan työsuoritteelle, varastolle 

tai omaisuuserälle. Tieto kerääntyy toiminnanohjausjärjestelmään ja on hyödynnettävissä 

omaisuudenhallinnan kannalta tarpeellisten asioiden seurantaan. Vastaavia toimintatapoja 

ilmeni teemahaastatteluissa. 

 

Hankintajärjestelmässä hallitaan yleisesti vaatimusten mukaiset hyväksymisprosessit 

euromäärien perusteella ja merkitään kaikki lainsäädännöllisesti oleelliset tiedot, jotta 

jäljitettävyys on mahdollistettu. Hankintajärjestelmän tiedot ovat kuitenkin usein eri tavoin 

määriteltyjä verrattaessa operatiivisen toiminnan tietoihin. Toiminnanohjausjärjestelmän ja 

hankintajärjestelmän ollessa erilliset toisistaan, ei ole perusteltua ylläpitää samoja tietoja 

kahdessa eri järjestelmässä. Tästä seuraa tarve tarkkailla omaisuusrekisteriä, 

työsuoritemerkintöjä ja varaston nimikkeitä siitä sijainnista, mikä on määritelty 

ylläpitokannaksi. Vastaavasi hankintajärjestelmä voi pitää sisällään investointikohteita, 

joille on määritelty hyvin yksityiskohtaisia tietoja, mutta ne eivät välttämättä ole 

kohdistettuna oikeisiin omaisuuseriin.  



82 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä ja hankintajärjestelmä vaativat edellä mainituin perustein 

integraatiorajapinnan, jonka avulla voidaan toteuttaa omaisuudenhallinnan kannalta 

oleellisia täsmäytyksiä. Integraatiorajapinnan kannalta saavutetaan paras lopputulos, jos 

molemmin suuntainen lähetys ja vastaanotto on mahdollistettu. 

Toiminnanohjausjärjestelmässä olevan hankintamoduulin integroiminen viralliseen 

hankintajärjestelmään mahdollistaa operatiivisen toiminnan suorittamien toimenpiteiden 

keskitetymmän hallinnan, kuin se, että käyttäjänhallintaa ja toimintaa pitäisi ylläpitää 

kahdessa eri järjestelmässä. Lisäksi varastonhallinnan kannalta automaattisten 

varastonohjaustietojen perusteella muodostuvien hankintaehdotusten hallinta 

toiminnanohjausjärjestelmän kautta on perustellumpaa, kuin erilaiseen käyttötarkoitukseen 

tarkoitetussa hankintajärjestelmässä. Toiminnanohjausjärjestelmän hankintamoduulissa 

toteutetaan yleensä ostoehdotuksia, ostotilauksia, vastaanottoja ja laskujen täsmäytyksiä. 

Vastaavasti varastoon liittyvistä vastaanotoista puhutaan saapumisina. 

 

Jos järjestelmien välisen rajapinnan toiminnallisuuksien toteuttaminen ei mahdollista 

toiminnanohjausjärjestelmässä olevan hankintamoduulin hyödyntämistä, voi asiaa lähestyä 

eri näkökulmasta. Toisessa vaihtoehdossa integraation toteuttaminen olisi toteutettu 

käytännössä siten, että tehtävät toimet suoritettaisiin täysin hankintajärjestelmän puolella, 

mutta tiedonsiirto toiminnanohjausjärjestelmään olisi integroitu. Jos esimerkiksi 

suoritettavalle hankinnalle olisi valittu kohdetietoihin kohdeluettelosta tietyt omaisuuserät, 

siirtyisi taloustiedot suoraan integraatiorajapinnan yli toiminnanohjausjärjestelmään 

vastaaville kohteille. Myöhemmässä vaiheessa kun tiedot täsmentyvät ja hankinnan käsittely 

etenee laskutusvaiheeseen asti, päivittyvät tiedot automaattisesti 

toiminnanohjausjärjestelmään muodostuneelle tiedolle. Tietojen manuaalinen ylläpitäminen 

jää pois molemmissa tapauksissa. Teemahaastatteluissa tuli esille sekä yhden, että kahden 

järjestelmän esimerkkejä. Kuitenkin taloustietojen siirtyminen 

toiminnanohjausjärjestelmään koettiin oleelliseksi. 

 

6.5 Omaisuusrekisterin ylläpitäminen 

Toiminnanohjausjärjestelmässä olevilla omaisuustiedoilla on omat laiteluokkansa, jonka 

avulla tieto voidaan jakaa päätasoihin. (Alatyppö & Paavilainen 2016, s. 8) Laiteluokkien 

avulla voidaan ryhmitellä omaisuudenhallinnan tasoja ja päättää strategiat kunkin 

omaisuuserän kohdalle. Esimerkiksi käyttämällä laiteluokkaa taajuusmuuttajat, saadaan 
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helposti selville kyseisen omaisuusluokan tilanne halutuilla rajaavilla tekijöillä. Rajatun 

haun pohjalta saadaan päätöksenteon tueksi haluttua dataa. 

 

Omaisuusrekisterin ylläpitämisen tulee olla järjestelmällistä ja yhtenevää. 

Omaisuusrekisterissä voi olla tietokenttiä rajaton määrä riippuen käytettävästä 

järjestelmästä, koska osa teknisistä tiedoista voi olla laiteluokan mukaan varsin erilaista. 

Toiminnan selkeyttämiseksi onkin siis tärkeää tehdä rajaus, johon lopputuloksen halutaan 

asettuva, ja loppu saa olla vapaaehtoista tietoa. 

 

Jätevedenpuhdistamon laitekannasta poimitun esimerkkialueen (Liite 2) tietosisällön 

parantaminen vastaamaan omaisuudenhallinnan tavoitteita ei ole mahdotonta. 

Parantamiseksi toiminnanohjausjärjestelmän tietokenttien tulee vastata täysin organisaation 

määrittämän omaisuudenhallinnan vaatimustasoa, jolloin jokaiselle halutulle tiedolle löytyy 

oma kenttänsä. Tietokenttien täydentäminen vaatii perehtymistä laitteisiin kentällä, tai sitten 

päättelykykyyn pohjautuvaa tietojen täyttöä. Päättelykykyyn pohjautuvassa tietojen täytössä 

pitää olla kuitenkin varovainen, ettei oleellisia määrittelyyn vaikuttavia tekijöitä sivuuteta, 

kuten todelliset ympäristöolosuhteet. 

 

Tietojen keräämisessä tulee huomioida laitetoimittajien ja urakoitsijoiden hyödyntäminen ja 

vaatimustason esittäminen riittävän varhaisessa vaiheessa. Jos vaatimustaso jää kertomatta 

ja omaisuusrekisteriin vietävät tiedot saamatta, on takautuvasti tietojen täydentäminen 

monta kertaa haastavampaa. Vastaavia haasteita ilmeni teemahaastatteluissa esiin nousseissa 

projektien käsittelyyn liittyvissä tapauksissa. 

 

6.6 Kiertävä omaisuus 

Laitteet ovat yleensä järjestelmien puolesta kiinteitä, ja sama laite toimii useita vuosia 

samassa kohteessa. Joidenkin laitteiden kohdalla voi kuitenkin tapahtua kiertoa. Esimerkiksi 

pumppu voi vaihtua vuosittain toiseen huoltovuorottelun takia. Nämä kohteet ovat hieman 

erilaisia perinteisiin toiminnanohjausjärjestelmissä ylläpidettäviin laitteisiin nähden.  

 

Kiertävällä laitteella tulee kuitenkin näkyä elinjakson tarkkailuun liittyvät tiedot, kuten 

kohdistetut työmääräimet ja huoltotoimenpiteet. Jotta tiedot kohdistuvat oikealla tavalla, 
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täytyy laitteen olla oikeassa paikassa järjestelmätasolla, niin henkilökunnan ei tarvitse valita 

kohdetta työmääräimelle useista eri vaihtoehdoista. (SFS-ISO 55001 2014, s. 20.) 

 

6.7 Hallittu omaisuuden romutus 

Omaisuuden romuttamisella tarkoitetaan fyysistä operaatiota, jossa poistetaan laite tai 

laitekokonaisuus asennuskohteesta. Romutus on harkittu ja suunniteltu prosessi, joka 

pohjautuu päätökseen. Poistuva kokonaisuus hävitetään laiterekisteristä, jolloin omaisuuserä 

on oletettavasti saavuttanut elinjaksonsa. Jos laite ei ole saavuttanut elinjaksonsa loppua, on 

laitteella vielä käyttöarvoa. Mahdollinen jäljellä oleva käyttöarvo on hyödynnettävissä 

myyntitilanteissa tai muissa käyttökohteissa. Jos käyttöarvoa ei pystytä hyödyntämään 

kokonaan, menetetään omaisuuserän arvosta osa romutustilanteessa. (SFS-ISO 55000 2014, 

s. 12.) 

 

Omaisuuden poistaminen järjestelmistä ja dokumentaatiosta on yllättävän työläs prosessi, ja 

siinä on monia tekijöitä, joita tulee huomioida. Esimerkiksi Viikinmäen 

jätevedenpuhdistamolla pelkästään yhden laitteen poistamiseksi laitosalueelta, täytyy 

huomioida ainakin seitsemän eri kohdesijaintia datalle. Järjestelmiä ovat: 

Prosessiautomaatiojärjestelmä, taloautomaatiojärjestelmä, toiminnanohjausjärjestelmä, 

suunnitteludokumentit, laitedokumentaatio, automaatiojärjestelmän toimintakuvaukset ja 

prosessin toimintaselostukset. Lisäksi yhden järjestelmän sisällä tieto voi esiintyä useassa 

eri muodossa. Esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmässä laitteeseen liittyvä tieto sijaitsee 

yleensä laitekortilla, huoltosuunnitelmalla, keskuslähdöissä, alemman tason laitteilla ja 

varaosaliittymissä. Varaosaliittymät saattavat joissain tapauksissa kohdistua vain yhdelle 

laitteelle, jonka jälkeen nimikkeetkin jäävät turhiksi, ja niille pitää tehdä myös käytöstä 

poisto. Tutkimuksen tekohetkellä toiminnanohjausjärjestelmästä löytyi noin 450 

poistettavaa laitetta. 

 

Omaisuuden poistamiselle laitoksen järjestelmistä on oltava selkeä prosessi. Jos omaisuus 

tai omaisuustieto jää poistamatta, aiheuttaa se pahimmassa tapauksessa vuosien päästä 

merkittäviä väärinkäsityksiä, jotka voivat lisätä kustannuksia merkittävästi, tai aiheuttaa 

turvallisuusriskejä. Tietojen poistamisen kannalta on oleellista sopia kuinka pitkään mitäkin 

tietoja on syytä säilyttää, jotta lopullisista tietojen poistamisista ei seuraisi ongelmia. 

Prosessissa on otettava kantaa myös käytettävän tunnusjärjestelmän käyttöön ja omaisuuden 
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ylläpitoon liittyvään tiedonkeräämiseen. Jos tunnusjärjestelmä tarjoaa sijaintiin pohjautuvan 

laitetunnuksen, kohteeseen tehdään saneeraus, jonka yhteydessä laite muuttuu, niin missä 

vaiheessa menee raja uuden laitetunnuksen määrittämiseksi vanhan tilalle? 

 

Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla on toimittu tähän mennessä vaihtelevasti 

laitetunnuksien käytön suhteen omaisuuden romutustilanteissa. Isoille laitteille, kuten 

kaasumoottoreille ja lietteen kuivauslingoille on aina annettu uusi laitepositio, ja vanha on 

poistettu järjestelmistä. Pienemmissä kokonaisuuksissa vanhat tunnukset on otettu uudelleen 

käyttöön, koska kohde ja tarkoitus on pysynyt edelleen samana. Tunnusjärjestelmän puolesta 

on havaittu, että vapaana olevat ohjeen mukaiset tunnukset ovat alkaneet käydä vähiin, ja 

siksi vanhojen tunnuksien uusiokäyttö on koettu erittäin tarpeelliseksi. Päivitystilanteessa on 

oltava myös tarkka, koska päivittämätön tieto voi aiheuttaa vastaavat riskit kuin romutettujen 

laitteiden kohdalla. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon käyttöikä alkaa olla siinä pisteessä, 

että fyysisen omaisuuden hallintaan liittyvien tietojen merkitys kasvaa kiihtyvää vauhtia. 

(Quick 2007, s. 102–103.) Olemassa oleva laitekanta alkaa saavuttaa suurelta osin 

elinjaksonsa, joka puolestaan tarkoittaa merkittävää saneeraustarpeen kasvua. 
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7 POHDINTA 

 

 

Tutkimuksen muodostama aineisto omaisuudenhallinnan kokonaisuuden tarpeiden 

hahmottamiseksi kohdeorganisaation jätevedenpuhdistuksessa koostuu 

haastattelututkimuksen perusteella valituista hyvistä käytänteistä, kirjallisuusaineistosta ja 

lähdedatasta. 

 

7.1 Vertailu muiden tutkijoiden saamiin tuloksiin ja kirjallisuustutkimuksen havaintoihin 

Tutkimuksessa haastatteluista esiin nostettujen hyvien käytäntöjen kehittäminen 

jätevedenpuhdistuksen toiminnassa edistää kirjallisuuslähteiden tukemana 

omaisuudenhallintaa. Omaisuudenhallinnan kehittäminen aloitettiin 

nykytilannekartoituksen pohjalta, jonka perusteella toiminnanohjausjärjestelmän sisältämä 

omaisuusdata todettiin osittain puutteelliseksi. Lisäksi havaittiin, että omaisuuden 

kuntoluokituksesta ei ollut riittävää tietoa. Kustannuksien seuraaminen omaisuuserätasolla 

ei ollut nykytilan perusteella mahdollista ja ikääntyvän laitteiston elinjaksoja ei tarkkailtu. 

 

Haastattelututkimuksien myötä nousi esille, että muissa organisaatioissa tarkkaillaan 

omaisuuden jäljellä olevaa käyttöikää, jonka avulla tarkkailua vaativat kohteet pystytään 

havainnoimaan helposti toiminnanohjausjärjestelmää hyödyntämällä. Kohdeorganisaatiossa 

nämä omaisuuteen liittyvät elinjaksomäärittelyt puuttuivat kokonaan, joten ne lisättiin. 

Elinjaksotietoja keräämällä kohdeorganisaation raportointijärjestelmä pystyy esittämään 

omaisuuseräkohtaisesti jäljellä olevan käyttöiän. (Hastings 2015, s. 162.) 

 

Omaisuudenhallinnan standardin mukaisten strategioiden, politiikan tai strategisen 

omaisuudenhallinnan suunnitelman laatiminen tutkimuksen yhteydessä ei ollut mahdollista, 

koska jätevedenpuhdistuksen tarkasteltu kokonaisuus on vain pieni osa koko 

kohdeorganisaation kattamaa toimintaa. (Quick 2007, s. 98.) Tämän takia tutkimuksessa 

keskityttiin vain niihin osa-alueisiin, jotka tukevat omaisuudenhallinnan standardien 

mukaista toimintaa jätevedenpuhdistuksen kokonaisuus huomioiden. Politiikat, strategiat ja 

strateginen omaisuudenhallinnan suunnitelma ovat koko organisaation tasoisia 

dokumentteja, joiden avulla toimintaa saadaan yhtenäistettyä tavoitteiden mukaisesti. 

Tutkimuksessa käsitellyt omaisuudenhallinnan standardit ovat 
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johtamisjärjestelmästandardeja (Paavilainen 2019, s. 2). Tutkimuksen tulokset tarjoavat 

tukea käyttöönotettaville omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon strategioille. 

 

7.2 Tutkimuksen objektiivisuus 

Tutkimus käsittää omaisuudenhallinnan kokonaisuuden, jonka kehittäminen on ollut useiden 

eri organisaatioiden tavoitteena viimevuosina. Tämän takia teemahaastattelut hyvien 

käytäntöjen tutkimiseksi todettiin hyväksi vaihtoehdoksi. Haastattelut tukevat myös 

omaisuudenhallinnan jatkuvan parantamisen keinoja, jossa nykytilannetta verrataan 

kehittämistarpeisiin. Vesihuollon ikääntyvä omaisuus Suomessa vaatii entistä enemmän 

huomiota, ja siksi aihealue fyysisen omaisuuden hallinasta on erittäin tärkeä. Standardien 

mukaisen toiminnan sertifioiminen ei ole osoittautunut oleelliseksi kokonaisuudeksi 

kohdeorganisaation jätevedenpuhdistuksessa, koska ulkopuolisten tahojen vakuuttaminen 

rahoituksen takaamiseksi ei ole tarpeellista. Ainoa asia, jota toiminnan sertifioimisella 

tuettaisiin, on maine. Kuitenkin standardien mukaisen toiminnan noudattaminen on 

osoittautunut suosituksi tavaksi, joka itsessään jo kuvastaa toiminnan vastuullisuutta. 

Vesihuoltoon tulisi luottaa, ja sen toimintavarmuus tulisi taata jatkossakin. Omistajien 

näkökulmasta on myös oleellista, että omaisuudenhallinnan prosesseja ja nykytilaa olisi 

kuvattu mahdollisimman pitkälle luotettavuuden lisäämiseksi. 

 

Tutkimuksen aiheet kohdistuvat oleellisesti toiminnanohjausjärjestelmään, koska 

laiterekisterit on ylläpidetty varsin kattavasti näissä järjestelmissä. Tutkimuksen yhteydessä 

tiedostettiin myös toiminnanohjausjärjestelmän muunneltavuuden mahdollisuudet, joiden 

avulla tutkimuksessa saatujen tuloksien hyödynnettävyys on varsin helposti mahdollistettu. 

 

Operatiivisten toimintojen osallistaminen omaisuudenhallinnan tarkasteluun on oleellinen 

osa, jota ei tule unohtaa vastaavia prosesseja tarkasteltaessa. Paras tieto ja näkemys laitteiden 

toiminnasta saattaa olla usein kokemusperäinen tieto, jonka kerääminen tietojärjestelmiin on 

erittäin tärkeää. Havaintoihin ja kokemuksiin perustuvien tietojen ylläpitäminen edistää 

myös työn merkityksellisyyttä ja näkyvyyttä, koska tätä samaa tietoa hyödynnetään lopulta 

päätöksenteon tukena. Omaisuudenhallintaa on mahdollista toteuttaa organisaatiotasolla 

alhaalta ylöspäin, ja ylhäältä alaspäin. 
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7.3 Tutkimuksen reliabiliteetti, validiteetti ja virhetarkastelu 

Tutkimuksessa toteutettu puolistrukturoitu teemahaastattelu tuotti lopputuloksena 

yleiskuvan haastateltavasta yrityksestä, kunnossapidon toiminnoista ja 

omaisuudenhallintaan liittyvistä parhaista käytänteistä. Teemahaastattelun luotettavuus 

pohjautuu pitkälle haastateltavien yrityksien henkilöiden ammattitaitoon ja merkittävään 

asemaan organisaatiossa omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon näkökulmasta. 

Omaisuudenhallinnan parhaat käytänteet määräytyvät suurelta osin myös 

kohdeorganisaation nykytilankartoituksen tilanteen mukaiseen tasoon. 

Nykytilankartoituksen tason ollessa erilainen, voi haastattelun lopputuloksena muodostuneet 

parhaat käytänteetkin olla erilaisia, koska saavutetun tason mukaisia keinoja ei tarvitse alkaa 

tutkia uudestaan.  

 

Triangulaation avulla tutkimuksen eri menetelmillä saatuja tuloksia pystyttiin verifioimaan 

keskenään. Teemahaastatteluista saatujen hyvien käytänteiden toteutettavuutta ja 

kirjallisuuteen pohjautuvuutta saatiin varmennettua. Lisäksi kirjallisuuslähteet ja 

teemahaastattelut vahvistivat kohdeorganisaation kunnossapidon ja omaisuudenhallinnan 

kehittämistarpeita nykytilaan verrattaessa.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän tuottama data tutkimuksen viitekehyksen mukaisesti on 

luotettavaa ja vastaa omaisuusrekisterin nykytilaa. Hankintatietojen ylläpitämisen 

vaihtelevuus toiminnanohjausjärjestelmässä tuotti tutkimuksen toteuttamiseen liittyen 

haasteita, koska toiminnanohjausjärjestelmän ja hankintatiedon välillä ei ole ollut selvää 

prosessia taloustietojen ylläpitämiseksi. Toiminnanohjausjärjestelmän ja 

hankintajärjestelmän välisestä integraatiosta on olemassa selvä tarve, jota ei tutkimuksen 

tekemisen aikana ehditty toteuttamaan. Järjestelmien välisen integraation toteuttamisen 

kannalta aikataulu on määritelty toteutettavaksi. 

 

Jätevedenpuhdistamoiden kustannusjakauman tarkastelussa haasteita aiheutti epäselvät 

taloudenhallinnan luokittelut. Tonttivuokrien ja eriävien organisaatiotietojen sekoittuminen 

jätevedenpuhdistamon kunnossapitokustannusten kanssa ei tuota vertailukelpoista dataa. 

Kustannusten jakautumisesta jätevedenpuhdistamoilla on saatavilla tutkimukseen 

pohjautuvaa tietoa, vaikkakin lähde on jo vanhentunut. Lähteen todetaan kuitenkin olevan 
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varsin luotettava, koska jätevedenpuhdistamotekniikan osalta ei ole tapahtunut merkittäviä 

muutoksia viimeisen vuosikymmenen aikana. 

 

7.4 Keskeiset johtopäätökset 

Omaisuudenhallinnan kehittämiseksi kohdeorganisaatio on tunnistanut nykytilan, jonka 

pohjalta saatiin määriteltyä omaisuudenhallinnan tavoitteita. Tulevaisuudessa 

vertaisauditoimalla pystytään hyödyntämään hyviä käytänteitä ja jatkuvan parantamisen 

mahdollisuuksia kohdeorganisaatiossa. Omaisuudenhallintaa kehitettäessä määritetään 

sovitut tavoitteet, joihin pyritään sovitussa aikataulussa. Kehitettävät osa-alueet voivat olla 

lähtöisin organisaation eri yksiköistä, mutta valittujen strategioiden noudattaminen tulee olla 

koko organisaation yhteinen päätös.  

 

Organisaatiotasolla havaittiin selvä puute omaisuudenhallinnan kannalta oleellisten tietojen 

yhteneväiselle täydentämiselle eri omaisuusluokkien osalta, ja siksi toiminnan strategiat 

tulisi olla kirjattuna riittävän tarkasti auki. Yhteisellä strategialla päästään kohti samoja 

tavoitteita ja omaisuusrekisteristä saadaan ulos tarpeellista tietoa kestävän toiminnan 

ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 

 

Omaisuuden elinjaksojen tai jälleenhankintahintojen määrittämiseksi ei löydetty yhtä 

sopivaa tietokantaa, jota voitaisiin hyödyntää omaisuuden tarkastelujen yhteydessä. 

Erilaisten omaisuusrekisterien osalta on olemassa elinikäolettamiin perustuvia taulukoita 

omaisuuslajeittain, joita voi hyödyntää elinjaksojen määrittämisessä. 

Jätevedenpuhdistuksessa on merkittävästi kuormitusvaihteluita laitteisiin liittyen eri 

prosessin osien mukaan, joten elinjaksojen määrittämisessä on huomioitava myös nämä 

vaikutukset. Jätevedenpuhdistuksen omaisuusrekisteristä on saatavilla pitkän aikavälin 

tietoa ja henkilökunnan kokemuksen avulla saavutetaan myös hyviä näkemyksiä laitteiden 

sietokyvystä. Kokemuksien ja eri lähtöaineistojen välisen vertailun avulla voidaan siis 

ylläpitää omaa elinjaksonmäärittelyrekisteriä, jotta organisaatiossa voidaan noudattaa 

yhteneviä käytänteitä. Uusien omaisuustietojen ylläpitämiseksi päätettiin noudattaa 

laitetoimittajien määrittämien lähtötietojen mukaista tietoa, ja jälleenhankintahinnaksi 

suositellaan käytettäväksi todellista hankintahintaa. Elinjakson myöhemmässä vaiheessa 

toteutetaan erillinen selvitystyö ikääntyneen omaisuuserän jälleenhankintahinnasta ja 

selvitetään elinjakson pidentämisen mahdollisuudet. 
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Elinjaksoajattelun mahdollistamiseksi omaisuusrekisterin tietokenttien tilanne täytyy 

tarkistaa. Uusien määriteltyjen tietokenttien osalta tiedot puuttuvat kokonaisuudessaan, ja 

vanhojen tietokenttien osalta on tarkastettava todenmukaisuus. Uusia tietokenttiä ovat 

elinjakso-olettama, kuntoluokka, varaosien saatavuus ja jälleenhankintahinta. Tietokenttien 

täydentämisen tilannetta on mahdollista seurata raportointijärjestelmää hyödyntäen. 

Elinjaksojen tilaa tarkkaillaan sovituin määrävälein, jotta tavoitteet tietojen ylläpitämisestä 

toteutuvat. Tarkkailun yhteydessä päätetään mahdollisista muutoksista ikääntyvien 

omaisuuserien huoltotoimissa, saneeraustarpeista ja tulevista investoinneista. Tarkkailun 

lisäksi on tehtävä toimia uusien tietojen viemiseksi järjestelmään. Roolit eri toimien 

toteuttamiseksi on oltava määriteltyinä, jotta vältytään mahdollisilta epäselvyyksien 

muodostamilta tietopuutteilta.  

 

Jälleenhankintahintatietoja on mahdollista kerätä jälkikäteen, jotta kohdeorganisaation 

jätevedenpuhdistamon omaisuusrekisterin muodostama arvo saadaan selville. Elinjakson 

määrittäminen omaisuuserille on määriteltävä omaisuusluokkiin perustuvan taulukoinnin 

mukaisesti, jossa huomioidaan mahdolliset olosuhdetekijöiden aiheuttamat muutokset. 

Taulukointia on ylläpidettävä kohdeorganisaatiotasolla. 

 

Kunnossapidolle ja omaisuudenhallinnan toimenpiteille on määriteltävä KPI-mittarit, joiden 

avulla suorituskykyä saadaan ylläpidettyä. Lisäksi mittareiden avulla havaitaan selvästi 

merkittävät muutokset toiminnassa. Häiriökorjausten suhde ehkäisevään kunnossapitoon 

tulisi tunnistaa, jotta KPI-mittarille saadaan määriteltyä kohdeorganisaation toimintaan 

soveltuvat raja-arvot. Lisäksi omaisuudenhallinnan osalta suositellaan käyttöönotettavaksi 

KPI-mittari huonokuntoisten omaisuuserien tunnistamiseksi. 

 

Hankintajärjestelmän integraatiota toiminnanohjausjärjestelmään ei saatu toimintaan 

tutkimuksen yhteydessä. Kohdeorganisaation tavoitetilana on, että 

toiminnanohjausjärjestelmän avulla saadaan toteutettua koko ostotilaus, tilausvahvistuksen 

vastaanottaminen ja tilauksen vastaanotto kuvan 14 osoittamalla tavalla. 

Hankintajärjestelmä toteuttaa kaikki toiminnot taustalla, ilman sen varsinaista käyttöä. 

Hankintajärjestelmän puolella tehdään tilauksen hyväksyminen euromääräisten rajojen 

puitteissa. Euromääräiset tiedot ja rivien vastaanottotiedot tallentuvat hankintajärjestelmän 

lisäksi toiminnanohjausjärjestelmän kantaan, jolloin omaisuudenhallinnan luvut ovat 



91 

 

nähtävillä oikeassa paikassa. Omaisuuteen liittyvä tieto kohdistuu laitteille ja 

laitepaikkatasoille, jonka avulla omaisuuden elinjakson aikaiset kulut ovat nähtävillä myös 

raportointijärjestelmässä. Tilausrivien luokitteluiden ja linkityksien avulla raportoinnin 

avulla saadaan heti selville omaisuuteen kohdistuneet kuluerät koko historian ajalta. 

 

 

Kuva 14. Toiminnanohjausjärjestelmän kautta tehtävä hankinta. 

 

Toisessa tapauksessa, jos toiminnanohjausjärjestelmä ei ole käytettävissä, ja hankintoja 

joudutaan tekemään, toteutuu kuvan 15 mukainen prosessi. Hankintaan tehtyjen valintojen 

ja määrityksien perusteella taloudelliset tiedot siirtyvät automaattisesti 

toiminnanohjausjärjestelmään. Rivit muodostuvat toiminnanohjausjärjestelmään toteutetun 

kohdistuksen perusteella, muodostaen tärkeää dataa omaisuuden elinjaksotarkkailuun 

liittyen. 
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Kuva 15. Hankintajärjestelmästä tehtävät hankinnat, jotka liittyvät 

toiminnanohjausjärjestelmään. 

 

7.5 Tulosten uutuusarvo 

Tutkimuksen tulokset ovat uutuusarvoltaan merkityksellisiä kohdeorganisaatiolle, koska 

toiminnanohjausjärjestelmän tasolla tehtävää omaisuudenhallinnan tarkastelua ei ole vielä 

aikaisemmin toteutettu. Tutkimuksesta esille tulleita asioita on toteutettu varsin paljon jo 

kansainvälisellä tasolla toimivissa yrityksissä tai ulkopuolisen rahastotoiminnan avulla 

toimivien yritysten toiminnassa. Operatiivisen toiminnan perustaso on 

jätevedenpuhdistuksessa hyvällä tasolla, ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttö on 

aktiivista. 

 

Laitehankintatiedon yhteensovittaminen omaisuusrekisterin tietoihin on ollut mahdollista, 

mutta sen ylläpidosta ja hallinasta on tehtävä järjestelmällistä. Hankintajärjestelmän ja 

toiminnanohjausjärjestelmän integraation myötä tietojen siirtyminen saadaan 

automatisoitua, jolloin manuaalisen työn määrä vähenee merkittävästi nykyisestä.  

 

Omaisuuserätasolla toteutettava elinjaksotarkkailu on yleistä, mutta tutkimuksen pohjalta 

määritelty yksikkötason tarkkailun mahdollistaminen on harvinaisempaa. Tietojärjestelmät 

mahdollistavat kuitenkin omaisuusluokkiin perustuvan tarkkailun, mutta myös 

omaisuuserätason. Omaisuusluokkien määrän rajautuminen on selkeämpää helpommin 
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rajattavissa olevan toimialan kohdalla, mutta vesihuollossa omaisuusluokkia on erittäin 

paljon. 

 

Raportointi- ja visualisointityökalujen hyödyntäminen osana omaisuudenhallinnan 

tarkkailua ja nykytilan tarkastelua, on merkityksellinen osa nykyaikaista toimintaa. Tietojen 

käsittely massana ja isoa datamäärää hyödyntäen on oleellinen osa omaisuusrekisterin 

nykyaikaista hallinnointia. Raportointijärjestelmän avulla operatiivisen toiminnan näkyvyys 

paranee merkittävästi, kun laitetason tietojen ylläpidon merkitystä perehdytetään osana 

strategista toimintaa. Kuvassa 16 on esitetty omaisuusrekisteristä saatavan tiedon 

elinjaksolle muodostama häiriötaajuus yhden jälkiselkeytysaltaan kohdalla. 

Raportointijärjestelmää rakennettaessa hyödynnettiin tutkimusaineiston materiaaleja, joita 

olivat: PSK 7501 -standardiin pohjautuvat työlajiluokittelut, teemahaastatteluista esiin 

nousseet elinjakson tarkastelukeinot ja omaisuudenhallinnan standardisarjan vaatimukset. 

 

 

Kuva 16. Qlikview raportointi. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon jälkiselkeytysaltaan 

seitsemän häiriötyöt. 

 

7.6 Tulosten hyödynnettävyys ja yleistettävyys 

Tutkimuksessa saatiin selville, että elinjaksotietoa saadaan hyödynnettyä kunnossapidon 

toiminnoissa, kunhan omaisuusrekisterin tietoja saadaan ylläpidettyä riittävän kattavasti. 

Omaisuusrekisterissä on oltava oleelliset tietokentät hyödynnettävissä, jotta elinjaksoajattelu 

on mahdollistettu: 

• Kuntoluokitus 

• Varaosien saatavuus 

• Kriittisyysluokka 

• Elinjakso-olettama 

• Jälleenhankintahinta 
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• Asennuspäivämäärä 

• Takuun päättymispäivämäärä 

 

Edellä lueteltujen elinjaksoon liittyvien tietojen lisäksi omaisuusrekisterissä on muitakin 

oleellisia tietoja, kuten laitetyyppi/malli, sarjanumero ja muita vapaamuotoisempia 

tietokenttiä. 

 

Omaisuusrekisteriin liittyvien tietojen hyödyntäminen elinjaksoajattelun mahdollistamiseksi 

kohdeorganisaation jätevedenpudistuksessa on mahdollista ja tietoja onkin jo lisätty 

toiminnanohjausjärjestelmän piiriin. Tietokenttien täydentäminen on iso työ, koska 

pelkästään Viikinmäen jätevedenpuhdistamon omaisuusrekisterissä on noin 26 500 

laitekorttia.  

 

Omaisuusrekisterin ylläpitäminen ja täydentäminen on mahdollista toteuttaa 

massamuokkaustyökalulla tai massamuokkauksella, joka on oleellinen toiminnallisuus isoja 

kokonaisuuksia käsiteltäessä. Esimerkiksi jos omaisuusrekisteristä haluaa täydentää tietyn 

alueen toimilaiteventtiileiden tietoja kerralla, onnistuu se toteuttamalla tunnusjärjestelmän 

mukaisen laitehaun valitulle laitosalueelle, ja päivittämällä tiedot.  

 

Lähtökohtaisesti tietojen nykytila on hyvällä tasolla, mutta uusien hyödynnettävien 

tietokenttien osalta tietoa ei tietenkään ole, vaan joudutaan ne täyttämään kaikkien 

omaisuusrekisterissä olevien kohteiden osalta uutena tietona. Uusien tietojen syöttämiseksi 

järjestelmään on toteutettava järjestelmällistä tietojen keräystä laitosalue kerrallaan. Tietojen 

täydentämisen seurannassa voidaan hyödyntää automaattista raportointijärjestelmää, joka 

lukee suoraan päivittyvää tietoa toiminnanohjausjärjestelmästä. Tietokenttien 

täydentäminen aloitetaan ensisijaisesti vanhimmista ja kriittisimmistä laitteista. 

Omaisuusrekisterin tarkkailua aletaan toteuttamaan neljännesvuosittain vuosikellon 

mukaisesti. 

 

Elinjakson aikaisen tarkemman tiedon selvittämiseksi hankintajärjestelmän integroiminen 

toiminnanohjausjärjestelmään on oleellinen seikka, jos järjestelmät ovat erillisiä. 

Kohdeorganisaatiossa järjestelmät ovat erillisiä, ja integraation toteuttaminen järjestelmien 

välille on mahdollista, mutta se vaatii erillisen projektin toteutuksesta. Tavoitetilassa 
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hankinnan toteuttaminen on mahdollista suoraan toiminnanohjausjärjestelmästä, tai 

hankintajärjestelmästä, mutta kummassakin tapauksessa talous- ja tilatiedot päivittyvät 

järjestelmien välillä. Elinjakson aikana kertyvät hankintatiedot ja huoltotoimet vaikuttavat 

suoraan omaisuuserään sitoutuneeseen pääomaan, ja sitä kautta johdettaviin päätöksiin. 

 

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kaikissa fyysistä omaisuutta käsittelevissä teollisissa 

tai operatiivista toimintaa käsittävissä ympäristöissä. Kokoluokan osalta on kuitenkin 

oleellista, että toiminta kattaa hankintajärjestelmän kaltaisen tietojärjestelmän ja 

toiminnanohjausjärjestelmän, jotta yleistettävyys olisi mahdollisimman helppoa. 

Kolmantena mahdollisena erillisenä järjestelmänä pidetään raportointijärjestelmää, joka 

edesauttaa omaisuuden tilan tarkastelua. Tulosten hyödynnettävyys ei vaadi 

omaisuudenhallinnan standardin mukaista toimintatasoa, mutta se kannustaa jatkuvaan 

parantamiseen. 

 

Käyttöomaisuuden parissa työskentelevän operatiivisen henkilökunnan hiljaisen tiedon 

siirtämisen tarve näkyvään muotoon toiminnanohjausjärjestelmän kautta 

raportointijärjestelmään visuaaliseen muotoon on tärkeää. Kuntoluokitustiedon 

hyödyntämisen avulla tämä tieto on helposti informoitavissa eteenpäin, joka tukee 

työtilauksien raporttien rinnalla tilanteen kuvaa. Luokittelutietojen ja 

raportointijärjestelmään siirtyvän datan hyödyntäminen on suhteellisen helposti 

laajennettavissa vuosikellojen mukaiseen omaisuudenhallinnan tarkasteluun. Strategian 

mukaisen toimintatavan jalkauttaminen vaatii koko organisaation sitoutumista, joka vaatii 

myös henkilökunnan perehdyttämistä. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmään määriteltyjen muutoksien käyttöönottaminen tutkimuksen 

aikana ulottuu kohdeorganisaation koko jätevedenpuhdistukseen ja vedenpuhdistukseen. 

Lisäksi raportointityökalun määrittely on laajuudeltaan automaattisesti sama, joten 

tutkimustulosten käyttöönotettavuuden mahdollisuudet ovat helposti käyttöönotettavissa. 

Yhteisten strategioiden määrittely ja käyttöönotto puolestaan vaatii pidemmän prosessin, 

kuin myös datan kerääminen ja tiedon ylläpito yhteisten strategioiden mukaisesti. 

 

Taulukossa 6 on esitetty tutkimuksen tulokset. Toimenpiteille on määritelty työmääräarviot, 

joiden mukaisesti tavoitteita voidaan asettaa. Jokainen toimenpide on toteutettavissa, ja 



96 

 

muutama toimenpiteistä valmistui tutkimuksen toteuttamisen yhteydessä. Toimintatapojen 

kehittymisen myötä opitaan tunnistamaan paremmin määriteltävät mittarit, tavoitteet ja 

vaaditut resurssit omaisuudenhallinnan työn edistämiseksi. Nykytilanteen mukaan 

jätevedenpuhdistuksessa ei ole käytössä omaisuudenhallinnan KPI-mittareita. 

 

Taulukko 6. Tutkimuksesta johdetut toimenpiteet. 

Toimenpide Toteutettavuus Työmäärä Huomiot 

Elinjaksotietojen täyttäminen 

toiminnanohjausjärjestelmään. 

Toteutuksessa Suuri   

Oletuselinjaksotietojen tilastoiminen 

toiminnan yhdenmukaistamiseksi. 

Tehtävissä Suuri   

Omaisuuden systemaattinen 

kriittisyysluokittelu PSK 6800 -

standardia mukaillen. 

Toteutuksessa Suuri   

Omaisuuden kuntoluokkien 

mukainen tunnistaminen. 

Toteutuksessa Suuri   

Kriittisyysluokkaan, 

kuntoluokitukseen ja varaosien 

saatavuuteen pohjautuvan 

riskiluokittelun hyödyntäminen. 

Tehty Pieni Muodostuu 

automaattisesti 

Jälleenhankintahintatiedon 

käyttäminen. 

Toteutuksessa Suuri  

Nykykäyttöarvon laskeminen. Tehty Pieni Muodostuu 

automaattisesti 

Elinjakson aikaisten kustannusten 

tarkastelu omaisuuserätasolla. 

Tehtävissä Keskisuuri  

Toiminnanohjausjärjestelmän 

tuottaman datan visualisointi 

raportointityökalulla. 

Tehty Keskisuuri  

Hankintajärjestelmän ja 

toiminnanohjausjärjestelmän välisen 

integraation toteuttaminen. 

Tehtävissä Suuri  
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Taulukko 6 jatkuu. Tutkimuksesta johdetut toimenpiteet. 

Toimenpide Toteutettavuus Työmäärä Huomiot 

Investointi- ja saneeraustarpeen 

tunnistaminen elinjaksoajattelua 

hyödyntäen. 

Toteutuksessa Keskisuuri   

Omaisuusrekisterin 

elinjaksoajattelun mukainen 

säännöllinen hallinta ja jatkuva 

parantaminen. 

Toteutuksessa Jatkuva   

Yhteisistä omaisuudenhallinnan 

toimintatavoista sopiminen. 

Toteutuksessa Suuri   

Laitoksen ylläpitoon liittyvien 

kulujen parempi tunnistaminen. 

Tehtävissä Suuri   

Työlajien mukaisen jaottelun 

seuranta ja kehittäminen. 

Toteutuksessa Keskisuuri   

 

Tutkimuskysymyksiin saatiin vastattua kattavasti. Laitehankintatietoa hyödynnetään 

jatkossa elinjaksoajattelussa omaisuudenhallinnan automaattisen raportoinnin avulla. 

Raportointijärjestelmä lukee tiedot suoraan toiminnanohjausjärjestelmästä. 

Hankintajärjestelmän integraatio toteutetaan myöhemmässä vaiheessa, joka parantaa 

omaisuuden elinjakson aikaista kustannustarkastelua entisestään. Kohdeorganisaation 

kunnossapidon ja omaisuudenhallinnan strategioiden määrittäminen parantaa tietojen 

yhdenmukaista ylläpitoa. Työsuoritteiden merkitseminen uuden työlajiluokittelun 

mukaisesti toiminnanohjausjärjestelmään mahdollistaa omaisuuden elinjakson aikaisen 

tarkastelun huomioiden kirjatut kustannukset ja työmäärät tunteina. Omaisuuserien 

elinjaksotietojen, kuntoluokitustietojen, varaosien saatavuustiedon ja 

jälleenhankintahintatietojen kerääminen vahvistaa jatkossa saneeraustarpeen 

määrittelyprosesseja. Säännöllisten omaisuuden tarkasteluprosessien avulla saadaan 

pidettyä tiedot ajan tasalla. 

 

7.7 Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimus keskittyi rajattuun kokonaisuuteen, joka on toiminta-alueeltaan selvästi pienempi 

kuin omaisuudenhallinnan standardien mukaiset koko yrityksen organisaation 
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toimintakenttää kuvaavat omaisuudenhallinnan keinot. Jatkotutkimuksissa olisi luontevaa 

yhdistää tämän tutkimuksen havainnot koko yritysorganisaatiotason toimintojen 

yhtenäistämiseksi. Yrityksen tasolla osastojen toimialojen eroavaisuudet aiheuttavat omia 

haasteitaan, koska kaikkia keinoja ei pysty yhtenäistämään. Omaisuudenhallinnan osalta 

strategiat voivat olla kuitenkin toimialakohtaiset, jotka sitten yhdessä muodostavat 

standardin mukaisen kokonaisuuden. Lisäksi on tärkeä huomioida kaikki olemassa olevat 

johtamisjärjestelmät, jotka osaltaan tukevat omaisuudenhallintaa. 
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8 YHTEENVETO 

 

 

Jätevedenpuhdistamon omaisuusrekisteristä puuttuu paljon elinjakson hyödyntämiseen 

liittyvää tietoa, eikä hankintajärjestelmässä olevia taloustietoja voi yhdistää takautuvasti 

omaisuusluokkiin. Omaisuusrekisterin nykytilan tarkkailun esimerkkiratkaisuna 

hyödynnettiin liitteen 2 mukaista laiteluetteloa, jonka avulla saatiin muodostettua 

elinjaksoajattelun kannalta oleellisia ratkaisuja. Laajemman omaisuusrekisterin 

parantamisen kautta toiminnanohjausjärjestelmän tietosisällön avulla saatavien 

raportointien tuoma hyöty omaisuudelle toteutettavista suunnitelmista on merkittävä. 

Omaisuusrekisterin tietoihin lisättiin kunnon ja toimivuuden seurannan kannalta oleelliset 

tietokentät. Jätevedenpuhdistamon omaisuussisältöä on arvioitu tutkimuksessa 

hyödyntämällä liitteen 2 luetteloa. 

 

Omaisuudenhallintaan liittyviä strategisia toimia ei pystytty määrittämään tutkimuksen 

yhteydessä, koska se vaatisi laajemman organisaatiotason tarkastelun. Toimintaa lähdettiin 

kehittämään omaisuudenhallinnan organisaationäkökulmasta alhaalta ylöspäin. 

Myöhemmässä vaiheessa kohdeorganisaation jätevedenpuhdistuksen on helpompi 

mukautua yhteiseksi sovittuihin strategioihin, ja mahdollisesti jätevedenpuhdistuksessa 

hyödynnettyjä toimenpiteitä voidaan laajentaa muiden operatiivisten osastojen toimintaan. 

 

Tutkimuksen haastatteluiden aikana esille tulleita hyviä käytänteitä alettiin hyödyntämään 

jätevedenpuhdistuksen toiminnassa tutkimuksen edistyessä. Lisäksi omaisuuden 

luokittelutietoja ja elinjakson tarkkailua alettiin toteuttamaan jätevedenpuhdistuksessa 

tutkimuksen tuloksien myötä. Omaisuustiedon parantamiseksi aloitettiin toimenpiteet, jotta 

uudet käyttöönotetut luokittelut saadaan ajan myötä mahdollisimman kattavasti 

hyödynnettyä. Vuosikelloperusteista seisakkisuunnittelua, omaisuuden tilan ja 

toimenpiteiden tarkkailuun tarkoitettuja tilaisuuksia alettiin kehittämään. 

Toiminnanohjausjärjestelmään kerätyn tiedon avulla raportointijärjestelmään saadaan 

näkyviin ehdotetun mukaiset näkymät ja vuosikellon mukaisissa elinjaksoja käsittävissä 

tilaisuuksissa päästään nopeasti käsiksi laitostason koko dataan, ja saadaan nostettua esille 

erityistä huomiota vaativat kohteet.  
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Hankintajärjestelmän integraation toteuttamista toiminnanohjausjärjestelmään ei voitu 

toteuttaa tutkimuksen yhteydessä, mutta tutkimuksen avulla saatiin aikaiseksi selkeä 

näkemys taloustietojen ja fyysisen omaisuuden välisen kommunikaation merkityksestä. 

Ehdotetun toimintatavan avulla manuaalinen tiedonsyöttö hankintaan liittyvistä asioista 

järjestelmien välillä jää pois, ja omaisuuden elinjakson aikainen toteutunut kustannustieto 

saadaan todennettua ilman suurempia toimenpiteitä. Kaksi erillistä järjestelmää, 

toiminnanohjausjärjestelmä ja hankintajärjestelmä, aiheuttavat integraatiotarpeen, joka 

vaatii tarkat rajapintamäärittelyt ja teknisen toteutuksen toimiakseen. Integraatio toteutetaan 

erillisenä projektina. 

 

Jätevedenpuhdistuksen nykytila omaisuudenhallinnan kannalta on hyvässä lähtötilanteessa, 

ja vaatii edistyäkseen järjestelmällisempää otetta strategisella tasolla. Mitä nopeammin 

tietojen ylläpito ja tarkastelu organisaatiossa aloitetaan, sitä nopeammin saavutetaan 

taloudellisia hyötyjä ja parempaa riskienhallintaa. Omaisuuden elinjaksotietojen 

ylläpitämistä suositellaan tehtäväksi omaisuuserätasolla, koska jätevedenpuhdistuksen 

laajan omaisuusluokkakokonaisuuden myötä mallintaminen muodostuu monimutkaiseksi. 

Toiminnanohjausjärjestelmän tietokenttien ylläpitämisen helppous mahdollistaa 

operatiivisen osaston jatkuvan osallistumisen omaisuudenhallintaan kohteessa tekemiensä 

havaintojen perusteella. 
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Liite I, 1 

 

Kunnossapidon omaisuudenhallinnan teemahaastattelurunko 

Yritys / laitos: 

• Kohteen ikä? 

• Toimiala? 

Hankintaorganisaatio: 

• Yleiskuva organisaatiosta 

• Työntekijöiden määrä (asentajat/työnjohto/asiantuntijat jne.) 

• Kuka hankintoja voi tehdä? 

• Ketkä käyttävät toiminnanohjausjärjestelmää? 

Kunnossapito: 

• Kunnossapidettävän alueen laajuus? 

• Kunnossapidettävien laitteiden määrä? 

• Kunnossapidon erilaiset huoltokohteet (sähkö/automaatio/kone/LVI)? 

• Onko laitteilla hankintahinta tiedossa (ei ole/osassa/kaikissa)? 

• Ulkopuolisen ostopalvelun käyttö? 

• Jos edellinen kyllä, niin kuinka seurataan? 

• Mitä seurataan kunnon osalta? 

• Mitä dataa hyödynnetään kunnossapitotarpeen selvittämiseksi? 

Hankintajärjestelmä ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä? 

• Onko järjestelmien välillä integraatiota? 

• Esitetäänkö toiminnanohjausjärjestelmässä talousdataa? 

• Millä tasolla kustannustiedon voi kohdentaa 

(laite/laitepaikka/kustannuskohde)? 

Kunnossapidon suunnitelmallisuus? 

• Seurataanko laitteiden elinjaksoa? 

• Millä tavalla huollontarve/saneeraustarve havainnoidaan? 

• Hyödynnetäänkö suunnitelman tekemisessä visualisointia? 

• Millaisia päätöksentekoprosesseja kunnossapidon toiminnassa on? 

o Yksittäiset huollot, muutokset ennakkohuoltoihin, 

erikoistapaukset… 



 

 

Liite I, 2 

 

Omaisuudenhallinnan seuranta ja raportointi: 

• Seurataanko hankituille omaisuuserille asetettuja tavoitteita? 

• Seurataanko, onko kunnossapidon tarve vastannut odotuksia? 

• Analysoidaanko toteutuneita kuluja? Millä tarkkuudella? 

• Onko kustannusten/kunnossapitotoimien seurantaan käytössä 

tunnuslukuja? 

Parannusehdotukset nykyiseen tilanteeseen: 

• Järjestelmä? 

• Hankinta? 

• Datan käyttö? 

• Kunnossapidon suunnitelmallisuus? 

 



 

 

Liite II 

 

Esimerkkilaiteluettelo 

 
  

* Tunnus Kriittisyys * LyhytnimiLuokitus (Laite) HankintapäiväAsennuspäiväTakuu päättyy Käyttöönotto Elinjaksoarvio Tilanne KuntoluokitusVaraosien saatavuusJälleenhankintahinta

2.7263 C JÄLKISELKEYTYSALLAS J72.2 -> LINJAAN 2.7250PUTKIKORTTI 1.1.1994 1.1.1994 1.1.2004 1.1.1994 1.1.2034 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa6000,00

2.3663 C JÄLKISELKETYSALLAS J72.2 -> LINJA 2.3662PUTKIKORTTI 1.1.1994 1.1.1994 1.1.2004 1.1.1994 1.1.2034 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa6000,00

2.3314 C JÄLKISELKEYTYSALLAS J72.2 -> RUUVIPUMPPU 1.1607PUTKIKORTTI 1.1.1994 1.1.1994 1.1.2004 1.1.1994 1.1.2034 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa6000,00

2.3313 C JÄLKISELKEYTYSALLAS J72.1 -> RUUVIPUMPPU 1.1607PUTKIKORTTI 1.1.1994 1.1.1994 1.1.2004 1.1.1994 1.1.2034 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa6000,00

2.7262 C JÄLKISELKEYTYSALLAS J72.1 -> LINJAAN 2.7250PUTKIKORTTI 1.1.1994 1.1.1994 1.1.2004 1.1.1994 1.1.2034 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa6000,00

2.3662 C JÄLKISELKETYSALLAS J72.1 -> PORRASVÄLPPÄ 1.5601 JA 1.5602PUTKIKORTTI 1.1.1994 1.1.1994 1.1.2004 1.1.1994 1.1.2034 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa6000,00

L2270 C PALAUTUSLIETEPUMPUN IMUKAIVON PINTA, LINJA 7INSTRUMENTOINTIKORTTI 1.1.1994 2.4.1994 2.4.1996 2.4.1994 2.4.2014 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa400,00

1.3248 C JS 7 KETJUKAAVIN 2 (VASEN)KAAVINKORTTI 1.1.1994 3.5.1994 3.5.1995 3.5.1994 3.5.2014 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa30000,00

1.3247 C JS 7 KETJUKAAVIN 1 (VASEN)KAAVINKORTTI 1.1.1994 3.5.1994 3.5.1995 3.5.1994 3.5.2014 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa30000,00

1.3246 C JS 7 KETJUKAAVIN 2 (OIKEA)KAAVINKORTTI 1.1.1994 3.5.1994 3.5.1995 3.5.1994 3.5.2014 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa30000,00

1.3245 C JS 7 KETJUKAAVIN 1 (OIKEA)KAAVINKORTTI 1.1.1994 3.5.1994 3.5.1995 3.5.1994 3.5.2014 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa30000,00

1.1927.M1 C ILMASTUKSEN KIERRÄTYSPUMPPU 7:N SÄHKÖMOOTTORISÄHKÖMOOTTORIKORTTI 1.1.1997 21.3.1997 20.3.2002 21.3.1997 21.3.2019 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa600,00

1.1927 C ILMASTUKSEN KIERRÄTYSPUMPPU 7PUMPPUKORTTI 1.1.1997 21.3.1997 20.3.2002 21.3.1997 21.3.2019 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1500,00

F2472 C PALAUTUSLIETTEEN VIRTAUS JÄLKISELKEYTYSALTAASTA J72.2, LINJA 7INSTRUMENTOINTIKORTTI 1.1.1998 4.5.1998 4.11.1998 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa400,00

F2471 C PALAUTUSLIETTEEN VIRTAUS JÄLKISELKEYTYSALTAASTA J72.1, LINJA 7INSTRUMENTOINTIKORTTI 1.1.1998 4.5.1998 4.11.1998 4.5.1998 4.5.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa500,00

1.3247.V1 C JS 7 KETJUKAAVIN 1 (VASEN) / VAIHDEVAIHTEISTOKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1000,00

1.3248.V1 C JS 7 KETJUKAAVIN 2 (VASEN) / VAIHDEVAIHTEISTOKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1000,00

1.3248.M1 C JS 7 KETJUKAAVIN 2 (VASEN) / SÄHKÖMOOTTORISÄHKÖMOOTTORIKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1500,00

1.3247.M1 C JS 7 KETJUKAAVIN 1 (VASEN) / SÄHKÖMOOTTORISÄHKÖMOOTTORIKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1500,00

1.3877.V1 C JS 7:N PINTALIETTEEN POISTOKOURU 7:N VAIHDEVAIHTEISTOKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1000,00

1.3877.M1 C JS 7:N PINTALIETTEEN POISTOKOURU 7:N SÄHKÖMOOTTORISÄHKÖMOOTTORIKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1500,00

1.3777.V1 C JS 7:N PINTALIETEKAAVINVAUNU 7:N VAIHDEVAIHTEISTOKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1000,00

1.3777.M1 C JS 7:N PINTALIETEKAAVINVAUNU 7:N SÄHKÖMOOTTORISÄHKÖMOOTTORIKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1500,00

1.3894.M1 C JS 7 :N PINTALIETEPUMPPU 2 :N SÄHKÖMOOTTORI JA VAIHTEISTOSÄHKÖMOOTTORIKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1500,00

1.3876.V1 C JS 7:N PINTALIETTEEN POISTOKOURU 6:N VAIHDEVAIHTEISTOKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1000,00

1.3876.M1 C JS 7:N PINTALIETTEEN POISTOKOURU 6:N SÄHKÖMOOTTORISÄHKÖMOOTTORIKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1500,00

1.3776.V1 C JS 7:N PINTALIETEKAAVINVAUNU 6:N VAIHDEVAIHTEISTOKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1000,00

1.3776.M1 C JS 7:N PINTALIETEKAAVINVAUNU 6:N SÄHKÖMOOTTORISÄHKÖMOOTTORIKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1500,00

1.3876 C JS 7:N PINTALIETTEEN POISTOKOURU 6KOURUKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa30,00

1.3777 C JS 7:N PINTALIETEKAAVINVAUNU 7KAAVINKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa30,00

1.3776 C JS 7:N PINTALIETEKAAVINVAUNU 6KAAVINKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa30,00

1.3894 C JS 7:N PINTALIETEPUMPPU 2PUMPPUKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa30,00

1.3877 C JS 7:N PINTALIETTEEN POISTOKOURU 7KOURUKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa30,00

3.4014 C PINTALIETEVENTTIILIVENTTIILIKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa500,00

1.3246.V1 C JS 7 KETJUKAAVIN 2 (OIKEA) / VAIHDEVAIHTEISTOKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1000,00

1.3245.V1 C JS 7 KETJUKAAVIN 1 (OIKEA) / VAIHDEVAIHTEISTOKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1000,00

1.3246.M1 C JS 7 KETJUKAAVIN 2 (OIKEA) / SÄHKÖMOOTTORISÄHKÖMOOTTORIKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1500,00

1.3245.M1 C JS 7 KETJUKAAVIN 1 (OIKEA) / SÄHKÖMOOTTORISÄHKÖMOOTTORIKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1500,00

1.3873.V1 C JS 7:N PINTALIETTEEN POISTOKOURU 3:N VAIHDEVAIHTEISTOKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1000,00

1.3873.M1 C JS 7:N PINTALIETTEEN POISTOKOURU 3:N SÄHKÖMOOTTORISÄHKÖMOOTTORIKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1500,00

1.3772.V1 C JS 7:N PINTALIETEKAAVINVAUNU 2:N VAIHDEVAIHTEISTOKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1000,00

1.3772.M1 C JS 7:N PINTALIETEKAAVINVAUNU 2:N SÄHKÖMOOTTORISÄHKÖMOOTTORIKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1500,00

1.3872.V1 C JS 7:N PINTALIETTEEN POISTOKOURU 2:N VAIHDEVAIHTEISTOKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1000,00

1.3872.M1 C JS 7:N PINTALIETTEEN POISTOKOURU 2:N SÄHKÖMOOTTORISÄHKÖMOOTTORIKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1500,00

1.3773.V1 C JS 7:N PINTALIETEKAAVINVAUNU 3:N VAIHDEVAIHTEISTOKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1000,00

1.3773.M1 C JS 7:N PINTALIETEKAAVINVAUNU 3:N SÄHKÖMOOTTORISÄHKÖMOOTTORIKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1500,00

1.3893.M1 C JS 7 :N PINTALIETEPUMPPU 1 :N SÄHKÖMOOTTORI JA VAIHTEISTOSÄHKÖMOOTTORIKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa1500,00

1.3872 C JS 7:N PINTALIETTEEN POISTOKOURU 2KOURUKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa40,00

1.3773 C JS 7:N PINTALIETEKAAVINVAUNU 3KAAVINKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa40,00

1.3772 C JS 7:N PINTALIETEKAAVINVAUNU 2KAAVINKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa40,00

3.4013 C PINTALIETEVENTTIILIVENTTIILIKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa40,00

1.3893 C JS 7:N PINTALIETEPUMPPU 1PUMPPUKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa40,00

1.3873 C JS 7:N PINTALIETTEEN POISTOKOURU 3KOURUKORTTI 1.1.1998 6.3.1998 5.3.1999 6.3.1998 6.3.2018 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa40,00

L2475 C JÄLKISELKEYTYS 7  PINTALIETEKAIVON PINNANMITTAUSINSTRUMENTOINTIKORTTI 1.1.2000 27.10.2000 27.10.2002 27.10.2000 27.10.2020 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa400,00

L2476 C JÄLKISELKEYTYS 7  PINTALIETEKAIVON PINNANMITTAUSINSTRUMENTOINTIKORTTI 1.1.2015 13.5.2015 13.5.2017 13.5.2015 13.5.2035 AktiivinenHyväkuntoinen, uutta vastaavaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa400,00

1.3875 C JS 7:N PINTALIETTEEN POISTOKOURU 5 (VARAUS)KOURUKORTTI Suunnitteilla 0,00

1.3878 C JS 7:N PINTALIETTEEN POISTOKOURU 8 (VARAUS)KOURUKORTTI Suunnitteilla 0,00

1.3778 C JS 7:N PINTALIETEKAAVINVAUNU 8 (VARAUS)KAAVINKORTTI Suunnitteilla 0,00

1.3775 C JS 7:N PINTALIETEKAAVINVAUNU 5 (VARAUS)KAAVINKORTTI Suunnitteilla 0,00

1.3871 C JS 7:N PINTALIETTEEN POISTOKOURU 1 (VARAUS)KOURUKORTTI Suunnitteilla 0,00

1.3774 C JS 7:N PINTALIETEKAAVINVAUNU 4 (VARAUS)KAAVINKORTTI Suunnitteilla 0,00

1.3771 C JS 7:N PINTALIETEKAAVINVAUNU 1 (VARAUS)KAAVINKORTTI Suunnitteilla 0,00

1.3874 C JS 7:N PINTALIETTEEN POISTOKOURU 4 (VARAUS)KOURUKORTTI Suunnitteilla 0,00

5L2471 C JÄLKISELK.7,LIETEPATJAN PINNANKORKEUDEN MITTAUS.INSTRUMENTOINTIKORTTI 1.1.2000 17.12.2002 17.12.2004 17.12.2002 17.12.2022 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa400,00

L2471 C JÄLKISELK.7,LIETEPATJAN PINNANKORKEUDEN MITTAUS.INSTRUMENTOINTIKORTTI 1.1.2000 17.12.2002 17.12.2004 17.12.2002 17.12.2022 AktiivinenTyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvettaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa400,00

5.7613.A10 C ANTENNI A10, LUOLASTON PUHELIN JA VIRVEVERKKOATK - KORTTI 1.1.2017 9.11.2017 9.11.2019 9.11.2017 9.11.2037 AktiivinenHyväkuntoinen, uutta vastaavaLaitteen varaosat tunnetaan ja niitä on hyvin saatavissa300,00



 

 

Liite III 

 

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon laitekannan omaisuudenhallinnan nykytila 
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Liite IV 

 

Huonokuntoisimmat laitteet vanhimmasta uusimpaan 

 

 

* Tunnus Kriittisyys HankintapäiväKuntoluokitus

2.7263 C 1.1.1994 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

2.3663 C 1.1.1994 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

2.3314 C 1.1.1994 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

2.3313 C 1.1.1994 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

2.7262 C 1.1.1994 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

2.3662 C 1.1.1994 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

L2270 C 1.1.1994 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

1.3248 C 1.1.1994 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

1.3247 C 1.1.1994 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

1.3246 C 1.1.1994 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

1.3245 C 1.1.1994 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

1.1927.M1C 1.1.1997 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

1.1927 C 1.1.1997 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

F2472 C 1.1.1998 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

F2471 C 1.1.1998 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

1.3247.V1 C 1.1.1998 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

1.3248.V1 C 1.1.1998 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

1.3248.M1C 1.1.1998 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

1.3247.M1C 1.1.1998 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

1.3877.V1 C 1.1.1998 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

1.3877.M1C 1.1.1998 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

1.3777.V1 C 1.1.1998 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

1.3777.M1C 1.1.1998 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

1.3894.M1C 1.1.1998 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

1.3876.V1 C 1.1.1998 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

1.3876.M1C 1.1.1998 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

1.3776.V1 C 1.1.1998 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

1.3776.M1C 1.1.1998 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta


