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miseksi. Työn tavoitteena on muodostaa riittävä kokonaiskuva jätevedenpuhdistamon inst-
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mikäli laitetoimittajien valintaan kiinnitetään tulevaisuudessa nykyistä enemmän huomiota. 

Lisäksi radioyhteyksiin perustuvan tiedonsiirron lisääminen jätevedenpuhdistamon alueella 

voi olla teknistaloudellisesti kannattavaa. Työssä esitetään ehdotus hankittavista sähkö- ja 

automaatiolaitteista sekä suositellaan jätevedenpuhdistamon investointeihin liittyvän tiekar-

tan laatimista. Mekaanisten laitekokonaisuuksien nykytilanne on tarkasteltava toisessa asia-
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The thesis examines the operation of electrical and automation equipment but also mainte-

nance organization at a pulp mill’s wastewater treatment plant. The aims and objectives of 

the study are to provide recommendations and suggestions for improving the process condi-

tions. In addition, an investment proposal is provided for the process instrumentation mod-

ernization project.  

A literature review and document analysis are complemented by field research and online 

based survey. Interviews are also utilized where applicable. The study is heavily based on 

the data found from the mill’s enterprise resource planning software and the distributed con-

trol system. Supplier relationships are investigated based on publicly available financial rec-

ords, and the usage of stock items or spare parts is evaluated by using an ABC analysis. The 

most frequently malfunctioning equipment is determined by using a Pareto analysis. Finally, 

the key suppliers and equipment manufacturers are graded based on the survey results.  

The study indicates that several equipment or organization related challenges exist at the 

factory; however, solutions to problems can be proposed based on the findings of the study. 

The harmonization of instrumentation equipment would be possible at department, factory 

and company level, if the suppliers and annual purchases were selected more carefully. In-

creasing radio communications at the wastewater treatment plant can be considered techni-

cally and economically viable. An investment proposal is presented in the study, and in ad-

dition a roadmap of the future development at the wastewater treatment plant is suggested 

to be drawn up. The condition of mechanical equipment should be evaluated separately.  
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1 Johdanto 

Työssä tarkastellaan sellutehtaan sähkö- ja automaatiokunnossapidon toimintaa, kerätään 

tietoa jätevedenpuhdistamon instrumentointi- ja automaatiolaitteistojen toiminnasta sekä 

analysoidaan saatuja tuloksia kunnossapidon ja prosessin kehittämiseksi. Lisäksi esitetään 

ratkaisuja jätevedenpuhdistamon elinkaariuusinnan toteuttamiseksi. Työ on tehty Metsä Fib-

ren kunnossapitoyhtiö Oy Botnia Mill Service Ab:n aloitteesta, ja työn avulla pyritään saa-

vuttamaan kustannussäästöjä, vähentämään varastonimikkeiden määrää sekä parantamaan 

työturvallisuutta kunnossapitotöissä. Jätevedenpuhdistamon toiminnan kehittäminen ja puh-

distustulosten parantaminen on tärkeää myös vesistöön kohdistuvan kuormituksen pienen-

tämiseksi.   

Yrityksen aikaisemman selvitystyön perusteella on havaittu, että jätevedenpuhdistamon van-

henevan laitekannan varaosien saatavuus on heikentynyt, eikä laitteistojen käytettävyydelle 

tai käyttövarmuudelle asetettuja alkuperäisiä vaatimuksia pystytä enää kaikilta osin täyttä-

mään. Laitteistojen kunnossapitoon liittyviä vaatimuksia on myös päivitetty vastaamaan tä-

män päivän yritys- ja ympäristövastuullisuusnäkökulmia, minkä vuoksi varaosanimikkeiden 

hallintaan on kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota. Jätevedenpuhdistamon nykyi-

sen laitekannan on todettu olevan liian laaja, eikä sen ylläpitoa koeta enää teknistaloudelli-

sesti järkeväksi. On myös havaittu, että osa nykyisistä jätevedenpuhdistamon laitteista sijait-

see työturvallisuuden kannalta haasteellisissa paikoissa, eikä kaikkien laitteiden kunnossa-

pito ole välttämättä mahdollista prosessin käydessä. (Neuvonen & Kettunen, 2021.) 

Aikaisemmin havaituista ongelmakohdista ei ole tehty laajamittaista kirjallista selvitystä, 

eikä kaikkien ongelmien suuruusluokka ole yrityksen tiedossa. Ongelmien juurisyiden ana-

lysointiin on kiinnitetty melko vähän huomiota rajallisten resurssien vuoksi. Kunnossapito-

henkilöstön työtunnit kirjautuvat ERP-järjestelmässä (Enterprise Resource Planning) osas-

tokohtaisesti, minkä vuoksi kunnossapitoa erityisen paljon työllistäviä yksittäisiä laitteistoja 

ei voida päätellä pelkästään työtuntien perusteella. (Neuvonen & Kettunen, 2021.) 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoon pohjautuva ja perusteltu näkemys tarvittavista 

jätevedenpuhdistamon sähkö- ja automaatiokunnossapidon kehitystoimenpiteistä sekä eh-

dottaa jätevedenpuhdistamon elinkaariuusinnan toteuttamiseksi teknistaloudellisesti parasta 
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ratkaisua. Työn kannalta keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat: Millaiset laitteet vikaantuvat 

keskimääräistä useammin, miksi ne vikaantuvat ja kuinka usein ne ovat vikatilassa? Kuinka 

usein prosessin tai ympäristön kannalta erityisen tärkeät laitteet vikaantuvat aiheuttaen pul-

lonkauloja tuotannolle? Onko laitteiden ennakkohuoltoaikatauluja tarpeellista muuttaa ja 

millaisia muutoksia tulisi tehdä? Millaisia laitteita ei voida huoltaa ajon aikana ja mitä pitäisi 

muuttaa, jotta ne voitaisiin korjata tai vaihtaa ajamatta prosessia alas? Millaisia työturvalli-

suutta vaarantavia seikkoja jätevedenpuhdistamon laitteisiin liittyy? Millainen tehdasalueen 

nykyinen laitekanta on ja miten sitä voitaisiin kehittää varaosanimikkeiden määrän vähentä-

miseksi? 

Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan pääasiassa jätevedenpuhdistamon toimintaa ja 

laitteistoja, eikä sellutehtaan muita osastoja käsitellä laajasti. Koko tehtaan kunnossapidon 

johtamiseen ja laitepaikkaluokitteluihin vaikuttavat yleiset seikat esitetään kuitenkin tarpeel-

liseksi katsotussa laajuudessa. Kunnossapidon toimintaa analysoidessa keskitytään ainoas-

taan jätevedenpuhdistamon sähkö- ja automaatiokunnossapitoon, eikä esimerkiksi mekaa-

nista kunnossapitoa käsitellä työssä lainkaan. Lisäksi instrumentointi- ja automaatiolaittei-

siin liittyvän teorian osalta tarkastelu rajataan vain tässä työssä esiintyviin laitetyyppeihin 

laajan aihepiirin vuoksi.  

Työn tavoitteiden saavuttamiseksi ja tarvittavan kokonaiskuvan muodostamiseksi työhön si-

sältyy lyhyt kirjallisuuskatsaus, jossa käsitellään Joutsenon tehdasalueella esiintyviä sellun 

valmistustekniikoita, jäteveden puhdistusmenetelmiä sekä teollisuuden mittaus- ja automaa-

tiotekniikkaa. Kunnossapidon nykytilanteen kartoittamiseksi ja kehitysehdotusten laati-

miseksi ERP- ja automaatiojärjestelmässä olevaa dataa analysoidaan ja muokataan helpom-

min ymmärrettävään muotoon. Hiljaisen tiedon ja mahdollisten ongelmakohtien kartoitta-

miseksi laaditaan kunnossapito- ja käyttöhenkilöstölle suunnattu kyselytutkimus. Lopuksi 

laaditaan vertailukriteeristö elinkaariuusinnassa tarvittavien laitteiden kilpailuttamiseksi ja 

esitetään suositus laitetoimittajista investointipäätöksen tekemistä varten.  

Työssä käsitellään tehdasalueen yritysten kannalta strategista informaatiota, joka on osin 

luottamuksellista. Tästä syystä kaikkia työhön liittyviä seikkoja ei voida käsitellä tässä opin-

näytetyössä. Opinnäytetyön ulkopuolelle jätettävien asioiden määrä pyritään kuitenkin mi-

nimoimaan. 
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2 Tutkimusote ja tutkimusmenetelmät 

Työssä keskitytään reaalimaailman ongelmien ratkaisemiseen, minkä lisäksi pyrkimyksenä 

on parantaa ja kehittää olemassa olevia toimintamalleja. Tämän vuoksi työn tutkimusotetta 

voidaan pitää konstruktiivisena. Oyegoken (2011, s. 576–587) mukaan konstruktiivisen tut-

kimuksen keskeisiä vaiheita ovat: tutkimuspotentiaalia omaavan käytännön ongelman ha-

vaitseminen, tutkimusaiheeseen liittyvän ymmärryksen hankkiminen kirjallisuuskatsauksen 

avulla, ratkaisumallin innovointi ja uuden konstruktion luominen, esitettyjen ratkaisujen toi-

mivuuden osoittaminen ja validointi, tutkimuksen teoreettisen kontribuution tunnistaminen 

sekä ratkaisun soveltamisalan havainnoiminen.  

Kaikki työn tavoitteiden saavuttamiseksi vaaditut toimenpiteet ja ratkaisumallit eivät ole en-

nalta tiedossa, vaan niitä on kehitettävä ja tarvittaessa muokattava työn edetessä. Tämän 

vuoksi työn aihepiirejä lähestytään toimintatutkimuksen keinoin. Zuber-Skerritt ja Wood 

(2019, s. 5) toteavat, että toimintatutkimus on iteratiivinen prosessi, joka koostuu neljästä 

pääasiallisesta vaiheesta: ongelman havaitseminen ja ratkaisukeinojen suunnittelu, suunni-

telman kokeileminen, havainnointi sekä tulosten reflektointi. Reflektointi voi johtaa uuden 

ongelman havaitsemiseen, jolloin prosessi alkaa alusta.  

Työn kannalta tarpeellinen aineisto on kerättävä useista erityyppisistä lähteistä, eivätkä 

kaikki tutkimusmenetelmät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. McNeill (2006, s. 9–10) 

huomauttaa lisäksi, että tutkimusmenetelmien valinnassa on otettava huomioon kolme kes-

keistä seikkaa: tutkimusmenetelmän luotettavuus, paikkansapitävyys ja edustavuus.  

Tässä työssä tarvittavat teoreettiset taustatiedot hankitaan kirjallisuuskatsauksen avulla. 

Työn määrittelyyn ja jätevedenpuhdistamon olosuhteiden kartoittamiseen hyödynnetään 

avoimia haastatteluja. Laitteistojen nykytila selvitetään dokumenttianalyysin keinoin hyö-

dyntämällä laitteiden piirikaavioita, positio- ja prosessikuvauksia, automaatiojärjestelmän 

historiatietokantaan tallennettuja tietoja sekä ERP-järjestelmässä olevia vikailmoituksia ja 

muita työn kannalta hyödyllisiä tietoja. Laitteiden tilaa ja ympäristöolosuhteita havainnoi-

daan myös visuaalisesti kenttätutkimuksen avulla. Lisäksi kunnossapito- ja käyttöhenkilös-

tön kokemuksien kartoittamisessa hyödynnetään internet-pohjaista kyselylomaketta.  
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3 Sellun ja kemihierteen valmistusmenetelmät 

Massanvalmistuksen tavoitteena on erottaa puussa olevat kuidut heikentämättä niiden omi-

naisuuksia merkittävästi. Kuitujen erottaminen voidaan tehdä joko mekaanisesti, kemi-

mekaanisesti tai kemiallisesti. Massanvalmistukseen liittyvät prosessit vaikuttavat myös jä-

tevedenpuhdistamon toimintaan, sillä sellun tuotannossa syntyvien jätevesien määrä ja laatu 

vaihtelevat osastoittain. Jätevedenpuhdistamolla syntyvien sivuvirtojen käsittely on vastaa-

vasti osittain riippuvainen massanvalmistukseen käytetyistä prosesseista, minkä vuoksi teh-

dasalueen prosessien toiminnan kokonaisvaltainen ymmärrys on työn kannalta tärkeää.  

Puhtaasti mekaanisia kuidutusmenetelmiä ovat puun hiominen hiomakiveä vasten (hioke) 

sekä hakkeen hiertäminen jauhinlevyjen välissä (hierre). Mekaanisen massan kuitujen 

eheyttä voidaan parantaa kasvattamalla painetta tai lämpötilaa. Kuumahierreprosessissa 

(TMP) jauhimeen syötettävä hake esikäsitellään höyryn avulla. (Hietanen, 2007; Ek, Geller-

stedt & Henriksson, 2009, s. 2–6; Taitotalo & Prowledge, 2021.)  

Kemihierreprosessit (CMP) ovat muunnoksia TMP-prosessista: Kuumahierreprosessista 

poiketen haketta esikäsitellään lisäksi kemiallisesti ennen kuidutusta. CMP-prosessissa hak-

keen kuidutus tapahtuu normaali-ilmanpaineessa, mutta kemikuumahierreprosessissa 

(CTMP) jauhatusvaihe on paineistettu. Lämpötilan ja paineen kasvattaminen parantaa myös 

massan saanto-ominaisuuksia, eli lopputuotteen määrä suhteessa käytettyihin raaka-aine-

määrin kasvaa. CTMP-prosessin tuottama massa voidaan myös valkaista, jolloin käytetään 

nimitystä valkaistu kemikuumahierre (BCTMP). (Taitotalo & Prowledge, 2021.) 

Kemiallisia sellun valmistusmenetelmiä ovat esimerkiksi sulfaatti- ja sulfiittiprosessit. Sul-

faattiprosessissa keittokemikaaleina käytetään natriumhydroksidia (NaOH) ja natriumsulfi-

dia (Na2S). Sulfiittiprosessin keittokemikaaleina on perinteisesti käytetty rikkihapoketta 

(H2SO3) ja vetysulfiittia (HSO3
-), mutta menetelmän käyttö on vähentynyt muun muassa 

ympäristöhaittojen vuoksi. Nykyisin sulfaattiprosessi on maailmanlaajuisesti yleisin käy-

tössä oleva kemiallisen sellun valmistusmenetelmä. (Biermann, 1996, s. 59–60, 91; Ek, Gel-

lerstedt & Henriksson, 2009, s. 4–6.) Seuraavissa kappaleissa perehdytään tarkemmin kemi-

alliseen sulfaattiprosessiin. 
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3.1 Sulfaattiprosessi 

Sulfaattimenetelmä on vakiinnuttanut paikkansa yleisimpänä kemiallisen sellun valmistus-

menetelmänä, koska sulfiittimenetelmään verrattuna se tuottaa lujuusominaisuuksiltaan pa-

rempaa massaa ja mahdollistaa keittokemikaalien tehokkaan regeneroinnin (Ek, Gellerstedt 

& Henriksson, 2009, s. 92). Tyypillinen sulfaattisellutehdas koostuu erillisestä kuitu- ja tal-

teenottolinjasta. Talteenottolinja tunnetaan yleisesti myös lipeälinjana. Kuvassa 1 kuitulinja 

on esitetty yhtenäisellä vihreällä viivalla ja talteenottolinja vastaavasti eriväristen nuolien 

avulla.  

 

Kuva 1. Sulfaattisellutehtaan tyypilliset osaprosessit. Kuitulinja on esitetty kuvassa yhtenäisellä vihreällä vii-

valla. Eriväriset nuolet kuvaavat puolestaan talteenottolinjan materiaalivirtojen laatua sekä suuntaa. Lähde: 

Valmet (2019). 

Kuvan 1 perusteella voidaan havaita, että talteenottolinja muodostaa tehtaan sisällä suljetun 

materiaalikierron keittokemikaalien ja prosessissa tarvittavan kalkin osalta. Suljettujen ma-

teriaalikiertojen ansiosta nykyaikainen sulfaattisellutehdas on usein energiayliomavarainen 

(Ek, Gellerstedt & Henriksson, 2009, s. 383–390). Seuraavissa kappaleissa käsitellään tar-

kemmin jätevedenpuhdistamon toimintaan oleellisesti vaikuttavia kuitu- ja talteenottolinjan 

osaprosesseja.  



14 

 

3.1.1 Kuitulinja 

Kuitulinja vastaa tyypillisesti massan valmistukseen tarvittavista osaprosesseista, kuten 

puunkäsittelystä, keitosta, pesu- ja valkaisuvaiheista sekä kuivaamosta. Lisäksi kuitulinjan 

vastuulle voi kuulua sellun valkaisussa tarvittavien kemikaalien, kuten esimerkiksi hapen ja 

klooridioksidin, valmistus.  

Puunkäsittely 

Puunkäsittelyn tehtävänä on vastaanottaa, varastoida ja valmistella puuraaka-aineet valmis-

tusprosessissa käytettäväksi. Puuta voidaan hankkia valmiiksi haketettuna tai vapaamittai-

sina rankoina. Rankoina hankitut puut kuoritaan, haketetaan, seulotaan ja varastoidaan myö-

hempää käyttöä varten. Talviolosuhteissa puiden kuori on sulatettava vedellä tai höyryllä 

ennen kuorimista. (Taitotalo & Prowledge, 2021.) Veden avulla tapahtuva puiden sulatus 

kasvattaa jätevedenpuhdistamon kuormitusta oleellisesti, minkä lisäksi puunkäsittelyssä 

syntyvien jätevesien mukana jätevedenpuhdistamolle kulkeutuu usein kookkaita partikke-

leita, kuten puiden kuorta ja puunpalasia.  

Keitto 

Keiton tarkoituksena on erottaa puun sisältämät kuidut ja ligniini toisistaan keittokemikaa-

lien ja lämpötilan avulla. Sulfaattikeitossa keittokemikaalina käytetään yleisesti natriumhyd-

roksidin (NaOH) ja natriumsulfidin (Na2S) seosta, jota kutsutaan valkolipeäksi. Valkolipeä 

reagoi keiton aikana ja siihen liukenee erilaisia puun yhdisteitä, jolloin valkolipeän väri 

muuttuu. Reagoinutta valkolipeää kutsutaan mustalipeäksi. (Taitotalo & Prowledge, 2021.)  

Pesu- ja valkaisu 

Pesu- ja valkaisuvaiheet liittyvät usein läheisesti toisiinsa, sillä pesuvaiheiden avulla voidaan 

parantaa valkaisutuloksia, vähentää valkaisukemikaalien kulutusta, pienentää jätevedenpuh-

distamon kuormitusta, säätää massan ominaisuuksia, kuten pH:ta tai lämpötilaa sekä estää 

ei-toivottujen aineiden kulkeutuminen valkaisuvaiheiden välillä (Taitotalo & Prowledge, 

2021). Massa pestään tyypillisesti keiton ja happidelignifioinnin jälkeen, minkä lisäksi myös 

valkaisuvaiheiden välissä voidaan käyttää yksittäisiä pesureita valkaisuprosessin toiminnan 

parantamiseksi ja valkaisuaineiden kulutuksen pienentämiseksi (Taitotalo & Prowledge, 

2021).  
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Keiton jälkeisessä pesussa massasta pyritään erottamaan ja ottamaan talteen liuennut puuai-

nes sekä keittokemikaalit. Happidelignifioinnin jälkeisessä pesussa massasta erotetaan jään-

nösligniiniä valkaisukemikaalien kulutuksen vähentämiseksi myöhemmissä käsittelyvai-

heissa. Pesujen yhteydessä syntyvä pesuliemi ohjataan jatkokäsiteltäväksi haihduttamolle. 

(Taitotalo & Prowledge, 2021.) Pesu- ja valkaisuvaiheilla on kokonaisuutena merkittävä vai-

kutus tehtaan jätevedenpuhdistamon toiminnan kannalta.  

 

3.1.2 Talteenottolinja 

Talteenottolinja vastaa sellun keitossa tarvittavien kemikaalien käsittelystä, talteenotosta ja 

kierrättämisestä uudelleen käytettäväksi. Keitossa käytettävien kemikaalien regeneroinnin 

lisäksi talteenottolinja tuottaa kaukolämpöä, matala- ja korkeapainehöyryä sekä sähköä teh-

taan tarpeisiin. Talteenottolinjaan kuuluu usein haihduttamo, soodakattila, voimalaitos, 

kaustisointi ja meesauuni. Joutsenossa talteenottolinjan vastuualueisiin kuuluu lisäksi teh-

taan sähkönjakelu, varavoimalaitteistot ja jätevedenpuhdistamo.   

Haihduttamo 

Haihduttamon ensisijainen tehtävä on mahdollistaa keitto- ja pesuvaiheissa syntyvän musta-

lipeän polttaminen soodakattilassa. Haihduttamolle tulevan mustalipeän kuiva-ainepitoisuus 

on noin 15 %:a, mutta soodakattilan energiatehokkuuden ja turvallisuuden takaamiseksi 

mustalipeän kuiva-ainepitoisuus pyritään nostamaan haihduttamolla noin 80 %:iin. Lisäksi 

haihduttamolla on keskeinen rooli keitossa syntyvien sivutuotteiden, kuten metanolin, tär-

pätin ja suovan talteenotossa. (Taitotalo & Prowledge, 2021.) Haihduttamon prosesseja tar-

vitaan lisäksi jätevedenpuhdistamolla syntyvien sivuvirtojen käsittelyyn.  

Soodakattila ja voimalaitos 

Sulfaattisellun valmistuksessa käytettävät kemikaalit ovat huomattavan kalliita, joten niiden 

kierrätys ja regenerointi on taloudellisesti kannattavaa. Soodakattila mahdollistaa keittoke-

mikaalien talteenoton sekä keiton yhteydessä mustalipeään liuenneiden organisten aineiden 

hyödyntämisen lämpöenergiana. Mustalipeä poltetaan soodakattilassa, jolloin kemiallisten 

reaktioiden seurauksena mustalipeä muuttuu kemikaalisulaksi. Kemikaalisula liuotetaan lai-

havalkolipeään, jolloin muodostuu viherlipeää. Mustalipeän polttamisessa vapautuva läm-

pöenergia hyödynnetään muissa tehtaan prosesseissa esimerkiksi höyrynä tai sähkönä. 
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(Taitotalo & Prowledge, 2021.) Osa jätevedenpuhdistamon sivuvirroista hyödynnetään ener-

giana soodakattilassa.  

Meesauuni 

Kemiallisten reaktioiden seurauksena kaustisoinissa syntyvä kalsiumkarbonaatti (CaCO3) 

muutetaan meesauunin avulla takaisin prosessissa tarvittavaksi kalsiumoksidiksi (CaO). 

Kalsiumkarbonaatin hajoaminen kalsiumoksidiksi edellyttää yli 850 °C:n lämpötilaa. Pro-

sessissa tarvittava lämpöenergia voidaan tuottaa esimerkiksi polttamalla maakaasua, tuote-

kaasua, polttoöljyä tai metanolia. Pesty kalsiumkarbonaatti, eli meesa, pumpataan meesa-

suotimeen, jonka avulla pyritään nostamaan meesan kuiva-ainepitoisuutta ennen polttoa. 

Meesauunissa kalsiumkarbonaatti muuttuu lämmön vaikutuksesta kalsiumoksidiksi. Lo-

puksi prosessissa syntynyt poltettu kalkki jäähdytetään ja ohjataan käytettäväksi uudelleen 

kaustisoinnissa. (Taitotalo & Prowledge, 2021.) Osa jätevedenpuhdistamon sivuvirroista 

voidaan hyödyntää meesauunissa lämpöenergiana. 
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4 Jäteveden puhdistusmenetelmät 

Jätevesien puhdistamisen tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista ja vähentää ih-

misen toiminnasta aiheutuvaa vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta. Jätevedenpuhdistamon 

toiminta on vahvasti riippuvainen instrumentointi- ja automaatiolaitteista, joten puhdistus-

prosessin ja prosessiolosuhteiden tuntemus on tärkeää edellä mainittuja laitteita uusittaessa. 

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan jätevesien puhdistusmenetelmiä yleisellä tasolla ja pe-

rehdytään metsäteollisuuden jätevesiin liittyviin erikoispiirteisiin. Kirjallisuuskatsaus raja-

taan työn kannalta oleellisiin seikkoihin, eikä kaikkia tunnettuja jätevesien puhdistusmene-

telmiä käsitellä laajasti. Joutsenon tehdasalueen jätevedenpuhdistamon toimintaa käsitellään 

tarkemmin kohdassa 6.1. 

 

4.1 Jäteveden käsittelyvaiheet osana puhdistusprosessia 

Jätevesien puhdistusprosessi voi koostua tarpeen mukaan esi-, primääri-, sekundääri- ja ter-

tiäärikäsittelystä. Esikäsittelyssä jätevedestä poistetaan puhdistusprosessin kannalta haitalli-

set partikkelit tai vaihtoehtoisesti ne muutetaan seuraaville puhdistusvaiheille sopivaan muo-

toon. Primäärikäsittelyssä poistetaan merkittävä osa jäteveden kiintoaineista sekä kelluvista 

materiaaleista. Konventionaalinen sekundäärikäsittely sisältää biologisen puhdistusproses-

sin, jonka tarkoituksena on vähentää jätevesien biologista hapenkulutusta (BOD). Sekundää-

rikäsittelyyn voi sisältyä myös ravinteiden, kuten typen ja fosforin, poisto. Tertiäärikäsitte-

lyn tarkoituksena on parantaa jäteveden puhdistustuloksia ja vastata jätevedenpuhdista-

moille asetettuihin kiristyviin päästörajoihin. Tertiäärikäsittelyä voidaan täydentää esimer-

kiksi nanosuodatuksella tai käänteisosmoosilla, jolloin puhdistetun jäteveden uusiokäyttö on 

mahdollista. Lisäksi puhdistusprosessin sivutuotteena syntyy erilaisia materiaalivirtoja, ku-

ten välpettä ja lietteitä, joiden käsittelystä on huolehdittava erikseen. (Davis, 2011.)  

 

4.1.1 Esikäsittely 

Esikäsittelyvaiheeseen voi sisältyä esimerkiksi jäteveden välppäys, kiintoaineiden tai vie-

rasesineiden hajottaminen repimällä, hiekanerotus ja jätevesivirtaamien tasaus. Välppäyksen 
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avulla voidaan estää suurien partikkeleiden päätyminen puhdistusprosessiin. Erityyppisillä 

repijöillä voidaan tarvittaessa silputa jätevesien mukana mahdollisesti kulkeutuvat kangas-

palat tai muovit, jotka voivat aiheuttaa esimerkiksi pumppujen tukkeutumisen. Hiekanero-

tuksessa puhdistettavasta jätevedestä voidaan erottaa orgaanista materiaalia nopeammin las-

keutuvat partikkelit, kuten sora, hiekka, lasi, kananmunan kuoret ja muut vastaavat materi-

aalit. Hiekanerotuksen avulla pyritään vähentämään prosessilaitteiden mekaanista kulu-

mista. (Davis, 2011.) 

 

4.1.2 Primäärikäsittely 

Primäärikäsittelyssä poistetaan huomattava osa jäteveden sisältämästä kiintoaineesta, mikä 

vähentää jäteveden biologista hapenkulutusta (BOD) oleellisesti. Lisäksi primäärikäsitte-

lyssä jätevedestä erotetaan hiekanerotuksen läpäisseet kelluvat partikkelit, kuten esimerkiksi 

rasva, öljy, muovi, puiden lehdet, kankaiden palaset ja hiukset. Primäärisiä jäteveden käsit-

telytekniikoita ovat esimerkiksi esiselkeyttimissä tapahtuva sedimentaatio ja kiintoaineksen 

poisto hienovälppäyksen avulla. (Davis, 2011.)  

Esiselkeytyksessä syntyvä primääriliete laskeutuu altaan pohjalle, josta se kerätään pyörivän 

pohjalaahan avulla altaan keskellä olevaan lietetaskuun. Pintaliete, eli kelluvat partikkelit, 

erotetaan jätevedestä kelluroskakaapimen tai ryyppyruuhen avulla. Kuohuseinämä estää pin-

talietettä sekoittumasta kirkasteen, eli puhdistetun jäteveden kanssa. Puhdistettu jätevesi joh-

detaan esiselkeytysaltaasta usein sahalaitaylisyöksyn kautta ylikaatona seuraavaan käsitte-

lyvaiheeseen, sillä sahalaitaylisyöksy vähentää esiselkeytysaltaasta karkaavan kiintoaineen 

määrää. (Davis, 2011.)  

Primäärikäsittely voidaan toteuttaa tai sitä voidaan tehostaa vaihtoehtoisesti myös kemikaa-

lien, lamelliselkeyttimien tai hienovälpän avulla (Davis, 2011). Saostuskemikaalien avulla 

aikaansaadaan koagulaatio, jonka seurauksena vedessä olevien partikkeleiden ominaisuudet 

muuttuvat ja partikkelit kerääntyvät lähemmäksi toisiaan. Koagulaatiota seuraa mekaaninen 

käsittelyvaihe, flokkulaatio, jossa partikkelikerääntymät voidaan erottaa vedestä. (Davis, 

2011; Leppisaari, 2017.)  
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4.1.3 Sekundäärikäsittely 

Sekundäärikäsittelyn tarkoituksena on vähentää jäteveden biologista hapenkulutusta sekä 

kiintoaineiden määrää. Jätevesien sekundääriset puhdistusmenetelmät ovat tyypillisesti bio-

logisiin prosesseihin perustuvia, ja ne voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan: aktiiviliete- ja 

biofilmiprosessit. Aktiivilieteprosessissa biomassa on vedessä vapaana ja sitä tulee kierrättää 

useasti ilmastus- ja jälkiselkeytysaltaiden välillä. Biofilmiprosesseissa, kuten MBBR (Mo-

ving Bed Biofilm Reactor) ja MBR (Membrane Bioreactor) biomassa on sitoutunut muovista 

valmistettuihin kantoainepartikkeleihin tai puoliläpäisevään kalvoon. (Suhr ym., 2015, s. 

170–172.) Joutsenon tehdasalueen jätevedenpuhdistamo perustuu aktiivilieteprosessiin, jo-

ten biofilmipohjaisia puhdistusmenetelmiä ei käsitellä tässä yhteydessä tarkemmin. 

Aktiivilieteprosessissa ylläpidetään mikro-organismien kasvun kannalta optimaalisia olo-

suhteita syöttämällä ilmastusaltaisiin riittävästi ilmaa. Jäteveden viipymäaika ilmastusal-

taissa vaihtelee tyypillisesti kuudesta kahdeksaan tuntiin. Ilmastusaltaissa mikro-organismit 

käyttävät ravintonaan jäteveden sisältämiä orgaanisia materiaaleja, mikä puolestaan vähen-

tää jäteveden biologista hapenkulutusta. Mikro-organismien kasvaessa syntyy biologiseksi 

flokiksi kutsuttua aktiivilietettä, joka erotetaan jätevedestä jälkiselkeytysaltaissa. Mikrobi-

toiminnan ylläpitämiseksi suurin osa aktiivilietteestä palautetaan jälkiselkeytysaltaista takai-

sin ilmastusaltaaseen, mutta prosessissa syntyy myös ylijäämälietettä, joka ohjataan lietteen-

käsittelyyn. (Davis, 2011.)  

Sekundäärikäsittelyn yhteydessä biologisilla menetelmillä on lisäksi mahdollista poistaa osa 

jäteveden sisältämästä typestä ja fosforista. Typen poistoon käytetään nitrifikaatio-denitrifi-

kaatio -prosessia, joka koostuu aerobisesta ja anoksisesta käsittelyvaiheesta. (Davis, 2011.) 

Anoksisella käsittelyvaiheella tarkoitetaan olosuhteita, joissa vapaa happi on sitoutunut esi-

merkiksi nitraattien tai sulfaattien ainesosiin (Maastik ym., 2000). Biologinen fosforin poisto 

koostuu anaerobisesta ja aerobisesta käsittelyvaiheesta, jotka voidaan toteuttaa joko pääasi-

allisen puhdistusprosessin tai palautuslietteen käsittelyn yhteydessä (Davis, 2011).  

 

4.1.4 Tertiäärikäsittely 

Tertiäärikäsittelyn tarkoituksena on parantaa jäteveden puhdistustuloksia sekundäärikäsitte-

lyn jälkeen ja mahdollistaa jätevedenpuhdistamoiden toiminta kiristyvistä lupaehdoista ja 
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päästörajoista huolimatta. Tertiäärisiä jäteveden puhdistusmenetelmiä ovat esimerkiksi ke-

miallinen fosforin talteenotto sekä rae-, membraani- ja aktiivihiilisuodatus. Tarvittaessa ter-

tiäärikäsittelyä voidaan täydentää lisäksi esimerkiksi strippaus-, ioninvaihto, nanosuodatus- 

tai käänteisosmoosiprosessilla. (Davis, 2011.)  

 

4.1.5 Lietteenkäsittely 

Sellutehtaan toiminnassa syntyy erityyppisiä sivuvirtoja, joiden käsittelyyn ja jatkojalostuk-

seen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta tehtaan energia- ja resurssitehokas käyttö on 

mahdollista. Jätevedenpuhdistamolla syntyviä sivuvirtoja ovat esimerkiksi primääri- ja se-

kundäärikäsittelyssä syntyvät lietteet, välpe ja hiekanerotuksessa pohjalle laskeutuneet par-

tikkelit. Tässä osiossa keskitytään vain lietteenkäsittelyyn, sillä välppeen ja hiekan käsitte-

lyyn tarkoitettuja laitteita ei ole tarkoitus uusia tämän opinnäytetyön yhteydessä.   

Davis (2011) toteaa, että jätevedenpuhdistamon toiminnassa syntyvän lietteen määrä riippuu 

käytössä olevien puhdistusvaiheiden määrästä: Primäärikäsittelyssä lietettä syntyy noin 

0,25–0,35 %:a jokaista käsiteltyä jäteveden tilavuusyksikköä kohti. Sekundäärikäsittelyn 

osalta vastaava luku on noin 1,5–2 %:a, minkä lisäksi tertiäärinen fosforinpoisto voi edelleen 

kasvattaa syntyvän lietteen määrää noin 1 %:lla.  

Mikäli jätevedenpuhdistamolla hyödynnettäisiin kaikkia edellä mainittuja puhdistusvaiheita, 

niin toiminnassa syntyvän lietteen määrä olisi noin 3 %:a suhteessa käsiteltyyn jäteveden 

määrään. Jätevedenpuhdistamon toiminnassa syntyvien lietteiden kuiva-ainepitoisuus on 

matala, joten lietteiden jatkokäytön mahdollistamiseksi vesi ja kiinteät partikkelit pyritään 

erottamaan toisistaan lietteenkäsittelyn avulla.  

Lietteenkäsittely voidaan jakaa kuuteen pääasialliseen vaiheeseen: esikäsittely, sakeutus, 

stabilointi, lietteen kunnostus, vedenpoisto ja loppukäsittely (Davis, 2011). Esikäsittelyvai-

heessa lietteiden koostumus pyritään homogenisoimaan esimerkiksi erilaisten murskaimien, 

sekoittimien tai varastosäiliöiden avulla. Sakeuttamisvaiheessa lietteistä erotetaan vettä esi-

merkiksi painovoiman, flotaation tai sentrifugien avulla. Stabiloinnilla tarkoitetaan lietteiden 

hygienisointia esimerkiksi kalkin, aerobisten tai anaerobisten menetelmien, kuten mädätyk-

sen avulla. Hygienisointi tuhoaa lietteisiin sitoutuneet taudinaiheuttajat ja mahdollistaa liet-

teiden jatkokäytön erityisesti kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla. Lietteen kunnostuksella 

tarkoitetaan lietteiden kemiallista tai termistä käsittelyä, jonka tarkoituksena on edistää 
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veden poistumista seuraavissa käsittelyvaiheissa. Kemiallinen kunnostus voidaan toteuttaa 

esimerkiksi ferrikloridin, kalkin tai polymeerien avulla, ja vedenpoistoon voidaan hyödyntää 

esimerkiksi sentrifugeja tai suotonauhapuristimia. Lietteiden loppukäsittelyssä lietteet voi-

daan esimerkiksi kompostoida, kuivata jatkokäyttöä varten tai polttaa voimalaitoksessa. 

(Pöyry Environment, 2007; Davis, 2011.) 

 

4.2 Metsäteollisuuden jätevesiin liittyvät erikoispiirteet 

Suhr ym. (2015, s. 99) toteavat, että metsäteollisuuden jätevedenpuhdistamoiden toiminta ja 

jätevesien puhdistustulokset ovat vahvasti riippuvaisia tehtaan muista prosesseista sekä 

niissä tapahtuvista muutoksista. Biologisen puhdistusprosessin toiminta voi heikentyä esi-

merkiksi epäsuotuisan pH:n, jäteveden korkean lämpötilan tai mikrobitoiminnan kannalta 

haitallisten kemikaalien vuoksi. Lisäksi mikrobitoiminnan palautuminen poikkeustilannetta 

edeltävälle tasolle kestää kauan. Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää, millaisia jätevesiä teh-

dasalueella syntyy ja miten erityyppisiä jätevesiä voidaan yhdistellä jätevedenpuhdistamon 

toimintaedellytyksien parantamiseksi.  

 

4.2.1 Metsäteollisuuden jätevesien koostumus 

Metsäteollisuuden jätevedet sisältävät usein puusta ja kierrätetyistä kuiduista peräisin olevia 

aineita, minkä lisäksi jätevesien mukana jätevedenpuhdistamolle kulkeutuu myös valmistus-

prosessissa käytettäviä kemikaaleja. Metsäteollisuuden jätevedet koostuvat tyypillisesti kiin-

teistä partikkeleista, kolloidisista materiaaleista sekä veteen liuenneista aineista. (Suhr et al., 

2015, s. 99.) Metsäteollisuuden jätevedet ovat kuitenkin usein vähäravinteisia, minkä vuoksi 

monilla metsäteollisuuden jätevedenpuhdistamoilla jätevesivirtoihin joudutaan annostele-

maan typpeä ja fosforia aktiivilieteprosessin toiminnan turvaamiseksi (Ukkonen, 2005, s. 

15–16; Suhr et al., 2015, s. 99). 

Pokhrelin ja Viraraghavanin (2004, s. 39) mukaan sellutehtaiden jätevesien koostumus vaih-

telee osastoittain: Puunkäsittelyssä syntyvät jätevedet sisältävät tyypillisesti muun muassa 

kiintoaineita, hiekkaa, puukuituja sekä biologista hapenkulutusta (BOD) kasvattavia orgaa-

nisia aineita. Keittimen jätevedet sisältävät usein BOD-pitoisuuksien lisäksi myös kemial-

lista hapenkulutusta (COD) kasvattavia aineita, orgaanisia halogeeniyhdisteitä (AOX) ja 
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haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), kuten alkoholeja sekä fenoleita. Sellun pesuvaiheessa 

syntyville jätevesille ominaista on BOD- ja COD-pitoisuuksien lisäksi myös korkea pH, rus-

kea väri ja erityyppiset kiintoaineet. Sellun valkaisussa syntyvistä jätevesistä voidaan todeta 

COD-, AOX- ja VOC-pitoisuuksien lisäksi liuennutta ligniiniä, hiilihydraatteja, epäorgaani-

sia klooriyhdisteitä ja erityyppisiä organoklorideja.  

Havaitaan, että eri osastoilla syntyvät jätevedet ovat koostumukseltaan huomattavan erilai-

sia, mikä aiheuttaa haasteita jätevedenpuhdistamon toiminnalle. Kohdassa 4.1.1 todetaan, 

että jätevesien ominaisuuksissa tapahtuvia vaihteluita voidaan vähentää esimerkiksi tasaus-

altaiden avulla. Teollisuudessa jäteveden ominaisuuksia voidaan pyrkiä homogenisoimaan 

lisäksi eri osastojen välillä tapahtuvan yhteistyön avulla: Jätevesivirtojen hallittu prosessista 

poistaminen mahdollistaa esimerkiksi emäksisten pesuvesien neutraloimisen happamilla pe-

suvesillä jo ennen jätevedenpuhdistamoa, mikä puolestaan vähentää jätevesien käsittelytar-

vetta ja ostokemikaalien kulutusta myöhemmissä puhdistusprosessin vaiheissa.      

Metsäteollisuuden vesistökuormitusta voidaan vähentää joko optimoimalla valmistusproses-

sia tai investoimalla aikaisempaa parempiin jäteveden puhdistustekniikoihin. Vesistökuor-

mituksen ja jätevesien määrän vähentäminen valmistusprosessia optimoimalla edellyttää 

usein kuitenkin myös investointia vaativia prosessimuutoksia. (Pokhrel & Viraraghavan, 

2004, s. 42; Suhr et al., 2015, s. 99.) Kustannustehokkain tapa haluttujen puhdistustulosten 

saavuttamiseksi on usein yhdistelmä molempia aikaisemmin mainittuja keinoja (Suhr ym., 

2015, s. 99). 
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5 Teollisuuden mittaus- ja automaatiotekniikka 

Nykyaikaisten teollisuuslaitosten tuotanto on usein pitkälle automatisoitu ja prosessien toi-

minta on vahvasti riippuvainen erilaisista sähkö- ja automaatiolaitteista. Instrumentointilait-

teita uusittaessa on tärkeää ymmärtää, miten erityyppisiä fyysisiä tai kemiallisia ilmiöitä voi-

daan mitata, millaisia virhelähteitä tai ongelmakohtia mittaustekniikkaan voi liittyä ja miten 

edellä mainitut seikat vaikuttavat prosessin tai tehtaan toimintaan kokonaisuutena.  

Mittaus- ja automaatiotekniikka voidaan jakaa yksinkertaistetusti kolmeen erityyppiseen ta-

soon: kenttälaitteet, I/O (input/output) ja prosessin hallinta. Kuvassa 2 on esitetty, mihin 

instrumentointilaitteet sijoittuvat, kun tehtaan tai prosessin toiminnan kannalta tarpeellisia 

sähkö- ja automaatiolaitteita tarkastellaan kokonaisuutena.  

 

Kuva 2. Yksinkertaistettu esitys teollisuuden sähkö- ja automaatiolaitteiden jakautumisesta eri tasoille. Kuvan 

nuolet havainnollistavat tasojen välillä siirtyvää sähköistä informaatiota. Turva-automaatioon liittyviä järjes-

telmiä ei ole esitetty kuvassa.  

Kuvassa 2 kenttälaitteilla tarkoitetaan instrumentoinnin mittalaitteita sekä erityyppisiä toi-

milaitteita, kuten esimerkiksi pumppuja, venttiileitä tai kuljettimia. Kenttälaitteet sijaitsevat 

lähimpänä fyysistä prosessia ja niiden tarkoituksena on muuttaa prosessin fyysiset tai kemi-

alliset ominaisuudet sähköiseen muotoon tai vaikuttaa prosessin tilaan. I/O:lla tarkoitetaan 

tässä työssä sähköisten signaalien käsittelyyn tarvittavia laitteistoja. Prosessin laajuudesta 

riippuen I/O:n määrä voi vaihdella huomattavasti ja se voi sijaita keskitetysti yhdessä pai-

kassa tai se voidaan toteuttaa hajautetusti. Prosessin hallinnalla tarkoitetaan tässä työssä 

Prosessin hallinta

I/O

Kenttälaitteet

Instrumentointi Toimilaitteet 

I/O ja  

ristikytkentä 

Ohjaus 

ja säätö 

Ylätaso 

Alataso 
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kaikkia prosessin ohjaukseen ja säätöön tarvittavia osia, kuten ohjelmoitavia logiikoita 

(PLC), automaatiojärjestelmää (DCS) ja siihen liittyviä komponentteja, tietokoneohjelmia 

sekä säätöpiirejä.  

Kuvan 2 perusteella voidaan havaita, että kaikki tehtaan sähkö- ja automaatiolaitteet liittyvät 

toisiinsa. Lisäksi yhdellä tasolla tehtävät muutokset voivat vaikuttaa myös muilla tasoilla 

olevien laitteiden toimintaan, joten kokonaisuuksien ymmärtäminen on tärkeää. Mittaus- ja 

automaatiotekniikka on aihepiirinä hyvin laaja, joten teorian osalta keskitytään tarkastele-

maan vain tämän työn kannalta oleellisia mittaustekniikan sovelluskohteita. Lisäksi tarkas-

tellaan lyhyesti työn kannalta relevantteja tiedonsiirtoprotokollia, kuten HART (Highway 

Addressable Remote Transducer) ja PROFIBUS (Process Field Bus). Kokonaisuuden hah-

mottamiseksi käsitellään lisäksi tehtaan toimintaan vaikuttavia säätörakenteita pintapuoli-

sesti.  

 

5.1 Prosessi-instrumentointi 

Teollisten prosessien ohjaamiseen ja säätöön käytetään tyypillisesti sähköisiä järjestelmiä, 

mutta prosesseissa tapahtuvat ilmiöt ovat kuitenkin luonteeltaan fyysisiä tai kemiallisia, eikä 

niitä näin ollen voida käsitellä suoraan sähköisessä muodossa. Prosessien toimintaan vaikut-

tavia mittaussuureita ovat esimerkiksi paine, lämpötila, virtaus, pH, kiintoainepitoisuus, joh-

tokyky, viskositeetti, pinnankorkeus tai kaasupitoisuus. Reaalimaailman ilmiöiden muutta-

minen sähköiseen muotoon edellyttää mittaustekniikan laaja-alaista osaamista. 

Tässä työssä käsiteltävillä instrumentointilaitteilla ja niihin liittyvillä pienillä yksityiskoh-

dilla on suuri merkitys esimerkiksi ympäristölupaehtojen täyttymisen ja jäteveden puhdis-

tustulosten kannalta. Jätevedenpuhdistamon toiminta vaikuttaa välillisesti myös tehtaan 

muihin osastoihin, joten epäonnistuneet laite- tai materiaalivalinnat voivat aiheuttaa merkit-

täviä taloudellisia kustannuksia sekä pullonkauloja tehtaan tuotannolle.  

Instrumentointilaitteita hankittaessa, ylläpidettäessä ja korjattaessa on ymmärrettävä moni-

puolisesti prosessi-, materiaali- ja sähkötekniikkaa sekä kemian, fysiikan ja metrologian so-

velluksia. Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan, miten tämän työn kannalta relevantteja suu-

reita voidaan mitata ja millaisia haasteita kyseiset menetelmät voivat aiheuttaa esimerkiksi 

kunnossapidon kannalta.    
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Kiintoaine 

Nesteen kiintoainepitoisuus voidaan määrittää liuoksen optisten ominaisuuksien, eli sameu-

den avulla. Sameus kuvaa liuokseen suunnatun valon intensiteetin vaimentumista, ja se voi-

daan mitata joko valon absorption tai sironnan perusteella. Kiintoainepitoisuusmittarit pe-

rustuvat usein kahden symmetrisesti asetellun lampun ja valokennon yhdistelmään. Mittauk-

sissa käytetään tavallisesti aallonpituusaluetta 400–1100 nm, mutta myös muut aallonpituus-

alueet ovat mahdollisia. Valokennoista saatava virtasignaali noudattaa Lambertin-Beerin la-

kia ja sen avulla voidaan määrittää mitattavan nesteen kiintoainepitoisuus. (Härkönen, Läh-

teenmäki & Välimaa, 1992, s. 119–122.)  

Liuennut happi 

Liuenneen hapen pitoisuus voidaan mitata usealla eri tavalla, kuten esimerkiksi Clarkin tai 

Mackerethin kennolla, potentiostaattisella menetelmällä tai johtavuuden muutokseen perus-

tuvalla menetelmällä. Clarkin ja Mackerethin kennot ovat kemiallisiin reaktioihin perustuvia 

ratkaisuja ja kennojen käyttöikä on noin puoli vuotta. (Härkönen, Lähteenmäki & Välimaa, 

1992, s. 111–114.) Nykyisin liuenneen hapen pitoisuus voidaan mitata myös optisilla mene-

telmillä, kuten luminesenssikalvoon perustuvilla antureilla, jotka vaativat kemiallisiin antu-

reihin verrattuna huomattavasti vähemmän kunnossapitoa (Wei ym., 2019).  

Virtaus 

Virtaavan nesteen, kaasun tai höyryn virtausnopeus, tilavuus- tai massavirta voidaan mää-

rittää usealla eri tavalla, kuten esimerkiksi tilavuuslaskijoilla, siivikkomittareilla, kuristus-

elimillä (mm. venturiputket), rotametreillä, ultraäänellä, Vortex-mittauksilla, magneettisilla 

virtausmittauksilla sekä Coriolis-antureilla (Halko ym., 1992, s. 87–126). Jätevedenpuhdis-

tamon virtausmittaukset perustuvat pääsääntöisesti ultraääneen tai magneettisiin antureihin. 

Ultraäänimittaukset perustuvat tyypillisesti aikaeron, taajuuseron tai vaihe-eron mittaukseen 

(Halko ym., 1992, s. 109–113). Magneettinen virtausmittaus perustuu sähkömagneettiseen 

induktioon ja sitä voidaan käyttää sähköä johtavien nesteiden tilavuusvirran mittaukseen 

(Halko ym., 1992, s. 118–122). 

Johtokyky 

Johtokyvyllä tai johtavuudella tarkoitetaan nesteen kykyä johtaa sähköä, ja sen suurus riip-

puu nesteeseen liuenneiden ionien määrästä (Härkönen, Lähteenmäki & Välimaa, 1992, s. 
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105–109; Pihkala, 2004, s. 137–139). Pihkalan (2004, s. 137–139) mukaan teollisuudessa ei 

tyypillisesti kuitenkaan olla kiinnostuneita itse johtavuudesta, vaan sen aiheuttajista, sillä 

johtavuuden perusteella voidaan valvoa esimerkiksi nesteiden puhtautta tai havaita piileviä 

putkistovaurioita.  

Johtavuutta voidaan mitata pitoisuuksista riippuen kaksielektrodi- tai nelielektrodimenetel-

mällä sekä induktiivisella mittausmenetelmällä. Kaksielektrodimenetelmä perustuu kahden 

ruostumattomasta teräksestä tai platinasta valmistetun elektrodin välisen resistanssin mittaa-

miseen. Nelielektrodimenetelmä soveltuu suurempien pitoisuuksien tarkkailuun ja se perus-

tuu elektrodien välisen virran ja jännitteen tarkkaan mittaukseen. Induktiivinen mittausme-

netelmä soveltuu hyvin suurien pitoisuuksien mittaamiseen. (Härkönen, Lähteenmäki & Vä-

limaa, 1992, s. 106–109.) 

pH 

Liuoksen happamuutta tai emäksisyyttä ilmaistaan ioniselektiivisen pH-mittauksen avulla. 

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että pH:n mittaaminen perustuu elektrodin ja elektrolyytin 

välille syntyvään potentiaalieroon. Mittauksessa tarvitaan kaksi elektrodia – mittauselekt-

rodi ja vertailuelektrodi – ja ne voivat sijaita fyysisesti erillään tai ne voidaan sijoittaa yh-

distelmäanturiin. (Härkönen, Lähteenmäki & Välimaa, 1992, s. 85–95; Pihkala, 2004, s. 

140–144.) 

Mittauselektrodina voidaan käyttää esimerkiksi lasielektrodia, joka on valmistettu pH:lle 

herkästä erikoislasista, kuten Corning 015. Erikoislasin pintaan muodostuu nesteeseen upo-

tettuna vettynyt kerros, joka on pH-mittauksen toiminnan edellytys. Mittauselektrodin sisä-

elektrodina voidaan käyttää esimerkiksi hopea-hopeakloridielektrodia, kalomelielektrodia 

tai tallium-talliumkloridielektrodia. Elektrodin ja elektrolyytin välinen potentiaaliero voi-

daan määrittää Nernstin yhtälön avulla. Lisäksi mittauksessa tarvitaan vertailuelektrodi, 

jonka sähköiseen potentiaaliin mittauselektrodin potentiaalia verrataan. (Härkönen, Läh-

teenmäki & Välimaa, 1992, s. 85–95; Pihkala, 2004, s. 140–144.)  

Pinnankorkeus 

Monet teolliset prosessit ja niiden ohjaus perustuvat erityyppisiin pinnankorkeuden mittauk-

siin. Pinnankorkeuden mittaamiseen voidaan hyödyntää useita erityyppisiä ratkaisuja, kuten 

esimerkiksi uimureita, painelähettimiä, kuplailuputkia, kapasitiivisia antureja, ultraääntä, 

mikroaaltotutkia sekä radioaktiivisia säteilylähteitä. Mittausmenetelmän valinta on 
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kuitenkin riippuvainen mitattavan aineen ominaisuuksista, käyttöolosuhteista ja säiliön 

muodosta sekä materiaalista. (Halko ym., 1992, s. 74–86; Pihkala, 2004, s. 88–106.) Jäteve-

denpuhdistamon pinnankorkeusmittaukset perustuvat pääsääntöisesti painelähettimiin, kup-

lailuputkiin, mikroaaltotutkiin ja venymäliuskoihin.  

Painelähettimen toiminta perustuu esimerkiksi kapasitiiviseen differentiaalikondensaatto-

riin, jolloin prosessi- ja vertailupaineissa tapahtuva muutos voidaan mitata tuntoelinkalvon 

kapasitanssin perusteella. Painelähettimien asentamisessa prosessiin on huomioitava useita 

erilaisia seikkoja, sillä väärin toteutetut mittausyhteet tai virheellisesti asennetut laitteet voi-

vat aiheuttaa turvallisuusriskejä sekä huomattavia mittausvirheitä. Lisäksi syövyttävien, li-

kaisten, kuumien, huonosti juoksevien tai kiteytyvien aineiden mittauksessa on käytettävä 

paineenvälitintä. Prosessiaineeseen kosketuksissa oleva paineenvälittimen erotuskalvon ma-

teriaali voi olla käyttökohteesta riippuen esimerkiksi haponkestävä teräs, teflon, Hastelloy, 

nikkeli, tantaali, titaani tai hopeoitu/kullattu kalvo. Kalvon materiaali ja välitinnesteenä käy-

tettävät aineet voivat aiheuttaa esimerkiksi lämpötilariippuvia mittausvirheitä. (Halko ym., 

1992, s. 61–73.)  

 

5.2 Tiedonsiirto- ja väylätekniikat 

Työssä käsiteltävät kenttälaitteet kommunikoivat automaatiojärjestelmän kanssa pääasiassa 

analogisen 4–20 mA virtaviestin avulla, mutta laitteet tukevat usein myös HART-protokol-

laa kunnossapitotöiden helpottamiseksi. Jätevedenpuhdistamolla on lisäksi käytössä erityi-

sesti PROFIBUS-väylän avulla kommunikoivia laitteita, kuten esimerkiksi taajuusmuuttajia. 

Digitaalisten tiedonsiirtoprotokollien merkityksen odotetaan kasvavan tehdasalueella tule-

vaisuudessa, joten käytössä olevien tekniikoiden tarkempi tarkastelu on perusteltua tämän 

työn yhteydessä.  

 

5.2.1 HART 

HART-protokolla on yleisesti käytetty digitaalinen tiedonsiirtomenetelmä, joka on suunni-

teltu käytettäväksi erityisesti teollisuuden prosessimittauksissa. HART-protokollan mukai-

nen digitaalinen signaali moduloidaan analogisen signaalin päälle, jolloin olemassa olevia 

johtimia voidaan hyödyntää samanaikaisesti prosessin tilan tarkasteluun ja kenttälaitteiden 
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kunnonvalvontaan tai laitteiden asetusten muuttamiseen. (Reddy, 2015, s. 365–380.) Ku-

vassa 3 on esitetty periaatekuva HART-protokollan mukaisesta signaalista.  

 

Kuva 3. HART-protokolla. Analogisen virtaviestin päälle moduloidaan digitaalinen FSK-signaali, joka mah-

dollistaa kenttälaitteiden kunnonvalvonnan ja asetusten muuttamisen mittaustuloksiin vaikuttamatta. Lähde: 

FieldComm Group (2021). 

Kuvan 3 perusteella havaitaan, että digitaalisen signaalin taajuutta muuttamalla voidaan vä-

littää lisäinformaatiota analogisen signaalin lisäksi. Digitaalinen ja analoginen signaali eivät 

ole toisistaan riippuvaisia.  

Digitaalinen tiedonsiirto perustuu FSK-modulaatioon (Frequency-Shift Keying). HART-

protokollassa on kaksi taajuutta – 1200 Hz ja 2200 Hz, joista ensimmäinen vastaa loogista 

tilaa 1 ja jälkimmäinen loogista tilaa 0. FSK-moduloidun signaalin keskiarvo on nolla, joten 

digitaalinen signaali ei vaikuta analogiseen signaaliin. (Reddy, 2015, s. 365–367.) 

 

5.2.2 PROFIBUS 

PROFIBUS-protokolla on yleisesti käytetty väylätekniikka, joka mahdollistaa joko hajaute-

tun I/O:n toteuttamisen (PROFIBUS-DP) tai yksittäisten laitteiden kommunikoinnin väylän 

avulla (PROFIBUS-PA). Profibus-DP (Decentralised Peripherals) on usein ensisijainen va-

linta ajan suhteen kriittisissä säätösovelluksissa pienten kustannusten, yksinkertaisen teknii-

kan ja väylän nopeuden vuoksi. Profibus-PA (Process Automation) on puolestaan suunni-

teltu korvaamaan prosessiteollisuuden analogiseen 4–20 mA virtasignaaliin perustuvia 
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mittauksia. Profibus-PA ei kuitenkaan kykene yhtä nopeaan tiedonsiirtoon kuin Profibus-

DP, mutta molempien väylätyyppien parhaiden puolien hyödyntäminen on mahdollista eril-

lisen Profibus DP/PA-muuntimen avulla. (Reddy, 2015, s. 91, 381–399.) Profibus-protokol-

lan mukaisen tiedon rakennetta, tiedonsiirtotekniikoita tai mahdollisia väylätopologioita ei 

käsitellä tässä yhteydessä laajemmin.  

 

5.3 Prosessin hallinta 

Prosessin hallinta, ohjaus ja säätö edellyttää aikaisemmin käsiteltyjen mittalaitteiden tuotta-

mien signaalien esittämistä ihmisen kannalta helposti ymmärrettävässä muodossa. Lisäksi 

prosessin hallintaan käytettävän järjestelmän tulisi kyetä toimimaan automaattisesti ja itse-

näisesti ilman ihmisen jatkuvaa valvontaa ennalta määritettyjen sääntöjen perusteella. Pro-

sessin hallinta voidaan toteuttaa esimerkiksi ohjelmoitavien logiikoiden (PLC), automaa-

tiojärjestelmän (DCS) tai erillisen valvomo-ohjelmiston (SCADA) avulla. Käytettävän jär-

jestelmän valinta riippuu halutuista toiminnoista ja ohjattavan prosessin luonteesta.  

PLC on usein käyttökelpoinen ratkaisu, jos prosessi on luonteeltaan nopea ja käytössä on 

paljon diskreettejä toiminnallisuuksia, mutta vain vähän analogisia säätöpiirejä. PLC:n skan-

nausaika – aika, joka tarvitaan tulon lukemiseen, tarvittavien laskentaoperaatioiden suoritta-

miseen ja lähdön tilan muuttamiseen – on tyypillisesti kymmeniä millisekunteja. DCS:n 

skannausaika puolestaan voi vaihdella sadoista millisekunneista sekunteihin. DCS:n nopeus 

on kuitenkin riittävä useimpia prosesseihin liittyviä säätösovelluksia ajatellen. (Reddy, 2015, 

s. 81, 83.) 

DCS on tyypillisesti luonteva valinta suuriin laitoksiin, joiden toiminta edellyttää satojen 

säätöpiirien käyttämistä. DCS:n komponentit, kuten säätimet, I/O, operaattoriasemat, histo-

riatietokanta ja suunnitteluasemat on tyypillisesti hajautettu laajalle alueelle, minkä lisäksi 

järjestelmä on lähtökohtaisesti suunniteltu redundantiksi yksittäisten laitteiden vikaantu-

mista vastaan. (Reddy, 2015, s. 75, 82.) Kuvassa 4 on esitetty metsäteollisuudessa yleisesti 

käytössä olevan Valmet DNA -automaatiojärjestelmän rakenne.  
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Kuva 4. Valmet DNA -automaatiojärjestelmän rakenne. Järjestelmän keskeisiä komponentteja ovat prosessin 

operointiin, kunnossapitoon, raportointiin ja järjestelmäintegraatioihin tarvittavat tietokoneet tai palvelimet 

sekä prosessiasemat ja näihin liittyvät I/O-moduulit. Lähde: Valmet (2015). 

Kuvan 4 perusteella havaitaan, että automaatiojärjestelmän komponentit voivat sijaita fyy-

sisesti eri paikoissa, minkä lisäksi käytettävät tekniikat ja tiedonsiirtoprotokollat vaihtelevat 

tarkasteltavasta laitetasosta riippuen. Venttiilit ja kentällä olevat lähettimet voivat kommu-

nikoida FOUNDATION FieldBus -protokollan avulla, sähkömoottorikäytöissä hyödynne-

tään yleisesti PROFIBUS DP -väylää, diskreetin I/O:n osalta voidaan käyttää DeviceNet tai 

AS-i protokollia ja tietyt reaaliaikaiset säätösovellukset voidaan toteuttaa Modbus/RTU-pro-

tokollan (Remote Terminal Unit) avulla (Reddy, 2015, s. 91–92). 

Nykyaikaisten automaatiojärjestelmien prosessiasemat mahdollistavat tyypillisesti laajan ja 

monipuolisen matemaattisen laskennan, PID-säätimet, logiikka- ja sekvenssiohjauksen sekä 

neuroverkkojen ja erityyppisten sumeiden säädinrakenteiden käyttämisen (Reddy, 2015, s. 

115). PID-säätimellä vaikutetaan tyypillisesti pieniin prosessikokonaisuuksiin, kuten esi-

merkiksi säiliön pinnankorkeuteen. Monimutkaisemmilla säädinrakenteilla optimoidaan 

tehtaan tai prosessin toimintaa kokonaisuutena, ja tällaiset säätimet voivat muodostaa kas-

kadikytkentöjä alemman tason säädinrakenteiden kanssa. Kaskadikytkennän mahdollisuus 

on havainnollistettu kuvassa 2 jakamalla säädinrakenteet kahdelle eri tasolle: ylä- ja alataso. 

Tämän työn kannalta oleellista on ymmärtää, että väärät laite- tai materiaalivalinnat sekä 

laitteiden virheellinen asennus tai kalibrointi voivat heikentää prosessin säädettävyyttä, eikä 

säädinrakenteilla välttämättä kyetä poistamaan alemmilla tasoilla tehtyjä virheitä.  
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6 Joutsenon tehdasalue 

Joutsenossa on valmistettu sellua 1900-luvun alkuvuosista lähtien. Nykyinen tehdasalue on 

rakennettu muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta pääsääntöisesti 2000-luvun vaihteessa. 

Tällä hetkellä alueella sijaitsee Metsä Fibre Oy:n polysulfidisellutehdas sekä Metsä Board 

Oyj:n BCTMP-tehdas. Polysulfidiprosessia ei käsitellä tässä yhteydessä tarkemmin, mutta 

sitä voidaan pitää tämän työn ja jätevedenpuhdistamon kannalta aikaisemmin kohdassa 3.1 

esitetyn sulfaattiprosessin kaltaisena.  

Sellutehdas tuottaa vuosittain noin 690 000 tonnia valkaistua havusellua (Metsä Fibre, n.d.). 

BCTMP-tehtaan vuotuinen tuotanto on vastaavasti noin 330 000 tonnia valkaistua kemihier-

rettä (Metsä Board, n.d.). Puunkäsittely, jätevedenpuhdistamo, höyryn tuotanto ja kemikaa-

likierto ovat osittain molemmille tehtaille yhteisiä. Kuvassa 5 on esitetty Joutsenon tehdas-

alue ilmasta kuvattuna. 

 

Kuva 5. Joutsenon tehdasintegraatti. Sellutehdas sijaitsee kuvan yläreunassa, BCTMP-tehdas kuvan vasem-

massa alareunassa ja molempia tehtaita palveleva jätevedenpuhdistamo kuvan oikeassa alareunassa. Lähde: 

Google & Maxar Technologies (2021). 



32 

 

6.1 Jätevedenpuhdistamo 

Jätevedenpuhdistamo käsittelee kaikki tehtaiden toiminnassa syntyvät vesijakeet: alkaliset 

ja happamat prosessijätevedet, hulevedet, jäähdytysvedet sekä yritysten toisessa toimipai-

kassa maakerrosten läpi suotautuneet vesijakeet. Erilaisten vesijakeiden puhdistustarve vaih-

telee merkittävästi, sillä esimerkiksi jäähdytysvedet eivät likaannu käytön aikana, eikä nii-

den johtaminen koko puhdistusprosessin läpi ole tarpeellista. Jätevedenpuhdistamon kuor-

mituksen pienentämiseksi ja optimaalisten prosessiolosuhteiden ylläpitämiseksi erilaisten 

vesijakeiden erottelu jo niiden syntyvaiheessa on tärkeää. 

Tehdasalueen jätevedenpuhdistamolla on käytössä primäärisiä ja sekundäärisiä jäteveden 

käsittelytekniikoita. Primäärivaiheessa jätevedet ohjataan neutraloinnin ja hiekanerotuksen 

kautta esiselkeytykseen. Sekundäärivaihe koostuu aktiivilieteprosessista, jonka jälkeen puh-

distettu vesi johdetaan jälkiselkeytysaltaiden kautta Saimaaseen. Häiriötilanteissa tehdasalu-

eella syntyviä jätevesiä voidaan varastoida tilapäisesti myös varoaltaissa. (Aluehallintovi-

rasto, 2017, s. 19–20, 40.) 

Esiselkeyttimessä ja aktivilieteprosessissa syntyvä primääri- ja sekundääriliete ohjataan liet-

teenkäsittelyyn, jossa lietteiden kuiva-ainepitoisuutta kasvatetaan suotonauhapuristimen ja 

biolietelinkojen avulla. Lietteenkäsittelyn lopputuotteet voidaan hyödyntää energiana voi-

malaitoksessa. (Aluehallintovirasto, 2017, s. 19–20.) 

Jätevedenpuhdistamon toiminnassa tarvitaan lukuisia kemikaaleja, kuten rikkihappoa, kalk-

kia, ureaa, fosforihappoa, saostuskemikaaleja ja polymeerejä. Neutraloinnissa jäteveden 

pH:ta säädetään rikkihapon ja kalkin avulla, sillä jätevedenpuhdistamolle johdettavien ve-

sien pH voi vaihdella välillä 2–12. Kohdassa 4.2.1 mainituista syistä johtuen jätevesivirtoi-

hin joudutaan annostelemaan lisäravinteita: ureaa käytetään typpitason säätöön ja fosfori-

happoa vastaavasti fosforipitoisuuden kasvattamiseksi. Saostuskemikaalin avulla paranne-

taan lietteen laskeutumisominaisuuksia jälkiselkeyttimissä. Polymeerien avulla voidaan 

puolestaan edistää veden poistumista lietteenkäsittelyn yhteydessä. Kuvassa 6 on yksinker-

taistettu esitys tehdasalueen jätevedenpuhdistamon toiminnasta.  
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Kuva 6. Yksinkertaistettu esitys tehdasalueen aktiivilieteprosessiin perustuvan jätevedenpuhdistamon toimin-

nasta. Puhdistusprosessissa ylläpidetään aerobisia olosuhteita kaikissa käsittelyvaiheissa: tasausaltaassa hyö-

dynnetään pintailmastimia ja muissa ilmastusaltaissa vastaavasti pohjailmastimia.  

Jälkiselkeytin 2

Karkeavälppä

Esiselkeytin

Aktiivilieteprosessi Joutsenon tehdasalueella

Varoallas 1

Hiekanerotus Neutralointi

Rikkihappo Kalkki

Tasausallas

Varoallas 2

Jätevesi puhdistamolle

Ilmastusallas

Jälki-ilmastusallas 2

Jälki-ilmastusallas 1

Jälkiselkeytin 1

Fosforihappo

Palautuslietepumppaamo

Puhdistettu vesi

Saimaaseen

Urea

Ilmastusilma

Saostuskemikaali

Vaahdonestoaine

Kuiturejektisäiliö

Tiivistin

Palautusliete ilmastukseen

Ylijäämäliete

Suotonauhapuristin
Voimalaitos

Jätevesi

Kemikaali/ilma

Primääri/sekundääriliete

Biolietelinko

Polymeeri
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Tehdasalueen nykyinen jätevedenpuhdistamo on rakennettu 1980-luvulla. Jätevedenpuhdis-

tamoa on laajennettu ja modernisoitu vuosien varrella useasti, mutta puhdistamoinfrastruk-

tuuri itsessään on noin 25–36 vuotta vanhaa. (Toikka, 2020.) Kaakkois-Suomen metsäteol-

lisuudessa jätevedenpuhdistamoiden perusrakenteiden tyypillinen ikä on noin 30–35 vuotta 

(Toikka, 2020). Jätevedenpuhdistamo kykenee vielä täyttämään sille asetetut puhdistusvaa-

timukset, mutta vanheneva laitekanta ja ikääntyvät rakenteet aiheuttavat erinäisiä haasteita 

kunnossapidolle. Kunnossapidon kohtaamia haasteita käsitellään tarkemmin kohdassa 7. 

Jätevedenpuhdistamon puhdistustuloksia ja tehtaan päästöjä vesistöön tarkkaillaan ympäris-

tölupaehtojen mukaisesti. Tarkkailtavia parametreja ovat muun muassa kiintoaineiden 

määrä, COD, pH, johtokyky, BOD, fosfori, typpi, AOX sekä natrium- ja rikkipitoisuudet. 

Jatkuvatoimisia mittauksia ovat esimerkiksi pH, johtokyky, lämpötila, virtaama ja kiintoai-

nepitoisuus. Muut tarkkailtavat parametrit perustuvat laboratorioanalyyseihin. (Aluehallin-

tovirasto, 2017, s. 48–52.)  

Eurooppalainen lainsäädäntö edellyttää parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) hyö-

dyntämistä teollisessa toiminnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminnassa käytettävien lait-

teiden ja menetelmien avulla pyritään saavuttamaan mahdollisimman korkea ympäristön 

suojelun taso taloudellisesti ja teknisesti kannattavalla tavalla kustannukset ja hyödyt huo-

mioon ottaen (Euroopan parlamentti & Eurooppa-neuvosto, 2010). Instrumentoinnilla on 

keskeinen rooli BAT-vaatimusten täyttämisessä.  

 

6.2 Kunnossapidon johtaminen ja kriittisyysluokittelu 

Joutsenon sellutehtaalla on käytössä PSK 6800 -standardiin pohjautuva laitepaikkakohtainen 

kriittisyysluokittelu, joka ohjaa kunnossapidon päivittäistä toimintaa, mutta lisäksi myös va-

raosanimikkeiden hallintaa. Taulukossa 1 on esitetty PSK 6800 -standardin mukaiset kertoi-

met kriittisyysindeksin laskemista varten. Joutsenon sellutehtaalla käytetyt kertoimet ja va-

lintakriteerit poikkeavat hieman standardissa esitetyistä esimerkeistä. 
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Taulukko 1. Laitteiden kriittisyys. Lähde: PSK Standardointiyhdistys (2008). 

Painoarvo W Vikaantumisväli p Kerroin M Valintakriteeri 

Turvallisuus-

riski 

𝑊𝑠 = 30 

1 = Pitkä vikaantumisväli 

esimerkiksi yli 5 vuotta 

 

 

2 = Pitkähkö vikaantumis-

väli 

esimerkiksi 2–5 vuotta 

 

 

4 = Lyhyehkö vikaantumis-

väli 

esimerkiksi 0,5–2 vuotta 

 

 

8 = Lyhyt vikaantumisväli 

esimerkiksi 0–0,5 vuotta 

𝑀𝑠 = 0 Ei turvallisuusriskiä 

𝑀𝑠 = 2 Vähäinen turvallisuusriski 

𝑀𝑠 = 4 Kohtalainen turvallisuusriski 

𝑀𝑠 = 8 Merkittävä turvallisuusriski 

𝑀𝑠 = 16 Vakava turvallisuusriski 

Ympäristöriski 

𝑊𝑒 = 20 

𝑀𝑒 = 0 Ei ympäristöriskiä 

𝑀𝑒 = 2 Vähäinen ympäristöriski 

𝑀𝑒 = 4 Kohtalainen ympäristöriski 

𝑀𝑒 = 8 Merkittävä ympäristöriski 

𝑀𝑒 = 16 Vakava ympäristöriski 

Tuotannon 

menetys 

𝑊𝑝 = 0 … 100 

𝑀𝑝 = 0 
Laitteen toimimattomuudella ei merkitystä 

osaprosessille tai osastolle 

𝑀𝑝 = 1 
Laitteen toimimattomuus pysäyttää osaproses-

sin tai osaston hetkeksi (esimerkiksi ≤3 h) 

𝑀𝑝 = 2 

Laitteen toimimattomuus pysäyttää osaproses-

sin tai osaston lyhyeksi ajaksi (esimerkiksi ≤10 

h) 

𝑀𝑝 = 3 

Laitteen toimimattomuus pysäyttää osaproses-

sin tai osaston merkittäväksi ajaksi (esimer-

kiksi 10–24 h) 

𝑀𝑝 = 4 

Laitteen toimimattomuus pysäyttää osaproses-

sin tai osaston pitkäksi ajaksi (esimerkiksi >24 

h) 

Laatu- 

kustannus 

𝑊𝑞 = 30 

 

𝑀𝑞 = 0 
Laitteen toimimattomuus ei aiheuta lopputuot-

teen laatukustannuksia 

𝑀𝑞 = 1 

Laitteen toimimattomuus aiheuttaa lopputuot-

teen laatukustannuksia, jotka vastaavat hetkel-

listä tuotannonmenetystä (esimerkiksi ≤1 h) 

𝑀𝑞 = 2 

Laitteen toimimattomuus aiheuttaa lopputuot-

teen laatukustannuksia, jotka vastaavat lyhyt-

aikaista tuotannonmenetystä (esimerkiksi ≤3 

h) 

𝑀𝑞 = 3 

Laitteen toimimattomuus aiheuttaa lopputuot-

teen laatukustannuksia, jotka vastaavat merkit-

tävää tuotannonmenetystä (esimerkiksi 3–8 h) 

𝑀𝑞 = 4 

Laitteen toimimattomuus aiheuttaa lopputuot-

teen laatukustannuksia, jotka vastaavat pitkäai-

kaista tuotannonmenetystä (esimerkiksi >8 h) 

Korjaus- 

kustannus 

𝑊𝑟 = 20 

 

𝑀𝑟 = 0 

Korjauskustannuksilla tai seurauskustannuk-

silla ei ole merkitystä suhteessa muihin mene-

tyksiin. 

𝑀𝑟 = 1 

Vähäiset korjauskustannukset tai seurauskus-

tannukset, jotka vastaavat hetkellistä tuotan-

nonmenetystä (esimerkiksi ≤2 h) 

𝑀𝑟 = 2 

Keskinkertaiset korjauskustannukset tai seu-

rauskustannukset, jotka vastaavat lyhytaikaista 

tuotannonmenetystä (esimerkiksi ≤10 h) 

𝑀𝑟 = 3 

Korkeat korjauskustannukset tai seurauskus-

tannukset, jotka vastaavat merkittävää tuotan-

nonmenetystä (esimerkiksi 10–24 h) 

𝑀𝑟 = 4 

Korkeat korjauskustannukset tai seurauskus-

tannukset, jotka vastaavat pitkäaikaista tuotan-

nonmenetystä (esimerkiksi >24 h) 
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PSK Standardointiyhdistyksen (2008) mukaan laitteen kriittisyysindeksi voidaan laskea tau-

lukossa 1 esitettyjen kertoimien avulla seuraavasti:  

𝐾 = 𝑝(𝑊𝑠𝑀𝑠 +  𝑊𝑒𝑀𝑒 +  𝑊𝑝𝑀𝑝 +  𝑊𝑞𝑀𝑞 + 𝑊𝑟𝑀𝑟), (1) 

missä 𝑝 = vikaantumisväli, 𝑊𝑖 = painoarvokerroin ja 𝑀𝑖 = vaikutuskerroin.  

Yhtälön 1 mukaisesti lasketun kriittisyysindeksin perusteella laitteet jaetaan Joutsenon teh-

dasalueella edelleen kolmeen kriittisyysluokkaan: I, II ja III. Luokan I laitteet ovat tehtaan 

toiminnan kannalta kriittisimpiä ja niiden vikaantuminen voi aiheuttaa välittömän tuotanto-

katkoksen, sellun myyntikelvottomuuden, ympäristöluvassa asetettujen raja-arvojen ylityk-

sen tai työturvallisuuden vaarantumisen sekä merkittäviä taloudellisia kustannuksia. Luokan 

I laitteiden varaosat on varastoitava tehdasalueella tai niiden on oltava saatavissa neljän tun-

nin sisällä vikaantumisesta. (Botnia Mill Service, 2005.)  

Luokan II laitteiden vikaantuminen voi aiheuttaa tuotantokatkoksen 12–24 tunnin kuluessa, 

sellun laatuluokan heikkenemisen tai tuotantokapasiteetin puolittumisen. Näiden laitteiden 

tarvitsemat varaosat on oltava saatavissa 16 tunnin sisällä vikaantumisesta. Luokan III lait-

teilla ei ole merkittäviä vaikutuksia prosessin toimintaan, eikä tuotetun sellun laatuun, joten 

kyseiseen luokkaan kuuluvien laitteiden varaosille ei aseteta varastointi- tai toimitusaikavaa-

timuksia. (Botnia Mill Service, 2005.) 

Kriittisyysluokitukset ohjaavat myös tehdasalueen kunnossapitotöiden organisointia: Luo-

kan I ja II laitteistot ovat tehtaan toiminnan kannalta erityisen tärkeitä, joten niiden kuntoa 

seurataan mahdollisuuksien mukaan jatkuvasti erilaisilla kunnonvalvontamenetelmillä ja ne 

pyritään huoltamaan ennakoivasti siten, ettei vikaantumisia pääse syntymään. Mikäli näiden 

laitteistojen vikaantumista ei voi havaita mittaamalla, ne huolletaan tai vaihdetaan uusiin 

määräajoin. Luokan III laitteistot pyritään huoltamaan ennakoivasti siten, ettei vikaantumi-

sia ilmene, mutta laitteiden kuntoa ei seurata jatkuvasti. (Botnia Mill Service, 2005.) 

 

6.3 Hankintatoimi ja investointiprojektit 

Kunnossapidon päivittäiseen toimintaan liittyy oleellisesti myös laite- ja materiaalihankin-

tojen tekeminen. Hankintatoimi on käsitteenä hyvin laaja, sillä Verkasalon (2013, s. 28) mu-

kaan hankintatoimen keskeisiä tehtäviä ovat materiaalien tai palveluiden hankinta, hankin-

tojen optimointi ja hankintoihin liittyvien riskien hallinta, varastotasojen ylläpito ja 
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optimointi sekä toimittajakannan ja toimittajasuhteiden hallinta lisäarvoa tuottavalla tavalla. 

Kaikki hankintatoimen osa-alueet eivät välttämättä ole yhtä tärkeitä päivittäisessä toimin-

nassa, kun tarkoituksena on hankkia varaosia jo olemassa oleville laitteistoille.  

Investointiprojekteissa hankintatoimen suunnitelmallisuuden ja kokonaisuuksien hallinnan 

merkitys kuitenkin korostuu. Verkasalon (2013, s. 31) mukaan investointiprojekteille tyy-

pillisiä ominaispiirteitä ovat pitkät hankintahyödykkeen käyttöiät, korkeat kustannukset ja 

tekninen kompleksisuus. Edellä mainituista syistä johtuen investointiprojekteihin kuuluu 

usein esitutkimus, jossa kartoitetaan ja arvioidaan käytettävissä olevia vaihtoehtoja tekni-

sestä ja taloudellisesta näkökulmasta (Verkasalo, 2013, s. 20–21). Tämä opinnäytetyö on 

keskeinen osa investointiprojektiin liittyvää esiselvitystä.  

Esitutkimuksen yhteydessä selvitetään investointiprojektin tarkoituksenmukaisuus ja hank-

keen toteutettavuus. Esitutkimuksen tulosten perusteella tehdään päätös projektin toteutta-

misesta ja rahoituksesta. Projektin hyväksymisen jälkeen siirrytään toteutusvaiheeseen, jossa 

laaditaan hankkeeseen liittyvät tarkat suunnitelmat, suoritetaan esitetyt resurssihankinnat ja 

toteutetaan suunnitellut toimenpiteet. Toteutusvaiheen jälkeen projekti päätetään, jolloin 

varmistetaan projektille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja lopputuloksen toimivuus 

sekä arvioidaan projektin onnistumista kokonaisuutena, jotta projektitoimintaa voidaan ke-

hittää ja parantaa edelleen. (Verkasalo, 2013, s. 20–21.) 

 

6.3.1 Investoinnin kannattavuus 

Investointiprojektin taloudellisten vaikutusten ja rahoituskustannusten arviointi on tyypilli-

sesti keskeinen osa esitutkimusta. Investoinnin kannattavuutta voidaan analysoida esimer-

kiksi nykyarvomenetelmän (NPV), sisäisen korkokannan (IRR) ja takaisinmaksuaikojen pe-

rusteella. Hankkeeseen liittyviä riskejä ja niiden vaikutuksia voidaan analysoida esimerkiksi 

herkkyysanalyysin tai Monte Carlo -simulaation avulla. (Dayananda, 2002.) Lakiin tai vi-

ranomaisvaatimuksiin perustuvissa investoinneissa aikaisemmin esitettyjen menetelmien 

käyttäminen ei kuitenkaan ole mielekästä, sillä yritystoiminnan harjoittaminen ilman inves-

tointia on käytännössä mahdotonta. Tällaisissa hankkeissa pyritään yleisesti kokonaiskus-

tannuksiltaan edullisimpaan ratkaisuun. Aikaisemmin mainituista syistä johtuen investoin-

nin kannattavuuslaskelmia ei esitetä tämän työn yhteydessä. Kokonaiskustannusten 
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pienentämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja hankintojen kilpailutukseen liittyviä seikkoja kä-

sitellään tarkemmin kohdassa 8. 

 

6.3.2 Toimittajasuhteiden analysointi 

Verkasalo (2013, s. 33) toteaa, että toimittajien merkitys nykypäivän liiketoiminnassa on 

korostunut, minkä lisäksi laite- ja materiaalitoimittajien valintoihin liittyvät päätökset voivat 

olla ostavan yrityksen kannalta hyvin merkittäviä. Prosessiteollisuudessa toimittajilla on 

usein keskeinen rooli laitteistojen toimivuuden, järjestelmien oikeaoppisen mitoituksen ja 

olosuhteisiin soveltuvien materiaalivalintojen kannalta. Lisäksi toimittajien tarjoamat ratkai-

sut voivat vaikuttaa myös prosessi- ja työturvallisuuteen. Edellä mainituista syistä johtuen 

laitetoimittajilta edellytetään usein asiakkaan prosessien tuntemusta ja laaja-alaista teknistä 

osaamista. Erityisesti investointiprojektien yhteydessä toimittajasuhteissa mahdollisesti ta-

pahtuneita muutoksia sekä toimittajasuhteiden nykytilaa on hyvä arvioida uudelleen.  

Toimittajia voidaan arvioida esimerkiksi taloudellisten, organisatoristen ja teknologisten te-

kijöiden avulla. Lisäksi on mahdollista arvioida, kuinka hyvin toimitetut tuotteet tai palvelut 

vastaavat niille asetettuja vaatimuksia, miten hyvin toimitettu tuote soveltuu käyttötarkoi-

tukseensa tai millaista asiakastukea toimittaja kykenee tarjoamaan ongelmatilanteiden il-

mentyessä. Ostajan ja myyjän välillä voi esiintyä myös erinäisiä riippuvuuksia, esimerkiksi 

yritysten välisten voimasuhteiden tai niissä tapahtuvien muutoksien vuoksi. Toimittajasuh-

teiden analysoinnissa voidaan hyödyntää myös lukuisia muita menetelmiä, kuten portfolio-

analyysiä, kustannusanalyysiä ja toimittaja-auditointeja. (Verkasalo, 2013, s. 31–48.) 

Toimittajien valintaan voivat vaikuttaa esimerkiksi elinkaarikustannukset, yhteensopivuus 

olemassa olevien ratkaisujen kanssa, varaosien saatavuus, erilaiset synergiaedut, toimittajan 

tarjoama tuote- ja palvelutuki, laitteiden luotettavuus ja kestävyys, toimittajan kokemus lii-

ketoiminnasta tai aikataulujen ja lupausten pitävyys (Verkasalo, 2013, s. 31). Lisäksi inves-

tointiprojekteja suunniteltaessa on tärkeää huomata, että asioita voidaan tarkastella yrityksen 

eri tasoilla: osastotasolla tehdyt päätökset voivat vaikuttaa tulevaisuuden päätöksiin myös 

tehdas-, yritys- tai konsernitasolla. Vastaavasti ylemmillä tasoilla tehdyt aikaisemmat pää-

tökset saattavat rajoittaa osastotasolla käytössä olevien teknistaloudellisesti järkevien vaih-

toehtojen määrää.  
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6.3.3 Toimittajakanta Joutsenon tehdasalueella 

Kohdassa 6.3.2 esitetyistä syistä johtuen tehdasalueen toimittajakannan tarkempi analysointi 

katsotaan työn kannalta hyödylliseksi. Tarkastelu rajataan jätevedenpuhdistamon sähkö- ja 

automaatiolaitteita toimittaviin yrityksiin. Investointiprojektin laajuus huomioon ottaen toi-

mittaja-auditointeja tai muita työläitä arviointimenetelmiä ei katsota tarpeelliseksi. Sen si-

jaan tarkastellaan yritysten taloudellisia tietoja sekä tuote- ja palveluvalikoimaa. Taloudel-

listen tietojen analyysi perustuu yritysten tilinpäätöstietoihin, minkä lisäksi tuote- ja palve-

luvalikoimaa analysoidaan yritysten internetsivujen perusteella.  

Taloudellisten tietojen perusteella pyritään muodostamaan käsitys yritysten vakavaraisuu-

desta, toiminnan jatkuvuudesta ja kyvystä tarjota elinkaaripalveluita, kuten varaosia ja huol-

topalveluita, tässä investointiprojektissa hankittavien laitteiden elinkaaren ajan. Tuote- ja 

palveluvalikoiman osalta arvioidaan yrityksen soveltuvuutta suhteessa tehtaan nykyisiin ja 

tuleviin tarpeisiin. Tässä kohdassa esitettyjä havaintoja hyödynnetään myöhemmässä vai-

heessa tarjouspyyntöjen määrittelyssä.  

Toimittajakannan analysointi ja tässä työssä myöhemmin tehtävät johtopäätökset voivat olla 

tiettyjen tahojen kannalta epäedullisia tai niiden perusteella voidaan päätellä tehtaan toimin-

taan liittyviä seikkoja, joita ei voida käsitellä julkisessa opinnäytetyössä. Tästä syystä toi-

mittajayrityksiä ei käsitellä tässä työssä niiden oikeilla nimillä, vaan yritykset numeroidaan 

satunnaisessa järjestyksessä.  

Tarkastelun kohteeksi valittiin yhteensä seitsemän jätevedenpuhdistamon elinkaariuusinnan 

kannalta potentiaalista yritystä. Taloudellisten tunnuslukujen osalta keskitytään tarkastele-

maan erityisesti yritysten liikevaihtoa sekä yritysten kannattavuutta, vakavaraisuutta ja mak-

suvalmiutta kuvaavia tunnuslukuja. Yritysten taloustiedot perustuvat Suomen Asiakastiedon 

tuottamiin raportteihin, ja tietojen julkaisuun opinnäytetyön yhteydessä on saatu palvelun 

käyttöehtojen mukainen kirjallinen lupa.  

Taulukossa 2 on esitetty tarkasteltavaksi valittujen yritysten keskeiset taloudelliset tunnus-

luvut. Liikevaihtoluokka perustuu kahden viimeisimmän tilikauden tietoihin, mutta muiden 

tunnuslukujen osalta on esitetty aritmeettinen keskiarvo kuuden viimeisimmän tilikauden 

ajalta. Aritmeettisen keskiarvon esittäminen mahdollistaa lukujen helpomman vertailun, 
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mutta samalla menetetään tieto tunnuslukujen vuotuisesta kehityksestä. Tunnuslukujen ke-

hittymiseen otetaan kantaa myöhemmin. 

Taulukko 2. Yritysten keskeiset taloudelliset tunnusluvut. Asteriskilla merkitty yritys harjoittaa liiketoimintaa 

usean eri y-tunnuksen avulla, ja taulukossa esitetyt tiedot ovat kaikkien yrityksen toimintaan liittyvien yhtiöi-

den taloudellisten tietojen keskiarvoja. Muokattu lähteestä: Suomen Asiakastieto (2022). 

Yritys Liikevaihto-

luokka [M€] 

Käyttökate 

[%] 

Liikevoitto 

[%] 

Omavarai-

suusaste [%] 

Quick ratio Current ratio 

Yritys 1 20 4,7 3,8 48,4 1,3 1,1 

Yritys 2 20 0 10,1 33,1 1,0 1,4 

Yritys 3 20 5,1 3,8 58,0 1,9 2,1 

Yritys 4 20 0 14,2 32,5 1,2 1,4 

Yritys 5* 1–2 13,6 12,1 53,2 8,0 8,2 

Yritys 6 10–20 -0,1 -0,2 10,7 0,9 1,1 

Yritys 7 1–2 1,7 -1,0 60,6 1,2 3,2 

 

Taulukossa 2 esitettyihin tietoihin tulee suhtautua varauksella, sillä liikevaihdoltaan suurem-

mat yritykset ovat pääsääntöisesti osa laajempaa konsernirakennetta. Tarkempi analyysi 

edellyttäisi konsernirakenteisiin ja yritysten taseisiin perehtymistä, mutta sitä ei koeta tämän 

työn kannalta mielekkääksi. On myös mahdollista, että taulukossa 2 hyödynnettyjen, auto-

maattisesti laadittujen, taloudellisten raporttien tiedot eivät ole kaikilta osin paikkansapitä-

viä, sillä kahden yrityksen käyttökate oli raporteissa merkitty nollaksi, vaikka yritysten lii-

kevoittoprosentti on positiivinen.  

Yleisesti ottaen taulukon 2 perusteella voidaan todeta, että yritysten välisessä kannattavuu-

dessa ja vakavaraisuudessa on suuria vaihteluita. Maksuvalmiutta kuvaavien tunnuslukujen 

osalta yritysten välillä ei yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta ole merkittäviä eroja. On 

kuitenkin syytä muistaa, että taulukon 2 tietojen perusteella ei voida suoraan analysoida yri-

tysten toimintaa ja kehitystä pidemmällä aikavälillä.  

Mikäli taulukossa 2 esitettyjen keskiarvojen sijasta tarkastellaan yritysten täydellisiä talous-

raportteja viimeisimpien kuuden tilikauden ajalta, niin yritysten välillä voidaan havaita mer-

kittäviä eroja ja elinkaariuusinnan kannalta merkityksellisiä seikkoja: Osa yrityksistä on on-

nistunut kasvattamaan liiketoimintaansa maltillisesti ja samalla parantamaan taloudellisia 

tunnuslukuja. Enemmistö yrityksistä on säilyttänyt asemansa ja taloudelliset tunnusluvut lä-

hes vakiona vuodesta toiseen. Tiettyjen yritysten osalta tunnusluvuissa on havaittavissa voi-

makkaita vuosittaisia vaihteluita, minkä lisäksi kyseisten yritysten kannattavuus ei ole vuo-

sien saatossa merkittävästi parantunut.  
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Yritys 1 

Yrityksen 1 taloudelliset tunnusluvut ovat viimeisten kuuden tilikauden aikana olleet vakaita 

ja yrityksen uskotaan pysyvän toiminnassa myös tulevaisuudessa. Tuote- ja palveluvali-

koima on monipuolinen erityisesti vedenkäsittelyyn ja analyysimittauksiin liittyvien laittei-

den osalta.  

Yritys 2 

Yrityksen 2 taloudelliset tunnusluvut ovat viimeisten kuuden tilikauden aikana olleet vakaita 

ja yrityksen uskotaan pysyvän toiminnassa myös tulevaisuudessa. Liikevaihdossa ja liike-

voittoprosenteissa on havaittavissa maltillista kasvua. Tuote- ja palveluvalikoima on moni-

puolinen.  

Yritys 3 

Yrityksen 3 taloudelliset tunnusluvut ovat viimeisten kuuden tilikauden aikana parantuneet, 

minkä lisäksi yrityksen liikevaihto on yli kolminkertaistunut samalla ajanjaksolla. Yrityksen 

uskotaan pysyvän toiminnassa myös tulevaisuudessa. Tuote- ja palveluvalikoima kattaa inst-

rumentoinnin eri osa-alueet laajasti.  

Yritys 4 

Yrityksen 4 taloudelliset tunnusluvut ovat viimeisten kuuden tilikauden aikana olleet vakaita 

ja yrityksen uskotaan pysyvän toiminnassa myös tulevaisuudessa. Tuote- ja palveluvali-

koima on monipuolinen erityisesti analysaattoreiden ja kenttälaitteiden osalta.  

Yritys 5 

Yrityksen 5 taloudellisissa tunnusluvuissa on havaittavissa maltillista parantumista, mutta 

yritysrakenteeseen on tehty muutoksia viimeisten kuuden tilikauden aikana. Muista yrityk-

sistä poiketen taulukossa 2 esitetyt tiedot perustuvat yrityksen 5 osalta yritysjärjestelyiden 

seurauksena syntyneiden yhtiöiden taloudellisten tunnuslukujen keskiarvoihin. Yritysjärjes-

telyistä huolimatta yrityksen uskotaan pysyvän toiminnassa myös tulevaisuudessa. Tuote- ja 

palveluvalikoima on monipuolinen ja asiakkaan tarpeiden mukaan joustavasti räätälöitä-

vissä.  

Yritys 6 
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Yrityksen 6 liikevaihto on viimeisten kuuden tilikauden aikana vaihdellut maltillisesti, mutta 

yrityksen kannattavuus ja omavaraisuusaste ovat muihin taulukon 2 yrityksiin verrattuna 

heikompia. Käyttökate- ja liikevoittoprosentti vaihtelevat vuosittain nollan molemmin puo-

lin. Konsernirakenne voi kuitenkin vaikuttaa taloudellisiin tunnuslukuihin. Yrityksen tilan-

netta on hyvä seurata tulevaisuudessa tarkemmin. Yrityksen tuote- ja palveluvalikoima on 

monipuolinen.  

Yritys 7 

Yrityksen 7 liikevaihto on vaihdellut maltillisesti, mutta kannattavuuden tunnusluvuissa on 

sen sijaan havaittavissa huomattavia vaihteluita viimeisten kuuden tilikauden aikana. Käyt-

tökate- ja liikevoittoprosentti vaihtelevat vuosittain nollan molemmin puolin. Maksuvalmiu-

den ja omavaraisuuden tunnusluvuissa on havaittavissa laskeva trendi, joka on tosin viimei-

simpien kolmen tilikauden aikana korjaantunut maltillisesti parempaan suuntaan.  

 

6.3.4 Laitekanta Joutsenon tehdasalueella 

Olemassa olevaa laite- ja toimittajakantaa analysoidessa havaitaan nopeasti, ettei työn kan-

nalta merkityksellisiä havaintoja ole mahdollista tehdä tehdas- tai osastotasolla, vaan tarkas-

telu on kohdistettava ensin huomattavasti pienempiin kokonaisuuksiin. Toimittajien tietoja 

tarkastellessa havaitaan, että yritysten edustamat laitemerkit ovat vaihdelleet vuosien kulu-

essa, minkä lisäksi yritykset ovat usein erikoistuneet tietynlaisiin instrumentointilaitteisiin 

ja sovelluskohteisiin. Jätevedenpuhdistamolla tarvittavia laitteita ei välttämättä ole mahdol-

lista hankkia kaikilta toimittajilta, eikä tehdasalueen laitekannan rakennetta ole mahdollista 

päätellä esimerkiksi vuosittaisten ostojen perusteella.  

Laitekannan analysoimiseksi on siirryttävä tarkastelemaan yksittäisiä laitteita ja niihin liit-

tyviä teknisiä seikkoja. Instrumentointilaitteistot voidaan jakaa eri kategorioihin esimerkiksi 

mittaustyypin tai -tekniikan perusteella. Yksittäisten laitteiden tietojen tarkastelu vie kuiten-

kin paljon aikaa, mutta toisaalta se on elinkaariuusinnan toteutusvaihtoehtojen kartoitta-

miseksi välttämätöntä. Jätevedenpuhdistamon olosuhteisiin ja mittausyhteisiin parhaiten so-

veltuvat laitteet on hankittava niiltä toimittajilta, joilla on tällä hetkellä tarvittava tekninen 

osaaminen ja sopivien tuotemerkkien myyntiedustus. Näitä seikkoja käsitellään tarkemmin 

kohdassa 7. 
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7 Jätevedenpuhdistamon sähkö- ja automaatiokunnossapito 

Jätevedenpuhdistamolla vallitsevat ympäristöolosuhteet ovat yleisesti ottaen haasteellisia 

niin kunnossapidon kuin kenttälaitteidenkin kannalta. Asennuspaikasta riippuen sähkö- ja 

automaatiolaitteet voivat olla alttiina esimerkiksi syövyttäville kemikaaleille, vedelle, kos-

teudelle, korkeille rikkivetypitoisuuksille ja pölylle. Ulkoalueille asennetut laitteet voivat 

lisäksi vahingoittua lämpötilan vaihteluiden, UV-säteilyn, lumen, jään tai eläinten toiminnan 

seurauksena. Lisäksi prosessiolosuhteet ovat aggressiivisia erityisesti instrumentointilaittei-

den antureiden kannalta: jäteveden pH voi vaihdella välillä 2–12, kiintoainepitoisuudessa ja 

jäteveden mukana kulkeutuvissa partikkeleissa voi esiintyä merkittäviä vaihteluita, minkä 

lisäksi antureilla on taipumus likaantua nopeasti. Edellä mainituista syistä johtuen jäteve-

denpuhdistamo työllistää kunnossapitoa huomattavan paljon.  

Jätevedenpuhdistamon sähkö- ja automaatiolaitteet ovat osittain tulleet elinkaarensa päähän 

tai laitteiden varaosien saatavuus on heikentynyt, eikä kohdassa 6.2 mainittuja vaatimuksia 

pystytä enää täyttämään. Elinkaarensa loppupäässä olevat laitteet on päivitettävä uudem-

miksi, jotta varaosien saatavuus saadaan kriittisyysluokitusten edellyttämälle tasolle. Lisäksi 

osa jätevedenpuhdistamon laitteista on siirretty korkeampaan kriittisyysluokkaan, minkä 

seurauksena kyseisten laitteiden varaosien varastointikäytännöt eivät ole enää riittäviä. Kor-

keampaan kriittisyysluokkaan siirretyt laitteet eivät välttämättä ole vielä teknistaloudellisen 

elinkaarensa loppupäässä, mutta tästä huolimatta laitteet on uusittava, mikäli varaosien saa-

tavuutta ei voida taata.  

Lyhyellä aikavälillä on taloudellisesti järkevää uusia vain elinkaarensa lopussa olevat tai 

varaosien saatavuusongelmista kärsivät laitteet, mutta pitkällä aikavälillä instrumentointia 

on pyrittävä kehittämään systemaattisesti niin jätevedenpuhdistamon kuin muidenkin teh-

taan osastojen osalta. Tehdasalueella olevaa laitekantaa on pyrittävä mahdollisuuksien mu-

kaan yhtenäistämään ja laitteiden ristiinkäyttö on mahdollistettava eri osastojen välillä, jotta 

varastonimikkeiden määrää ja niihin sitoutunutta pääomaa voidaan vähentää. Laitekannan 

yhtenäistämisellä pyritään myös nopeuttamaan varaston kiertoaikoja ja lyhentämään nimik-

keiden varastointiaikoja. Lisäksi laitekannan yhtenäistäminen voi nopeuttaa ilmenevien vi-

kojen korjaamista, sillä huollettavat laitteet ovat kunnossapitohenkilöstölle jo ennalta tuttuja, 

eikä aikaa mene käyttöohjeiden lukemiseen. 
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7.1 Kunnossapidon työskentely-ympäristö 

Prosessiteollisuudessa pyritään yleisesti ottaen keskeytymättömään ja luonteeltaan jatku-

vaan tuotantoon, eikä prosessin täydellinen pysäyttäminen kunnossapito- ja huoltotoimenpi-

teitä varten ole usein mahdollista esimerkiksi tuotannon menetyksestä aiheutuvien korkeiden 

kustannusten vuoksi. Tästä syystä päivittäiset ja ennakoitavissa olevat kunnossapitotyöt py-

ritään suorittamaan prosessia häiritsemättä.  

Ajon aikana tehtävien huoltotoimenpiteiden suorittaminen pyritään mahdollistamaan esi-

merkiksi erityyppisten erotus- ja huoltoventtiileiden avulla. Myös laitteiden sijoituksella voi-

daan vaikuttaa ajon aikana tapahtuviin huoltomahdollisuuksiin. On kuitenkin mahdollista, 

että kaikkien laitteiden kohdalla huoltotarpeita ei ole osattu tai muistettu huomioida esimer-

kiksi prosessiputkistoja suunniteltaessa. Kohdassa 7.4.3 selvitetään laitteiden ajon aikaisia 

huoltomahdollisuuksia käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön kokemusten perusteella.  

Sähkö- ja automaatiokunnossapidon työtehtävät edellyttävät erityistä huolellisuutta ja laaja-

alaista prosessituntemusta, sillä laitteiden sähköiset signaalit vaikuttavat prosessin tilaan re-

aaliaikaisesti. Kunnossapitotöistä aiheutuva laitteiden tila- tai rajatiedon puuttuminen, säh-

könsyötön katkeaminen, kytkentävirheet tai ajon aikaiset ohjelmamuutokset voivat aiheuttaa 

lukitusehtojen täyttymisen ja prosessin automaattisen alasajon. Lisäksi säätöpiireihin vaikut-

tavat mittaukset eivät voi olla pitkään pois käytöstä kunnossapitotöiden vuoksi. Kuvassa 7 

on esitetty muutamia esimerkkejä jätevedenpuhdistamolla olevista mittausjärjestelyistä ja 

kunnossapidon työskentely-ympäristöstä.   

 

Kuva 7. Jätevedenpuhdistamon tyypillisiä mittausjärjestelyitä. Monien instrumentointilaitteiden toiminta edel-

lyttää usein sähköä, paineistettua vettä, instrumentti-ilmaa sekä kalibrointikaasuja. Lisäksi antureiden likaan-

tumisen vuoksi on toteutettu automaattisia huuhtelu- ja puhdistustoimintoja.  
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Kuvan 7 perusteella voidaan havaita, että jätevedenpuhdistamolla oleva laitekanta ja niihin 

liittyvät mittausjärjestelyt ovat huomattavan monipuolisia. Lisäksi kuvasta voidaan havaita, 

että vuosien saatossa tehdyt muutos-, lisäys- ja laajennustyöt ovat johtaneet paikoitellen hy-

vien asennustapojen vastaisiin ratkaisuihin, minkä lisäksi kaapeleiden ja laitteiden merkinnät 

saattavat olla puutteellisia. Elinkaariuusinnan yhteydessä laitteiden asennukset on syytä pyr-

kiä palauttamaan hyvien asennustapojen mukaisiksi. Lisäksi puutteellisesti merkityt laitteet 

ja kaapelit on merkittävä kunnossapitotöiden helpottamiseksi sekä sekaannusten vähentä-

miseksi.   

Sähkö- ja automaatioasennusten tilan heikentyminen vuosien saatossa on sinänsä ymmärret-

tävää, sillä yllättävien vikojen ilmentyessä laitteiden korjaaminen on usein tehtävä nopeasti, 

jotta merkittäviltä tuotannonmenetyksiltä voidaan välttyä. Väliaikaisiksi tarkoitetut korjaus-

toimenpiteet jäävät usein pysyviksi, sillä muutosten tekeminen on usein mahdollista vasta 

seuraavan huoltopäivän tai vuosihuoltoseisokin yhteydessä, jolloin pienet muutostyöt jäävät 

usein korkeamman prioriteetin omaavien töiden varjoon tai unohtuvat kokonaan.  

Muihin tehtaan osastoihin verrattuna jätevedenpuhdistamo on lisäksi kunnossapidon kan-

nalta erityisen haasteellinen, sillä biologista puhdistusprosessia ei voida ajaa täysimittaisesti 

alas edes vuosihuoltoseisokkien yhteydessä. Vuosihuoltoseisokkien aikana tehtaan muiden 

osastojen prosessit ajetaan pääsääntöisesti alas, mutta jätevedenpuhdistamon on kyettävä kä-

sittelemään huoltotöiden yhteydessä syntyvät jätevesijakeet normaalisti. Edellä mainittujen 

syiden vuoksi tässä työssä käsiteltävä instrumentointien elinkaariuusinta ja siihen liittyvät 

toimenpiteet on suunniteltava ja aikataulutettava huolellisesti.   

 

7.2 Elinkaariuusinnan kohteena olevat laitteistot 

Elinkaariuusinnan kohteena on lukuisia laitekokonaisuuksia, joihin kuuluu instrumentointi-

laitteiden lisäksi myös muutamia sähkömekaanisia laitteita, kuten pumppuja tai kaavinko-

neistoja. Työssä pyritään tarkastelemaan uusittavia laitteita kokonaisvaltaisesti ja ottamaan 

huomioon laitteiden kriittisyysluokitukset, vikahistoria, kunnossapitosuunnitelmat, varaosa-

nimikkeet, asennusolosuhteet, käytettävyys ja luotettavuus sekä työturvallisuuteen liittyvät 

seikat. Tässä työssä tarkasteltavia laitekokonaisuuksia on yhteensä 67 kappaletta ja niiden 

jakautuminen eri kriittisyysluokkiin on esitetty kuvassa 8. Lisäksi kuvassa 8 on esitetty ver-

tailun vuoksi myös kaikkien jätevedenpuhdistamon laitteiden kriittisyys.  
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Kuva 8. Jätevedenpuhdistamon laitekannan kriittisyys. Vasemmanpuoleisessa kaaviossa on esitetty tässä 

työssä käsiteltävien laitteiden jakautuminen eri kriittisyysluokkiin. Oikeanpuoleisessa kaaviossa on vastaavasti 

huomioitu jätevedenpuhdistamon kaikki laitteet.   

Kuvan 8 perusteella voidaan havaita, että jätevedenpuhdistamolla on paljon laitteita, joiden 

vikaantuminen ei välittömästi vaikuta tehtaan tai jätevedenpuhdistamon toimintaan. Tämä 

johtuu osittain siitä, että kaikille jätevedenpuhdistamon laitteille, ulkoalueiden pihavalot ja 

työmaasähkökeskukset mukaan lukien, on annettu oma yksilöllinen positiotunnus. Kuvasta 

8 voidaan kuitenkin havaita, että tässä työssä käsiteltävät laitteistot ovat pääsääntöisesti teh-

taan tai jätevedenpuhdistamon toiminnan kannalta keskeisessä asemassa.  

 

7.3 Jätevedenpuhdistamon laitekanta 

Jätevedenpuhdistamon alkuperäiset altaat ja rakennukset on rakennettu 1980-luvulla 

(Toikka, 2020). Vuosien varrella jätevedenpuhdistamoa on kuitenkin laajennettu ja altaiden 

määrää on kasvatettu puhdistustulosten parantamiseksi. Veden kulkureittejä on muutettu ja 

instrumentoinnille asetettuja vaatimuksia on lisätty. Laitteiden kriittisyysluokituksia on 

myös muutettu vastaaman tämän päivän ympäristö- ja yritysvastuullisuusnäkökulmia.  

Jätevedenpuhdistamon laajennusten yhteydessä on uusittu vain tarpeelliseksi katsottuja lait-

teistoja, eikä laitekannan tai varaosien hallintaan ole kokonaisuutena kiinnitetty kovin paljoa 

huomiota. Jätevedenpuhdistamon nykyinen laitekanta koostuu usean eri aikakauden 



47 

 

laitteistoista, minkä lisäksi mittausjärjestelyt ovat vallitsevien olosuhteiden ja teknisten syi-

den vuoksi käytännössä uniikkeja. Edellä mainituista syistä johtuen nykyinen laitekanta on 

vaikeasti hallittavissa ja ylläpidettävissä. Lisäksi laitekanta on osittain tullut teknisen käyt-

töikänsä päähän, eikä varaosia välttämättä ole enää saatavilla tai niiden toimitusajat ovat 

kohtuuttoman pitkiä.  

Ennen investointipäätösten tekemistä ja uusien laitteiden hankkimista on kartoitettava, mil-

lainen jätevedenpuhdistamon laitekanta tällä hetkellä on ja miten sitä voitaisiin kehittää. Li-

säksi on selvitettävä, millaisia mittausjärjestelyitä jätevedenpuhdistamolla esiintyy, ovatko 

ne toimivia ja tarvitseeko niitä muuttaa elinkaariuusinnan yhteydessä. On myös selvitettävä, 

onko jätevedenpuhdistamolla käytöstä poistettuja laitteita, joita ei ole syystä tai toisesta 

muistettu purkaa pois prosessista. Tällaiset laitteet voivat aiheuttaa ylimääräisen turvalli-

suusriskin tai sekaannuksia kunnossapitotöissä ja ne tulisi purkaa hallitusti.  

Asennettujen laitteiden tiedot voidaan selvittää alustavasti ERP-järjestelmän, piirikaavioi-

den sekä positio- ja prosessikuvausten avulla. On kuitenkin mahdollista, että kaikkia tietoja 

ei ole muistettu päivittää muutosten yhteydessä. Lisäksi mittausjärjestelyiden teknistä toteu-

tusta on vaikea havainnoida käymättä paikan päällä. Tämän vuoksi tietojärjestelmistä saatuja 

tietoja täydennetään kenttätutkimuksen keinoin.  

Lisäksi on muistettava, että käyttövarmuustarkastelussa on huomioitava kaikki komponentit 

aina kenttälaitteelta automaatiojärjestelmän I/O-korttiin saakka, sillä heikoin lenkki määrit-

tää koko ketjun käytettävyyden. Tämä lisää tarkasteltavien varaosanimikkeiden määrää huo-

mattavasti: Instrumentointilaitteiden osalta on tarkasteltava positioihin liittyvien antureiden, 

lähettimien, pneumatiikkaventtiileiden, releiden, galvaanisten erottimien, mahdollisten ra-

diolähettimien ja -vastaanottimien sekä muiden vastaavien komponenttien varaosien saata-

vuus. Moottorilähtöjen osalta on tarkasteltava lisäksi moottoreiden, kontaktorien, virta-

muuntajien, taajuusmuuttajien, moottorinsuojakytkimien sekä kytkinvarokkeiden varaosa-

tilanne. 

Jätevedenpuhdistamolla on monia erityyppisiä laitteita, joilla mitataan muun muassa lämpö-

tilaa, kiintoainepitoisuutta, nesteeseen liuenneen hapen määrää, virtausta, johtokykyä tai 

pinnankorkeutta. Jätevedenpuhdistamon laitteet on hajautettu kenttäkoteloihin ja erityyppi-

siin tiloihin lähelle mittauskohteita. Tästä syystä laitteet käsitellään fyysisen asennuspaikan 

sijasta kootusti mittaustyypeittäin seuraavissa kappaleissa.  
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Kiintoaine ja liuennut happi 

Laitteet kuuluvat pääsääntöisesti kriittisyysluokkaan II. Piirikaavioiden perusteella havai-

taan, että olemassa olevat laitteet ovat alle 15 vuotta vanhoja ja tekniseltä toteutukseltaan 

samankaltaisia. Kentällä olevat laiteasennukset ovat pääsääntöisesti hyvien asennustapojen 

mukaisia. Markkinoilta on hyvin saatavissa laitteiden tarvitsemia varaosia, ja varaosien 

käyttö on mahdollista useammassa eri mittauskohteessa. Varaosien varastointikäytännöt ei-

vät kuitenkaan ole riittävällä tasolla suhteessa laitteiden nykyisiin kriittisyysluokituksiin.   

Virtaus 

Laitteet kuuluvat pääsääntöisesti kriittisyysluokkaan III. Virtausmittaukset on toteutettu 

magneettisilla määrämittausputkilla ja kuplailuputkeen perustuvilla painelähettimillä. Piiri-

kaavioiden perusteella havaitaan, että asennetut laitteet ovat pääsääntöisesti lähes 20 vuotta 

vanhoja. Osassa laitteista on havaittavissa ympäristöolosuhteiden aiheuttamaa korroosiota. 

Laitekanta on monipuolinen, eikä kaikkiin laitteisiin ei ole enää saatavilla varaosia. Osa vir-

tausmittauksista on lisäksi asennettu putkistoihin, jotka sisältävät syövyttäviä kemikaaleja, 

kuten esimerkiksi rikkihappoa. Tällaisten laitteiden vaihtaminen vaatii erityistä huolelli-

suutta ja etukäteisvalmisteluja. Laitekannan yhtenäistämiseen ja varaosanimikkeiden hallin-

taan tulisi kiinnittää enemmän huomiota.  

Johtokyky 

Laitteet ovat pääsääntöisesti kriittisyysluokan III laitteita. Piirikaavioiden perusteella asen-

netut laitteet ovat noin 20 vuotta vanhoja, mutta mittausjärjestelyitä on vuosien aikana muu-

tettu. Kentällä havaitaan, että piirikaavioiden tiedot eivät ole kaikilta osin enää ajan tasalla, 

sillä osa laitteista on selvästi uusittu viimeisten viiden vuoden aikana. Vanhojen laitteiden 

valmistus ja tuotetuki on lopetettu, eikä varaosia ole enää saatavilla. Uusien laitteiden hank-

kimista vaikeuttavat kuitenkin putkistoihin hitsatut mittausyhteet, joiden muuttaminen on 

työlästä ja kallista. Laitteiden uusinta on toteutettava hallitusti ennen vikaantumista. 

pH 

Laitteet kuuluvat pääsääntöisesti kriittisyysluokkaan II. Piirikaavioiden perusteella havai-

taan, että asennetut laitteet ovat 1–20 vuotta vanhoja. Mittausjärjestelyitä on myös muutettu 

useasti laitteiden asentamisen jälkeen. Laitteisiin on mahdollisesti saatavissa varaosia mark-

kinoilta, mutta laitekanta on huomattavan monipuolinen, eikä varaosia voida käyttää 
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tehokkaasti ristiin eri positioiden välillä. Myös pH-mittausten osalta uusien laitteiden hank-

kimista vaikeuttavat putkistoihin hitsatut mittausyhteet. Laitekannan hallintaan on kiinnitet-

tävä selvästi enemmän huomiota tulevaisuudessa.  

Pinnankorkeus 

Laitteet kuuluvat kaikkiin kolmeen kriittisyysluokkaan I, II ja III. Piirikaavioiden perusteella 

havaitaan, että asennetut laitteet ovat noin 3–20 vuotta vanhoja. Laitekanta ja mittausjärjes-

telyt ovat monipuolisia pääosin teknisistä syistä. Pinnankorkeusmittaukset on toteutettu 

muun muassa painelähettimillä, paine-erolähettimillä, mikroaaltotutkilla ja venymälius-

koilla. Osa laitteista on uusittu lähiaikoina, mutta varaosien saatavuus vaihtelee positioittain. 

Varaosanimikkeiden hallintaan tulisi kiinnittää enemmän huomiota.  

Moottorilähdöt ja sähkökeskuskomponentit 

Laitteet kuuluvat kriittisyysluokkiin I ja II. Kaikki työssä käsiteltävät moottorilähdöt ovat 

erityisen tärkeitä jätevedenpuhdistamon toiminnan ja ympäristölupaehtojen kannalta. Moot-

torilähtöjen varaosatilannetta tarkastellaan vain sähkö- ja automaatiolaitteiden osalta. On 

kuitenkin syytä huomata, että moottorilähtöihin liittyy usein lisäksi huomattava määrä myös 

mekaanisia osia. Mekaanisten osien kunto ei ollut työtä tehdessä tiedossa, eikä tiedusteluihin 

saatu vastauksia mekaanisen kunnossapidon työnjohdolta. Mikäli mekaaniset osat ovat tek-

nistaloudellisen elinkaarensa lopussa, niin uusien varaosien hankkiminen sähkö- ja automaa-

tiolaitteille ei välttämättä ole järkevää. Tällöin kokonaiskustannuksiltaan edullisin ratkaisu 

voi olla sähköisten ja mekaanisten osien, kuten sähkömoottorin ja vaihteiston, uusiminen 

samalla kertaa.  

Oletetaan, että mekaanisten osien kunnossa ei ole huomauttamista, eikä pelkkien sähköosien 

uusimiselle ole esteitä. Kaikki kohdissa 7.3.2 ja 8 esitettävät varaosasuositukset ja hankinta-

ehdotukset perustuvat tähän oletukseen. Piirikaaviot on päivätty noin 6–21 vuotta sitten, 

mutta muutosmerkintöjen perusteella ei voida päätellä asennettujen laitteiden todellista ikää. 

Tärkeimmät laitteet on kahdennettu, mutta niiden varaosien saatavuus on heikentynyt.  Puut-

teita on erityisesti kontaktorien ja eräiden moottoreiden varastoinnissa. Nyt asennettujen 

kontaktorien valmistus on pääsääntöisesti lopetettu, joten ne on korvattava hallitusti uudem-

man mallisarjan tuotteilla. Varaosanimikkeiden hallintaan tulee kiinnittää enemmän huo-

miota komponenttien kriittisyysluokituksen muuttumisen vuoksi.  
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7.3.1 Varaosanimikkeet muilla osastoilla ja Metsä Fibren tehtailla 

Jätevedenpuhdistamon laitekantaa tarkastellessa havaitaan, että tiettyjen positioiden tai mit-

taustyyppien osalta varaosanimikkeitä voidaan mahdollisesti yhtenäistää jopa tehdas- tai yri-

tystasolla. Kohdassa 7.3 jätevedenpuhdistamon laitekantaa tarkasteltiin kohdassa 6.3.4 ha-

vaittujen syiden perusteella mittaustyypeittäin. Tähän mennessä on muodostunut käsitys 

siitä, miten laitteiden varaosanimikkeet on nimetty ERP-järjestelmässä, joten laajemmat tie-

tokantahaut ovat tulleet mahdollisiksi.  

Yhtiön muiden tehtaiden laitekannan analysointi on tärkeää, sillä varaosanimikkeiden yhte-

näistämisellä voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä varastoinnin lisäksi myös va-

raosanimikkeiden hallinnan suhteen. Kaikki laitteet eivät ole tehtaan toiminnan kannalta 

yhtä kriittisiä, eikä niitä välttämättä tarvitse varastoida kaikilla tehtailla, vaan kunnossapi-

dossa voidaan tukeutua muiden tehtaiden varastoihin ja näin ollen vähentää varaosanimik-

keiden määrää yritystasolla. Lisäksi olemassa olevien varaosanimikkeiden laajentaminen 

uusille tehtaille on tarvittaessa huomattavasti helpompaa kuin täysin uuden nimikkeen pe-

rustaminen. Nykyisin varasto-ohjelman ylläpitoon kuluu vuositasolla huomattava määrä 

työtunteja, joten varaosanimikkeiden järkeistäminen voi vapauttaa resursseja tärkeämpien 

kokonaisuuksien hallintaan.  

Kaikkien Metsä Fibren tehtaiden laitekantaa analysoidaan ERP-järjestelmän varaosanimik-

keiden perusteella. Varaosanimikkeistö ei välttämättä kerro tehtaan nykyisen laitekannan ti-

lanteesta kovin tarkasti, mutta tietojen perusteella voidaan päätellä, millaisia laitteita muilla 

tehtailla yleisesti ottaen on ja minkä ikäisiä ne mahdollisesti ovat. Aihepiirin arkaluontoi-

suuden vuoksi tietoja ei käsitellä tässä opinnäytetyössä tarkemmin. Tässä kohdassa tehtyjä 

havaintoja hyödynnetään kuitenkin myöhemmässä vaiheessa tarjouspyyntöjen määrittelyssä 

kohdassa 7.3.2 sekä tarjousten arvioimisessa kohdassa 8.  

 

7.3.2 Tarjouspyyntöjen alustava määrittely laitteistojen nykytilan perusteella 

Aikaisemman selvitystyön perusteella havaitaan, että jätevedenpuhdistamon laitteet ovat 

joko täydellisen uusinnan tarpeessa tai niiden varaosatilanne on puutteellinen. Tilanteen kor-

jaaminen edellyttää hankintoja, jotka on kilpailutettava. Tarjouspyyntöjen tarkkoja yksityis-

kohtia ei avata tämän työn yhteydessä.  
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Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin todeta, että tarjouspyyntöjen määrittely osoittautui luultua 

haastavammaksi erityisesti teknisten yksityiskohtien määrän vuoksi. Lisäksi jätevedenpuh-

distamon laitteiden määrä on kilpailutuksen kannalta erityisen haasteellinen: osastolla ole-

vien laitteiden määrä on kokonaisuutena suuri, mutta monipuolisen laitekannan ja teknisten 

toteutuksien vuoksi laitteista on vaikeaa rakentaa tarjoavien yritysten kannalta kiinnostavia 

ja riittävän suuria kokonaisuuksia. Mikäli tarjouspyynnöissä olevien laitteiden määrä jää vä-

häiseksi, niin tarjouksen laatimisesta voi aiheutua tarjoavalle yritykselle mahdollisia voittoja 

suuremmat kustannukset. Tällöin laitteiden kilpailuttaminen ei välttämättä johda toivottuun 

lopputulokseen, vaan hinnat voivat jopa nousta kilpailutuksen seurauksena.  

Laitteiden kilpailutus työllistää myös ostavaa organisaatiota, sillä eri yritysten laatimien tar-

jouksien sisältö ja laitteiden ominaisuudet eivät todennäköisesti ole suoraan vertailukelpoi-

sia. Tarjousten soveltuvuus olosuhteisiin ja toimivuus prosessin kanssa on varmistettava 

erikseen jokaisen tarjotun laitteen osalta. Edellä mainituista syistä tarjoukset kannattaa pyy-

tää vain sellaisilta laitetoimittajilta, joiden uskotaan täyttävän vaaditut kriteerit ja pärjäävän 

hyvin hankintaprosessissa.   

Tarjouspyyntöjen määrittelemiseen ja soveltuvien toimittajien valintaan hyödynnetään ai-

kaisemmin kohdissa 6.3.3–7.3.1 esitettyjä yritysten taloudellisia tietoja sekä tehtaan tämän-

hetkiseen laitekantaan, mittausjärjestelyiden tekniseen toteutukseen ja varaosanimikkeisiin 

liittyviä havaintoja. Lisäksi tarjouspyyntöjen sisällön määrittelyssä hyödynnetään työn toi-

meksiantajan toiveita ja kokemukseen pohjautuvaa tietoa. Kuvassa 9 on esitetty kootusti jä-

tevedenpuhdistamon instrumentointien elinkaariuusintaan liittyvät seikat ja erityyppiset si-

dosryhmät.  
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Kuva 9. Periaatekuva jätevedenpuhdistamon instrumentointien elinkaariuusinnasta. Kuvassa on esitetty hank-

keeseen liittyvät tahot ja erityyppiset sidosryhmät. Opinnäytetyöllä on keskeinen rooli investointiprojektissa.  

Kuvan 9 perusteella voidaan havaita, että jätevedenpuhdistamon instrumentointien elinkaa-

riuusintaan liittyvä hanke on moniulotteinen ja aihepiirinä huomattavan laaja. Lisäksi huo-

mioon otettavia teknisiä yksityiskohtia on määrällisesti paljon.   

Jätevedenpuhdistamon elinkaariuusinta vaikuttaa laajasti tehtaan toimintaan, joten hankkee-

seen liittyvät seikat kiinnostavat useita eri henkilöitä. Myös henkilöiden kiinnostuksen koh-

teet vaihtelevat heidän työtehtäviensä mukaisesti. Edellä mainituista syistä myös tarjous-

pyynnöt pyrittiin määrittelemään siten, että niiden avulla pystytään vastaamaan hankkeen 

taustalla olevien henkilöiden tarpeisiin. Jätevedenpuhdistamon instrumentointien elinkaari-

uusintaan liittyvien henkilöiden hypoteettiset kiinnostuksen kohteet on kuvattu alla.  

• Henkilö A: tehtaan käyttövarmuus, varaosien saatavuus ja toimitusvarmuus, vara-

osanimikkeistä ja varastoinnista aiheutuvat kustannukset sekä varastointiin ja kun-

nossapitoon liittyvien toimintamallien kehitys. 

• Henkilö B: jätevedenpuhdistamon ja tehtaan toiminnan kehitys pitkällä aikavälillä, 

tuotannon resurssi- ja kustannustehokkuus, kestävä kehitys sekä ympäristölupaehto-

jen ja muiden viranomaisvaatimusten täyttyminen.  

Toimittajat

Opinnäytetyö

Nykyinen laitekanta
 (osasto-, tehdas- ja yritystaso)

Kyselytutkimus

Varastointi

Investointiprojektin 
hyväksyntä

ERP- ja automaatiojärjestelmän 
tiedot + kenttätutkimus

Hankkeen alustava 
määrittely $

Toimittajien 
taloustiedot

Hankkeeseen liittyvät lisätiedot
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• Henkilö C: jätevedenpuhdistamon toimintavarmuus ja päivittäiset puhdistustulokset, 

operoinnin ja käyttötoiminnan helppous, prosessin luotettava toiminta sekä jäteve-

denpuhdistamon toiminnan kehitys.  

• Henkilö D: jätevedenpuhdistamon laitekannan harmonisointi ja mittausratkaisujen 

kehitys, tehdasalueen automaatioratkaisujen kokonaisvaltainen kehitys sekä mittaus-

ten tarkkuus ja toimivuus. 

• Henkilö E: kunnossapitotoiminnan helppous ja kunnossapidon työkuorman vähentä-

minen, mittalaitteiden pysyvyys ja viritettävyys sekä laitteiden luotettavuus, käyttä-

jäystävällisyys ja pitkäikäisyys.   

Tarjouspyyntöjen laatiminen oli kokonaisuutena työläs prosessi, sillä erityyppisten laitteiden 

määrä jätevedenpuhdistamolla on huomattava. Aikaisemmin kohdissa 6.3.3, 7.3 ja 7.3.1 esi-

tettyjen havaintojen perusteella voidaan todeta, että kilpailutettavissa hankinnoissa korostuu 

erityisesti kaksi yhtiön kannalta merkittävää laitetyyppiä: pH- ja painemittaukset. Tässä 

työssä keskitytään lähinnä näihin laitteisiin liittyvien seikkojen analysoimiseen. Muita kil-

pailutettuja hankintoja ei käsitellä tämän työn yhteydessä.  

Aikaisemman selvitystyön perusteella painemittauksiin pyydetään tarjoukset yrityksiltä 3, 4 

ja 7 olemassa olevan laitekannan sekä muiden tässä työssä tarkemmin määrittelemättömien 

intressien vuoksi. Vastaavasti pH:n mittaamiseen tarkoitetuista laitteista pyydetään tarjouk-

set yrityksiltä 2, 3 ja 4 olemassa olevan laitekannan sekä olemassa olevien mittausyhteiden 

yhteensopivuuden vuoksi.  

 

7.3.3 Varaosanimikkeiden ja varaosiin sitoutuneen pääoman vähentäminen 

Varaosanimikkeiden varastointikäytännöt vaikuttavat oleellisesti tehtaan tai prosessin käyt-

tövarmuuteen, mutta taloudellisista ja teknisistä syistä johtuen kaikkia laitteiden tarvitsemia 

varaosia ei voida hankkia tehtaan varastoon. Tehtaan toiminnan kannalta kriittisten laitteiden 

varaosien saatavuus on kuitenkin varmistettava kohdassa 6.2 esitetyllä tavalla. Nykyinen 

kriittisyysluokituksiin perustuva varasto-ohjelma on helppokäyttöinen ja vähän ylläpitoa 

vaativa, mutta nykyiset ohjeistukset eivät ota tarkasti kantaa siihen, miten erilaisten osien 

varastointi tulisi käytännössä järjestää.  
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Laitekannan monipuolisuuden vuoksi varaosanimikkeiden varastointikäytännöt ovat kirja-

via, eikä muiden tehtaiden varaosanimikkeitä voida hyödyntää tehokkaasti. Esimerkiksi 

kriittisyysluokan II laitteiden varaosien osalta voitaisiin tukeutua muiden tehtaiden varaosa-

nimikkeisiin, jos laitekanta olisi riittävän yhtenäinen. Tällä hetkellä se ei kuitenkaan ole 

isossa mittakaavassa mahdollista, joten monet kriittisyysluokan II varaosat täytyy varastoida 

tehdasalueella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kriittisyysluokan II laitteiden varaosien 

varastointikäytännöt vastaavat todellisuudessa kriittisyysluokan I varastointivaatimuksia, 

mistä aiheutuu yritykselle ylimääräisiä kustannuksia.  

Jätevedenpuhdistamon instrumentointien elinkaariuusinnan yhteydessä on mielekästä selvit-

tää, miten varastointikäytäntöjä voitaisiin optimoida tai parantaa tulevaisuudessa sekä missä 

määrin nyt varastoituja nimikkeitä on todellisuudessa tarvittu. ERP-järjestelmä tarjoaa mah-

dollisuuden suorittaa ABC-analyysin järjestelmään syötettyjen varaosanimikkeiden perus-

teella. Jätevedenpuhdistamon instrumentointilaitteisiin liittyvät varaosanimikkeet on selvi-

tetty karkealla tasolla aikaisemmissa kohdissa, joten ABC-analyysin tekeminen on mahdol-

lista.  

ABC-analyysiä käytetään yleisesti varastonimikkeiden luokittelemiseksi eri kategorioihin 

esimerkiksi vuotuisten kustannusten perusteella. Kategoria A sisältää yrityksen liiketoimin-

nan kannalta tärkeimmät tuotteet, ja kategoria C vastaavasti vähiten tärkeät tuotteet. (Ng, 

2006; Douissa & Jabeur, 2020.) Lisäksi tarvitaan tiedot varastonimikkeiden hinnoista ja kap-

palemääräisestä kulutuksesta.  

Kuvassa 10 on esitetty ABC-analyysi tässä työssä käsiteltävien laitteiden tämänhetkisten 

varastoitavien varaosanimikkeiden osalta. Varaosien kulutus on laskettu edellisten 10 vuo-

den ajalta. Luokittelukriteereinä käytettiin ERP-järjestelmän oletusarvoja: A-luokkaan kuu-

luvat nimikkeet edustavat 70 %:a euromääräisestä varaosien kulutuksesta, B-luokka 20 %:a 

ja C-luokka vastaavasti 10 %. On kuitenkin syytä huomata, että luokittelukriteerit ovat vain 

ohjelman toimintaa ohjaavia alustavia ohjearvoja, eikä varaosanimikkeiden todellinen ti-

lanne välttämättä täysin vastaa edellä mainittuja lukuja. Lisäksi on mahdollista, että EPR-

järjestelmään syötetyt varaosien hintatiedot eivät ole täysin oikein.  
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Kuva 10. ERP-järjestelmän tietoihin perustuva ABC-analyysi, joka on laadittu 10 vuoden aikana toteutuneen 

varaosien todellisen kulutuksen pohjalta. Pystyakselilla on esitetty eri luokkiin kuuluvien varaosanimikkeiden 

suhteellinen osuus tarkasteluajanjaksolla käytettyjen varaosanimikkeiden rahallisesta arvosta. Vaaka-akselilla 

on esitetty A-, B- ja C-luokkien suhteellinen osuus kaikista selvityksen kohteena olleista varaosanimikkeistä.  

Kuvasta 10 voidaan havaita, että varaosien toteutuneen kulutuksen perusteella C-luokkaan 

kuuluu 80 %:a kaikista varastoitavista varaosanimikkeistä, ja kyseisten varaosien suhteelli-

nen kustannus 10 vuoden ajalta on 10 %:a. B-luokkaan kuuluu vastaavasti noin 13 %:a kai-

kista varaosanimikkeistä, ja niiden suhteellinen kustannus tarkasteluajanjaksolla on noin 27 

%:a. Yrityksen kannalta tärkeimpään A-luokkaan kuuluu noin 7 %:a varaosanimikkeistä, 

suhteellisen kustannuksen ollessa noin 63 %:a. Toisin sanoen varaosanimikkeiden toteutu-

neet ABC-luokitukset vastaavat myös todellisuudessa melko hyvin asetettuja alkuarvoja.  

Kuvassa 10 esitettyjen varastoitavien varaosanimikkeiden kokonaismäärä on yhteensä 61 

kappaletta. Tällöin ABC-analyysin perusteella C-luokkaan kuuluu 49 nimikettä. Näiden ni-

mikkeiden tarve on tarkasteluajanjaksolla ollut vähäinen. Lisäksi C-luokassa on yhteensä 29 

nimikettä, joita ei ole 10 vuoden tarkasteluajanjaksolla tarvittu lainkaan. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että lähes 50 %:a jätevedenpuhdistamon instrumentointilaitteiden varaosista 

on ollut varastossa pitkään käyttämättä.  

Käyttämättömät nimikkeet ovat ongelmallisia, sillä niiden varastointi edellyttää sopivia ti-

loja ja tuotteiden hankkiminen varastoon sitoo pääomia yrityksen kannalta toissijaisiin 
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kohteisiin. On lisäksi mahdollista, että esimerkiksi kumi- ja muoviosat muuttuvat varastoin-

nin ja luonnollisen ikääntymisen seurauksena käyttökelvottomiksi, jolloin varaosissa tapah-

tuu huomattavaa arvon alentumista. Käyttämättömien varaosanimikkeiden määrää tulisi pyr-

kiä vähentämään varastointikustannusten pienentämiseksi.  

Toisaalta on syytä muistaa, että tehdasalueen varaosanimikkeiden nykyiset varastointikäy-

tännöt perustuvat kriittisyysluokituksiin, eikä varaosien varastointiin välttämättä voi tehdä 

radikaaleja muutoksia ilman perusteellista selvitystyötä, sillä pitkään käyttämättömänä ol-

leet varaosat voivat osoittautua korvaamattomiksi esimerkiksi kerran tehtaan elinkaaren ai-

kana tapahtuvan yllättävän vian seurauksena.   

Tällä hetkellä laitekannan systemaattinen yhtenäistäminen Metsä Fibren eri tehtaiden välillä 

on paras keino varaosanimikkeiden määrän vähentämiseksi niin tehdas kuin yritystasolla. 

Tulevaisuudessa myös varasto-ohjelman tarkempi optimointi voisi olla mahdollista. Ng 

(2006) sekä Douissa ja Jabeur (2020) esittävät, että ABC-analyyseissä tulisi huomioida pe-

rinteisesti käytetyn osien euromääräisen arvon lisäksi muun muassa varastointikustannukset 

sekä osien kriittisyys, korvattavuus, varastoitavuus ja säilyvyys. Edellä mainittuja seikkoja 

voitaisiin hyödyntää esimerkiksi myös kriittisyysluokitusten ja niihin liittyvien varastointi-

kriteereiden kehitystyössä.  

Varasto-ohjelman optimointi todennäköisesti lisäisi työmäärää organisaation eri tasoilla ja 

kasvattaisi kustannuksia, mutta varastoitavien nimikkeiden tarkemmalla hallinnalla olisi 

mahdollista saavuttaa myös kustannussäästöjä. Yrityksen kustannusrakenne ei ollut tätä 

työtä tehdessä tiedossa, joten varasto-ohjelman muuttamiseen liittyviä hyötyjä ja haittoja ei 

voitu perusteellisesti analysoida.  

Tulevaisuudessa olisi myös mielenkiintoista selvittää, voidaanko varasto-ohjelmaa muokata 

jälkikäteen kriittisyysluokituksista poikkeavalla tavalla esimerkiksi ABC-analyysin perus-

teella. Varaosat on aikoinaan hankittu varastoon kriittisyysluokitusten perusteella, mutta mi-

käli ABC-analyysin perusteella voidaan todeta, ettei varaosia todellisuudessa ole tarvittu, 

niin varasto-ohjelman muuttaminen voisi olla perusteltua. Jos varaosat ovat tehtaan toimin-

nan kannalta välttämättömiä, eikä niitä voi täysin hävittää varastosta, niin ABC-analyysin 

perusteella varastointimäärien hienosäätäminen todellista tarvetta vastaavalle tasolle voisi 

olla mahdollista. ABC-analyysin suhteen tulee kuitenkin olla varovainen: Elinkaariuusinnan 

yhteydessä laitekanta ja laitteiden varaosat tulevat todennäköisesti muuttumaan, jolloin 



57 

 

EPR-järjestelmässä oleva vanhojen laitteiden historiallinen data ei ole enää käyttökelpoista. 

Uusien laitteiden voidaan olettaa olevan yhtä vikaherkkiä ja vikaantuvan samalla tavalla, 

mutta myös muut kehityssuunnat ovat mahdollisia laitteiden uusinnan yhteydessä.   

 

7.4 Luotettavuus, käyttövarmuus ja työturvallisuus 

Kokemuksen perusteella on havaittu, että kaikki jätevedenpuhdistamolla olevat mittaukset 

eivät toimi suunnitellulla tavalla tai ne työllistävät kunnossapitohenkilöstöä erityisen paljon. 

Tämä aiheuttaa kohonneita kunnossapitokustannuksia sekä heikentää prosessioperaattorien 

luottamusta mittaustuloksia kohtaan. Prosessin optimaalisen toiminnan kannalta on tärkeää, 

että mittaustulokset ovat luotettavia, sillä instrumentointilaitteet ovat pääsääntöisesti osa 

prosessiin vaikuttavaa säätöpiiriä. 

Osa jätevedenpuhdistamon mittauksista on toistuvasti vikatilassa haastavien ympäristöolo-

suhteiden sekä mittalaitteita likaavien prosessiaineiden vuoksi, mikä vaikeuttaa prosessin 

ohjaamista ja saattaa pahimmillaan heikentää jäteveden puhdistustuloksia tai aiheuttaa ym-

päristöriskin. Tehtaan ympäristöluvassa on asetettu sallitut raja-arvot puhdistetuille jäteve-

sille, eikä tehdasta ole mahdollista operoida ympäristöluvan ehtojen vastaisesti. Mikäli vi-

kaantuneita laitteistoja ei saada korjattua riittävän nopeasti ja ne vaikuttavat jäteveden puh-

distustuloksiin, on tehtaan tuotanto ajettava alas korjauksen ajaksi. Toistuvasti vikatilassa 

olevat laitteistot voivat siis aiheuttaa merkittäviä tuotannonmenetyksiä ja taloudellisia kus-

tannuksia. Tästä syystä jätevedenpuhdistamolle olisi pyrittävä löytämään mahdollisimman 

luotettavia ja vähän huoltoa vaativia mittalaitteita.  

Kunnossapitotöiden yhteydessä on myös havaittu, että jätevedenpuhdistamolla vallitsevat 

olosuhteet vaihtelevat merkittävästi tehtaan tuotannossa tapahtuvien muutosten mukaisesti. 

Esimerkiksi tehtaan toimiessa täydellä tuotantokapasiteetilla jätevesien virtaamat ovat suu-

rempia kuin huoltopäivien tai seisakkien aikana, minkä lisäksi vedenkorkeus eri altaissa voi 

vaihdella. Tästä johtuen on mahdollista, että virtaus, kiintoaine- tai pH-mittaukset eivät 

näytä oikeita lukemia kaikissa tilanteissa. Mahdollisuuksien mukaan ongelmallisiin mittauk-

siin on pyrittävä kehittelemään vaihtelevissa prosessioloissa toimivia ratkaisuja, kuten kah-

dennettuja mittauksia tai huoltopäivinä erikseen toiseen paikkaan siirrettäviä antureita. 

Jätevedenpuhdistamon työturvallisuuteen liittyvät seikat on arvioitu lakien ja asetusten edel-

lyttämällä tavalla, mutta laitteiden käytön, kulumisen, korroosion, ympäristöolosuhteiden tai 
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muiden tekijöiden vuoksi on mahdollista, että jätevedenpuhdistamolla vallitsevat olosuhteet 

muodostuvat ajan kuluessa vaarallisiksi. Tästä syystä elinkaariuusinnan yhteydessä on syytä 

selvittää tarkemmin osaston työturvallisuuteen liittyviä seikkoja. Työturvallisuutta mahdol-

lisesti vaarantavien kohteiden selvittämisessä hyödynnetään erityisesti kunnossapito- ja 

käyttöhenkilöstön kokemuksia, joista kerätään tietoa kyselytutkimuksen avulla. Kyselytut-

kimuksen tuloksia käsitellään tarkemmin kohdassa 7.4.3. 

  

7.4.1 Ennakoiva kunnossapito 

Ennakoivan kunnossapidon tarkoituksena on pitää laitteet jatkuvasti toimintakuntoisina ja 

vähentää yllättävistä vikaantumista aiheutuvia seurauksia. Ennakoivaan kunnossapitoon 

kohdennettu työtuntien määrä ja kunnossapitotoimenpiteiden laajuus on riippuvainen koh-

dassa 6.2 esitetystä laitteen kriittisyysluokasta. Ennakoivia kunnossapitotoimenpiteitä voivat 

olla esimerkiksi laitteen osien puhdistaminen, vertailumittauksien tekeminen ja laitteiden 

kalibrointi, visuaaliset tarkistukset, voiteluaineiden lisääminen, värähtely- ja tärinämittauk-

set sekä muut vastaavanlaiset toimenpiteet.  

Ennakoivaa kunnossapitoa toteutetaan Joutsenon tehdasalueella ERP-järjestelmään laaditun 

ennakkohuoltosuunnitelman mukaisesti. Toimenpiteiden ajoitus ja laajuus perustuu laiteval-

mistajien suositusten lisäksi myös kokemusperäiseen tietoon. Reaaliaikaisia kunnonvalvon-

tamenetelmiä ei tällä hetkellä hyödynnetä laajasti. Tästä syystä on mahdollista, että nykyiset 

ennakkohuoltoaikataulut eivät ole kaikilta osin optimaalisia.  

Jätevedenpuhdistamon sähkö- ja automaatiolaitteisiin liittyviä ennakkohuoltoaikatauluja on 

muutettu ERP-järjestelmän tietojen mukaan viimeksi toukokuussa 2021. Ennakkohuoltoai-

katauluihin tehdyt muutokset eivät kuitenkaan ole tarkasti työn tekijän tiedossa. Tästä syystä 

työssä keskitytään tarkastelemaan ennakkohuoltoaikataulujen nykytilannetta ja mahdollisia 

esiin nousevia ongelmakohtia. Kuvassa 11 on esitetty toteutunut ja suunniteltu ennakkohuol-

toaikataulu aikavälillä 2021–2023. 
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Kuva 11. Jätevedenpuhdistamon sähkö- ja automaatiolaitteiden ennakkohuoltoaikataulu. Kaikki työssä käsi-

teltävät positiot eivät näy kuvassa. Tummanvihreät symbolit ovat toteutuneita ennakkohuoltoja, vaaleanvihreät 

kutsuttuja (työmääräin luotu automaattisesti) ja punaiset vastaavasti odottavia huoltotoimenpiteitä. Violetit 

symbolit simuloivat huoltotoimenpiteitä tulevaisuudessa (kuvan päivämäärä: 15.12.2021). 

Kuvasta 11 voidaan helposti havaita toukokuussa 2021 tehdyt muutokset, sillä ennakkohuol-

toaikataulu oli aikaisemmin huomattavasti tiheämpi erityisesti instrumentointilaitteiden 

osalta. Kuvan perusteella on lisäksi mahdollista havaita, että ennakkohuoltoaikataulut vaih-

televat laitekohtaisesti. Ennakkohuoltoaikataulujen tarkempi tarkastelu paljastaa kaksi mie-

lenkiintoista seikkaa: samantyyppisissä mittauksissa on havaittavissa useita erilaisia ennak-

kohuoltoaikatauluja, minkä lisäksi toukokuussa 2021 tehdyt muutokset vaikuttavat vain vä-

liaikaisilta.  

Kuvan 11 perusteella havaitaan, että erityisesti pH:n ja liuennen hapen mittauksien ennak-

kohuoltoaikataulut eivät ole samanlaisia kaikissa positioissa. pH-mittausten osalta ennakko-

huoltoaikatauluissa olevat positioiden väliset erot johtuvat todennäköisesti erityyppisistä 

prosessiolosuhteista. Liuennen hapen osalta toisistaan eroavat ennakkohuoltoaikataulut ovat 

kuitenkin yllättäviä, sillä piirikaavioiden perusteella mittaukset ovat käytännössä identtisiä, 

eikä laitteiden välisissä ympäristö- tai prosessiolosuhteissa pitäisi olla merkittäviä eroja, sillä 

laitteet on asennettu fyysisesti hyvin lähelle toisiaan. Liuenneen hapen mittauksien keskeiset 

eroavaisuudet on korostettu kuvassa 11 mustilla suorakulmioilla. On mahdollista, että vain 
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osa laitteista on siirretty harvennetun huoltoaikataulun piiriin kokeilumielessä tai vaihtoeh-

toisesti kyseessä voi olla näppäilyvirhe, mikäli kaikkien laitteiden huoltoaikataulujen pitäisi 

olla samanlaisia.   

Kuvan 11 perusteella voidaan havaita lisäksi, että toukokuussa 2021 ennakkohuoltoaikatau-

luihin tehdyt muutokset eivät vaikuta pysyviltä. Tammikuusta 2022 alkaen suurin osa posi-

tioista palautuu takaisin alkuperäisen ennakkohuoltoaikataulun mukaisiin asetuksiin. Vain 

lietepatjojen pinnankorkeuksien mittaukset ja BCTMP:n varoaltaan pH vaikuttavat pysyvän 

harvennetun huoltoaikataulun mukaisissa asetuksissa. Ennakkohuoltoaikataulujen palautu-

minen takaisin alkuperäisiin asetuksiin tammikuussa 2022 voi olla tarkoituksellista tai johtua 

esimerkiksi näppäilyvirheestä.  

Kuvasta 11 voidaan kuitenkin todeta, että tiettyjen positioiden osalta ennakkohuoltoaikatau-

lun harventaminen on onnistunut ainakin hetkellisesti vuonna 2021. Tämän perusteella voi-

daan tutkia, onko kyseisissä laitteissa ilmennyt aikaisempaa enemmän vikoja. Mikäli laittei-

den vika- ja häiriöilmoitusten määrä ei ole vähentyneistä huoltotoimenpiteistä huolimatta 

lisääntynyt, niin tällöin ennakkohuoltoaikataulujen harventamista voidaan pitää onnistu-

neena. Tällöin on perusteltua jatkaa harvennetun huoltoaikataulun käyttöä tai harventaa ai-

kataulua entisestään, kunnes vikailmoitusten määrä kääntyy kasvuun.  

Ennakkohuoltoaikataulujen lisäksi tarkasteltiin myös varsinaisia huoltosuunnitelmia sekä 

suunnitelmiin sisältyviä työvaiheita ja työohjeita. Pääsääntöisesti suunnitelmissa ei havaittu 

ongelmakohtia tai selkeitä puutteita. Lietepatjojen korkeusmittausten sekä kiintoainemit-

tausten osalta ennakkohuoltosuunnitelmat eivät kuitenkaan ole valmistajan ohjeiden mukai-

sia. Yrityksen 1 (2021) mukaan kyseisissä mittauksissa käytettyjen antureiden eliniänodote 

jatkuvassa käytössä on 8–10 vuotta, mikäli laitteiden huolto-ohjeita noudatetaan ja anturit 

huolletaan kahden vuoden välein.  

Perushuoltoon pitäisi sisältyä anturityypistä riippuen akselin tiivisteiden, silikageelin ja 

pyyhkijän sulkien vaihto. Kiintoainemittauksessa käytetyn anturin huolto edellyttää lisäksi 

erikoisosaamista: huoltohenkilöstön tulee olla koulutettu tehtävään tai vaihtoehtoisesti anturi 

on lähetettävä huollettavaksi valtuutettuun huoltopisteeseen. (Yritys 1, 2021.) Edellä mai-

nittuja toimenpiteitä ei kuitenkaan ole ERP-järjestelmän tietojen mukaan suunniteltu tai ai-

kataulutettu tehtäväksi. Kyseisten anturien arvonlisäveroton hinta on noin 4000–7000 €/kpl, 

joten huoltotoimenpiteiden suunnittelu saattaisi olla kannattavaa. Mikäli antureiden huoltoa 
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ei koeta taloudellisesti kannattavaksi, on myös mahdollista vaihtaa anturi uuteen määräajoin. 

Tämä voi kuitenkin lisätä kunnossapitokustannuksia ja vaikeuttaa anturin vikaantumisajan-

kohdan arvioimista.   

 

7.4.2 Usein vikaantuvat positiot 

Kokemuksen perusteella on havaittu, että osa jätevedenpuhdistamon laitteista työllistää kun-

nossapitoa erityisen paljon, mutta perusteellista numeroihin ja ERP-järjestelmän dataan pe-

rustuvaa analyysiä ei ole tehty. Lisäksi ongelmien taustalla olevien juurisyiden selvittäminen 

on ollut pinnallista, eikä havaittuja asioita ole raportoitu kattavasti kirjallisessa muodossa.  

Juurisyiden selvittämiseksi on tarkasteltava ERP-järjestelmässä olevia vikailmoituksia ja 

niihin liittyviä muita numeerisia tietoja. Yksittäisiin laitteisiin liittyvien vikailmoitusten ana-

lysointi on kuitenkin työlästä, eikä niiden perusteella välttämättä kyetä havaitsemaan osas-

totasolla tapahtuvia ilmiöitä. Saatavilla olevan informaation määrä on huomattavan suuri, 

sillä ERP-järjestelmään on tallennettu koko tehtaan vikahistoria yli 15 vuoden ajalta. Työn 

kannalta merkityksellisten havaintojen tekemiseksi on siirryttävä käyttämään ERP-järjestel-

män kehittyneempiä työkaluja, jotka mahdollistavat vikailmoitusten ja muun informaation 

massakäsittelyn. 

ERP-järjestelmän työkalujen avulla vikailmoitukset voidaan muuttaa numeeriseen muotoon 

kiinnostavien seikkojen analysoimiseksi. Kunnossapitoa eniten kuormittavat laitteet voidaan 

selvittää esimerkiksi Pareto-analyysin avulla. Kumar ym. (2020, s. 211) mukaan Pareto-ana-

lyysi on tilastollinen työkalu, jonka avulla tarkasteltavia asioita tai ilmiöitä voidaan järjes-

tellä esiintymistiheyksien perusteella. Pareton periaatteen mukaan 80 %:a järjestelmässä 

esiintyvistä vioista aiheutuu vain 20 %:sta juurisyitä (”80/20-sääntö”), jolloin suurimpiin 

yksittäisiin ongelmiin keskittyminen poistaa samalla suurimman osan järjestelmässä esiin-

tyvistä vioista (Kumar ym., 2020, s. 211). 

Pareto-analyysi rajataan 20:een eniten vikailmoituksia aiheuttaneeseen positioon. Tarkaste-

luajanjaksona käytetään noin kuuden vuoden mittaista aikaväliä (01/2016–11/2021), jotta 

otoskoko on riittävän suuri johtopäätösten tekemiseksi. Ympäristö- ja prosessiolosuhteet 

oletetaan tarkasteluajanjaksolla muuttumattomiksi. Jätevedenpuhdistamolla ja tehtaan 

muilla osastoilla on tehty prosessi- ja ajotapamuutoksia tarkasteluajanjakson aikana, mutta 

niiden vaikutukset yksittäisten laitteiden toimintaan katsotaan vähäisiksi.  
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Aluksi tarkastellaan kohdassa 7.2 esitettyjä laitteistoja, minkä jälkeen saatuja tuloksia ver-

taillaan jätevedenpuhdistamon koko laitekantaan. Tarkastelun ulkopuolelle rajataan ohjel-

malliset tai purettavaksi suunnitellut positiot. Kuvassa 12 on esitetty Pareto-analyysin tulok-

set tässä työssä tarkasteltavien laitteiden osalta. Tarkasteluajanjaksolla kohdassa 7.2 esitetyt 

laitteistot aiheuttivat yhteensä 439 vikailmoitusta. Jätevedenpuhdistamon kaikkien laitteiden 

vastaava luku tarkasteluajanjaksolla on 1619. 

 

Kuva 12. Jätevedenpuhdistamon usein vikaantuvat sähkö- ja automaatiopositiot. Palkkikaaviot esittävät vikail-

moitusten lukumäärää aikavälillä 01/2016–11/2021. Viivakaavioilla on esitetty vikailmoitusten suhteellinen 

osuus kumulatiivisena summana. Kuvassa esitetyt 20 positiota aiheuttivat tarkasteluajanjaksolla yhteensä 291 

vikailmoitusta.  

Kuvassa 12 esitetyt positiot kuuluvat pääsääntöisesti sähkö- ja automaatiokunnossapidon 

vastuulle, mutta mukana voi olla myös sähkömekaanisia laitteistoja, kuten pumppuja ja kaa-

vinkoneistoja, sillä ERP-järjestelmä ei mahdollistanut vikailmoitusten suodattamista orga-

nisaatiorakenteen mukaisesti. Kuvan 12 positioiden nimeämiskäytäntö on liitteessä 1 esite-

tyn standardin SFS-ISO 14617-6 mukainen. 

Kuvassa 12 esitetyt palkkikaaviot kuvaavat vikailmoitusten lukumäärää positiota kohti tar-

kasteluajanjaksolla. Viivakaaviot kuvaat puolestaan vikailmoitusten suhteellista osuutta ku-

mulatiivisena summana. Kuvassa 12 esitetyt 20 positiota muodostavat vain hieman yli 30 

%:a kohdassa 7.2 esitetyistä laitteista (pl. ohjelmalliset ja purettavat positiot). Tästä huoli-

matta kyseiset 20 positiota aiheuttavat yhteensä noin 66 %:a kaikista kohdassa 7.2 esitettyjen 
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laitteiden vioista (yhtenäinen viiva). Lisäksi havaitaan, että kyseiset 20 positiota aiheuttavat 

noin 18 %:a kaikista jätevedenpuhdistamon laitteisiin liittyvistä vioista (katkoviiva).  

Kuvan 12 perusteella voidaan havaita, että Pareton periaate ei toteudu täydellisesti, mutta 

tästä huolimatta suurimmat yksittäiset instrumentointiin tai sähkö- ja automaatiolaitteisiin 

liittyvät ongelmakohdat on saatu identifioitua. Kuvassa 12 esitetyt positiot ovat erittäin kes-

keisessä asemassa jätevedenpuhdistamon instrumentoinnin kehityksen ja ongelmakohtien 

korjaamisen suhteen. Jätevedenpuhdistamon laitekannan laajuus ja määrä huomioon ottaen 

kyseisillä positioilla on lisäksi merkittävä vaikutus jätevedenpuhdistamon käytettävyyteen 

ja käyttövarmuuteen. Tämän vuoksi kyseisiin positioihin liittyviin vikailmoituksiin on syytä 

tutustua tarkemmin, jotta syy-seuraussuhteiden analysointi ja vikojen vähentäminen tulevai-

suudessa on mahdollista.  

Vikailmoituksia tarkastellessa havaitaan, että kuvassa 12 esitettyjen positioiden viat toistu-

vat samankaltaisina vuodesta toiseen: Neutraloinnin pH-mittaukset ovat usein vikatilassa ja 

vikojen korjaaminen vaatii tyypillisesti anturin vaihtamisen. Kaavinkoneistojen ja pumppu-

jen viat ovat usein olleet mekaanisia, joten niitä ei käsitellä tässä tarkemmin. Välipumppaa-

mon pinnankorkeuden kaikki vikailmoitukset liittyvät näytteenottimen toimintaan. Johtoky-

kyantureiden viat johtuvat pääsääntöisesti anturin ikääntymisestä tai likaantumisesta. Väl-

pän padotuksessa pinnanmittauksen ongelmat johtuvat usein kuplailuputken tukkeutumi-

sesta. Kiintoainemittauksille on tehty toistuvasti tasokorjauksia ja tarkistuskalibrointeja, 

mutta mittausarvojen pysyvyyteen liittyviä ongelmia ei ole kyetty ratkaisemaan.  

Kohdassa 7.2 esitettyjen laitteistojen lisäksi on perusteltua tarkastella jätevedenpuhdistamoa 

myös kokonaisuutena, jotta voidaan muodostaa käsitys sähkö- ja automaatiopositioiden vi-

kailmoitusten määrästä suhteessa muihin positioihin. Kuvassa 13 on esitetty koko jäteveden-

puhdistamon kattava Pareto-analyysi. Tarkasteluajanjaksolla jätevedenpuhdistamon kaikki 

laitteet aiheuttivat yhteensä 1619 vikailmoitusta. 
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Kuva 13. Jätevedenpuhdistamon usein vikaantuvat positiot. Palkkikaaviot esittävät vikailmoitusten lukumää-

rää aikavälillä 01/2016–11/2021. Viivakaaviolla on esitetty vikailmoitusten suhteellinen osuus kumulatiivisena 

summana. Kuvassa esitetyt 20 positiota aiheuttivat tarkasteluajanjaksolla yhteensä 599 vikailmoitusta.  

Kuvan 13 perusteella havaitaan, että esitetyt 20 positiota aiheuttavat noin 37 %:a kaikista 

jätevedenpuhdistamon vikailmoituksista. Pareton periaatteen toteutumista ei ole mielekästä 

analysoida tässä kohdassa, sillä kuvaajassa esitettyjen positioiden määrä on alle 4 %:a kai-

kista jätevedenpuhdistamon positioista. Voidaan kuitenkin havaita, että aikaisemmin koh-

dassa 7.2 esitetyt sähkö- ja automaatiolaitteistot eivät ole osastotasolla tarkasteluna suurim-

pia vikailmoitusten aiheuttajia.  

Lähes 40 %:n osuudella kuvan 13 positiot ovat kuitenkin merkittävä kunnossapidon työllis-

täjä, joten kyseisten positioiden vikailmoituksiin on syytä tutustua tarkemmin, jotta ongel-

mien poistaminen tulevaisuudessa olisi mahdollista. Vikailmoituksia tarkasteltaessa havai-

taan, että kuvassa 13 esitetyt jätevedenpuhdistamon eniten vikaantuvat laitteet kärsivät usein 

mekaanisista vioista. Voidaan siis todeta, että sähkö- ja automaatiolaitteiden uusiminen ei 

yksinään ole riittävä toimenpide jätevedenpuhdistamon merkittävimpien ongelmien poista-

miseksi. Tämä on tärkeä huomio, sillä mekaanisten laitteiden uusimista ei ole suunniteltu 

toteutettavaksi tämän työn yhteydessä. Jätevedenpuhdistamon toiminnan takaamiseksi ja 

kunnossapidon työkuormituksen vähentämiseksi suositellaan jatkotutkimusta mekaaniseen 

kunnossapitoon liittyen: Mekaanisten laitteiden nykytila ja uusimistarve on kartoitettava, 

minkä lisäksi korjaavat toimenpiteet on suunniteltava ja aikataulutettava. Lisäksi mekaanis-

ten laitekokonaisuuksien uusimiseen on varauduttava myös taloudellisesti.  
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7.4.3 Kyselytutkimus kunnossapito- ja käyttöhenkilöstölle 

Aikaisemmissa kappaleissa jätevedenpuhdistamon laitekantaa ja siihen liittyviä vikoja on 

tarkasteltu lähinnä erilaisten dokumenttien sekä ERP- ja automaatiojärjestelmän tietojen pe-

rusteella. Käyttö- ja kunnossapitohenkilöstöllä on kuitenkin olennainen vaikutus jäteveden-

puhdistamon toimintaan, eikä kaikkia ongelmakohtia tai syy-seuraussuhteita välttämättä voi 

havaita pelkän dokumenttianalyysin keinoin. Lisäksi jätevedenpuhdistamolla usein työsken-

televien henkilöiden näkemykset voivat helpottaa oleellisten asioiden havaitsemista ERP-

järjestelmän suuren tietomäärän joukosta. Kyselytutkimuksen toteuttaminen katsotaan siis 

tarpeelliseksi, jotta jätevedenpuhdistamon sähkö- ja automaatiolaitteisiin liittyvät ongelma-

kohdat tulevat instrumentointilaitteiden elinkaariuusinnan yhteydessä perusteellisesti kartoi-

tettua.  

Kyselytutkimuksella pyritään kartoittaman työturvallisuuteen, prosessin toimintaan ja kun-

nossapitoon liittyviä ongelmakohtia jätevedenpuhdistamolla. Lisäksi kyselytutkimuksen 

avulla pyritään selvittämään kokemukseen perustuva laitevalmistajien sekä laitetoimittajien 

keskinäinen paremmuusjärjestys Joutsenon tehdasalueella. Laitevalmistajiin ja laitetoimitta-

jiin liittyviä tietoja on tarkoitus hyödyntää myöhemmin kohdassa 8 hankintojen kilpailutuk-

sen yhteydessä. Mikäli tiettyjen valmistajien laitteet on vuosien kokemuksen perusteella to-

dettu epäluotettaviksi tai helposti vikaantuviksi, niin kyseisten laitteiden hankkiminen elin-

kaariuusinnan yhteydessä ei välttämättä ole perusteltua. Vastaavasti myös laitetoimittajien 

tulisi kyetä tarjoamaan tehtaan toiminnan tarvitsema tekninen tuki ja asiantuntemus. Mikäli 

näin ei ole, niin laitetoimittajissa tehtävät muutokset voivat olla perusteltuja.  

Vastaajaryhmät 

Kyselytutkimus lähetettiin noin 50:lle Joutsenon tehdasalueella vakituisesti työskentelevälle 

henkilölle. Vastaajat pyrittiin valitsemaan jätevedenpuhdistamon parissa aktiivisesti työs-

kentelevien henkilöiden joukosta. Metsä Fibren henkilöstön osalta kysely lähetettiin talteen-

ottolinjan prosessioperaattoreille, laboratorion henkilökunnalle, jätevedenpuhdistamon 

osastovastaavalle sekä tehtaan kehitysinsinööreille. Botnia Mill Servicen osalta kysely lä-

hettiin sähkö- ja automaatiosuunnittelulle, talteenottolinjan sähkö- ja automaatiokunnossa-

pidon työnjohdolle, sähkö- ja automaatioasentajille, automaation kehitysinsinöörille sekä 

laitoksen luotettavuuden ja käyttövarmuuden parissa työskenteleville henkilöille. 
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Suunniteltua vastaajajoukkoa voidaan pitää työtehtävien monipuolisuuden vuoksi edusta-

vana otoksena talteenottolinjan henkilökunnasta.  

Kyselytutkimukseen vastasi 18 henkilöä, mikä on noin 35 %:a suunnitellusta vastaajajou-

kosta. Kyselyyn vastanneista henkilöistä 10 työskentelee kunnossapitoyhtiössä ja kahdeksan 

Metsä Fibren työtehtävissä. Vähäisestä vastaajamäärästä huolimatta vastauksia voidaan pi-

tää työn kannalta hyödyllisinä, sillä kyselyyn vastanneista henkilöistä lähes 90 %:a on työs-

kennellyt Joutsenon tehdasalueella vähintään viisi vuotta. Lisäksi noin 67 %:a vastaajista 

työskentelee jätevedenpuhdistamoon liittyvien asioiden parissa päivittäin tai viikoittain. 

Vastaajien voidaan siis olettaa tuntevan prosessiolosuhteet hyvin. Vastaajien jakautuminen 

eri työtehtäviin on esitetty kuvassa 14.  

 

Kuva 14. Kyselyyn vastanneiden henkilöiden työtehtävät yrityksissä. Metsä Fibren (MF) vastaajat on esitetty 

ylemmässä palkkikaaviossa ja Botnia Mill Servicen (BMS) vastaajat vastaavasti alemmassa kaaviossa.  

Kuvan 14 perusteella voidaan havaita, että kyselyyn vastanneet henkilöt työskentelevät mo-

nipuolisesti jätevedenpuhdistamon toimintaan liittyvien asioiden parissa. Tämä mahdollistaa 

eri ammattiryhmien näkökulmien vertailun myöhemmin tuloksia analysoitaessa. Kuvan 14 

perusteella voidaan lisäksi havaita, että tiettyjen vastaajaryhmien osalta vastausprosentti jäi 

toivottua pienemmäksi. Esimerkiksi sähkö- ja automaatioasentajista kyselyyn vastasi vain 

viisi henkilöä, joista kaksi talteenottolinjalta ja kolme kuitulinjalta. Kyselyn toteutustavasta 

johtuen sähkö- ja automaatioasentajien vastausten vähäinen määrä voi heikentää työn kan-

nalta keskeisten tulosten luotettavuutta. Tähän liittyviä seikkoja käsitellään myöhemmissä 

kappaleissa.  
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Kyselyn rakenne 

Kyselylomaketta suunniteltaessa vastaajien työtehtävien monipuolisuus oli ennalta tiedossa 

ja se pyrittiin ottamaan huomioon kyselylomakkeen rakenteessa. Jokaiselle vastaajaryhmälle 

luotiin yksilöllinen kyselylomake erityyppisten vastauksiin perustuvien sääntöjen avulla. 

Kysymysten kohdentamisella pyrittiin kartoittamaan jätevedenpuhdistamon sähkö- ja auto-

maatiolaitteisiin liittyviä seikkoja eri näkökulmista sekä nopeuttamaan kyselytutkimukseen 

vastaamista. Kysymyspatteristoon laadittiin yhteensä 42 kysymystä, joiden joukosta kulle-

kin vastaajaryhmälle esitettiin noin 10 kysymystä. Työssä käytetyn kyselylomakkeen olen-

naiset kysymykset on esitetty liitteessä 2. 

Turvallisuuteen ja tiedonkulkuun liittyvät kysymykset olivat pääsääntöisesti kaikille yhtei-

siä, mutta kunnossapitoon ja prosessiin liittyvät kysymykset pyrittiin kohdentamaan vastaa-

jan työtehtävän perusteella. Jätevedenpuhdistamon prosesseihin liittyvät kysymykset esitet-

tiin kaikille Metsä Fibren työntekijöille sekä talteenottolinjan sähkö- ja automaatiokunnos-

sapidolle. Jätevedenpuhdistamon kunnossapitoon liittyvät kysymykset esitettiin vain talteen-

ottolinjan sähkö- ja automaatiokunnossapidolle.  

Lisäksi kysymysten avulla pyrittiin tuottamaan tietoa elinkaariuusinnassa tehtävien laite- ja 

toimittajavalintojen tueksi: kysymyksillä kartoitettiin eri valmistajien instrumentointilaittei-

den ominaisuuksia, kunnossapidon helppoutta ja laitetoimittajien tehtaalle tuottamaa lisäar-

voa. Edellä mainitut seikat voivat olla merkittäviä elinkaariuusinnan kannalta, minkä lisäksi 

ne voivat vaikuttaa yhtiön toimintaan myös laajemmin kohdassa 6.3.2 esitetyllä tavalla.  

Laitteisiin liittyvät kysymykset kohdennettiin talteenotto- ja kuitulinjan sähkö- ja automaa-

tioasentajille. Pyrkimyksenä oli selvittää asentajien hyväksi havaitsemat laitevalmistajat ja 

hyödyntää tätä tietoa yhtenä hankintojen arviointikriteerinä kohdassa 8. Mikäli laitekantaa 

halutaan yhtenäistää osastotason sijasta myöhemmin myös tehdas- tai yritystasolla, niin jä-

tevedenpuhdistamolla nyt tehtävät laitehankinnat voivat vaikuttaa myös kuitulinjan toimin-

taan. Edellä mainittujen syiden vuoksi myös kuitulinjan asentajien näkemyksien kartoitta-

minen koettiin perustelluksi tämän työn yhteydessä.  

Laitetoimittajiin liittyvät kysymykset kohdennettiin erilaisia palveluita ja tuotteita hankki-

ville henkilöille. Käytännössä tämä tarkoittaa kunnossapidon työnjohtoa, sähkö- ja automaa-

tiosuunnittelun työntekijöitä sekä yrityksen hallinnon ja kehitystoiminnan parissa 
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työskenteleviä henkilöitä. Myös laitetoimittajiin liittyvää tietoa on tarkoitus hyödyntää yh-

tenä hankintojen arviointikriteerinä kohdassa 8. 

Kyselyn luotettavuus ja mahdolliset virhelähteet 

Vastauksia analysoidessa havaitaan nopeasti, että kysymysten asettelu ja kyselylomakkeen 

rakenne eivät ole olleet kaikilta osin täysin onnistuneita. Kyselylomakkeen laatiminen oli 

jatkuvaa tasapainoilua vastauksista saatavan tiedon tarkkuuden ja kyselyyn tarvittavan vas-

tausajan välillä. Vastausajan lyhentämiseksi avoimiin kysymyksiin vastaaminen ei ollut pa-

kollista, mutta tämän työn kannalta niihin vastaaminen olisi ollut suotavaa. Moni vastaajista 

jätti kuitenkin vastaamatta avoimiin kysymyksiin tai vastaukset olivat niin lyhyitä, että nii-

den perusteella ei voinut päätellä ongelmien syy-seuraussuhteita tai tarvittavia toimenpiteitä.  

Avoimia kysymyksiä hyödynnettiin erityisesti turvallisuuteen, prosessiin ja kunnossapitoon 

liittyvien pakollisten monivalinta- tai Likert-kysymysten yhteydessä. Avoimien kysymyk-

sien avulla pyrittiin keräämään tarkentavia lisätietoja alkuperäiseen kysymykseen liittyen, 

sillä monipuolisen laitekannan ja pinta-alaltaan laajan alueen vuoksi tarvittavien yksityis-

kohtien kerääminen useilla erillisillä kysymyksillä olisi ollut haastavaa. Avoimiin kysymyk-

siin vastaaminen on voitu kokea työlääksi tai vaihtoehtoisesti niihin liittyvät ohjeistukset 

ovat olleet epäselviä, minkä vuoksi vastausten laatu jäi toivottua heikommaksi. Osa avoi-

mista vastauksista oli kuitenkin erittäin laadukkaita. Tällaisten vastausten yhteyteen oli pää-

sääntöisesti kirjoitettu, että kyselyyn vastaaminen vei todellisuudessa yli kaksi kertaa kyse-

lylomakkeen ohjeissa ilmoitettua vastausaikaa kauemmin.  

Kyselylomakkeessa käytetyt säännöt vaikeuttavat vastausten tulkintaa, sillä kaikkia kysy-

myksiä ei ole esitetty kaikille vastaajille. Tämä tarkoittaa sitä, että kyselytyökalun automaat-

tisesti laskemia tunnuslukuja ja prosenttiosuuksia ei voi verrata suoraan keskenään, vaan 

lukuja tulkittaessa on muistettava, mille vastaajaryhmille kysymykset on esitetty. On esi-

merkiksi mahdollista, että vastaajien määrä vaihtelee kysymyskohtaisesti 3–18 henkilön vä-

lillä. Tästä eteenpäin kyselyn tuloksia analysoitaessa prosenttiluvut ilmoitetaan suhteessa 

kysymyksen vastaajamäärään koko kyselytutkimuksen vastaajajoukon sijasta.  

Kysymysten asettelu on paikoin epäonnistunut, sillä kysymyksistä on usein tehty liian laa-

joja. Esimerkiksi kysymys ”Oletko havainnut jätevedenpuhdistamolla työturvallisuutta vaa-

rantavia kohteita, laitteita tai toimintatapoja?” on tulkittavissa usealla eri tavalla. Jälkikäteen 

vastauksia analysoitaessa on lähes mahdotonta selvittää, miten vastaajat ovat kysymyksen 
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ymmärtäneet. Tämä pätee erityisesti siinä tilanteessa, että kysymyksen jälkeen esitettyyn 

tarkentavaan avoimeen kysymykseen ei ole vastattu.  

Turvallisuuteen liittyvät seikat ovat subjektiivisen luonteensa vuoksi haasteellisia analysoi-

tavia. Turvallisuushavaintojen osalta ilmoittamiskynnys voi vaihdella henkilöittäin, minkä 

lisäksi turvattomiin toimintatapoihin tai olosuhteisiin on mahdollista tottua. Esimerkiksi 

puolet kyselyn vastaajista ilmoitti jätevedenpuhdistamon ulkoalueiden liukkaudentorjunnan 

ja valaistuksen olevan riittämätöntä. Puolet vastaajista piti kuitenkin liukkaudentorjuntaa ja 

valaistusta riittävänä.  

Edellä mainittujen seikkojen perusteella voidaan todeta, että kyselyn toteutuksessa on ollut 

selviä puutteita. Tästä huolimatta kyselytutkimuksen tuottamia tietoja voidaan pitää työn 

kannalta riittävän laadukkaina. Vähäisen vastaajamäärän vuoksi vastauksiin liittyvien tilas-

tollisten tunnuslukujen analysointia ei koeta työn kannalta hyödylliseksi. Kyselytutkimuk-

sen perusteella kyetään identifioimaan tämän työn kannalta keskeisiä ongelmakohtia, mutta 

avoimiin kysymyksiin liittyvien vastausten luonteen vuoksi tarvittavia korjaustoimenpiteitä 

ei voida esittää kaikkien laitteiden osalta.  

Kyselytutkimuksen keskeiset tulokset – turvallisuus 

Turvallisuuteen liittyvät kysymykset esitettiin jätevedenpuhdistamolla päivittäin, viikoittain 

tai muutamia kertoja kuukaudessa työskenteleville Metsä Fibren henkilöille, talteenottolin-

jan sähkö- ja automaatioasentajille, talteenottolinjan sähkö- ja automaatiokunnossapidon 

työnjohdolle ja BMS:n toimistotyöntekijöille. Yleisesti ottaen kyselyyn vastanneet henkilöt 

eivät olleet havainneet sähkö- ja automaatiolaitteisiin liittyviä merkittäviä turvallisuuspuut-

teita. Havaitut ongelmat liittyivät lähinnä mittauskoppeihin kerääntyviin ylimääräisiin ro-

muihin sekä ympäristöolosuhteiden aiheuttamaan kulkutasojen syöpymiseen. Edellä maini-

tut seikat on kuitenkin havaittu jo aikaisemmin, ja niille on suunniteltu korjaavat toimenpi-

teet.    

Enemmistö kyselyyn vastanneista piti jätevedenpuhdistamon prosessin turvallistamiseen 

liittyviä käytäntöjä selkeinä. Enemmistö kyselyn vastaajista ei ollut havainnut toistuvasti 

pois prosessista purettavia laitteita tai näihin liittyviä turvallisuutta vaarantavia seikkoja.  

Kyselytutkimuksen keskeiset tulokset – prosessi 
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Prosessin toimintaan liittyvät kysymykset esitettiin jätevedenpuhdistamolla päivittäin, vii-

koittain tai muutamia kertoja kuukaudessa työskenteleville Metsä Fibren henkilöille, talteen-

ottolinjan sähkö- ja automaatioasentajille, talteenottolinjan sähkö- ja automaatiokunnossa-

pidon työnjohdolle ja BMS:n toimistotyöntekijöille. Edellä mainittuihin vastaajaryhmiin 

kuuluvia vastaajia oli yhteensä 13, joista 77 %:a on havainnut jätevedenpuhdistamolla toi-

mimattomia, usein vikaantuvia tai turhia hälytyksiä aiheuttavia laitteita.  

Vastaajien havaitsemat ongelmakohdat liittyvät esimerkiksi rikkivedylle alttiina olevien lait-

teiden toimintaan, sähkömekaanisiin laitekokonaisuuksiin, automaatiojärjestelmään asetet-

tuihin hälytysrajoihin sekä erityisesti neutraloinnin pH-anturien nopeaan likaantumiseen ja 

jatkuvaan kunnossapidon tarpeeseen. Näitä seikkoja ei käsitellä tarkemmin tässä opinnäyte-

työssä. 

Lisäksi 62 %:a vastaajista on havainnut jätevedenpuhdistamolla laitteita, jotka eivät toimi 

suunnitellulla tavalla poikkeustilanteissa, kuten esimerkiksi vuosihuoltoseisakin yhteydessä. 

Vastausten perusteella ongelmia on esimerkiksi eräiden pumppujen kapasiteetin riittävyy-

dessä sekä virtaus- ja kiintoainemittausten toiminnassa. Neutraloinnin pH-mittausten toi-

minta ja niihin liittyvät ongelmat korostuvat vastauksissa toistamiseen.  

Kyselytutkimuksen tulokset tukevat kohdassa 7.4.2 esitettyjä havaintoja erityisesti neutra-

loinnin pH-mittausten osalta. Kunnossapidon työkuorman ja kunnossapitokustannuksien vä-

hentämiseksi sekä prosessin toiminnan parantamiseksi neutraloinnin pH-mittauksien osalta 

suositellaan kehitys- tai muutostoimenpiteitä. Mittalaitteiden toimintaa voitaisiin mahdolli-

sesti parantaa esimerkiksi harkinnassa olevan suodosnäytteenottimen ja läpivirtausastian 

avulla. Muita mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja voisivat olla esimerkiksi neutralointialtaa-

seen asennettavat sekoittimet tai neutraloinnin pH-säädön toiminnan parantaminen.  

Sekoittimien avulla voitaisiin parantaa neutraloinnissa käytettävien kemikaalien sekoittu-

mista ja näin ollen parantaa jäteveden homogeenisuutta ennen pH-mittauksia. Neutraloinnin 

pH-säädön toiminnan parantamisella tarkoitetaan kenttälaitteisiin, kuten kalkin annostelijoi-

hin, tai varsinaiseen säätörakenteeseen tehtäviä muutoksia, joiden tavoitteena on parantaa 

kemikaalien annostelun tarkkuutta tai nopeutta.  

Enemmistö vastaajista ei ollut havainnut kunnossapidon tai käyttötoiminnan kannalta han-

kalasti luokse päästäviin paikkoihin sijoitettuja laitteita. Osa vastaajista oli kuitenkin mai-

ninnut BCTMP:n varoaltaan pinnankorkeuden mittauksen sijaitsevan hankalassa paikassa. 
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Kyseinen mittaus sijaitsee varoaltaan reunalla, eikä pinnanmittauksessa käytettävän anturin 

vaihtaminen onnistu helposti edes altaan ollessa tyhjä.  

Kyselytutkimuksen keskeiset tulokset – kunnossapito 

Jätevedenpuhdistamon kunnossapitoon liittyvät seikat esitettiin talteenottolinjan sähkö- ja 

automaatiokunnossapidolle. Instrumentointilaitevalmistajien arviointiin liittyvät kysymyk-

set esitettiin sekä talteenottolinjan että kuitulinjan sähkö- ja automaatioasentajille kattavam-

man otoskoon saavuttamiseksi. Kuitulinjan sähkö- ja automaatioasentajien kokemuksilla voi 

olla suuri merkitys jätevedenpuhdistamon laitekantaa ja varaosanimikkeitä yhtenäistettä-

essä, sillä yksittäisten osastojen laitekannassa tehtävät muutokset voivat vaikuttaa myöhem-

min myös muiden osastojen toimintaan kohdassa 6.3.2 esitetyllä tavalla. Laitetoimittajien 

arviointiin liittyvät kysymykset esitettiin talteenottolinjan sähkö- ja automaatiokunnossapi-

don työnjohdolle sekä muille BMS:n toimistotyöntekijöille.  

Osa jätevedenpuhdistamon laitteista on erityisen tärkeitä puhdistusprosessin toiminnan ja 

ympäristön suojelun kannalta. Edellä mainituista syistä johtuen yllättävien laiterikkojen 

määrä tulisi pyrkiä minimoimaan, eikä laitteiden mahdollinen vikaantuminen saa merkittä-

västi häiritä prosessin toimintaa. Jätevedenpuhdistamon toiminnan kannalta kriittisten lait-

teiden vikaantumisesta aiheutuvia seurauksia voidaan pienentää esimerkiksi laitteiden kah-

dentamisella tai asentamalla laitteet siten, että niiden korjaaminen on helppoa ja nopeaa. 

Aiheen tärkeyden vuoksi kyseisten laitteiden ajon aikaisia kunnossapitomahdollisuuksia sel-

vitettiin erillisen kysymyksen avulla. Kyselyn vastaajat kokivat kunnossapidon kannalta on-

gelmallisiksi kohteiksi erityisesti jätevedenpuhdistamon altaiden kaavinkoneistot sekä eräät 

johtokyky- ja pinnankorkeusmittaukset. 

Laitevalmistajien arvioinnissa keskityttiin ainoastaan pH:n ja paineen mittaamiseen tarkoi-

tettujen laitteiden tarkasteluun, sillä kyseiset laitetyypit ovat kohdan 7.3.2 perusteella jäte-

vedenpuhdistamon instrumentointien elinkaariuusinnan ja yhtiön kannalta kokonaisuutena 

merkittävässä asemassa. Kunnossapitoasentajia pyydettiin arvioimaan eri laitevalmistajien 

tuotteita ja niihin liittyviä ominaisuuksia viisiportaisella Likert-asteikolla (1 = täysin eri 

mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä). Kyselylomakkeessa käytetyt 

väittämät laadittiin universaaleiksi, jotta niitä voitiin hyödyntää molempien mittalaitetyyp-

pien arvioinnissa. Kyselytutkimuksen avulla arvioitavat laitetoimittajat valittiin kohdassa 

7.3.1 esitetyn Metsä Fibren tehtaiden varaosa-analyysin perusteella: tarkasteltavaksi 
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valittuja pH-laitevalmistajia oli yhteensä neljä ja painelähettimiä valmistavia yrityksiä vas-

taavasti kuusi.  

Osa yrityksistä valmistaa sekä pH:n että paineen mittaamiseen tarkoitettuja laitteita, mutta 

selvyyden vuoksi molemmat laitetyypit käsiteltiin erillisissä kysymyksissä. Tämä mahdol-

listaa laitetoimittajien ja erilaisten laitetyyppien luotettavan vertailun, sillä saman valmista-

jan eri tuoteryhmien tuotteet voivat erota toisistaan huomattavasti. On esimerkiksi mahdol-

lista, että laitevalmistajat ovat panostaneet tai erikoistuneet tiettyihin tuotteisiin, jolloin val-

mistajan kannalta toisarvoiset tuotteet voivat olla ominaisuuksiltaan huomattavan rajoittu-

neita, eivätkä ne näin ollen välttämättä palvele loppukäyttäjän tarpeita riittävän hyvin.  

Väittämien avulla kartoitettiin laitevalmistajien tuotteiden yleistä laatutasoa, ominaisuuksia 

sekä asennuksen, käyttöönoton, kunnossapidon ja kalibrointien helppoutta. Väittämistä py-

rittiin laatimaan neutraaleja siten, että suurin numeroarvosana ilmaisee vastaajan tyytyväi-

syyttä laitteisiin ja pienin numeroarvosana vastaavasti kuvaa tyytymättömyyttä. Jokaista lai-

tevalmistajan laitetyyppiä kohti esitettiin yhteensä viisi vakioitua väittämää. Kaikki talteen-

otto- ja kuitulinjan sähkö/automaatioasentajat eivät vastanneet kyselyyn, joten seuraavaksi 

esitettäviä tuloksia ei välttämättä voida käyttää elinkaariuusintaan liittyvien tarjousten arvi-

oimisessa aikaisemmin suunnitellulla tavalla. Tuloksien perusteella voidaan kuitenkin alus-

tavasti päätellä, mitkä laitevalmistajat ovat kunnossapidolle tuttuja ja millaisten laitevalmis-

tajien tuotteet on koettu toimiviksi sekä laadukkaiksi.   

Kuvassa 15 on esitetty kunnossapitoasentajien vastaukset pH-mittalaitevalmistajien osalta. 

Laitevalmistajien arviointiin liittyvät seikat voivat olla tiettyjen tahojen kannalta epäedulli-

sia, joten laitevalmistajia ei käsitellä tässä työssä yritysten oikeilla nimillä. Sen sijaan laite-

valmistajat numeroidaan satunnaisessa järjestyksessä. 
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Kuva 15. Kunnossapitoasentajien vastausten jakautuminen eri arvosanoihin pH-mittalaitevalmistajien osalta. 

Arvioinnissa käytettiin viisiportaista Likert-asteikkoa. ’EOS’ tarkoittaa, ettei vastaajalla ollut aikaisempaa ko-

kemusta kyseisen laitevalmistajan tuotteista tai hänellä ei ollut mielipidettä esitetyn väittämän osalta. Alle 8 

%:n suuruisia osuuksia ei ole merkitty kuvaan, mutta ne on huomioitu laitevalmistajien pisteytyksessä. 

Jokaisen laitevalmistajan pH-mittalaitteisiin liittyen esitettiin yhteensä viisi väittämää. 

Kaikki väittämät olivat painoarvoltaan yhtä suuria, joten vastauksien lukumäärä laskettiin 

arvosanoittain yhteen. Laitevalmistajien arviointiin liittyviin kysymyksiin vastasi yhteensä 

viisi henkilöä. Tällöin suurin mahdollinen yhteenlaskettu vastausten lukumäärä yhtä arvosa-

naa kohti on 25 edellyttäen, että kaikki vastaajat olisivat vastanneet jokaiseen väittämään 

samalla tavalla. Kuvassa 15 esitetyt suhteelliset osuudet on laskettu jakamalla jokaisen ar-

vosanan yhteenlaskettu vastausten lukumäärä suurimmalla mahdollisella vastausten luku-

määrällä.  

Kuvan 15 perusteella voidaan havaita, että aikaisemmin tarkasteltavaksi valittujen pH-mit-

talaitevalmistajien tuotteet ovat kyselyyn vastanneille kunnossapitoasentajille pääosin tut-

tuja, sillä EOS-vastausvaihtoehdon osuus kaikista vastauksista on merkistä riippuen vain 20 

%:a tai vähemmän. Lisäksi kuvan 15 perusteella voidaan havaita, että pH-mittalaitevalmis-

tajien tuotteet saivat kunnossapitoasentajilta yleisesti ottaen hyviä arvosanoja, sillä suurin 

osa vastauksista painottuu arvosanoihin 3–5.  

Kuvan 15 perusteella on mahdollista määrittää laitevalmistajien keskinäinen järjestys. Jo-

kaiselle merkille laskettiin vastausten suhteellisen osuuden perusteella painotettu keskiarvo. 



74 

 

EOS-vastausvaihtoehto jätetiin huomioimatta keskiarvoa laskettaessa, koska numeerisen ar-

vosanan määrittäminen kyseiselle vastausvaihtoehdolle on haastavaa. Painotettu keskiarvo 

on kuitenkin luotettava mittari, mikäli EOS-vaihtoehdon osuus kaikista vastauksista ei ole 

suuri. Kyselyn tulosten perusteella määritetty pH-mittalaitevalmistajien paremmuusjärjestys 

on seuraavanlainen:  

• Merkki 3: painotettu keskiarvo 4,25 

• Merkki 1: painotettu keskiarvo 3,58 

• Merkki 2: painotettu keskiarvo 3,52 

• Merkki 4: painotettu keskiarvo 3,32 

Painelähettimien osalta laitevalmistajien keskinäinen järjestys selvitettiin samojen väittä-

mien avulla. Arvioitavia painelähetinvalmistajia oli varastonimikkeiden määrästä ja laadusta 

johtuen pH-mittalaitevalmistajia enemmän. Osa pH-mittalaitteita valmistavista yrityksistä 

valmistaa lisäksi myös painelähettimiä, mutta selkeyden vuoksi jokainen painelähetinval-

mistaja on nimetty kuvasta 15 poikkeavalla juoksevalla numeroinnilla. Kunnossapitoasenta-

jien vastaukset painelähetinvalmistajien osalta on esitetty kuvassa 16. 

 

Kuva 16. Kunnossapitoasentajien vastausten jakautuminen eri arvosanoihin painelähetinvalmistajien osalta. 

Arvioinnissa käytettiin viisiportaista Likert-asteikkoa. ’EOS’ tarkoittaa, ettei vastaajalla ollut aikaisempaa ko-

kemusta kyseisen laitevalmistajan tuotteista tai hänellä ei ollut mielipidettä esitetyn väittämän osalta. Alle 8 

%:n suuruisia osuuksia ei ole merkitty kuvaan, mutta ne on huomioitu laitevalmistajien pisteytyksessä. 
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Kuvassa 16 esitetyt tiedot on laskettu pH-mittalaitteiden kanssa identtisellä tavalla. Myös 

laitevalmistajien arviointiin käytetyt väittämät olivat samoja. Kuvan 16 perusteella voidaan 

selvästi havaita, että painelähettimet eivät olleet kyselyyn vastanneille kunnossapitoasenta-

jille yhtä tuttuja kuin pH-mittalaitteet. Kuvassa 16 korostuu kolme laitevalmistajaa, joiden 

tuotteista enemmistöllä vastaajista oli aikaisempaa kokemusta: Merkki 10, Merkki 8 ja 

Merkki 6.  

EOS-vastausten suuri määrä voi johtua esimerkiksi talteenotto- ja kuitulinjan erilaisesta ikä- 

ja laiterakenteesta: tehtaan prosessien kehittäminen on tapahtunut useissa eri vaiheissa, eikä 

kaikkia laitekokonaisuuksia ole hankittu samaan aikaan. Osa painelähettimistä on voinut 

päätyä tehtaalle tietyn laitekokonaisuuden tai laitetoimituksen mukana, eikä vastaavia jär-

jestelyitä välttämättä ole millään muulla osastolla. Kunnossapidon kiertävien vastuualueiden 

sekä talteenotto- ja kuitulinjojen erilaisuuden vuoksi on todennäköistä, ettei kaikilla kunnos-

sapitoasentajilla ole kattavaa kokemusta kaikista painelähetinvalmistajista ja laitteiden omi-

naisuuksista.  

EOS-vastausten suuri määrä heikentää osaltaan tulosten luotettavuutta, mutta aiemmin tar-

kasteltavaksi valittujen laitevalmistajien joukossa on kuitenkin kolme yritystä, joiden koh-

dalla tuloksia voidaan pitää riittävän luotettavina tämän työn tavoitteisiin nähden. Painelä-

hetinvalmistajien keskinäinen paremmuusjärjestys määritettiin laskemalla painotettu kes-

kiarvo pH-mittalaitevalmistajia vastaavalla tavalla. Kyselyn tulosten perusteella määritetty 

painelähetinvalmistajien järjestys on seuraavanlainen: 

• Merkki 8: painotettu keskiarvo 4,32 

• Merkki 10: painotettu keskiarvo 3,90 

• Merkki 7: painotettu keskiarvo 3,90* 

• Merkki 5: painotettu keskiarvo 3,70* 

• Merkki 9: painotettu keskiarvo 3,50* 

• Merkki 6: painotettu keskiarvo 2,87 

 

Asteriskilla merkittyihin tuloksiin on kuitenkin syytä suhtautua varauksella, sillä 60 %:lla 

vastaajista ei ollut aikaisempaa kokemusta kyseisistä laitevalmistajista. Parhaat pisteet saa-

nut Merkki 8 erottuu kuitenkin selkeästi muista valmistajista, sillä kuvan 16 perusteella ky-

seinen laitevalmistaja on ainoa yritys, jonka tuotteista kaikilla vastaajilla on aikaisempaa 
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kokemusta. Toisessa ääripäässä Merkki 6 on puolestaan joukon ainoa painelähetinvalmis-

taja, jolle annettiin matalia arvosanoja 1–2.  

Tuloksia analysoitaessa on kuitenkin syytä muistaa, että kyselyn tulokset sekä pH:n että pai-

neen mittaamiseen tarkoitettujen laitteiden osalta pohjautuvat aikaisempaan kokemukseen 

asennetuista laitteista, eivätkä tulokset näin ollen välttämättä kuvaa hyvin laitevalmistajien 

uusien laitteiden nykytilannetta. Edellä mainittu tilanne pätee erityisesti silloin, jos asennetut 

laitteet ovat yli 10 vuotta vanhoja. Lisäksi on mahdollista, että tietyn laitevalmistajan laitteet 

tarvitsevat muita enemmän kunnossapitoa esimerkiksi vääränlaisen mittausyhteen tai mui-

den laitevalmistajasta riippumattomien seikkojen vuoksi.  

Toimistossa työskenteleviä BMS:n työntekijöitä pyydettiin arvioimaan laitevalmistajien ja 

laitteiden ominaisuuksien sijasta laitetoimittajien ammattitaitoa, palveluiden laatua ja laite-

toimittajien tehtaalle tuottamaa lisäarvoa. Laitetoimittajilla tarkoitetaan tässä työssä lähinnä 

laitevalmistajien tuotteita ja niihin liittyviä palveluita myyviä organisaatioita. Joissain ta-

pauksissa laitevalmistaja huolehtii itse omien tuotteidensa myynnistä, mutta useimmiten lai-

tetoimittajat toimivat tiettyjen laitevalmistajien valtuutettuina edustajina.  

Laitetoimittajien arvioinnissa hyödynnettiin myös viisiportaista Likert-asteikkoa, mutta käy-

tetyt väittämät olivat erilaisia kuin laitevalmistajien arvioinnissa. Väittämiä oli yhteensä viisi 

kappaletta, ja kaikkien väittämien painoarvo oli yhtä suuri. Yhteensä neljä BMS:n toimisto-

työntekijää vastasi laitetoimittajia käsitteleviin kysymyksiin. Laitetoimittajiin liittyvät tulok-

set on esitetty kuvassa 17. Laitetoimittajien nimeämiskäytännöt ovat identtiset kohdan 6.3.3 

kanssa. 
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Kuva 17. Toimistotyöntekijöiden vastausten jakautuminen eri arvosanoihin laitetoimittajien osalta. Arvioin-

nissa käytettiin viisiportaista Likert-asteikkoa. ’EOS’ tarkoittaa, ettei vastaajalla ollut aikaisempaa kokemusta 

kyseisestä laitetoimittajasta tai hänellä ei ollut mielipidettä esitetyn väittämän osalta. Alle 8 %:n suuruisia 

osuuksia ei ole merkitty kuvaan, mutta ne on huomioitu laitetoimittajien pisteytyksessä. 

Kuvan 17 perusteella voidaan havaita, että laitetoimittajien osalta erot eivät ole yhtä suuria 

kuin laitevalmistajien kohdalla. Laitetoimittajat saivat pääasiassa hyviä arvosanoja, sillä 

suurin osa vastauksista painottuu arvosanoihin 4 ja 5. Kaikki toimistotyöntekijät eivät vas-

tanneet kyselyyn, mutta tuloksia voidaan kuitenkin pitää työtehtäviin ja henkilömäärään suh-

teutettuna kattavampina kuin kunnossapitoasentajien vastauksia.  

Laitetoimittajien keskinäinen järjestys voidaan selvittää laskemalla painotettu keskiarvo. 

Laitevalmistajista poiketen on huomioitava, että vastaajien määrä on pienempi. Tällöin suu-

rin mahdollinen vastausten lukumäärä yhtä arvosanaa kohti on 20. Muutoin laitetoimittajien 

painotettu keskiarvo on laskettu samalla tavalla kuin laitevalmistajien kohdalla. Kyselyn tu-

losten perusteella määritetty laitetoimittajien keskinäinen järjestys on seuraavanlainen: 

• Yritys 7: painotettu keskiarvo 4,73 

• Yritys 5: painotettu keskiarvo 4,55 

• Yritys 4: painotettu keskiarvo 4,40 

• Yritys 2: painotettu keskiarvo 4,20 

• Yritys 3: painotettu keskiarvo 4,15 

• Yritys 6: painotettu keskiarvo 4,00 
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Laitetoimittajien pisteytyksen perusteella voidaan havaita, että aikaisemmin kohdassa 6.3.3 

esitetyt liikevaihdoltaan pienimmät yritykset saivat tehtaan henkilöstöltä parhaimmat pis-

teet. Hankintojen kilpailutuksessa on kuitenkin syytä pyrkiä huomioimaan myös kohdassa 

6.3.3 esitetyt yritysten taloudellisia tietoja koskevat havainnot sekä kuvissa 15 ja 16 esitetyt 

kunnossapitoasentajien näkemykset.  

Kyselytutkimukseen liittyvät muut havainnot 

Kyselytutkimuksen lopuksi vastaajia pyydettiin arvioimaan tehdasalueella toimivien yritys-

ten välisen tiedonkulun ja kommunikaation riittävyyttä, oikea-aikaisuutta ja sujuvuutta. 

Tämä kysymys esitettiin kaikille kyselyn vastaajille työtehtävästä ja jätevedenpuhdistamoon 

liittyvästä kokemusta riippumatta. Kyselyyn vastanneiden 18 henkilön vastausten keskiarvo 

oli 3,1 viisiportaisella Likert-asteikolla, jossa arvosana 5 on paras mahdollinen. Vastaajat 

olivat havainneet eräitä kommunikaatioon liittyviä ongelmakohtia, mutta niitä ei käsitellä 

tarkemmin tässä työssä.  

Kyselylomakkeen lopussa vastaajille tarjottiin mahdollisuus jättää vapaamuotoista pa-

lautetta esimerkiksi kyselylomakkeen toimintaan tai kysymysten asetteluun liittyen. Saa-

dusta palautteesta kävi ilmi, että joidenkin vastaajien mielestä kyselylomakkeen täyttämi-

seen meni yli kaksi kertaa arvioitua kauemmin. Toisaalta osa vastaajista oli kokenut, ettei 

kyselylomakkeella onnistuttu kartoittamaan kaikkia jätevedenpuhdistamon kannalta ajan-

kohtaisia ongelmakohtia, koska kyselylomakkeella olleiden kysymysten määrä oli liian 

pieni. Edellä kuvatut huomiot ovat sinänsä odotettuja, koska kyselyllä saatavien tietojen 

tarkkuuden ja vastaamiseen kuluvan ajan välinen mahdollinen ristiriita oli tiedossa jo kyse-

lylomaketta laadittaessa.  

Palautteen yhteydessä eräs esiin noussut kommentti on kuitenkin erittäin hyödyllinen tätä 

työtä ajatellen: vastauksesta kävi ilmi, että jätevedenpuhdistamon I/O:n määrä on paikoin 

riittämätön, eikä uusien instrumentointilaitteiden lisääminen ole enää mahdollista. Tämä ha-

vainto ei välttämättä olisi tullut ilmi, mikäli tehtaan henkilökunnalle suunnattua kyselytutki-

musta ei olisi toteutettu tämän työn yhteydessä. Riittävän ajoissa esiin noussut ongelmakohta 

voidaan kuitenkin korjata tai ratkaista tässä työssä myöhemmin tehtävillä laitevalinnoilla.  

Tämän kenttälaitteisiin keskittyvän opinnäytetyön rinnalla on suunniteltu ja valmisteltu sa-

manaikaisesti tehtaan jätevedenpuhdistamon I/O-uusintaan liittyvää projektia, joten I/O:n 

nykytilanne ja tähän mennessä suunnitellut toimenpiteet varmistettiin erikseen tehtaan 



79 

 

sähkö- ja automaatioprojekteista vastaavalta henkilöltä, jotta päällekkäisiltä ratkaisuilta voi-

taisiin välttyä. Keskustelun perusteella voidaan todeta, että suunnitteilla oleva jätevedenpuh-

distamon I/O-uusinta ei helpota uusien laitteiden lisäämistä tulevaisuudessa, mutta varsinai-

nen ongelma on kuitenkin I/O:n sijasta ristikytkentätiloihin menevissä runkokaapeleissa. Jä-

tevedenpuhdistamolla on edelleen vapaita I/O-kanavia tai -kortteja, mutta maahan kaivettu-

jen runkokaapeleiden kaikki johtimet on käytetty, eikä olemassa olevissa kaapeleissa ole 

enää laajennusvaraa (Smal, 2021).  

Mikäli jätevedenpuhdistamon instrumentointilaitteiden määrää tai muita sähköisiä toimin-

nallisuuksia haluttaisiin tulevaisuudessa lisätä, niin olemassa olevilla järjestelmillä se edel-

lyttää käytännössä uusien kaapeleiden kaivamista maahan. Aikaisemmin asennetut maakaa-

pelit voivat kuitenkin vaurioitua kaivuutöiden yhteydessä, eikä vaurioituneiden kaapeleiden 

korjaaminen välttämättä onnistu helposti tai nopeasti, joten tarpeettomia kaivuutöitä olisi 

hyvä välttää. Ratkaisuehdotus ilmi tulleeseen ongelmaan on esitetty kohdassa 8.2. 
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8 Hankintojen kilpailutus 

Hankittavien tuotteiden ja tarjousten arviointia pidettiin etukäteen haasteellisena tehtävänä, 

sillä kohdassa 7.3.2 esitettyjen laitetoimittajien tuotevalikoimat eroavat huomattavasti toi-

sistaan. Jätevedenpuhdistamolla tarvittavat mittaukset on mahdollista toteuttaa kohdan 5.1 

havaintojen perusteella usealla eri tavalla ja erityyppisillä laitteilla, joiden tekniset ominai-

suudet ja hintataso eivät välttämättä ole suoraan vertailukelpoisia keskenään. Lisäksi on 

mahdollista, että yritysten tarjoukset eivät ole täydellisiä: tarjouksista voi inhimillisen vir-

heen seurauksena puuttua keskeisiä komponentteja tai asennustarvikkeita, mutta toisaalta 

virheitä voidaan tehdä myös tietoisesti esimerkiksi tarjouksen kokonaishinnan laskemiseksi 

näennäisesti kilpailijan hintatasoa alemmaksi. Edellä mainittujen syiden vuoksi laitteita ei 

voi valita pelkän hinnan perusteella, vaan sen sijaan on tarkasteltava kokonaisuutta ja huo-

mioitava tarjottujen laitteiden soveltuvuus prosessiolosuhteisiin. 

Tarjouksien arvioimista varten laadittiin vakioitu arviointimatriisi, jonka avulla laitetoimit-

tajien teknisesti erilaiset tarjoukset oli tarkoitus saattaa keskenään vertailtavaan muotoon. 

Arviointikriteereinä suunniteltiin käytettäväksi tarjousprosessiin liittyviä seikkoja, tarjottu-

jen tuotteiden teknistä soveltuvuutta, laitteiden aiheuttamia muutoksia prosessin käyttövar-

muuteen ja kunnossapidon toimintaan, varaosien toimitusvarmuutta, tarjoavan yrityksen ja 

laitevalmistajan sitoutumista kestävän kehityksen mukaiseen liiketoimintaan, toimittajasuh-

teeseen ja toimittajien taloudellisiin tietoihin liittyviä seikkoja sekä tarjouksen kokonaishin-

taa. Myös kohdassa 7.4.3 esitettyjä kyselytutkimuksen tuloksia oli tarkoitus hyödyntää tar-

jousten arvioinnissa.  

Edellä mainittujen arviointikriteereiden perusteella voidaan havaita, että tässä työssä aikai-

semmin esitetyillä seikoilla oli tarkoitus olla keskeinen rooli hankintojen kilpailutuksessa. 

Opinnäytetyön avulla on pyritty löytämään tehtaan toimintaa tukevia ja tehtaalle lisäarvoa 

tuottavia kokonaisvaltaisia ratkaisuja pelkkien laitteiden hankkimisen sijasta. Kaikki tässä 

työssä käsitellyt laitetoimittajat on haluttu nähdä ulkopuolisten myyntiorganisaatioiden si-

jasta tehtaan strategisina kumppaneina, jotka tukevat tehdasalueen yritysten toimintaa kai-

kissa tilanteissa hankittavien laitteiden koko elinkaaren ajan. 
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Laitetoimittajien jättämät tarjoukset eivät kuitenkaan täysin vastanneet odotuksia, joten laa-

dittua arviointimatriisia ei voida hyödyntää tässä työssä suunnitellulla tavalla. Tarjouksien 

yksityiskohtaisen vertailun ja pisteytyksen sijaan tässä osiossa esitetään yleiset arviointikri-

teerit ja perustelut suunnitelluille toimenpiteille, sillä ne ovat työssä aikaisemmin tehtyjen 

ratkaisujen ymmärtämisen kannalta oleellisia. Lisäksi käsitellään opinnäytetyöhön liittyviä 

rajoitteita yleisellä tasolla ja esitetään ratkaisumalli jätevedenpuhdistamon instrumentointien 

elinkaariuusinnan toteuttamiseksi.  

 

8.1 Opinnäytetyöhön liittyvät ongelmakohdat 

Hankintojen kilpailutus opinnäytetyön yhteydessä osoittautui haasteelliseksi, eikä kaikkiin 

tutkimuskysymyksiin kyetä vastaamaan työn perusteella. Opinnäytetyön ongelmakohdat 

liittyvät esimerkiksi eri tahojen väliseen kommunikaatioon – tai sen puutteeseen –, tarjous-

pyyntöjen määrittelyyn sekä laitetoimittajilta saatujen tarjousten laatuun. Edellä mainituista 

ongelmakohdista huolimatta työn perusteella voidaan kuitenkin esittää alustavia suosituksia 

tehtaan ja kunnossapidon toiminnan kehittämiseksi, mutta opinnäytetyöhön liittyvät rajoit-

teet ja niiden vaikutus on hyvä tiedostaa.   

Kilpailutus ja tarjouspyyntöjen määrittely 

Tarjouspyyntöjen määrittely toteutettiin kohdassa 7.3.2 esitetyllä tavalla, mutta tarjouspyyn-

töjen lähettämisen jälkeen hanke lähti etenemään nopeasti ja osin työn tekijän tietämättä 

epäedulliseen suuntaan. Laitetoimittajat suhtautuivat paikoitellen epäluuloisesti opinnäyte-

työn yhteydessä lähetettyihin tarjouspyyntöihin, minkä lisäksi osa yrityksistä päätti ohittaa 

kokonaan opinnäytetyön tekijän ja keskustella asioista suoraan tehtaan edustajien kanssa. 

Kuvassa 18 on esitetty, miten tarjouspyyntöihin ja hankkeeseen liittyvää oleellista informaa-

tiota alkoi virrata opinnäytetyön ohi.  
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Kuva 18. Informaation toteutuneet kulkureitit opinnäytetyössä. Oranssi nuoli kuvaa opinnäytetyön ulkopuo-

lella tapahtunutta tiedonvaihtoa, jonka määrästä ja laadusta ei ole tarkkaa tietoa.   

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että opinnäytetyön ohittaminen saattoi nopeuttaa tarjousten 

laatimista ja prosessiin parhaiten soveltuvien laitteiden valitsemista, mutta toisaalta se myös 

vaikeuttaa tarjousten arvioimista ja suositusten esittämistä tämän työn yhteydessä. Laitetoi-

mittajien ja tehtaan edustajien välillä käydyistä keskusteluista ei ole tarkkaa tietoa, eikä kes-

kusteluiden vaikutuksia tarjousten sisältöön tai laitevalintoihin näin ollen voi arvioida luo-

tettavasti. Lisäksi on mahdollista, että laitetoimittajien ja tehtaan edustajien välillä käydyt 

keskustelut eivät todellisuudessa edusta kaikkien kohdassa 7.3.2 esitettyjen henkilöiden mie-

lipiteitä.  

Kommunikaatioon ja tiedonkulkuun liittyvien ongelmien vuoksi on mahdollista, että tämän 

opinnäytetyön yhteydessä lähetettyjä tarjouspyyntöjä ja niihin liittyviä vaatimuksia tai taus-

tatietoja on muutettu jälkikäteen työn tekijän tietämättä. Lähetetyt tarjouspyynnöt eivät vält-

tämättä olleet alalle tyypillisiä, mutta kaikkiin esitettyihin kysymyksiin olisi tarvittu vastaus 

laitetoimittajilta, jotta tehtaan nykyisiin toimintamalleihin olisi voitu esittää perusteltuja ke-

hitysehdotuksia. Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli tarkastella asioita uusista näkökul-

mista ja tuorein silmin, mutta mikäli hankintojen lähtötietoja on oleellisesti muutettu, niin 

Toimittajat

Opinnäytetyö

Nykyinen laitekanta
 (osasto-, tehdas- ja yritystaso)

Kyselytutkimus

Varastointi

Investointiprojektin 
hyväksyntä

ERP- ja automaatiojärjestelmän 
tiedot + kenttätutkimus

Hankkeen alustava 
määrittely $

Toimittajien 
taloustiedot

Hankkeeseen liittyvät lisätiedot
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tätä tavoitetta ei kyetä täyttämään. Tutut ja turvalliset toimintatavat ovat helppoutensa vuoksi 

houkuttelevia, mutta organisaation ja toimintatapojen kehittämisen kannalta haasteellisia.   

On myös hyvä huomata, että hankintojen kilpailutukseen liittyy lukuisia ei-teknisiä seikkoja, 

joiden merkitys voi kokonaisuutena olla laitteiden ominaisuuksia ja teknistä yhteensopi-

vuutta suurempi. Hankinnan taustalla olevien ihmisten henkilökemioiden yhteensopivuus ja 

muut psykologiset tekijät voivat vaikuttaa hankintaprosessiin merkittävästi, mutta näiden 

seikkojen vaikutuksia on vaikea arvioida täsmällisesti. Laitetoimittajien ja tehtaan edustajien 

välillä käydyt keskustelut ovat kuitenkin voineet parantaa tai vaihtoehtoisesti heikentää 

opinnäytetyön onnistumismahdollisuuksia merkittävästi.  

Tarjouksien sisältö 

Tarjousten perusteellista arviointia ei voi tehdä tämän työn yhteydessä, sillä kaikki yritykset 

eivät jättäneet tarjouksia pyydetyistä laitteista määräaikaan mennessä. Laitetoimittajille tar-

jottiin toinen mahdollisuus jatkamalla määräaikaa muutamilla viikoilla, mutta laitetoimitta-

jien lupauksista huolimatta tarjouksia ei silti saatu tämän opinnäytetyön mahdollistamissa 

aikarajoissa. Tarjousten puuttuminen on valitettavaa, sillä kaikki tarjouskilpailuun osallistu-

neet yritykset valittiin teknistaloudellisten syiden perusteella, ja kaikilla yrityksillä oli tasa-

vertaiset mahdollisuudet menestyä tarjouskilpailussa.  

Osa yrityksistä jätti tarjouksen pyydetyistä tuotteista, mutta tarjoukset eivät pääsääntöisesti 

vastanneet tarjouspyyntöihin kovin hyvin. Tarjouksissa ei otettu kantaa tarjouspyynnöissä 

esitettyihin tarkentaviin kysymyksiin, eikä yrityksien toimintaan liittyviä seikkoja avattu riit-

tävällä tarkkuudella. Tarjouspyynnöt olivat sisällöltään aikaisemmin kohdassa 8 esitettyjen 

arviointikriteereiden mukaisia, ja tarjouspyynnöissä esitetyt tarkentavat kysymykset olisivat 

olleet tehtaan toiminnan kehittämisen kannalta erittäin tärkeitä.  

Tarjouksia analysoitaessa voidaan lisäksi havaita ratkaisuja, jotka eivät vaikuta ulkopuolisen 

silmin perustelluilta tai teknistaloudellisesti järkeviltä: Tietyt yritykset ovat jättäneet tarjoa-

matta osan uusittavaksi merkityistä positioista, eivätkä tarjouksiin kirjatut perustelut vaikuta 

järkeviltä, jos asiaa tarkastellaan esimerkiksi tehtaan nykyisten varaosanimikkeiden, laittei-

den iän tai yrityksen kaikkien tehtaiden laitekannan valossa. Tarjouksiin kirjoitetuista kom-

menteista ei kuitenkaan käy ilmi, miksi ja millä perusteella edellä mainittuja päätöksiä on 

tehty ja mitä kyseisillä päätöksillä on todellisuudessa tavoiteltu. On myös syytä huomata, 

että edellä kuvatuilla ratkaisuilla on voitu tietoisesti ja osin keinotekoisesti pyrkiä laskemaan 
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tarjousten kokonaishintaa, mutta toisaalta kyseiset ratkaisut voivat myös selittyä aikaisem-

min kuvatuilla kommunikaation liittyvillä ongelmilla sekä laitetoimittajien ja tehtaan henki-

löstön välillä käydyillä keskusteluilla.  

Tarjousten puutteellisuus voi johtua useasta eri tekijästä, kuten esimerkiksi huonosti muo-

toilluista ja vaikeaselkoisista tarjouspyynnöistä tai liian työläistä kysymyksistä suhteessa tar-

jousten kokonaishintaan. On myös mahdollista, että kysymyksiin vastaaminen olisi paljas-

tanut laitetoimittajien kannalta epäedullisia seikkoja, jolloin yritykset ovat voineet kokea 

kysymysten sivuuttamisen parhaaksi vaihtoehdoksi.  

Tarjouksissa ilmenneiden puutteiden vuoksi kaikkiin tutkimuskysymyksiin ei voida vastata 

tämän työn tulosten perusteella. Erityisesti varaosanimikkeiden varastoinnin osalta ei kyetä 

esittämään kehitysehdotuksia, sillä laitetoimittajat eivät pyynnöistä huolimatta ottaneet kan-

taa uusien toimintatapojen kehittämisen kannalta tarpeellisiin kysymyksiin. Tämä on otet-

tava huomioon tarjouksia analysoitaessa ja varaosanimikkeitä tilattaessa. Tarvittaessa vara-

osanimikkeiden varastointiin ja mahdollisiin varaosapooleihin liittyviä seikkoja voidaan sel-

vittää yhteistyössä laitetoimittajien kanssa myös tarjousten hyväksymisen jälkeen.  

 

8.2 Ratkaisumalli elinkaariuusinnan toteuttamiseksi 

Aikaisemmissa kohdissa esitetyistä puutteista huolimatta tämän työn tulosten perusteella on 

mahdollista laatia alustava suositus elinkaariuusinnan toteuttamiseksi. Hankintoihin liittyviä 

yksityiskohtia ei ole mahdollista käsitellä perusteellisesti julkisessa opinnäytetyössä, mutta 

sen sijaan tässä osiossa esitetään yleiset linjaukset ja suositusten taustalla olevat perustelut. 

Suositukset perustuvat tämän työn yhteydessä tehtyyn laajaan selvitystyöhön, mutta esitet-

tyjen ratkaisuvaihtoehtojen toimivuus ja tekninen yhteensopivuus on varmistettava tehtaan 

henkilöstön toimesta ennen hankintojen hyväksymistä.  

Aikaisemmin kohdassa 7.3 esitettyjen havaintojen perusteella voidaan todeta, että jäteve-

denpuhdistamon instrumentointilaitteiden tilanne vaihtelee mittaustyypeittäin: Osa laitteista 

on verrattain uusia, mutta niiden varaosien varastointikäytännöt eivät ole kriittisyysluoki-

tuksiin nähden riittävällä tasolla. Osa laitteista on puolestaan yli 20 vuotta vanhoja, minkä 

lisäksi kyseisten laitteiden tuotetuki ja varaosien valmistus on lopetettu. Lisäksi jäteveden-

puhdistamolta löytyy lukuisia laitteita, joiden tämänhetkinen tilanne on jonkinlainen yhdis-

telmä edellä mainittuja seikkoja.   
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Jätevedenpuhdistamon instrumentointien elinkaariuusintaan liittyvät toimenpiteet voidaan 

tiivistää yksinkertaistetusti yhteen lauseeseen: osa laitteista on täydellisen uusinnan tar-

peessa heti tai viimeistään 2 vuoden kuluttua, osa laitteista tulee varautua uusimaan 3–5 

vuoden kuluessa ja osa laitteista voidaan säilyttää toistaiseksi entisellään, mikäli varaosien 

varastointikäytännöt saatetaan kriittisyysluokituksiin nähden riittävälle tasolle. Nyt tehtävät 

laitevalinnat ovat yhtiön kannalta merkittävässä asemassa, mikäli laitekantaa halutaan tule-

vaisuudessa yhtenäistää osasto-, tehdas- tai yritystasolla. Tarjouksia tarkasteltaessa on li-

säksi syytä pitää mielessä, että kaikki vaihtoehdot eivät välttämättä johda yhtiön eri toimin-

tojen kannalta positiiviseen lopputulokseen.  

Työn yhteydessä on tarkasteltu myös sähkömekaanisten laitteiden, kuten pumppujen ja pu-

haltimien, varaosatilanne sähkö- ja automaatiokomponenttien osalta. Edellä mainittujen lait-

teiden mekaanisten osien kunto tai uusimistarve ei kuitenkaan ollut työtä tehdessä tiedossa. 

Mikäli laitteet ovat mekaanisesti elinkaarensa lopussa, niin sähkö- ja automaatiolaitteisiin 

liittyvien varaosien hankkiminen ei välttämättä ole järkevää.  

Kohdassa 7.4.3 esiin noussut huoli jätevedenpuhdistamon I/O:n riittävyydestä on otettu huo-

mioon nykyisten laitteiden varaosakartoitusta tehtäessä: Tietyt jätevedenpuhdistamon inst-

rumentointilaitteet vaativat toimiakseen radiolinkin, mutta nykyiset radiojärjestelmän kom-

ponentit ovat elinkaarensa loppupäässä. Laitteiden valmistus on lopetettu, eikä varaosien 

hankkimista tuotannosta poistuneille malleille koeta järkeväksi, vaikka varaosia olisikin 

vielä mahdollisesti saatavilla markkinoilta. Edellä mainituista syistä johtuen radiojärjestel-

män komponenttien osalta suositellaan kokonaisvaltaista uusintaa, jonka avulla laitteiden 

tekninen suorituskyky päivitetään 2020-luvulle. Radiolaitteiden uusinnan yhteydessä kom-

ponentit on mahdollista valita siten, että ne säilyttävät jätevedenpuhdistamon tilanteen ny-

kyisenkaltaisena tai vaihtoehtoisesti mahdollistavat radioyhteyksiin perustuvien mittausten 

määrän kasvattamisen ja osaston kehittämisen myös tulevaisuudessa.  

Tämän työn yhteydessä hankittavaksi suositellun radiojärjestelmän avulla on mahdollista 

toteuttaa jätevedenpuhdistamon nykyiset radioyhteyteen perustuvat mittaukset, minkä li-

säksi se mahdollistaa jätevedenpuhdistamon I/O:n huomattavan laajentamisen myös tulevai-

suudessa. Radiojärjestelmän tekniset ominaisuudet on valittu siten, että osa jätevedenpuh-

distamon I/O:sta voidaan tarvittaessa siirtää esimerkiksi kuorimon, massatehtaan tai tehdas-

konttorin I/O-tilaan radiolinkin avulla. Valitut komponentit mahdollistavat monipuolisesti 

erilaisten verkkotopologioiden käytön, minkä lisäksi ne tukevat digitaalista ja analogista 
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I/O:ta, Pt100-antureita sekä tarvittaessa myös sarjaliikenneprotokollia, kuten Modbus ja Pro-

fibus.  

Puutteellisten tarjousten vuoksi tämän työn yhteydessä ei voida perusteellisesti ottaa kantaa 

tuotteita hankkivan yrityksen kannalta parhaaseen laitetoimittajaan erityisesti pH- ja pai-

nemittausten osalta. Tämän työn tulosten perusteella voidaan kuitenkin alustavasti suositella 

tiettyjen toimijoiden valitsemista: pH-mittausten osalta suositellaan yrityksen 3 valitsemista 

teknisesti parhaimman ja hinnaltaan halvimman tarjouksen vuoksi. Painemittausten osalta 

tilanne on kuitenkin huomattavasti haastavampi, sillä kaikilta yrityksiltä ei saatu tarjousta, 

eivätkä tuotteita tarjonneiden yritysten tarjoukset välttämättä ole ostavan yrityksen kannalta 

täysin riskittömiä.  

Painemittauksiin saatiin opinnäytetyön mahdollistamien aikarajoitteiden puitteissa tarjouk-

set yrityksiltä 7 ja 3. Aikaisemmin kohdassa 6.3.3 tehtyjen havaintojen perusteella yrityksen 

7 taloudellista tilannetta voidaan pitää epävarmana, minkä lisäksi yrityksen edustamat lait-

teet eivät menestyneet kovin hyvin kohdassa 7.4.3 esitetyssä kyselytutkimuksessa. Yrityksen 

7 tarjoamien laitteiden ei katsota merkittävästi heikentävän laitekannan ja varaosanimikkei-

den yhtenäisyyttä Joutsenon tehtaan nykytilanteeseen verrattuna, mutta yritys- tai konserni-

tasolla kyseisten laitteiden valitsemisella voi olla negatiivisia seurauksia.  

Toisaalta yrityksen 3 tarjous painelähettimistä on odotettua huonompi: tarjotut laitteet ovat 

huomattavan monipuolisia, eikä olemassa olevia varaosanimikkeitä voida hyödyntää toivo-

tussa laajuudessa. Yrityksen 3 tarjoamat laitteet todennäköisesti parantaisivat laitekannan 

yhtenäisyyttä eri tehtaiden välillä, mutta tarjottuihin tuotteisiin liittyy muita riskejä, jotka 

voivat realisoitua yritys- tai konsernitasolla myöhemmin tulevaisuudessa. Mahdollisista ris-

keistä huolimatta yritys 3 katsotaan taloudellisesti vakaammaksi kuin yritys 7, minkä lisäksi 

yrityksen 3 tarjoamilla tuotteilla on mahdollista parantaa laitekannan ja varaosanimikkeiden 

nykytilaa maltillisesti. Edellä mainittujen syiden vuoksi suositellaan yrityksen 3 valitsemista 

painelähettimien osalta.  

Kaikkien tämän työn yhteydessä kilpailutettujen instrumentointilaitteiden on edellytetty tu-

kevan HART 7 -protokollaa tehtaan tulevaisuuden tarpeisiin vastaamiseksi. Opinnäytetyön 

kanssa samaan aikaan suunnitteilla ollut jätevedenpuhdistamon I/O-uusinta tulee mahdollis-

tamaan jätevedenpuhdistamon kenttälaitteiden ja automaatiojärjestelmän välisen HART-

kommunikaation lähitulevaisuudessa. Tällöin laitteiden asetuksia voidaan muuttaa sähkö- ja 
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automaatiokunnossapidon toimesta etänä. On kuitenkin syytä huomata, ettei HART-proto-

kollaa tukevien laitteiden ominaisuuksia voida hyödyntää täysimääräisesti ilman kunnonval-

vontapalvelinta (CM).  

Työn yhteydessä yritettiin selvittää, onko kunnonvalvontapalvelin mahdollisesti jo asennet-

tuna Joutsenon tehdasalueella tai onko sen hankkimista suunniteltu, mutta tähän ei saatu 

vastausta. Mikäli kenttälaitteiden tilaa haluttaisiin valvoa jatkuvasti web-käyttöliittymän 

avulla, niin palvelimeen liittyvät yksityiskohdat on syytä selvittää. Ilman kunnonvalvonta-

palvelinta HART-laitteiden tilan tarkkailu onnistunee vain EASin (Engineering Activity 

Server) avulla, jolloin laitteiden tilaa säännöllisesti tarkkailevien henkilöiden määrä rajoittuu 

lähinnä sähkö- ja automaatiokunnossapidon työntekijöihin. Mahdollisiin poikkeustilantei-

siin pystyttäisiin reagoimaan nopeammin, jos laitteiden tila olisi nähtävillä myös valvo-

moissa.  
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9 Suositukset kunnossapidon kehittämiseksi 

Jätevedenpuhdistamon instrumentointien elinkaariuusinta aiheuttaa lukuisia muutoksia, 

jotka on suunniteltava ennen hankkeen toteutusta. Lisäksi työn yhteydessä havaittiin monia 

muita kunnossapito- ja käyttötoimintaa hankaloittavia seikkoja, joihin esitetään alustavia 

ratkaisuehdotuksia myöhemmissä kappaleissa.  

 

9.1 Elinkaariuusinnasta aiheutuvat muutokset 

Aikaisemmin kohdassa 7.1 mainituista syistä johtuen jätevedenpuhdistamon toimintaa ei voi 

täysin pysäyttää edes vuosihuoltoseisakkien yhteydessä, joten instrumentointilaitteiden uu-

siminen on todennäköisesti tehtävä porrastetusti. Laitteiden uusimisjärjestys on päätettävä 

ja aikataulutettava toteutettavaksi mahdolliset budjettirajoitukset huomioiden. Ennen laittei-

den uusimisen aloittamista on kartoitettava ja valmisteltava mahdolliset ohjelmamuutokset 

sekä laadittava asennusvaiheessa tarvittava dokumentaatio, kuten piirikaaviot ja asennuspii-

rustukset. Lisäksi on muistettava päivittää myös PI-kaaviot.  

Laitteiden uusimisen jälkeen on huolehdittava, että jätevedenpuhdistamon dokumentaatio, 

kuten piirikaaviot ja ERP-järjestelmän tiedot päivitetään ajan tasalle. Tämän opinnäytetyön 

yhteydessä havaittiin lukuisia positioita, joiden tiedot ovat selkeästi olleet puutteellisia tai 

vanhentuneita jo useamman vuoden ajan. Lisäksi elinkaariuusinnan myötä osa nykyisistä 

varaosanimikkeistä tulee todennäköisesti muuttumaan tarpeettomiksi. Uusien laitteiden tar-

vitsemat varaosat on hankittava varastoon ja vanhat hävitettävä hallitusti.  

Tämän työn yhteydessä havaittiin, että jätevedenpuhdistamolla on edelleen asennettuna ai-

kaisempien projektien yhteydessä käytöstä poistettuja instrumentointilaitteita, kuten paine-

lähettimiä. Jätevedenpuhdistamon instrumentointien elinkaariuusinnan yhteydessä on suun-

niteltu poistettavaksi käytöstä kaksi positioita, 8820FI1730 ja 8820LI1717, joiden purkami-

sen yhteydessä on hyvä kerätä pois myös aikaisemmista projekteista prosessiin unohtuneet 

laitteet. Lisäksi on syytä huomata, että tässä työssä ei välttämättä ole käsitelty kaikkia uu-

sinnan tarpeessa olevia jätevedenpuhdistamon sähkö- ja automaatiolaitteita, sillä esimerkiksi 

biolietelingot ja suotonauhapuristin puuttuivat käytännössä kokonaan alkuperäiseltä listalta.   
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9.2 Kunnossapidon toimintamallit 

Työn yhteydessä havaittiin kommunikaatioon, tiedonkulkuun ja erilaisiin toimintatapoihin 

liittyviä ongelmakohtia, joita tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä parantamaan tulevai-

suudessa. Seuraavissa kappaleissa esitetyt seikat vaikuttavat kaikkien tehdasalueella toi-

mievien yritysten toimintaan, ja niillä voi olla suuria vaikutuksia tehtaan toimintaan koko-

naisuutena.  

 

9.2.1 Kommunikaatio 

Jätevedenpuhdistamon instrumentointien elinkaariuusintaan liittyvien seikkojen selvittämi-

nen edellytti riittävän kokonaiskuvan muodostamista perusteltujen ratkaisujen ja suositusten 

tekemiseksi. Työn yhteydessä havaittiin kuitenkin, että jätevedenpuhdistamoon liittyvät tie-

dot ovat pirstaloituneet useille eri henkilöille, eikä valmiiksi koottua kokonaiskuvaa ollut 

saatavilla. Tarvittavien tietojen, kuten ostokemikaalien ominaisuuksien, sähkö- ja automaa-

tiolaitteiden nykytilan sekä jätevedenpuhdistamon kehityssuunnitelmien selvittäminen oli 

siis huomattavan työlästä.  

Tietojen saatavuuden parantamiseksi, sähköpostien määrän vähentämiseksi ja työajan tehos-

tamiseksi suositellaan, että tehtaan kaikille osastoille laadittaisiin aina ajan tasalla pidettävä 

osaston perustiedot sisältävä asiakirja, josta kulloinkin tarvittavat tiedot on helppo lukea. 

Esimerkiksi kunnossapidon kannalta olisi oleellista tietää prosessiin suunnitelluista pidem-

män aikavälin kehityssuunnitelmista, jotta laitevalintoja ja muita teknisiä seikkoja voitaisiin 

etukäteen valmistella tukemaan myöhemmin toteutettavia ylemmän tason suunnitelmia. 

Tältä osin suositellaan, että tehtaalla käytössä olevaan elinkaarisuunnitteluun ja pitkän täh-

täimen suunnitelmiin sekä eri toimijoiden välisen kommunikaation selkeyteen kiinnitetään 

erityistä huomioita tulevaisuudessa.   

 

9.2.2 Kriittisyysluokitukset ja kunnossapidon johtaminen 

Kriittisyysluokituksien osalta suositellaan nykyisten ohjeistuksien täsmentämistä: kohdassa 

6.2 todetaan, että ”mikäli laitteistojen vikaantumista ei voi havaita mittaamalla, ne 
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huolletaan tai vaihdetaan uusiin määräajoin”. Tämä jättää kuitenkin tulkinnanvaraa erityi-

sesti laitteiden huolto- ja vaihtoaikataulun osalta. Opinnäytetyön yhteydessä on havaittu, että 

noin 15–20 vuotta prosessissa asennettuna olleet laitteet ovat pääsääntöisesti uusimisen tar-

peessa, minkä lisäksi laitetoimittajien tarjoama tekninen tuote- ja varaosatuki on usein päät-

tynyt noin 20 vuoden jälkeen.  

Tällä hetkellä käytössä olevat kriittisyysluokitukset eivät ota kantaa laitteiden suositeltavaan 

uusimisajankohtaan, joten laitteiden uusimistarvetta ei välttämättä kyetä huomioimaan ta-

loudellisissa suunnitelmissa riittävän ajoissa. Esimerkiksi tämän työn yhteydessä yksittäisiä, 

alun perin vaihdettaviksi suunniteltuja, laitteita olisi haluttu jättää uusimatta taloudellisten 

syiden perusteella. Kunnossapidon ja tehtaan käyttövarmuuden kannalta tällainen ajattelu-

tapa on kuitenkin haitallinen: yksittäisiä laitteita ei todennäköisesti muisteta vaihtaa uudem-

miksi enää myöhemmässä vaiheessa, minkä lisäksi laitteiden yllättävän vikaantumisen to-

dennäköisyys jatkaa kasvuaan ikääntymisen ja vaativien ympäristöolosuhteiden seurauk-

sena. Mikäli tällaisten laitteiden vikaantuminen johtaa tehtaan alasajoon, niin tuotannon me-

netyksistä ja tehtaan ylösajosta aiheutuvat kustannukset todennäköisesti ylittävät moninker-

taisesti aikaisemmin saavutetut kustannussäästöt. 

Edellä mainittujen syiden perusteella kriittisyysluokituksiin suositellaan kirjattavaksi, että 

sähkö- ja automaatiolaitteiden uusimiseen on varauduttava taloudellisesti noin 15 vuoden 

kuluttua alkuperäisestä asennushetkestä, ja kentällä olevat fyysiset laitteet on vaihdettava 

uusiin viimeistään 20 vuoden kuluttua alkuperäisestä asennushetkestä. Tietyissä olosuh-

teissa laitteet voivat säilyä toimintakuntoisina kauemminkin, mutta poikkeustapausten huo-

mioiminen kriittisyysluokituksissa lisäisi niiden tulkinnanvaraisuutta entisestään.  

Lisäksi suositellaan, että vastaavalaisia kriteereitä sovellettaisiin laitteiden lisäksi myös va-

raosanimikkeisiin: yli 15 vuotta vanhat sähkö- ja automaatiolaitteiden varaosat tulisi varau-

tua korvaamaan uusilla, eikä tätä vanhempia komponentteja tulisi enää asentaa kentälle il-

man pakottavaa syytä. Tämän työn yhteydessä eräitä tuotannosta poistuneita ja yli 20 vuotta 

prosessiin asennettuna olleita laitteita olisi haluttu korvata toisella tuotannosta poistuneella 

lähes 20 vuotta vanhalla varaosanimikkeellä kustannussyistä. Myös tällainen toimintatapa 

on tehtaan kannalta haitallinen: vanhentuneen laitteen korvaaminen toisella vanhentuneella 

laitteella ei poista alkuperäistä ongelmaa, vaan korkeintaan hidastaa tilanteen väistämätöntä 

kehityskulkua muutamalla vuodella.   
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Edellä mainittujen seikkojen lisäksi jätevedenpuhdistamolla havaittiin lukuisia laitteita, 

joille ei ollut määritetty kriittisyysluokkaa. Tässä työssä käsiteltävien positioiden joukossa 

tällaisia laitteita on vain kaksi kappaletta, mutta jätevedenpuhdistamon laitekannan koko-

naistilannetta tutkittaessa tällaisia laitteita havaittiin useampia. Osastojen laitteissa tapahtu-

neet muutokset suositellaan tarkastettavaksi määräajoin tai vaihtoehtoisesti aina muutostöi-

den yhteydessä, jolloin kriittisyysluokitukset säilyisivät aina ajan tasalla.  

 

9.2.3 Tehdasstandardit ja yleiset toimintaperiaatteet 

Tehdaskohtaiset standardit eivät olleet käytettävissä opinnäytetyön kirjoittamisen aikana, jo-

ten tässä kohdassa standardoitavaksi esitettävien aihepiirien sisältymistä jo olemassa oleviin 

standardeihin ei voitu erikseen varmistaa tai sulkea pois. Tehdasalueella on ennestään jonkin 

verran radioyhteyksiin perustuvaa tiedonsiirtoa, mutta näiden järjestelmien oletetaan olevan 

verkkotopologioiltaan yksinkertaisempia ja laitemäärältään vähäisempiä kuin kohdassa 8.2 

hankittavaksi suositeltu radiojärjestelmä. Kohdan 8.2 radiojärjestelmä mahdollistaa yh-

teensä 250 radiolähettimen (TX) tai -vastaanottimen (RX) suuruisen verkon rakentamisen, 

minkä lisäksi jokaiseen radiokomponenttiin voidaan tarvittaessa liittää yhteensä 256 digitaa-

lista tai 128 analogista I/O:ta.  

Edellä mainittujen syiden perusteella järjestelmän käyttöönotto on syytä suunnitella huo-

lella, jotta verkon hallinta ja ylläpito olisi mahdollisimman helppoa myös tulevaisuudessa. 

Käytettävien verkkotopologioiden lisäksi on syytä kiinnittää erityistä huomiota järjestelmän 

redundanttisuuteen ja kunnossapidon helppouteen. Oleellisia kysymyksiä tehdasstandar-

deissa huomioitaviksi ovat: kuinka monta tuloa tai lähtöä voidaan kytkeä yhteen radiokom-

ponenttiin, ja miten varmistetaan järjestelmän vikasietoisuus mahdollisessa vikatilanteessa? 

Edellä mainitut kysymykset ovat erittäin tärkeitä, jos jätevedenpuhdistamon I/O:n laajenta-

minen päätetään tulevaisuudessa toteuttaa kaivuutöiden sijasta kohdassa 8.2 esitetyn ra-

diolinkin avulla.  

 

9.2.4 Hankintojen johtaminen 

Tämän työn yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella voidaan esittää suosituksia myös 

hankintaprosesseihin ja niiden johtamiseen liittyen: kohdassa 8.1 havaittujen seikkojen 
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perusteella voidaan todeta, että parannettavaa on erityisesti hankintojen systemaattisuuden 

sekä hankintoihin liittyvän kommunikaation osalta. Lisäksi on syytä tarkastella, miten, millä 

tavoin ja kenen toimesta tulevaisuudessa tehtäviin hankintoihin voidaan vaikuttaa – joko 

tahattomasti tai tahallisesti – jo tarjouspyyntövaiheessa. Mikäli tarjouspyyntövaiheessa lai-

tetoimittajien kanssa käytävät keskustelut eivät edusta kaikkien hankkeeseen liittyvien hen-

kilöiden näkemyksiä, niin tällöin on mahdollista, että tarjouksia ei käsitellä objektiivisesti.  

Kaikki hankintoihin liittyvät ohjeistukset eivät olleet tiedossa tätä työtä tehtäessä, joten asi-

oiden todellista tilaa ei voida arvioida perusteellisesti. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin 

todeta, että tietyillä hankinnoilla voi olla yhtiön kannalta kokonaisuutena euromääräistä ar-

voaan suurempi merkitys. Tällaisia hankintoja ovat erityisesti yhtiön varaosanimikkeisiin 

oleellisesti vaikuttavat hankinnat, kuten esimerkiksi osaston kaikkien laitteiden tai laitetyyp-

pien uusiminen.  

Kohdassa 7.3.1 esitettyjen havaintojen perusteella voidaan todeta, että laitetoimittajien ja 

laitteiden valintaan tulisi suhtautua nykyistä strategisempana päätöksenä. Hajautetussa pää-

töksenteossa on kuitenkin myös hyviä puolia, sillä se tuo laitevalintoihin satunnaisuutta ja 

luonnollista vaihtelua, mikä osaltaan ennaltaehkäisee hankintojen keskittymistä tietyille toi-

mijoille. Yleisesti ottaen varaosanimikkeiden käyttöä eri tehtaiden välillä voitaisiin kuiten-

kin tehostaa, jos strategiset linjaukset ja yleiset toimintaperiaatteet tulisivat valmiiksi annet-

tuina organisaation ylemmiltä tasoilta. Aikaisemmin mainittujen syiden vuoksi suositellaan 

varaosanimikkeiden ja laitekannan harmonisointiin tähtäävän työryhmän tai muun vastaavan 

toimielimen perustamista, jotta hankintoja voitaisiin tulevaisuudessa ohjata ja suunnata yh-

tiön kannalta kokonaisuutena edullisempaan suuntaan.  

 

9.3 Jätevedenpuhdistamo tulevaisuudessa 

Tämän työn yhteydessä on suunniteltu uusittavaksi vain jätevedenpuhdistamon sähkö- ja 

automaatiolaitteita. Aikaisemmin kohdissa 7.4.2 ja 7.4.3 esitettyjen havaintojen perusteella 

voidaan kuitenkin todeta, että sähkö- ja automaatiolaitteiden uusiminen ei yksinään ole riit-

tävä toimenpide jätevedenpuhdistamon kaikkien ongelmien ratkaisemiseksi: osastotasolla 

eniten vikaantuvat laitteet kärsivät vikailmoitusten perusteella usein mekaanisista vioista. 

Mekaanisten laitteiden uusimistarve on kartoitettava, ja laitteiden uusimiseen on tarvittaessa 

varauduttava myös taloudellisesti.  
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Lisäksi Toikka (2020) huomauttaa, että Kaakkois-Suomen metsäteollisuuden jätevedenpuh-

distamoiden infrastruktuuri on noin 30–35 vuotta vanhaa, ja lähivuosina odotettavissa on 

investointitarpeita myös varsinaisten puhdistamorakenteiden osalta. Jätevedenpuhdistamon 

toiminnan turvaamiseksi ja BAT-vaatimusten täyttämiseksi tarpeellisten investointien kar-

toitus ja suunnittelu suositellaan aloitettavaksi riittävän ajoissa. Jätevedenpuhdistamon toi-

minnan kehittämiseen vaadittavista toimenpiteistä ja investoinneista olisi hyvä laatia koko-

naisvaltainen tiekartta, jonka pohjalta toimenpiteitä voidaan lähteä toteuttamaan.  
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10 Johtopäätökset 

Tutkimuksen tavoitteena oli suositella sellutehtaan sähkö- ja automaatiokunnossapidon ke-

hittämiseksi tarpeellisia toimenpiteitä sekä esittää ratkaisuehdotus jätevedenpuhdistamon 

instrumentointien elinkaariuusinnan toteuttamiseksi. Työ vastaa sille asetettuihin tavoittei-

siin pääasiassa hyvin, mutta kaikkia työn kannalta keskeisiä seikkoja ei kuitenkaan ole mah-

dollista käsitellä julkisessa opinnäytetyössä.  

Tutkimuksen avulla kartoitettiin jätevedenpuhdistamon nykytilanne perusteellisesti, identi-

fioitiin sähkö- ja automaatiolaitteisiin liittyvät suurimmat ongelmakohdat sekä löydettiin 

keinoja laitekannan yhtenäistämiseksi. Lisäksi todettiin, että radioyhteyksiin perustuvan tie-

donsiirron nykyistä laajempi käyttö jätevedenpuhdistamon alueella voi olla teknistaloudel-

lisesti perusteltua. Tutkimuksen perusteella muodostettiin lisäksi lukuisia jätevedenpuhdis-

tamon, kunnossapidon sekä hankintaprosessien parantamiseen tähtääviä kehitysehdotuksia.  

Tutkimuksen avulla on mahdollista kehittää Joutsenon tehdasalueen jätevedenpuhdistamon 

toimintaa, minkä lisäksi työn tuloksista voi olla hyötyä myös muille Kaakkois-Suomen met-

säteollisuuden toimijoille jätevedenpuhdistamoiden samankaltaisen ikärakenteen vuoksi. 

Tutkimustulokset tukevat yrityksessä aikaisemmin tehtyjä havaintoja, ja kirjallisen selvitys-

työn ansiosta tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu on tulevaisuudessa helpompaa, koska 

jätevedenpuhdistamon sähkö- ja automaatiolaitteiden kokonaistilanteen kartoittamiseksi ei 

tarvita enää lukuisia sähköpostikeskusteluita. Työn tulokset ovat tehtaan toiminnan ja vesis-

tönsuojelun kannalta erittäin tärkeitä.  

Tutkimuksen yhteydessä kilpailutettujen laitehankintojen tarjoukset eivät täysin vastaa odo-

tuksia, mikä rajoittaa niiden hyödyntämistä tässä työssä. Tähän mennessä saaduissa tarjouk-

sissa sivuutetut seikat ovat luonteva jatkotutkimuksen kohde: laitteiden varastointikäytäntö-

jen parantaminen tai muuttaminen edellyttää vastauksia myös laitetoimittajilta. Lisäksi jäte-

vedenpuhdistamon mekaanisten laitteiden uusimistarve on kartoitettava ja kirjattava sähkö- 

ja automaatiolaitteita vastaavalla tavalla tehtaan PTS:ään ja elinkaarisuunnitelmaan. Myös 

hankintaprosesseihin, hankintojen johtamiseen ja varaosien harmonisointiin liittyviä seik-

koja on syytä tarkastella lisää. 
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Liite 1. Kaavioissa käytettävät piirrosmerkit (SFS-ISO 14617-6). 

Taulukko 3. Lisäinformaatiota antavat piirrosmerkit. Lähde: Suomen Standardisoimisliitto SFS (2004). 

Tunnus Mittasuure Lisämäärite Toiminta 

A   Hälytys 

B   Eri tilojen näyttö 

C   Ohjaus 

D Tiheys Ero  

E Sähkösuureet  Anturitoiminta 

F Virtaama Suhde, murtoluku  

G Suhde, asento, pituus  Tarkastelu 

H Käsiohjaus   

I   Osoitus 

J Voima Pyyhkäisy, jaksottainen 

toiminta 

 

K Aika Muutosnopeus  

L Pinnan korkeus   

M Kosteus Hetkellisesti  

N Käyttäjän valittavissa  Käyttäjän valittavissa 

O Käyttäjän valittavissa   

P Paine, alipaine  Testauskohdan yhteys 

Q Laatu Yhtenäinen, kokonainen Yhdistäminen,  

summaaminen 

R Säteily  Rekisteröinti, tallennus 

S Nopeus, taajuus  Kytkentä 

T Lämpötila  Lähettäminen 

U Monimuuttuja  Monitoiminta 

V Käyttäjän valittavissa  Vaikuttaminen  

prosessiin venttiilillä, 

pumpulla, jne. 

W Paino, voima Kertominen  

X Määrittelemätön  Määrittelemätön 

Y Käyttäjän valittavissa  Muuntaminen, laskenta 

Z Tapahtumien luku-

määrä, määrä 

 Hätä- tai turvatoiminta 
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Liite 2. Webropol-kysely kunnossapito- ja käyttöhenkilöstölle 
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Oy Botnia Mill Service Ab 

Metsä Fibre Oy 

Metsä Board Oyj 

Muu, mikä? 

 

 

 

Asema yrityksessä * 

Työntekijä 

Toimihenkilö 

Ylempi toimihenkilö 

Muu, mikä? 

 

 

 

Kuinka kauan olet työskennellyt Joutsenon tehdasalueella? * 

0-1 vuotta 

1-5 vuotta 

5-10 vuotta 

10+ vuotta 

 

 

 

Kuinka usein työskentelet jätevedenpuhdistamoon liittyvien asioiden 

parissa? * 

Päivittäin 

Viikoittain 

Muutamia kertoja kuukaudessa 

Harvemmin 

 

 

 

Oletko havainnut jätevedenpuhdistamolla työturvallisuutta vaarantavia 

kohteita, laitteita tai toimintatapoja? *
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Kyllä 

En 

 

 

 

Onko jätevedenpuhdistamon ulkoalueiden liukkauden torjunta ja valaistus 

riittävällä tasolla kaikkina vuodenaikoina? * 

Kyllä 

Ei, missä on puutteita? 

 

 

 

Ovatko jätevedenpuhdistamoon liittyvät prosessin turvallistamiskäytännöt 

mielestäsi selkeitä? * 

Kyllä 

Ei, missä on puutteita? 

 

 

 

Oletko havainnut jätevedenpuhdistamolla laitteita tai positioita, jotka on 

toistuvasti purettava pois prosessista esimerkiksi putkilinjojen pesun tai 

huuhtelun vuoksi? * 

Kyllä, millaisia? 

Ei 

 

 

 

Oletko havainnut jätevedenpuhdistamolla laitteita tai positioita, jotka eivät 

toimi, ovat toistuvasti vikatilassa tai aiheuttavat turhia hälytyksiä? * 

Kyllä 

Ei 

 

 

 

Oletko havainnut laitteita tai positioita, jotka eivät toimi suunnitellulla tavalla 

tietyissä tilanteissa (esim. tehtaan tai prosessin ylös/alasajo, 

vuosihuoltoseisakki)? * 
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Tiedonkulussa ei ole puutteita, eikä tietokatkoksia esiinny lainkaan * 

Tiedonkulku tehdasalueella * 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nykyiset kommunikointitavat ja -käytännöt ovat mielestäni toimivia * 

Tiedonkulku tehdasalueella * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos vastasit 1-3, miten yritysten välistä kommunikaatiota pitäisi mielestäsi 

parantaa? 
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Jos vastasit 4-5, millaiset toimintatavat ja käytännöt ovat mielestäsi 

toimivia? 

 

 

 

 

 

 

 

Vapaaehtoinen palaute kyselyyn liittyen 

Mikäli haluat antaa palautetta kyselyyn liittyvistä asioista (esim. kysymysten asettelu, kysymysten määrä 
tai kyselylomakkeen toiminnassa esiintyneet  


