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Kunnossapidon rooli teollisuudessa on muuttunut viime vuosikymmenien aikana. Nykypäi-

vänä se näyttäytyy strategisena tekijänä ja arvonluojana, johon yritysten on panostettava säi-

lyäkseen kilpailukykyisinä markkinoilla. Tutkimuksessa tarkastellaan Kunnossapito 4.0, 

(Maintenance 4.0) konseptia. Tavoitteena on selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla, miten 

Teollisuus 4.0 vaikuttaa kunnossapidossa ja millä tavoin sillä voidaan luoda arvoa yrityk-

sille. 

Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta ehkäisevän ja etenkin ennustavan kunnossapidon 

suosion kasvaneen. Teollisuus 4.0:n myötä IIoT- ja big data-ratkaisuja, koneoppimista ja 

simulointia hyödyntävä, datavetoinen kunnossapito on lisääntynyt. Kyberfyysisillä järjestel-

millä, autonomisilla roboteilla ja järjestelmäintegraatiolla kunnossapitoa voidaan automati-

soida ja tuoda osaksi teollisuudessa yleistyviä älytehtaita. Lisäävän valmistuksen hyödyt tu-

levat esille varaosien valmistuksessa ja niiden saatavuuden parantamisessa. 

Teollisuus 4.0 teknologioita hyödyntämällä on mahdollista ennustaa laitteiston vikaantumi-

sia, vähentää niiden määrää, minimoida kunnossapidon kustannuksia, maksimoida laitteis-

ton toimintakelpoisuusaika ja elinikä sekä parantaa prosessien tuottavuutta ja turvallisuutta. 

Nykyisiä trendejä ovat datan lisääntynyt käyttö päätöksenteossa ja kunnossapidon optimoin-

nissa, sekä lisättyä todellisuutta ja älylaitteita hyödyntävän etäkunnossapidon käyttö. Tule-

vaisuudessa laitteiden itselleen suorittama ”self-maintenance” tulee yleistymään. 
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1. Johdanto 

1.1. Tutkimuksen tausta 

Työ käsittelee Kunnossapito 4.0:a (Maintenance 4.0) ja Teollisuus 4.0:n (Industry 4.0.) vai-

kutuksia teollisessa kunnossapidossa. Kirjallisuudessa viime vuosina esille nousseella käsit-

teellä Kunnossapito 4.0:lla tarkoitetaan Teollisuus 4.0:n hyödyntämistä kunnossapidossa 

(Tortorella et al., 2021). Tutkimus on ajankohtainen, sillä yritykset pyrkivät jatkuvasti te-

hostamaan kunnossapitoprosessejaan ja tekemään niistä älykkäämpiä. Teollisuus 4.0 on jat-

kuvan muutoksen alla ja käsitteen kattamat teknologiat kehittyvät nopeasti. Teollinen kun-

nossapito on operatiivisilta kuluiltaan merkittävä osa useaa eri toimialaa (Mckinsey, 2020; 

Navas, Sancho, Carpio, 2020), joten on hyödyllistä ymmärtää miten Kunnossapito 4.0:n 

avulla voidaan laskea kustannuksia, pidentää laitteiston elinikää ja toimintakelpoisuusaikaa 

sekä vähentää vikaantumisia.  

 

1.2. Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Työn tavoitteena on selvittää, mitä Kunnossapito 4.0 pitää sisällään ja miten Teollisuus 4.0 

vaikuttaa kunnossapitoon. Tutkimuksella pyritään luomaan parempi kuva Teollisuus 4.0:n 

nykytilasta ja vaikutuksista toimialalla. Tarkoituksena on tutkia mitkä teemat nousevat esille 

kirjallisuudessa käsiteltäessä eri teknologioita teollisessa kunnossapidossa ja miten niiden 

avulla voidaan tuottaa yrityksille lisäarvoa. Tavoitteisiin pyritään vastaamaan seuraavilla 

kolmella tutkimuskysymyksellä: 

Millä tavoin Teollisuus 4.0 on muuttanut teollista kunnossapitoa? 

Mitä Teollisuus 4.0 konseptin sisältämiä teknologioita voidaan hyödyntää teollisessa kun-

nossapidossa? 

Miten Teollisuus 4.0:n vaikutukset ja arvonluonti näkyvät teollisessa kunnossapidossa? 
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1.3. Tutkimusmenetelmät, rajaukset ja rakenne 

Tutkimus toteutetaan kirjallisuuskatsauksena, jossa aineistona käytetään tieteellisiä artikke-

leita, raportteja ja alan kirjallisuutta. Työ on rajattu toimialan osalta koskemaan teollista 

kunnossapitoa, ja Teollisuus 4.0. hyödyntämistä muilla toimialoilla ei käsitellä sen tarkem-

min. 

Tutkimus alkaa Teollisuus 4.0:n sekä sen sisältämien teknologioiden yleisellä käsittelyllä. 

Kappaleessa perehdytään käsitteen historiaan, nykytilaan, teknologioihin sekä hyötyihin ja 

haittoihin. Tämän jälkeen käsitellään yleisesti teollista kunnossapitoa, sen muutosta viime 

vuosikymmenien aikana sekä roolia yritysten liiketoiminnassa. Näillä kappaleilla pohjuste-

taan työn keskeisintä osiota, jossa edellä mainitut käsitteet yhdistetään, ja tarkastellaan Kun-

nossapito 4.0:a ja Teollisuus 4.0:n vaikutuksia kunnossapidossa. Kappaleessa paneudutaan 

tarkemmin tutkimuskysymyksen ja selvitetään miten Teollisuus 4.0:lla on luotu arvoa ja sitä 

on hyödynnetty teollisessa kunnossapidossa sekä miten se on muuttanut kunnossapitoa 

viime vuosikymmeninä. Kappaleessa tarkastellaan myös konseptin nykytilaa sekä tulevai-

suuden näkymiä.  

Lopuksi työssä esitellään tutkimuksen johtopäätökset, jotka on tehty työn aiempien kappa-

leiden perusteella. Kuvassa 1 nähdään tutkimuksen rajaukset tiedonhakuun ja lähteisiin liit-

tyen. Tietolähteissä on hyödynnetty Scopusta, ScienceDirectiä, sekä Google Scholaria. Hyö-

dynnetty aineisto on valtaosin tieteellisiä, vertaisarvioituja artikkeleita, mutta mukana on 

myös raportteja, kirjoja sekä eri konsulttiyritysten julkaisuja olennaisista aiheista.  Kuvan 

hakusanoja on käytetty tietoa etsiessä sekä yksin, että hakusanoja yhdistelemällä.  
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Kuva 1. Tiedonhaun ja lähteiden rajaukset. 
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2. Teollisuus 4.0. 

2.1. Käsitteen synty ja nykytila 

Teollisuus 4.0:aan viittaava saksankielinen termi Industrie 4.0. mainittiin käsitteenä ensim-

mäistä kertaa vuonna 2011 osana saksalaista hallituksen toimintasuunnitelmaa ’High-Tech 

Strategy 2020’, tarkoituksena kehittää huipputeknologioita ja valmistussektoria miljardien 

eurojen vuosittaisella panostuksella  (Frank, Dalenogare, Ayala, 2019; Liao, Deschamps, 

Loures, Eduardo de Freitas Rocha, Ramos, 2017) Lukuisten maiden hallitusten suunnitelmat 

liittyen valmistussektorin kehitykseen sekä suuryritysten, kuten Siemensin, Boschin ja 

ABB:n mittavat investoinnit projekteihin liittyen Esineiden Internetiin ja Kyberfyysisiin jär-

jestelmiin ovat tehneet Teollisuus 4.0:sta puhutun aiheen monissa valmistussekotorin kon-

ferensseissa sekä foorumeissa viime vuosina. (Liao et al., 2017) Ajurit muutokselle ovat ol-

leet sosiaalisia, poliittisia sekä taloudellisia (Lasi et al., 2014). 

Teollisuus 4.0:a voidaan kutsua myös neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi tai datain-

formoiduksi valmistuksen vallankumoukseksi  (Sharma et al., 2021) Yhdysvalloissa sekä 

muissa englanninkielisissä maissa konseptista on käytetty myös termejä Esineiden Internet 

(Internet of Things), Kaiken Internet (Internet of Everything) ja Teollinen Internet (Industrial 

Internet). Termeillä yhteistä on, että ne kaikki huomioivat perinteisen valmistuksen ja tuo-

tantometodien olevan digitalisaation muutoksen kourissa. (Echeberria, 2020 s. 33). Teolli-

suus 4.0:n kehittyminen on vielä meneillään oleva prosessi, jolta puuttuu uniikki ja yhteinen 

määritelmä kirjallisuudessa (Dey, Tamane, 2018).  

 

2.2. Teknologiat Teollisuus 4.0:ssa 

Kirjallisuudesta löytyy useita jaotteluita sekä viitekehyksiä Teollisuus 4.0:n ajureille ja tek-

nologioille. Käsitteen alla esitellään monia teknologioita, eikä yhtä selkeää viitekehystä 

löydy kirjallisuudesta, mikä rajaisi Teollisuus 4.0. alle kuuluvat konseptit tarkasti. Teollisuus 

4.0:lle on esitetty olevan neljä pääajuria: Esineiden Internet (IoT), Teollinen esineiden inter-

net (IIoT), Pilvipohjainen valmistus ja älykäs valmistus,  (Vaidya, Ambad, Bhosle, 2018). 
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Teollisuus 4.0:n mukana tullut digitaalinen transformaatio on syntynyt neljän perusteknolo-

gian implementoinnin tuella: esineiden internet, pilvi, big data sekä tekoäly ja analytiikka. 

Näiden myötä on kyetty hyödyntämään muita Teollisuus 4.0 teknologioita kuten simulointia, 

lisättyä todellisuutta, lisäävää valmistusta sekä autonomista robotiikkaa (Frank et al., 2019) 

Vaidya et al. (2018) ovat jakaneet Teollisuus 4.0:n teknologiat yhdeksään ”pilariin”, jotka 

on esitetty kuvassa 2.  Näihin kuuluvat big data ja analytiikka, autonomiset robotit, simu-

lointi, järjestelmäintegraatio, teollinen esineiden internet, kyberfyysiset järjestelmät, pilvi, 

lisäävä valmistus sekä lisätty todellisuus. Edellä mainittu luokittelu on vain viitekehys tek-

nologioille ja eri lähteistä riippuen konseptin alle voidaan luokitella myös muita teknologi-

oita kuten tekoälyn, koneoppimisen, reunalaskennan ja digitaalisen kaksosen  (Çınar et al., 

2020; Errandonea, Beltrán, Arrizabalaga, 2020; Pech, Vrchota, Bednář, 2021; Sharma et al., 

2021). 

 

 

Kuva 2. Teollisuus 4.0:n teknologiset ”pilarit”.  (Vaidya et al., 2018) 
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Big Data ja Analytiikka 

Big datalle on useita määritelmiä kirjallisuudessa, eikä yhteistä konsensusta sen sisällöstä 

löydy  (Corea, 2016). Big data on määritelty muun muassa suurivolyymisina, nopeasti ge-

neroituina ja prosessoituina sekä eri datatyypeistä koostuvina tietovaroina, joille tarvitaan 

uusia käsittelytapoja päätöksenteon parantamiseksi ja prosessien optimoimiseksi. Big datalle 

voidaan määritellä erilaisia mittareita tai piirteitä 5V-mallin mukaisesti, jonka osia ovat va-

riety, velocity, volume, value ja veracity  (Zhang et al., 2017). Big datan analysoimiseksi on 

hyödynnettävä data-analytiikkaa, jolla voidaan havaita esimerkiksi uhkia eri tuotantoproses-

seissa, ennustaa uusien ongelmien esiintymistä sekä ratkaisuja näihin ongelmiin (Vaidya et 

al., 2018). 

 

Autonomiset robotit 

Teolliset robotit ovat laitteita, jotka on varustettu automatisoidulla ja sulautetulla älykkyy-

dellä (Ustundag & Cevikcan, 2018 s. 187 -189). Tennyson määrittelee robotin käsitteen tiet-

tyjen reunaehtojen avulla. Robotin täytyy saada jollain tapaa virtaa itseensä sekä olla omi-

naisuuksiltaan aistiva, liikkuva ja älykäs. Aistivuudella tarkoitetaan, että robotilla täytyy olla 

kyky kerätä tietoa ympäristöstään esimerkiksi sensorien avulla. Älykkyydellä viitataan ky-

kyyn toimia monimutkaisissa tehtävissä autonomisesti.   (Tennyson, 2011)   

Robotit toimivat autonomisena tuotantomenetelmänä, jonka avulla erilaisia työtehtäviä on 

mahdollisuus suorittaa turvallisesti, joustavasti ja älykkäästi.  (Aiman et al., 2016) Niiden 

käytöllä yritys voi parantaa kilpailukykyään nopeammalla, tarkemmalla ja halvemmalla tuo-

tantoprosessilla, ilman työtapaturmia (Ustundag & Cevikcan, 2018 s. 194 - 198). Robotit 

voivat työskennellä paikoissa, joissa ihmisten työnteko on rajattua (Vaidya et al., 2018). 

 

Simulointi 

Simuloinnilla on mahdollisuus matkia oikean maailman dataa virtuaalisessa maailmassa. Si-

mulointia hyödynnetään muun muassa päätöksenteossa, laadun parantamisessa sekä toimin-

takelvottomuusajan vähentämisessä.  (Vaidya et al., 2018) Simulointi on työkalu, jolla voi-

daan tarkastella eri parametrimuutoksien seurauksia, tehdä mitä jos - skenaarioita sekä visu-

alisoida paremmin päätöksentekoa.  (Ustundag & Cevikcan, 2018 s. 11) Simulointiin liittyy 
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myös digitaalisen kaksosen konsepti, jolla tarkoitetaan esimerkiksi oikean tuotteen, laitteis-

ton, prosessin tai järjestelmän virtuaalista kopiota, jota voidaan hyödyntää päätöksentekoon 

ja optimointiin. Sillä voidaan suorittaa simulaatioita fyysisen vastineen käyttäytymisestä oi-

keasta mallista saadun informaation avustuksella. Datavirta digitaalisessa kaksosessa on 

kaksisuuntainen ja automaattinen fyysisen sekä digitaalisen vastineen välillä.  (Errandonea 

et al., 2020) 

 

Järjestelmäintegraatio 

Teollisuus 4.0:n vertikaalisella ja horisontaalisella järjestelmäintegraatiolla pyritään integ-

roimaan kaikki toimitusketjun tekijät yhteyteen toisiinsa, jolla voidaan saavuttaa kokonai-

suudessaan dynaaminen järjestelmä (Silvestri et al., 2020). Horisontaalisella integraatiolla 

verkkoja voidaan hallinnoida reaaliajassa, tuotteen tilauksesta sen toimitukseen asti. Verti-

kaalisella integraatiolla ja verkotetuilla valmistusjärjestelmillä pyritään yhdistetympiin ja 

automatisoidumpiin tuotantoprosesseihin. (Echeberria, 2020 s. 10)   

 

Teollinen esineiden internet 

Teollisella esineiden internetillä (Industrial Internet of Things, IIoT) tarkoitetaan älykkäiden 

teollisuussovellusten käyttöön valjastettua esineiden internetiä. Esineiden internetin tarkoi-

tuksena on kytkeä reaalimaailman esineitä ja asioita internet-verkkoon perinteisten laitteiden 

lisäksi. Verkon välityksellä pystytään täten seuraamaan sekä ohjaamaan laitteiden toimintaa 

ja tehostamaan niiden hallintaa. (Martinsuo, Kärri, 2017s.102)  IIoT:n käyttöä ovat lisänneet 

lisääntynyt internetin sekä puhelimien käyttö, halvat sensorit sekä Mooren lain jatkuminen 

2010-luvulla, joka liittyy transistorien määrän kasvamiseen piirilevyillä, alhaisempiin kus-

tannuksiin sekä pienempiin piirilevyihin  (Ustundag & Cevikcan, 2018 s. 176).  

 

Kyberturvallisuus ja Kyberfyysiset järjestelmät 

Kyberfyysiset järjestelmät (Cyber-Physical Systems, CPS) on määritelty kirjallisuudessa 

teknologioina, joissa ihmisen tekemät järjestelmät (fysikaalinen avaruus) on integroitu las-

kenta-, viestintä- ja kontrollijärjestelmien kanssa (kyberavaruus)  (Vaidya et al., 2018). CPS 
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koostuu kahdesta toiminnallisesta pääkomponentista. Ensimmäinen on yhteys, jolla varmis-

tetaan reaaliaikainen datan hankinta fysikaalisesta avaruudesta ja tiedon palautus kyberava-

ruudesta. Toinen osa on älykäs datan hallinta, analytiikka, sekä laskennallinen kyvykkyys, 

joista kyberavaruus rakentuu. Kyseinen määritelmä on hyvin abstrakti ja CPS:n implemen-

tointia varten esimerkiksi Lee et al. ovat esitelleet 5C-arkkitehtuurin, joka selkeyttää järjes-

telmän rakentamisen lähtien datanhankinnasta aina arvonluontiin asti. (Lee, Bagheri, Kao, 

2015) Järjestelmien tarkoituksena on hallita big dataa algoritmien ja teknologioiden avulla 

(Dey, Tamane, 2018). CPS:lle on ominaista autonominen käyttäytyminen tuoteprosessissa  

(Vaidya et al., 2018).  

Kyberturvallisuus tarkoittaa kykyä suojata ja puolustautua kyberavaruudesta tulevilta hyök-

käyksiltä. Kyberturvallisuusongelmiin keskitytään yhä voimakkaammin Teollisuus 4.0:n 

myötä. Turvallisuudella on johtava rooli kilpailukyvyn menetyksen estämisessä nykypäivän 

yrityksissä. Kyberturvallisuuden odotetaan tulevan kiinteäksi osaksi yritysten strategiaa ja 

operaatioita yrityksissä, jotka hyödyntävät toiminnassaan Teollisuus 4.0: a.  (Lezzi, Lazoi, 

Corallo, 2018) 

 

Pilvi 

Pilvi-käsite pitää sisällään sekä pilvilaskennan että pilvipohjaisen valmistuksen  (Ustundag 

& Cevikcan, 2018 s. 9). Pilvi on järjestelmä, minne teknologiapalvelut viedään käyttämällä 

internetiin liittyviä teknologioita  (Echeberria, 2020 s. 7).   Pilvilaskennalla pyritään jaka-

maan prosessointiresurssit kysynnän perusteella sekä vastaamaan tarpeeseen käyttäjän vaa-

dittaessa. Pilvilaskennan avulla voidaan parantaa älykkäiden valmistusjärjestelmien skaa-

lautuvuutta ja joustavuutta.  (Silvestri et al., 2020) Pilvipohjaiselle valmistukselle on ole-

massa useita määritelmiä, mutta yhden määritelmän mukaan sitä voidaan pitää eräänlaisena 

mallina, joka on tarkoitettu hajautettujen valmistusresurssien yhdistämiseen. Sillä voidaan 

vapauttaa verkkoyhteyden päässä olevasta jaetusta valmistuspalveluiden varannosta tarpeen 

mukaan resursseja, tehokkaasti minimaalisella työmäärällä.  (Liu et al., 2019) 
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Lisäävä valmistus 

Lisäävä valmistus (Additive manufacturing) tarkoittaa prosessia, jossa liitetään materiaaleja 

yhteen tarkoituksena tehdä objekteja 3D-mallidatasta. Yleisiä teknologioita, jotka hyödyn-

tävät tätä valmistamisen metodia ovat muun muassa 3D-tulostus, stereolitografia, sulateker-

rostusmallinnus (FDM-tulostus) ja lasersintraus. (Mellor, Hao, Zhang, 2014) 3D-tulostusta 

käytetään jossain määrin suomen kielessä lisäävän valmistuksen synonyyminä ja kolmea 

muuta edellä mainittua teknologioita voidaankin pitää 3D-tulostustekniikan eri muotoina. 

Lisäävän valmistuksen avulla voidaan valmistaa geometrisesti monimutkaisia osia, joita ei 

ole mahdollista tuottaa perinteisillä valmistusmenetelmillä. Lisäksi se helpottaa kustomoitu-

jen mallien sekä prototyyppien valmistusta. Lisäävässä valmistuksessa tuote rakennetaan li-

säämällä raakamateriaalista kerroksia toisten kerroksien päälle (Ustundag & Cevikcan, 2018 

s. 217 -222) 

 

Lisätty todellisuus 

Lisätyn todellisuuden (Augmented reality, AR) määritelmään kuuluu kolme keskeistä omi-

naisuutta. Virtuaalisten ja oikeiden objektien esittäminen yhdessä oikeassa ympäristössä, 

vuorovaikutuksen salliminen reaaliajassa virtuaalisten ja oikeiden objektien kanssa sekä vir-

tuaaliobjektien rekisteröinti oikeiden objektien kanssa. Lisätyn todellisuuden tuomaa yli-

määräinen informaatio voi osoittautua hyödyksi suoritettaessa erilaisia työtehtäviä.  (Ustun-

dag & Cevikcan, 2018 s. 201 - 207) Yritykset voivat hyödyntää lisättyä todellisuutta ohjei-

den antamisessa sekä päätöksenteossa tarjoamalla työntekijälle reaaliaikaista tietoa tehtä-

vään liittyen lisätyn todellisuuden kautta (Vaidya et al., 2018). 

 

2.3. Edut ja haasteet 

Teollisuus 4.0:n konseptin sisältämien teknologioiden tarkoituksena on pääasiassa lisätä val-

mistus- ja palvelujärjestelmien keskinäistä yhteyttä ja integrointia tuottaen tehokkuutta, so-

peutuvuutta, koordinaatiota sekä tuottavuutta.  (Ustundag & Cevikcan, 2018 s. 35) Koko-

naisvaltaisen tehokkuuden lisääminen prosesseissa on Teollisuus 4.0:n tuottama päähyöty 

(Sharma et al., 2021).  Teollisuus 4.0 käytöstä on tunnistettu useita hyötyjä, jotka toimineet 
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samalla ajureina konseptin syntymiselle. Personalisoidun tuotannon alhaiset tuotantokustan-

nukset ovat tuoneet sen samalle linjalle massatuotannon kanssa. Tuotannon reaaliaikaisen 

informaation prosessointi on lisännyt valmistuksen läpinäkyvyyttä. Valmistus on muuttunut 

joustavammaksi, kustannustehokkaammaksi sekä saatavuus parantunut modulaarisen tuo-

tannon, optimaalisten tuotantoerien ja prosessisuunnittelun myötä.  (Lasi et al., 2014)  Myös 

asiakastyytyväisyys kasvaa teknologioiden tuomien uusien tuotevariaatioiden ja -kusto-

moinnin myötä, samoin hyväpalkkaisten ja korkeatasoisten työtehtävien määrä (Echeberria, 

2020). 

Etujen lisäksi Teollisuus 4.0:n hyödyntämisessä on havaittu useita haasteita. Yleisiä haas-

teita ovat tietoturvaongelmat sekä kybervuodot ja -petokset (Sharma et al., 2021). Yritykset 

voivat kärsiä suuria tappioita muun muassa mainehaittojen, menetetyn tuottavuuden ja kil-

pailukyvyn alentumisen muodoissa. Teollisten järjestelmien suojaaminen kyberuhilta voi 

osoittautua kalliiksi investoinniksi. Myös työvoimakustannukset saattavat nousta esimer-

kiksi koulutuksen muodossa työntekijöiden joutuessa opettelemaan uusien teknologioiden 

ja järjestelmien käyttöä  (Sharma et al., 2021). Yleisesti teknologiaperusteiset hankkeet vaa-

tivat huomattavia investointeja. Tämä näkyy myös Teollisuus 4.0 teknologioiden implemen-

toinnissa. (Vaidya et al., 2018) Organisaatioilta saattavat puuttua lisäksi tieto teknologioiden 

hyödyistä tai niistä ollaan epävarmoja. Rajalliset resurssit rajaavat investointeja ja ne saate-

taan priorisoida esimerkiksi tuote- ja prosessiprojekteihin. (Ustundag & Cevikcan, 2018 s. 

97) 

Yleisten ongelmien lisäksi uusien järjestelmien implementoinnissa ja käytössä nousee esille 

teknologiakohtaisia ongelmia   big datan ja analytiikan hyödyntämisessä haasteena on var-

mistaa valmistusjärjestelmistä kerätyn datan laadukkuus ja yhtenäisyys. Erilaisten tietoläh-

teiden yhdistäminen ja hyödyntäminen edistyksellisessä data-analytiikassa voi olla vaikeaa.  

(Vaidya et al., 2018) Lisäävä valmistus ei sovellu massatuotantoon hitaan valmistuksen ta-

kia. Lisäksi sen avulla valmistettu tuote vaatii yleensä jälkituotantoa epätäydellisen ja kar-

hean pinnan takia. Myös suuria osia on vaikea valmistaa lisäävän valmistuksen prosesseilla 

heikon materiaalilujuuden vuoksi. (Ustundag & Cevikcan, 2018 p. 221)  
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3. Teollinen kunnossapito 

3.1. Teollisen kunnossapidon historia ja kehitys 

SFS-EN 13306:2007 standardin mukaan kunnossapidon määritelmään kuuluvat ”kaikki 

kohteen elinjakson aikaiset tekniset, hallinnolliset ja liikkeenjohdolliset toimenpiteet, joiden 

tarkoituksena on ylläpitää tai palauttaa kohteen toimintakyky sellaiseksi, että kohde pystyy 

suorittamaan vaaditun toiminnon”  (Suomen standardisoimisliitto, 2017). Kunnossapidon 

hallinnan tarkoituksena on vähentää haitallisten vikaantumisten vaikutuksia sekä maksi-

moida tuotantojärjestelmän saatavuus minimikustannuksin (Löfsten, 2000). 

Kunnossapidon strategia on muuttunut sitten ensimmäisestä teollisesta vallankumouksesta 

(Navas et al., 2020). Tuotantoprosessien kehitys viime vuosikymmeninä on vaikuttanut 

myös kunnossapidon suunnitteluun ja hallintaan (Ruschel, Santos, Loures, Eduardo de Frei-

tas Rocha, 2017). 1940-luvulle asti kunnossapito rajoittui pääasiassa korjaavaan kunnossa-

pitoon. Tämän jälkeen määriteltiin ehkäisevän kunnossapidon strategia, jonka implemen-

toinnin tarkoituksena oli nostaa tuotteiden luotettavuutta ja pidentää niiden elinkaarta.  

1980-luvun jälkeen esiteltiin useita tekniikoita ja viitekehyksiä kustannusten pienentä-

miseksi sekä kunnossapitoindikaattorien parantamiseksi. Näihin lukeutuvat käytetyimpinä 

tuottava kunnossapito (total productive maintenance), luotettavuuskeskeinen kunnossapito 

(reliability centered maintenance) sekä kuntoon perustuva kunnossapito (condition-based 

maintenance). (Navas et al., 2020) 2020-luvulla kirjallisuudessa on yleistynyt myös käsite 

Kunnossapito 4.0, jossa teolliseen kunnossapitoon linkittyvät Teollisuus 4.0. teknologiat  

(Bokrantz et al., 2020; Orosnjak et al., 2021; Tortorella et al., 2021). Kuvassa 3 on esitetty 

kunnossapidon historiallista kehitystä sekä siihen yhdistettyjä käsitteitä 1940-luvulta nyky-

päivään asti. 
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Kuva 3. Kunnossapidon ja sen käsitteiden historia.  (Navas et al., 2020) 

 

Nykyään kunnossapito on strateginen tekijä, jolla voidaan varmistua teollisten järjestelmien 

korkeasta tuottavuudesta. Asenne kunnossapitoa kohtaan on vaihtumassa pakollisesta pa-

hasta tuoton mahdollistajaksi (Faccio, Persona, Sgarbossa, Zanin, 2014). Negatiivinen maine 

johtui kunnossapidon mieltämisestä pelkästään laitoksen tai koneen mahdollisiin häiriöihin 

ja niiden korjaamiseen. Kuitenkin viime aikoina kunnossapidon asema on vaihtunut kustan-

nusten aiheuttajasta enemmänkin liiketoimintaprosessiksi, jolla on aktiivinen rooli arvoket-

jussa.  (Tran Anh, Dąbrowski, Skrzypek, 2018) 

 

3.2. Jaottelu  

Kunnossapidolle löytyy kirjallisuudesta useampia jaottelutyylejä. Monesti se on jaoteltu 

kahteen pääkategoriaan: korjaavaan kunnossapitoon ja ehkäisevään kunnossapitoon. Kor-

jaava kunnossapito suoritetaan vikaantumisen toteutumisen jälkeen. Ehkäisevä kunnossapito 

suoritetaan ennen mahdollista vikaantumista kunnossa olevalle laitteistolle tekemällä lait-

teilla tarkastuksia sekä estämällä orastavia virheitä.  (Faccio et al., 2014) Tarkoituksena on 

vähentää ja arvioida vikaantumisen todennäköisyyttä sekä kohteen heikentymistä  (Suomen 

standardisoimisliitto, 2017) 
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Korjaava kunnossapito on mahdollista jakaa välittömään ja siirrettyyn kunnossapitoon.  

(Suomen standardisoimisliitto, 2017) Samalle kunnossapitokäsitteelle on useita erilaisia 

suomennoksia, joista tässä tutkimuksessa käytetään SFS-mukaisia termejä. Välittömässä 

korjaavassa kunnossapidossa toiminto suoritetaan välittömästi vian havaitsemisen jälkeen, 

jotta olisi mahdollista välttyä mahdollisilta haitallisilta seurauksilta Siirrettyä korjaavaa kun-

nossapitoa voidaan viivästää sallituissa puitteissa, eikä sitä nimensä mukaisesti suoriteta vä-

littömästi vian havaitsemisen jälkeen  (Suomen standardisoimisliitto, 2017) 

Ehkäisevää kunnossapitoa on tutkittu kirjallisuudessa huomattavasti korjaavaa kunnossapi-

toa enemmän  (Ruschel et al., 2017). Se voidaan jakaa alakategorioihin: ennaltamäärät-

tyyn/ennakkoonmäärättyyn/jaksotettuun kunnossapitoon, kuntoon perustuvaan kunnossapi-

toon sekä ennustavaan strategiaan.  (Tran Anh et al., 2018) Ennustava strategia voidaan 

mieltää myös kuntoon perustuvan kunnossapidon alalajiksi. 

Jaksotetussa kunnossapidossa kohteena olevalle laitteelle kunnossapito suoritetaan ennalta 

määritetyn aikajakson tai käytön määrän mukaisesti, ilman ennakkoon tehtyä toimintakun-

non tutkimista.  (Marquez, 2007) Suomen standardisoimisliitto on jaotellut kuntoon perus-

tuvan kunnossapidon ennustavaan ja ei-ennustavaan kuntoon perustuvaan kunnossapitoon. 

Kuntoon perustuva kunnossapito sisältää laitteen tilan arviointia ja analyysiä sekä mahdol-

lisesti näiden pohjalta suoritettavia toimenpiteitä.  (Suomen standardisoimisliitto, 2017) 

Ennustava kunnossapito toteutetaan toistuviin analyyseihin, tunnettuihin tunnusmerkkeihin 

sekä olennaisiin arvoihin perustuvien ennusteiden pohjalta (Suomen standardisoimisliitto, 

2017). Ennustavassa kunnossapito automatisoi kuntoon perustuvaa kunnossapitoa syöttötie-

tojen laskennallisella arvioinnilla. Se sallii älykkään ennustamisen, jolla voidaan havaita lait-

teiston vikaantumisen merkkejä etukäteen sekä ennustaa todennäköisen häiriön tapahtuma-

aika  (Tran Anh et al., 2018). Kuvassa 4 on esitelty tarkemmin kunnossapidon jaottelu eh-

käisevään ja korjaavaan kunnossapitoon sekä näiden alalajeihin. Lisäksi jaottelussa on mu-

kana parantaminen, jolla tarkoitetaan toimenpiteitä toimintavarmuuden ja kunnossapidettä-

vyyden kehittämiseksi ilman että alkuperäinen toiminto muuttuu. (Suomen standardisoimis-

liitto, 2017) 
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Kuva 4. Kunnossapidon jaottelu.  (Suomen standardisoimisliitto, 2017) 

 

Oikean kunnossapitostrategian valitseminen prosessien ohella on useimmiten avaintekijänä 

menestyksekkäälle kunnossapito-organisaatiolle (Deloitte, 2017). Ennustava kunnossapito 

on yleistynyt yrityksissä, mutta se ei ole jokaisessa tilanteessa paras valinta yrityksen kun-

nossapitostrategiaksi. Eri kunnossapitostrategioilla on omat etunsa ja haittansa, jotka on esi-

tetty taulukossa 1.  
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Taulukko 1. Kunnossapitostrategioiden edut ja haitat.   (Deloitte, 2017; Marquez, 2007; Tran 

Anh et al., 2018) 

 

Kunnossapitostrategia Edut Haitat 

Korjaava kunnossa-

pito 

Tuotteen eliniän maksimointi 

Ei suunnittelukustannuksia 

Potentiaaliset suuret laitevahin-

got, esimerkiksi värinän tai yli-

kuumenemisen seurauksena 

Suunnittelemattoman toimintakel-

vottomuusajan myötä syntyneet 

kustannukset 

 

Jaksotettu kunnossa-

pito 

Minimoi suunnittelemattoman 

toimintakelvottomuusajan, vä-

hemmän loppuun kulumisen 

seurauksena syntyneitä vikaan-

tumisia 

Suunnitteleminen helppoa 

Osa laitteiden käyttöiästä menee 

hukkaan 

Suunnitteleminen on kustannusin-

tensiivistä 

Ei estä satunnaisia vikaantumisia 

Vaatii runsaasti työresursseja 

Käytettyjen, vielä elinikää jäljellä 

omaavien, varaosien hallinnan kä-

sitteleminen 

Suurempi suunniteltu toimintakel-

vottomuusaika 

Kuntoon perustuva 

kunnossapito 

Laitteiston tuottavuuden mak-

simointi 

Laitteiston eliniän maksimointi 

Vähemmän tarpeettomia huol-

toja 

Korkeat investoinnit valvontaan 

ja ennustuslaitteistoon 

Ennustava kunnossa-

pito 

Laitteiston tuottavuuden mak-

simointi 

Laitteiston eliniän maksimointi 

Korkea suunniteltavuusaste 

 

Korkeat investoinnit valvontaan 

ja ennustuslaitteisiin 

Riski epäonnistumisesta hyödyn-

täessä varhaisessa vaiheessa ole-

via teknologioita 
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On argumentoitu, että ehkäisevä kunnossapito olisi yleisesti korjaavaa kunnossapitoa pa-

rempi strategia sekä hyödyllisempi pitkällä aikavälillä, sillä kunnossapidon kustannukset 

ovat pienemmät laitteiston elinkaaren aikana (Velmurugan, Dhingra, 2015). Erityisesti en-

nustava kunnossapito on herättänyt viime vuosina kiinnostusta teoriassa sekä käytännössä. 

(Tran Anh et al., 2018) 

Ennustavalla kunnossapidolla voidaan parantaa tuotannon tehokkuutta. Sillä on mahdollista 

vähentää 20–50 % kunnossapidon suunnitteluun käytettyä aikaa, lisätä laitteiston toiminta-

kelpoisuusaikaa 10–20 % sekä vähentää kunnossapidosta koituvia kokonaiskustannuksia 5–

10 %.  (Deloitte, 2017) Ennustavan kunnossapidon avulla voidaan selvittää entistä tarkem-

min vikaantumisen juurisyy sekä aikaikkuna, jonka aikana vikaantuminen todennäköisim-

min tapahtuu. Myös palvelu- ja korjaustoimenpiteet voidaan ajoittaa oikeaan aikaan, juuri 

kun laite on vikaantumassa.  (Tran Anh et al., 2018). Tehokkuuden lisäämisen ja kustannus-

säästöjen lisäksi ennustavalla kunnossapidolla voidaan varmistaa tuotteiden parempi laatu  

(Deloitte, 2017).  

 

3.3. Teollinen kunnossapito liiketoiminnassa 

Kustannusten leikkaaminen sekä saatavuuden ja tuotteiden laadun lisääminen on suuri 

haaste yrityksissä, joiden ratkaisemisessa kunnossapito on saanut merkittävän roolin (Faccio 

et al., 2014). Yritysten kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii hyvää kunnossapitosuunnittelua 

(Ruschel et al., 2017) Tehokkaan kunnossapitosuunnitelman suunnitteluprosessi on moni-

mutkainen ja vaatii korkean tason erikoistumista kunnossapitoinsinööreiltä. Tällä tavoin voi-

daan määritellä nopeasti kustannustehokkaita kunnossapidon toimenpiteitä laiminlyömättä 

kustannusten hallinnan avaintekijöitä kuten tuotantotappioita, kunnossapidon kustannuksia 

sekä varaosien arvoa. (Faccio et al., 2014)  

Kunnossapidon yleisiä ongelmia ovat liian suuret kustannukset, tehoton huolto ja pitkä toi-

mintakelvottomuusaika. Kunnossapidon toimenpiteiden ajankohtia ei ole osattu optimoida, 

eikä kunnossapidon kohteena olevan laitteiston tilasta ole välttämättä tietoa saatavilla etänä  

(Mckinsey, 2020).  Myös huoltohenkilöstö tuo ylimääräisiä kustannuksia pitkien matka-ai-

kojen, huonon reaktionopeuden sekä lisääntyneiden turvallisuusongelmien muodossa kun-

nossapidon tiedon ja optimoinnin puutteen vuoksi. 
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Tutkimuksessa nousi esille kuusi toimialaa, joilla kunnossapidolla on erityisen suuri rooli: 

elintarviketeollisuus, raa’an materiaalin kaivaminen ja prosessointi, teollinen valmistami-

nen, kemianteollisuus, elektroniikkateollisuus ja kuljetusala. Näillä sektoreilla kunnossapi-

don kulut voivat olla 25 % koko yrityksen käyttökustannuksista.  (Navas et al., 2020) 

McKinsey taas esitteli raportissaan, että kunnossapidon kulut voivat vaihdella 20–60 % vä-

lillä käyttökustannuksista riippuen toimialasta, käyttöomaisuusinvestoinneista sekä omai-

suuden laadusta  (Mckinsey, 2020). Heikko kunnossapitostrategia voi vähentää laitoksen 

kokonaistuotantokapasiteettia 5–20 %. Suunnittelemattoman toimintakelvottomuusajan on 

arvioitu maksavan teollisille valmistajille vuosittain noin 50 miljardia dollaria.  (Deloitte, 

2017) 
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4. Kunnossapito 4.0 

4.1. Teollisuus 4.0:n hyödyntäminen teollisessa kunnossapidossa 

Kunnossapito 4.0:n lisäksi kirjallisuudessa käytetään runsaasti myös termiä ennustava kun-

nossapito 4.0 (Predictive maintenance 4.0, PdM 4.0) Kunnossapidon kategorioista ennusta-

vassa kunnossapidossa onkin hyödynnetty eniten Teollisuus 4.0 konseptin sisältämiä tekno-

logioita. Teollisuus 4.0:n myötä yleistyneissä, niin kutsutuissa älytehtaissa (smart factory) 

hyödynnetään tutkimuksen mukaan neljää erityyppistä kunnossapitoa: Teollisuus 4.0 tekno-

logioihin perustuvaa ennustavaa kunnossapitoa, kuntoon perustuvaa kunnossapitoa älyk-

käälle valmistukselle, kunnossapidon vikaantumisdiagnostiikkaa ja ennusteita sekä jäljellä 

olevan hyödyllisen eliniän (remaining useful life, RUL) analyysiä. (Pech et al., 2021) 

PWC esittää raportissaan  (2017) PdM 4.0-implementaation, jolla voidaan suorittaa laitteis-

tolle ennustavaa kunnossapitoa. Se koostuu kolmesta ”rakennuspalikasta”, jotka ovat: big 

data-infrastruktuuri, IoT-infrastruktuuri sekä palautesilmukan asentaminen.  

1. Big data-infrastruktuurin avulla voidaan yhdistää kerätty data yrityksen sisäisistä 

ja ulkoisista lähteistä. 

2. IoT-infrastruktuuri yhdistää analysoitavien laitteiden sensoridatan kunnossapito-

keskukseen langattomasti. 

3. Palautesilmukan asentaminen, joka pitää sisällään koneoppimisalgoritmin. Tä-

män ansiosta järjestelmän ennustekyky parantuu ajan ja lisääntyneen datan 

myötä.  

IoT-pohjaiset kunnossapitoratkaisut on mahdollista kytkeä pilveen, jonne data pystytään va-

rastoimaan. Siellä voidaan suorittaa tarvittava laskenta sekä analysoida dataa reaaliajassa 

päätöksentekoa sekä kunnossapidon toimenpiteitä varten. Datan varastoinnin ja laskennan 

lisäksi pilvessä on mahdollista jakaa data eri käyttäjille. (Li, Chen, Shang, 2021; Sahal, Bres-

lin, Ali, 2020; Xenakis et al., 2019) 
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Big datan ja analytiikan hyödyntäminen on yksi avaintekijöistä ennustavan kunnossapidon 

ratkaisuja ajatellen  (Sahal et al., 2020). Big data on heterogeenistä ja se on kerätty useista 

eri lähteistä. Kunnossapidossa hyödynnetty data voi olla strukturoitua dataa, kuten sensori-

data, joka voi esiintyä laskentataulukon tai tietokannan muodossa. Se voi myös olla internet-

lähtöistä semistrukturoitua dataa tai strukturoimatonta data, jota esiintyy muun muassa kun-

nossapitologien tai lämpökuvien muodossa. (Li et al., 2021; PWC, 2017; Sahal et al., 2020) 

Data siis vaihtelee koostumukseltaan hyvin paljon ja se saattaa sisältää tekstiä, kuvia, vide-

oita, äänitallenteita tai aikasarjadataa (Sahal et al., 2020).  

IoT-teknologiaa ja sen teollisia langattomia sensoriverkkoja voidaan käyttää laitteiston kun-

nonvalvonnan käyttötarkoituksiin (Xenakis et al., 2019). Niiden avulla ennustavassa ja jak-

sotetussa kunnossapidossa on mahdollista valvoa reaaliajassa laitteiston käyttöolosuhteita ja 

komponentteihin kohdistuvaa stressiä sekä arvioimalla osien jäljellä olevaa elinaikaa. IoT-

ratkaisuissa käytettävät laitteistoon liitettävät sensorit voivat lähettää reaaliaikaista tietoa 

data-analyysi-moduulille, joka päivittää informaation liittyen osien elinikään, sekä viestittää 

tarvittavan tieto tehtaan kunnossapito-osastolle jatkotoimenpiteitä varten. (Keivanpour, 

Kadi, 2019).  

Ennustavassa kunnossapidossa tarkoituksena on kerätä laitteisosta prosessidatan ja sen pa-

rametrien lisäksi laitteiston terveyteen liittyviä fyysisiä ominaisuuksia kuten värähtelyä, pai-

netta, lämpötilaa ja viskositeettia (Çınar et al., 2020). Näin tekevät sensorit, joista käytetyim-

piä ovat värinä- ja lämpötilasensorit. Värinän avulla voidaan tunnistaa potentiaaliset ongel-

mat ennen muunlaista oireilua esimerkiksi laitteiston äänessä, lämpötilassa, energiankulu-

tuksessa tai pilaantuneissa voiteluaineissa.  (Pech et al., 2021) 

IoT-ratkaisuja on olemassa kahdenlaisia: langallisia ja langattomia. Nykyään suurin osa te-

ollisesta viestintäarkkitehtuurista on langallista ja perustuu teknologiaan ”teollinen ether-

net”. Tällainen kaapeliratkaisu johtaa kalliisiin asennus- ja kunnossapitokustannuksiin, lii-

tinten vikaantumisten ja heikon skaalautuvuuden vuoksi.  Langattomien sensoriverkkojen 

etuina ovat muun muassa joustavuus, kompaktius, skaalautuvuus sekä mahdollisuus asentaa 

laitoksille pienellä vaivalla.  (Faheem et al., 2021) 

 

Vikaantumisen ennustaminen on oleellinen osa teollista kunnossapitostrategiaa, jonka ta-

voitteena on estää niiden syntyminen sekä minimoida laitteiston ja prosessien 
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suunnittelematon toimintakelvottomuusaika. Ennustava kunnossapito perustuu tarkkoihin 

ennusteisiin tulevista vikaantumisista. Vikaantumisen ennustamisessa on yleistynyt koneop-

pimisen hyödyntäminen.  (Leukel, González, Riekert, 2021) Koneoppimisen hyödyntämi-

sestä kunnossapidossa on havaittu monia hyötyjä: kokonaiskustannukset pienenevät, kone-

viat vähenevät, varaosien elinikä nousee ja operaattorien turvallisuus paranee (Çınar et al., 

2020).  

Kirjallisuudessa on osoitettu, että koneoppimisperusteiset vikaantumisen ennustamismallit 

ovat olleet tehokkaita usealla eri toimialalla sekä erilaisilla järjestelmillä (Leukel et al., 

2021). Itseoppivalle algoritmille voidaan syöttää vanhaa kunnossapitodataa ja vikaantumis-

historiaa, joiden avulla algoritmi havaitsee malleja datasta, jotka korreloivat vikaantumisen 

kanssa. Algoritmin havaitessa tulevaisuudessa samantyylisiä malleja, se voi niiden avulla 

ennustaa suuremmalla todennäköisyydellä vikaantumisen mahdollisuuden ja antaa siitä va-

roituksen. Useamman koneoppimismallin käyttö voi antaa paremman ennusteen kuin yksit-

täisen mallin käyttö. Koneoppimisessa on käytössä useanlaisia algoritmeja ja onkin tärkeää 

valita oikea koneoppimistekniikka oikeanlaisen datasetin lisäksi, jotta vältyttäisiin ajanhu-

kalta ja toteuttamiskelvottomalta kunnossapidon aikataulutukselta.  (Çınar et al., 2020)  

Kirjallisuuden perusteella käytetyimmät kolme menetelmää ovat tukivektorikone (support 

vector machine, SVM) satunnaismetsät (random forest, RF) ja keinotekoiset neuroverkot 

(artificial neural network, ANN). Kyseisiä menetelmiä on hyödynnetty onnistuneesti useilla 

teollisuuden kentillä ennakoivan kunnossapidon sovelluksissa. Näistä käytetyimpänä on RF-

menetelmä, jota on hyödynnetty ennustavaa kunnossapitoa varten muun muassa teollisissa 

pumpuissa, puhallinturbiinikoneissa, tuuliturbiineissa, tuotantolinjoissa sekä puolijohteissa.  

(Çınar et al., 2020) 

Simulointiin perustuvalla optimoinnilla voidaan ratkaista monimutkaisia ja dynaamisia kun-

nossapidon ongelmia. Sen tavoitteena on esitelty olevan kunnossapidon kustannusten mini-

mointi. Kunnossapitotehtävien tiheyden optimoinnilla voidaan vähentää kustannuksia. Lait-

teiston ylimääräinen kunnossapito lisää kustannuksia, liian vähäinen määrä sen sijaan nostaa 

laitteiston vikaantumismahdollisuuksia. (Alrabghi, Tiwari, 2015) Kustannusten minimoin-

nin sijaan optimoinnin päätavoitteena on esitelty myös olevan toimintakelpoisuusajan mak-

simoiminen. Tuotantokustannukset voivat ylittää laitteiston kunnossapitokustannukset, jol-

loin olisi sopivampaa priorisoida toimintakelpoisuusajan maksimointia kunnossapitokustan-

nusten minimoimisen sijaan. (Roux, Duvivier, Quesnel, Ramat, 2013) Kirjallisuuden 
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perusteella käytetyimpänä tekniikkana kunnossapidon järjestelmien mallintamiseen on 

diskreetti tapahtumasimulaatio, (discrete-even simulation, DES) kun taas geneettisen algo-

ritmin (genetic algoritm, GA) raportoitiin olevan käytetyin optimointimenetelmä. (Alrabghi, 

Tiwari, 2015) 

Kyberfyysiset järjestelmät johtavat massiivisen datamäärän systemaattista muutosta tie-

doksi, jossa piilossa olevista tehottomuuden ja heikentymisten malleista tehdään näkyviä 

parantaen optimaalista päätöksentekoa. Kyber-fyysisillä järjestelmillä on potentiaalia lisätä 

laitteistojen kykyä itse suoritettavaan kunnossapitoon sekä lisätä niiden itsetietoisuutta. En-

nustavan analytiikan implementoinnilla osaksi CPS-viitekehystä laitteistoilla on mahdolli-

suus tarkkailla omaa suoritusta ja terveydentilaansa sekä ennustaa mahdollisia vikaantumi-

sia. Yhdessä päätöstukijärjestelmän kanssa ennustavalla analytiikalla voidaan maksimoida 

laitteistojen toimintakelpoisuusaika.  (Lee, Ardakani, Yang, Bagheri, 2015) 

Kyberfyysisten järjestelmien konsepti on vielä kehityksen alla ja siihen liittyvien kompo-

nenttien määritelmät ja vaatimukset ovat hyvin abstrakteja (Lee et al., 2015; Lee et al., 2015). 

Kuva 5 kuitenkin esittää viitekehyksen kyberfyysiselle järjestelmälle, itsetietoisille sekä 

oman kunnossapitonsa suorittaville laitteille. Fyysisestä maailmasta kerätään ensin data ky-

beravaruutta varten, jossa siitä saadaan tietoa liittyen laitteiston ikääntymiseen ja heikkouk-

siin. Tätä hyödynnetään muun muassa uusien laitteiden terveyden tarkastelussa. Tulokset 

lähetetään ajoissa takaisin fyysiseen maailmaan, jossa voidaan suorittaa tarvittavat toimen-

piteet kunnossapitoa ja laitteiston optimointia varten. 

Kuva 5. Kyberfyysisten järjestelmien viitekehys omasuoritteista kunnossapitoa varten.  

(Lee, Kao, Yang, 2014) 
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Järjestelmäintegraatiolla voidaan tarkoittaa erilaisten digitaalisten ohjelmistojen yhdistä-

mistä, jolloin ne voivat jakaa helposti tietoa keskenään. Tavoitteena on vähentää kunnossa-

pidon hallinnollista työtä (MPulse, 2015), erilaisten järjestelmien lukumäärää sekä lisätä au-

tomaatiota (Starr, A., Ball, 2000). Esimerkkinä tällaisesta integraatiosta voidaan pitää tieto-

koneistettuja kunnossapidon hallintajärjestelmiä, (Computerized maintenance management 

system, CMMS)  (MPulse, 2015), sekä EAM-järjestelmiä (Enterprise asset management) 

CMMS- ja EAM-järjestelmillä on tärkeä rooli kunnossapito- ja korjausaktiviteeteissa.  

CMMS-järjestelmien tehtävänä on auttaa suunnittelu- ja hallintotehtävissä, joita vaaditaan 

tehokkaassa sekä tuottavassa kunnossapidossa. Sen avulla voidaan hallita kaikkia kunnossa-

pitoon liittyviä aktiviteetteja yhdestä sijainnista. EAM-järjestelmällä taas pystytään hallitse-

maan laitteita niiden koko elinkaaren ajalla parantaen samalla tehokkuutta, luotettavuutta 

sekä laskemalla kunnossapitokustannuksia. EAM-järjestelmien tehtäviin kuuluu muun mu-

assa vikaantumisten, kustannuksien sekä kunnossapidon valvonta sekä laitteiden hallinta.  

(Gorski et al., 2022)  

Itse ohjelmistojen lisäksi integraatio on olennainen osa perinteisten tehtaiden muuttamista 

älytehtaiksi. Kyberfyysisten järjestelmien lisäksi älytehtaissa vaikuttavat muun muassa eri-

laiset big data- ja IIoT-integraatioratkaisut, jotka ovat keskeisessä roolissa tehtaiden kunnos-

sapitoprosesseissa. (Pech et al., 2021) Olennainen osa monia älytehtaita on myös digitaali-

nen kaksonen, joilla voidaan esimerkiksi simuloida tuotanto-olosuhteita erilaisissa ympäris-

töissä sekä valvoa tuotteen tilaa reaaliaikaisella käyttö- ja ympäristödatalla sekä käyttöpara-

metreilla, joita digitaalinen kaksonen kerää. Fyysisen tuotteen historiallisen sekä reaaliaikai-

sen datan avulla, tuotteen digitaalisen kaksosen on mahdollista ennustaa sen jäljellä oleva 

elinikä ja mahdolliset vikaantumiset. (Pech et al., 2021; Qi, Tao, 2018)  Lisäksi sen avulla 

voidaan laskea kunnossapitoaktiviteettien kustannuksia, optimoida kunnossapidon aikatau-

lusta, havaita ja diagnosoida tapahtuneita vikaantumisia sekä valita näille paremmin oikea 

kunnossapitosuunnitelma (Errandonea et al., 2020). 

Usein onnistunut teknologioiden integrointi kunnossapitoprosesseihin alkaa jo tuotesuunnit-

teluvaiheessa. Tuotevaatimuksiin kuuluu viisi kunnossapidon tehtäviin omistettua kompo-

nenttia  (Navas et al., 2020): 
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1. Ergonomisella laitteiston suunnittelulla pyritään minimoimaan toimintakelvotto-

muusaika korjaavaa ja ehkäisevää kunnossapitoa varten esimerkiksi komponent-

tien vaihdon varalta. 

2. Sensorit, joiden avulla voidaan valvoa reaaliajassa fyysisten sekä operationaalis-

ten muuttujien saavutettuja arvoja ja implementoida ennakoivan kunnossapidon 

tekniikoita reaaliajassa.  

3. Oma TCP/IP viestintäportti kunnossapitoprosessin, kuten hälytysten ja laitteiston 

tilojen hallintaan 

4. Kunnossapitotehtäviä varten kehitetty ohjelmisto, jonka tarkoitus on suorittaa it-

setestausta ja toiminnan testausta  

5. Verkkopalvelimeen yhdistetty valvomo-ohjelmisto (SCADA), johon pääsee kä-

siksi mistä vain internetin kautta 

 

 

Autonomiset robotit ovat big data ja IoT-ratkaisujen lisäksi keino viedä teollista kunnossa-

pitoa älykkäämpään suuntaan. Autonomisia robotteja voidaan hyödyntää kunnossapidon tar-

kastustehtävissä (Maurtua et al., 2014). Tutkimuksessa esiteltiin käyttäjän kanssa yhteistyötä 

tekevä ”cobot”-robotti, joka kykenee auttamaan ruiskuvalukoneen kunnossapidossa (Koch 

et al., 2017). Myös robottien itsensä huoltamisessa voidaan hyödyntää älykästä kunnossapi-

toa. Robotit voivat huoltaa itse itseään ja hallita terveyttään prosessoimalla tietoa big datan 

avulla ja hyödyntämällä pilvilaskentaa. (Ustundag & Cevikcan, 2018 s. 192-197).  Izagirre, 

Andonegui, Landa-Torres, Zurutuza (2022) kuitenkin toteavat tutkimuksessaan, että oi-

keissa kokoonpanolinjoissa itse teollisten robottien kunnossapito on vielä laadultaan korjaa-

vaa tai ehkäisevää kunnossapitoa.  

Lisäävää valmistusta voidaan hyödyntää varaosien nopeissa kunnossapito- ja korvauspalve-

luissa (Ustundag & Cevikcan, 2018 s. 230). Se sallii kunnossapidon varaosien tuotannon 

pienissä erissä sekä ja kilpailukykyisin kustannuksin (Navas et al., 2020). Lisäävällä valmis-

tuksella on tärkeä rooli etenkin vanhentuneiden sekä massatuotannon ulkopuolella olevien 

osien toimittamisessa. Ne voidaan valmistaa lyhyessä ajassa, joka lisää saatavuutta ja vähen-

tää kustannuksia, sekä mahdollisesti lisää laitosten hyödyllistä elinikää.  (Navas et al., 2020) 
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Etäkunnossapitojärjestelmissä voidaan hyödyntää lisättyä todellisuutta automaattisesti tuo-

tetuilla lisätyn todellisuuden ohjeilla.  (Mourtzis, Angelopoulos, Panopoulos, 2021) Virtu-

aalisen todellisuuden avulla voidaan nopeuttaa työntekijöiden koulutusta kunnossapitorutii-

nien simulaatiolla.  Lisätty todellisuus auttaa työntekijöitä interaktiivisella ja reaaliaikaisella 

ohjauksella kunnossapitotehtävien eri askelilla. (Frank et al., 2019) Tämä auttaa näkemään 

mahdolliset tuotevirheet ilman fyysistä prototyyppiä, ja parantaa täten päätöksentekoproses-

sia sekä tehostaa prosessin tiedon näkyvyyttä (Li et al., 2021).  

Kunnossapitotehtävissä työntekijä voi saada ohjeet paperisen manuaalin sijasta sovelluksen 

tai AR-lasien kautta, jotka antavat hänelle tarpeelliset ohjeet työtehtävää varten (Mckinsey, 

2020). Ohjeet voivat tulla tekstin sijasta esimerkiksi 3D-mallien ja animaatioiden muodossa 

(Ustundag & Cevikcan, 2018 s. 204 - 207). Näin työntekijä voi olla kykeneväinen suoritta-

maan tehtävän, vaikka tämä ei olisi tuttu hänelle, myös virheiden määrät pienevät ja tehtä-

vien suoritusajat lyhenevät. Työntekijän näkökenttä voidaan jakaa myös ekspertille netin 

välityksellä, joka ohjeistaa työntekijää tämän pitämän pääkameran livevideon avulla.  

(Mckinsey, 2020; Ustundag & Cevikcan, 2018 s. 204 - 207)  

 

4.2. Riskit ja haasteet Kunnossapito 4.0:ssa 

Uusien teknologioiden hyödyntäminen liiketoiminnassa pitää sisällään riskejä. Tehdessä 

päätöstä niiden käyttöönotosta yrityksissä on havaittu neljä vaikuttavaa tekijää, joiden takia 

myönteinen vastaus herättää kritiikkiä. Yrityksillä ei ole tietoa, miten teknologioita voisi 

hyödyntää heidän toimialallaan, heillä ei ole teknistä tietämystä uuden teknologian käsitte-

lemisestä, yritys ei tiedä miten se voisi rahallisesti hyötyä kyseisestä innovaatiosta ja lisäksi 

uuden teknologian käyttöönotto olisi merkittävän suuri investointi sekä täten mahdollisesti 

riski liiketoiminnalle. (Tortorella et al., 2021) 

Vaikka big datan hyödyntäminen onkin lisääntynyt runsaassa määrin kunnossapidossa, on 

sen käytössä vielä haasteita datan laadun hallinnassa, dataturvallisuudessa sekä datainteg-

raatiossa (Li et al., 2021). Viimeaikainen kehitys big datan saralla on antanut yrityksille kei-

noja suuren datamäärän hyödyntämiseksi eri lähteistä, mutta niitä hyödynnetään vielä hei-

kosti kunnossapitoratkaisuissa (Christou et al., 2020). Monimuotoinen data eri lähteistä voi 

johtaa datan integroimisen vaikeuksiin. Big data-analytiikkatyökalujen kehitys ja käyttöön-

otto vaatii suuria investointeja sekä ylimääräistä työtä, ja näin ollen kuluttaa runsaasti 
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yrityksen resursseja. Big datan hallintaan tarkoitettu olemassa oleva teknologia on kallista, 

eikä suurin osa niistä täytä yritysten tietojärjestelmien perusrakenteiden vaatimuksia.  (Li et 

al., 2021) Reaaliaikaisen datan määrän kasvu aiheuttaa haasteita lyhytviiveisen analyysin 

suorittamisessa ja järjestelmien nopeudessa.  (Sahal et al., 2020) Tämä voi lisätä ongelmia 

kunnossapidon valvonnassa, jossa useat laitteet tuottavat samanaikaisesti suuren määrän re-

aaliaikaista dataa. 

Myös IoT-ratkaisujen hyödyntämisessä on samantapaisia ongelmia. Useat laitokset keräävät 

monia eri kunnossapitoon liittyviä datasettejä. Datan pirstaleisuus eri järjestelmissä luo omia 

”datasiiloja” joiden semantiikan ja formaattien erilaisuus heikentää niiden käytettävyyttä ja 

yhdistämistä ennustavaa kunnossapitoa varten.  (Christou et al., 2020) Erilaisten laitteiden 

kommunikointi keskenään kunnossapidossa vaatii usein jälkiasennuksia tai investointeja uu-

teen laitteistoon. Pilvilaskennassa ongelmaksi saattavat koitua katkokset pilvessä, joilla voi 

olla vakavia seurauksia toiminnan jatkuvuudelle.  Pilvialustat vaativat myös nopean internet-

yhteyden koko operoitavan laitoksen alueella. (Silvestri et al., 2020) 

Koneoppimisalgoritmien implementoinnissa ennustavaan kunnossapitoon on myös haas-

teita. Ensimmäisenä tehtävänä on tunnistaa, minkälaista dataa halutaan kerätä. Tämä voi olla 

hankalaa johtuen yrityksen epäselvistä liiketoimintatavoitteista sekä puutteellisista todis-

teista liittyen datan hyödyllisyyteen. Koneoppimisratkaisujen luominen kuluttaa aikaa ja 

muita resursseja. Väärän koneoppimisalgoritmin valitseminen johtaa ajanhukkaan sekä yli-

määräisiin kustannuksiin.  (Çınar et al., 2020)  

Järjestelmäintegraatiossa riskinä piilee eri alustojen yhteensopimattomuus. Integrointi on 

kytköksissä myös kyberturvallisuusongelmiin. Lisäksi ulkoisten alustojen käyttö sekä reaa-

liaikainen yhteys asiakkaisiin ja toimittajiin laitteiston kautta altistaa pahantahtoisten ky-

berhyökkäysten riskille.  (Silvestri et al., 2020) Kyberturvallisuusongelmat ovat määrälli-

sesti kasvussa ja muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi, mistä johtuen ala vaatii korkeasti kou-

lutettua ja taitavaa työvoimaa (Pech et al., 2021; Silvestri et al., 2020).  IoT-ratkaisujen ky-

berturvallisuus on monimutkaista siihen liittyvien eri tekniikoiden takia, ja yleisesti kaikilla 

yhdistetyillä järjestelmillä on heikkouksia, josta sen tekijät eivät ole tietoisia (Pech et al., 

2021). Yritykset tarvitsevat räätälöidyn riskienhallintajärjestelmän ja turvallisuusstrategian, 

joka parantaa operationaalista turvallisuutta ja suojaa kyberhyökkäyksiltä (Deloitte, 2015). 
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Simulaatiot, hyödyllisyydestä riippumatta voivat olla hyvin aikaa vieviä prosesseja, joista 

saatu hyöty päätöksenteossa ei välttämättä ole suuri alati muuttuvassa toimintaympäristössä 

(Silvestri et al., 2020). Monimutkaiset kunnossapidon ongelmat pitävät usein sisällään riskin 

korkeista laskentakustannuksista. Simulaation toistuva ajo prosessin optimoinnin aikana 

vaatii huomattavan laskenta-ajan. (Alrabghi, Tiwari, 2015) 

Autonomisten robottien kehitys on vielä vaiheessa ja niiden hyödyntämisessä on useita haas-

teita liittyen big datan prosessointiin, epävarmuuden käsittelemiseen, oikean ympäristön ha-

vainnointiin ja kognitiiviseen päätöksentekoon reaaliajassa.  (Ustundag & Cevikcan, 2018 s. 

187 - 198) Lisäksi autonomisten robottien käyttö ei ole mahdollista kaikissa tehtävissä, sillä 

osa niistä tarvitsee ihmisen valvontaa. Yhteistyö ihmisten kanssa on vielä rajoitettua. (Sil-

vestri et al., 2020)  

Lisäävän valmistuksen hyödyntäminen on vielä kasvuvaiheessa erilaisten materiaalien 

osalta, jonka takia sovellusten hyödyntäminen kunnossapidossa on vielä rajoitettua. Lisäävä 

valmistus tarvitsee myös taitavaa henkilöstöä organisaatiossa teknologian käyttöä varten. 

Lisätylle todellisuudelle sovelletut mobiilijärjestelmät ovat yleisesti raskaita. Ne myös ai-

heuttavat rasitusta käyttäjän silmille, jonka takia pitkäaikainen käyttö ei ole suositeltavaa.  

(Silvestri et al., 2020) 

 

4.3. Arvon luominen Teollisuus 4.0:n avulla 

PWC:n  (2017) teettämän kyselyn mukaan 47 %:lla 280 vastanneesta yrityksestä ensisijainen 

syy ennustavan kunnossapidon kehittämiseen on toimintakelpoisuusajan kasvattaminen. 

Seuraavina tulivat kustannusten vähentäminen (17%) ja ikääntyvän laitteiston eliniän piden-

täminen (16%). Muita syitä olivat ympäristö-, laatu-, turvallisuus- ja terveysriskien pienen-

täminen, korkeampi asiakastyytyväisyys sekä uuden liikevaihdon luominen. Monimutkaiset 

teolliset järjestelmät toimivat kriittisten prosessien varassa, joiden vikaantuminen johtaa 

usein merkittävään taloudelliseen tappioon yrityksissä (Izagirre et al., 2022). Tämän takia 

yrityksille on kriittistä vähentää toimintakelvottomuusaikaa ja vikaantumisten määrää.  

Deloitten raportin mukaan ennustavan kunnossapidon ja älytehtaiden avulla voidaan saavut-

taa 5-10 % säästöt operaatiokuluissa ja MRO-materiaaleissa, lisätä toimintakelpoisuusaikaa 

10 -20 %, vähentää kunnossapidon suunnitteluaikaa 20-50 % sekä vähentää 



27 

kokonaiskustannuksia 5-10 %. (2017) Teknologiaperusteisella tehokkuuden lisäämisellä 

työvoiman tuottavuudessa voidaan vähentää kunnossapidon kustannuksia 20–30 %, yrityk-

sillä, joilla on maantieteellisesti hajautettua laitteistoa. Avaintekijöinä tässä ovat ennustavan 

kunnossapidon optimointi, kunnossapitoperusteisten matkojen vähentäminen, matka-ajan 

minimointi sekä tiedonjakaminen.  (Mckinsey, 2020) Tyypillisesti ennustava kunnossapito 

vähentää toimintakelpoisuusaikaa kokonaisuudessaan 30 – 50 % ja nostaa laitteiston elin-

kaaren pituutta 20 – 40 %  (McKinsey, 2015).  

Älykäs kunnossapito tarjoaa yrityksille liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia. Kunnossapi-

topalvelujen ja -ohjelmistoratkaisujen tarjoaminen muille saman sektorin yrityksille ovat po-

tentiaalisia kasvun lähteitä yrityksille, jotka ovat muita edellä kyseisellä alalla.     (Mckinsey, 

2020) Teollisuus 4.0:n teknologioiden yhdistetty käyttö kunnossapidossa johtaa todennäköi-

semmin laitosten elinkaaren pitenemiseen sekä lisää niiden luotettavuutta ja saatavuutta (Na-

vas et al., 2020). 

Perinteiset keinot tuottavuuden parantamiseksi alkavat olla loppuun kulutettuja.  Asiakas-

tyytyväisyys ja time to market ovat tämän päivän menestystekijöitä kilpailukyvyssä ja yri-

tykset panostavat automaatioon ja robotiikkaan, jotta heillä olisi potentiaalia saavuttaa ma-

talien kustannusten maiden kaltaiset työvoimakustannukset paikasta riippumatta. (McKin-

sey, 2015) 

Älyvalmistuksen ja big data-ympäristön myötä vahvistunut trendi liittyen laitteiston tervey-

den ennustamiseen vähentää toimintakelvottomuusaikaa ja ennustusten tuoma tieto auttaa 

ERP-järjestelmiä optimoimaan muun muassa kunnossapidon aikataulutusta sekä varmista-

maan laitteiston turvallisuuden. Kunnossapidon aikataulutuksen optimointi johtaa pitkällä 

aikavälillä energiasäästöihin. Trendin myötä myös työvoimakustannukset pienenevät ja työ-

ympäristö parantuu.  (Lee et al., 2014) 

 

4.4. Nykytila ja tulevaisuuden näkymät 

Teollisuus 4.0 on tuore liikehdintä, ja kaikkia sen hyötyjä ei vielä tunneta tai tiedot niistä 

voivat olla jossain määrin virheellisiä.  (Tortorella et al., 2021) Sen tuomat muutokset liike-

toiminnassa näkyvät asteittain. Tuotantolaitteistojen pitkän elinkaaren ja pitkien investointi-

syklien myötä päätöksenteko on konservatiivisempaa, joka hidastaa teknologioiden 
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implementointia. (McKinsey, 2015) Tulevaisuudessa kunnossapidossa järjestelmäinteg-

rointi ja älykkäämpi kerätyn datan käyttö tulee yleistymään (Starr, Andrew et al., 2010 s. 

35). Modernissa kunnossapidossa trendinä on miettiä käytettyjen komponenttien koko elin-

vaikutusta (Turner, Okorie, Emmanouilidis, Oyekan, 2022).  

Samassa yrityksessä voi olla nykypäivänä useita kunnossapidon malleja laitteiston iän eroa-

vaisuuksista johtuen, vanhemmalle laitteistolle saatetaan suorittaa vain korjaavaa kunnossa-

pitoa, kun taas uudemmalle laitekannalle tehdään ehkäisevää ja ennustavaa kunnossapitoa. 

Tämä saattaa aiheuttaa vaikeuksia kunnossapito-operaattoreille, joiden pitää osata suorittaa 

erilaisia kunnossapitomenetelmiä. (Giacotto, Marques, Barreto, Martinetti, 2021) Ennusta-

van kunnossapidon merkitys kasvaa robottien, digitalisaation ja tekoälyn yleistyessä tuotan-

tolinjoilla rutiiniaktiviteettien automatisoimiseksi.  (Pech et al., 2021)  

Älytehtaat tulevat yleistymään tulevaisuudessa ja näissä laitteiden omatoiminen kunnossa-

pito on yhä houkuttelevampi vaihtoehto.  (Pech et al., 2021; Silvestri et al., 2020) Älyteh-

taissa kunnossapitoprosessi perustuu Teollisuus 4.0:n teknologioihin digitalisaatioon, data-

lähtöiseen valmistukseen, agenttipohjaisiin järjestelmiin sekä digitaalisiin kaksosiin. (Pech 

et al., 2021) Kunnossapito muuttuu koko ajan datavetoisemmaksi ja päätöksenteko nojautuu 

yhä enemmän erilaisten järjestelmien antamiin tietoihin (MPulse, 2015). Datan määrä tulee 

kasvamaan, samoin erilaisten järjestelmien integrointi kunnossapitojärjestelmiin (Starr et al., 

2010 s. 35). Etäkunnossapidon merkitys on kasvanut lisätyn todellisuuden implementoinnin 

myötä yhdessä älylaitteiden kanssa (Silvestri et al., 2020) Internetin merkitys kunnossapi-

dossa tulee tulevaisuudessa kasvamaan (Pech et al., 2021). 

Teknologiat muuttuvat nopeasti, lisäävä valmistus, AR ja autonomiset robottien käyttötar-

koitukset laajenevat vielä niiden selviydyttyään rajoituksista käytettävyyden, turvallisuuden 

ja tehokkuuden kanssa. Big data ja kyberturvallisuus kehittyvät jatkuvasti, samoin niiden 

hallitsemiseen vaaditut tekniset taidot.  Kunnossapitoteknikolta, ”teknikko 4.0”:lta vaaditaan 

nykypäivänä kykyä hallinnoida älylaitteita sekä olemista vuorovaikutuksessa lisäävän val-

mistuksen, AR:n ja autonomisten robottien kanssa. (Silvestri et al., 2020) 

Nykypäivän edelläkävijä kunnossapidossa on rautatiesektori, jossa luotettavuus on tärkeää 

ja toimintakelpoisuusajan täytyy olla mahdollisimman suuri. Julkinen painostus ja työnteki-

jöiden turvallisuuden parantaminen ovat osa-ajureita tässä muutoksessa. Älykkäämmällä 

kunnossapidolla voidaan vähentää työntekijöiltä vaadittuja tarkastuskierroksia raiteiden 



29 

varrella. Raideverkko rasittuu yhä enemmän kasvavan rahti- ja matkustajamäärän sekä ke-

hittyneempien junien aiheuttaman suuremman raiderasituksen myötä. (PWC, 2017) Osa-

syynä tähän on myös raideverkkojen maantieteellinen jakautuminen, jolloin tietyille alueille 

ei välttämättä ole omistettu omaa kunnossapitotiimiä (Mckinsey, 2020). Myös panostukset 

kunnossapitoon ovat täten suuria, belgialainen valtionyhtiö Infrabel, joka on vastuussa Bel-

gian raideinfrastruktuurista, käyttää vuosittain sen kunnossapitoon ja kehitykseen miljardeja 

euroja (PWC, 2017). 
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5. Johtopäätökset ja yhteenveto 

Tutkimuksen tarkoitus oli avata Kunnossapito 4.0 konseptia lukijoille ja selvittää tutkimus-

kysymysten avulla Teollisuus 4.0:n vaikutuksia kunnossapidossa. Kappaleessa on tarkoituk-

sena vastata tutkimuskysymyksiin yksitellen selkeän kuvan luomiseksi tehdyistä johtopää-

töksistä. Ensimmäinen tutkimuskysymys käsitteli kunnossapidon muutoksia. Tutkimusky-

symyksiä oli kolme, joista ensimmäisenä vastataan seuraavaan: 

 

Millä tavoin Teollisuus 4.0 on muuttanut teollista kunnossapitoa? 

Asenne kunnossapito on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana pakollisesta pahasta 

arvonluonnin mahdollistajaksi. Kunnossapito on suuri menoerä monen yrityksen käyttökus-

tannuksissa. Varsinkin laitekeskeisillä toimialoilla, kuten valmistavassa teollisuudessa, 

joissa laitteiston vikaantuminen aiheuttaa suuria tappioita seisakkien vuoksi, on havahduttu 

kehittämään ja tehostamaan kunnossapitoa. Kunnossapidon lajit ovat lisääntyneet ja 1940-

luvun korjaavan kunnossapidon rinnalle on viime vuosisadan lopulla tullut ehkäisevä kun-

nossapito ja sen alalajit kuten kuntoon perustuva kunnossapito ja ennustava kunnossapito. 

Nykypäivänä kunnossapitopolitiikka on muuttunut monimuotoisemmaksi ja yritykset ovat 

alkaneet hyödyntämään Teollisuus 4.0:n myötä älykkäämpää kunnossapitoa. Tämän myötä 

kirjallisuudessa on noussut esille uusia käsitteitä kuten Kunnossapito 4.0. Ennustava kun-

nossapito on yleistynyt ja se näyttäytyykin monelle yritykselle nykypäivänä optimaalisena 

kunnossapitostrategiana. Nykypäivän trendeinä nousevat esille lisääntynyt datan hyödyntä-

minen päätöksenteossa ja kunnossapidon optimoinnissa, lisättyä todellisuutta hyödyntävä 

etäkunnossapito sekä laitteiden itselleen suorittama kunnossapito, niin kutsuttu ”self-main-

tenance”, jonka merkitys tulee kasvamaan yleistyvissä älytehtaissa.  

Toinen tutkimuskysymys käsitteli Teollisuus 4.0 teknologioiden hyödyntämismahdollisuuk-

sia käytännössä: 

 

Mitä Teollisuus 4.0 konseptin sisältämiä teknologioita voidaan hyödyntää teollisessa kun-

nossapidossa? 
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Teollisuus 4.0:n kaikilla yhdeksällä teknologisella pilarilla on jonkinasteinen vaikutus ny-

kypäivän kunnossapidossa. Suuri osa näistä hyödyntää dataa ratkaisuissaan ja etenkin IIoT- 

ja big data-ratkaisut ovat yleisiä. Teollista esineiden internetiä hyödynnetään muun muassa 

analysoitavien laitteiden reaaliaikaisessa sensoridatan keräämisessä. Big datan avulla voi-

daan yhdistää valtava määrä heterogeenistä dataa eri lähteistä. Erilaisten koneoppimisalgo-

ritmien avulla voidaan havaita malleja kerätystä datasta, joiden myötä vikaantumisten en-

nustaminen helpottuu. Kerätty data voidaan varastoida pilveen, jolla voidaan helpottaa datan 

jakamista. Simuloinnilla voidaan mallintaa kunnossapidon järjestelmiä sekä optimoida kun-

nossapitotehtävien tiheyttä. Dataperusteisissa teknologioissa on myös omat haasteensa. Re-

aaliaikaisen datan valtava määrä voi hidastaa prosesseja, monimuotoista dataa on vaikea in-

tegroida eikä sen täyttä potentiaalia osata välttämättä hyödyntää. Katkokset internetissä voi-

vat heikentää toiminnan jatkuvuutta. Ratkaisut voivat vaatia suuria investointeja ja päivityk-

siä laitekantaan. Oikean koneoppimisalgoritmin valitseminen on kriittistä ajan ja kustannus-

ten säästämiseksi. Lisääntyneet datan ja internetin käytön myötä myös kyberturvallisuus on 

yhä tärkeämpää ja vaatii enemmän resursseja.  

Eri järjestelmien keskinäinen integrointi on oleellinen osa kunnossapidon digitalisaatiota. 

CMMS- ja EAM järjestelmiä voidaan hyödyntää muun muassa suunnittelu- ja hallintotehtä-

vien automatisointiin. Integrointi näkyy myös älytehtaissa, joissa vaikuttavat kyberfyysiset 

järjestelmät ja digitaalisten kaksosten käyttö. Kyberfyysisillä järjestelmillä voidaan kerätä 

dataa fyysisestä maailmasta kyberavaruuteen sekä saada tämän avulla laitteen terveyteen 

liittyvää ja päätöksentekoa tukevaa analytiikkaa. Digitaalisen kaksosen avulla on mahdol-

lista simuloida prosesseja ja tuotteen tilaa virtuaalisella kopiolla keräämällä dataa sen oike-

asta vastineesta. Näin syntyy kaksisuuntainen ja automatisoitu datavirta fyysisen ja digitaa-

lisen vastineen välillä. Integroinnissa ongelmaksi voi koitua laitteiden keskinäinen yhteen-

sopimattomuus.  

Lisäävän valmistuksen avulla voidaan nopeuttaa ja helpottaa varaosien saatavuutta. 3D-tu-

lostuksen avulla voidaan valmistaa kustomoituja osia pienissä erissä ja lyhyessä ajassa edul-

lisesti. Roolin tärkeys näkyy etenkin vanhentuneiden ja massatuotannon ulkopuolella ole-

vien osien valmistuksessa. Heikkouksina ovat rajoitettu materiaalilujuus ja massatuotannon 

hitaus. Lisättyä todellisuutta voidaan hyödyntää etäkunnossapidossa ja työntekijöiden kou-

lutuksessa AR-lasien avulla. Autonomisia robotteja käytetään kunnossapidon tarkastusteh-

tävissä ja rutiiniaktiviteettia automatisoimisessa. 
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Kolmas tutkimuskysymys käsitteli Kunnossapito 4.0:n strategisia hyötyjä yrityksille ja sen 

avulla pyrittiin selvittämään miksi yritysten tulisi investoida konseptin hyödyntämiseen 

mahdollistaviin tekijöihin: 

 

Miten Teollisuus 4.0:n vaikutukset ja arvonluonti näkyvät teollisessa kunnossapidossa? 

Datavetoisemmalla ja älykkäämmällä kunnossapidolla voidaan eri keinoin ennustaa ja vä-

hentää laitteiston vikaantumisia, maksimoida sen toimintakelpoisuusaika ja jäljellä oleva 

elinikä, minimoida kustannukset ja parantaa prosessien tuottavuutta. Kunnossapito 4.0:n 

avulla voidaan parantaa työntekijöiden turvallisuutta ja luoda arvoa myös parantamalla toi-

mitusvarmuutta, asiakastyytyväisyyttä ja tuotteiden laatua. Kunnossapito 4.0 luo myös uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia kunnossapidon edelläkävijöille. Kunnossapitopalvelujen tar-

joaminen saman sektorin yrityksille toimii potentiaalisena liiketoiminnan kasvunlähteenä.  

Simulointi, erilaiset koneoppimisalgoritmit ja IIoT- sekä big data-ratkaisuilla kerätty ja kä-

sitelty valtava määrä dataa toimivat päätöksenteon tukena kunnossapidon monimutkaisissa 

ongelmissa. Järjestelmäintegraatio sekä pilvilaskenta ovat olennaisia teknologioita tehok-

kaampien kunnossapitoprosessien luomiseksi. Lisätyllä todellisuudella, lisäävällä valmis-

tuksella ja autonomisilla roboteilla on suurempi rooli kunnossapidon tukiprosesseissa. 
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