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Hallitsematon ja reaktiivinen kunnossapito on eräs tuotannon suurimpia 

kustannustekijöistä. Suunnitelmallisesti ja systemaattisesti johdettuna kunnossapito on 

tuotantotehokkuuden suurin vaikuttaja. Merkittävä osa tuotannon tehokkuuden ylläpidosta 

saavutetaan laitteiden käyttövarmuudella. Käyttövarmuuden saaminen hallintaan perustuu 

ennakoivan kunnossapidon määrän kasvattamiseen. Samalla korjaavan kunnossapidon 

kustannusriski laskee ja siihen käytetty panos vähenee. Huonolla kunnossapidon 

suunnitelmallisuudella on päinvastaiset vaikutukset.  

 

Tavoitteena on määritellä prosessilaitteiden käyttövarmuuksiin perustuva laitekriittisyys. 

Tutkimuksessa yhdistetään riskien arviointimenetelmiä, joilla keskimääräiset vikavälit ja 

seuraukset valmistukseen mallinnetaan. Kriittisyystekijöitä ovat käytettävyys, luotettavuus, 

kustannustekijät, turvallisuus ja ympäristövaikutukset. Tekijöiden arvottamiseen kehitettiin 

riksianalyysitaulukko. Kriittisyysluokat jaettiin kolmeen kategoriaan, joista A on kriittisin, 

B keskinkertainen ja C on matalin luokka. Lähtötietojen keräys toteutettiin 

triangulaatiomenetelmää soveltaen. 

 

Empiirisessä osassa HKScan Oy:n lihanjalostustehtaan jauheliha- ja 

kestomakkaraosastojen laitteet jaettiin A-, B- ja C-luokkiin. Kriittisimpiä laitteita oli 20 

prosenttia analysoidusta laitemäärästä. Nämä A-luokkaan sijoitetut laitteet aiheuttavat 80 

prosenttia kustannusriskeistä. B-luokkaan kuuluu 50 prosenttia ja C-luokkaan 30 prosenttia 

laitteista. Luokittelusta erotettiin havaitut turvallisuusriskit riskienhallinnan toimenpiteitä 

varten. Kustannustietoinen kriittisyysluokittelu on pohja kunnossapitostrategian 

rakentamiselle. Tämän avuksi esitettiin taulukot huolto-ohjelman luomiseen ja luokituksien 

hyödyntämiseen päivittäisessä toiminnassa. 



 

 

ABSTRACT 

Lappeenranta University of Technology 

School of Technology 

Master’s Program of Mechanical Engineering 

 

Toni Räisänen 

 

PRIORITIES FOR FOOD INDUSTRY PROCESS EQUIPMENT 

- Guidelines for the creation of a cost-conscious maintenance strategy  

 

Master’s thesis 

2014 

 

76 pages, 19 figures, 13 tables and 3 appendices 

 

Examiners: Professor Juha Varis, Docent Harri Eskelinen 

 

Keywords: Reliability, failure mode, failure tree analysis, process devices, food industry, 

criticality analysis 

 

Reactive maintenance, when the maintenance is uncontrolled and contingent can be one of 

the largest cost factors in production. Systematically managed maintenance, of which 

reliability management plays a significant part, can make a large contribution to production 

efficiency. In general, the reliability of equipment is improved by an increased number of 

preventive maintenance tasks. Corrective maintenance, on the other hand, increases cost 

risks and reduces profits.  

 

The aim of this study is to determine the criticality of process equipment based on 

dependability and the effect of failure on production. The method used is a combination of 

several risk assessment methodologies and enables simulation of failure frequencies and 

the consequences of failure for the manufacturer. The criticality factors include 

availability, reliability, cost factors, and safety and environmental impacts. A risk analysis 

matrix was developed for valuation of the criticality factors. Based on the analysis, 

equipment was classified into three categories: Class A – high impact; Class B – medium 

impact; Class C – low impact. Data collection was carried out by triangulation method. 

 

In the empirical part of this thesis, the approach was trialed with data from HKScan ltd 

meat processing plant. The minced meat and sausage sections had equipment from all three 

classes. 20 per cent of the equipment was categorized as Class A and accounted for 80 per 

cent of costs. Class B and Class C consisted of 50 per cent and 30 per cent of the 

equipment, respectively. Observed safety risk management measures were seen to deviate 

from the criticality classification.  

 

The results of this work can provide the basis for development of a cost-conscious strategy 

for maintenance. To assist in this task, tables are presented for creation of a preventive 

maintenance program and recommendations made how to utilize the classifications in daily 

operations. 

 



 

 

ALKUSANAT 

 

Ennustan kunnossapidon olevan tulevaisuudessa Suomen suurimpia kasvavia aloja. Yhä 

useammassa julkaisussa riippumatta toimialasta, niiden artikkeleissa palvelutuottajat 

esittelevät uusia innovaatioita ja ratkaisuja teollisuuden haasteisiin. Tämä johtunee siitä, 

että kunnossapitoa voidaan käsitellä hyvin laajasta näkökulmasta. Vaikka kunnossapito ei 

yleisesti ole ollut suosittu nuorten keskuudessa, se vaikuttaa useisiin eri tieteenaloihin. 

Pelkästä koneiden kunnostamisesta on edetty lähemmäksi luonnontieteitä, kun toteutetaan 

älykästä kunnossapitoa.  Luotettavuuden kehittämiseen luodaan matemaattisia malleja ja 

esineiden internetiä (Internet of Things) hyödynnetään. Tulevaisuudessa kunnossapito 

valloittaa vielä uusia aloja, kun hyödynnetä bio- ja nanoteknologiaa.  Ehkä sovellusten ja 

teknologian kehittyessä yhä useampi Lappeenrannan tulevat diplomi-insinöörikin löytää 

itsensä teollisuuden kunnossapitoasiantuntijana. 

Itselleni kunnossapito on intohimo, joka ohjaa halua kehittää kunnossapito-osaamista. Mitä 

enemmän aihetta käsittelen, sitä vakuuttuneemmaksi tulen sen merkityksestä teollisuudelle. 

Yhä useamman prosessilaitteen käyntitiedot tallennetaan pilvipalvelimille. Laitteista 

saadaan ohjaava tieto itsestään ja niitä voidaan huoltaa olematta paikan päällä.  Tämä 

mahdollistaa uudenlaisen lähestymisen kunnossapidon ja tuotannon yhdistämiselle. 

Kuitenkaan mikään tietomäärä, analyysi tai toimintamalli ei ole tae paremmasta 

kunnossapidosta, vaan tärkeää on viedä tulokset käyttöön. Joten ihmisten välinen kanssa 

käyminen on välttämätöntä, tosin tietoon perustuen. Tässäkin työssä toteutettiin kattava 

analyysi, joka on todettu hyödylliseksi ja tarpeelliseksi laajentaa, mutta suurin työ on vielä 

edessä, kun saadut tulokset pyritään muuttamaan toimintaa ohjaavaksi suosituksiksi ja 

ohjeiksi. 

Kiitän työn tarkastajia Juha Varista ja Harri Eskelistä ohjaavista ja kannustavista 

kommenteista. Työn teettäjän puolelta kiitän asiantuntevalla ja innostavalla asenteella 

ohjannutta Tommy Seilosta. Haluan kiittää myös Vantaan tuotantolaitoksessa apunani 

olleita insinöörejä ja työnjohtoa sekä eritoten haastateltavana olleita tuotannon ja 

kunnossapidon asiantuntijoita. Erityismaininta rakkaalle vaimolleni Niinalle 

joustavuudesta ja tuesta näiden kouluvuosien ajan. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Entistä useammat yritykset maailmalla hyväksyvät kunnossapidon osaksi 

liiketoimintastrategiaa. Käsitys kunnossapidosta pelkkänä kustannuseränä väistyy ja 

kunnossapitoon tehtyjen panostusten lisäksi havaitaan myös sen tuotot. Yritysten johdot 

ovat havainneet helposti seurattavien panosmittareiden tehottomuuden. Pelkkä näiden 

mittareiden seuranta johtaa toiminnan kehityksen negatiiviseen suuntaan. Kunnossapidon 

tavoite ei ole enää pelkästään teknisten toimenpiteiden toteuttaminen, joilla pyrittäisiin 

tuotantolaitteiden kunnostamiseen ja tuotantokunnon palauttamiseen. Nykyisin 

kunnossapito on teknisen käytettävyyden varmistaja, joka vaikuttaa yrityksen 

tuottavuuteen, laatuun, turvallisuuteen, ympäristöön ja kustannustehokkuuteen. 

Kunnossapito ei ole vain tuotannon ehdoilla toimiva tukifunktio vaan yhteistyössä 

tuotannon ja sidosryhmien kanssa toimiva tuotantoprosessien asiantuntija. Sen lisäksi, että 

kunnossapidon avulla palautetaan laitteita toimintakuntoon, sillä on tärkeä merkitys 

kokonaiskäytettävyydelle. Kokonaiskäytettävyyttä palvelevat tuotannon eri tukitehtävät, 

kuten esimerkiksi koneiden käyttö, tuotevaihdot ja laitteiden säädöt. Myös laadullisia 

kehitystehtäviä toteutetaan, esimerkiksi ylijäämän ja jätteen vähentämiseen liittyen. Mallit 

panosten ja tuotosten vaikutuksista ovat olleet olemassa jo vuosikymmeniä.  

 

Merkittävä osa kunnossapitoa koskevien päätösten luotettavuutta on, että päätökset 

perustuvat mitattuun tietoon. Tämän osa-alueen tulisi olla yksi kunnossapidon tavoitteista 

ja kehityssuunnista. Lähteitä tiedolle ovat kunnonvalvonta- ja kunnossapitojärjestelmät, 

koneiden ohjaus- ja automaatiojärjestelmät sekä hiljainen tieto tuotannon ja kunnossapidon 

asiantuntijoilta.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää tuotannon prosessilaitteiden toimintavarmuus. 

Tämän perusteella laitteet luokitellaan tärkeysjärjestykseen, jonka pohjalta voidaan 

suunnitella tarkempaa kunnossapitostrategiaa. Lähtötiedot saadaan 

kunnossapitojärjestelmän raporteista ja asiantuntijahaastatteluin. Tavoitteena on kehittää ja 

kohdentaa kunnossapito sinne, missä sitä tuotannon kannalta eniten tarvitaan. Tutkimus 

toteutetaan simuloimalla käyttövarmuuteen vaikuttavat vikaantumiset. Tuotantoprosessin 

laitteet mallinnetaan vikapuuksi, millä todetaan laitteiden häiriöiden vaikutukset ja suhteet 
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tuotantoon. Vaikutusten ja tapahtumien todennäköisyyksiin perustuen laitteet 

kriittisyysluokitellaan A-, B-, C-luokkiin. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Kunnossapidollisesti merkittävä osa tuotannon menetyksistä koostuu laitteiden huonosta 

käyttövarmuudesta ja kunnossapidon heikosta suunnitelmallisuusasteesta. Käyttövarmuus 

koostuu kunnossapitovarmuudesta, kunnossapidettävyydestä ja toimintavarmuudesta.  

 

Tuotantoprosessien heikko käyttövarmuus tulee esille kustannusten kautta. Ominaista 

käyttövarmuuskustannuksille on niiden välilliset vaikutukset eli ne ovat piileviä. Välillisiä 

kustannuksia on usein vaikeampi tunnistaa ja mitata, koska niitä ei suoraan kohdenneta 

kulunumeroille. (Willmott & McCarthy, 2001, s. 3.)  

 

Suurimmat piilevät kustannukset tulevat menetetyn myynnin kautta. Kun koneet eivät ole 

käytössä, tuotantoa ei voi suunnitelmien mukaan toteuttaa. Usein tämän saaminen 

hallintaan edellyttää ennakoivan kunnossapidon määrän kasvattamista. Samalla korjaavan 

kunnossapidon kustannusriski laskee ja siihen käytetty panos vähenee. Huonolla 

suunnitelmallisuudella voi olla päinvastaiset vaikutukset. Kuvassa 1 on esitetty, kuinka 

ennakoivan kunnossapidon kasvattaminen vähentää korjaavan kunnossapidon määrää. 

Toisaalta liiallinen ennakointi kasvattaa kustannuksia huomattavasti. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

KUVA 1. Proaktiivisen kunnossapidon vaikutus kokonaiskustannuksiin (Mukaillen: 

Järviö, 2012, s. 98.) 
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Laitteiden oikean kunnossapitostrategian valinnalle on tärkeää tunnistaa oikeat ja oikea-

aikaiset toimenpiteet. Kunnossapidon onnistuminen vaatii toiminnan tehokasta johtamista, 

jolloin kunnossapitotyö tapahtuu suunnitellusti. Suunnitelmallisuus parantaa koneiden 

käytettävyyttä, koska huollot suoritetaan kerralla oikein ja ajallaan. Myös arvoa 

tuottamaton työ saadaan vähennettyä, kun kunnossapitäjien päivittäinen tekeminen on 

aikataulutettu eikä ylimääräistä joutoaikaa ole. (Järviö, 2012, s. 100.)  

 

Tuotantolaitteiden luokittelu tärkeysjärjestykseen mahdollistaa kunnossapitotöiden 

suunnitelmallisuuden. Lisäksi tuotantohenkilöstö kokee kunnossapidon hyvänä palveluna, 

koska laitteisiin tehtävä työjärjestys on kaikkien tiedossa ja hyväksymä. 

Kunnossapitotoimenpiteitä tehdään juuri sinne, missä niitä eniten tarvitaan, jolloin 

yllättävät vikaantumiset ja epätietoinen odottaminen saadaan hallintaan.  

 

Teollisuudessa on yleistynyt käsitys tehokkaan ja suunnitelmallisen kunnossapidon 

tärkeydestä muun muassa yrityksen kannattavuudelle. Tuotannon tehokkuus ja 

luotettavuus voidaan saavuttaa hallitsemalla tuotanto-omaisuutta kokonaisuutena. 

Tuotanto-omaisuuden hallinta jaetaan tuotantokapasiteetin kehittämiseen ja johtamiseen, 

ympäristö- ja työturvallisuuteen, logistiikan hallintaan sekä tuotanto-omaisuuden 

hoitamiseen. Tuotanto-omaisuuden hoitamiseen kuuluu tekijöitä kunnossapidon ja 

tuotannon yhteistyöstä.  Se on jaettavissa toimivuuden kehittämiseen ja toimintakunnosta 

huolehtimiseen. (Järviö, 2012, s. 14-15.) 

 

1.2 Tutkimusongelma 

Kunnossapitotöiden suunnitteleminen on elintarviketeollisuuden yksi haastavimmista 

tehtävistä. Suunnittelua vaikeuttavat etenkin epämääräiset tiedot koneiden 

elinkaarivaiheista, varaosatilanteesta, toimitusajoista, koneiden käyttötavan ja käyttöasteen 

vaihtelevuudesta ja organisaation piilevistä ongelmista.  Tästä haasteesta johtuen 

ehkäisevän kunnossapidon toimenpiteiden määrä on liian suuri ja kustannukset ovat sen 

mukaan korkeat. (Järviö, 2012, s. 103.) 
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Koska yrityksessä ei ole tiedossa tuotantolaitteidensa kriittisyyksiä, on 

kunnossapitostrategian suunnittelu epävarmalla pohjalla. Tällöin ei ole tiedossa, minne 

kunnossapidon toimenpiteitä kannattaisi kohdentaa teknisen käytettävyyden 

varmistamiseksi kustannustehokkaasti. Tästä tutkimusongelmasta on johdettu taulukossa 1 

esitetyt tutkimuskysymykset.  

 

Taulukko 1. Tutkimuskysymykset 

1. Mitkä ovat kriittisimmät toimintopaikat tuotannon toimintavarmuuden kannalta? 

2. Minne kunnossapitoproseduureja täytyy kohdentaa, jotta valmistus ei keskeytyisi? 

3. Millaisella vakiomallilla kunnossapitoa voidaan kehittää kustannustietoisesti? 

 

Käyttövarmuusanalyysillä tutkitaan, kuinka suuri vaikutus ehkäisevän kunnossapidon 

laiminlyönnillä, suunnittelemattomuudella ja korjaavalla kunnossapidolla on tuotannon 

menetyksiin, luotettavuuteen ja käytettävyyteen.  

 

1.3 Tavoitteet 

Tavoitteena on luokitella tuotantoprosessin laitteet A-, B- ja C-luokkiin. Luokituksessa on 

sovellettu prosessiteollisuuden standardisoimiskeskuksen laatiman PSK 6800 -standardin 

kriittisyysanalyysin kriteereitä. Näiden perusteella tehdään riskianalyysitaulukko, jossa eri 

riskeille on annettu painoarvot ja rajat vaikutusluokan mukaan. Jokainen analysoitava laite 

pisteytetään käyttövarmuusanalyysin riskilukuja hyödyntäen. Analysointitulosten mukaan 

A-luokan laitteita on tutkituissa linjoissa 30 %, B-luokan 50 % ja C-luokan 20 %. Näiden 

lisäksi havaitut turvallisuuteen ja ympäristöön vaikuttavat riskit viedään koko yrityksen 

tietoon. Kriittisyysluokkien ja turvallisuus havaintojen merkityksille tehdään selkeä ohje 

yhtenäisen tulkinnallisuuden vuoksi. Analyysin lopputuloksena tehtaan eri sidosryhmillä 

on perusteltu käsitys tuotannon kriittisimmistä koneista ja laitteista sekä se on kaikkien 

tiedossa. Luokittelun lähtötietojen keräämiseen, mallintamiseen, analysointiin ja tulosten 

esittämiseen kehitetään systemaattinen toimintamalli. Soveltamalla kehitettyä mallia 

voidaan yleispätevästi todentaa tuotannon kriittisimmät laitteet. Saatujen tulosten avulla 

kehitetään kustannustietoisesti kunnossapitostrategiaa.    
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1.4 Tutkimusmetodit 

Tässä työssä tutkimusongelmaan pureudutaan kvalitatiivisilla ja kvantitatiivisilla 

menetelmillä. Arvioitavat prosessilaitteet kuvataan vikapuumallin avulla, johon märitellään 

toiminnalliset vikaantumisten lähtötiedot ja niiden vaikutukset tuotantoon. Lähtötiedot 

kerätään kunnossapidon kirjanpidosta, haastattelemalla asiantuntijoita ja arvioimalla 

valittuja menetelmiä kirjallisuuden näkökulmasta. Nämä kolme tiedonkeräystapaa 

muodostavat triangulaatiomenetelmän. 

 

Haastattelujen avulla kerätyn tiedon luotettavuus varmistetaan soveltamalla Delphi-

metodin periaatetta. Ensimmäisen haastattelun tiedot todenmukaisuus arvioidaan 

henkilöillä, joilla on eri tuotanto-osastojen toiminnasta kokonaiskuva. Tämän jälkeen 

havainnot ja mahdolliset muutokset palautetaan kommentoitavaksi haastatteluistuntoihin 

osallistuvilla henkilölle. 

   

1.5 Rajaukset 

Tutkimus kohdistetaan kahteen eri tuotteen valmistusprosessiin. Linjoilla valmistetaan 

jauheliha- ja kestomakkaratuotteita. Tutkimuksessa analysoitavia laitteita on 162. Kaiken 

kaikkia Vantaan tehtaassa on 1685 tuotantolaitetta, joiden kriittisyydet luokitellaan 

tulevaisuudessa. Tutkimuksessa analysoitaviin linjoihin päädyttiin, koska tärkeää 

tuotannon asiantuntijaresurssia oli niistä saatavilla. Haastatteluajankohtana osa tuotannosta 

oli käytössä kesäsesonkikausituotteiden valmistuksessa, joten näiden osalta tuotannon 

asiantuntijoita haastatellaan sesongin jälkeen. Tämän tutkimuksen jatkotyönä 

kriittisyysluokittelua tullaan jatkamaan systemaattisesti. Jatkoanalyyseissä käytetään tämän 

työn tuloksina kehitettyä menetelmää ja etenemisvaiheita. 

 

1.6 Tieteellinen anti 

Prosessin käyttövarmuuksien tuloksista saadaan selvitettyä tuotannon ja kunnossapidon 

kriittisimmät kohteet. Tuotetun uuden tiedon pohjalta voidaan rakentaa entistä kattavampi 

ja tarkempi ehkäisevän kunnossapidon suunnitelma. Kunnossapidon suunnitelmallisuutta 

parannetaan, kun laitteen kriittisyys kunnossapidon ja tuotannon kannalta saadaan kaikkien 

tietoon.  
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Työn tuloksena saadaan riittävän yksinkertainen malli käyttövarmuuksien selvittämiseen. 

Mallinpohjalta voidaan systemaattisesti jatkaa koko Vantaan tuotantolaitoksen laitteiden 

luokittelua. Toisaalta tehtyä kriteeritaulukkoa voidaan hyödyntää muissakin HK:n 

toimipisteissä Suomessa ja ulkomailla. Malli ja taulukko saadaan soveltumaan kaikkiin 

laitoksiin, kun kohteen halutut suoritus- ja toiminnallisuustasot määritellään.   
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2 TUOTANTO-OMAISUUDEN KÄYTTÖVARMUUS 

 

 

Kunnossapitostrategian kautta luotujen toimintatapojen tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa 

tuotantolaitteiden käyttövarmuus. Yleisimmät päätavoitteet strategian luontiin ovat 

laadukas palvelu, laitteiden käytettävyyden ylläpito kustannustehokkaasti sekä 

turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat huomioiden. Käytännössä kunnossapito pyrkii 

hallitsemaan vikaantumisten toteutumisen ja vaikutuksen riskejä. Riskienhallinnan pohjan 

luonnille on kehitetty useita eri analyysimenetelmiä. Niitä esitetään riskienhallinnan 

otsikoiden yhteyksissä, kuten laatu- ja turvallisuusoppaissa.  Näitä menetelmiä on 

sovellettu luotettavuuden arviointiin kunnossapidolle sopiviksi. Toisaalta kunnossapitoa 

voidaan pitää tuotanto-omaisuuden riskien ehkäisyn varmistajina. Kunnossapidolle on 

ominaista ennustaa tulevaa historiatietoon perustuen. 

 

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa esitetään tutkimukseen liittyviä kunnossapidon 

peruskäsitteitä. Työssä käytettävät analyysimenetelmät esitetään analyyttisesti sekä 

perehdytään yleisimpiin riskienhallintamenetelmiin. Kirjallisuuskatsauksessa vertaillaan 

yleisimpien riskihallintamenetelmien soveltuvuutta elintarviketeollisuuden 

käyttövarmuusanalyysiin.  

 

2.1 Riskien arviointimenetelmät laitteiden elinkaaren aikana 

Kunnossapidolla tarkoitetaan kaikkia niitä teknisiä, hallinnollisia ja liikkeenjohdollisia 

toimia, jotka tehdään laitteen elinaikana. Toimenpiteiden tarkoituksena on ylläpitää laitteen 

kunto sellaisena, jotta se täyttää toimenkuvansa. (SFS-EN 13306, 2001, s. 42.) 

 

Toisaalta kunnossapitotoimintoihin liittyen on mahdollista ja tarvekin kehittää laitteen 

käytettävyyttä ylläpidon lisäksi. Toimivuuteen vaikuttavat kaikki päätökset laitteen eri 

elinkaarivaiheista aina suunnitteluvaiheesta laitteen kierrätykseen saakka. Vikaantumisien 

todennäköisyyksiä laskemalla ja eri elinkaarivaiheiden päätöksien vaikutuksia arvioimalla 

on mahdollista valita oikeat kunnossapitostrategiat. Koottua historiatietoa hyödyntävät ja 

tulevaisuutta ennustavat menetelmät soveltuvat arvioimaan käyttövarmuuksia. Kuvassa 2 

on esitetty menetelmiä ja niiden ominaisuuksia, joiden soveltuvuutta laitteiden 

kriittisyysluokittelujen muodostamiseen selvitetään tässä tutkimuksessa.  
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KUVA 2. Riskien arviointimenetelmiä elinkaarimallissa kustannustietoisen 

kunnossapitostrategian luomiseen. 

 

Menetelmät on ryhmitelty sen mukaan, missä laitteen elinkaarivaiheessa kutakin niistä 

voidaan hyödyntää. Mitä aikaisemmassa vaiheessa tuotteen elinkaarta ollaan, sitä 

induktiivisempi menetelmä on kyseessä. Tällöin selvitetään eri tapahtumille seurauksia, 

kun taas deduktiivisissa analyyseissä tiedetään seuraukset ja niille etsitään syyt. Elinkaaren 

alussa analyysit antavat tietoa laitteen suunnittelulle ja lopussa tueksi helpottamaan 

poistoon tai modernisointiin liittyvää päätöksentekoa. Lopussa vikaantumiset ovat tiedossa 

ja niitä voidaan hyödyntää tilastollisiin analyyseihin. 

 

Rajat eri menetelmien käytöille ovat häilyviä ja useita analyysejä voidaan käyttää 

elinkaaren eri vaiheissa. Usein eri tukiorganisaatiossa toimivat tahot eivät ole tietoisia 

alussa tehdyistä päätöksistä ja suunnitelluista ratkaisuista. Tällöin on tarve tehdä heitä 

koskettavia turvallisuusriskejä tunnistavia analyysejä vielä ylläpitovaiheessa. 

 

Menetelmät ovat soveltuvin osin myös yhdistettävissä ja täydennettävissä. Varsinkin 

selkeä euromääräisen riskin yhdistäminen antaa lisäarvoa tapahtumien todennäköisyyksiin 

ja vaikutuksiin. Yleisesti kunnossapidosta julkaistuissa standardeista puuttuu liiketaloutta 

käsittelevä näkökulma. Kunnossapito on eräs suurimmista suorista tuotannon 

kustannuseristä. Kunnossapito välittömänä kustannuseränä on tiedostettu ja yhä enenevissä 

määrin sen vaikutus ymmärretään myös välillisiin kustannuksiin. (Järviö, 2012, s. 14-19.)  
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Seuraavissa kappaleissa selvitetään kuvassa 2 esitettyjen menetelmien lähtötietojen 

keräämisen taustat, analyysin toteuttamisen tarpeet ja saatavien tulosten hyödynnettävyys 

laitteiden kriittisyysluokittelua toteutettaessa. Kappaleessa 2.6 Tuotantolaitteiden 

elinkaarenaikainen käyttövarmuus kuvan 2 elinkaarimallia täydennetään käyttövarmuuden 

osatekijöiden vaikutuksilla päätöksentekologiikkaan.  

 

2.2 Toimintakunnosta huolehtiminen 

Kunnossapito jaetaan reagoivaan ja proaktiiviseen toimintaan. Kustannustietoisen 

kunnossapidon tavoitteena on optimoida juuri tätä jakoa. Nykyään toiminta on kehittynyt 

vuosikymmeniä takaperin reagoivasta tavasta kohti proaktiivista tapaa. Suurimmat tekijät 

kehityksessä johtuvat markkinatalouden muutoksista. Yritysten ja kilpailun 

globalisoituminen luo paineita kustannustehokkaaseen toimintaan, toimitusvarmuuksien 

ylläpitämiseen ja koneiden tehokkuuden kasvattamiseen. Koneet monimutkaistuivat ja 

automaation lisäämisellä tuotanto pidetään kannattavana. Jotta valmistus pysyy 

kannattavana, on koneiden käytettävyys, luotettavuus ja laaduntuottokyky varmistettava. 

(Järviö, 2012, s. 22.) 

 

Reagoiva kunnossapito keskittyy korjaavaan toimintaan. Käytännössä kunnossapito toimii 

vian ollessa jo päällä. Toimenpiteet tehdään joko välittömästi tai siirretään myöhempään 

ajankohtaan. Proaktiivinen kunnossapito puolestaan on ennakoivaa toimintaa. Se on 

suunnitelmallista, jolla ehkäistään vikojen syntyminen. Proaktiiviseen toimintaan kuuluu 

ennakoivan ja ehkäisevän kunnossapidon lisäksi koneen päivittäinen käynninseuranta.  

 

Nykyisin tiedon kerääminen ja analysointi lukeutuu proaktiiviseen toimintaan. 

Vikaantumisien analysointia ei käsitellä SFS-EN 13306 -standardissa. Systemaattinen 

analysointi on kuitenkin merkittävä keino ylläpitää koneiden luotettavuutta. Pääpiirteittäin 

sillä selvitetään vikaantumisen syyt, joiden poistaminen ehkäisee vikojen toistumisen. 

 

2.3 Toimintakunnon estyminen 

Viasta johtuva toimintakunnon menettäminen palautetaan korjaavalla kunnossapidolla. 

Korjaavaan kunnossapitoon luokitellaan toimenpiteitä, joita tehdään havaitun vian jälkeen. 

(SFS-EN 13306, 2001, s. 42.) 
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Käyttövarmuuksien selvittämisessä mallinnetaan vikalogiikoita. Tähän sisällytetään 

häiriökorjaus ja kunnostamisen työlajit. PSK-standardin mukaan korjaus voidaan jakaa 

kahteen eri kategoriaan, kuten kuvassa 3 on esitetty. (PSK 6201, 2011, s. 21.) 

 

 

KUVA 3. Korjaavan kunnossapidon työlajit (Mukaillen: PSK 6201, 2011, s. 21.) 

 

Suunnittelematon häiriökorjaus jaetaan välittömään ja siirrettyyn, joilla kuvataan 

toimenpiteiden suorittamisajankohtaa. Siirretyssä häiriökorjauksessa toimenpiteitä ei 

suoriteta välittömästi vian havaitsemisen jälkeen, vaan ne on siirretty tehtäväksi kohteen, 

tuotannon tai organisaation tilan salliessa. Tosin vikaantuminen on tapahtunut ja 

todennäköisyys tuotantoa pysäyttävään vikaan kasvaa.  (Järviö, 2012, s. 51.) 

 

Korjaava kunnossapito voi olla suunniteltua, vaikka toimenpiteitä tehdään vian jälkeen. 

Kunnostamista ei luokitella ennakoivaan kunnossapitoon, vaikka se olisi suunniteltu 

etukäteen. Kunnostaminen tarkoittaa kuluneen, vaurioituneen tai käytöstä poistetun 

kohteen palauttamista käyttökuntoon. (Järviö, 2012, s. 52.) 
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2.3.1 Vikaantuminen 

Vikaantuminen estää kohdetta suorittamasta sen toimintoja. Sen ilmenemistä kutsutaan 

vikamuodoksi.  

 

Vikamuotoja analysoitaessa syvemmin voidaan vikaantumiselle havaita useita tasoja. Mitä 

syvemmälle vikaantumismekanismia tutkitaan, sitä tarkempia ja oikeampia proseduureja 

vian poistamiseksi voidaan suunnitella. Kuvassa 4 on esitetty kuinka vikatapojen määrä 

kasvaa toimintopaikalla tapahtuvan vian syvemmän analyysin jälkeen. 

 

 

KUVA 4. Vikatapojen määrän kasvaa, mitä syvemmin vaikutuksissa edetään (Muokattu: 

Mikkonen, 2009, s. 157.) 

 

Kuten kuvassa 4 havainnollistetaan, vikaantumisen syiden määrä kasvaa, mitä 

kattavammin vikatapojen selvittämisessä edetään. Haastavinta onkin määrittää oikea taso 

Taso 1 
•Raaka-ainetta ei tule 

Taso 2 
•raaka-aine pumppu  ei toimi 

Taso 3 
•Juoksupyörä vika 

Taso 4 

•Juoksupyörä irronnut 

•Juoksupyörä ei pyöri/jumissa 

Taso 5 

•Juoksupyörän mutterit irti 

•Mutterit murtunut 

•Mutterit kulunut 

•Laakeri vaurio 

•Vieras esine sisällä 

Taso 6 

•Kiinnitysmutteri kiristetty väärin (likaa tai 
liian vähän 

•Korroosio 

•väärä materiaali kiinnityspulteissa 

•Laakeri asennettu virheellisesti 

•Laiminlyönti tai ohjeita ei noudateta 
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analyyseille. Liian korkealle jääminen ei anna riittävästi tietoa kehitystoimenpiteiden 

suunnittelemiseksi, kun taas liian syvällä eteneminen kasvattaa kunnossapitotiedon määrää 

ja analysointiaikaa. Valinta voidaan tehdä kerätyn tiedon hyödyntämisen tarpeesta tai 

vaikutusmahdollisuuksista. Vikamuotojen tasot suositellaan analysoitavan sitä 

perusteellisemmin, mitä suuremmat ovat riskit. Korkeampi taso riittää, mikäli halutaan 

erottaa tarkemman ennakkohuollon kohteet laitteista, jotka voidaan ajaa vikaantumiseen 

asti. (Mikkonen, 2009, s. 157.) 

 

Toisin sanoin analysointi tarkkuus riippuu vikojen seurauksista. Vaikutukset voivat 

kohdistua niin tuotantoon kuin sen eri toimintoihin kuten laatuun, ympäristöön, 

turvallisuuteen, talouteen, asiakastyytyväisyyteen ja imagoon.  

 

Vikaantumiset voivat olla piileviä tai näkyviä. Piilevät tarkoittavat vikaantumista, jotka 

ovat tapahtuneet, mutta joita ei havaita tuotannon normaalitilassa. 

Turvallisuusriskianalyyseissä on hyvin tavanomaista tunnistaa piilevät vikaantumiset. 

Näkyvät vikaantumiset havaitaan tuotannon normaalitilassa. Kustannusvaikutuksiltaan ne 

jaetaan toiminnallisiin ja ei-toiminnallisiin. Ei-toiminnalliset aiheuttavat 

kunnossapitokustannuksia, mutta ei tuotannon menetystä ja toiminnalliset aiheuttavat 

molempia. Muita näkyviä seurauksia ovat turvallisuuteen ja ympäristöön kohdistuvat 

tapahtumat, jotka ovat tapaturmia ja henkilövahinkoja tai ympäristönormien ylittäviä 

vahinkoja. (Mikkonen, 2009, s. 159.) 

 

2.4 Ehkäisevä kunnossapito 

Kustannustietoisen kunnossapitostrategian tavoite on tarkentaa ehkäisevää kunnossapitoa. 

Kriittisyysanalyysin tulosten perusteella ehkäiseviä toimenpiteitä saadaan tarkennettua 

sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Ehkäisevää kunnossapitoa tehdään koneen käyntiaikaan, 

kalenteriaikaan tai kuntoon perustuvasti. Sen pääasiallisena tehtävänä on vähentää 

vikaantumisia ja ehkäistä kohteen toiminnan heikentyminen. (SFS-EN 13306, 2001, s. 42.)  

 

Kuvassa 5 on esitetty ehkäisevän PSK 6201 -standardin mukainen kunnossapidon 

työlajijako. Erona suunnittelemattomaan kunnossapitoon on se, että toimenpiteet tehdään 

ennen häiriöitä, ja että ne ovat luonteeltaan toistuvia. Tavoitteena on haluttu 

käyttövarmuus.  
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KUVA 5. Ehkäisevän kunnossapidon jakautuminen työlajeittain (Mukaillen: PSK 6201, 

2011, s. 21.) 

 

Kuntoon perustuva kunnossapito jaetaan kunnonvalvontaan ja suunniteltuun korjaamiseen. 

Kunnonvalvonnalla määritetään kohteen toimintakunnon nykytila. Sen avulla arvioidaan 

kohteen kunnon kehittyminen ennakoivan toimenpiteen määrittämiseksi. Toimenpiteitä 

ovat aistein ja mittalaittein tapahtuva valvonta ja mittaustulosten analysointi. Mittalaittein 

tehtäviä ovat pyörivienlaitteiden värähtelymittaukset, lämpökamerakuvaukset, 

ultraäänimittaukset, öljynäytteiden analyysit ja rikkovat sekä rikkomattomat testaukset.  

 

Kunnonvalvonnalla tehdyistä havainnoista johdetut ehkäisevät toimenpiteet ovat kuntoon 

perustuvaa suunniteltua korjausta. Näitä ovat mittalaitteella havaitun alkavan vian 

korjaustyö. Jaon tavoitteena on tunnistaa kunnonvalvonnan tehokkuus, koska korjaavat 

toimenpiteet suunnitellaan ja tehdään ennen häiriötä. (Järviö, 2012, s. 51.) 

 

Ennalta suunniteltuja kunnossapidon toimenpiteitä, joita tehdään suunnitelluin jaksoin 

esimerkiksi käyttötuntien, kalenteriajan, tuotantomäärän tai energian käytön mukaisesti, 

kutsutaan jaksotetuksi kunnossapidoksi. Toimenpiteet tähtäävät vian ennaltaehkäisyyn ja 

niitä ovat esimerkiksi voiteluhuollot ja kuluvien osien vaihtaminen. (Järviö, 2012, s. 50.) 

 

Ehkäisevään kunnossapitoon voidaan sisällyttää: (Järviö, 2012, s. 50.) 

 Tarkastustoiminta 

 Viranomaismääräysten toteaminen 

 Testaus 
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 Käynninaikainen valvonta 

 Kalibrointi 

 Puhdistustoimenpiteet.  

 

Ehkäisevälle kunnossapidolle on ominaista sen suunnitelmallisuus ja systemaattisuus. 

Toimenpiteitä voi tehdä koneiden käydessä ja suunnitellussa sekä suunnittelemattomassa 

seisokissa. 

 

2.5 Muut kunnossapidon työlajit 

Vikojen analysointia ja muiden riskianalyysimenetelmien käyttöä ei suoraan mainita 

kunnossapidon standardeissa. Näitä voidaan pitää parantavana kunnossapitona. 

Esimerkiksi SFS-EN 13306 -standardi ei määrittele parantavaa kunnossapitoa. Kansallisen 

PSK 6201 -standardin mukaan, parantava kunnossapito on koneen toimintojen tai 

kunnossapidettävyyden kehittämistä, kuitenkaan muuttamatta koneen toimintaperiaatetta. 

(PSK 6201, 2011, s. 22).  

 

Parantava kunnossapito voidaan jakaa kolmeen eri toimenpiteeseen: (Järviö, 2012, s. 51.) 

 

 Vanhan komponentin vaihtaminen nykyaikaiseen. 

 Koneen luotettavuuden parantaminen. 

 Koneen suorituskyvyn parantaminen.  

 

Vanhan komponentin vaihtamista kutsutaan modernisoinniksi. Modernisointia ovat 

esimerkiksi ikääntyneen ja elinkaarensa loppupuolella olevat automaatiojärjestelmän 

uusiminen. Analysointimenetelmillä löydetään luotettavuuden ja suorituskyvyn 

parantamisen kohteet. Tähän on käytettävissä eri riskianalyysimenetelmiä, kuten vika-

vaikutus-, vikapuu-, syy-seuraus- ja tapahtuma-analyysit. 

 

Muita kunnossapidon tekemiä töitä tuotannolle ovat esimerkiksi tuotantoa-avustava ja 

työturvallisuutta parantava työ, vaikka näitä ei standardeissa käsitellä. Tuotantoa-avustava 

työ on luonteeltaan prosessinhallintaa kuten valmistusprosessin säätöarvojen muuttamista. 

Tätä tehdään usein tuotevaihtojen yhteydessä, jotta tuote saadaan valmistettujen 

laatutoleranssien mukaiseksi. Turvallisuuden parantamisen työtehtävät liittyvät ihmisten 
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hyvinvointiin. Näitä ovat esimerkiksi koneiden suojien lisääminen, vaarallisten alueiden 

merkitseminen huomiovärillä tai muu tapaturmien ennaltaehkäisevä työ. 

 

2.6 Tuotantolaitteiden elinkaarenaikainen käyttövarmuus 

Laitteen tai prosessin suorituskyky jaetaan käyttövarmuuteen ja tekniseen suorituskykyyn. 

Käyttövarmuudella tarkoitetaan järjestelmän tai laitteen kykyä toimia suunnitellun 

mukaisesti. Käyttövarmuutta kuvataan eri yleistermein kuten luotettavuutena ja 

käytettävyytenä, joka jaetaan kolmeen siihen vaikuttavaan tekijään: (Mikkonen, 2009, s. 

124-127; IEC 60300-3-2, 2004, s. 18.) 

 

 Toimintavarmuus, joka kuvaa kohteen kykyä toimia tiettynä ajanhetkenä halutun 

ajan. 

 Kunnossapidettävyys, kuvaa helppoutta ylläpitää ja palauttaa kohde 

toimintakykyiseksi kunnossapidon resurssien suorittamien toimenpiteiden jälkeen. 

 Kunnossapitovarmuus, kuvaa kunnossapidon kykyä organisoida ja järjestää 

tarvittavat resurssit kohteelle. 

  

Edellä mainittujen suorituskykytekijöiden tulisi olla laitteiden sisäänrakennettu 

ominaisuus. Jotta se olisi mahdollista, pitäisi käyttövarmuuden hallintaan voida vaikuttaa 

laitteen useassa eri elinkaaren vaiheessa. Eri vaiheissa tehdyillä huonoilla päätöksillä voi 

olla peruttamat vaikutukset kohteen kykyyn toimia suunnitellulla tavalla. Elinkaari voidaan 

jakaa viiteen eri vaiheeseen. Kuvassa 6 on esitetty laitteen elinkaarivaiheet ja vaiheiden 

vaikutus käyttövarmuuteen.  
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KUVA 6. Käyttövarmuussuunnittelun vaikutus mahdollisuus laitteen elinkaarivaiheissa 

(Muokattu: Scuman & Brent, 2005, s. 8; Stark, 2011, s. 24; Mikkonen, 2009, s. 127.)  

 

Suurimmat vaikutusmahdollisuudet koneen elinikään ovat kolmessa ensimmäisessä 

elinkaarivaiheessa. Suunnitelmien luontivaiheessa on varmistettava, ettei olla ymmärretty 

laitteen tilaajaa ja heidän tarpeitaan väärin. Toisaalta tilaaja on osannut ottaa huomioon 

laitteen ylläpitotarpeet ja tuoda ne esille luonnosvaiheeseen. (Stark, 2011, s. 24.)  

 

Schuman ja Brentin luoman elinkarimallin mukaan jo luonnosvaiheessa pitäisi kehittää ja 

esittää laitteen huoltosuunnitelmat. Toisaalta myös käytön ja kunnossapidon resurssien 

osaamista tulisi suunnitella. (Schuman & Brent, 2005, s. 8.) 

 

Suunnitteluvaiheessa laite täytyy suunnitella siten, että se toimiin tietyissä olosuhteissa 

siltä odotetulta tavalla (Stark, 2011, s. 24). Esimerkiksi elintarviketeollisuudelle 

suunniteltaville laitteille on luotu standardoidut suunnitteluspeksit, jotka ottavat huomioon 
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alan vaatimukset (PSK 6001, 1992, s. 7). Koska suunnittelussa keskitytään 

ympäristöolojen vaikutusten hallintaan, jää huollettavuus vähemmälle huomiolle. Tämä voi 

huonontaa laitteiden kunnossapidettävyyttä ja sitä kautta johtaa myös pitkiin 

korjausaikoihin. Toisaalta huollettavuutta voidaan kehittää laitestandardoinnin ja 

modulaarisuuden kautta. (Mikkonen, 2009, s. 127).   

 

Kunnossapitovarmuuden lisäämiseksi tulisi käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön olla 

koulutettuna jo tuotteen valmistusvaiheessa. Myös henkilöstöosaaminen tulisi olla 

varmistettuna viimeistään laitteen käyttöönottovaiheessa. Selkeät kunnossapitosopimukset 

ja luotettavuussuunnitelmat tulisi myös olla luotuna ja dokumentoituna.  (Schuman & 

Brent, 2005, s. 8.) 

 

Ylläpitovaiheessa kunnossapidolla on suuri vaikutus laitteen käytettävyyteen. Luotuja 

kunnossapitostrategioita tulisi toteuttaa systemaattisesti. Myös jatkuvaa parantamista 

yhdessä kunnossapidon ja tuotannon kanssa tulisi tehdä säännöllisesti. (Schuman & Brent, 

2005, s. 8.) Näihin tulisi hyödyntää olemassa olevia käyttövarmuustekniikan menetelmiä. 

Näiden avulla voidaan tunnistaa ja hallita olemassa olevia riskejä. Käytössä olevia 

tekniikoita ovat muun muassa juurisyyanalysointi, vika- ja vaikutusanalyysit sekä muut 

vikataajuusanalyysit.  

 

Mikäli elinkaarikustannukset ja käyttövarmuus heikentyvät niin, ettei laitetta ole järkevää 

ylläpitää, on se hävitettävä tai kierrätettävä (Stark, 2011, s. 25). Laitteen poistaminen ei 

aina ole mahdollista, esimerkiksi korvaavan laitteet puuttumisen vuoksi, jolloin laite 

kunnostetaan. Tällöin elinkaarimallissa on syytä mennä riittävästi vaiheita taaksepäin ja 

pohtia uudelleen laitteen toimintavarmuutta, huollettavuutta ja kunnossapitovarmuutta. 

 

2.6.1 Vikataajuus 

Laitteiden luotettavuuden määrittämiseksi sen vikataajuuden tunteminen on välttämätöntä. 

Taajuus ilmaisee laitteen tai komponentin vikamäärää kumulatiivisessa toiminta-ajassa. 

Ajasta riippuvan vikataajuuden (MTTF) käänteisluku on keskimääräinen vikaväli (MTBF). 

Vikaväli lasketaan jakamalla vikojen lukumäärä käyntiajalla. 
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Luotettavuustarkasteluissa vikataajuutta merkitään Lamdalla (λ). Laskennallisesti se 

saadaan kaavasta 1:  

 

     
 

 
          (1) 

 

  = Vikataajuus 

k = Vikojenlukumäärä tarkasteluajasta 

T = Kumulatiivinen käyntiaika 

 

Tilastollisesti suuren otoksen vikataajuus voidaan olettaa eksponenttijakautuneeksi, tämä 

tosin tekee vikaantumisesta muistittoman. Muistittomalla ominaisuudella varustettu laite 

toimii kuin uusi vikaantumiseen asti ja palautuu uudeksi korjattuna. (Ross, 2007, s. 281). 

Tässä työssä kerättyä lähtötietoa on yksinkertaistamisen vuoksi käsitelty 

eksponentiaalisesti jakautuneena. Jatkuva satunnaismuuttuja on eksponenttijakautunut, 

kuten kaavan 2 esitetään: (Birolini, 2010, s. 365.)  

 

   ( )  - -             (2) 

 

F(x )= Kertymäfunktio 

  = Vikataajuus 

 

Tilastollisesti identtisen perusjoukon vikaantumista kuvataan vikakäyrällä. Yleisin käytetty 

vikakäyrää kutsutaan ”kylpyammekäyräksi”. Tosin käyrän muoto vaihtelee riippuen 

kohteeseen vaikuttavista tekijöistä. Kuvassa 7 esitetty ylin kuvaaja on yleisin 

kylpyammekäyrä.  
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KUVA 7. Vikaantumiskäyrät elinkaaren alusta laitteen romutukseen (Mobray, 1997.)  

 

Käyrän pystyakselissa on vikatapahtumien määrä ja vaaka-akseli on aikajana. Aikajana 

alkaa laitteen elinkaaren alusta ja päättyy kohteen poistamiseen. Kuvaajasta A voidaan 

erottaa kolme eri vaihetta:  

 

1. Alkuajan vikaantumiset  

2. Vakiintunut vikataajuus  

3. Kulumisesta ja ikääntymisestä johtuva vikaantuminen. 

 

Loput kuvista mukailevat tätä jakoa pienin eroin. Käyrien A ja G vikatiheys on suuri 

elinkaaren alussa ja se laskee nopeasti lyhyessä ajassa. Tällä alueella viat jakautuvat 

satunnaisesti, johtuen materiaalin heikkoudesta, asennusvirheistä ja tuotantoprosesseista. 

Kakkosvaiheessa kaikkien muiden paitsi käyrän C vikatiheys vakioituu. Ominaista tässä 

vaiheessa on, että vikaantumiset ovat Poisson -jakautuneita. Tällöin häiriönkorjaus 

palauttaa kohteen samaan kuntoon kuin se oli ennen vikaantumista eikä aikaisemmalla 

historialla ole siihen vaikutusta. Viimeisessä vaiheessa vikaantuminen kiihtyy, kuten 

käyrillä A ja B on esitetty.  (Birolini, 2010, s.6-7.) 

 

Kuvasta 7 puuttuu käyrä, joka kuvaa tilannetta, jossa laitteelle tehdään sen ikääntyessä 

perusparannus tai modifiointityö. Kuten kuvassa 6 on esitetty, voidaan laitteen 

käytettävyyttä kehittää siten, että laitteen kunto palautuu elinkaaren alkuvaiheita 

A 

B 

C 

D 

F 

G 

1 2

2 

3 



28 

 

vastaavaksi. Tällöin kylpyammekäyrästä voidaan pienentää kolmannen vaiheen 

vikakertymän jyrkkyyttä. 

 

2.7 Riskianalyysimenetelmät 

Luotettavuuden analysointiin on vuosikymmenten aikana kehitetty useita eri menetelmiä. 

Niitä voidaan käyttää yksittäisen laitteen riskien arvioimiseen, kuten myös tuotteiden, 

palveluiden ja prosessin toimintojen tutkimiseen. Ne voivat liittyä ympäristö- ja 

turvallisuus- sekä tuotantovaikutusten tunnistamiseen. Pääpiirteittäin menetelmillä pyritään 

ennustamaan ja todentamaan riskejä, arvioidaan niiden todennäköisyyksiä sekä 

vaikutuksien laajuutta. Ei-toivottujen tapahtumien arviointiin käytetään 

vikataajuusanalyysejä. 

 

Vikataajuusanalyysi jaetaan kolmeen eri lähestymistapaan: (SFS-IEC 60300-3-9, 2004, s. 

24.) 

 

 Esiintymistiheyden selvitys hyödyntämällä historian tapahtumia. 

 Analyysimenetelmänä tehty arviointi. Tätä käytetään, mikäli historia tietoa ei ole 

tarpeeksi analysoitavaksi. Tekniikoille ominaista on niiden ennustava luonne. Näitä 

käytettäessä on erittäin tärkeää arvioida eri osien vikaantumisten kertaava vaikutus. 

 Asiantuntijatietojen  hyödyntäminen.  

 
Tulosten perusteella vikaantumisia pyritään ehkäisemään ja valvomaan tai ainakin 

vikaantumisten seurauksien haittavaikutuksia pyritään vähentämään. (SFS-IEC 60300-3-9, 

2004, s. 6-10.) Taulukossa 2 on esitetty yleisimpiä menetelmiä luotettavuuden ja 

käyttövarmuusriskien arvioimiseen. 
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Taulukko 2. Yleisimmät riskianalyysimenetelmät (SFS-IEC 60300-3-9, 2004, s. 24.) 

 

 

Muita luotettavuusanalyysi menetelmiä: (Mikkonen, 2009, s. 129-130.) 

 Potenttialisten ongelmien analyysi: Tutkitaan mahdollisia riskejä, joita voidaan 

järjestelmän vikaannuttua kohdata. Selvitetään ongelmien syyseuraussuhde ja 

annetaan sille kriittisyys. 

 Juurisyyanalyysi: Selvitetään kohdattujen ongelmien perussyy. Analyysissä 

hyödynnetään kohteelta mitattua ja tallennettua historiatietoa.  

 Syyseurauskaavio: Menetelmässä tunnistetaan kaikki mahdolliset syyt, jotka voivat 

johtaa selvitettävään seuraukseen. 

 Paretoanalyysi: Tapahtumat tilastoidaan ja järjestetään suuruusjärjestykseen. 

  

Riskit liittyvät käytettävyyteen, toimintavarmuuteen, ympäristö- ja 

turvallisuusvaikutuksiin. Käytettävät menetelmät voivat olla kvalitatiivisia tai 

kvantitatiivisia. Tekniikoita käytetään joko suunnitteluvaiheen aikana potentiaalisten 

riskien tunnistamiseen tai olemassa olevan tai poistettavan järjestelmän tutkimiseen. 

Tyypiltään kvalitatiivisia ja esisuunnittelun analyysejä ovat poikkeamatarkastelu 

(HAZOP), vaara-analyysi (PHA) ja potenttialisten ongelmien analyysi (POA).  

 

Toisaalta osa analyyseistä voidaan tehdä vasta käyttöönoton jälkeen. Kvantitatiiviset 

jälkikäteen tehtävät analyysit ovat luoteeltaan tilastollisia, kuten paretoanalyysi. 

Paretoanalyysillä esitetään tilastollisesti sitä osaa järjestelmästä, jolla on suurin vaikutus 
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esimerkiksi kustannuksiin. Kunnossapidollisen vaiheen tutkimukset sisältävät tiedon 

analysointia laitteen käyttöönoton ajalta, käytön ajalta ja käytöstä poistamisen ajalta. 

Menestykään analyysin toteuttamiseen olisi hyvä käyttää toisiaan tukevia analyysejä. 

Toiminnallisten vikojen taloudellisia vaikutuksia tunnistettaessa arvioidaan myös niiden 

riskejä ympäristöön ja turvallisuuteen. (SFS-IEC 60300-3-9, 2004, s. 24.) 

 

2.8 Syy ja seuraussuhteet 

Käyttövarmuusanalyyseissä voidaan edetä alhaalta ylös tai päinvastoin. Edettäessä alhaalta 

ylös, käsitellään usein laitteen tai sen osan vikaa ja sen vaikutuksia toimintoihin. Toisaalta 

ylhäältä alas edettäessä kaikki toimintojen vikamuodot tunnistetaan. Tunnistetuista voidaan 

ottaa tarkempaan analyysiin pahin mahdollinen vikaantuminen ja edetään sen mahdolliseen 

juurisyyhyn.  

 

Deduktiivisessa arvioinnissa tiedetään vikatapahtuman seuraukset ja analyysillä 

tunnistetaan sen syyt. Esimerkiksi vikapuuanalyysi on deduktiivinen. Toinen ryhmä 

analyysejä on luonteeltaan induktiivisia. Induktiivisissa analyyseissä tunnistetaan syyt ja 

arvioidaan niiden seuraukset, kuten vikavaikutusanalyysi. Näiden lisäksi on 

riskinarviointimenetelmiä, joissa syitä tai seurauksia ei tunneta, kuten 

poikkeamatarkastelussa. (Bernadi, 2013, s. 3.)  

 

2.8.1 Vika-vaikutusanalyysi 

Kunnossapidon määritelmissä kansallisen ja kansainvälisten standardin mukaan kaikkien 

ehkäisevien toimenpiteiden täytyy olla perusteltuja koneen toiminnan kannalta. Toisin 

sanoin, huoltoa ei tehdä vain huoltamisen vuoksi. Tehokkaan ja luotettavan kunnossapito-

ohjelman kehittämiselle on tärkeää tunnistaa huoltokohteen mahdolliset vikamuodot ja 

niiden vaikutukset tuotantoon, turvallisuuteen ja ympäristöön. Vika-vaikutusanalyysin 

(VVA) avulla selvitetään kohteiden toimintavarmuus ja luotettavuuden kannalta 

tarpeelliset tiedot saadaan tunnistettua.  

 

VVA:ssa järjestelmän komponentit tarkastellaan vikamuotojen ja niiden vaikutusten 

kautta. Tarkoituksena on selvittää kaikki vioittumistavat ja vaikutus järjestelmään, jakaa 

niiden perusteella vioittumistavat merkittävyyksiin ja kriittisyyksiin, luokitella ne 

tunnistettavuuden, huollettavuuden, korvattavuuden ja testattavuuden suhteen sekä 
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vikaantumisen todennäköisyyden mukaan.  Menetelmät ovat usein taulukkomuodossa joka 

alkaa yksittäisten vikamuotojen tunnistamisesta edeten kohta kohdalta vaikutusten 

arvioimiseen.  

 

Laajennettuna VVA:han lisätään kriittisyysarviot vikatavoille. Vikavaikutusten 

kriittisyysanalyysissä viat luokitellaan niiden vaikutuksesta suorituskykykyyn, 

turvallisuuteen ja taloudellisiin menetyksiin. Keskeisimmät tiedot analyysin toteuttamiselle 

ovat: (SFS 5438, 1988, s. 11.) 

 

 Laiteluettelo, jossa tieto osaprosessista, laitteesta ja selvitettävästä komponentista. 

 Yksilöllinen laitetunnus, jotta suositellut toimenpiteet pystytään kohdistamaan 

oikein. 

 Laitteen tehtävä, jolla kuvataan kuinka laitteen tulisi toimia. 

 Vikaantumistapa, jolla kuvataan kuinka vikaantuminen ilmenee. 

 Vian syy, joka kertoo vian aiheuttajan. 

 Vian vaikutus, voidaan jakaa kahteen, kuten vaikutus laitteelle ja vaikutus koko 

tarkasteltavalle järjestelmälle. 

 Ehkäisevät toimenpiteet, joita suorittamalla voidaan ennalta havaita vikaantuminen. 

 Korjaavat toimenpiteet, mikäli ehkäiseviä keinoja ole olemassa. 

 Vikaantumisen todennäköisyys. 

 Vikaantumisen kriittisyys. 

 

Pääsääntöisesti tekniikka on induktiivinen, joka antaa tuloksia muille analyyseille kuten 

vikapuuanalyysille. Yksittäin käytettynä keskeisimmät haasteet tulevat monimutkaisten 

järjestelmien kokonaisuuksien arvioinnissa. Näissä komponenttien määrä kasvaa 

huomattavasti ja analyysin suorittaminen olisi äärimäisen aikaa vievää. Toisaalta 

analyysissä ei oteta huomioon inhimillisiä vaikutuksia, minkä hallinnalla olisi 

toimintavarmuuteen suuret vaikutukset. (SFS 5438, 1988, s. 5-10.) 

 

2.8.2 Laitekriittisyysanalyysi 

Laitteiden kriittisyys on arvio riskien suuruudesta. Laitteeseen kohdistuu useita riskejä, 

joiden suuruus vaihtelee vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden mukaan. Riskit 
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voivat kohdistua ihmiseen, ympäristöön, tuotannon toimivuuteen, talouteen, 

materiaalivahinkoihin ja laatuun. (PSK 6800, 2008, s. 2.) 

 

Ympäristön vaikutuksissa käsitellään myös elintarviketeollisuudelle ominaista 

hygieniariskiä, joka täytyy ottaa huomioon mahdollisten vikaantumisten seurauksissa. 

(PSK 6001, 1992, s. 7.) 

 

Kerättyihin lähtötietoihin perustuen käyttövarmuusanalyysillä saadaan arvioitua 

vikaantumisen todennäköisyys ja vakavuus. Tekijöiden yhteenlasku kertoo laitteen 

kriittisyystason. Kuvassa 8 on esitetty kriittisyysmatriisi, joka havainnollistaa kriittisyyden 

kasvamista riskin suuruuden mukaan.  

 

 

KUVA 8. Kriittisyysmatriisi taajuuden ja vaikutuksen mukaan (Muokattu: SFS-EN 13306, 

2010, s. 46.) 

 

Kuvaa on muokattu esittämään riskin ja luokituksen suhdetta. Kriittisimmät laitteet ovat 

korkean kriittisyyden käyrällä tai sen yläpuolella. Niiden vikaantuminen vaikutus on 

vakava ja vakavuusasteen laskiessa viat toistuvat usein. Tämän alapuolella olevat kohteet, 

aina alhaisen kriittisyyden käyrään saakka ovat B-luokan kriittisiä. Kuvassa alhaisen 

A 

B 

C 
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kriittisyyden käyrällä olevat laitteet ovat C-luokkaa, jolloin viat eivät ole vakavia tai 

vikaantumiset ovat erittäin harvoja.  

 

Kuvassa harvoin tai usein tapahtuvalle vikaantumiselle ei ole annettu raja-arvoja. Raja-

arvot toistuvuudessa ovat vikaantumistiheyksiä, kuten keskimääräinen vikaantumisväli. 

Vaikutus voidaan käsittää korjausajan ja taloudellisen vakavuuden summana. Tällöin raja-

arvot vaihtelevat eri tuotantoaloittain tai laitoksittain.  

 

PSK-standardin mukaan, kriittisyystarkastelu aloitetaan osastojen painoarvojen 

jakamisesta. Tämä helpottaa laajemman kokonaisuuden käsittelyä, jossa häiriöiden 

vaikutukset ovat eri luokkaa. Tämän jälkeen yksittäisten laitteiden kriittisyystekijät 

arvioidaan eri asiantuntijoista koostuvasta työryhmässä. Standardissa esitetään viisi eri 

tekijää: (PSK 6800, 2008, s. 3.) 

 

 Turvallisuusriski 

 Ympäristöriski 

 Tuotannon menetys 

 Laatukustannukset 

 Korjauskustannukset 

 Vikaväli. 

 

Valintakriteerit eri tekijöille kuvataan sanallisesti ja ajallisena vaikutuksena. Standardissa 

ei käsitellä kustannuksia selkeästi rahana, mikä osittain hämärtää ajatusta häiriön 

vaikuttavuudesta. Euroina esitettynä vertailua on helpompi tehdä esimerkiksi 

liiketoiminnan kokonaisuuteen nähden. Numeerisina pisteinä laskettu vaikutus täytyy avata 

ymmärrettävään muotoon erillistä kriteeritaulukkoa hyödyntämällä. 

 

2.8.3 Vikapuuanalyysi  

Vikapuulla kuvataan järjestelmää sen loogisen rakenteen mukaan. Kurinalainen 

eteneminen toteutetaan alkaen tarkasteltavasta kohteesta eli huipputapahtumasta kohti 

siihen vaikuttavia juurisyitä ja vikamuotoja. Tätä lähestymistapaa kutsutaan ”Top-Down” 

menetelmäksi.  Kuvassa 9 esitetään erään huipputapahtuman periaatteellinen vikapuumalli. 
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KUVA 9. Periaatteellinen vikapuumalli huipputapahtumasta yksittäisiin vikamuotoihin 

saakka 

 

Tämä tekniikka antaa visuaalisen kuvan eri kohteiden riippuvuussuhteista toisiinsa. 

Seuraamalla ylhäältä alaspäin voidaan suurempi kokonaisuus kuten osasto tai linja jakaa 

hierarkiana pienempiin osatekijöihin ja edelleen vikamuotoihin. Tapahtumien suhteita ja 

luotettavuutta arvioidaan ehtoportein, kuten ”JA” sekä ”TAI”-porteilla. Riippuen 

järjestelmän monimutkaisuudesta portteja voi olla useita erilaisia kuvaamaan 

riippuvuuksia. (SFS-IEC 60300-3-9, 2004, s. 38.) 

 

Vikapuun tapahtumaa on ominaista käsitellä joko toimivana tai ei-toimivana. Ei-toimiva 

järjestelmä aiheuttaa suorituskyvyn alenemisen tai tuotantokatkoksen.  Käytettäessä TAI-

porttia, mikä tahansa vikatapahtuma johtaa huipputapahtuman ei toivottuun toteutumiseen. 

Toinen vaihtoehto on JA-portti, jossa kaikkien tapahtumien täytyy vaikuttaa yhtä aikaa, 

jotta huipputapahtuma toteutuu. Tämä kuvastaa järjestelmän luotettavuutta, jossa 

sarjaankytketty TAI-portti, voidaan arvioida epäluotettavammaksi kuin rinnankytketty JA-

portti. Rinnankytketty järjestelmä on esimerkiksi kahdennettu pumppusysteemi jossa 

toinen riittää yllä pitämään järjestelmältä vaadittua suorituskykyä. (Ahonen, 2010, s. 12.) 
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2.8.4 Toimintopaikan tekninen käytettävyys 

Teknillinen epäkäytettävyys tarkastelee, millä todennäköisyydellä laitteet eivät ole 

käytössä. On tärkeää erottaa laitteiden teknillinen epäkäytettävyys laitoksen 

kokonaiskäytettävyydestä. Teknilliseen epäkäytettävyyteen ei huomioida suunniteltuja 

seisokkeja. Vikataajuusanalyysin muuttujien avulla voidaan laskea laiteiden käytettävyys 

kaavasta 3 (Birolini, 2010, s. 9.) 

 

     
 

   
          (3) 

A = Käytettävyys 

λ = Vikataajuus 

μ = Keskimääräinen korjausaika 

 

2.8.5 Riskianalyysi ja -matriisi  

Laitteen käyttövarmuusanalyysin lisäksi tärkeimpiä painoarvoja kriittisyyksille tuovat 

turvallisuus- ja ympäristöriskit. Riskit ilmaisevat laitteiston tai järjestelmän seurauksia 

poikkeavissa tilanteissa. Seurauksien vakavuutta arvioidaan tapahtuman todennäköisyyden 

ja siedettävyyden kautta. Riskien selvittämiseen on kehitetty yleisesti hyväksyttyjä 

menetelmiä, joiden avulla selvitetyt riskit saadaan hallintaan viranomaisten vaatimusten 

mukaan. 

 

Oleellisimpia tietoja määrittelyssä selvitetään kysymysten kautta: (SFS-IEC 60300-3-9, 

2004, s. 7.) 

 Mikä on yleisin tai pahin mahdollinen tapahtuma kohteella? 

 Kuinka todennäköisesti se tapahtuu tietyn ajan kuluttua? 

 Mikä on tapahtuman vaikutus ihmiseen tai ympäristöön? 

 

Analyysin etenemisprosessi jaetaan vaiheisiin, kuten rajojen määrittelyyn, vaarojen 

tunnistamiseen, suuruuden arviointiin, todentamiseen, dokumentointiin ja analyysin 

päivittämiseen. Toisinaan toteutettavien vaiheiden määrä riippuu käyttöalueesta. 

Kriittisyysanalyysiin riittää tunnistettujen vaarojen taajuus- ja seurausarvio. Oleellisinta on 

tunnistaa kaikki lähteet, riippumatta siitä, ovatko ne jo ihmisten hallinnassa. Riskien 
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suuruus saadaan toteutumisen todennäköisyyden ja vaikutuksen summasta. (SFS 31000, 

2011, s. 40-42.)  

 

Taulukkoon 3 on rakennettu riskimatriisi, jonka avulla taajuuden ja seurauksien 

yhteisvaikutusta voidaan arvioida.  

 

Taulukko 3. Riskimatriisi taajuuksien ja seurauksien arviointiin (SFS-IEC 60300-3-9, 

2004, s. 34.) 

 

 

Riskien tunnistaminen ja arviot eivät vielä itsessään ole riskienhallintaa, vaan havaintojen 

jatkeeksi pitäisi olla ehdotus suositeltavista toimenpiteistä. Mikäli yhteenlaskettu arvio 

nousee erittäin korkeaksi riskiksi, voidaan kohteelle antaa kriittisyysluokittelussa 

normaalia korkeampi luokka. Näin ollen A-, B- ja C-luokittelu laitekriittisyydet voivat 

saada vielä korkeamman AA-luokan. 

 

2.9 Riskin tunnistamismenetelmien hyödynnettävyys 

Kaiken kattavaa kunnossapitostrategian luontimenetelmää ei ole. Usein strategian 

rakentaminen toteutetaan usealla eri menetelmillä ja niiden yhdistelmillä. Taulukkoon 4 on 

koottu yhteenvetona eri riskianalyysimenetelmien ominaisuuksien vertailu. 
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Taulukko 4. Riskianalyysimenetelmien ominaisuuksien vertailutaulukko 

 

 

Menetelmät ovat jaettuna taulukkoon niiden ominaisuuksien mukaan. Vertailukriteereitä 

ovat soveltuvuus tiedon mallintamiseen ja keräämiseen, laitteen elinkaarivaiheen 

arviointiin, saataviin tuloksiin ja hyödyntävyyteen kunnossapitostrategian luonnissa. Plus 

(+) tarkoittaa ominaisuuden olevan kyseisessä menetelmässä ja miinus (-) merkkisillä 

ominaisuuksia ei voi suoraa käyttää menetelmään.  

 

Vikavaikutusanalyysi sopii erinomaisesti kunnossapitostrategian luomiseen riippumatta 

laitteen elinkaarivaiheesta. Erona vikapuuanalyysiin nähden on se, ettei ihmisen tai 

ympäristön aiheuttamaa vaikutusta oteta täydellisesti huomioon. Vikapuuanalyysissä vasta 

useamman vikaantuvan komponentin ketju voi aiheuttaa ei-toivotun tapahtuman. 

Vertailemalla usean komponentin suhdetta huipputapahtumaan voidaan seuraukselle 

havaita useita erillisiä tai yhdistettäviä syitä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työkalut
Induktiivinen / 

Deduktiivinen 
Esi- / Jälkivaihe

Ylhäältä alas 

/ Alhaalta 

ylös

Turvalli

suus- / 

ympäris

töriskit

Ympäristö-

/ ulkoiset 

tekijät

Taajuus Seuraus
Kustannus-

riski

Kunnossapito

strategian 

luontiin

Kriittiisy

yksien 

määrittä

miseen

Tapahtumapuuanalyysi In. Esivaihe Alhaalta ylös + + + + - + -

Vikapuu De. Esi- & Jälkivaihe Ylhäältä alas - + - + + - +

Vika- ja vaikutusanalyysi In. Esi- & Jälkivaihe Alhaalta ylös - - + + - + +

Kriittisyyskartoitus In. Esivaihe Alhaalta ylös + + + + + - +

Juurisyyanalyysi De. Jälkivaihe Ylhäältä alas - + - + - + -

Vaara-analyysi - Esivaihe - + + + + - - +

Syyseurauskaavio De. Jälkivaihe Ylhäältä alas - + - + - - -

Lohkokaavioanalyysi De. Jälkivaihe Ylhäältä alas - - + - - - -

Paretoanalyysi De. Jälkivaihe - - - + - + - +

Riskianalyysi / -matriisi) - Esivaihe - + + + + - - -

Poikkeamatarkastelu - Esivaihe - + + + + - + +
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

Kriittisyysanalyysi toteutetaan keräämällä lähtötietoja eri lähteistä. Lähteitä ovat 

kunnossapidolla käytössä oleva tiedonkeräys- ja hallintajärjestelmä SAP, tuotannon ja 

kunnossapitohenkilöstön asiantuntijahaastattelut sekä laitetoimittajille tehtävät kyselyt. 

Kaikki tiedot kootaan käyttövarmuusohjelmaan, jossa tutkittavat linjat mallinnetaan 

vikapuumuotoon. 

 

Kriittisyyksien selvittämiseksi määrääviä tekijöitä ovat laitteen kriittisyys tuotannon 

kannalta, vikaantumisesta aiheutuvat materiaali- ja kunnossapitokustannukset, 

kunnossapidon korjausaika ja laitteen häiriöherkkyys ja turvallisuus- sekä 

ympäristövaikutus. Vikaantumisen vaikutus tuotantoon mallinnetaan joko toiminnallisiksi 

tai ei-toiminnallisiksi sekä hyötysuhdetta heikentäväksi seurauksiksi. 

 

3.1 Sovelletut tutkimusmetodit 

Tutkimus toteutetaan haastattelemalla eri asiantuntijoita tuotannosta, kunnossapidosta ja 

laitetoimittajia. Toimipisteellä asiantuntijaistuntoon osallistuvat käyttö- ja 

kunnossapitohenkilökuntaa sekä haastattelija. Saatava tieto vaihtelee eri 

asiantuntijaryhmien välillä: 

 

Tuotantolinjojen käyttäjät:  

 Haastatteluun pyydetään koneiden käyttäjiä tai tuotantoprosessin tuntevia 

resursseja, jotta saadaan oikeaa ja luotettavaa tietoa tuotannon päivittäisestä 

toiminnasta, linjojen käyttöasteista ja valmistusmääristä. 

 Haastattelussa operaattoreilta kerätään näkemystä laitteiden toiminnasta ja miten eri 

tuotannon prosessit vaikuttavat valmistukseen vikatilanteessa. 

 Turvallisuus- ja ympäristövaikutusten arviointi. 

 

Kunnossapitohenkilöstö: 

 Osaston kunnossapitoasentajilta kysellään yleisiä tai pahimpia mahdollisia 

vikamuotoja joita laitteille voi tapahtua.  

 Vikamuodoille arvioidaan keskimääräisiä vikavälejä ja korjausaikoja. 
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 Korjausaikoihin huomioidaan mahdollinen odotusaika, joka kertyy varaosien 

saatavuudesta toimipisteen varastosta ja toimitusajasta ulkopuolelta. 

 

Laitetoimittajat: 

 Laitetoimittajilta varmistetaan tuotannosta kerättyä historiatietoa sekä kerätään 

täydennystä puuttuvista vikamuodoista. Varsinkin uusien laitteiden ja puutteellisen 

vikahistoriatiedon täydentyminen tulee laitetoimittajan kautta. 

 

Koneiden ja laitteiden historiatieto kerätään kunnossapitojärjestelmästä. Kerättävä aineisto 

on laitteille kohdistettuja vikamuotoja ja niiden toteutumistaajuuksia. Saatavaa tietoa 

käytetään tukemaan haastatteluissa kerättävää aineistoa. Toisaalta järjestelmästä ajettavan 

vikamuotolistan tarkoitus on tuoda luotettavuutta ja varmuutta ihmisten muistinvaraisiin 

näkemyksiin. Järjestelmästä laitteiden historiatietoa haetaan vuosilta 2010-2014.  

 

3.1.1 Tutkimuksen periaatteellinen rakenne 

Tutkimusprosessi suoritetaan vaiheittain alkaen aloituspalaverista päättyen tulosten 

julkaisuun ja johtopäätöksiin. Periaatteellinen rakenne on: 

 

TIETOAUKON TÄYDENTÄMINEN: 

 Toimipisteellä on tarve tuotannon ja kunnossapidon yhteistyön kehittämiselle sekä 

tarkempien huoltosuunnitelmien rakentamiselle käyttövarmuuden kannalta.  

 

TUTKIMUSONGELMAN MÄÄRITYS, ALUSTAVAT TUTKIMUKSET JA 

RAJAUKSET: 

 Ongelmana on yhteinen näkemys linjan kriittisistä toimintopaikoista 

toimintavarmuuden arvioimiseksi. 

 Osaston laitteiden jakaminen tärkeyden mukaan antaa lähtökohdan 

käyttövarmuuden kehittämiselle.  

 Kirjallisuuskatsauksella valitaan kohteelle soveltuvat analysointimenetelmät. 

Analysoinnissa yhdistetään useita eri taajuus- ja seurausanalyysitekniikoita. 

 Tutkimus rajataan jauhelihan ja kestomakkaroiden valmistuslinjoihin. 
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TIEDONKERUUN TOTEUTUS:  

 Tiedonkeruussa ennen haastatteluja on tarkoitus saada ymmärrys tuotannon 

valmistusmallista. Tässä vaiheessa kohteen vastuuhenkilöille esitetään 

toteutussuunnitelmat ja alustavat aikataulut. Tavoitteena on saada kaikille 

vastaaville henkilöille yhteinen käsitys tutkittavasta alueesta, saatavista tuloksista, 

tarvittavista resursseista ja toteutusaikataulusta. 

 

ESITIEDON KERÄYS:  

 Vikapuu mallinnetaan linjoittain toimintopaikka- ja laitetasolle. Mallinnuksessa 

hyödynnetään kaupallista käyttövarmuusohjelmaa (ELMAS). 

 Tarvittavana esimateriaalina käytetään nykyistä laitehierarkia 

kunnossapitojärjestelmästä ja osaston pohjapiirustuksia. 

 Esitieto kerätään yhteistyössä tutkijan ja paikallisen kunnossapitoasiantuntijan 

kanssa.  

 

TUTKIMUSAINEISTON LÄHTÖTIETOJEN KERUU: 

 Asiantuntijaistunnot toteutetaan toimipisteen tiloissa. 

 Istuntoon kutsutaan kattava kokoonpano eri alueiden asiantuntijoista. Käsiteltävästä 

toimintopaikasta kerätään pahinta mahdollista vikaantumistapaa mitä laitteelle voi 

tapahtua sekä yleisimpiä vikamuotoja kokemusperäisentiedon perusteella. 

 Haastatellen kerättyä tietoa verrataan järjestelmään syötettyyn historiatietoon. 

 Kerättytieto kierrätetään uudelleen kunnossapidonasiantuntijoilla täydennettäväksi 

ja tarkennettavaksi. 

  

ANALYYSI:  

 Saatavien lähtötietojen perusteella arvioidaan laitteen käytettävyys, luotettavuus, 

kustannustekijät, turvallisuus- ja ympäristövaikutukset. 

 Arvoja verrataan luokittelukriteeritaulukkoon, jonka pohjalta laitteet luokitellaan 

A-, B-, C-luokkiin. Luokittelusta erotetaan vielä erikseen suurimmat turvallisuuteen 

ja ympäristöön vaikuttavat riskit. 

 Tulokset läpikäydään ja hienosäädetään, jotta kaikki ovat sitoutuneet 

kriittisyysarvioihin. 
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JATKOTUTKIMUKSET: 

 Kriittisten laitteiden riskien vähentämiseen ehdotetaan tarkempaa analyysiä 

esimerkiksi juurisyyanalyysiä, millä vikaantumisen perimmäiset syyt löydetään ja 

häiriön toistuminen poistetaan. 

 Tutkimuksen jälkeisenä työnä tarkennettavat huollot vaikuttavat kunnossapidon 

suunnitelmallisuuden kehittymiseen, kriittisten laitteiden toiminta varmistetaan 

tehokkaammin ja saadaan kokonaiskäsitys prosesseista.  

 

3.1.2 Toiminnallisten suhteiden mallintaminen 

Laadulliseen metodiin kuluu analysoitavan valmistuslinjan toiminnallisten suhteiden ja 

laitteiden mallintaminen vikapuumuotoon. Vikapuumallissa analysoitava kohde esitetään 

graafisessa muodossa. Malli mukailee tuotteen valmistusprosessia, jossa huipputapahtuma 

on selvitettävä jauheliha- ja kestomakkaraosastot.  Vikapuumallissa hyödynnetään 

olemassa olevia pohjapiirustuksia, joista käyvät ilmi valmistuslinjojen laitteet. Kuvissa 10 

ja 11 on jauhelihanvalmistuslinjan pohjapiirustus ja siitä muokattu vikapuu. Pohjapiirustus 

on jaettu neljään osaan, joita ovat lihan murskaaminen, tuotteen leikkaaminen muotoon, 

vakuumirasiaan pakkaaminen ja rasian loppupunnitus. 

 

  

KUVA 10. Jauhelihalinjan pohjapiirustus 

 

Jauhelihalinjan pohjapiirustuksesta erottaa sarjaan- ja rinnankytketyt osat. Esimerkiksi 

linjan lopussa kuljetin haarautuu kahteen osaan, jolloin toisen kuljettimen pysähtyminen ei 

vielä pysäytä koko tuotantoa. Kahdennettu toiminto on ympyröity kuvasta. Kyseinen kohta 

on esitetty myös vikapuumallina olevassa kuvassa 11. 

1. Murskaus 2. Leikkaus 3. Pakkaus 4. Punnitus 
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KUVA 11. Jauhelihalinjan vikapuumalli 

 

Kuvasta on ympyröity sama alue kuin ylempänä olleesta pohjapiirustuksesta. Kohteessa on 

kaksi kuljetinta, joista kummallakin on oma tuotteen etiketöinti ja punnituslaite. 

Punnitusosan pysähtymisen vaatisi molempien merkintälaitteiden tai kuljettimien 

vikaantumisen. Tämä on mallinnettu AND ehdolla. Muita käytettyjä ehtoja ovat OR tai 

XOR. Jälkimmäisenä mainitun ehdon täyttyminen vaatii vain yhden alla olevista 

tapahtumista eikä useita samanaikaisesti ole mahdollista tapahtua.  

 

Laadullinen analyysi mukailee tutkimuksen haastatteluun tehtyjä kysymyksiä. Kysymykset 

asetetaan siten, että saadaan käyttövarmuusteorian esittämät osatekijät tunnistettua ja ehdot 

saadaan selvitettyä. Merkittävin kriittisyyteen vaikuttuva tekijä on tuotanto-osaston laitteen 

vaikutus tuotteen valmistukseen. Mallinnettaessa prosessiteollisuuden valmistuslinjaa 

vikapuuksi, on tärkeää erottaa rinnan- tai sarjaankytketyt laitteet.  Rinnankytketyn laitteen 

vikaantuminen ei aiheuta välitöntä tuotantokatkosta.  

 

Pääkysymys laitteen vaikutusten selvittämiseen on: 

 Aiheuttaako laitteen vikaantuminen välittömän tuotantokatkoksen? 

 

Mikäli yllä olevaan kysymykseen saadaan kielteinen vastaus, tulee vaikutuksen 

selvittämistä tarkentaa: 

 Voiko tuotetta valmistaa muita reittejä? Kuinka paljon prosentuaalisesti 

tuotantonopeus tippuu kiertoreittiä käytettäessä? 
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 Onko selvitettävä kohde kahdennettu? Kuinka pitkä on varalaitteen 

käyttöönottoaika? 

 Voiko tuotantoa pyörittää käsityönä tuotannon työntekijöiden toimesta häiriön 

ajan? 

 Kuinka kauan tuotanto voi olla alhaalla vaikuttamatta tuotantoon eli onko 

puskurivarastoa? 

 

Mikäli välitön tuotantokatkos tapahtuu, aiheuttaa se myyntikatteen menetyksen. 

Menetyksen suuruus riippuu mahdollisuudesta siirtää tuotantoa työntekijöiden tai 

varalaitteiden avulla. Vaihtoehtoisen reitin prosenttiosuus huomioidaan alentavana 

myyntikatteeseen. Varalaitteen käyttöönottoaika on huomioitava korjausaikana. Tuotannon 

työntekijöiden arvoa tuottamaton työ huomioidaan henkilöiden tuntikustannuksina ja 

puskurivaraston kapasiteetti huomioidaan ennen kustannusten alkamista.   

 

3.1.3 Toiminnallisten suhteiden simulointi 

Määrälliseen analyysiin dataa saadaan käytetyistä toiminnanohjausjärjestelmistä ja 

haastattelemalla asiantuntijoita tuotannosta ja kunnossapidosta. Haastatelluin kerätyn 

tiedon kvantifiointi mahdollistaa määrällisen analyysin. Kysymykset pohjautuvat 

käyttövarmuuden osatekijöihin ja niistä saataviin tunnuslukuihin:  

 

Toimintavarmuus: 

 Toimintavarmuuden selvittämiseksi kerätään kohteen vikatapahtumat. Kerättävät 

tiedot ovat laitteen käyttöönoton jälkeen tapahtuneet vikaantumiset ja arviot 

tulevista vikaantumista. Todennäköiset tapahtumat päätellään samantyyppisten 

laitteiden vikaantumisista kyseisissä olosuhteissa. 

 

Kunnossapidettävyys: 

 Kunnossapidettävyyden selvittämiseksi arvioidaan kohteiden korjausaikoja. 

Korjausaikaan vaikuttavat muun muassa luoksepäästävyys tasojen rakentaminen, 

erikoistyökalujen tarve, vikaantuneen komponentin korjauksen vaativuus tai 

ulkopuolisen alihankinnan tarve. 
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Kunnossapitovarmuus: 

 Kunnossapitovarmuus käsittelee ajanjaksoa ennen kuin vikaantunut komponentti 

korjataan. Toisin sanoin se koskee kunnossapidon aikaviivettä, joka resurssien, 

ammattitaidon tai varaosapuutteen takia syntyy. 

 

Haastatteluissa käytetään taulukon 5 peruskysymyksiä, joiden avulla haastateltavilta 

saadaan analyysissä tarvittava tieto.  

 

Taulukko 5. Haastattelukysymykset käyttövarmuuden selvittämiseksi 

KOHDE KYSYMYS TAVOITE 

Laite 
Mikä on nimi, tunnus, 

toimintopaikka? 

Varmistetaan, että kaikki puhuvat samasta 

laitteesta ja sille annetusta tunnusluvusta 

Laitteen yleisin / 

pahin mahdollinen 

vikamuoto 

Mitä vikaantumisia yleisesti on 

sattunut? 

Kerätään laitteen toistuvat häiriöt, jotka 

vaativat korjaustoimenpiteitä. 

Pahin mahdollinen vikaantuminen 

kohdistuu talouteen tai turvallisuuteen 

Keskimääräinen 

vikaantumisaika 

(MTTF) 

Monesti laite on vikaantunut 

samasta perussyystä?  

Tavoitteena kerätä aikaväli edellisen vien 

korjaamisesta seuraavan vian syntyyn. 

Keskimääräinen 

korjauksen kesto 

(MTTR+MWT) 

Kuka korjaa laitteen 

toimintakuntoon? 

Onko varaosaa varastossa? 

Tarvitaanko työtasoja, 

erikoistyökaluja tai 

alihankintapalvelua? 

Selvitetään vian korjaamisen resurssi ja 

korjaamiseen keskimäärin tarvittava aika. 

Huomioidaan varaosien toimitusaika 

korjausajoissa 

Vian vaikutus 

Onko aiheuttanut seisontaa 

osaprosessille/ moduulille / 

tuotannolle? 

Voidaanko tuotantoa jatkaa 

käsityönä ohittamalla 

vikaantunut laite? 

Onko laite kahdennettu? 

Onko puskuria? (viive ennen 

kustannuksia) 

Arvioidaan vian taloudellinen vaikutus 

siten, että vika on tuotannon pysäyttävä, 

valmistusta hidastava prosentteina tai vika 

ei vaikuta valmistukseen 

Turvallisuus/ 

ympäristövaikutus 

Mikä on todennäköisyys ja 

vaikutus? (riskimatriisi) 

Elintarvikelaitteessa 

huomioitavat hygieniatekijät 

(PSK 6001) 

Arvioidaan kohteen vikaantumisen 

aiheuttama turvallisuusriski, joka voi 

aiheutua ihmiselle tai ympäristölle 

Vian 

kustannusvaikutus 

Mikä on menetetyn katteen 

määrä tunnissa? 

Aiheuttaako vikaantuminen 

hylkyä/hävikkiä 

kertakustannuksena? 

Mikä on mahdollisen 

alihankinnan tuntikustannus? 

Mitä on vikaantuneen laitteen 

varaosakustannus? 

Menetetyn myynnin määrällä saadaan 

selville osastokohtainen painoarvokerroin. 



45 

 

 

Taulukossa esitettyjä haastattelukysymyksiä täytyy soveltaa istuntojen ja henkilöiden 

asiantuntijuuden mukaan.  

 

3.2 Käytännön koe- ja mittausjärjestelyt 

Tutkimuksen tiedonkeruu pohjautuu käyttövarmuuden lähtötietojen saantiin. Tutkimus 

jaetaan neljään eri vaiheeseen. Riippuen vaiheesta tarvittavien resurssien määrä tai sen 

kesto vaihtelee. Seuraava luettelo esittää vaiheittain toteutettu kriittisyysanalyysi 

tuotantoon. 

 

Koneiden ja laitteiden kriittisyystarkasteluprosessin toteutus ajalla 1.5.2014 – 1.9.2014: 

 ESITIEDON KERÄYS: 1.5 alkaen 

o Sovitaan laitoksen osastoprioriteetit. Tavoitteena päästä 

yhteisymmärrykseen, tehdäänkö analysointi toimintopaikka vai laite tasolle.  

o Kriittisyyskriteerien läpikäynti. 

o Nykyisen hierarkian keräys ja mallintaminen. 

o Kesto: 20 laitetta / h + 1 palaveri (2 h), yhteensä 150 laitetta. 

o Resurssit: tuotantojohto, kunnossapitopäällikkö, kunnossapitoasiantuntija. 

 

 ISTUNNOT: 12-13.5 & 22.5 

o Vikahistoria- /käyttökokemustiedon haastatteluistunnot asiakkaalla. 

o Kesto: 20 laitetta / h  

o Resurssit: Osaston esimies, tuotannon työntekijä, kunnossapitoasentaja ja 

kunnossapitoinsinööri, laitetoimittaja. 

 

 ANALYYSI: 1.6-15.8 

o Kerätään loput lähtötiedot analyysille kuten materiaalikustannukset, 

välilliset kustannukset ja pisteytetään laitteet.  

o Kierrätetään haastattelun tulokset laitetoimittajille, kunnossapidolla ja 

tuotannon esimiehillä. Päivitetään muutokset analyysiin. 

o Huipputapahtumien raporttien kokoaminen, joissa on esitetty käytettävyys, 

luotettavuus ja kustannustekijät. 

o Kesto: 100 laitetta / päivä  
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o Resurssit: kunnossapidon esimies, kunnossapitoasentaja ja 

kunnossapitoinsinööri, tuotannonjohto (kustannustieto), laitetoimittajat. 

 

 TULOKSET: 21.8 

o Tuloksien läpikäynti tuotannon kanssa ja jatkosta sopiminen.  

o Tuotannon ja kunnossapidon hyväksymän luokittelun vieminen 

järjestelmään. 

o Kesto: 1 palaveri, 150 laitetta / h 

o Resurssi: tuotantojohto, osaston esimies, kunnossapitopäällikkö ja 

kunnossapitoinsinööri. 

 

Työ aloitetaan mallintamalla osastojen prosessintoimintoja yksitellen alkaen osaston 

alkupäästä ja päätyen tuotteen pakkauslinjoihin. Linjat pilkotaan osaprosesseihin, jotka 

jaetaan edelleen vikamuotoihin. Tavoitteena on rakentaa valmistuksen toiminnallinen malli 

toimintopaikkahierarkian mukaisesti, jonka alimmalle tasolle lisätään haastatteluin kerätty 

tieto. Kuvassa 12 esitetään hierarkiatasojen jakautuminen huipputapahtumasta 

vikamuotoihin. 

 

 

KUVA 12. Vikapuun rakentuminen huipputapahtumasta alimmalle selvitettävälle tasolle 

 

Huipputapahtuma 

- Tehdas, Osasto, Valmistusyksikkö 

Prosessi 

- Linjat, Solut 

Osaprosessi 

- Laiteryhmä, apuhyödykejärjestelmä   

Toiminto 

- Toimintopaikka ,laite/komponentti 

Vikamuoto 
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Mitä ylemmällä tasolla ollaan, sitä suuremmasta kokonaisuudesta on kyse. Prosessi on 

kokonaisuus, jossa tuote valmistetaan ja pakataan lähetettäväksi. Osaprosessi on vaihe, 

jossa materiaalia muokataan seuraavaa linjan vaihetta varten. Toiminto voi koostua useasta 

tai yhdestä laitteesta. Esimerkiksi tuoteleikkuri on toimintopaikka, joka sisältää moottorin, 

vaihteen, terät ja sylinterit.  Riippuen läpikäytävästä kokonaisuudesta tai tuotannon 

valmistusmallista, kunnossapitojärjestelmään rakennettua laitehierarkiapuuta voi soveltaa 

analysoinnille sopivaksi. Laiterekisteri toimintopaikoittain kerättiin HK:lla SAP-

järjestelmästä. Järjestelmässä on kunnossapidon toiminnanohjukseen rakennettu moduuli. 

  

Prosessin alussa mukaan kutsutaan tuotantolaitoksen ja kunnossapidon johtoa. Tavoitteena 

on saada kokonaiskuva tehtaasta, osastojen välisistä eroista ja suoritettavasta 

tiedonkeräysjärjestyksestä. Tiedonkeräykseen kutsutaan henkilöitä, joilla on päivittäistä 

kokemusta koneiden ja laitteiden toimintavarmuuksista ja kunnossapidettävyydestä. 

Tällöin asiantuntijoita ovat tuotantolinjan työntekijät ja kunnossapitoasentajat osastoilta. 

Haastattelun ja analysoinnin suorittaa käyttövarmuusasiantuntija. Asiantuntijan tehtävä on 

kerätä tarvittavaa tietoa kriittisyyspisteytystä varten. Luotettavan tiedonsaantiin 

asiantuntija hyödyntää olemassa olevaa vikahistoriatietoa samalla, kun haastateltavat 

kertovat kokemusperäistä tietoa. Erillinen vikahistorialuettelo auttaa muistamaan kohteen 

tapahtumia.  

 

Koko prosessin läpikäynnin kesto riippuu analysoitavien laitteiden määrästä. Yhdelle 

luokiteltavalle laitteelle tulee yhdestä viiteen eri vikamuotoa. Haastattelun edetessä 

tiedonkeräys nopeutuu, koska osa valmistuksen linjojen häiriöistä on yhtenäistettävissä, 

joten lähtötietoja pystytään monistamaan.  

 

Haastattelujen jälkeen lähtötietojen luotettavuutta testataan kierrättämällä kerättyä tietoa 

eri asiantuntijoilla. Sopivia tiedon luotettavuuden tarkasteluun tuotannon ja kunnossapidon 

lisäksi ovat laitetoimittajat. Luotettavilla laitetoimittajilla on käytössä tietopankki 

toimittamiensa laitteiden toimivuuksista, kuluvista osista ja tietoja varaosien 

toimitusajoista.  

 

Tiedonkeräyksen lisäksi tarvitaan prosessin aloitukseen ja lopetukseen läpikäyntipalaverit, 

joilla voidaan hyväksyttää menetelmät ja tulokset kaikilla osapuolilla. Hyväksynnällä 
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tavoitellaan kaikkien sitoutumista saataviin tuloksiin ja mahdollisiin toiminnan 

muutostarpeisiin. 

 

3.3 Numeerinen ja tilastollinen analyysi 

Kriittisyysanalyysin numeerisessa tarkastelussa kerätyllä tiedolla arvioidaan ei-

toivottujentapahtumien vaikutuksia ja todennäköisyyksiä.  Näitä ovat luotettavuus- ja 

käytettävyysprosentit, kustannus-, turvallisuus- ja ympäristöriskit. Seuraaviin kappaleisiin 

on esitetty 20 kriittisintä laitetta tekijöittäin. Vaaka-akselilla laitteet erotellaan HK:n 

käyttämillä yksilöllisillä laitetunnuksilla. 

 

3.3.1 Jauheliha- ja kestomakkaraosastojen laitteiden epäluotettavuus  

Epäluotettavuus ilmaisee, millä todennäköisyydellä kohteeseen tulee häiriö tietyn 

ajanjakson jälkeen. Kriittisyysanalyysissä laitteen vikaantumisen todennäköisyyttä 

arvioitiin yhden viikon ajanjaksolla. Viikon ajanjakso sopii kriteeritaulukon suurimpaan 

epäluotettavuus arvoon, jonka kohde voi saada. Todennäköisyyslaskennan tulokset 

perustuvat kaupallisen sovellusohjelman avulla laskettuihin tuloksiin. Kuvissa 13 ja 14 

näkyvät osaston epäluotettavimmat laitteet. 

 

 

KUVA 13. Laitteiden epäluotettavuus viikon ajalta jauhelihaosastolla 
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Todennäköisesti kunnossapito tai tuotanto joutuu tekemään korjaavia toimenpiteitä rasia-

annostelijoille, pakkauskoneille tai robotille. Koottujen havaintojen perusteella yleisimmät 

häiriöt tulevat sähkövioista, kuten tunnistimien, valokennojen ja ovien turvarajojen 

aiheuttamista seisokeista. Ongelma toistuu varsinkin linjojen aamukäynnistysten 

yhteydessä. 

 

Kestomakkaran osaston epäluotettavimmat laitteet esitetään kuvassa 14.  

 

 

KUVA 14. Kestomakkaravalmistuksen epäluotettavimmat laitteet 

 

Epäluotettavimmat laitteet ovat kyljyskone, rouhija ja pakkauskoneet. Korjaavia 

toimenpiteitä aiheuttavat sähköiset ja mekaaniset viat. Epäluotettavimpien laitteiden häiriöt 

eivät pysäytä suunnittelemattomasti tuotantolinjaa. Usein tuotantoa jatketaan muun muassa 

käsityönä. 

 

Kuvat 13 ja 14 eivät havainnollista häiriön vaikutusta tuotantoon. Vikojen korjaaminen voi 

tapahtua koneiden käydessä tai seisokissa. Toimenpiteet ovat usein kestoltaan muutamia 

minuutteja. Kuitenkin ne vaativat aikaa kunnossapidon tai käyttäjän tuottavasta työstä. Kun 
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huomioidaan kaikki siirtymiset, vaikutus kunnossapidon ennakoivaan ja käyttäjien 

päivittäiseen työhön, kustannukset nousevat merkittävästi. 

 

3.3.2 Jauheliha- ja kestomakkaraosastojen laitteiden epäkäytettävyys 

Teknillinen epäkäytettävyys on laitteen suunnittelematonta seisokkia. Laskentaan otetaan 

huomioon vuorokauden tuotantoaika, joka oletetaan pysyvän samana vuoden ympäri. 

Epäkäytettävyys luku edustaa laitteen toimimattomuutta silloin, kun tuotanto on 

suunniteltu olevan käynnissä. Kuvissa 15 ja 16 on esitetty prosentuaalisesti 

epäkäytettävimmät koneet.   

 

 

KUVA 15. Epäkäytettävyys laitteittain jauhelihanvalmistuksessa 
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KUVA 16. Kestomakkaraosaston laitteiden epäkäytettävyys 

 

Pylväsdiagrammeina esitetyt prosenttiosuudet kuvissa 15 ja 16 kuvaavat tietyn laitteen 

toimimattomuutta. Mitä suurempi prosentti on, sitä vähemmän koneella valmistetaan 

suunnitellusta käyntiajasta. Epäkäytettävyysriski ei ole ajasta riippuvainen. Vikaantuneen 

laitteen välitön häiriönkorjaus palauttaa sen arvioituun lähtötilaan, jolloin laitteen 

epäkäytettävyys palautuu yhtä suureksi. 

 

Merkittävä osa epäkäytettävyydestä tulee pitkistä korjausajoista. Korjausajoissa on mukana 

varaosien puutteet varastoista ja niiden pitkät toimitusajat.  

 

3.3.3 Turvallisuus- ja ympäristökriteerit 

Tunnistetut vaarat arvioidaan niiden toteutumisen todennäköisyyden ja vaikutusten 

mukaan. Tavoitteena ei ole tehdä riskinhallinta-analyysiä vaan selvitettävänä ovat 

vikaantumisten aiheuttamat vaaratilanteet. Arvioinnissa hyödynnetään riskimatriisia, jossa 

taajuuden ja arvioidun seurauksen tulo määrittää riskitason. Riskiluokat ja 

luokittelukriteerit on esitetty liitteessä 1. 
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Käytettävä luokittelutaulukko (katso liite 1) jaetaan taajuus- ja seurausanalyysi 

sarakkeisiin. Seurausanalyysi sarakkeessa on vakavuuden luokittelu. Luokittelu on 

pisteytetty kuudella valinnalla kertoimilla 0-16. Sarake on jaettu ihmisen ja ympäristön 

vaikutuksiin. Taajuusanalyysissä arvioidaan tapahtuman todennäköisyyskertoimilla 0-7.  

Todennäköisyyden luokittelussa voidaan hyödyntää kolmea eri näkökulmaa. Ensimmäinen 

arvioi taajuutta vuosina ja toinen arvioi kohdeyritystä sekä sen ympäristötekijöitä. Kolmas 

näkökulma perustuu riskien yleiseen luokitteluun asteikolla harvinainen, mahdollinen tai 

varma tapahtuma. 

 

Riskiluokkia on neljä. Luokka vaihtuu määrätyn pisterajan ylittyessä. Järjestys on matala, 

keskinkertainen, korkea ja sietämätön.  

 

3.3.4 Jauheliha- ja kestomakkaraosastojen kustannusriskit 

Kustannusriskillä tarkoitetaan odotettavissa olevia tuotannon menetyksiä. Tarvittavia 

kustannustietoja olivat seisonta-ajan vahinko, keskeytysvahinko (hävikki), materiaali- ja 

korjausajankustannukset. Kustannukset on laskettu nykyisten kustannusarvioiden pohjalta. 

Kuvissa 17 ja 18 ovat 20 kriittisintä kustannusriskin laitetta jauheliha- ja 

kestomakkaraosastoittain. Kustannusriski on suhteutettu osaston kokonaiskustannuksiin. 
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KUVA 17. Prosenttiosuus laitteen kustannusriskistä jauhelihaosastolla 

 

 

KUVA 18. Kestomakkaran valmistuksen laitteiden kustannusriskit vuodessa 
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Seisonta-ajan kustannus nousee merkittävimmäksi riskiksi kuvaamaan häiriöiden 

vaikutusta tuotantoon. Tämä kustannusriski on mallinnettu menetetyn myyntikatteen 

keskimääräisestä kustannuksesta. Yksinkertaisimmillaan menetetty myynti arvioidaan 

kaavasta 4. 

 

               
 

 
                       

  

 
           

 

  
            (4) 

 

Linjan tuotantokiloina käytetään keskimääristä valmistusmäärää tunnin käyntiajalta. 

Menetys tunnissa saadaan tuotantokilon keskimääräisen myyntikatteen mukaan. Linjan 

pysäyttävässä yllättävässä seisokista kertyy myös koneiden käyttäjien menetettyjä 

palkkoja, mikäli tuotantohenkilöstöä ei saada ohjattua korvaavaan työhön. Tämä erotetaan 

erilliseksi seisontavahinkokustannuksista, jotta voidaan ottaa huomioon korvaavan työn 

mahdollisuus. 

 

Korjausajan kustannuksiin otetaan huomioon kunnossapidon ja operaattorin 

tuntikustannukset. Kustannuksia kertyy laitteelle arvioidun korjausajan mukaan. 

Operaattorin kustannukset tulevat arvoatuottamattomasta työstä, jonka ajan he joutuvat 

selvittämään häiriötä, kuten ruuhkia ja jumiutumisia. Henkilön tuntikustannuksena 

käytettiin vakiolukua. 

 

Mahdolliset keskeytyskustannukset syntyvät yllättävän seisokin aiheuttamasta tuotteen 

pilaantumisesta. Mallinnuksessa otetaan huomioon hävikin kasvava ja vähenevä määrä 

valmistusvaiheesta riippuen. Hävikkikustannus vaihtelee valmistettavan tuotteen 

myyntikatteen mukaisesti.  

 

Korjauksen kertakustannukset kerääntyvät materiaali- ja varaosien kustannuksista. 

Kustannukset kerätään kunnossapitojärjestelmästä ja kunnossapidon henkilökunnalta. 

Hinnat ovat arvioita kunnossapitojärjestelmään töille kirjattujen varaosakustannusten 

mukaan.  
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3.4 Kehitetyt analysointimenetelmät 

Tässä diplomityössä on kehitetty laitteiden kriittisyyksien arviointiin riksianalyysitaulukko. 

Taulukon avulla laitteiden tapahtumien todennäköisyydet ja vaikutukset pisteytetään 

seitsemän eri kriteerin mukaan. Kriteeripisteytys kerrotaan sille annetun painoarvon 

mukaan. Painoarvot ovat tuotantokohtaisia, riippuen kohteen arvostuksesta ja toimialasta. 

Yleisesti suurimman painoarvon saavat tuotannon menetyskustannukset, jotka näkyvät 

suoraan liikevoitossa. Pienimmät painoarvot tulevat kohteille joiden kustannukset ovat 

pienet suhteutettuna yrityksen liikevoittoon. Tarkat luvut kriteerien muodostumiselle, on 

jätetty pois liikesalaisuuksiin vedoten. Taulukko löytyy liitteestä 2. 

 

Arviointikriteerit ovat: 

 Tuotannon menetys 

 Käytettävyys 

 Luotettavuus 

 Turvallisuusriski 

 Ympäristöriski 

 Materiaalikustannus 

 Korjauskustannus. 

 

Tuotannon menetysriski arvioidaan 100 eurosta yli 30 000 euroon. Kriteerin suurimmat 

pisteet tulevat, mikäli laite aiheuttaa tuotannon menetystä yli 30 000 euroa vuodessa. 

Arviointikriteerit suhteutetaan yhtiön liikevoittoon. Tällöin eri toimialojen vaihteleva 

liikevaihto voidaan ottaa huomioon, arvioitaessa tuotannon menetyksen painoarvoa 

yhtiölle.  

 

Epäkäytettävyysprosentti on 0,006 – 1 %. Esimerkiksi 365 päivän tuotantoajasta, yhden 

prosentin epäkäytettävyys tarkoittaa 3,65 päivää suunnittelematonta seisokkia vuodessa.  

 

Epäluotettavuusprosentti arvioi laitteen toimintavarmuutta 0-100 % viikon ajalta. Viikon 

aikana korjaustoimenpiteitä vaativat laitteet ovat epäluotettavuudeltaan lähes 100 %. 

 

Kriittisyyskriteeritaulukon materiaalikustannuksien korkein painoarvo on laskettu 

analysoidun osaston keskimääräisen materiaalikustannuksen summasta. 
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Materiaalikustannusten kriteeriarvo lasketaan vuoden keskimääräisen käytön mukaan. 

Tutkimuksessa käytettiin neljän vuoden materiaalikustannusten keskiarvoa.  

 

Korjauskustannus kriteeri on laskettu vuosittaisen korjaavan kunnossapidon 

kustannuksista. Kustannuksissa ovat mukana palkat, sosiaaliturvamaksut ja muut verot.  

 

Ympäristö- ja turvallisuusluvut jaetaan 0:sta yli 40 pisteeseen. Yli neljäkymmentä pistettä 

saavien laitteiden riskit ovat sietämättömät.  

 

3.5 Tulosten esittämistapa 

Tuloksissa on esitetty kohteen tilojen kestoon ja tapahtumiin liittyvät tulokset. Tuloksia 

arvioidaan laitteen vikaantumisen kannalta. Ne ilmoitetaan riskeinä, joita laitteen 

vikaantumisella on tai se voi aiheuttaa. Näitä ovat teknillinen käytettävyys, luotettavuus ja 

kustannustekijät. Seuraavassa kriittisyyspisteytystaulukossa esitetään esimerkkinä kerättyjä 

käyttövarmuusarvoja. 

 

Taulukko 6. Ote kriittisyyspisteytystaulukon käyttövarmuusarvoista 

 

LAITE ID
Tuotannon 

vaikutus

Seisonta- 

kust. (%)
Korjaus (%) Ympäristö Turvallisuus

Epäluotet-

tavuus (%)
Laatu (%)

Materiaali 

(%)

Korjauskus- 

tannus (%)
Pisteet ABC

6368 12,60 % 0,49 0 0 30,54 0,81 16,61 1,99 1175 A

20888 12,15 % 0,50 0 0 30,76 0,83 16,78 2,01 1175 A

20889 10,76 % 1,10 0 0 86,21 29,08 1,16 4,49 1400 A

22062 10,29 % 1,42 0 0 71,88 0,00 0,08 10,37 1355 A

6260
Pysäyttää 

tuotanno 
9,82 % 0,53 0 0 29,36 0,00 4,82 2,17 845 A

20898
50 % 

tuotannon 
5,56 % 0,40 0 0 64,36 0,00 2,62 1,62 975 A

20899
50 % 

tuotannon 
5,17 % 0,40 0 0 64,33 0,00 2,60 1,62 925 A

6331 5,15 % 0,58 0 8 20,13 0,00 9,11 4,03 685 A

20887 Pysäyttää 4,06 % 1,86 0 0 87,78 0,00 4,38 10,37 965 A

2774
Pysäyttää 

tuotanno 
3,82 % 0,11 2 24 4,647 0,00 5,75 0,43 565 A

23796 2,76 % 0,08 0 0 3,504 0,00 4,97 0,32 445 B

23464 2,05 % 0,76 0 0 64,83 28,96 2,36 5,89 1245 A

23431 1,72 % 0,07 0 0 0,5448 0,00 0,00 0,27 355 B

21408 1,11 % 0,11 0 10 0,8251 0,00 0,16 0,43 395 B

20893 0,88 % 0,03 0 0 0,1019 0,00 0,29 0,14 320 B

20894 0,88 % 0,03 0 0 0,1019 0,00 0,29 0,14 320 B

23481
Vikaantuessa 

ei voi ajaa 1 

robottia

0,80 % 0,08 0 0 11,56 0,00 0,08 0,33 495 A

20885 0,79 % 0,10 0 10 0,8177 0,00 0,16 0,42 420 B

22068 0,79 % 0,37 0 0 63,18 0,00 0,00 1,51 805 A
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Tulokset esitetään taulukossa prosentteina ja riskilukuina. Tuloksia verrataan 

kriteeritaulukkoon, joiden perusteella laitteille saadut pisteet summataan yhteen ja 

luokitellaan kriittisyyksittäin. Lista on järjestetty 20 kriittisimmän seisokkikustannuksen 

saaneiden laitteiden mukaan. Laatu käsittää tuotannon hävikin määrää. Prosenttia vastaava 

euromäärä yhdistettiin tuotannonmenetyskustannuksiin sen tuotannolle pienemmän 

painoarvon vuoksi. 
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4 TULOKSET 

 

 

Tuloksina esitetään jauheliha ja kestomakkaraosastojen laitekriittisyydet. Kriittisyydet 

muodostuvat käyttövarmuusarvojen mukaisista pistemääristä. Pisteytys perustuu esitettyjen 

lähtötietojen summaan.  

 

Lisäksi tuloksista eroteltiin varaosakriittisyys. Varaosat arvioidaan ja listataan 

kriittisimpien laitteiden ohella sekä istunnossa asiantuntijoiden kokemusperäisestä tiedosta. 

Kriittisyyden kriteereinä olivat muun muassa toimitusajat ja saatavuus. Kriittisten 

varaosien taulukko toimii hankintaosaston ja kunnossapidon tukena tilattaville varaosille. 

 

4.1 Tuotettu tieteellinen uusi tieto 

Kriittisyysanalyysin tulosten perusteella kunnossapitostrategian kohdentaminen helpottuu. 

Satojen tai tuhansien luokiteltujen prosessilaitteiden ehkäisevän kunnossapidon suunnittelu 

määrä saadaan pilkottua pienempiin kokonaisuuksiin. Pienempinä kokonaisuuksina 

kunnossapidon esimiehet voivat keskittyä suunnitelmalliseen ja systemaattiseen 

johtamiseen. Toisaalta tuotannon henkilöstölle tulee lisää näkemystä suunnitelmallisen 

kunnossapidon johtamisen perusteista. He pystyvät ottamaan tämän paremmin huomioon 

uusia työtilauksia ilmoittaessa. Tällöin mahdolliset odotusajat työn alkamiselle ovat 

perusteltuja eikä kunnossapitopalvelun laatu heikenny väärin perustein. 

 

4.1.1 Jauhelihaosaston laitekriittisyydet 

Jauhelihaosastolta analysoidaan yhteensä 67 laitetta. Alla olevasta taulukokossa esitetään 

laitteiden kriittisyysluokkien prosenttiosuudet. Kriittisyys määritetään kriteeripisteiden 

määrällä.  

 

Taulukko 7. A, B, C – kriittisyysluokkien jakautuminen jauhelihaosastolla 

Kriittisyys Laitteet 
Osuus 

laitteista 
Kriteeripisteet 

    A 21 kpl 31 % > 500 

B 32 kpl 48 % 150–495 

C 14 kpl 21 % <150 

Yhteensä 67 100 % 
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Jauhelihanosaston laitteista noin 30 % luokitellaan kaikkein kriittisimmiksi. Taulukon 

mukaan kaikki yli 500 pistettä saavat laitteet ovat kriittisimpiä, joten ne kuuluvat A-

luokkaan. Pistemäärä perustuu siihen, että yli 500 pistettä saaneet laitteet aiheuttavat 82 % 

kaikista kustannusriskeistä. Loput 70 % laitteista aiheuttaa vain 18 % osaston 

kustannusriskeistä. 

 

4.1.2 Kestomakkaraosaston laitekriittisyydet 

Kestomakkaraosaston luokiteltavia laitteita on 96. Summa käsittää kaikki tuotteen 

valmistuksessa käytettävät laitteet. Taulukossa 10 esitetään valmistuksen laitteiden 

kriittisyyksien jakautuminen. 

 

Taulukko 8. Kestomakkaraosaston laitekriittisyydet 

Kriittisyys Laitteet 
Osuus 

laitteista 
Kriteeripisteet 

    A 10 kpl 11 % > 500 

B 49 kpl 51 % 150–495 

C 37 kpl 38 % <150 

Yhteensä 96 100 % 
  

Kestomakkaraosaston laitteista 11 % on kriittisimpiä. Näiden laitteiden kustannustekijät 

ovat osastolle korkeimmat. Aloittamalla kunnossapitostrategian luonnin A-luokan 

laitteista, saadaan sillä suurimmat hyödyt kustannustehokkaalle kunnossapidolle. 

 

4.1.3 Vikaantumisien aiheuttamat turvallisuusriskit 

Turvallisuusriskituloksissa esitetään laite ja sen vikamuoto. Vikamuotoa on kommentoitu 

sen vaikutuksen osalta. Vaikutuksille on annettu riskiluku käyttämällä riskimatriisia. 

Luvun perusteella ABC -luokittelun tuloksista erotetaan kaikista turvallisuusriskeimmät 

laitteet. Seuraavassa taulukossa on ote havaituista turvallisuusriskeistä listattuna 

suurimmasta riskistä alaspäin.  
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Taulukko 9. Ote laitteen turvallisuusriskeistä vikatilanteissa 

 

 

 

Riskiluvun suuruus kertoo vikamuodon vakavuuden. Vakavuus jaetaan viiteen eri tasoon ja 

siitä riippuen suositeltaviin toimenpiteisiin. Riskitasot ovat: 

 > 40 Sietämätön, Vaatii välittömiä toimenpiteitä, kuten koneen käyttökielto ja 

korjaussuunnitelma. 

 32 > 39 Korkea, Välitön ilmoitus tuotannon ja kunnossapidon johtoon. Parantavat 

toimenpiteet viimeistään kuukausi havainnosta. 

 18>31 Keskinkertainen, Riski on tiedostettu, esimiehen varmistettava, että 

turvallisuusvaikutukset ovat hallinnassa viimeistään 3 kuukauden kuluessa 

havainnosta. 

 8>17 Matala, Varmista ennakoivin toimenpitein ja lisää tarkastus/testaus 

toimenpiteet ennakkohuolto-ohjelmaan.  

 0>7 Vähäinen, riski on hyväksyttävällä tasolla. 

 

4.2 Konkreettiset sovellukset 

Kriittisyysluokittelun tuloksia hyödynnetään kriittisimpien varaosien tukilistan 

rakentamiseen. Tarkoituksena on tukea paikallisen kunnossapito- ja tuotannon 

organisaatioiden päätöksentekoa tarvittavista varaosista.  Listaan on koottu kaikki 

osastojen laitteet ja ne ovat ryhmitelty kriittisyysluokittain. Tiedon keräysvaiheessa kirjatut 

vikamuodot toimivat tarvittavien varaosien lähtötietona. Tämän lisäksi varaosalle on 

tiedossa hankintakustannus.  

 

 

 

LAITE KOMMENTTI RISKILUKU

LIHAMYLLY Sähkövika (turvaraja) Kosteus, turvaraja ei toimi, piilevä vika 24

KULJETIN kulkupöytä murtuu (Hitsausliitoksista) Turvallisuusriski häiriön poistamisessa

12

ALLASKIPPI Mekaaninen vaurio (murtumat)  Allas putoaa päälle

12

ALLASNOSTIN Ohjauspyörä rikki Allas putoaa päälle 10

HIHNNAKULJETIN Kuljettimen ohjauskaapissa vettä Sähköisku vaara 10

ALLASNOSTIN Ohjauspyörä rikki Allas putoaa päälle 10

ALLASNOSTIN Ohjauspyörä/kelkka rikki Allas putoaa päälle 10

HIHNAKULJETIN Vetotela luistaa Käsittelemätön tela aiheuttaa luistavan hihnan

Hihnaa vedettäessä turvallisuusriski

8



61 

 

Merkittävin epäkäytettävyyden tekijä on korjauksen odotusaika, joka tulee varaosan 

pitkästä toimitusajasta. Kriittisimpien laitteiden käyttövarmuutta saadaan kehitettyä, mikäli 

osat ovat nopeasti saatavilla tai hankinnasta on tehty suunnitelma. Tehdyt suunnitelmat 

nopeuttavat hankintaprosessia häiriötilanteissa, koska tiedossa ovat saatavuus ja toimittajat. 

Taulukko 10 on esimerkki kerätystä varaosalistasta. 

 

Taulukko 10. Kunnossapidon ja hankinnan tukilista kriittisille varaosille 

 

 

Listasta kaikkia esitettyjä varaosia ei ole syytä tilata varastoon, mikä kasvattaisi varaston 

arvio tarpeettomasti. Tärkeää on varmistaa varastossa jo varastoitavat osat, niiden 

hälytysrajat ja tilauserät. Kunnossapito voi täydentää taulukkoon vikaantuvan osan tyyppi- 

ja nimiketiedot sekä varastosta löytyvän kappalemäärän. Puuttuvista tai valmistamattomien 

osien hankinnasta sovitaan yhdessä tuotannon ja kunnossapidon kanssa. Mikäli kriittisen 

laitteen varaosia ei tilata, on se molempien osapuolien sopimus riskin jakamisesta. 

 

4.3 Yleistettävissä olevat tulokset 

Suurimmat epäluotettavuudet tulevat sähkövioista. Häiriön aiheuttavia syitä ja vikamuotoja 

löytyy useita. Peruselementit syy- ja seuraussuhteille tulevat tuotteesta, koneesta, 

ympäristöstä, materiaaleista ja käytetyistä menetelmistä. Kriittisten laitteiden riskien 

vähentämiseen ehdotetaan tarkempaa analyysiä esimerkiksi juurisyyanalyysiä, millä 

vikaantumisen perimmäiset syyt löydetään ja häiriön toistuminen poistetaan. 

 

Lista 1. POSITIO
Kustannus-

arvio
Nimike

Varastossa 

(kpl)

Laitteen 

kriittisyys
LIHAMYLLY A

LIHAMYLLY Sähkövika (turvaraja) 177 A

KROSSAUKSEN LIHAMYLLY, JAUHELIHA Voimansiirto (Moottori, vaihteisto) 4000 A

ROUHINNAN LIHAMYLLY A

ROUHINNAN LIHAMYLLY terät 810 A

ROUHINNAN LIHAMYLLY Sähköviat (Lämpösuoja, Kotaktorit, hätäseispiirit) 15 A

HIHNAKULJETIN A

HIHNAKULJETIN Taittotela 887 A

HIHNAKULJETIN Telojen laakerivaurio 10 A

RASIADISPENSERI A

RASIADISPENSERI Sylinteri jumiutuu 50 A

RASIADISPENSERI Sähköviat (Tunnistimet, silmät ei toimi) 15 A

JAUHELIHALEIKKURI A

JAUHELIHALEIKKURI Kannen raja vika 124 A

JAUHELIHALEIKKURI Jousi poikki 25 A

PAKKAUSKONE A

PAKKAUSKONE Valokenno häiriö (l ika, kuluu, irtoaa) 10 A
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tutkimuksen tuloksina kahden eri tuotteen valmistusosaston prosessilaitteet ovat luokiteltu 

kriittisyyksien mukaan. Luokittelu toteutetaan arvioimalla laitteiden käyttövarmuuksia ja 

vaikutuksia tuotantoon. Lähtötietoina hyödynnetään laadullista ja määrällistä tietoa, joiden 

avulla prosessin toiminnalliset suhteet mallinnettiin ja simuloitiin. Mallintamiseen 

yhdistetään eri riskianalyysimenetelmiä, jotta kerätystä tiedosta saadaan luotettavaa. 

Tutkimuksessa hyödynnetään riskianalyysitaulukko, jonka kriteerien mukaan voidaan eri 

kriittisyystekijät arvottaa. Tärkeimpiä kriteereitä ovat käytettävyys, luotettavuus, 

kustannustekijät, turvallisuus- ja ympäristövaikutus. Taulukkoon 11 laitteet ovat jaettu A-, 

B-, C -kriittisyyksien mukaan, joka muodostuu kriteeripisteiden raja-arvoista.  

 

Taulukko 11. Tutkimuksessa analysoitujen laitteiden jakautuminen kriittisyyksittäin 

 

 

Tulokset vastaavat alussa asetettuja kriittisyyksien osuuksia, jonka mukaan 20 % on A-

laitteita, 50 % B ja 30 % C-laitteita. Jako perustuu tutkimuksen hypoteesiksi oletettuun 

20/80 -sääntöön, jolloin 20 % laitteista aiheuttaa 80 % kustannusriskeistä. Tulosten 

mahdollistavat kustannustietoinen kunnossapitostrategian luonnin, kun resurssien 

kohdentaminen aloitetaan A- luokan laitteisiin. 

 

5.1 Vertailu ja yhtymäkohdat aiempaan tutkimukseen 

Käyttövarmuus tutkimukset ovat olleet esille vuosikymmeniä. Ensimmäisiä 

käytettävyysvaatimuksia tuli 20-luvulla Atlantin yli lentävillä lentokoneille, joille 

käytettävyys oli 40 tuntia yhtäjaksoista lentoa ilman huoltoa. Tämän jälkeen sähköisten 

komponenttien ja autojen yleistyminen johti vaatimuksiin toimittajilta osien kestävyyksien 

ja kunnossapidettävyyksien parantamiseen. Tätä vaati eritoten Yhdysvaltojen armeija. 

Kriittisyys
Laitteet 

(kpl)

Osuus 

laitteista
Kriteeripisteet

A 31 19 % > 500

B 81 50 % 150–495

C 51 31 % <150

Yhteensä 163 100 %
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Merkittäviä luotettavuustutkimuksissa edistävänä tahona 70-luvulla oli NASA, joka kehitti 

riskienhallinta- ja analysointikeinoja monimutkaisien komponenttien luotettavuudelle 

avaruuslentoja varten. Ohjelmoitavien komponenttien myötä 80-luvulla esitettiin muun 

muassa RAMS –malleja (reliability, availability, maintainability and safety) ja 

kylpyammekäyrä, jossa osien luotettavuus riippuu elinkaarivaiheesta. Mallien avulla oli 

tavoitteena tunnistaa osien käyttövarmuuden lisäksi turvallisuus yhtenä tekijänä. (McLinn, 

2010, s. 7.) 

  

90-luvulla laatustandardeissa yleistyivät käyttövarmuutta ylläpitävät vaatimukset. Näinä 

aikoina myös Suomessa tutkimukset aiheesta lisääntyivät, kuten teknologian 

kehittämiskeskuksen käynnistämä käyttövarmuus kilpailutekijänä -teknologiaohjelman. 

Tavoitteena oli tutkia ja kehittää malleja kohteisiin joilla oli suurin vaikutus 

käyttövarmuuteen. Ohjelman tutkimuksista ”Paperikoneen käyttövarmuusmallin 

kehittäminen” (Kortelainen et al. 1998) ja ”Reliability analysis of a gas-diesel engine’s fuel 

injection system” (Jalovaara, 1998). Projektien yhtymäkohtana tähän tutkimukseen on 

kvantitatiivisten ja kvalitatiivisen tiedon yhdistäminen.   

  

Eri riskimenetelmien käyttö antaa mahdollisuuden käsitellä analysoitavaa kohdetta 

kattavammin. Tulosten hyödynnettävyys on suppeampi, mikäli yksittäistä menetelmää 

käytetään. Valtion tieteellisen tutkimuskeskuksen eli VTT:n tutkijoiden kokoamassa 

taulukossa 12 on esitetty riskimenetelmien soveltuvuus eri kohteisiin.  
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Taulukko 12. Riskianalyysimenetelmien soveltuvuus (Muokattu: Rouhiainen & Suokas, 

1989.) 

 

 

 

Koottu taulukko esittää kuinka analysoitavan kohteen koko vaikuttaa soveltuvuuteen. 

Mikäli selvitettävänä on koko laitos, suositellaan hyödynnettävän karkeamman tason 

tuloksiin pystyvää menetelmää kuten POA. Tosin tällöin jää vikojen syiden ja seurausten 

yksityiskohtainen tarkastelu pois, johon taas VVA soveltuu. Pelkästään VVA:ta 

käyttämällä eri järjestelmien suhteet jäävät epäselviksi. Tähän ratkaisun tuo vikapuumalli, 

jonka avulla prosessin toiminnallinen kuvaus ja osien vaikutus voidaan mallintaa. 

 

Analyysimenetelmät Mihin soveltuu Mihin ei sovellu tai soveltuu huonosti

Potentiaalisten 

ongelmien analyysi 

(POA)

Koko laitos ja kaikkisen toiminnot Laitoksen osaprosessien 

yksityiskohtainen järjestelmällinen 

tutkiminen

Reaktiomatriisi (RM)
Erillaisia kemiallisia aineita sisältävät 

kohteet

Vaarakohtien ja 

onnettomuustekijöiden etsiminen

Poikkeamatarkastelu 

(HAZOP)

Kemialliset prosessit, materiaalivirtojen 

tarkastelu

Standartoidut järjestelmät

Toimintovirhe-analyysi 

(TVA)

Rajattujen ja selvän toimintosarjan 

muodostavien työtehtävien 

järjestelmällinen tutkiminen

Muuttuva työympäristö, 

jäsentymättömät työtehtävät

Vika- ja 

vaikutusanalyysi (VVA)

Rajatut tekniset järjestelmät, laajoihin 

kohteisiin vain karkealla tasolla

Koko laitoksen tutkiminen, 

vikakompinaatioiden tutkiminen

Organisaation 

turvallisuusanalyysi 

(MORT)

Koko laitoksen organisaation tai sen osa, 

muuttuvat työympäristöt, sattuneen 

onnettomuuden perussyiden 

tutkiminen

Teknisten järjestelmien ja 

työtehtävien yksityiskohtainen 

tutkiminen

Vikapuuanalyysi (VA)

Vikojen syiden ja seurausten 

yksityiskohtainen tutkiminen, 

vaihtoehtorakaisujen kvantitatiivinen 

vertailu

Huipputapahtuman seurausten 

analysointi

Tapahtumapuuanalyysi 

(TPA)

Ajallisesti etenevien tapahtumaketjujen 

tutkiminen, vaihtoehtoratkaisujen 

kvantitatiivinen vertailu

Vaarojen syiden tunnistaminen, 

monimutkaiseten syy-

seuraussuhteiden kuvaaminen

Syy-seuraus-kaavio 

(SSK)

Kriittisen alkutapahtuman seurausten 

tutkiminen, monimutkaisten syy-

seuraussuhteiden tutkiminen

Järjestelmän ongelma-alueiden 

etsiminen

Juurisyyanalyysi 

Rajattujen kohteiden kriittisten syiden 

ja vikamuotojen yksityiskohtainen 

tutkiminen

Koko laitoksen tai osajärjestelmien 

suhteiden tutkiminen
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Luotettavan kunnossapitostrategian luonti vaatii näkemystä koko valmistusprosessista, 

jotta eri tekijöiden vaikutus saadaan hallinnataan. Toisaalta järjestelmien, koneiden ja 

komponenttien yksityiskohtainen tuntemus antaa mahdollisuuden kustannustietoisen 

kunnossapitosuunnitelman laatimiseen. Tämän vuoksi kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen 

tieto tulee yhdistää eri menetelmillä, joilla riittävän suuri kokonaisuus voidaan pilkkoa 

luotettavuuden kannalta haluttuun tasoon.  

 

5.2 Objektiivisuus 

Tiedon saantiin ja -keruuseen käytetään eri organisaatioiden asiantuntijoita. Asiantuntijoita 

ovat kunnossapidon, tuotannon ja laitetoimittajien edustajat. Haastateltavat henkilöt tuovat 

kokemuksensa tuotannon ja kunnossapidon työntekijätehtävistä tuotannon johtoon. Tämän 

lisäksi hyödynnetään käytettyjä toiminnanohjausjärjestelmiä ja niihin vuosia kerättyä 

tietoa. Lisäksi haastattelun tulokset kierrätetään eri henkilöillä, jolla varmistetaan, että 

kaikki tarvittavat tiedot ovat analyysissä. Kriittisyysluokittelun objektiivisuudesta tulee 

haastavaa, mikäli laitteen historiatietoa on vähän käytettävissä. Tällöin joudutaan 

tukeutumaan asiantuntijan henkilökohtaiseen näkemykseen samantyyppisten laitteiden 

käyttäytymisistä. Asiantuntijoiden ammattitaidosta riippuen esimerkiksi ehdotettu 

korjausaika voi jäädä liian alhaiseksi, jolloin käytettävyys nousee eikä laitteen kriittisyyttä 

pystytä tunnistamaan.    

  

5.3 Reliabiliteetti ja validiteetti 

Esitettyjen tulosten luotettavuus on suoraan verrannollisia haastattelussa saatuihin 

tietoihin. Riippuen haastateltavasta, saattaa heillä olla eri kokemuksia tapahtumista ja 

niiden kestoista. Toisaalta haastattelutilanteen ajankohtana henkilökohtaiset tunteet 

laitteiden toimintavarmuuksia tai kunnossapidettävyyttä kohtaan voivat vaikuttaa 

painotuksiin.   

 

Tämän vuoksi analysoitavat kohteet täytyy arvioida useamman eri asiantuntijan tiedoin. 

Riippuen organisaatiosta, henkilöt tunnistavat heidän toimenkuvaansa liittyvät tehtävät. 

Tuotannon käyttöhenkilökunta tunnistaa toistuvat tapahtumat ja niiden taajuudet. Toisaalta 

he eivät ole aina korjaustapahtumissa mukana, joten korjausaikoja täytyy puntaroida 

kunnossapitoasiantuntijoiden kanssa. Näiden lisäksi tuotanto linjat saattavat olla 

elinkaarensa keskivaiheella, jolloin vikaantumiset ovat alun toistuvista tasaantuneet. 
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Tällöin laitetoimittajien keräämät historiatiedot samantyyppisten laitteiden 

käyttäytymisestä tuovat tärkeää tietoa tulevaisuuden käyttövarmuuksista.  

 

5.4 Virhe- ja herkkyystarkastelu 

Säännöllisesti käytetty kunnossapidon tietojärjestelmä auttaa haastattelutilanteita. Tällöin 

ei olla vain henkilöiden oman muistin varassa. Tosin järjestelmästä kerättyä tietoa täytyy 

arvioida kriittisesti eikä sitä voi suoraan käyttää täydentämättä. Kerätyssä tiedossa on usein 

puutteita varsinkin käyttövarmuuden mittaamisen kannalta.  

 

Epäkohdat järjestelmän tiedoissa ovat: 

 Puutteet tehdyn työn raportoinnissa. 

 Töiden kohdistus väärälle kohteelle. 

 Töiden kohdistus liian ylätasolle laitehierarkiassa. 

 Vian tyyppiä tai paikkaa ei luokitella. 

 Tieto tuotantoon vaikutuksesta ei ole saatavilla. 

 Järjestelmän laitehierarkian virheelliset ja puutteelliset tiedot. 

 Kirjattu korjausaika ei ole riittävän yksityiskohtainen, jolloin mukana ovat 

siirtymiset korjaamon, kohteen ja varasto välillä, osien etsimiset, hallinnollinen 

odotusaika, kuten raportointi järjestelmään. 

 

Jotta järjestelmän historiatietoa voisi hyödyntää sellaisenaan, tulisi panostaa sen käytön 

koulutukseen. Myös järjestelmän käyttöä seuraavia mittareita pitäisi luoda, joilla tuodaan 

esille järjestelmän merkitys tiedon hyödynnettävyydestä.  

 

Kustannustarkastelu tulisi aina soveltaa kohdeyrityksen liikevaihtoon. Tällöin voidaan 

arvioida myös laskentaherkkyyttä. Sen tarkkuudella saadaan kriteeritaulukon arviointitasot 

määriteltyä. Tässä tutkimuksessa arviointikriteerinä käytetään 10 000 euron tarkkuutta, 

joka on riittävä arvioimaan tuotannonmenetyskriteeriä. Kustannustekijässä on tärkeintä 

erottaa laitteet, joilla on suurimmat vaikutukset tuotantoon. Vaikka kustannustulokset 

ilmoitetaan euron tarkkuudella, niitä ei pidä rinnastaa todellisiksi menetyksiksi, joita 

vikaantumiset aiheuttaisivat. Vikatapahtumien aiheuttamien todellisten työkustannusten 

lisäksi arvioidaan pahimpia mahdollisia vikoja. Koska tuloksia käytetään myös 

kunnossapidon ennustemalleissa, tarkkoja euromääriä ei ole välttämätöntä esittää, vaan 



67 

 

vikaantumisista johtuvien menoerien suuruuksia tulee tulkita kustannusriskien suuruutta 

kuvaavina tunnuslukuina.  

 

5.5 Avaintulokset 

Käyttövarmuuden tekijöihin perustuva kriittisyysanalyysi antaa lähtökohdan 

kustannustehokkaan kunnossapitostrategian toteuttamiselle. Kokonaiskustannuksissa 

täytyy huomioida lisätyn ennakkohuollon kustannusvaikutus, kun riskikohteita poistetaan 

lisätyllä ehkäisevällä kunnossapidolla. Tosin kustannusvaikutus on merkittävästi pienempi, 

kuin mitä huoltojen laiminlyönti tai puutteelliset toimintamallit voivat aiheuttaa. Tätä 

tukevat havainnot tuloksissa, kun yhdistetään eri asiantuntijoiden tietoja. Kuvaan 19 on 

tuotu yleisimmät vikamuodot ja niiden tuntimääräinen riski valmistukseen toimivuuteen 

vuodessa.   

 

 

KUVA 19. Yleisimpien vikamuotojen poistamisen vaikutus tuotantoon 

 

Pylväsdiagrammi esittää mikä on vähennysmahdollisuus, mikäli kyseisen vikamuodon 

poistaisi kokonaan. Suurin mahdollisuus vaikuttaa tuotannon sujuvuuteen on 

sähkökomponenttihäiriöiden poistolla. Tulosten perusteella yhden annostelijalaitteen 

valosilmä aiheuttaa vuositasolla lähes 10 % osaston kustannusriskeistä, johtuen samasta 

juurisyystä. Samantyyppistä laitetta käytetään kahdella linjalla, joten poistamalla tämän 
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vikamuodon, antaisi se yhteensä 150 tuntia lisää tuotantoaikaa vuodessa. Mekaanisten 

vaurioiden poistamisen kustannusvaikutus olisi vain viidesosa muista ongelmista. 

 

Yksi merkittävin vikaantumisen syy- ja seurausketju tulee ympäristötekijöistä. 

Elintarviketeollisuudessa laitteet ja komponentit ovat päivittäin yhteydessä veden kanssa. 

Koneet pestään aina käytön jälkeen. Tämä aiheuttaa sähkökomponenteissa toistuvia 

häiriötä, joiden poistaminen vie tehokasta tuotanto- ja huoltoaikaa.  Yleisimpiä 

vikaantumisia aiheutuu pakkauskoneilla, rasioiden annostelijoilla ja lihamyllyssä. 

Tunnistimien, kuten valokennojen häiriöt johtuvat kosteudesta, kuluneisuudesta, tai 

epäpuhtaudesta silmässä. Toisaalta havaintoja tehtiin eri turvarajojen epäluotettavasta 

toiminnasta, kuten niiden löystymiset tai irtoamiset, jotka aiheuttaen koko linjan 

pysähtymisen. Vaikka vikojen korjaaminen on nopeaa, kuluu aikaa muun muassa vikojen 

paikallistamiseen.  

 

Epäkäytettävyyden suuruuteen vaikuttavat pitkät korjausajat. Korjausaikaa kasvattaa 

varaosan puuttumisen lisäksi osaavan resurssin puuttuminen. Haastatteluissa havaittiin, 

kuinka osaaminen on keskittynyt kokeneelle asentajalle. Kustannusriskien toteutuminen 

voi johtua jo yhden avainasentajan poissaolosta. Ongelma on havaittavissa varsinkin 

vuosikymmeniä vanhoissa laitteissa, joille ei enää löydy maahantuojan tukea, saati 

osaamista tehtaan ulkopuolelta. Onkin tärkeää kartoittaa osaamiset ja jakaa vuosien 

kokemuksella saatu hiljainen tieto toisille asentajille.  

 

Analyysiin kerättyjä lähtötietoja voidaan hyödyntää parantavan kunnossapidon 

toimenpiteisiin. Useilla laitteista oli havaittavissa toistuvaa vikaantumisista, jotka johtuivat 

samasta perussyystä. Näiden poistamiseen suositellaan paikallisen kunnossapito-

organisaation avulla ideoida kehitystoimenpiteitä ja toteuttaa toimenpiteet kentällä.  
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5.6 Tulosten yleistettävyys ja hyödynnettävyys 

Pelkästään laitteiden luokittelu kriittisyyksittäin ei vielä saavuteta tehokasta kunnossapitoa. 

Tärkeintä on soveltaa tuotettu tieto käytäntöön.  

 

Käyttövarmuusanalyysillä toteutettu kriittisyysluokittelu hyödyntää: 

- Kunnossapitotoimenpiteet suunnitellaan kustannustehokkaasti, koska töiden 

suunnittelijat pystyvät ohjaamaan tekijät oikeille laitteille. 

- Huoltomiehet pystyvät järjestämään päivittäiset työlistansa kriittisyysjärjestyksessä. 

- Tuotannon kriittisimmät laitteet ovat kaikkien tiedossa, jolloin väärin 

ymmärryksiltä vältytään ja odotusajat ovat perusteltuja. 

- Luokittelu helpottaa pidemmän tähtäimen kunnossapitostrategian tarkentamista ja 

kohdentamista oikeille laitteille. 

- Ennakoivaan kunnossapitoon saadaan lisättyä tuotannon näkökulma ja sitä 

toteutetaan yhteisymmärryksessä. 

- Voidaan tehdä kustannustietoisia hankintapäätöksiä. 

 

Ennen kaikkea luokittelun avulla yhdistetään kunnossapitoa ja tuotantoa. Kunnossapidon 

resurssien käytön ja toimenpiteiden suunnittelu voidaan perustellusti yhdistää tuotannon 

suunnittelun kanssa. Kaikkien osapuolien tiedossa on, mitä ennakoivan kunnossapidon 

laiminlyönti aiheuttaa pitkällä tähtäimellä. Tällöin kunnossapito voi osoittaa, mille koneille 

on kriittistä toteuttaa huollot ajoissa ja tuotannon suunnittelu voi yhteisymmärryksessä 

ottaa nämä huomioon valmistuksen aikataulutuksessa. 

 

Tärkeää on tuoda luokittelun tulokset tuotannon ja kaikkien sen tukiorganisaatioiden 

tietoon. Luokittelun tulokset perustuvat tuotannon todellisiin ja pahimpiin mahdollisiin 

tapahtumiin. Ne on myös hyväksytetty tuotannosta vastaavan päällikön tuella. Luokittelua 

ei ole mahdollista hyödyntää kustannustietoisesti, mikäli kaikki tuotantoprosessiin liittyvät 

tahot eivät usko tai hyväksy tuloksia. Taulukko 13 on kuvattu eri luokkien merkitys. 
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Taulukko 13. Laitekriittisyyksien merkitys ja niiden vaikutus 

 

 

Taulukko on jaettu laitteiden kriittisyysluokkien mukaan A-, B- ja C-luokkiin. Tämän 

lisäksi eroteltiin laitteet, joilla on havaittu turvallisuusriskiä vikatilanteissa.  Taulukon 

avulla saadaan myös niille henkilöille, jotka eivät ole mukana 

kriittisyysluokitteluprojektissa, tiivistetysti tietoon perustelut luokittelujen merkityksestä. 

 

Kun laitteiden kriittisyydet on saatu syötetyksi kunnossapidon tietojärjestelmään, 

päivitetään ennakkohuoltoja koskeva data kriittisyystietoja vastaavaksi. Nykyistä huolto-

ohjelmaa verrataan kustannustietoisen kunnossapitostrategian mukaiseen toimintamalliin. 

Mallissa otetaan huomioon toimenpiteiden laajuus ja toteutuksen huoltovälit. Riippuen 

kriittisyydestä toimenpiteitä tehdään seisokissa tai käynninaikana. Mikäli havaitaan 

puutteita huoltojen sisällössä, määritellään aikaan, kuntoon tai vian etsintään tehtävät 

toimenpiteet. Täydellinen huoltotoimenpiteiden jatkuvan parantamisen malli eri 

kriittisyysluokille esitetään liitteessä 3.    

 

5.7 Jatkotutkimusaiheet 

Luotu analysointimenetelmä ohjautuu prosessiteollisuuden laitteisiin ja prosesseihin. 

Koska laitteet ovat usein sarjaankytketty, voi yhden laitteen vikaantuminen pysäyttää koko 

valmistuksen. Harvemmin on käytössä varalinjaa tuotteen valmistamiseen. Luotua 

Kriittisyysluokka Vaikutus Ohjaavatieto

A
Pysäyttä tuotannon  toistuvasti 

tai pitkäkestoisesti

- 20-30 % laitteista, jotka aiheuttavat 80 % 

kustannuksista

- Laitteen vikaantumiset aihettavat 

tuotannonmentyksiä vuositasolla yli vuorokauden 

tuotannon

B

Alentaa tuotantonopeutta tai 

pysäyttää tuotannon lyhyt 

kestoisesti

- 40-50 % laitteista

- Vikaantunut laite laskee tuotantonopeutta > 20 % 

- Korjausajat vuositasolla alle vuorokauden 

tuotantoajan

C Ei vaikuta tuotantoon

- Päivän tuotanto voidaan valmistaa, riippumatta 

laitteen vikaantumisesta

- Laskee tuotanto nopeutta < 20 %

-  Ei vaaraa turvallisuudelle tai ympäristölle

Turvallisuus / 

Ympäristö

Turvallisuuteen vaikuttavat 

laitteet

- Vikaantumisesta on vaaraa ihmiselle

- Ehkäisevät toimenpiteet toteutettava riskiluvun 

suuruuden mukaisesti
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käyttövarmuuteen pohjautuvaa kriittisyysanalysointia voi hyödyntää esimerkiksi 

konepajateollisuudessa työstökoneiden kriittisyyksien arviointiin. Pohdittavana on häiriön 

vaikutus tuotantoon ja mahdollisten varalaitteiden saatavuus. Toisaalta valmistettavien 

osien materiaalivirrat tulisi selvittää, mitä kautta vaikutus tuotantoon selkeytyisi. Kuitenkin 

tärkeää on huomioida kriteeritaulukossa käytettävät kertoimet ja pisteytysten rajat, mitä 

kautta kappaletavaratuotannon painoarvot selkiytyisivät. 

 

Tulevaisuutta varten vikaantumisten tiedonkerääminen pitäisi toteuttaa automaattisesti. 

Käyttövarmuustutkimukseen käytetty tieto on jo olemassa, mutta harvoin suoraan 

analysoitavassa muodossa. Kunnossapitojärjestelmään syötetyn tiedon tarkkuutta ja 

aktiivisuutta tulisi tehostaa. Historiatiedon hyödyntämiseksi käyttövarmuuden 

mittaamisessa oleellista olisi saada tietoon: 

 

 Häiriön vaikutus tuotantoon, ympäristöön, turvallisuuteen. 

 Mahdollisimman tarkka kohdistus laitteelle. 

 Vikojen tarkka luokittelu, kuten vikamuoto, vian syy ja tarkka paikka. 

 Uusi ilmoitus kaikista havainnoista ja vioista. 

 Työlajin oikea kohdistus. Merkittävintä on erottaa suunniteltu ja häiriökorjaustyö. 

 Odotusaika, kuten varaosien etsintä ja toimitusaika. 

 Koneen seisonta-aika. 

 Kunnossapidon korjausaika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

6 YHTEENVETO 

 

 

Käyttövarmuuden käsittäminen kilpailutekijänä on laadukkaan, kustannustehokkaan ja 

tuottavan kunnossapidon edellytys. Näinä vuosina toimintavarmuuden, 

kunnossapidettävyyden ja kunnossapitovarmuuden kehittämiseen tehtävät toimenpiteet 

pitäisi olla itsestään selvyys, jotta voidaan selviytyä niin globaalissa kuin 

kotimarkkinoillakin. Käsitteenä käyttövarmuus kohdistuu hyvin laajaan alaan 

kunnossapidossa. Sen tekijät käsittävät johtamista, suunnitelmallisuutta, systemaattisuutta, 

työympäristöä ja osaamista.  Toisaalta ei ole pelkästään kunnossapidon harteilla ylläpitää 

käyttövarmuutta, vaan täytyy huomioida yhteistyö tuotannon ja sen tukifunktioiden kanssa 

läpi laitteen elinkaaren. Tuotannossa on hyvin tiedostettu kunnossapidon olevan 

avaintukifunktio tuotannon tehokkuuden ylläpidossa. 

 

Yksittäisellä laitteella voi olla suuri vaikutus koko valmistusprosessiin. Varsinkin 

prosessiteollisuudessa, jossa laitteet ovat suurelta osin kytketty sarjaan, muutamia 

kahdennuksia lukuun ottamatta. On tärkeää tunnistaa juurisyyt, jotka vaikuttavat laitteen 

luotettavuuteen, mutta myös ne kriittiset laitteet, joilla on suurin vaikutus tuotantoon 

käytettävyyteen. Laitteiden toimivuus on usein tiedossa tuotannolla ja kunnossapidolla. 

Tietoisuus on tuntuma siitä vikaantuuko laite usein ja kuinka kauan sitä joutuu korjaamaan. 

Vaikka osa suorista kustannuksista on tiedossa, epäselvää on tapahtumien välillinen 

kustannusvaikutus. Nämä ovat kuitenkin iso osa kustannusriskeistä. Keräämällä 

asiantuntijoiden tiedot yksityiskohtaisesti tapahtumien syistä ja yhdistämällä seuraukset 

koko järjestelmätasolla, voidaan päästä kohti kustannustietoista johtamista.     

  

Yleisesti eri riskienhallintamenetelmät pystyvät hyödyntämään joko kvantitatiivista tai 

kvalitatiivista tietoa. Jotta pystytään hallinnoimaan suuria kokonaisuuksia riittävän 

luotettavilla tiedoilla, tulee hyödyntää molempia menetelmiä. Käyttövarmuusanalyysi 

aloitetaan tuotantoprosessin mallinnuksella käyttämällä olemassa olevaa kvalitatiivista 

tietoa. Tämän avulla saadaan ymmärrys kokonaisuuksista ja eri osaprosessien vaikutuksista 

toisiinsa. Lisäämällä vikapuumalliin määritellyt lähtötiedot, kuten korjausajan, 

vikataajuuden, tuotannon vaikutuksen suuruuden, turvallisuus- ja ympäristöriskit, saadaan 

lähtökohta kunnossapidon kehittämiselle. Kehittämisen lisäksi voidaan kustannustietoisesti 
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johtaa ja suunnitella ehkäisevää kunnossapitoa. Lisäarvoa käyttövarmuustutkimukseen 

saadaan hiljaisen tiedon keräämisellä. Hiljaista tietoa ovat tuotannon ja kunnossapidon 

historiatieto ja kokemus laitteiden käyttäytymisessä. Useinkaan ei ole varmaa, että kaikki 

vikatapahtumat saadaan kunnossapitojärjestelmiin tai olisivat myöhemmin 

hyödynnettävissä. Asiantuntijoilta saadaan huomattavaa täydennystä 

kunnossapitojärjestelmiin kirjattuun vikahistoriaan. Varsinkin päivittäin toistuvia 

vikaantumisia pidetään jo laitteiden ominaisuuksina eikä niistä pidetä kirjaa. 

 

Luotu riskianalyysitaulukko määrittelee laitteiden tärkeyden sen tekijöiden summasta. 

Pistemäärät välillä 0-1500 järjestää tuotannonlaitteet A-, B-, ja C-luokkiin, joista 

kriittisimpiä ovat A-laitteet. Jako toteutetaan 20/80 sääntöä noudattaen. Minkä mukaan, 20 

% laitteista aiheuttaa 80 % osaston riskeistä. Tulokset merkataan 

kunnossapitojärjestelmään kaikkien tietoon. 

 

Pelkkä analyysi ei riitä, vaan saadut tulokset on vietävä käytäntöön. Sen jälkeen, kun 

vikaantumiset ovat tunnistettu ja laitekriittisyydet määritelty, täytyy niiden perusteella 

valita laitteille soveltuva kunnossapitostrategia. Tavoitteena on lisätä laitteiden ja 

järjestelmien luotettavuutta kustannustehokkaasti. Tämä tarkoittaa sitä, että kriittisimpien 

laitteiden huoltoja tarkennetaan ja kohdistetaan tehokkaimmiksi. Vaikka ennakkohuoltojen 

lisääminen on kustannus, tulee se moninkertaisena takaisin pienentämällä menetettyä 

tuotantoa. Toisaalta vähemmän kriittisten C-luokan laitteiden huolto-ohjelmaa voidaan 

vähentää tai jopa poistaa. Käyttövarmuuteen pohjautuva kriittisyysanalyysi edesauttaa 

kohti älykkäämpää ja tietoon perustuvaa kunnossapidon johtamista 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Turvallisuus- ja ympäristöriskien arviointitaulukko 

 

Riskimatriisitaulukkoa käytetään turvallisuus- ja ympäristöriskien arvioimiseen. Taulukon 

avulla vikatapahtumasta syntyvät vaarat arvioidaan toteutumisen todennäköisyyden eli 

taajuusanalyysin ja siitä aiheutuvan vaikutuksen eli seurausanalyysin mukaan. Taulukko on 

jaettu neljään eri riskitasoon, mikä riippuu tapahtumataajuuden ja seurauksen kertoimien 

tulosta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

< 1 000 000 v.

(100 000 -1 

000 000 v.)

(10 000 -  

1000 000 v.) (1 000-10 000 v.) (100 - 1 000 v.) (10 - 100 v.) (1 - 10 v.)

(> kerta 

vuoteen)

Ei tapahdu 

alalla

Ei kuultu 

tapahtuvan

yksittäisiä 

tapahtumia 

muutama tapahtuma 

elintarvike-

teollisuudessa

Tapahtunut 

jossain HK:n 

toimipisteistä

Tapahtunut 

usein HK:lla

Tapahtunut 

usein 

kohteella

Tulee 

tapahtumaan 

lähiaikoina

Ei tapahdu

Erittäin 

harvinaine

n Harvinainen Epätodennäköinen Mahdollinen Satunnainen Säännöllinen Varma

Vaikutus ihmiseen

Vaikutus 

ympäristöön Kertoimet 0 1 2 3 4 5 6 7

Ei vaikutusta Ei vaikutusta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vähäinen henkilövahinko, 

ei pysyviä vammoja
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halinnassa 
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Vaikutus 

laitoksen 

sisäinen 2 0 2 4 6 8 10 12 14

Kohtalainen 

henkilövahinko, pysyviä 

vammoja

Kohtalainen, 

Vaikutus koko 

laitokseen 4 0 4 8 12 16 20 24 28

Suuri henkilövahinko, 1- 2 

kuolemantapausta ja 

useita vakavia 

loukkaantumisia

Vaikutus tehtaan 

ulkopuolinen 8 0 8 16 24 32 40 48 56

Katastrofivahinko, useita 

kuolemantapauksia ja 

vakavia loukkaantumisia

Ylittää ympäristö 

normit 16 0 16 32 48 64 80 96 112
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Liite 2. Laitteiden kriittisyysluokittelun riskianalyysitaulukko 

 

Riskianalyysitaulukolla arvioidaan laitteiden kriittisyyksiä. Taulukko on jaettu seitsemän 

eri kriteerin mukaan, joista jokainen vastaa yhtä laitteen kriittisyystekijöistä. Tekijöiden 

tärkeyttä voidaan muuttaa painoarvojen mukaan. Painoarvo kerrotaan kriteeriarvon 

mukaisen tason pisteillä. Laitteen kriittisyys perustuu saatuun pistemäärään.   

 

Kohde Tärkeys Pisteet Kriteeriarvo 

Tu
o

ta
n

n
o

n
 

m
en

et
ys

 

40 

0 Alle 100 

1 Alle 1 000 € 

4 >1 000 - 10 000 € 

8 >10 000 - 20 000 € 

16 > 20 000 - 30 000 € 

32 > 30 000 € 

Ep
äk

äy
te

tt
äv

y

ys
 

20 

0 <0,0002 (< 10 min) 

1 <0,06 (<2 h) 

4 0,06-0,2 % (2-24 h) 

8 0,2-1 % (1-3,5 päivää) 

16 >1 % (3,5 päivää) 

Ym
p

är
is

tö
 

35 

1 >8 

2 8 >18 

4 18 < 36 

8 40 < R 

16 40 > R 

Tu
rv

al
lis

u
u

s 

40 

1 >8 

2 8 >18 

4 18 < 36 

8 40 < R 

16 40 > R 

Ep
äl

u
o

te
tt

av
u

u
s 

20 

1 < 1 % (yli 3 vuotta) 

2  1-5 % (alle 3 vuotta) 

4 5-10 % (alle vuosi) 

8 10- 40 % (alle 0.5 vuotta) 

16 Yli 40 % alle kuukausi ) 

32 100 % (alle viikko) 

M
at

er
ia

al
i 

25 

0 Materiaalikulu < 100 € 

1 Materiaalikulu 100 - 1000 € 

2 Materiaalikulu 1000 - 10 000 € 

4 Materiaalikulu 10 000 - 25 0000 € 

8 Materiaalikulu >25 000 € 

K
o

rj
au

sa
ik

a 

20 

0 Korjausaikakustannus 100 € 

1 Korjausaikakustannus 100–1000 € 

2 Korjausaikakustannus 1000–10 000 € 

4 Korjausaikakustannus 10 000- 20 000 € 

8 Korjausaikakustannus >20 000 € 
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Liite 3. Kriittisyysluokiteltujen laitteiden huoltotoimenpiteiden jatkuvan parantamisen 

malli 

 

Jatkuvan parantamisen mallissa huolto-ohjelman tarkkuus riippuu laitekriittisyydestä. A-, 

B- ja C-luokittelujen jälkeen laitteiden ennakkohuolto-ohjelmat päivitetään vastaamaan 

kriittisyysluokkaa. Päivityksien tehokkuus varmistetaan mittaamalla käyttövarmuuden 

tunnuslukuja, kuten vikaväliä ja korjausaikoja. Muutokset tunnusluvuissa johtavat 

tarvittavien korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseen. 

 

 


