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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää etäseurantajärjestelmän toimintaa ja 

käyttömahdollisuuksia YIT Kalusto Oy:ssä. Työn tavoitteena on parantaa seurantajär-

jestelmän käyttöastetta ja maksimoida siitä saatava hyöty. Työ keskittyy Kaluston käy-

tössä oleviin dieselmoottorilla varustettuihin koneisiin ja ajoneuvokalustoon. 

 

Opinnäytetyössä esitellään käytössä oleva Guard Systems -etäseurantajärjestelmä ja 

määritellään toiminnot, joita Kalustolla voidaan hyödyntää. Työssä keskitytään huol-

tojen hallintaan, erittelyyn ja aikataulutukseen. Näin kyetään parantamaan koneiden 

tuottavuutta, pienentämään käyttökustannuksia, sekä kehittämään asiakaspalvelua. 

 

Järjestelmässä on mahdollisuus antaa käyttäjille erilaisia oikeuksia, koskien etäseuran-

tajärjestelmässä nähtäviä ja muokattavia tietoja. Eri työtehtävissä olevat työntekijät 

eivät kaikki tarvitse samoja oikeuksia, joten työssä määritellään eri tasot käyttöoikeuk-

sien suhteen. Eri tasojen perusteella suunnitellaan erilaisia koulutusaineistoja ja käyt-

täjäkoulutuksia. 

 

Työn lopuksi pidettiin käyttäjäkoulutus kunkin tason omaaville työntekijöille. Käyttä-

jäpalautteen pohjalta saatuja parannusehdotuksia sovellettiin lopullisen opetusmateri-

aaliin parantamiseen. Tavoitteena oli luoda materiaali, jolla jokainen, asentajasta työn-

johtajaan, oppii käyttämään etäseurantajärjestelmää.  
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The aim of this Bachelor´s thesis is to develop the functioning and access to remote 

monitoring system at YIT Kalusto Oy. The goal is to improve the utilization rate of 

the monitoring system and maximize the benefit available. The focus of the thesis is 

on diesel-driven machines and vehicle fleet at Kalusto. 

 

The thesis presents the remote monitoring system in use called Guard Systems and 

determines the functions that can be utilized at Kalusto. The thesis concentrates on the 

management, specification and scheduling of services. Thus, the profitability of the 

machines can be enhanced, operating costs reduced and customer service developed. 

  

The system enables to grant different rights to users concerning the information that 

can be seen and modified in the remote monitoring system. Employees in different 

tasks do not all need the same rights so different levels are determined regarding access 

to the system. Based on these levels, educational material and user training are planned 

for the employees. 

 

At the end, user training was given to employees at all levels. Proposed improvements 

received from user feedback will be applied to improve the final educational material. 

The aim is to create material that helps every user from fitter to foreman to learn how 

to use remote monitoring system. 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää etäseurantajärjestelmän toimintaa ja 

käyttömahdollisuuksia YIT Kalusto Oy:ssä. Työn tarkoituksena on parantaa seuranta-

järjestelmän käyttöastetta ja maksimoitava siitä saatava hyöty. Työ keskittyy Kaluston 

(YIT Kalusto Oy) käytössä oleviin dieselmoottorilla varustettuihin rakennuskoneisiin 

ja ajoneuvokalustoon. Opinnäytetyö on tehty käyttäen kvalitatiivista tutkimusotetta. 

 

YIT Kalusto Oy vuokraa rakennus- ja työkoneita YIT Rakennus Oy:lle. Vuokratta-

vassa kalustossa on esimerkiksi kallionrakennus- ja varavoimakoneita. Kyseisten ka-

lustoryhmien vuokraamiseen liittyy olennaisena osana myös niiden huoltaminen. Se 

koostuu etupäässä määräaikaishuolloista, joissa vaihdetaan suodattimia, voiteluöljyjä 

ja muita kulutusosia. 

 

Käytössä olevalla Guard System -etäseurantajärjestelmällä pystytään seuraamaan ko-

neen käyttötunteja ja muita olennaisia tietoja reaaliajassa. Näitä tietoja hyödyntämällä 

tuleviin huoltoihin pystytään varautumaan jo etukäteen. Näin kyetään parantamaan 

koneiden tuottavuutta, pienentämään kaluston käyttökustannuksia sekä kehittämään 

asiakaspalvelua. 

 

Järjestelmässä on mahdollisuus antaa käyttäjille erilaisia oikeuksia, koskien etäseuran-

tajärjestelmässä nähtäviä ja muokattavia tietoja. Eri työtehtävissä olevat työntekijät 

eivät kaikki tarvitse samoja oikeuksia, joten työssä määritellään eri tasot käyttöoikeuk-

sien suhteen. Eri tasojen perusteella suunnitellaan erilaisia koulutusaineistoja ja käyt-

täjäkoulutuksia. 

 

Työn lopuksi pidetään käyttäjäkoulutus kunkin tason omaaville työntekijöille. Käyttä-

jäpalautteen pohjalta saatuja parannusehdotuksia sovelletaan lopulliseen opetusmate-

riaaliin parantamiseen. Tavoitteena on luoda materiaali, jolla jokainen, asentajasta 

työnjohtajaan, oppii käyttämään etäseurantajärjestelmää.  
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2 TUTKIMUKSEN TOIMEKSIANTAJA 

2.1 YIT Oyj 

YIT:n tarina alkaa vuonna 1912 ruotsalaisen Ab Allmänna Ingeniörsbyrån silloiseen 

Suomen suuriruhtinaskuntaan perustamasta Helsingin sivutoimipisteestä. Tavoitteena 

oli päästä Suomen kautta Venäjän markkinoille. Ensimmäinen maailmansota ja Suo-

men itsenäistyminen vaikeuttivat pyrkimyksiä ja toiminta loppui. (YIT Groupin www-

sivut 2017) 

 

Suomalaiset liikemiehet jatkoivat toimintaa muodostamalla vuonna 1920 Ab All-

männa Ingeniörsbyrån - Yleinen Insinööritoimisto Oy:n. Yritys sai hyvän maineen ja 

YIT rakensi vesilaitokset useimpiin Suomen kaupunkeihin. Yritys keskittyi myös tie- 

ja ratapiharakentamiseen, satamarakentamiseen sekä vesihuoltoon. (YIT Groupin 

www-sivut 2017) 

 

Nykyinen YIT on muodostunut kokonaisuudesta, jonka muodostivat Yleinen Insinöö-

ritoimisto Oy, sota-aikana perustettu Pellonraivaus Oy (vuodesta 1968 Perusyhtymä 

Oy) sekä Insinööritoimisto Vesto Oy. Pellonraivaus osti pääosan YIT:n ja Veston 

osakkeista vuonna 1961 ja siitä tuli näiden emoyhtiö, vaikka yritykset säilyivät itse-

näisinä. Yhtiöt kilpailivat keskenään rakentamisen eri aloilla. (YIT Groupin www-si-

vut 2017) 

 

Vuosina 1977–1982 yritykset harjoittivat laajasti rakennusvientiä Neuvostoliittoon. 

Vuonna 1986 Veston toiminta liitettiin Yleiseen Insinööritoimistoon. Seuraavana 

vuonna puolestaan Yleisen Insinööritoimiston toiminta liitettiin Perusyhtymään, joka 

muutti nimensä YIT-Yhtymä Oy:ksi. Näin kaikkien nykyisen YIT:n edeltäjäyhtiöiden 

toiminta oli siirretty samaan yhtiöön. YIT Groupin www-sivut 2017) 

 

Vuonna 1995 YIT-Yhtymä listautui Helsingin pörssiin. YIT laajensi rakentamisesta 

kiinteistötekniikkaan ostamalla alan suomalaisyhtiön Oy Huberin. Vuonna 1997 YIT 

laajensi Venäjälle ostamalla pietarilaisen rakennusliike ZAO Lentekin. Yrityskaupan 
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ansiosta YIT ryhtyi Venäjällä rakentamisurakoinnin sijasta asuntorakentamisen perus-

tajaurakointiin ja hankki tontteja. (YIT Groupin www-sivut 2017) 

 

2000-luvulla YIT kasvoi kansainväliseksi konserniksi yritysostoin sekä kiinteistötek-

nisissä palveluissa ja asuntorakentamisessa. YIT osti 2000-luvulla myös Calor Ab:n 

Ruotsista, ABB:ltä tämän kiinteistöteknisen palveluliiketoiminnan kahdeksassa 

maassa sekä saksalaisen MCE AG:n kiinteistöteknisen palveluliiketoiminnan kuu-

dessa maassa. (YIT Groupin www-sivut 2017) 

 

Vuonna 2008 YIT oli kasvanut Venäjän suurimmaksi ulkomaiseksi rakentajaksi. 

Asuntorakentaminen laajeni Pietarin ohella myös Moskovaan, Jekaterinburgiin ja Ros-

toviin. Vuonna 2010 YIT osti pienen slovakialaisen rakennusliikkeen. Tavoitteena oli 

nousta merkittäväksi asuntorakentajaksi Venäjän ja Baltian ohessa myös itäisen Keski-

Euroopan maissa. (YIT Groupin www-sivut 2017) 

 

YIT osti saksalaisen Caverionin kiinteistöteknisen palveluliiketoiminnan vuonna 

2010. Näin kiinteistötekniikan palveluista tuli YIT:n suurin toimiala. 2010-luvulla 

YIT:llä on kaksi tärkeää toimialaa, rakentaminen ja kiinteistötekniikka. Vuonna 2013 

YIT jakautui kahdeksi pörssiyhtiöksi. Kiinteistötekniset palvelut siirtyivät Caverion 

Oyj:lle ja YIT jatkoi rakentamispalveluiden kehittämistä. Sittemmin YIT-konsernin 

rekenne on muovautunut alla olevan kuvan kaltaiseksi (kts. kuva 1). (YIT Groupin 

www-sivut 2017) 

 
Kuva 1. YIT-konsernin organisaatio (YIT Groupin www-sivut 2017)  
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2.2 YIT Kalusto Oy 

YIT Kalusto Oy on YIT Oyj:n omistama tytäryhtiö. YIT Kalusto Oy tuottaa kalusto-

palveluja ja vuokraa rakennuskalustoa etupäässä YIT Rakennus Oy:n rakennustyö-

maille. YIT Kalusto Oy:llä on seitsemän kalustopistettä Suomessa. Urjalassa sijaitseva 

kalustokeskus on yhtiön pääkonttori ja suurin toimipiste. Muut toimipisteet sijaitsevat 

Vantaalla, Kouvolassa, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä. 

 

YIT Kalusto Oy:n toiminta käsittää seuraavat palvelut: 

 

 Kaluston vuokraus 

 Korjaamo- ja huoltopalvelut 

 Nostureiden ja hissien asennus ja tarkastus 

 Työmaatilojen suunnittelu ja pystytys 

 Työmaasähköistyksen suunnittelu ja asennus 

 Muotti- ja telinesuunnittelu 

 Kuljetuspalvelut kalustosiirroissa 

 Työsuhdeauto- ja matkapuhelinpalvelut 

 Ulkopuolisen vuokrakaluston välitystoiminta 

 Kalustoasioiden asiantuntijapalvelut 

 

(YIT Kalusto Oy 2016) 
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2.2.1 Urjalan kalustokeskus 

 Toiminut Urjalassa v. 1975 

 Tontti 8 ha 

 Varasto- ja korjaamokiinteistö 5000 m2 

 Raskaan kaluston varastohalli 600 m2 

 Telinekaluston varastohalli 2 x 1000 m2 

 Varastokatos 640 m2 

 Ruokala- ja sosiaalitilat n. 300 m2 

 

Tietoa Urjalasta lähtevistä kuljetuksista. 

 Toimituseriä: n. 65 kpl/pv 

 Toimitusrivejä: n. 130 kpl/pv 

 Kuormia: n. 2150 kpl/v  ~ 8,5 kpl/pv 

 Kaluston kuljetus konsernitasolla: n. 2,8 M€/vuosi 

(YIT Kalusto Oy 2016) 

 

Urjalan kalustokeskus on Urjalan toisiksi suurin työnantaja. Tällä hetkellä töissä on 63 

henkilöä. Kuva 2 on ilmakuva kalustokeskuksesta vuodelta 2011.  

 

 

Kuva 2. YIT Kalusto Oy Urjalan kalustokeskus (YIT Kalusto Oy 2016) 
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3 ETÄSEURANTAJÄRJESTELMÄ 

3.1 Guard Systems 

Guard Systems on etsintä- ja seurantalaitteiden, kalustonhallintajärjestelmien, elektro-

nisten ajopäiväkirjojen ja liikkuvien kohteiden paikannusjärjestelmien toimittaja. Yri-

tys perustettiin Norjassa vuonna 1992. Guard Systems on eurooppalainen toimija tur-

vallisuus- ja paikannusalalla. Yrityksellä on 125 työntekijää, tytäryhtiöitä yhdeksässä 

Euroopan maassa ja asiakkaita 16 maassa. (Guard Systems:n www-sivut 2017) 

 

3.2 SpotGuard 

SpotGuard on seurantajärjestelmä, jonka toiminta perustuu ainutlaatuiseen GSM- ja 

Radio Frequency (RF) -yhdistelmään. Tämän takia SpotGuard -järjestelmää on helppo 

käyttää ja se on tarkka. Yksikkö (kuva 3) on hyvin pieni, se toimii omalla patterilla ja 

voidaan asentaa tai kiinnittää melkein mihin tahansa kohteeseen. SpotGuard on web-

pohjainen ja käytettävissä myös älypuhelimella. Sillä pystytään seuraamaan missä ko-

neet ovat ja saamaan tärkeitä tietoja koneen käytöstä ja toiminnasta. (Guard Systems:n 

www-sivut 2017) 

 

 
Kuva 3. Fyysisesti koneisiin asennettava seurantayksikkö on hyvin pieni (YIT Kalusto 

Oy 2016)  
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3.2.1 Järjestelmän toiminta 

Seurantayksikkö kerää koneen järjestelmiltä erilaista tietoa ja raportoi ne langattomasti 

internet-palvelimelle. Koneen käyttötietoja voidaan tarkastella ja hallinnoida web-

pohjaisen käyttöliittymän avulla suoraan palvelimelta (kuva 4). Järjestelmän käyttäjät 

voivat seurata tietoja missä vain ja halutessaan voivat saada poikkeavista tilastoista 

hälytyksen puhelimeensa tai sähköpostiinsa. Koneiden huoltojen yhteydessä järjestel-

mään syötetään koneelle tehdyt huollot, jolloin se automaattisesti laskevat seuraavan 

huoltoajankohdan ja ilmoittavat, kun seuraava huolto lähestyy. (YIT Kalusto Oy 2016) 

 

Kuva 4. Järjestelmän toimintamalli (YIT Kalusto Oy 2016) 

 

Laitteilla kerätään reaaliaikaista tietoa: 

 Laitteiston kulumisesta 

 Järjestelmän vikaantumisesta 

 Väärinkäyttöjen havaitsemisesta 

 Käytön tehokkuudesta 

 Käyttöturvallisuuden heikkenemisestä 

 Huoltotarpeesta 

(YIT Kalusto Oy 2016)  
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4 KONEET JA NIIDEN HUOLLOT 

4.1 Koneet, joihin on asennettu etäseurantajärjestelmä 

Etäseurantajärjestelmä asennetaan koneisiin, joissa on dieselmoottori. Muitakin käyt-

tökohteita löytyy, esimerkiksi porajumbon vasarat. Moottoroidut koneet voidaan kar-

keasti jaotella kuuteen luokkaan: kalliorakennus- ja louhintakalusto, maanrakennuska-

lusto, pohjarakennuskalusto, ajoneuvokalusto, varavoimakoneet ja kompressorit. 

4.1.1 Kalliorakennus- ja louhintakalusto 

Kalliorakennus- ja louhintakalusto ovat iso ja teknisesti haastava joukko erilaisia kal-

lion ja tunnelin louhinnassa käytettäviä koneita. Kallion louhintaan soveltuvaa kalus-

toa on harvalla yrityksellä ja niiden käyttö ja huoltaminen vaativat ammattimaista ko-

kemusta. Koska koneet ovat miltei yksilöitä, niitä huollettaessa varaosien tilaaminen 

täytyy ennakoida jo hyvissä ajoin, ennen koneen huollon ja korjauksen aloitusta. Suu-

rin osa varaosista tulee ulkomailta, joten toimitusajat voivat venyä parista viikosta pa-

riin kuukauteen. Huollot suoritetaan pääosin Urjalassa. 

 

Etäseurantajärjestelmään on liitetty ko. kalustosta mm. panostusalustat, betoninruis-

kutuslaitteet, työalustat, porajumbot (kuva 5) ja poravaunut. Myös porajumbojen va-

sarat on liitetty etäseurannan piiriin, koska vasaroiden iskun hydraulipaineesta otetaan 

paineanturoinnin avulla iskutuntitieto. Niiden käyttötunneista on saatava erikseen tie-

toja, koska vasaroiden huollot suoritetaan iskutunteihin perustuvan huolto-ohjelman 

mukaan. 

 

Kuva 5. Atlas Copcon Rocket Boomer huollossa (YIT Kalusto Oy 2016) 
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4.1.2 Maanrakennuskoneet 

Maanrakennuskoneet ovat nimensä mukaan maan siirtoon, kaivamiseen ja muokkaa-

miseen tarkoitettuja koneita. Niitä ovat esimerkiksi pyöräkuormaajat, traktorikaivurit, 

jyrät, dumpperit ja kaivukoneet. Maanrakennuskoneet huolletaan pääasiassa Urjalan 

tai Vantaan kalustopisteillä. 

 

4.1.3 Pohjarakennuskalusto 

Pohjarakennuskalusto on lähinnä teiden ja rakennusten perustusten lujittamiseen käy-

tettävää kalustoa. Perustuksia lujitetaan esimerkiksi vahvistamalla ja paaluttamalla. 

Kalustoon kuluu muun muassa injektointilaitteet, lyöntipaalutuskoneet, pontti-, pora- 

ja suihkupaalukoneet, stabilointikoneet ja suihkupaalutuslaitteet. Pohjarakennuska-

lusto huolletaan Vantaan kalustopisteellä. 

 

4.1.4 Ajoneuvokalusto 

Ajoneuvokalustoon on eroteltu erikseen kalustopisteiden käytössä olevat huoltoautot, 

joilla asentajat hoitavat päivittäisiä keikkoja. Toinen puolisko etäseurattavista autoista 

koostuu kalliopuolen (IKR) käytössä olevista huoltoautoista ja kuorma-autoista. Au-

tojen huollot on pyritty ulkoistamaan alan firmoille. 

4.1.5 Varavoimakoneet 

Varavoimakoneet ovat tuotekirjoltaan suppea, mutta määrällisesti suuri joukko. Eri-

laisia tuoteryhmiä onkin vain varavoimakoneet ja valomastot varavoimakoneella. Va-

ravoimakoneita on eri tehoisia alkaen 11kW aina 500kW asti. Varavoimakoneiden 

tuottama teho lasketaan koneen tuottamasta jatkuvasta tehosta. Huollot suoritetaan Ur-

jalassa, Vantaalla tai työmaalla. 
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4.1.6 Kompressorit 

Kompressorit ovat varavoimakoneiden tapaan suppea, mutta määrällisesti iso ryhmä. 

Ryhmään kuuluu kompressorit <10bar ja korkeapainekompressorit >16bar. Huollot 

suoritetaan Urjalassa tai Vantaalla. 

4.2 Koneiden huollot 

 

Kaikkien viiden ryhmän koneille on olemassa yhteisiä tekijöitä ja vielä enemmän erot-

tavia tekijöitä. Yhteisiin tekijöihin voidaan laskea, että koneiden huoltovälit määräy-

tyvät käyttötuntien mukaan. Tavallisia huoltovälejä ovat 250h, 500h, 1000h. Uusien 

koneiden ensimmäiset huollot tehdään koneesta riippuen jo ennen 250h. 

 

Yhteistä kaikille koneille on, että aina 250h välein koneisiin vaihdetaan moottoriöljyt 

ja moottoriöljyn suodattimet. 500h välein koneisiin vaihdetaan öljyn ja öljynsuodatti-

mien lisäksi polttoainesuodattimet ja ilmansuodattimet. 1000h huollossa koneisiin teh-

dään isommat huollot, jotka poikkeavat toisistaan suuresti riippuen koneesta. 

 

Varavoimakoneet ja kompressorit noudattavat pitkälti yllä olevaa kaavaa. Kalliora-

kennuskoneiden, pohjarakennuskaluston ja maanrakennuskoneiden huollossa on pal-

jon enemmän vaiheita ja ne ovat paljon monimutkaisempia. Nopeimmillaan huolto voi 

viedä muutaman tunnin, mutta isompia koneita huoltaessa ja korjattaessa aikaa voi 

kulua useampiakin kuukausia. 

 

Varmavoimakoneen eli aggregaatin huolto: Varmista aina ennen huoltotoimenpiteitä, 

että moottori ei ole käynnissä eikä sitä voi tahattomasti käynnistää. Varmista, että ag-

gregaatti on tarpeeksi jäähtynyt ja kuormat on kytketty irti. Tarkista öljytaso päivittäin 

ja lisää tarvittaessa. Varmista moottorin tuuletus pitämällä tuuletusaukot puhtaina. 

Pidä aggregaatti ja ilmansuodatin aina puhtaana. Vaihda moottoriöljy ohjekirjan mu-

kaisesti. Tee tai teetä aggregaatin määräaikaishuollot ohjekirjan mukaisesti ja teetä toi-

mintahäiriöisen tai muuten viallisen laitteen korjaus aina aggregaattien korjaamiseen 

perehtyneellä korjaajalla. (Ramirentin www-sivut 2017)  
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4.3 Esimerkkejä huolloista 

Liitteessä 1 on Atlas Copcon varavoimakoneen käyttöohjeessa oleva huolto-ohjelma, 

jonka mukaan koneeseen tehdään huoltoja. Jotkut huollot, jotka normaalisti Kalustolla 

tehdään 250h kohdalla, on merkitty Atlas Copcon ohjeissa tehtäviksi vasta 500h jäl-

keen. Kaluston käyttämä tiivis huoltoväli johtuu koneiden kovasta käyttöasteesta. 

 

Kuvassa 6 on esimerkki koneiden huolloissa täytettävästä tarkastuspöytäkirjasta. Tar-

kastuspöytäkirja on jokaisella konetyypillä hieman erilainen. Siihen on kerätty kaikki 

asiat, jotka koneelle huoltoa tekevän asentajan on tarkastettava. 

 

 

Kuva 6. Koneiden huollon yhteydessä täytettävä tarkastuspöytäkirja (YIT Kalusto 

Oy 2016)  
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5 ETÄSEURANNAN KEHITTÄMINEN YIT KALUSTO OY: SSA 

5.1 Etäseuranta ennen opinnäytetyötä 

Ennen opinnäytetyötä etäseurantajärjestelmä on ollut käytössä YIT Kalustolla noin 

kahden vuoden ajan. Etäseurannan piirissä on noin 150 konetta. Sen käyttö ja varsinkin 

hyödyntäminen on ollut vähäistä. 

 

Päivittäisessä käytössä etäseurantajärjestelmää käytetään koneiden fyysisen sijainnin 

tarkastamiseen. Myös koneiden käyttötunteja on mahdollista seurata reaaliajassa 

etänä, tämä helpottaa koneiden käytön valvontaa. Esimerkiksi varavoimakoneet vuok-

rataan ilman erillistä sopimusta yksivuorotyöhön vain arkipäiviksi, eli vuokrahinta si-

sältää 8h käyttöä 5pv/viikko. Vuokraajat voivat kuitenkin tehdä töitä useammassakin 

vuorossa jopa viikonloppuina. Etäseurannan avulla tämänkaltaiset vuokrasopimuksen 

vastaiset käytöt voidaan havaita ja laskuttaa asiakkaalta vuokra myös 8h/vrk ylittävältä 

osalta. 

 

Kun Kalustolle ostetaan uusi etäseurannan piiriin liitettävä kone, siihen asennetaan 

etäseurantalaite. Järjestelmään päivitetään koneen tiedot ja tallennetaan koneen käyt-

tötunnit ja asetetaan huoltoväli. Huoltoväli on siis normaalisti 250h. Järjestelmän ase-

tuksiin on asennettu hälytystoiminto, joka ilmoittaa, kun seuraavaan huoltoon on 20h 

aikaa. 20h on Kaluston itse asettama varoaika, mutta käyttäjä voi sen itse halutessaan 

vaihtaa. Järjestelmä lähettää asetuksista riippuen valituille henkilöille sähköpostiin 

ja/tai puhelimeen ilmoituksen, kun asetettu huollon hälytystoiminnon tuntimäärä täyt-

tyy. Viestissä kerrotaan vain koneen tiedot, numero, tuntimäärä ja sijainti. Kun ko-

neelle tehdään huolto, asentajan pitää itse kirjata järjestelmään koneelle tehdyt huol-

totoimenpiteet. Samalla järjestelmään päivitetään koneen käyttötuntimittarin lukema, 

jolloin järjestelmä laskee automaattisesti seuraavan huollon ajankohdan.  

 

Vantaan ja Urjalan kalustokeskuksessa on kaksi työnjohtajaa, jotka osaavat käyttää 

järjestelmää. Myös YIT Rakennuksella on muutama henkilö, jotka hyödyntävät järjes-

telmää lähinnä kalliokoneiden huoltojen hallinnassa. Vantaalla on kaksi työntekijää, 

jotka osaavat merkitä itse huollot järjestelmään. Urjalan kalustokeskuksessa asentajat 
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eivät ole käyttäneet järjestelmää. Urjalaa ja Vantaata lukuun ottamatta muilla kalusto-

pisteillä etäseurantaa ei juurikaan osata hyödyntää. 

5.2 Etäseurannan kehittämiskohteet 

Yhdessä Kaluston työnjohtajien ja Guard Systemsin edustajan kanssa pidetyssä pala-

verissä käytiin läpi järjestelmää koskevia kysymyksiä ja parannusehdotuksia. Tämän 

palaverin jälkeen käytiin asiat läpi YIT Kalusto Oy:n käyttäjien kanssa. Sovittiin yh-

teiset käytännöt ja tehtiin linjauksia, miten etäseurantaa pystyy ja tulee hyödyntää. 

 

 

Kehityskohteiksi valikoitui seuraavat aiheet: 

 

1) Käyttäjäryhmien muokkaaminen ja määrittäminen 

2) Työnjohtajien käyttöohje ja järjestelmän toiminta 

3) Asentajien käyttöohje 

4) Vierailijoiden käyttöohje 

5) Käyttäjäkoulutukset 

6) Huoltojen kirjaus 

7) Huoltoilmoituksen kehittäminen 

8) Selvitys pelkän GPS -lähettimen käyttömahdollisuuksista 

9) Aluehallinnan kehittäminen 

10)  Huoltokutsun käytön tehostaminen 

5.2.1 Käyttäjäryhmien muokkaaminen ja määrittäminen 

Etäseurantajärjestelmään käyttäjätiliä luotaessa käyttäjälle pitää määrittää käyttäjä-

ryhmä. Ryhmän mukaan määräytyvät oikeudet, jotka rajaavat mitä käyttäjä näkee ja 

pystyy muokkaamaan järjestelmään kirjauduttuaan. Ennen opinnäytetyön aloitusta 

ryhmien oikeuksiin ja jakoon ei oltu kiinnitetty huomiota, vaan käytettiin Guard Sys-

tems -järjestelmän alkuperäisiä asetuksia. Ne eivät palvelleet Kaluston tarpeita par-
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haalla mahdollisella tavalla. Käyttäjät oli sijoitettu ryhmiin ilman sen kummempaa or-

ganisointia. Ensimmäisiä asioita siis oli jakaa käyttäjät ryhmiin ja muokata ryhmän 

asetukset Kaluston tarpeiden mukaisiksi. 

 

Palaverissä Guard Systems -järjestelmän edustajan kanssa keskusteltiin mahdollisuuk-

sista muokata käyttäjäryhmiä ja eritoten niiden oikeuksia. Käyttäjäryhmiä oli alun pe-

rin kuusi. Lopputuloksena päädyttiin jakamaan oikeudet viiteen ryhmään, System Ad-

ministrator, Administrator, User, Quest ja Show. 

 

System Administrator on niin sanottu pääkäyttäjä. Pääkäyttäjällä on kaikista suurin 

valta hallinnoida etäseurantajärjestelmää. Selkeyden vuoksi vain yhdelle käyttäjälle 

annettiin System Administrator -oikeudet. Hän oli luonnollisesti henkilö, joka on eni-

ten käyttänyt järjestelmää ja on parhaiten perillä sen käytöstä. Oikeuksilla pääsee jo-

kaiseen etäseurantajärjestelmän osioon ja pystyy muokkaamaan lähes kaikkea. 

 

Administrator -ryhmä on seuraavaksi ylin käyttäjäryhmä. Siihen valikoitui kolme 

käyttäjää, jotka lähinnä koostuivat Urjalan ja Vantaan korjaamojen esimiehistä. Ad-

ministratoreiden päätehtävä on valvoa, että huollot suoritetaan ajallaan. Lisäksi he voi-

vat muokata koneille asetettuja huoltoja ja tehdä niitä lisää. Administratorit pääsevät 

myös Hallinto ja Waypoint -osioon, joita he pystyvät muokkaamaan. 

 

User -ryhmä on hieman karsitumpi Administratorista. Ryhmä on tarkoitettu työnjoh-

tajille ja muiden kalustopisteiden esimiehille, jotka eivät tarvitse korkeampaa käyttä-

jätasoa. Guest -ryhmän jäsenet pääsevät hälytyksiä koskevaan osioon, jolloin he saavat 

hälytyksen, kun koneen huolto lähestyy. 

 

Guest -käyttäjäryhmä on tehty asentajia varten. Koneisiin huoltoja tekevät asentajat 

kirjautuvat itse Guard Systems -järjestelmään ja merkkaavat koneelle tekemänsä huol-

lot. Guest -käyttäjät eivät voi muokata huoltoja tai lisätä niitä, he voivat vaan kirjata 

huoltoja. 

 

Show -ryhmä luotiin pelkästään ns. katselijoille tai vierailijoille. He pääsevät kirjautu-

maan etäseurantajärjestelmään, mutta voivat vain käyttää sijaintipalvelua, jälkilokia ja 
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katsoa koneen raportteja. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi varastotyöntekijät, joi-

den tarvitsee päästä näkemään koneiden reaaliaikaiset sijainnit. 

 

Lisäksi järjestelmään luotiin ns. Addonit, eli ennalta määrättyjä lisäoikeuksia, joita 

voidaan antaa alempien käyttäjäryhmien kontakteille. Addoniksi muodostui huolto-

addon, joka mahdollisesti voidaan antaa muista firmoista tulleille kontakteille. Häly-

tys-addon voidaan antaa käyttäjälle, jonka tarvitsee valvoa huoltoja ja hälytyksiä. 

Waypoint-addon antaa mahdollisuuden seurata ja muokata eri Waypointteja. 

5.2.2 Työnjohtajien käyttöohje ja järjestelmän toiminta 

Koska etäseurantajärjestelmän käyttö on monelle työntekijälle vieras työkalu, pitää 

sen käyttöönoton yhteydessä suoritettu perehdytys uusia parempien tulosten toivossa. 

Työntekijöille päätettiin pitää käyttäjäkoulutuksia käytön tehostamiseksi. Työnjohta-

jat ovat toimensa puolesta asemassa, jossa etäseurannalla voidaan säästää paljon aikaa 

ja rahaa. Siksi varsinkin heidän pitää osata käyttää etäseurantajärjestelmää. Koulutus-

ten tueksi laadittiin käyttöohje (Liite 2), jossa järjestelmä käydään läpi osio osiolta. 

 

Työnjohtajille eli System Administrator-, Administrator- ja User -käyttäjäryhmän jä-

senille kohdennettu käyttöohje on kolmesta käyttöohjeesta laajin. Siinä perehdytään 

lähes jokaiseen toimintoon, joita Guard System -järjestelmä mahdollistaa. Etäseuran-

tajärjestelmästä ei ollut valmiiksi minkäänlaisia ohjeita, vaan ne piti tehdä alusta lop-

puun. Ohjeesta tuli lopulta useiden muokkausten jälkeen 30-sivuinen ja se esittelee 

kaikki mahdolliset toiminnot, mitä etäseurantajärjestelmän sivuilla voidaan tehdä. 

Kappaleita siinä on yhdeksän. Ohjeessa on hyödynnetty kuvankaappauksia, joiden 

avulla jokaisen sivun toiminta on avattu ja selitetty. 

 

Ohjeen ensimmäinen kappale aloitettiin ottamalla kuvankaappaus pääsivusta eli aloi-

tusnäkymästä. Näkymän eri osiot numeroitiin ja käytiin kaikki kohta kohdalta läpi. 

Pääsivulla suoritetaan koneen tai koneryhmän haku tai sieltä navigoidaan seuraaville 

sivuille. Hakusuodattimen tiedoista riippuen pääsivulle muodostuu lista, jolla olevat 

kohteet täyttävät suodattimen hakuehdot. Listan koneista haluamansa valitsemalla 

pääsee näkemään koneen tiedot. 
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Toisessa kappaleessa käsitellään koneen tietoja, kuten kohdetiedot, viimeisen osoit-

teen ja matkan tiedot, viimeiset tapahtumat ja koneen tarkemmat tiedot. Kolmannessa 

kappaleessa käsitellään laajemmin tarkemmat tiedot, siinä on käyttöjärjestelmän hyö-

dyntämisen kannalta monta tärkeää valikkoa. Niistä tärkeimpinä kaluston käytön kan-

nalta voidaan pitää tila-, jälkiloki- ja raportit -valikoita. Tila -sivulta näkee koneen 

pääjännitteen, etäseurantayksikön vara-akun jännitteen ja koneen nopeuden. Jälkilo-

kista nähdään, missä valittu kone on liikkunut tarkasteltavan ajanjakson aikana. Ra-

portit -valikko on sisällöltään niin laaja, että siitä päätettiin tehdä oma kappale. 

 

Neljäs kappale käsitteleekin etäseurantajärjestelmän ulkoisen seurantayksikön mittaa-

mien tietojen perusteella saatavia raportteja. Erilaisia raportteja on kaksikymmentä. 

Yhdellä seurantayksiköllä voidaan mitata kerralla neljää eri lähtöä. Lähdöistä riippuen 

raporttien määrä vaihtelee. Ohjeessa on esitelty varavoimakoneista saatavat raportit. 

Kalliokoneissa raportit ovat erilaisia, koska niistä kerätään monipuolisemmin tietoja. 

Esimerkiksi porajumboihin on asennettu kaksi etäseurantayksikköä, näin voidaan seu-

rata alustan lisäksi myös poravasaroiden käyttötunteja. 

 

Viides kappale käsittelee Fleetlink -sovellusta, jossa etäseurantajärjestelmään voidaan 

yhdistää muita järjestelmiä. Kalustolla kyseistä sovellusta on hyödynnetty yhdistä-

mällä huoltoautoissa oleva Garmin -navigaattori Guard Systems -järjestelmään. Näin 

kahden järjestelmän välillä voidaan lähettää pikaviestejä suoraan autojen navigaatto-

reihin, esimerkiksi kesken työmaakäyntien. 

 

Kuudes kappale käsittelee muodollisista syistä raportteja, mutta ohjeessa on vain viit-

taus neljänteen kappaleeseen, jossa raportit ovat jo käsitelty. Seitsemännessä kappa-

leessa esitellään hälytykset -osio. Osioon kerääntyy koneille asetetut huoltohälytykset. 

Tämä tarkoittaa sitä, että kun koneen huoltoon on 20 tuntia, ohjelma lähettää halutuille 

henkilöille hälytykset sähköpostiin. Lisäksi koneisiin asennettujen huoltokutsupainik-

keiden hälytykset kertyvät ponnahdusikkunan sekä lisäksi hälytykset listaan. 

 

Kahdeksannessa kappaleessa käsitellään huolto-osio. Huoltojen seuranta on yksi suu-

rimmista syistä, miksi etäseurantajärjestelmä otettiin käyttöön Kalustolla. Työmaille 

vuokrattujen koneiden käyttötunteja on mahdoton seurata ilman erillistä etäseurantaa. 

Huoltojen hallinta alkaa heti koneen perustamisen jälkeen etäseurantajärjestelmään, 
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kun uudelle koneelle luodaan huolto. Uutta huoltoa luotaessa koneelle tallennetaan 

siihen mennessä kertyneet käyttötunnit ja määritetään huoltoväli, eli kuinka usein ko-

netta huolletaan. Yleisimmin huoltoväliksi on asetettu dieselmoottoreiden moottorin 

voiteluöljyn vaihtoväli, joka on 250h. 

 

Kun koneelle tulee ”tunnit täyteen” ja sille tehdään huolto, huoltotiedot kirjataan etä-

seurantajärjestelmään. Järjestelmään tallennetaan, koska huolto on tehty, koneelle ker-

tyneet kilometrit, käyntiaika huoltoajankohtana ja kommentit sekä mitä huollossa on 

tehty. Huollon vahvistuksen jälkeen ohjelma laskee automaattisesti seuraavan huollon 

ajankohdan. 

 

Yhdeksäs kappale koskee Waypointteja. Waypoint on alue, jonka voi rajata karttaan. 

Järjestelmässä yksittäisille koneille tai koneryhmille voidaan laittaa asetus, jolloin jär-

jestelmä lähettää haluttuun sähköpostiosoitteeseen viestin Waypoint -alueelle saapu-

vasta tai lähtevästä koneesta. 

 

Työnjohtajien käyttöohjetta tullaan käyttämään arviolta kymmenen henkilön käyttäjä-

koulutuksen apuvälineenä. Suurin osa koulutettavista työskentelee Urjalassa, muu-

tama Vantaalla ja loput pienemmillä aluepisteillä. Työnjohtajien käyttöohje toimii laa-

juutensa puolesta lähtökohtana asentajien ja vierailijoiden käyttöohjeelle. 

 

Ohjeen valmistuttua, se lähetettiin kahdelle Kaluston korjaamopäällikölle luettavaksi 

ja kommentoitavaksi. Lisäksi ohje lähetettiin Guard Systemsin edustajalle tarkastuk-

seen. Ohjetta korjailtiin parannusehdotusten ja asiavirheiden ilmettyä. Lopullinen 

työnjohtajien käyttöohje tulee olemaan pohjana muille ohjeille. 

5.2.3 Asentajien käyttöohje 

Asentajien eli Quest -käyttäjäryhmän käyttöohje on samalla periaatteella tehty, kuin 

työnjohtajien käyttöohje. Siitä on vain karsittu kaikki ylimääräinen pois asentajien 

käyttötarpeisiin ja -oikeuksiin nähden. Quest -käyttäjillä on oikeudet laitteen tietoihin, 

raportteihin ja huoltoihin. Asentajien oikeuksilla voi tallentaa huoltotietoja, mutta niitä 

ei voi muokata eikä perustaa uusia.  
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Asentajien käyttöohjetta on tarkoitus käyttää hyödyksi käyttäjäkoulutusten yhtey-

dessä. Käyttäjäkoulutuksia pidetään niille Kaluston asentajille, joiden oletetaan työs-

kentelevän etäseurannan piirissä olevien koneiden kanssa. Työskentelyyn kuuluu 

huoltojen suorittaminen työmailla ja Kaluston korjaamoilla. 

 

Urjalassa työskentelevistä työntekijöistä arviolta kymmenelle asentajalle pidetään 

käyttäjäkoulutus. Vantaalla käyttäjäkoulutuksen tarpeessa on arviolta neljä asentajaa, 

jotka sitten mahdollisesti kiertävät pääkaupunkiseudun työmailla suorittamassa huol-

toja eri koneille. 

 

Käyttäjäkoulutuksen tavoitteena on perehdyttää asentajat niin, että he voivat itse mer-

kata suorittamansa huollot etäseurantajärjestelmään. Lisäksi heidän tulisi osata katsoa 

eri raportit koneen käytöstä huollon kohdentamiseksi oikeisiin toimenpiteisiin. Myös 

koneen fyysisen sijainnin paikantaminen etukäteen edesauttaa huoltokeikalle lähtöä 

ajansäästämisen muodossa. 

5.2.4 Vierailijoiden käyttöohje 

Vierailijat eli Show -käyttäjäryhmä on oikeuksiltaan kaikista niukin. Show -oikeuk-

silla voi etsiä koneita, katsoa raportteja ja jälkilokeja. Se on kohdennettu henkilöille, 

joiden ei tarvitse kuin paikantaa tietty kone tai seurata tietyn alueen koneita. 

 

Käyttöohje on muokattu työnjohtajien käyttöohjeesta karsimalla siitä kaikki ylimää-

räinen pois. Ohjeessa on esitetty paikannustyökalun käyttö ja tietojen etsimiseen tar-

vittavat toiminnot. Ohje on pyritty pitämään mahdollisimman yksinkertaisena ja hel-

posti ymmärrettävänä. 

 

Vierailijat -käyttäjäryhmään on ajateltu kuuluvan Kaluston varastolla työskenteleviä 

työnjohtajia ja työntekijöitä. Lisäksi kalustovuokraajille annetaan vierailijaoikeus, 

jotta he pystyvät seuraamaan koneiden siirtoja työmaalta toiselle. Myös YIT Rakennus 

Oy:n työnjohtajille voidaan antaa Show -oikeus, jotta he voivat seurata työmaillaan 

olevia koneita. Tämä on erittäin hyödyllistä isoilla tietyömailla, jotka voivat olla kym-

meniä kilometrejä pitkiä. 
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5.2.5 Käyttäjäkoulutukset 

Käyttäjäkoulutukset aloitettiin välittömästi yhteisten toimintatapojen selvittyä. Oli tär-

keää luoda valmiiksi yrityksen yhteiset pelisäännöt eräseurannan suhteen, jotta koulu-

tus olisi kaikille samanlainen ja erityisesti toimintatavat olisivat jokaisella kalustopis-

teellä samat. Yhteiset, järjestelmää mahdollisimman hyvin hyödyntävät toimintatavat 

muodostuivat kolmen palaverin ja useamman puhelinpalaverin jälkeen. 

 

Kaikkien kolmen käyttäjäryhmän omaavien henkilöiden koulutuksissa käytettiin 

apuna jokaiselle ryhmälle erikseen personalisoitua käyttöohjetta. Ohjeet toimivat hy-

vin koulutuksen tukena. Jokaiselle koulutetulle henkilölle tulostettiin ohjevihko käy-

tön oikeaoppisen käytön takaamiseksi. Koulutuksen aikana työntekijät saivat tehdä 

vihkoihin omia merkintöjä, mikä sai jälkeenpäin erittäin paljon kiitosta. 

 

Koulutuksissa työnjohdolle opetettiin koko järjestelmän toiminta, jotta he voisivat jat-

kossa hyödyntää etäseurantaa mahdollisimman laajasti. Erityisesti huoltojen seurantaa 

korostettiin, ettei työmailla olevien koneiden huoltotunnit ylity merkittävästi. Asenta-

jien koulutuksissa keskityttiin koneiden paikantamiseen haku-toiminnon avulla ja 

huoltojen kirjaamiseen etäseurantajärjestelmään. Vierailijat käyttäjäryhmän koulutuk-

sessa perehdyttiin pelkän haku-toiminnon käyttöön. 

 

Koulutuksien yhteydessä kerätyt parannusehdotukset ja epäselvyydet kirjattiin ylös. 

Epäselvät kohdat käytiin työnjohdon kanssa läpi ja korjatut kohdat lisättiin lopullisiin 

ohjeisiin. Korjatut ohjeet käytiin vielä kertaalleen läpi työnjohdon ja etäseurantaa eni-

ten käyttävien henkilöiden kanssa.  Kun ohjeet olivat kaikkien osapuolien hyväksymät, 

ne julkaistiin Kaluston sisäisillä internetsivuilla. 
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5.2.6 Huoltojen kirjaus 

Huoltojen kirjaus otettiin omaksi kehityskohteeksi sen tärkeyden vuoksi. Etäseuranta 

menettää uskottavuutensa ja tärkeimmän hyötynsä, jos huoltoja ei kirjata, tai jos kir-

jauksiin ei voida luottaa. Myös käytettävyyden ja selkeyden kannalta yhtenäiseen kir-

jaustapaan keskityttiin erityisesti. 

 

Huoltoja kirjatessa kirjaudutaan järjestelmään ja navigoidaan huoltosivulle. Sitten va-

litaan ryhmä, josta etsitään konetta, tai haetaan kone suoraa nimen perusteella. Kun 

kone on löytynyt, valitaan ”Suorita huolto”, jolloin aukeaa ”Suorita huolto”-ikkuna 

(Kuva 7). 

 

 

Kuva 7. ”Suorita huolto”-ikkuna (Guard Systems:n www-sivut 2017) 

 

Huoltoa suorittaessa aluksi merkitään päivä, jolloin huolto suoritettiin. Seuraavaksi 

kirjataan kilometrimäärä huollon aikana. Tämä ei ole oleellista koneiden kanssa, 

jotka pysyvät pääsääntöisesti paikallaan, esimerkiksi varavoimakoneet ja kompresso-

rit ovat tällaisia koneita. Kaikkien koneiden kannalta tärkeimmäksi muodostuu 

”Käyntiaika huoltoajankohtana”, koska sen mukaan määräytyy seuraava huolto. 

Huoltokustannuksiin ei tarvitse merkata mitään, koska niitä ei seurata etäseurantajär-

jestelmän avulla. Kommentteihin kirjataan mitä huoltojen yhteydessä on tehty. 

Yleensä siihen merkitään, mitkä osat on vaihdettu tai jos koneessa on jotain mainitse-
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misen arvoista. Allekirjoitukseen laitetaan, kuka on huollon suorittanut ja paikkakun-

nan, missä se on suoritettu. Liitteeksi huoltoon voidaan laittaa mahdollinen tarkastus-

pöytäkirja. 

5.2.7 Huoltoilmoituksen kehittäminen 

Huoltoilmoitus on toiminto, jossa etäseurantajärjestelmä lähettää ilmoituksen, kun 

koneen huoltoon on enää 20 tuntia aikaa. Ennakkoajan saa vaihdettua, mutta Kalus-

ton sisällä on todettu, että 20 tuntia on riittävä varoaika huoltotuntien täyttymiseen. 

Ilmoitus lähtee konekohtaisesti valittuihin sähköpostiosoitteisiin. 

 

Ennen opinnäytetyön aloitusta huoltoilmoitukset (Kuva 8) sisälsivät vain tiedon, että 

kyseisen koneen tunnit ovat täyttymässä ja sen nykyisen sijainnin. Viesti lähti ko-

neen etäseurantaan perustamisen yhteydessä asetettuun sähköpostiin. Tämä oli han-

kala tilanne Kaluston kannalta, koska maantieteellisesti eri alueilla olevien koneiden 

huolto kuuluu lähimmän kalustopisteen toiminta-alueeseen. Eli jos kone oli aluksi 

Tampereen seudulla, se huollettiin Urjalasta käsin, mutta kun kone siirtyi pääkaupun-

kiseudun alueelle, sen huoltaminen siirtyi Vantaan Kalustopisteelle. Tällöin huoltoil-

moitus lähti niin sanotusti väärälle henkilölle. 

 

 

Kuva 8. Sähköpostiin saapunut huoltoilmoitus. (Guard Systems:n www-sivut 2017) 
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Huoltoilmoitusta kehitettiin liittämällä järjestelmän lähettämään hälytykseen PDF-

tiedosto, jossa on kerrottu, että miten konetta pitää huoltaa tietyn tuntimäärän täytyt-

tyä. Lisäksi siinä on kerrottu kaikki varaosat, joita huolto vaatii, mukaan lukien suo-

dattimien nimet ja tuotenumerot, käytettävät öljyt jne. Liite tulee näkymään sähkö-

posti-ilmoituksen lopussa, jolloin hälytyksen saaja tietää välittömästi, mitä varaosia 

koneen huolto vaati. Ilmoituksen tehostamiseksi, myös koneiden fyysiset sijainnit 

tullaan läpikäymään säännöllisesti, jotta ilmoitukset saadaan lähtemään oikeille hen-

kilöille. 

5.2.8 Selvitys pelkän GPS-lähettimen käyttömahdollisuuksista 

Nykyinen etäseurantajärjestelmä on käytössä eritoten huoltojen hallinnan vuoksi, li-

säksi toinen tärkeä käyttökohde on koneiden paikannusominaisuus. Kaikista Kalus-

tolla vuokrattavista laitteista ei tarvita käyttöraportteja tai käyttötunteja, vaan pelkkä 

GPS-paikannus riittää. Guard Systemsiltä pyydettiinkin tarjous heidän tarjoamastaan 

GPS-paikantimesta. 

 

Seurantayksikkö on nykyiseen tapaan pieni musta laatikko, joka poikkeavasti toimii 

omilla paristoilla, koneesta otetun virran sijaan. Patterien kestoksi luvattiin yhdestä 

kahteen vuoteen, riippuen asetuksista, eli siitä kuinka usein yksikkö lähettää tietoja. 

Hinta pelkälle GPS-paikantimelle oli käytössä olevaan yksikköön nähden sama, noin 

140 euroa vuodessa. Muuten pelkkä paikannus toimii samalla periaatteella kuin Spot-

Guard -järjestelmässä. 

 

GPS-seurannan käyttömahdollisuuksia pohdittiin Kaluston työnjohdon kesken järjes-

tetyssä palaverissa. Palaverissa todettiin, että 140 €/vuosi arvoista yksikköä ei kan-

nata laittaa jokaiseen koneeseen. Kriteerinä asennukseen on koneen hankintahinta ja 

mahdollisen anastuksen todennäköisyys. Lisäksi palaverissä pohdittiin, että mitä ko-

neita työmaalta varastetaan eniten ja kannattaako niihin laittaa GPS-paikanninta. 

Työmailta varastettavat koneet ovat yleensä kevyempiä käsityökoneita, jotka ovat 

helppo kuljettaa kantaen. Näihin lukeutuvat ruuvinvääntimet, porakoneet, piikkaus-

vasarat ja muut sähköllä tai akulla toimivat pienkoneet. Isommista koneista varaste-

taan 400kg painavia maantiivistäjiä suhteessa muihin koneisiin melko usein. 
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Lisäksi on koneita, joita katoaa tavallista useammin. Näihin voidaan laskea uppo-

pumput, joita Suomen sateisen sään takia tarvitaan työmailla runsain määrin. Verk-

kovirralla toimivat uppopumput painavat 20kg ja ovat kooltaan varsin pieniä. Siksi 

niitä katoaakin eniten, mutta ne maksavat uutena noin 700 euroa, joten niihin ei kan-

nata asentaa GPS-seurantaa. Isot voimavirralla toimivat uppopumput painavat 

>50kg. Isosta koostaan huolimatta niitä katoaa työmailta usein. Niiden hankintahinta 

on 3000-4000€, joten niihin kannattaisi asentaa etäseurantalaitteet. 

 

Selvityksen aikana päätöksiä mahdollisesta investoinnista ei tehty. Koneet, joita ylei-

simmin katoaa, otettiin niin sanotusti tarkkailuun. Jos tietyn koneryhmän koneita ka-

toaa jatkossa erityisen paljon, koneryhmän koneisiin mahdollisesti laitetaan GPS-

paikannus. 

5.2.9 Aluehallinnan kehittäminen  

Kalustolla on siis seitsemän toimipistettä Suomessa, niistä kaksi on kalustokeskuksia 

ja viisi kalustopisteitä. Pääkonttori sijaitsee Urjalassa, joka on selvästi suurempi kah-

desta kalustokeskuksesta. Urjalassa hoidetaan muotti- ja telinesuunnittelu, sekä työ-

maatilojen vuokraus, huolto ja varustelu. Muilla toimipisteillä varastotilat ovat rajalli-

set, joten niissä pidetään vain kunkin alueen tarpeisiin tarvittava määrä kalustoa. Va-

rastojen kapasiteettien takia Urjalasta lähteekin suurin osa vuokrakalustosta, isoimmat 

toimitukset, koko Suomen alueelle. Toimipisteet sijaitsevat siten, että niistä pystyttäi-

siin palvelemaan mahdollisimman hyvin ja nopeasti koko Suomen aluetta. 

 

Vantaalla on kaksi toimipistettä, joista Viinikanmetsän Kalustokeskus lähinnä huoltaa 

ja korjaa pohjavahvistuskalustoa. Vapaalan Kalustopisteessä toimii työmaasäh-

kösuunnittelu, sekä torninosturien ja hissien vuokraus. Kuusankosken Kalustopiste, 

Kuopion Kalustopiste, Kempeleen Kalustopiste ja Rovaniemen Kalustopiste ovat pie-

nempiä toimipisteitä. Jokaisessa kalustopisteessä on kahdesta neljään työntekijää. 
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Kalustokeskukset ja kalustopisteet palvelevat lähialueitaan vuokrakalustoa toimitta-

malla. Ne ovat niin sanotusti päävastuussa omalla alueellaan olevista asiakkaista. Vas-

tuualueeseen kuuluu myös asiakkailla olevien työkoneiden huoltaminen, tämä koskee 

erityisesti varavoimakoneita ja kompuroita. Kuvassa 9 esitetään karkeasti kunkin toi-

mipisteen vastuualueita. 

 

  

Kuva 9. Toimipisteiden vastuualueet (YIT Kalusto Oy 2016) 

5.2.10 Huoltokutsun käytön tehostaminen 

Huoltokutsu on Kaluston käyttöön suunniteltu toiminto. Yksinkertaisuudessaan se on 

etäseurattaviin koneisiin asennettava fyysinen painike, jota painettaessa lähtee huolto-

kutsu ennalta määrättyyn sähköpostiin. Tavoitteena on minimoida aika, kun kone on 

epäkunnossa. Ennen opinnäytetyötä ongelmana oli painikkeen käytön huono ohjeistus. 

Myös väärinkäytöksiä ilmeni ns. turhien painallusten muodossa. 
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Ongelmia lähdettiin ratkomaan suunnittelemalla ohjetekstillä varustettu tarra, joka 

liimataan koneiden kylkiin, huoltopainikkeen läheisyyteen. Tarrassa lukee missä ti-

lanteissa huoltokutsupainiketta on syytä käyttää. Tavoitteena on ohjeistaa käyttäjiä 

oikeista toimintatavoista.  

 

Lisäksi jatkossa kiinnitetään enemmän huomiota, että kenelle huoltokutsut ohjautuvat. 

Tähän vaikuttaa koneiden maantieteellinen sijainti. Koneiden asetuksia järjestelmässä 

pyritään muuttamaan siten, että huoltokutsu lähtee lähimmän toimipisteen vastuuhen-

kilölle. 

 

Uuden ohjeistuksen ja ohjetarrojen myötä huoltokutsun käyttö tehostui merkittävästi. 

Aika, jonka koneet ovat poissa käytöstä, pieneni ja ylimääräiset huoltokutsupainikkeen 

painallukset vähenivät. Asiakaspalautteen myötä ohjetarraa kehitettiin lisäämällä sii-

hen ohjeet myös englanniksi kansainvälisen käyttäjäkunnan vuoksi. 
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6 YHTEENVETO 

 

Työn tarkoituksena oli kehittää etäseurantajärjestelmän käyttöä YIT Kalusto Oy:ssä. 

Etäseurantajärjestelmä oli ollut käytössä jo muutaman vuoden, mutta sen hyödyntämi-

nen oli vähäistä. Varsinaisia käyttäjäkoulutuksia oli pidetty palvelun tarjoajan puolesta 

vain muutamalle työnjohtajalle. Tavoitteena oli hyödyntää etäseurantaa mahdollisim-

man tehokkaasti. Myös käyttäjien tietotaitotasoa haluttiin kohentaa. 

 

Opinnäytetyön alussa selvitettiin lähtökohdat, ensin YIT Kalusto Oy:n työnjohtajien 

kanssa ja sitten Guard Systemsin yhteyshenkilön kanssa. Kokouksissa kartoitettiin, 

miten etäseurantaa siihen asti käytettiin ja miten sitä voi käyttää jatkossa. Lopuksi 

määritettiin, miten sitä YIT Kalusto Oy:ssä tullaan tulevaisuudessa käyttämään. 

 

Kokousten pohjalta luotiin kymmenen kehityskohdetta etäseurantajärjestelmän käytön 

tehostamiseksi. Opinnäytetyössä perehdyttiin kehityskohteisiin, joiden käyttöä pyrit-

tiin tehostamaan maksimaalisen hyödyn saamiseksi. Työ vaati paljon yrityksen sisäisiä 

linjauksia käytännön asioista ja yhteisistä toimintatavoista. Kehityskohteita läpikäytiin 

niin YIT Kaluston Oy:n työnjohdon kuin työntekijöidenkin kanssa, jotta tulevaisuu-

dessa toimintatavat olisivat kaikilla toimipisteillä samat ja etäseurannan käyttö olisi 

mahdollisimman helppoa ja selkeää. 

 

Suurin osa kehityskohteista oli etäseurantajärjestelmän tarjoamien sovellusten käytön 

tehostamiseen liittyviä kokonaisuuksia. Niissä keskityttiin vähemmän käytettyihin, 

mutta kannattavuutta selkeästi parantaviin käyttömahdollisuuksiin. Selvitystyön ansi-

osta etäseurantajärjestelmästä saatiin käyttöön uusia ominaisuuksia, jotka helpottavat 

merkittävästi koneille tehtävien huoltojen seurantaa ja hallintaa. 

 

Yhtenäisten toimintatapojen löydyttyä, käyttäjien kouluttamista varten luotiin käyttö-

ohjeet. Ohjeita tehtiin kolme erilaista; työnjohtajille, asentajille ja vierailijoille. Työn-

johtajien käyttöohje on ohjeista laajin, siinä läpikäytiin kaikki mahdolliset toiminnot 

etäseurantajärjestelmän internetsivuilla. Muut ohjeet poikkeavat toisistaan erilaisten 

näkymien vuoksi. Asentajien ja vierailijoiden käyttöoikeuksien karsimisen johdosta 
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näkymä on suppeampi, joten selkeyden vuoksi kaikille tehtiin ohjeet oman näkymän 

mukaisesti. Ohjeissa hyödynnettiin kuvankaappauksia. 

 

Käyttäjäkoulutukset aloitettiin heti yhteisten toimintatapojen ja koulutusmateriaalin 

valmistuttua. Koulutukset pidettiin yksittäin tai pienryhmissä parhaan mahdollisen 

lopputuloksen saamiseksi. Koulutusten tavoitteena oli saada käyttäjät ymmärtämään, 

miksi ja miten etäseurantaa käytetään. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää etäseurantajärjestelmän toimintaa ja käyttö-

mahdollisuuksia YIT Kalusto Oy:ssä. Lopputulos oli työn tilaajan mielestä onnistunut 

kokonaisuus. Etäseurannan käyttömahdollisuuksien kartoitus avarsi tietämystä järjes-

telmän käytöstä. Yhtenäiset linjaukset etäseurannan käytön suhteen selkeyttivät toi-

mintatapoja ja helpottivat toimipisteiden välistä tiedonkulkua. Sähköisessä muodossa 

olevat käyttöohjeet helpottavat nyt ja tulevaisuudessa työntekijöiden oppimisprosessia 

etäseurannan suhteen. Käyttäjäkoulutusten myötä kaikki etäseurantajärjestelmään liit-

tyvät työntekijät osaavat käyttää järjestelmää tarpeidensa mukaisella vaatimustasolla.  
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1. Pääsivu 

 
 

1) Päävalikko   3) Asiakastiedot   5) Kohteet 

2) Kartan asetukset   4) Suodatin  



 

 

1.1 Päävalikko 
Päävalikosta navigoidaan eri osioihin. 

 

 

1.2 Kartan asetukset 
      1) Zoomaus 

      2) Karttanäkymän muuttaminen 

      3) Näkymän lukitseminen keskelle 

      4) Paikan haku 

      5) Aktivoi / poista reittipisteet 

      6) Näytä Waypointit 

7) Näytä kaikki etäseurannan omaavat koneet 

      8) Tulostus 

      9) Kartta koko ruudulle 

 

 

 

1.3. Asiakastiedot 
Käyttäjän tiedot. 



 

 

 

1.4. Suodatin 
Eli koneiden haku. 

 

1) Vapaa teksti kenttä, jolla voi hakea koneita järjestelmään syötetyn nimen perusteella (kalustonumero, rekisterinumero, auton nimi). 

2) Haku ryhmittäin. Nuolesta voi valita haluamansa kalustoryhmän. 

3) Haku Waypointin mukaan. Nuolesta voi valita haluamansa Waypointin. 

4) Kohteiden määrä per sivu. Valittavana on: Kaikki, 10, 25, 50, 100 ja 250. Mitä suurempi määrä, sen hitaammin ohjelma toimii. 

5) Tila valikosta voi halutessaan rajata haun eri tilassa oleviin koneisiin. 

6) Huolto valikosta voi valita huoltoihin liittyen: Kaikki, ilmoitettu tai myöhässä olevat koneet. 

7) Vahvista, niin haku alkaa. 

      

 

     

 

 

 

      

  



 

 

1.5 Kohteet 
 

Esimerkissä kalustoryhmäksi on valittu varavoimakoneet. 

Kartalla näkyvät aktiiviset kyseisen ryhmän koneet (Jos haluaa nähdä aivan kaikki koneet, ”Tila” kohdasta pitää valita ”Kaikki”). 

Kohteet osiossa näkyvät listattuna kaikki valitun ryhmän koneet (Suodattimen mukaiset, 25 kpl). 

Haluamansa koneen voi valita tarkempaan tutkiskeluun klikkaamalla kartasta ristikko-ikonia tai klikkaamalla listasta tiettyä konetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listassa olevien koneiden perässä on normaalisti           -ikoni ja se tarkoittaa, että koneessa on kaikki kunnossa. 

Mutta jos koneessa olevaa huoltokutsu -painiketta painaa, järjestelmä lähettää ilmoituksen ja ikoni muuttuu punaiseksi ruksiksi kyseisen ko-

neen kohdalta. Kun vika on korjattu, voidaan se kuitata hoidetuksi klikkaamalla ruksia, jolloin se muuttuu taas vihreäksi. 



 

 

2. Koneen tiedot 

 

1) Kohdetiedot   4) Viimeiset tapahtumat 

2) Viimeinen osoite   5) Historia 

3) Viimeisen matkan tiedot  6) Koneen tarkemmat tiedot 



 

 

2.1 Kohdetiedot 
Sarakkeessa näkyy mm. kohteen ryhmä, kalustonumero, käyttötunnit, merkki, malli ja väri. 

 

2.2 Viimeinen osoite 
Sarakkeessa näkyy mm. nykyinen osoite ja nopeus. 

 

2.3 Viimeisen matkan tiedot 
Sarakkeessa näkyy mm. lähtöpäivä ja osoite. 

 

2.4 Viimeiset tapahtumat 
Sarakkeessa näkyy mm. erilaisia viestejä, nopeus, matkamittari, jännite ja GPS-laatu. 

 

2.5 Historia 
Sarakkeessa näkyy neljä konetta, joita on viimeisimpänä katseltu. 

 

2.6. Koneen tarkemmat tiedot 
Sarakkeessa on valittavana erilaisia vaihtoehtoja, jotka käydään tarkemmin läpi kappaleessa 3. 

  



 

 

3. Koneen tarkemmat tiedot 
 

1) Asetus 

    2) Tila 

     3) Tiedostot 

    4) Jälkiloki 

    5) Geozone -alueet 

    6) Raportit 

    7) Service 

 

 

 

3.1 Asetus 
 

Asetus osiossa näkee, 

kenellä on oikeus muokata koneen tietoja. 

 

Osiosta voi myös päivittää käyttötuntilukeman 

(Vastaamaan laitteen omaa tuntimittarilukemaa). 



 

 

3.2 Tila 
 

 

        

      Yksikön tila 

 

 

 

 

      Koneen pääjännite 

 

 

 

      Etäseurantayksikön vara-akun jännite 

 

 

 

      Nopeus 

  



 

 

3.3 Tiedostot 
Tiedostot osioon voidaan lisätä erilaisia tiedostoja, esim. kuvia tai PDF-tiedostoja. 

    

 

 

3.4 Jälkiloki 
 

7  

8  

9  

10  

11  
 

 

 

 

 

 

 

1) Jälkiloki asetukset  2) Yhteenveto jälkiloki  3) Kuljettu reitti 



 

 

3.4.1 Jälkiloki asetukset 
     1) ”Näytä viimeisin matka” näyttää viimeisimmän koneella kuljetun matkan  

     käynnistyksestä sammutukseen. 

2) Lähtö – kohdasta voi valita päivän, jolloin piirturi alkaa piirtää reittiä. 

     3) Loppu – kohdasta voi valita päivän, jolloin piirturi lakkaa piirtämästä reittiä. 

     4) Tarkkuus – kohdasta valitaan, kuinka usein kartalle piirtyy ajosuunta nuoli. 

     Valittavana on joko: Kaikki pisteet, joka 5, 10, 25, 50, 100 piste. 

     5) Kohteet – kohdasta voi valita seurattavan koneen/koneet. 

     6) ”Kohteita sisältä...” valitaan ryhmä, jonka koneiden liikkeet halutaan selvittää. 

     (HUOM. Mitä enemmän pisteitä ja mitä pidempi aikaväli, sen hitaammin 

     ohjelma toimii. Ohjelma ei näytä kaikkea ja ilmoittaa, jos pisteitä tulee liikaa.) 

3.4.2 Yhteenveto jälkiloki 
 

     1) Lähtöpäivä 

     2) Lähtöosoite 

     3) Lopetuspäivä 

     4) Loppuosoite 

     5) Maksimi nopeus 

     6) Käyntiaika ja ajomatka 



 

 

3.4.3 Kuljettu reitti 
Kartalla näkyy koneen kulkema reitti halutun ajanjakson sisällä. 

 

3.5 Geozone – alueet 
Geozone – alueet osio ei ole Kaluston käytössä. 

 

3.6 Raportit 
Raportit osio käsitellään tarkemmin kappaleessa 4 (sivu 15). 

 

3.7 Service 
Service osiosta nähdään koneille määriteltyjen huoltojen yhteenveto. Sivulta näkee myös yksittäiselle koneelle määritellyt huollot sekä huolto-

statuksen. 

 

 



 

 

4. Raportit (Esimerkkinä varavoimakoneet) 

 

1) Huoltoloki   4) Kohdetilastoraportti 

2) Käyttöraportti   5) Kokonaistyöaika 

3) Kertynyt sytytys päällä  6) Työsignaali 

Esimerkeissä on vain varavoimakoneen raportit. Koneryhmästä riippuen raportteja voi olla enemmänkin. 



 

 

4.1 Huoltoloki 

 

Huoltoloki raportista näkee koneelle määritetyt huollot (250h huolto), rekisteröidyn ajan (5207h), seuraavan huollon (5114h) ja tietoja kau-

anko huoltoon on aikaa (93h myöhässä). 

Lisäksi raportista näkee koneelle tehdyt huollot. 

Raportit aukeavat ”Vahvista” painikkeesta. 



 

 

4.2 Käyttöraportti 
 

Käyttöraportteja tutkiessa, aluksi täytyy valita aikaväli, 

jota haluaa tarkastella. 

 

              Kuvassa viimeisen 7 päivän aikana kertyneet tunnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttöraportista näkee mm. kertyneen ajan. Seurantayksiköiden asennuksesta riippuen kertynyt työaika ja tyhjäkäyntiaika on eroteltu. 



 

 

4.3 Kertynyt sytytys päällä 

 

Raportista näkee mm. ensimmäisen käynnistyksen, viimeisen sammutuksen ja kertyneet tunnit (Tässä kuvassa viikon ajalta). 



 

 

4.4 Kohdetilastoraportti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohdetilastoraportista näkee mm. käynti- ja tyhjäkäyntiajan, korkeimman nopeuden, kuljetun matkan ja nopeusprofiilin. Kuvassa huoltoauton 

tiedot kuukauden ajalta. 



 

 

4.5 Kokonaistyöaika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokonaistyöaika raportista näkee päiväkohtaisen aloitus- ja lopetusajan sekä työtuntien määrän. 

Näkymä riippuu paljolti valitusta aikavälistä. 



 

 

4.6 Työsignaali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työsignaali raportista näkee käyntiajan valitulta ajalta. Joissain koneissa myös erikseen laskettava työsignaali (tehotyö), josta näkee työhön 

käytetyn ajan. Esim. poravaunuissa iskutunnit. 



 

 

5. FleetLink 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fleetlink on sovellus, jossa Guard Systems etäseurantajärjestelmään voidaan yhdistää muita ohjelmia. 

 

Esimerkiksi kuvassa oleva Garmin ohjelma on Viinikan huoltoautoissa käytettävä navigaattori, joka on yhdistetty seurantajärjestelmäämme. 

Fleetlinkin avulla voidaan lähettää viestejä suoraan autossa olevaan navigaattoriin. 

 

Muuten sovellusta ei ole vielä hyödynnetty. 



 

 

6. Raportit 
Raportit osiossa on samat asiat kuin kappaleessa 4 (sivu 15). 

7. Hälytykset 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälytykset osiossa näkyvät kaikki hälytykset, jotka etäseuratuista koneista on lähetetty. 



 

 

8. Huolto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Huoltoyhteenveto   2) Määritä suodatin   3) Huollot 



 

 

8.1 Huoltoyhteenveto 
 

 

     Huollon yhteenveto sarakkeesta voidaan valita joku neljästä vaihtoehdosta. 

     Listassa näkyvät koneet huoltostatuksen mukaan. 

 

 

 

 

8.2 Määritä suodatin 
 

      

Määritä suodatin sarakkeesta voidaan tarkastella koneen tai koneryhmän 

     huoltoja.  



 

 

8.3 Huollot 
 

 

 

 

 

 

 

Huollot kohtaan listautuu suodattimesta riippuen koneet, jotka täyttävät hakuehdot 

 

 

Haluttua huoltoa hiiren oikealla näppäimellä klikkaamalla, 

saa valittua ”muokkaa huoltoa” ikkunan, jossa huollon tietoja 

pystyy muokkaamaan. 

 

Mm. kenelle huoltoilmoitukset lähtevät, huollon kuvauksen,  

huoltovälin (yleensä 250h), seuraavan huollon ajankohdan 

ja hälytyksen ajankohdan. 

8.4 Huoltotiedot 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Huoltoyhteenveto  Sarakkeessa kerrotaan koneen työtunnit ja huoltoajat. 

2) Kohdetiedot  Sarakkeessa kerrotaan tarkemmin koneen tiedoista. 

3) suoritetut huollot  Sarakkeessa kerrotaan jo tehdyt huollot. 

  



 

 

8.5 Huollon suorittaminen 
 

Huolto suoritetaan klikkaamalla sinisellä pohjalla olevan ”Suoritetut huollot” 

tekstin edessä olevaa kolmea viivaa. Sieltä valitaan ”Suorita huolto”. 

 

 

 

 

 

 

Huoltoa suorittaessa merkitään huollonpäiväys, 

Km. määrä huollossa, käyntiaika huoltoajankohtana, 

halutessaan huoltokustannus ja kommentteihin merkitään 

mitä koneeseen on huollon yhteydessä vaihdettu 

(Esim. Moottoriöljyt + suod, p-a-suod, ilmansuod). 

Kommenttikenttään voi kirjata myös muita huomautettavia 

asioita (Esim. vikoja). Allekirjoituskenttään kirjoitetaan 

huoltopaikka ja huoltajan nimikirjaimet. 

(Esim. URJ/SH) 



 

 

9. Waypointit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waypointit ovat kartalle piirrettäviä alueita. 

Halutessaan Waypointin voi aktivoida siten, 

että aina kun laite lähtee alueelta tai saapuu alueelle,   

Waypointin tietoihin syötetty henkilö saa siitä tiedon joko, 

sähköpostiin tai puhelimeen. 


