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KÄYTETYT LYHENTEET JA SANASTO
Auditointi

Esimerkiksi laatu- ja ympäristöjärjestelmän kattavuuden ja toimivuuden arviointi, joka voi olla organisaation itsensä toteuttama sisäinen arviointi tai ulkopuolisen, riippumattoman tahon toteuttama ulkoinen arviointi.

FMEA

Failure Mode and Effects Analysis eli vika- ja vaikutusanalyysi.

Jatkuva parantaminen

Ympäristöjärjestelmän parantamisprosessi, jolla organisaation ympäristöpolitiikan mukaisesti saavutetaan parannuksia ympäristönsuojelun tasossa kokonaisuutena. (SFS-ISO 14050:2002, 10)

RPN

Risk Priority Number eli riskipisteluku.

Sisäinen auditointi

Systemaattinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jolla hankitaan auditointinäyttöä ja arvioidaan
sitä objektiivisesti, jotta voidaan määrittää, kuinka
hyvin organisaation asettamat ympäristöjärjestelmän auditointikriteerit täytetään. (SFS-EN ISO
14001:2004, 14)

Ympäristö

Organisaation toimintaolosuhteet, joihin sisältyvät
ilma, vesi, maa, luonnonvarat, kasvi- ja eläinkunta,
ihmiset ja näiden väliset vuorovaikutukset. (SFSISO 14050:2002, 6)

Ympäristöjärjestelmä

Se osa yleistä hallintajärjestelmää, joka sisältää organisaatiorakenteet, suunnittelutoiminnot, vastuut,
käytännöt, menettelytavat, prosessit ja resurssit ympäristöpolitiikan

kehittämiseksi,

toteuttamiseksi,
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saavuttamiseksi, katselmoimiseksi sekä ylläpitämiseksi. (SFS-ISO 14050:2002, 9)
Ympäristönäkökohta

Organisaation toimintojen, tuotteiden tai palveluiden osa, joka voi olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. (SFS-ISO 14050:2002, 6)

Ympäristöpolitiikka

Julistus organisaation aikomuksista ja periaatteista,
jotka liittyvät kokonaisvaltaiseen ympäristönsuojelun tasoon ja antavat suuntaviivat toiminnalle sekä
ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden asettamiselle.
(SFS-ISO 14050:2002, 10)

Ympäristövaikutus

Mikä tahansa haitallinen tai hyödyllinen ympäristöä
koskeva muutos, joka on kokonaan tai osittain seurausta organisaation ympäristönäkökohdista. (SFSISO 14050:2002, 6)
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1 JOHDANTO
Componenta Pietarsaari Oy:llä oli tarve siirtää ympäristönäkökohdat uuteen järjestelmään, konsernin vaatimusten mukaisesti. Siirron yhteydessä ympäristönäkökohdat oli tarkoitus päivittää ajan tasalle. Tietojen siirtäminen oli viivästynyt
muiden kiireiden vuoksi, joten sain tästä hyvän opinnäytetyön aiheen.
Tässä työssä käydään läpi ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän tarkoitus sekä siihen
liittyviä vaatimuksia. Lisäksi tutustutaan FMEA-vika- ja vaikutusanalyysiin yleisesti, sekä sen käyttämiseen ympäristönäkökohtien arvottamisessa. Työn liitteenä
2 on Componenta Pietarsaari Oy:n uusi, päivitetty ympäristö-FMEA -taulukko.
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2 YRITYSESITTELY
2.1 Componenta-konserni
Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, joka valmistaa valettuja, koneistettuja ja pintakäsiteltyjä asennusvalmiita komponentteja
ja niistä koostuvia kokonaisratkaisuja. (Componenta Oyj)
Konsernin asiakaskunta koostuu globaalisti toimivista työkoneteollisuuden, raskaan ajoneuvo- ja autoteollisuuden, dieselmoottori- ja tuulivoimakomponenttisekä koneenrakennusteollisuuden yrityksistä. Componentan toimittamat komponentit ovat usein asiakkaiden tuotteiden strategisia osia. (Componenta Oyj)
Componentan tuotantoyksiköt; valimot, konepajat ja takomot sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Konsernin pääkonttori on Helsingissä.
Vuonna 2008 Componenta-konsernin liikevaihto oli 681 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 4500. (Componenta Oyj)
2.2 Componenta Pietarsaari Oy
Componenta Pietarsaari Oy on valimoalan yritys, jonka toiminta alkoi jo vuonna
1898, valaminen aloitettiin vuonna 1902. Componentalla on ollut useita eri nimiä
vuosien varrella, muun muassa Wärtsilä, Jot Components ja Asko. Tärkeisiin asiakkaisiin lukeutuu esimerkiksi kuorma-auto- ja konepajateollisuus.
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3 ISO 14001 -YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ
3.1 Johdanto
Ympäristöjärjestelmä on systemaattinen tapa kehittää ympäristöasioiden hallintaa
ja ympäristönsuojelutoimien tuloksellisuutta. ISO 14001 on maailman tunnetuin
ympäristöjärjestelmämalli, joka auttaa organisaatioita sekä parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa että osoittamaan ympäristöasioidensa hyvää hoitoa. (Suomen
Standardisoimisliitto)
Ympäristöjärjestelmässä organisaatio;
-

sitoutuu ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen

-

tunnistaa tuotteidensa, toimintojensa ja palveluidensa ympäristövaikutukset

-

selvittää lakisääteiset velvollisuutensa sekä huolehtii niiden täyttämisestä

-

asettaa ympäristötavoitteet ja seuraa niiden toteutumista

-

varaa resurssit

-

ylläpitää henkilöstön osaamista

-

ohjaa prosesseja ja toimintoja

-

varautuu ympäristöriskeihin ja onnettomuustilanteisiin

-

tarkkailee ja seuraa ympäristövaikutuksia

-

ennaltaehkäisee ympäristövahinkoja ja estää niiden toistumisen

-

ylläpitää hyviä ympäristökäytäntöjä
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-

arvioi toimintansa tuloksia ja parantaa toimintaansa.

ISO 14001 on tehty riittävän joustavaksi, jotta sitä voidaan soveltaa minkä tahansa
tyyppiseen ja kokoiseen organisaatioon sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.
Kuvassa 1 on ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmän malli.
(Suomen Standardisoimisliitto)

Kuva 1. ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmän malli. Uudelleen
piirretty SFS-EN ISO 14001:2004 -standardin mukaan.
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3.2 ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää koskevia vaatimuksia
3.2.1 Yleisiä vaatimuksia
Organisaation on luotava, dokumentoitava ja toteutettava ympäristöjärjestelmä.
Organisaation tulee ylläpitää ympäristöjärjestelmää sekä jatkuvasti parantaa sitä
ISO 14001 -standardin vaatimusten mukaisesti, lisäksi on määriteltävä kuinka
nämä vaatimukset täytetään. Organisaation on myös määriteltävä sekä dokumentoitava ympäristöjärjestelmänsä laajuus. (SFS-EN ISO 14001:2004, 16)
3.2.2 Vaatimukset ympäristönäkökohdista
Organisaation on luotava, toteutettava ja ylläpidettävä menettelyt
-

jotta se tunnistaisi ympäristöjärjestelmänsä määritellyssä laajuudessa
ne toimintojensa, tuotteidensa ja palveluidensa ympäristönäkökohdat,
joita se voi hallita ja joihin se voi vaikuttaa huomioiden suunnitellut tai
uudet kehityskohteet sekä uudet tai muutetut toiminnot, tuotteet ja palvelut

-

voidakseen määrittää näkökohdat, joilla on tai voi olla merkittäviä vaikutuksia ympäristöön (merkittävät ympäristönäkökohdat).

Organisaation on dokumentoitava tämä informaatio ja se on pidettävä ajan tasalla.
Luotaessa, toteutettaessa ja ylläpidettäessä ympäristöjärjestelmää, organisaation
on varmistettava merkittävien ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen. (SFSEN ISO 14001:2004, 16)
3.2.3 Ympäristöpolitiikka
Ympäristöpolitiikka on määriteltävä ylimmän johdon toimesta. Ylimmän johdon
tulee myös varmistaa, että ympäristöpolitiikka on tarkoituksenmukainen organisaation toimintojen, tuotteiden ja palveluiden luonteeseen, laajuuteen ja ympäristövaikutuksiin nähden. Ympäristöpolitiikasta on tultava ilmi sitoutuminen jatku-
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vaan parantamiseen, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen sekä soveltuvaan
lainsäädäntöön ja muihin ympäristönäkökohtiin liittyviin vaatimuksiin. Ympäristöpolitiikan on asetettava perusteet ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden määrittelylle ja katselmoinnille, siitä on myös tiedotettava kaikille organisaatiossa työskenteleville henkilöille. Ylimmän johdon tulee myös huolehtia, että ympäristöpolitiikka dokumentoidaan ja sitä ylläpidetään, ja että se on julkisesti saatavilla.
(SFS-EN ISO 14001:2004, 16)
3.2.4 Päämäärät, tavoitteet ja ohjelmat
Organisaation on luotava ja ylläpidettävä dokumentoidut ympäristöpäämäärät ja tavoitteet eri toiminnoille ja organisaatiotasoille. Päämäärien ja tavoitteiden tulee
olla mitattavissa mikäli mahdollista ja niiden on oltava yhdenmukaisia ympäristöpolitiikan kanssa. Päämäärien ja tavoitteiden tulee sisältää sitoutuminen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen, jatkuvaan parantamiseen sekä soveltuvien lakisääteisten ja muiden vaatimusten noudattamiseen. (SFS-EN ISO 14001:2004, 18)
Kun organisaatio asettaa sekä katselmoi päämääriään että tavoitteitaan, sen on
otettava huomioon lakisääteiset ja muut vaatimukset, joihin se on sitoutunut. Lisäksi sen on otettava huomioon merkittävät ympäristönäkökohdat. Organisaation
on myös tarkasteltava teknologisia mahdollisuuksia ja taloudellisia, toiminnallisia
ja liiketoimintaan liittyviä vaatimuksiaan sekä sidosryhmien näkemyksiä. (SFSEN ISO 14001:2004, 18)
Organisaation on luotava, toteutettava ja ylläpidettävä ohjelmia, joilla sen päämäärät ja tavoitteet saavutetaan. Ohjelmiin tulee sisällyttää vastuut päämäärien ja
tavoitteiden saavuttamisesta kaikille asiaankuuluville toiminnoille ja organisaatiotasoille määriteltyinä sekä keinot ja aikataulu niiden saavuttamiseksi. (SFS-EN
ISO 14001:2004, 18)
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3.3 Ympäristöjärjestelmän hyödyt
Toimivan ympäristöjärjestelmän käyttöönotolla on saavutettavissa monia liiketoiminnallisia hyötyjä. Kustannustehokkuus paranee mm. raaka-aineiden ja energian käytön vähentyessä. Ympäristöjärjestelmä tukee organisaation ympäristöviestintää, yrityskuvan rakentamista ja markkinointia. Lisäksi tarjoutuu mahdollisuus osoittaa vaatimustenmukaisuus auditoinnilla tai riippumattoman osapuolen
suorittamalla sertifioinnilla. (Suomen Standardisoimisliitto)
3.4 Componenta Pietarsaari Oy:n ympäristöjärjestelmä
Componenta Pietarsaari Oy:n ympäristöjärjestelmä on rakennettu SFS-EN ISO
14001:2002 -standardin vaatimuksien mukaiseksi. Ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ensimmäisen kerran SFS-EN ISO 14001 -standardin vaatimusten mukaan
vuonna 2000. Sertifioidun järjestelmän avulla Componenta Pietarsaari Oy voi
viestittää sidosryhmilleen, että se pyrkii ympäristöasioissa jatkuvaan parantamiseen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen, sekä täyttää lakien ja asetusten
vaatimukset. (Jylhä 2007, 1)
Componenta Pietarsaari Oy:n valmistamat tuotteet ovat kierrätyskelpoisia ja niiden raaka-aineina käytetään pääosin kierrätyskelpoisia materiaaleja. Toiminnassa
pyritään ympäristöarvojen huomioimiseen. (Jylhä 2007, 1)
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4 YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT
4.1 Johdanto
Osana ympäristöjärjestelmää yrityksen tulee listata toimintansa aiheuttamat tekijät, joilla on vaikutusta ympäristöön. Ympäristönäkökohtia tunnistettaessa käydään läpi koko yritys, tuotteen valmistukseen käytettävistä materiaaleista valmiiseen tuotteeseen. Ympäristönäkökohtien tunnistaminen ei ole kertaluontoista, yrityksen tulee käydä läpi vanhoja ympäristönäkökohtia, sekä etsiä uusia näkökohtia
sopivin väliajoin. Kaikista ilmi tulleista ympäristönäkökohdista täytyy mitata nykytaso, tämän jälkeen niitä tulee mitata tasaisin väliajoin.
4.2 Ympäristönäkökohtien arvottaminen Componenta Pietarsaari Oy:ssä
Componenta Pietarsaari Oy:n laatupäällikkö vastaa, että ympäristönäkökohdat
arvotetaan ja tarvittavat toimenpiteet määritellään ja päivitetään ohjelmistoon.
Myös eri toimintojen esimiehet vastaavat, että osaston näkökohdat tunnistetaan,
arvotetaan ja toimenpiteet käynnistetään.
Taulukossa 1 on esimerkkinä yhden Componentan osaston ympäristönäkökohdat.
Componentan ympäristönäkökohdat jaotellaan yhteentoista eri osastoon. Eniten
ympäristönäkökohtia on sulatto- sekä kaavaus ja valu -osastoilla, joille kummallekin on määritelty yli kolmekymmentä näkökohtaa.
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Taulukko 1. Lähettämön ympäristönäkökohdat.

Ympäristönäkökohta Vaikutus

Aiheuttaja

Mahdollisuus
vaikuttaa
Kertakäyttömateriaalit Raaka-aine Pakkaaminen Vanerikansi muovin
tilalle
Paperi ja pahvijäte
Jäte
Lähetyskortti ja Lajittelu
muu paperi
Muovin käyttö

Jäte

Pakkaus

Kiirelähetykset

Energia

Myöhästyminen Tuotanto ajallaan

Sisäiset kuljetukset

Energia

Kuljetukset
konepajaan ja
Blaxarille

Vanerikansi muovin
tilalle
Kuljetusmatkan
lyhentäminen

18

5 FMEA-VIKA- JA VAIKUTUSANALYYSI
FMEA-vika- ja vaikutusanalyysi on menetelmä, joka syntyi lentokoneteollisuudessa 1960-luvun puolessavälissä. FMEA:n on tarkoitus tunnistaa viat tai häiriöt,
joita saattaa esiintyä tuotteen suunnittelussa tai valmistuksessa. Tarkoituksena on
myös määrittää näiden vikojen seuraukset. Saatujen tulosten perusteella pyritään
löytämään oikeat toimenpiteet, joilla vika voidaan poistaa tai pienentää sen esiintymisen todennäköisyyttä. (Chrysler Corporation, Ford Motor Company & General Motors Corporation 1995, 1)
Componenta Pietarsaari Oy:ssä ympäristönäkökohtien arvottamiseen sovelletaan
FMEA-menetelmää. Lisäksi jokaiselle Componentan tuotteelle ja prosessille tehdään FMEA-analyysi. Analyysin lopputuloksena saadaan RPN (Risk Priority
Number) eli riskipisteluku, joka kuvaa riskin suuruutta.
Autoteollisuus

on

vaatinut

osatoimittajiltaan

säännöllisesti

näyttöjä

FMEA-tekniikan soveltamisesta 1960-luvulta lähtien. FMEA-menetelmä on helppo omaksua ja sitä voidaan soveltaa minkä tahansa kokoisissa yrityksissä. Autoteollisuudelle komponentteja valmistavien yritysten pienestä määrästä johtuen,
FMEA-tekniikan soveltaminen ei ole yleistä suomalaisissa pk-yrityksissä. (Tötterström, Mäenpää & Villanen 2001, 26)
5.1 FMEA:n toteuttaminen
FMEA on jaettu kahteen pääalueeseen, suunnittelu-FMEA:han (D-FMEA), sekä
prosessi-FMEA:han (P-FMEA). Molemmat analyysit ovat melko samantyyppisiä.
FMEA tulisi tehdä ryhmätyönä, ryhmällä tulee olla vetäjä ja ryhmän jäsenillä on
oltava tuntemusta kyseisistä tuotteista tai prosesseista. Ryhmän ihannekoko on
käytännön kokemusten pohjalta, 5-6 henkilöä. Sekä D-FMEA että P-FMEA ryhmissä oikeanlainen ja riittävä pohjatieto on oleellista analyysin onnistumisen
kannalta. (Tötterström ym. 2001, 27 - 28)
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5.2 FMEA-analyysin eteneminen
FMEA-prosessi etenee seuraavasti:
1. mahdollisten virheiden/vikatilanteiden kartoittaminen
2. vian vaikutusten kirjaaminen ja vakavuuden arvioiminen
3. vian aiheuttajien kirjaaminen sekä vian todennäköisyyden arvioiminen
4. vian havaittavuuden arvioiminen
5. riskipisteluvun laskeminen
6. toimenpiteiden suunnitteleminen, mikäli RPN-luku sitä vaatii.
Analyysi aloitetaan mahdollisten virheiden määrittelyllä, tässä vaiheessa pyritään
löytämään kaikki virheet ja niiden seuraukset, joita tuotteessa tai prosessissa saattaa esiintyä. Virheiden löydyttyä pyritään löytämään virheiden syyt. Virheiden
vakavuudelle määritetään taulukon 2 mukainen arvo.
Taulukko 2. Virheen vakavuus. (Chrysler Corporation, Ford Motor Company &
General Motors Corporation 1995, 13)
Virheen vakavuus
Vaarallinen varoittamatta

Arvo
10

Vaarallinen varoituksella

9

Hyvin suuri

8

Suuri

7

Kohtuullinen

6

Pieni
Hyvin pieni
Vähäinen
Hyvin vähäinen
Ei vaikutusta

5
4
3
2
1
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Taulukko 3 määrittää virheiden esiintymistodennäköisyyden. Mikäli virheen arvoksi valitaan 1, on virhe epätodennäköinen ja virheiden määrä on vain 0,01 /
1000.
Taulukko 3. Virheen esiintymisen todennäköisyys. (Chrysler Corporation, Ford
Motor Company & General Motors Corporation 1995, 17)
Virheiden määrä
1/2

Arvo
10

1/3

9

1/8

8

1 / 20

7

1 / 80

6

1 / 400
1 / 2000
1 / 15000
1 / 150000
1 / 1500000

5
4
3
2
1
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Taulukosta 4 valitaan virheen havaitsemisen todennäköisyyden arvo.
Taulukko 4. Virheen havaitsemisen todennäköisyys. (Chrysler Corporation, Ford
Motor Company & General Motors Corporation 1995, 19)
Virheen havaitsemisen todennäköisyys

Arvo

Virhettä ei havaita

10

Erittäin pieni

9

Hyvin pieni

8

Pieni

7

Kohtalaisen pieni

6

Kohtalainen

5

Kohtalaisen korkea

4

Korkea

3

Hyvin korkea

2

Erittäin korkea

1

Arvojen määrittelyn jälkeen lasketaan RPN-luku. RPN-luku saadaan kertomalla
virheen vakavuus, esiintyminen ja löydettävyys keskenään. RPN-luku kertoo kunkin virheen riskitason. Maksimitaso on 1000. RPN-luvulle määritellään yleensä
jokin kynnysarvo. Mikäli se ylitetään, suoritetaan korjaavia toimenpiteitä kunnes
päästään kynnysarvon alapuolelle. (Tötterström ym. 2001, 32)
FMEA-analyysillä selvitettyjä riskejä on käsiteltävä tietyssä prioriteettijärjestyksessä. Ensimmäisenä tulisi estää virheen syntyminen. Mikäli virheen estäminen ei
onnistu, on sen seurausvaikutukset minimoitava. Jos seurausvaikutustenkaan minimoiminen ei onnistu, on parannettava mahdollisuuksia paikantaa kyseinen virhe. (Tötterström ym. 2001, 32)
RPN -luku voi olla pieni, vaikka virheen vakavuuden arvo on suuri. Tällöin tulee
varmistaa, että vakavan virheen mahdollisuus huomioidaan riippumatta pienestä
RPN -luvusta. (Tötterström ym. 2001, 32)
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5.3 Componenta Pietarsaari Oy:n tuoteprosessi-FMEA
Componenta Pietarsaari Oy:n valusuunnittelussa tehtävä FMEA:n muoto on ns.
tuoteprosessi-FMEA. Koska tuotteiden suunnitteluvastuu on asiakkaalla, varsinaista D-FMEA:ta ei tarvita. Tuoteprosessi-FMEA tehdään kaikille ajoneuvoteollisuuden projekteille.
Tuoteprosessi-FMEA on pääpiirteittäin samanlainen kuin D-FMEA ja P-FMEA.
Analyysin on tarkoitus ennakoida mahdolliset valmistukseen sisältyvät riskit
omalta ja asiakkaan kannalta.
5.4 Componenta Pietarsaari Oy:n ympäristönäkökohtien arvottaminen
FMEA:n avulla
Componentan

ympäristönäkökohtien

arvottamiseen

sovelletaan

FMEA-

menetelmää. FMEA-menetelmä oli luonnollinen valinta ympäristönäkökohtien
arvottamiseen, koska menetelmä oli Componentalle ennestään tuttu tuoteprosessiFMEA:n ansiosta. Huonona puolena FMEA-analyysissä on kertoimien arvojen
tarkka määrittely.
D-FMEA:sta ja P-FMEA:sta poiketen RPN-luvun laskemiseen käytettäviä kertoimia on 6. Kun kertoimet on kerrottu keskenään, on saatu luku jaettava vielä
luvulla 15.625, näin suurin mahdollinen RPN-luku on 1000.
Componentan ympäristönäkökohdat jaotellaan osastoittain ja jokaiselle näkökohdalle kirjataan taulukon 5 sisältämät asiat ympäristö-FMEA -taulukkoon. Kullekin
ympäristönäkökohdalle lasketaan RPN eli riskipisteluku taulukosta 5 ilmenevällä
tavalla.
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Taulukko 5. Componentan ympäristö-FMEA -taulukon sarakkeiden määrittely.
Prosessin toiminta
Koodi

Osaston/toiminnon nimi
Osaston koodi ympäristö-FMEA:ssa

Ympäristönäkökohta

Tunnistettu näkökohta

Määrä/a

Näkökohdan käyttömäärä, muodostusmäärä

D

näkökohta, joka liittyy päämääriin ja
tavoitteisiin
Mihin näkökohta vaikuttaa esim. jäte, raakaaine, onnettomuus, vesi, energia
ympäristövaikutuksen vakavuus, kesto ja
ekologiset vaikutukset
Lakisääteiset vaatimukset mitä laki, asetukset,
luvat ja muut määräykset vaativat
Vaikutus ympäristöimagoon, sidosryhmien
suhtautuminen kyseiseen
ympäristönäkökohtaan
Mikä aiheuttaa kyseisen näkökohdan

Vaikutus
VA
LA
IM

Aiheuttaja
VI

Toimenpide-ehdotus

Esiintymistaajuus/määrä, huomioidaan
normaali, epänormaali ja onnettomuustilanne
sekä määrän suhteellinen vaikutus
Mitä kyseisen näkökohdan parantamiseksi on
tehtävissä
Vaikutusmahdollisuus ympäristönäkökohdan
parantamiseksi esimerkiksi laite- tai
toimintomuutoksin
Investoinnin takaisinmaksuaika
Yhteisvaikutus, kerrotaan kohtien antamat
lukemat ja jaetaan ne 15.625:llä eli
(VA*LA*IM*VI*LÖ*IN)/15.625 (Suurin
mahdollinen luku on 1000)
Mitä on tarkoitus tehdä siten että RPN laskee

Vastuu

Toimenpiteen toteuttaja

Vko

Toteuttamisen aikataulu (muutetaan
todelliseksi)

Mahdollisuus
vaikuttaa
LÖ

IN
RPN

Suoritettu toimenpide Toimenpiteen dokumentointi
Aikatauluseuranta kyseisellä hetkellä
Toteutumis-%
Huomautus

Lisätietoja

Korjattu tilanne

Uudelleenarvioitu tilanne
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Laatupäällikön tulisi päivittää toiminnoista vastaavien henkilöiden kanssa FMEA
-taulukkoa vähintään kerran kuukaudessa. Sisäisissä auditoinneissa tarkastetaan,
että kaikki ympäristönäkökohdat on tunnistettu. Kertoimet taulukon 5 kohdille
annetaan taulukossa 6 määriteltyjen kertoimien mukaan.
Taulukko 6. RPN-luvun laskemiseen käytettävien kertoimien määrittely.

1

2

3

4

5
Erittäin
merkittävää
ympäristövahinkoa/hyötyä

VA

Ei vaikutusta

Vähäinen
merkitys

Joitakin
vaikutuksia

Merkittävää
pysyvää
vahinkoa/
hyötyä

LA

Ei vaatimuksia

Mahdollisesti
tulevaisuudessa

Joitakin
vaatimuksia

Osa
Erittäin
toiminnasta merkitykselline
valvottu
n lupien
saannissa

IM

Ei vaikutusta

Vähäistä
vaikutusta

Jotain
vaikutusta

Vaikutusta Erittäin suurta
vaikutusta

VI

Ei
todennäköisesti
esiinny
koskaan/määrällisesti
merkityksetön

Esiintyy erittäin
harvoin/suhteessa
käytetään erittäin
vähän

Esiintyy
ajoittain/
Käytetään
keskimääräisesti

Esiintyy
usein /
käytetään
suhteellisen
paljon

LÖ

Ei mahdollisuutta Vähäinen
VaikutusHelppo
vaikuttaa
vaikutusmahdol- mahdollisuus vaikuttaa
lisuus

Erittäin helppo
vaikuttaa

IN

> 10 a

<1a

7 – 10 a

4–7a

1–4a

Esiintyy erittäin
usein/Käytetään
suhteessa
erittäin paljon

Riskipisteluvun selvittyä ryhdytään toimenpiteisiin, mikäli näkökohdan RPN on
yli 100 pistettä, tai päämääriin ja tavoitteisiin (Componenta Pietarsaari Oy:n päämäärät ja tavoitteet löytyvät liitteestä 1) kohdistuvan näkökohdan RPN on yli 75
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pistettä. Edellytyksenä on, että vaikutusmahdollisuus on olemassa (LÖ ≥ 2). Toimenpiteet käynnistetään myös, mikäli laki sitä vaatii (LA = 5). Taulukossa 7 on
esimerkkinä arvioitu ympäristönäkökohta.
Taulukko 7. Esimerkki arvioidusta ympäristönäkökohdasta.

Ympäristönäkökohta
Määrä
D
Vaikutus
VA
LA
IM
Aiheuttaja
VI
Mahdollisuus vaikuttaa
LÖ
IN
RPN
Toimenpide-ehdotus
Vastuu
Aikataulu

Öljyn käyttö
44 t/a
P
Energia
4
2
3
Trukit
3
Tyhjäkäynti pois
4
5
92
Tyhjäkäynnin kieltotarrat trukkeihin
Karvonen Ari
29.5.2009

Kyseinen näkökohta kohdistui päämääriin ja tavoitteisiin ja sen RPN oli yli 75,
joten toimenpiteisiin oli ryhdyttävä. Seuraavassa taulukossa 8 on taulukon 7 ympäristönäkökohta uudelleen arvioituna suoritettujen toimenpiteiden jälkeen.
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Taulukko 8. Taulukon 7 ympäristönäkökohta uudelleen arvioituna.
Suoritettu toimenpide
Kuittaus pvm.
Toteutumisprosentti
VA
LA
IM
VI
LÖ
IN
RPN

Tarrat hankittu trukkeihin
8.6.2009
100
4
3
3
3
3
3
62

Toimenpiteiden jälkeen RPN-luku laski huomattavasti.
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6 YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN SIIRTÄMINEN UUTEEN
JÄRJESTELMÄÄN
6.1 Lähtötilanne
Componenta Pietarsaari Oy:llä oli tarve siirtää ympäristönäkökohdat vanhasta järjestelmästä uuteen, konsernin yhteiseen globaaliin järjestelmään. Näkökohtien
siirtämisen yhteydessä käytiin läpi jokainen näkökohta.
Vanha järjestelmä oli Access-pohjainen Componentalla kehitetty ohjelmisto. Ohjelmisto oli vaikeasti hallittava ja teknisesti vanhentunut, joten uuden järjestelmän
käyttöönotto oli paikallaan.
Ennen siirtoa näkökohtia oli yhteensä 229. Suuren määrän vuoksi näkökohdat,
joiden RPN ennen toimenpiteitä oli alle kymmenen, päätettiin poistaa. Ympäristönäkökohdilla, joiden RPN on alle kymmenen, ei ole käytännössä vaikutusta.
Taulukossa 9 on esimerkkinä yksi poistetuista ympäristönäkökohdista, jonka RPN
oli alle 10. Lisäksi yhden, yritykseen enää kuulumattoman osaston, ympäristönäkökohdat poistettiin taulukosta.
Taulukko 9. Esimerkki poistetusta ympäristönäkökohdasta.

Ympäristönäkökohta
Määrä
D
Vaikutus
VA
LA
IM
Aiheuttaja
VI
LÖ
IN
RPN

Hiomanauhajäte
1 kg/vrk
P
Jäte
2
3
2
Nauhahiomakone
2
1
1
2
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Näiden toimenpiteiden jälkeen ympäristönäkökohtia jäi jäljelle 172. Seuraavaksi
tarkistettiin jäljelle jääneiden näkökohtien ajantasaisuus. Kaikki näkökohdat käytiin läpi laatu- ja ympäristöpäällikön sekä osastot parhaiten tuntevan henkilön
kanssa.
6.2 Globaali järjestelmä
Componenta konsernilla on globaali web-pohjainen järjestelmä, johon Componenta Pietarsaari Oy:n ympäristönäkökohdat haluttiin siirtää. Järjestelmässä on
helppo valita, kenellä on oikeus muokata ympäristönäkökohtia ja kenen vastuulla
kukin näkökohta on.
Ennen tietojen siirron aloittamista tarvitsin kunkin ympäristönäkökohdan vastuuhenkilön tunnukset globaaliin järjestelmään. Vastuuhenkilöitä oli yhteensä 11.
Kun järjestelmään lisätään ympäristönäkökohta, ilmestyy se vastuuhenkilöksi
määritellyn henkilön global-järjestelmän profiiliin. Profiilissa ympäristönäkökohta
näkyy työtehtävänä. Ympäristönäkökohtia siirrettäessä piti jokainen ympäristönäkökohta käydä kuittaamassa kirjautumalla vastuuhenkilön profiiliin. Työtehtävä kuitattiin tehdyksi lisäämällä RPN-luvun alentamiseksi suoritettu toimenpide
ja kuittauspäivänmäärä.
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7 YHTEENVETO
Opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää olemassa oleva ympäristönäkökohtataulukko ja siirtää se uuteen järjestelmään. Mielestäni onnistuin tässä tavoitteessa
hyvin. Tämän opinnäytetyön ansiosta pidemmän aikaa suunnitteilla ollut työ saatiin tehtyä. Componenta Pietarsaari Oy:n ympäristönäkökohdat ovat nyt globaalissa järjestelmässä konsernin vaatimusten mukaisesti.
Ympäristönäkökohtien siirtämisessä oli kova työ. Siirtämisen aikana ilmeni paljon
ongelmia, jotka saatiin kuitenkin ratkaistua. Mielenkiintoisinta tässä työssä oli
tutustua metalliteollisuusyrityksen ympäristönäkökohtiin. Työn aihe ei ollut minulle tuttu, joten opin paljon uutta työtä tehdessä. Työ oli kiinnostava ja lisäksi se
oli Componentalla tärkeä.
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