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Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli päivittää vanha kunnossapitojärjestelmä uuteen. Työ tehtiin Sarto-
riuksen Kajaanin yksikköön. Järjestelmän asensi sama yritys, joka oli asentanut aikaisemman järjestelmän. 
 
Kunnossapito on tärkeä osa yrityksen tuotannossa. Vaikka se ei ole tuottavaa työtä, ilman sitä yritys ei 
voisi toimia tehokkaasti. Arvostus kunnossapitoa kohtaan on kasvanut vuosien varrella, joten siihen on 
alettu panostamaan enemmän. Toimiva kunnossapito onkin avain kilpailukykyiseen yritystoimintaan. Jo-
kaisella yrityksellä kuuluisi olla kunnossapitosuunnitelma, jonka mukaan toimitaan erilaisten tilanteiden 
kanssa. 
 
Jotta kunnossapito toimisi tehokkaasti, se tarvitsee avuksi kunnossapitojärjestelmän. Sen tehtävänä on 
helpottaa kunnossapitoasentajan päivittäistä työtä. Vaikka järjestelmiä on erilaisia, riippuen yrityksen tar-
peista ja järjestelmien kauppaavien yrityksien erilaisuudesta, pohja on kaikilla hyvin samankaltainen. Pe-
rustoiminnot liittyvät yleisesti työpyyntöön, työn seurantaan ja raportointiin.  
 
Projektipäivien aikana järjestelmää rakennettiin yritykselle sopivaksi. Toimenpiteet tehtiin yleisesti näinä 
projektipäivinä, mutta suurempia toimenpiteitä jatkettiin myös muina päivinä. Syy tähän oli se, että pro-
jektipäiviä oli vain neljä ja niiden välillä oli jopa viikkojen väli. Jokaisella projektipäivällä oli oma teemansa 
ja toimenpiteet jaettiin sen mukaan, ellei kyseessä ollut suurempaa kokonaisuutta. 
 
Käyttöönoton alkuvaiheessa oli tärkeä seurata, kuinka järjestelmä toimii ja miten paljon sitä käytetään. 
Tällä edesautetaan sitä, että ohjelman käyttö pysyisi aktiivisena ja siitä olisi apua kunnossapitoasentajille. 
Vaikeimmissa ongelmissa oli mahdollista olla yhteydessä järjestelmän valmistajan kanssa. Kunnossapito-
järjestelmässä oli käyttöönoton aikana erilaisia ongelmia. Suurimmasta osasta ongelmista ratkesivat käyt-
töönotonaikana, mutta jotkin ongelmat vaativat pidemmän ajan korjaukseen. 
  
Pienten vastoinkäymisten jälkeen järjestelmä on toiminut hyvin ja sitä on käytetty aktiivisesti. Päivittämi-
sestä on ollut hyötyä, sillä työpyyntöjen tekeminen on lisääntynyt ja käyttö on helpompaa. Järjestelmää 
kehitetään jatkuvasti Arrowin toimesta, joten järjestelmä pysyy koko ajan tasalla.   
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The objective of this thesis was to replace the old maintenance system by a new one, commissioned by 
the Sartorius Kajaani unit. The new system was delivered by the same company, which had installed the 
earlier one. Material generally available on the Internet was used, in addition to the company's presenta-
tion materials. Also, the PSK 6201 standard and maintenance literature were utilized. 
 
The maintenance system facilitates the day-to-day work of a maintenance technician. Therefore, the sys-
tem must be up to date. If the system is outdated, there is more harm than help. This causes the system 
to be used less frequently. This means that reports are not reliable.  
 
Even if there are different maintenance systems depending on companies needs and system differences, 
the layout is very similar in all of them. The basic functions are generally related to job requests, tracking 
and reporting them. 
 
The goal of the thesis was to replace successfully the old system by a new on. Most of the work was done 
on project days. The update took four project days, plus some additional days. Each project day had its 
own theme. The only part in the project, which took a lot of time, was the spare parts harmonization. In 
addition to the fact that it needed information transfer from the old system to the new, its physical stor-
age needed cleaning. Otherwise, the actions were done on project days. 
 
Even though there were problems with the update, the new system works well. After the introduction, 
there were some functional problems, like wrong data in spare parts. Some of the problems were solved. 
The employees have adopted the new system well. The best thing that had happened after the update 
was that the number of job requests has increased significantly.
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Symboliluettelo 

JIT   Just-in-time, juuri oikeaan aikaan. Tuotannonmenetelmä. 

KNL = OEE Käytettävyys (K), nopeus (N) ja laatu (L). Tuotannon kokonaistehokkuutta 

mittaava tunnusluku.  

MES   Manufacturing Execution System. Tuotannonohjausohjelmisto 

QR-koodi  Quick response, nopea vaste. Kaksiulotteinen kuviokoodi. 
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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyön aiheena on kunnossapitojärjestelmän päivittäminen. Aihe löytyi harjoittelun 

aikana Kajaanin Sartorius Biohit Liquid Handling Oy:sta. Opinnäytetyö sisältää vanhan kunnossa-

pitojärjestelmän päivittämistä uudempaan versioon ja siihen liittyviä toimenpiteitä. Työ sopii hy-

vin opinnäytetyöksi, koska siinä voidaan hyödyntää koulussa opittuja taitoja liittyen kunnossapi-

toon. Toiseksi nykyaikana on hyvä olla tietämystä kunnossapitojärjestelmistä. Vaikka kyseessä oli 

kaksi järjestelmää samalta valmistajalta, periaatteet muiden järjestelmissä ovat lähes samat lop-

pujen lopuksi.  

Yritys oli jo aikaisemmin pohjustanut uuden kunnossapitojärjestelmän hankkimista ja järjestelmä 

oli valittu valmiiksi ennen opinnäytetyön alkamista. Tämän takia opinnäytetyössä ei vertailla 

muita kunnossapitojärjestelmiä. 

Työn toteutus alkoi ensiksi tutustumalla vanhaan kunnossapitojärjestelmään. Siitä sai hieman kä-

sitystä, millainen on yleisesti kunnossapitojärjestelmä. Koulussa tästä oli käyty jonkin verran, 

mutta parhaiten oppii käyttämällä niitä. Myöhemmin rinnalle sai uuden järjestelmän demoympä-

ristön. Sen avulla oli helpompi suhteuttaa vanhaa ja uutta järjestelmää keskenään.  

Opinnäytetyössä käydään läpi yleisesti kunnossapitoa, kunnossapitojärjestelmää, järjestelmän 

päivittämistä ja miten uusi järjestelmä toimii yrityksessä. Opinnäytetyötä ei ole rajattu tarkemmin 

mihinkään osa-alueeseen, mutta siinä käydään läpi olennaisia asioita.  
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2 Kunnossapito 

’’Kunnossapidolla tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joiden tarkoituksena on ylläpitää tai palauttaa 

koneen tai yksikön toiminta sellaiseksi, että se kykenee suorittamaan sille suunnitellut ja siltä ha-

lutut toiminnat. Tällaisia toimintoja ovat elinjakson aikainen kunnon, -kustannusten hallinta ja 

hallinnolliset sekä liikkeenjohdolliset toimenpiteet.’’ Näin opetushallitus tiivistää kunnossapidon. 

[1.] 

Kunnossapitoa voidaan verrata ihmisten terveydenhuoltoon, koska laitteetkin tarvitsevat tunte-

musta, samalla lailla kuin lääkäri ihmiskehon tuntemusta. Ihmiskeho ei välttämättä toimi ihan 

moitteettomasti ja voi löytyä erilaisia sairauksia, jotka voidaan todennäköisesti parantaa, sama 

voi tapahtua koneessa. Kummatkin vaativat jonkinlaista seuraamista, josta voidaan myöhemmin 

nähdä, millaisia ongelmia on ollut. On kuitenkin muistettava, että ihminen on rakenteeltaan mo-

nimutkaisempi ja kehittyneempi. [2.] 

Kunnossapito on tärkeä osa laitteen elinkaaressa. Kunnossapidon rooli vaihtelee sen mukaan, 

missä vaiheessa laite on eliniässään (kuva 1). Eliniän alkuvaiheessa suunnitellaan laitteelle kun-

nossapitomääritykset, joita noudatetaan sen elinkaaren ajan. Määritykset voivat muuttua ajan 

myötä, johtuen erilaisista tekijöistä. 

   

Kuva 1. Kunnossapidon merkitys laitteen elinkaaressa [2] 
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2.1 Kunnossapidon historia 

Kunnossapitoa on ollut niin kauan kuin on ollut koneita, mutta alussa kunnossapito on ollut lä-

hinnä vain vikakorjausta ja huoltoa. Myöhäisemmät vaiheet voidaan jakaa neljään eri sukupol-

veen. [3.]  

Ensimmäisen sukupolven aikana koneet olivat ylimitoitettuja, jolloin ne kestivät pidempään ilman 

vikaantumista. Laitteet olivat myös yksinkertaisia, joten vian etsiminen oli helpompaa. Tässä vai-

heessa osaamistaso kunnossapitoasentajilla ei tarvinnut olla korkea. [3.] 

Toisessa sukupolvessa, joka sijoittuu 1940-luvulle, tuotantomäärät lähtivät rajuun nousuun, jol-

loin vaadittiin laatua ja tehokkuutta eli enemmän ja kehittynempiä koneita.  Koska laitteet olivat 

monimutkaisempia, seurauksena syntyi uusi vikamuoto, niin sanottu ’’lastentauti’’. Se tarkoittaa 

sitä, että uusissa laitteissa oli jonkinlaisia toimintavikoja monimutkaisuuden vuoksi. Ne korjaan-

tuivat yleensä uudemmissa malleissa. Tässä sukupolvessa syntyi myös ehkäisevä kunnossapito. 

[3.] 

Kolmannessa sukupolvessa, luvusta 1970 eteenpäin, käyttövarmuus, tehokkuus ja luotettavuus 

olivat avainsanoja. Syynä tähän oli yrityksien kasvava riippuvuus koneista. Kilpailu keskittyi nyt 

siihen, kenellä oli kehittynein teknologia muihin nähden. Tähän aikaan syntyi myös JIT-toiminta-

malli. [3.] 

Neljäs sukupolvi, 1990-luvulta, loi paljon uusia haasteita kunnossapidolle. Koska kunnossapitäjien 

osaamisvaatimustaso nousi, hinnat nousivat sekä tuotantolaitteissa että huoltotarvikkeissa. Tässä 

vaiheessa tuli mukaan etävalvonta, mikä mahdollisti seuraamisen muualtakin kuin koneen vie-

reltä. Tämän ansiosta kunnossapitoasentaja pystyi valvomaan enemmän koneita kerralla. [3.] 

2.2 Kunnossapidon perustoiminnot 

Kunnossapidon perustoiminnot jakautuvat viiteen erilaiseen osaan: ehkäisevään, käyttöseuran-

taan, kunnonvalvontaan, jaksotettuun ja korjaavaan kunnossapitoon [4]. Huomioitavaa on, että 

kunnossapidon voi jakaa myös muilla tavoilla. 
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Ehkäisevässä kunnossapidossa tehdään laitteelle ennakkohuoltoja ja näin ehkäistään syntyviä vi-

koja. Tässä vaiheessa laitteessa ei ole tiedostettuja vikoja. Huolto voi olla tarkastus, testaus ja/tai 

huolto. [4.] 

Käyttöseurannassa laitteen käyttäjä seuraa koneen toimintaa [4]. Tässä toiminnossa laite toimii 

täysin normaalisti ja vikoja ei tiedettävästi ole.  Seuranta on yleensä näköön ja kuuloon perustuva. 

Kunnonvalvonnassa yritetään havaita alkavat viat, ennen kuin ne pääsevät vaurioittamaan ko-

netta[4]. Kohdetta tarkkaillaan joko jatkuvasti tai määrävälein[4]. Tarkkailun tiheyteen vaikuttaa 

laitteen yleiskunto ja ikä. 

Jaksotetussa huollossa koneella on ennalta määrätyt huoltoajat. Tässä huollossa kone voi olla 

joko käynnissä tai pysäytetty, riippuu huoltotoimenpiteistä. Toimenpide voi olla vaikka rasvojen 

vaihto. [4.] 

Korjaavassa kunnossapidossa vika on jo olemassa laitteessa ja tarkoituksena on poistaa se. Jos 

vika ei ole vakava, laite voi vielä toimia, mutta se ei välttämättä toimi halutulla tavalla. Vika voi 

olla joko kokonaisvika tai osittaisvika. Kokonaisviassa vika estää laitteen kaikki toiminnot ja osit-

taisviassa laitteen jotakin osaa. [4.] 

Jos laitetta huolletaan ja seurataan vastuullisesti, korjaava kunnossapitoa ei tarvitse tehdä. Mutta 

vaikka kuinka tehdään laitetta edistäviä huoltoja, laite voi kuitenkin joskus vikaantua. Korjaava 

kunnossapito on kaikista kunnossapidon perustoiminnoista kallein, koska se vaatii yleensä lait-

teen pikaista pysäyttämistä, mikä vaikuttaa tuottavuuteen.  

Vaikka korjaavaa kunnossapitoa yritetään pitää mahdollisimman pienenä, sen määrä on kuitenkin 

oltava vähintään 5 %. Optimaalista suhdetta on vaikea määrittää tarkasti, koska siihen on niin 

monia vaikuttavia tekijöitä, esimerkiksi turvallisuus ja ympäristövaikutukset. [4.]  

Suurimmaksi haasteeksi yrityksille tulee laitteen poisto, sillä se on harvoin halpaa. Syy poistoon 

voi olla sille määrätyn eliniän päättyminen, korjaus ei ole taloudellisesti järkevä tai se ei enää ole 

kelvollinen sille tarkoitetussa kohteessa, johtuen esimerkiksi kohteen muutoksista [4]. Joissain 

tapauksissa laitteen voi yrittää myydä, jos se on vain vanha, mutta toimiva. Yleisesti poistoon me-

nevät laitteet puretaan ja niiden osat kierrätetään. 
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2.3 Toimivan kunnossapidon hyödyt 

Kun yrityksessä on hyvin organisoitu kunnossapito, sen vaikutukset näkyvät koko yrityksen toi-

minnassa ja tietenkin voitoissa.  Näiden kaikkien yhteisvaikutuksena firma pysyy kannattavana ja 

kilpailukykyisenä kansainvälisillä markkinoilla. [4.] 

Näin ollen kunnossapitoon satsaaminen on todella tärkeää, vaikka se ei ole yleisesti halpaa ja sen 

vaikutukset näkyvät pidemmällä aikavälillä. Mutta jos siihen panostaa jo yrityksen alkuaikoina, 

sen kehittäminen on helpompaa, kun yritys kasvaa. Monesti kunnossapitoa aliarvioidaan sen ta-

kia, että se ei ole ’’tuottavaa’’, jolloin siihen investointi voi jäädä muihin projekteihin nähden pie-

nemmäksi. Onneksi nykypäivänä sille osataan antaa enemmän arvoa kuin aikaisemmin. 

2.4 Kunnossapidon standardit 

Määrittelyt kunnossapitoon löytyvät kahdesta standardista: SFS-EN 13306 ja PSK 6201 [3]. Näitä 

käytetään apuna, kun tehdään huoltosuunnitelmia ja luodaan kunnossapitojärjestelmiä. Huomi-

oitavaa on kuitenkin, että kunnossapitoon liittyviä standardeja löytyy kuitenkin enemmän kuin 

nämä kaksi. 

PSK 6201 on yhdenmukaistettu EN 13306:n kanssa, joten ne ovat keskenään samankaltaisia, 

mutta PSK standardi painottuu enemmän teollisuuteen kuin EN standardi. Näin ollen PSK:ta käy-

tetään enemmän teollisuudessa. [5.] 

PSK 6201 sisältää määrittelyjä kunnossapidolle ja siihen liittyville osille. Se sisältää selityksiä eri-

laisille kunnossapitoon liittyville termistöille ja tavoitemuuttujille, kuten esimerkiksi tuotannon 

kokonaistehokkuudelle (KNL) ja mistä se rakentuu. [5.] 

Lisäksi se lajittelee kunnossapitolajeja (kuva 2). Lajittelu perustuu siihen, onko kunnossapito suun-

niteltua vai häiriökorjausta. Joissain tilanteissa häiriökorjausta nimitetään suunnitelmattomaksi 

kunnossapidoksi, sen takia, että se osataan yhdistää suunnitellun kunnossapidon vastakohdaksi. 

Suunniteltu kunnossapito ja häiriökorjaus jakautuvat vielä pienempiin osiin, jotka ovat toimenpi-

teitä, kuten parantava kunnossapito. Tässä esimerkiksi on tarkoituksena parantaa kohteen luo-

tettavuutta. [5.]  
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Kuva 2. Kunnossapitolajit PSK 6201:ssa [5] 

Tämän standardin pohjalta rakennetaan myös kunnossapitojärjestelmät, koska se sisältää kun-

nossapidon työsuunnitteluun liittyvät määritykset ja ohjeet liittyen työtilauksiin, työnsuunnitte-

luun, raportointiin ja seisokkien hallintaan [5]. Näiden ansiosta yrityksien väliset kunnossapitojär-

jestelmät ovat aika lailla samankaltaisia, mutta määritelmät antavat kuitenkin vapauksia järjes-

telmän luomiseen. 
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3 Kunnossapitojärjestelmä 

Kunnossapitojärjestelmä on tietojärjestelmä, jota käytetään toiminnanohjaukseen kunnossapi-

dossa. Se on yhteydessä yrityksen muihin tuotannon tietojärjestelmiin. Yleisesti käyttäjät ovat 

paikallisia työntekijöitä, varsinkin kunnossapitohenkilökunta, mutta jossain tapauksissa se voi olla 

ulkopuolinen toimija. [6.] 

Järjestelmämalleja on monia erilaisia, esimerkiksi asiakaskuntaisesti muokattu järjestelmä. Tällai-

sessa mallissa järjestelmä muokataan yritykselle sopivaksi toimituksen aikana, mutta peruspohja 

on kuitenkin tässäkin vakio. Yleisesti lisäosat luovat mahdollisuuden räätälöidä järjestelmästä ti-

lanteeseen sopivan. Tällainen malli on hyvin yleinen nykypäivänä. Toisena esimerkkinä integroitu 

järjestelmä. Tämänkaltainen malli on liitetty muihin tietojärjestelmiin, esimerkiksi taloushallin-

toon. Tällainen tietojärjestelmä on esimerkiksi SAP. [6.] 

Kunnossapitojärjestelmän päätoiminnot ovat järjestelmästä riippumatta hyvin samankaltaisia. 

Yleisempiä päätoimintoja ovat työpyyntö, huoltojen/töiden seuranta, materiaalien ohjaus, 

laite/varaosatiedot, raportointi, kustannuslaskelmat ja pääkäyttäjän työkalut. Pääkäyttäjän työ-

kalut ovat yleensä vain muutamalla henkilöllä, yleensä sellaisilla, joilla on kokemusta kunnossapi-

tojärjestelmistä. Kunnossapitoasentajalle huoltojen ja töiden seuranta on tärkein toiminto, koska 

sieltä voidaan nähdä tehdyt työt, tämän hetkiset työt ja tulevat työt. Siellä myös kuitataan tehdyt 

työt. Toimihenkilöille raportit ja kustannusseuranta. Raporttien avulla voidaan nähdä, mihin 

suuntaan on mennyt ennakkohuollon kehitys, yleisimmät viat, vikaisimmat laitteet ja huollon aika 

suhteessa koneen seisonta-aikaan. 

Jotta kunnossapitojärjestelmästä saataisiin kaikki hyöty irti, sen pitäisi olla selkeä ja nopea. Siinä 

voi olla paljon erilaisia toimintoja, mutta jos käyttö on vaikeaa, sen käyttö pysyy vähäisenä. Lisäksi 

jos järjestelmään ei ole tallennettu tarvittavia tietoja, esimerkiksi varaosatiedot, tai tiedot ovat 

puutteellisia, sen käytöstä ei ole paljon apua. Toisaalta jos asentajia ei kouluteta tarpeeksi ja tieto 

jää riittämättömäksi, kynnys järjestelmän käyttöön kasvaa. Vähäisen käytön seurauksena raportit 

eivät pidä paikkaansa suhteessa tehtyyn töihin tai huoltoihin.  

Huomioitavaa on myös se, että järjestelmän vaihdon aikana voi mahdollisesti tulla jonkinlaisia 

ongelmia, varsinkin jos tuleva järjestelmä on uusi. Vanhan järjestelmän tiedot eivät välttämättä 

siirry ongelmitta, johtuen esitystavasta tai -mallista. Joskus näitä ongelmia on jouduttu korjaile-

maan uudessa päivityksen jälkeen. Yleisesti tämä johtuu siitä, että henkilöstö on kerennyt tottua 
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vanhaan järjestelmään. Koulutuksella vähennetään näitä ongelmia, mutta se ei poista kaikkia. 

Yleensä käyttäjät oppivat pian tarvittavat toiminnot, varsinkin jos joutuvat käyttämään järjestel-

mää päivittäin. 
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4 Organisaatio 

4.1 Historiaa 

Sartorius syntyi vuonna 1870 Göttingenissa, Saksassa, Florenz Sartoriuksen toimesta (kuva 3). Yri-

tyksen nimi oli silloin Feinmechanische Werkstatt F. Sartorius. Ensimmäinen tuote oli tuolloin ly-

hytsäteinen analyyttinen tasapaino. Parikymmentä vuotta myöhemmin Sartorius perusti uuden 

tuotantopaikan Göttingenissa, josta tuli yrityksen pääpaikka aina vuoteen 2017 asti. [7.] 

 

Kuva 3. Florenz Sartorius [7] 

Vuosina 1905 ja 1906 Sartoriuksen yritys integroitui kahden muun yrityksen (August Beckerin ja 

Ludwing Tesdorpfin) kanssa. Ennen tätä Sartorius teki näille yrityksille täydentäviä osia laitteisiin, 

esimerkiksi mikrotomeja astronomisiin laitteisiin ja teleskooppeja tuotantolinjoille. Yrityksen uu-

deksi nimeksi tuli F. Sartorius, Vereinigte Werkstätten fuer wissenschaftliche Instrumente von F. 

Sartorius, A. Becker und Ludwig Tesdorpf. Kahdeksan vuotta myöhemmin yritys muuttui julkiseksi 

kaupalliseksi yritykseksi ja nimi muuttui Sartorius-Werke AG:ksi. Samaan aikaan tuli neljä uutta 

laitetta. [7.] 

Kun Florenz kuoli vuonna 1925, yritys siirtyi kahdelle hänen pojalleen Wilhemille ja Erichille. Poi-

kia oli ollut neljä, mutta Julius ja Florence Jr kuolivat vuonna 1918. Työt jakautuivat niin, että Wil-

helm huolehti markkinoinnista ja Erich teknisestä ohjaamisesta. [7.] 

Vuonna 1927 Sartorius alkoi tuottaa kalvosuodattimia, jotka olivat vaihtoehto kuumuudella ste-

riloinnille (kuva 3). Tällaista vaihtoehtoa ei ollut aikaisemmin, joten se mahdollisti käyttää lämpö-

herkkiä ratkaisuja ensimmäistä kertaa. [8.] 
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Toisen maailmasodan aikaan tuotanto muuttui sotilaallisempaan suuntaan: yritys tuotti pommei-

hin ohjausyksikköjä ja aikasytyttimiä. Samaan aikaan se toimi Saksassa ulkopuolisena analysoijana 

ja arvioijana tieteessä. Sodan loputtua yrityksen tuotanto vaihtui takaisin sotaa edeltäviin tuot-

teisiin. Sen lisäksi tuotantoon tuli yleistarvikkeita, kuten esimerkiksi vohvelirautoja. [8.] 

Kylmän sodan aikaan yrityksien oli vaikea saada markkinoita aikaiseksi Itäisen Euroopan maihin. 

Sartoriuksella oli kuitenkin jo ennen kylmää sotaa mainetta näissä maissa, joten se onnistui saa-

maan markkinointia myös tuolle alueelle. [8.] 

1960-luvulla, jolloin kilpavarustelu avaruuteen oli suurimmillaan, Sartorius pääsi tutkimaan 

Apollo 11:n tuomaa kuukiveä (20,0 mg) [8]. Määrä ei välttämättä kuulosta suurelta ja kuusta tuotu 

määrä oli kuitenkin paljon suurempi, mutta täytyy muistaa, että oli muitakin yrityksiä ja järjestöjä, 

jotka halusivat myös päästä tutkimaan kuukiviä. 

Seuraavalla vuosikymmenellä elektronisten komponenttien määrä lähti kovaan kasvuun. Syy tä-

hän oli se, että niiden avulla punnitseminen helpottui ja mittausaika lyheni. Elektronisia osia oli 

ollut jo olemassa 50-luvulla, mutta vasta 70-luvulla niiden käyttö alkoi vasta lisääntyä teknologian 

kehityksen myötä. [8.] 
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Vuonna 1990 Sartorius koki rakennemuutoksen: siitä tuli pörssiyhtiö (kuva 4). Tämä päätös tehtiin 

sen takia, että yrityksellä olisi paremmat kasvumahdollisuudet pitkällä aikavälillä. [8.]  

 

Kuva 4. Yrityksen historia aikajanana [8] 

4.2 Henkilöstö ja talous 

Yrityksessä on tällä hetkellä noin 7500 työntekijää ympäri maailmaa ja toimipaikkoja on yli 30 

maassa, mutta määrä kasvaa koko ajan laajennuksien myötä (kuva 5). Eniten toimipaikkoja tällä 

hetkellä on Euroopassa, joten suurin osa työntekijöistä keskittyy tälle alueelle. [9.]  
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Kuva 5. Toimipaikat [8] 

Myyntituloja yrityksellä on 1 400 miljoonaa euroa (kuva 6). Osuus jakautuu siten, että 32 % on 

Amerikoista, 43 % EMEA-maista, 24 % Aasiasta, mutta osuudet tulevat varmasti muuttumaan, 

koska voimakasta kasvua on tapahtunut Yhdysvalloissa ja Aasian alueilla. Ansiot ovat noin 353 

miljoonaa euroa (kuva 6). Yrityksen markkina arvo on noin 11 400 miljoona euroa. [9.]  
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Kuva 6. Yrityksen taloustilanne [8] 

4.3 Tuotteet 

Sartorius tuottaa laboratorio-, kertakäyttötarvikkeita ja palveluita. Laboratoriotarvikkeita ovat 

esimerkiksi tasapainot, pipetit (kuva 7) ja kosteuden analysoijat. Kertakäyttötuotteita ovat ruis-

kufilttereitä, mikrobiologisia testaustarvikkeita ja pipetin kärkiä. Tuotteiden valmistus on jaettu 

eri maihin, esimerkiksi Suomessa tuotetaan pipettejä ja pipetin kärkiä. Palveluihin kuuluu myyty-

jen laitteiden asennus, korjaus, kalibrointi ja niihin vaadittavat koulutukset.  

Asiakaskunta perustuu yleisesti tutkimus- ja lääketiedeteollisuuteen, mutta tuotteita käytetään 

myös elintarviketeollisuudessa. [9.]  
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Kuva 7. Elektronisia pipettejä [9] 

Maailmanlaajuisesti yrityksen tuotteet, varsinkin laboratoriotuotteet, ovat menneet hyvin kau-

paksi: neljä myydyintä tuotetta sijoittuvat sijoille 2−4 myynnin maailmanlaajuisessa vertailussa 

[9]. 

4.4 Sartorius Biohit Liquid Handling 

Biohit Oyj pääpaikka sijaitsi Helsingissä ja tuotantopaikka Kajaanissa. Sartorius osti yrityksen 

vuonna 2011, jolloin nimi muuttui Sartorius Biohit Liquid Handling:ksi. Helsingissä työntekijöitä 

on noin 80 ja Kajaanissa 120, mutta Kajaanissa määrä on kasvanut ja kasvaa laajennuksen sekä 

Kiinasta tulleen tuotannon ansiosta. [9.] 

Vuosina 2018−2019 Kajaanissa on tehty laajennusta muovituotannon puoleiselle osalle. Laajen-

nus mahdollistaa uusia tuotantolaitteita yritykselle, koska vanhan tilan kapasiteetti on käytetty 

maksimaalisesti. 
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Helsingissä toimii pipettituotteiden kehityslaboratorio, pipettituotanto ja -huolto. Kehitysinsinöö-

rit suunnittelevat laboratoriossa uusia malleja ja ratkaisuja ongelmakohtiin tuotteissa. Pipettituo-

tannon pipettiosat tuodaan Kajaaniin koottavaksi, Helsingissä ei siis niitä koota ollenkaan. Pipet-

tihuolto korjaa kaikki pipetteihin tulleet ongelmat ympäri maailmaa. 

Kajaanissa sijaitsee pipettien kokoonpano, pipettien kertakäyttökärkien tuotanto, pipettien ja nii-

den kärkien pakkaamo ja tuotannon kertakäyttökärkimuottien muottihuolto ja laatuosasto. Ko-

koonpanossa kootaan erilaisia pipettejä, niitä ei siis valmisteta paikan päällä, vaan tulevat muu-

alta. Lisäksi siellä testataan valmiita pipettejä, jotta laatu pysyy hyvänä ja ongelmiin voidaan rea-

goida paikan päällä nopeasti. Tuotannossa tuotetaan erikokoisia pipetin kertakäyttökärkiä. Siellä 

on lisäksi omat asentajat, jotka tekevät pieniä korjauksia ja muotinvaihtoja. He auttavat myös 

tuotannon työntekijöitä. Tuotannon yhteydessä tehdään myös testauksia kärjille. Pakkaamossa 

varastoidaan ja pakataan eteenpäin tuotteita. Laatuosastolla tarkistetaan pipettien tippikärkien 

laatu. Muottihuollossa korjataan vioittuneita muotteja, joilla valmistetaan pipetin kärkiä ja teh-

dään lisäksi määräaikaishuoltoja muoteille. Pakkaamo, laatu, varasto ja muottihuolto sijaitsevat 

lähellä erilissessä rakennuksessa. Syy tähän on se, että tilat eivät ole yhdessä rakennuksessa riit-

tävät kaikille yrityksen toiminnoille. 

Kajaanissa on tällä hetkellä viisi kunnossapitoasentajaa ja yksi kunnossapitoinsinööri. He vastaa-

vat kaikista yksiköistä Kajaanissa. Kunnossapitoasentajien työtehtäviin kuuluu rakennuksien tilo-

jen huoltoa ja korjausta, tuotantolaitteiden päivittäistä ylläpitoa ja toimia apuna tuotannon asen-

tajille tuotannon ongelmatilanteissa. Kunnossapitoinsinööri huolehtii siitä, että työt tehdään asi-

anmukaisesti ja turvallisesti, sillä hän on vastuussa kunnossapitoasentajista. Yleisesti työt tulevat 

kunnossapitojärjestelmän kautta, mutta joissakin tapauksissa työntekijä tulee kertomaan ongel-

masta suullisesti ja työ laitetaan järjestelmään työn aikana tai sen valmistuttua. 
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5 Kunnossapitojärjestelmän toimittava yritys 

5.1 Arrow Engineering Oy 

Arrow Engineering Oy on vuonna 1993 perustettu yritys ja on osa Protaconia. Yrityksen pääpaikka 

on Jyväskylässä. Se toimii 30 eri maassa (esimerkkinä Suomi, Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina), joissa 

sillä on yli 500 asiakasta, yli 80 000 käyttäjää ja noin 10 000 yhdistettyä konetta ja laitetta. (Kuva 

8) [10.]  

 

Kuva 8. Faktoja Arrow:ista [11] 

Yrityksen toimialaosaaminen on laaja. Siihen kuuluu esimerkiksi metalli-, elintarviketeollisuus, 

graafinen teollisuus, kunnossapito, yhdyskuntatekniikka ja laitevalmistajien after-sales-liiketoi-

minta. [10.] 

Yrityksellä on neljä erilaista järjestelmää: GEMA (MES-tason järjestelmä), ANDON (viestintäjärjes-

telmä), NOVI (kunnossapitojärjestelmä) JA SHOP FLOOR MANAGER (päivittäisjohtamisen järjes-

telmä). [10.] 
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5.2 Novi-kunnossapitojärjestelmä 

Sen tarkoituksena on tukea kunnossapitoasentajia päivittäisessä työssä ja helpottaa töiden saan-

tia/kuittausta. Lisäksi se auttaa johtoa seuraamaan ennakkohuollon kehitystä ja näkemään erilai-

sia raportteja. 

Novi toimii selaimessa (selainten välillä on hieman eroa toimivuudessa). Sen takia sitä on helppo 

käyttää myös mobiililaitteilla [11]. Tässä on myös se hyöty, ettei jouduta asentamaan järjestelmää 

uuteen laitteeseen, vaan se on heti käytössä. Huomioitavaa on, että järjestelmä ei toimi laitteissa, 

joihin ei saa internettiä, joten vanhoilla puhelimilla tätä järjestelmää ei voida käyttää. 

Koska järjestelmää voidaan käyttää mobiililaitteilla (kuva 9), saadaan iso hyöty irti myös QR-koo-

deista [11]. Kun solun/laitteen kyljessä on kiinni sille luotu QR-koodi, voidaan sitä kautta luoda 

työpyyntö nopeasti, ei tarvitse ruveta erikseen selailemaan laitetta/solua työpyyntöä varten. Li-

säksi sitä kautta nähdään sen kohteen tiedot, kuvia, varaosat, tulevat/tehdyt huollot ja olemassa 

olevat työpyynnöt. Siellä voi olla myös laitteeseen liitettyjä dokumentteja ja/tai ohjeita. Kuvan voi 

myös liittää työpyyntöön puhelimella, jolloin vika voidaan paikantaa nopeasti ja oikeat korjausvä-

lineet osataan ottaa mukaan. 

 

Kuva 9. Novi älypuhelimessa [11] 

Jokaisella työntekijällä on omat tunnukset, mutta osastoilla on myös yhteistunnuksia. Yhteistun-

nukset ovat yleisesti vain firman koneilla, jotka ovat pysyvästi jossakin pisteessä. Työpyynnöissä 
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tilaaja tulee käyttäjän nimen mukaan, sitä ei tarvitse erikseen kirjoittaa. Mutta jos käytetään yh-

teistunnuksia, olisi suotavaa laittaa kuittausosio omalla nimellä. Tällöin kunnossapitoasentaja voi 

kysyä lisätietoa viasta ilmoittavalta henkilöltä. 

Novin käyttöympäristö määräytyy henkilön ryhmäoikeuksien mukaan. Esimerkiksi henkilö, joka 

tekee vain työpyyntöjä Novissa, ei tarvitse laajoja oikeuksia. Vuorostaan työnjohdon pitää nähdä 

raportit, jotta voi seurata töiden ja huoltojen kehittymistä. Tällä erottelulla saadaan vähennettyä 

sekaannuksia ja väärinkäyttöjä. Henkilö voi kuitenkin kuulua useampaan ryhmään, jolloin saadaan 

monimuotoisuutta henkilökohtaisiin oikeuksiin.  

Järjestelmän pääjärjestelmä koostuu pääasiassa laiterekisteristä, työaikataulusta, työpyynnöstä, 

huollosta, varaosista, toimittajista ja raporteista. Sitten on myös hallintatyökaluja, joilla voidaan 

muokata järjestelmää. Lisäksi on lisäominaisuuksia, jotka täytyy hankkia erikseen. [11.] 

Lisäosia Novissa on noin parikymmentä. Ne ovat keskenään hyvin erilaisia: osa on huoltoihin kes-

kittyviä, kun taas jotkut ovat analysointeihin. Lisäosat voivat olla liitettynä johonkin perustoimin-

toon tai olla ihan oma toimintonsa. [11.] 

5.2.1 Laiterekisteri 

Novissa laiterekisterin voi nähdä kahdella eri tavalla: juurihakemistona (kuva 10) ja listana. Juuri-

hakemistossa pääsijainnit ovat vasemmalla ja uudet tasot aukeavat oikealle. Tällä mallilla voidaan 

helposti nähdä, missä sijainnissa laite on ja laitekoodi. Mitään muuta tietoa ei näy. Listamuodossa 

näkyvät lähes kaikki tiedot laitteesta, mutta sijaintia ei näy. Kummassakin tapauksessa, jos painaa 

nimikettä, avautuu laitekortti. Laitekortista näkyy kaikki tieto laitteesta ja sen sijainnista hierarki-

assa. Lisäksi täältä voidaan luoda työpyyntö tai työkortti kyseiselle laitteelle [11]. Täällä on myös 

näkymä varaosiin, työhistoriaan, dokumentteihin ja huoltoihin. Dokumentit voidaan tuoda joko 

tiedostona tai linkkinä. Tiedostona tuominen on kuitenkin parempi vaihtoehto, sillä linkki voi 

muuttua [11].  
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Kuva 10. Novin laiterekisteri 

5.2.2 Työaikataulu 

Työaikataulu jaetaan viiteen eri osioon: töiden selaukseen, työnsuunnitteluun (kuva 11), resurs-

sisuunnitteluun, tuotannon huoltovaraukseen ja työjonoon [11]. Kaikissa näissä on yhteinen ha-

kukenttä, jolla voidaan rajata esimerkiksi vian tyyppejä, tekijöitä, työn tiloja ja aikavälejä. Kaikille 

työn tiloille on luotu omat värikoodit, jotka helpottavat hahmottamaan töiden senhetkistä tilaa. 

Töiden selauksessa nähdään listana kaikki työt riippuen siitä, miten hakutoimintaa on käyttänyt. 

Työsuunnittelussa kaikki työt näkyvät janakaaviona normaalisti yhdeltä kuukaudelta, mutta sitä 

voi kuitenkin skaalata [11]. Samalla sivulla on myös kalenteri kolmelle kuukaudelle, josta voidaan 

valita haluttu päivä ja janakaavio, joka näyttää siitä päivästä kuukauden eteenpäin. Kalenterissa 

ei näy itsessään mitään. Resurssisuunnittelussa nähdään työn aloittamisaika ja siihen liitetty te-

kijä. Tuotannon huoltovaraukset-kenttä on lähes samanlainen kuin resurssisuunnittelu, paitsi te-

kijän tilalla näkyy laite. Työjonot-näkymä on samanlainen kuin töiden selauksessa, mutta siinä 

voidaan suoraan muokata työtä. Jokaisesta työstä saadaan avattua työkortti. Työkortti on jaettu 

kahteen sarakkeeseen: ilmoitus ja raportointi. Ilmoitus-osiossa näkyvät tiedot tulevat suoraan 

työhön tehdystä työpyynnöstä. Raportointi-osiossa tietoja lisätään sen mukaan, kun työn tilaa 

muutetaan. 
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Kuva 11. Novin työaikataulu 

5.2.3 Työpyyntö 

Työpyynnössä (kuva 12) luodaan työ laitteelle. Työpyyntö-ikkunan kentät ovat muokattavissa, 

mutta yleisesti siinä on vikaantunut laite, vian alkamisaika, tilaaja, koneen tila, kiireellisyys ja vian 

kuvaus. Vian kuvaus on ainut kenttä, johon voidaan lisätä tekstiä vapaasti. Näitä kenttiä voidaan 

laittaa pakollisiksi ja joitakin onkin suositeltavaa laittaa, jolloin olisi jotain tietoa työpyynnössä. 

Lisäksi työpyyntöön voidaan liittää kuvaa, ääntä tai videota [11]. Näistä voi olla suuresti apua kun-

nossapitoasentajalle ja näin ollen nopeuttaa huolto/korjaustoimenpidettä. Tallennus-painik-

keella työpyyntö siirtyy työaikatauluun.  
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Kuva 12. Uusi työpyyntö-ikkuna 

5.2.4 Huolto 

Huollossa (kuva 13) luodaan laitteille erilaisia ennakkohuoltoja. Huoltojen sisälle voidaan tuoda 

monia laitteita, joten kaikille ei tarvitse luoda erikseen huolto-ohjelmaa, vaan käytetään samaa 

[11]. Huollot jakautuvat ylähuoltotasojen alle siten, joihin liittyy osahuolto ja alimpana ovat toi-

menpiteet, dokumentit ja laitteet. Näiden avulla saadaan luotua laitteille kattava huolto-ohjelma, 

jossa voidaan määritellä huoltoväli, huollon kesto, huollettava laite ja työlaji.  

  

Kuva 13. Huolto-välilehti [11] 
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5.2.5 Varaosat 

Varaosasivulta voidaan nähdä yrityksen kaikki varaosat (kuva 14). Se, mitä varaosasivulla voi 

nähdä, on jokaisen yrityksen muokattavissa. Tärkeimpänä on laitteen nimi, koodi ja määrä. Muita 

mahdollisia tietokenttiä voivat olla esimerkiksi ryhmä, valmistaja, sijainti varastossa ja lisätieto-

kenttä. Yksittäistä varaosaa voi olla vaikea etsiä, jos lista on hyvin pitkä, joten apuna on hakutyö-

kalu [11]. Sen avulla voidaan rajata hakuehtoja siten, että haluttu varaosa löytyy nopeasti. Jokai-

sen varaosan voi avata varaosakortiksi, josta löytyy tarkempia tietoja varaosasta. 

  

Kuva 14. Varaosien näkyminen Novissa 

Siellä on myös mahdollisuus tehdä erilaisia toimenpiteitä varaosalle (kuva 15), esimerkiksi otto ja 

saapuminen. Lisäksi kortilta voidaan nähdä varaosan varastosijainti ja siihen liitetyt laitteet ja va-

raosat [11].  

 

Kuva 15. Varaosan tietokanta [11] 
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5.2.6 Toimittaja 

Toimittajaosiosta löytyy kaikki yritykset, jotka toimittavat ja valmistavat laitteita/varaosia, tässä 

tilanteessa Sartoriukselle. Yrityksien tietokentissä voi olla esimerkiksi osoite, kaupunki, maa, yh-

teystiedot, rooli, eli onko valmistaja vai toimittaja tai kumpaakin ja lisätietoa [11]. Kuten muual-

lakin, tällä sivulla on myös hakumahdollisuus, joka helpottaa etsimään määrättyjä yrityksiä. Kun 

aukaisee yrityksen, tulee esille toimittajakortti. Kortissa näkyy, tässä tilanteessa, samat tiedot 

kuin perusnäkymässä. Ainut ero on vain esitysmuodossa. 

5.2.7 Raportointi 

Raporttivälilehti on ehkäpä yksi tärkeimmästä osiosta toimihenkilöille ja johdolle, koska sieltä voi-

daan nähdä kunnossapidon kehitys. Jokainen yritys voi luoda itselleen sopivat raportit, riippuen 

siitä, mihin niitä käytetään kunnossapidossa. Yleisimmät raportit ovat ennakoivan ja korjaavan 

keskinäinen suhde, yleisimmät viat ja vialliset koneet, työpyyntöihin ja töihin liittyvät raportit ja 

kustannukset. Raportteihin voidaan muokata aikaväliä, jolloin voidaan verrata eri aikojen tulok-

sia. Lisäksi raportit voidaan tuoda Exceliin [11]. Kaavioiden mallit ovat yleisesti joko piirakka- (kuva 

16) tai palkkikaavio.  

 

Kuva 16. Esimerkki Novin raportista 
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Jos Novia käytetään oikein ja mahdollisimman usein, siitä saa ulos kattavan dokumentoinnin ja 

sitä kautta luotettavat raportit. Luotettavilla raporteilla voidaan ohjata kunnossapitoa oikeaan 

suuntaan, jolloin vikakorjaukset jäävät reilusti pienemmäksi ennakkohuoltoon nähden. Tästä taas 

seuraa yritykselle vähemmän turhia seisokkeja, jota kautta parempi tulos. 



25 

6 Kunnossapitojärjestelmän päivittämiseen vaikuttavat syyt 

Useimmiten kunnossapitojärjestelmän päivittämisen syyt ovat entisen järjestelmän vanhanaikai-

nen käyttöliittymä, vaikeakäyttöisyys, järjestelmän ylläpitämisen loppuminen ja hitaus. Lisäksi 

vanhoissa järjestelmissä on myös vähemmän ratkaisuja nykyajan kunnossapito-ongelmien selvit-

tämiseen ja ne eivät välttämättä toimi enää uusissa tietokoneissa yhteensopivuusongelmien ta-

kia. Joissakin tapauksissa vanhaa järjestelmää ei enää ylläpidetä tai se on jäämässä pois kokonaan 

markkinoilta niiltä tuottavalta yrityksiltä. Tästä syntyy se, että näitä vanhoja järjestelmiä ei enää 

päivitetä, jolloin ne eivät pysy enää kehityksen tahdissa. 

Sartoriuksella syy päivittämiseen oli vanha kunnossapitojärjestelmä Maint (kuva 17). Kyseinen 

järjestelmä oli käyttöliittymältään kankea, hidas ja hieman sekava. Lisäksi siinä ei ollut päävalik-

koa, vaan se toimii piilotetut ikonit-merkin alta, joka löytyy tehtäväpalkin alalaidasta pienenä kol-

mionmuotoisena nuolena. Se ei myöskään ilmoita käynnistymisestä, joten uusi käyttäjä voi luulla, 

että järjestelmä ei aukea. Huomioitavaa oli myös se, että jos halusi yhteyden järjestelmään toimi-

van hyvin, niin piti ’’etäkäyttää’’ järjestelmää. Ilman etäkäyttöä järjestelmä oli todella hidas. 

 

Kuva 17. Esimerkki Maintin ulkonäöstä 
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Maint muistutti ulkoasultaan vanhan tietokoneen käyttöjärjestelmää ja tietojen etsiminen oli to-

della hankalaa, varsinkin uudelle käyttäjälle. Tällainen ongelma laskee motivaatioita käyttää kun-

nossapitojärjestelmää, mikä voi johtaa sen vähäiseen käyttöön. Uudessa järjestelmässä on selke-

ästi jaettu ympäristö ja tyyli on jo paljon nykyaikaisempi.  

 

Kuva 18. Maintin laiterekisteri 

Suurin ero tulee siinä, että vanha järjestelmä toimi sovelluksen kautta koneella, kun taas uusi 

toimii selaimessa. Selaimessa toimimisen etu on siinä, että sen käyttö onnistuu älypuhelimilla. 

Ainut heikkous selaimessa toimivalla järjestelmällä on se, että ilman internettiä se ei toimi. 
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7 Kunnossapitojärjestelmän päivittäminen 

Lähes koko projektin aikana kulki mukana Novin demoympäristö, josta pystyi kokeilemaan erilai-

sia toimintoja ja näin näkemään, millaisen siitä oikeasta järjestelmästä haluaa. Demon tiedot eivät 

pohjautuneet Sartoriuksen tietokantaan, vaan siinä oli oma kantansa. Toiminnot olivat kuitenkin 

lähes samoja. Varsinkin alussa demon käytöstä oli suurta apua, koska edeltävä järjestelmä oli toi-

minnaltaan erilainen, joten oli mahdollista opetella perustoimintoja etukäteen. Se taas helpotti 

projektien etenemistä. 

Kaikissa ongelmatilanteissa oli mahdollista olla yhteyksissä järjestelmän tuottavaan yritykseen. 

Näissä tapauksissa yhteydenpito tapahtui joko sähköpostin tai videopuhelun kautta.  

Projektipäiviä oli neljä. Yleisesti määritteet ja toimenpiteet tehtiin näinä projektipäivinä, mutta 

isoimmat toimenpiteet, kuten varaosien harmonisointi, tehtiin myös muina päivinä. Varsinkin va-

raosien harmonisointi vei monta päivää sen monien toimenpiteiden takia. 

7.1 Aloituspalaveri 

Aloituspalaverissa oli mukana toimihenkilöitä kaikilta osastoilta, sekä Kajaanista että Helsingistä. 

Palaveri pidettiin Kajaanissa, joten helsinkiläiset tulivat Kajaaniin.   

Ensimmäisenä käytiin läpi projektipäiviä pohjustavia asioita, joista luotiin toimenpide- ja tehtävä-

lista. Tästä listasta pystyy näkemään aiheet, niihin pohjautuvat toimenpiteet, tekijät, aikataulu ja 

tila.  

Tärkeimpänä asiana kuitenkin oli se, mitä Novista haluttiin. Vaikka se on perustoiminnaltaan sa-

manlainen kaikille yrityksille, siinä on muokkaamisen mahdollisuuksia lisäosien myötä. Samalla 

mietittiin, mille palvelemille Novi siirretään ajan kanssa. Sartoriuksen IT vastaava kertoi ottavansa 

selvää asiasta. 
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7.2 Henkilöstö 

Henkilöiden olemassaolo Novissa on tärkeää, sillä ilman sitä ei voida tehdä mitään järjestelmässä. 

Pääkäyttäjille oli jo luotu oikeudet tässä vaiheessa, koska Novi:n muokkaaminen ei olisi onnistu-

nut ilman niitä. 

Maintista oli siirretty henkilötiedot jo etukäteen, joten ensimmäisenä toimenpiteenä oli tarkastaa 

listan oikeellisuus. Henkilöiden tarkastelu oli hankalaa, koska henkilöstöön oli tullut muutoksia 

ennen projektia ja näitä ei ollut merkitty Maintiin. Tiedettiin, että projektin aikana tulisi töihin 

uusia henkilöitä. Tarkastelun apuna käytettiin työpaikan henkilöstölistaa. Sen avulla saatiin lisät-

tyä puuttuneet nimet. Ylimääräisiä nimiä ei poistettu, vaan niihin merkittiin EI KÄYTÖSSÄ -sana 

nimen perään ja niille ei annettu mitään oikeuksia, joten ne eivät näy listassa. Tämä tehtiin sen 

takia, koska vanhat työpyynnöt eivät menisi sekaisin poiston takia. Samalla mietittiin alustavasti 

henkilöryhmiä ja niille oikeuksia. 

Kun nimilista oli tarkistettu, aloitettiin järjestely. Nimet järjesteltiin siten, että ensimmäisenä oli 

henkilön sukunimi ja sen jälkeen etunimi. Joissakin nimissä kirjaimet olivat joko pelkästään isoilla 

tai pienillä, joten ne korjattiin samalla. Henkilöilä ei ollut valmiina tunnusta tai salasanaa, koska 

Maintsta oli siirtynyt vain nimitiedot. Jokaiselle henkilölle täytyi kirjoittaa tunnus ja salasana erik-

seen, joten tämä oli hidas toimenpide, mutta pakollinen. Samalla luotiin muutama yhteiskäyttö-

tunnus.  

Seuraavaksi luotiin muutamia henkilöryhmiä, joiden avulla luotiin sopivat oikeudet henkilöille ja 

näiden avulla saatiin lisäksi eroteltua, kuuluuko henkilö Kajaanin vai Helsingin piiriin. Näin nimet 

näkyvät oikeissa paikoissa. Oikeudet perustuivat siihen, miten tärkeä Novi on henkilölle työssä. 

Yleisesti tuotannon henkilöstölle riittäisi työpyyntö-toiminto ja toimihenkilöille huoltojen lisäys ja 

muokkaus. Kunnossapitoasentajilla olisi mahdollisuus lisätä, muokata, tehdä töitä ja lisätä tai 

poistaa varaosia.  

7.3 Nimikkeet 

Työhön liittyviä nimikkeitä ovat työlajit, työn tilat, työn kiireellisyydet ja työnsuunnittelun värit. 

Työlajeja Maintissa oli ollut todella monta, osa oli piilotettuna, mikä loi ongelmia työlajin valin-

nassa. Tässä käytettiin apuna PSK-standardia. Vanhoille työlajeille tehtiin ristiin vertailu ja näin 

niistä saatiin aikaiseksi selkeämmät ja määrältään vähemmät työlajit. Tämän jälkeen mietittiin 
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työn tiloja. Ne olivat lähes kunnossa, pientä viilausta nimien suhteen piti tehdä. Kiireellisyysluokat 

oli Maintissa tehty eri lailla kuin Novissa: Maintissa luokat olivat numeroin 1−4 ja Novissa lausein. 

Ristiin vertailun jälkeen määrä väheni yhdellä. Viimeisenä tähän liittyen käytiin läpi työnsuunnit-

telun värit. Värit helpottavat hahmottamaan työn tilaa ja värikoodit ovat olleet aina samat, joten 

ne on helppo omaksua uudessa järjestelmässä. 

7.4 Novi:n työnäkymä 

Tähän kuului työkortin pakollisuuksien määrittäminen. Ajatuksena oli, että työt tapahtuisivat 

mahdollisimman jouhevasti eli työkortti olisi rakenteeltaan yksinkertainen. Vaikka jokaisen työn 

tilan näkymä olisikin samanlainen, niiden pakolliset kentät olisivat erilaiset.  

Ilmoitus-sarakkeessa pakollisena tietona olisi laite, tilaaja, koneen tila, kiireellisyys, vian kuvaus ja 

työhön liittyviä aikoja. Poikkeuksena olisi se, että jos työ luotaisiin yhteistunnuksilla, henkilön nimi 

näkyisi kuittaajana. Nimen laitto ei olisi pakollista, mutta suotavaa. Syy tähän oli se, että työpyyn-

nön tekevä henkilö pystyisi kysymään lisätietoja työntilaajalta.  

Raportoinnissa tärkeimpinä tietoina olisivat työn tila, työlaji ja tekijä. Nämä tiedot olisi käytössä 

kaikissa tiloissa. Jokaisella työn tilan ja työnlajin yhdistelmällä olisi pieniä eroja keskenään pakol-

lisissa kenteissä. Varsinkin työn loppuvaihessa olisi eroja. Valmiissa työssä pakollisena olisi vian 

syy ja toimenpide, keskeytetyssä syy keskeytykselle ja perutetussa työssä syy peruutukselle.  

7.5 Pikahakumäärittely 

Pikahaussa oli valmiiksi määriteltyjä hakuja, joilla voidaan hakea nopeasti jotakin määrättyä ko-

konaisuutta, esimerkiksi ennakkohuoltoja vuoden ajalta. Pikahakua voi käyttää lähes kaikissa vä-

lilehdissä, mutta tällä hetkellä se on vain käytössä työaikataulussa. Tämän toimenpiteen Arrow 

teki itse, mutta osa hakukritereistä mietittiin yhdessä projektipäivänä. 
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7.6 Huoltosuunnitelmat 

Huolto oli jaettu kahteen eri osioon: kalenterihuoltoon ja reittihuoltoon. Kalenterihuolto eroaa 

reittihuollosta siten, että huoltoajat ovat muokattavissa huollon sisällä vapaasti, vaikka huolto 

olisi samanlainen kaikilla. Alkutilanteessa kalenterihuoltosivu oli vielä sekainen, joten sitä piti siis-

tiä paljonkin. Aluksi oli luotava ylähuollon nimiä eli pääryhmittymiä, esimerkiksi suodatinhuolto 

ja robottien huollot. Ryhmät luotaisiin siten, että ne olisivat selvästi erotettavissa toisistaan. Näi-

den alle luotiin huollot. Pääryhmillä voi olla monia erilaisia huoltoja riippuen siitä, millainen ko-

konaisuus se olisi. Huollon alla oli siten osahuolto, johon kuului laite, toimenpide ja tarvittaessa 

dokumentit. Tässä rakennettiin niitä huoltosuunnitelmia. Jokaiselle laitteelle ei tarvinnut luoda 

erikseen huoltosuunnitelmaa, vaan sen pystyi laittamaan osahuollon alle. Ainut asia, mikä piti 

tehdä laitteille, oli laittaa huollon väli, kesto ja seuraava huoltoajankohta.  

Kalenterihuoltojen tekeminen ei ollut vaikeaa, joten sitä tehtiin sekä projektipäivänä että sen ul-

kopuolella. Joillekin laitteille oli olemassa valmiiksi ennakkohuolto Maintista siirrettyjen tietojen 

takia, joten se aiheutti joidenkin kohdalla kaksinkertaisia huoltoja kalenteriin. Tämä ongelma saa-

tiin ratkaistua siten, että Maintista tuodut huollot poistettiin näiden kohdalta. Reittihuoltoon ei 

tehty kuin pari huoltoa, mutta ajan myötä sinne tulee varmasti lisää. 

7.7 Raportit 

Raportteja ei tehty projektipäivinä, vaan Arrowin henkilöstö teki ne myöhemmin järjestelmään. 

Ainoana asiana, mitä projektissa tehtiin niihin liittyen, oli niiden suunnittelu. Muutama raportti-

pohja oli jo olemassa Novissa, mutta uusia tarvittiin lisää. Jotkin uusista raporteista oli lainattu 

Maint:sta, mutta jotkin olivat uusia yrityksessä. Varsinkin työpyyntöön liittyviä raportteja ei 

Maint:ssa ollut ollenkaan. Näitä tulisi kaksi: töiden jättämä ja työpyyntöjen seuranta. Töiden jät-

tämässä seurattaisiin uusien ja valmiiden töiden suhdetta kuukausittain. Työpyyntöjen seuran-

nassa näkyisi työpyyntöjen määrä viikkotasolla ja millä laitteella/tilalla olisi työpyyntöjä eniten.  
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Kuva 19. Malli töiden jättämä -raportille 

7.8 Operaattorihuolto 

Kokoonpanon toimihenkilöt olivat mukana operaattorihuollon suunnittelussa, koska siinä tehtä-

vät toimenpiteet keskittyvät enemän kokoonpanon henkilöstöön kuin kunnossapidon. Toimihen-

kilöillä oli jo valmiina ajatuksia, minkälaisia operaattorihuoltoja järjestelmään voisi tehdä. Yleisesti 

operaattorihuollot liittyisivät kokoonpanon laitteiden viikoittaiseen huoltoon ja tarkistukseen. Tä-

män avulla laite ei pääsisi vikaantumaan huomaamatta ja tiedot laitteelle tehdyistä operaattori-

huolloista näkyisivät Novissa. Lisäksi operaattorihuolloille luotaisiin kuvalliset ohjeet töiden hel-

pottamiseksi. Koska toimihenkilöt voivat luoda näitä huoltoja jatkossakin, tärkeimpänä oli raken-

taa selkeä pohja operaattorihuolloille.  

7.9 Varaosien harmonisointi 

Varaosien harmonisoinnilla tarkoitetaan sitä, että varaosat olisi merkitty samallalailla järjestel-

mään ja ne olisivat mahdollisimman selkeitä, mutta kuitenkin monipuolisilla tiedoilla varustettuja 

(kuva 20) . Näin varaosien löytäminen järjestelmästä olisi nopeaa ja helppoa. 
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Kuva 20. Nimien muuttaminen samankaltaisiksi 

Arrowin yritys antoi varaosien harmonisointiin ohjeet, joiden avulla olisi helpompi tehdä listaa 

varaosista. Varaosalistassa olisi tärkeä näkyä varaosan koodi, nimi, ryhmä, tavararyhmä, valmis-

taja, sijainti ja määrä. Ryhmän ja tavararyhmän ero on siinä, että ryhmä tarkoittaa, mihin ympä-

ristöön varaosa kuuluu, eli onko se esimerkiksi sähkötarvike vai paineilmatarvike. Vuorostaan ta-

vararyhmä kertoo, minkä nimikkeen alle varaosa kuuluu: esimerkiksi magneettiventtiili kuuluu 

venttiileihin. Osa varaosien koodeista oli suoraan otettu Maintista. Uudemmat varaosat täytyi 

laittaa käsin. Jotta tästä listasta saisi luotettavan, piti käydä läpi varaosien fyysinen sijainti. Koska 

kyseessä oli todella laaja kokonaisuus, niin sitä ei tehty projektipäivinä, vaan niiden ulkopuolella. 

Tässä työssä mukana oli lähes koko ajan kunnossapitoasentaja, joka tunsi varaosien käyttökoh-

teet. Ilman kunnossapitoasentajan apua työ olisi ollut lähes mahdoton. Lisäksi kaikki varaosiin 

liittyvät merkinnät tehtiin Exceliin, ei Noviin, koska se oli paljon nopeampaa ja korjaukset oli hel-

pompi tehdä. Vasta lopuksi tiedot siirrettiin Excelistä Noviin. 

Ensimmäisenä oli tärkeä käydä läpi varaosavarastoa ja suhteuttaa sitä sen hetkiseen varaosalis-

taan. Listaa ei ollut päivitetty, sillä vastaan tuli paljon vanhentuneita ja käyttämättömiä varaosia. 

Lisäksi kaikkia uusia varaosia ei ollut merkitty listaan. Samalla kun varaosalistaa käytiin läpi, ke-

rättiin varastosta pois kaikki sellaiset varaosat, jotka oli poistettu käytöstä. Näin saatiin lisää tilaa 

uusille varaosille.  

Järjestelyn aikana muutettiin varaosien koodeja hyllyissä: joissakin tapauksissa numerot eivät kul-

keneet loogisessa järjestyksessä, vaan heitot saattoivat olla suuria. Koodit oli vain lisätty joidenkin 

kohdilla sattumanvaraisesti johonkin tyhjään väliin varaston hyllyssä. Koodit ovat kuitenkin tär-

keitä Novin varaosatiedoissa, koska niiden avulla on helpompi etsiä varaosaa hyllystä. 
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Jokainen varaosa tarkastettiin erikseen läpi. Joillekin varaosille jouduttiin vaihtamaan koodia 

ja/tai siirtämään eri paikkaan hyllyssä, koska näin saatiin laitekohtaiset varaosat lähemmäs toisi-

aan. Laitekohtaisen siirron lisäksi huomioitiin myös varaosan tyyppi, sillä samankaltaiset varaosat 

oli hyvä sijoittaa suhteellisen lähelle toisiaan. Tällöin saatiin hyllystö käytettyä optimaalisesti. 

Kun varaosien järjestely alkoi olemaan hyvällä mallilla fyysisesti, pystyi sen jälkeen paremmin kes-

kittymään varaosien omiin tietoihin Excelissä. Exceliä käytetään tässä sen takia, että tietojen 

muokkaaminen on paljon helpompaa siinä kuin Novissa. Tässä vaiheessa varaosilla oli jo olemassa 

koodi, nimi, laitesijainti ja varaosapaikka. Joillakin oli myös tyyppi, nimiketyyppi ja valmistaja tie-

dossa, koska tiedot olivat tulleet Maintista. Uusilla osilla ei niinkään näitä ollut, vaan vanhemmilla 

yleisesti. Monien kohdalla tietojen laittaminen oli todella helppoa, koska tiedot löytyivät vara-

osasta. Välillä kuitenkin joutui internetistä etsimään tarkempaa tietoa varaosasta. Onneksi suu-

rimmassa osassa varaosista löytyy vähintään tyyppitieto. Ilman sitä näiden varaosien tilaaminen 

olisi todella vaikeata. 

Kun varaosalista alkoi näyttämään selkeämmältä ja lähes kaikissa varaosissa oli tietoja, lista lähe-

tettiin Arrowin henkilöstölle, joka siirsi listan kerralla Novi:iin. Jos lista olisi pitänyt siirtää käsin, 

siirtoaika olisi voinut venyä kuukausiin. 

Lista oli siinä vaiheessa, että sitä pystyy käyttämään tuotannossa, mutta siihen tulee vielä muu-

toksia ja lisäyksiä. Kun lista saa lopullisen muotoonsa, se palvelee yritystä todella hyvin ja turhat 

hankinnat vähenevät. 

7.10 Koulutuspäivät 

Jotta kunnossapitojärjestelmä olisi hyödyllinen yrityksessä, vaatii se henkilöstökoulutuksen. Kou-

lutus antaa pohjan järjestelmän peruskäytölle ja näin ollen virhekäytön määrä vähenee. Myös 

kynnys käyttää järjestelmää alenee. 

Koulutuspäivä oli jaettu kahdelle päivälle, koska henkilöstöä on sen verran paljon yrityksessä ja 

ryhmäkoot olivat pieniä. Lisäksi koulutus kesti ryhmällään muutaman tunnin, paitsi pääkäyttäjillä, 

joilla se oli koko päivän. Koulutuksen pitivät Arrowin henkilöt, jotka olivat myös räätälöineet jär-

jestelmän Sartoriukselle sopivaksi. 
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Ensimmäisenä päivänä koulutus oli kunnossapitoasentajilla, tuotannonasentajilla ja pääkäyttä-

jillä. Asentajat oli jaettu kahteen ryhmään, joissa oli sekä kunnossapitoasentajia että tuotannon-

asentajia. Ensimmäinen ryhmä aloitti 8 aikaan aamusta ja toinen ryhmä 13 aikaan.  

Ensimmäisenä asentajien koulutuksessa käytiin läpi koulutuksen sisältö. Sen jälkeen kokeiltiin, 

miten kirjautuminen onnistuu tietokoneella ja mobiililaitteella. Pieniä ongelmia tuli vastaan, 

koska järjestelmän sivun URL piti kirjoittaa käsin laitteelle. Yleisesti kirjoitusvirheitä tuli mobiili-

laitteilla, mutta mitään kirjautumisongelmia ei esiintynyt. Tämän jälkeen siirryttiin tuotannon-

asentajille tärkeimpään toimintoon: työpyyntöön. Asentajat saivat tehdä testimielessä työpyyn-

töjä, jotta he ymmärtäisivät toiminnan periaatteen. Seuraavaksi siirryttiin osioon, joka on tärkeä 

kunnossapitoasentajalle eli työaikataulu. Siellä kunnossapitoasentaja voi nähdä, mitä töitä tai 

huoltoja on tällä hetkellä ja mitä olisi tulossa. Kunnossapitoasentaja voi valita, mitä töitä näkee, 

koska siellä on sellainen työkalu, jolla voi suodattaa esimerkiksi työntilaa, viantyyppiä ja aikaväliä. 

Tässä osiossa tehtiin ’’valmiiksi’’ työpyynnössä luodut työt. Sitten tutustuttiin laiteluetteloon. 

Sieltä nähdään kaikki laitoksen laitteet ja niiden tiedot, liitetyt varaosat ja huollot. Laitteen tieto-

kentän avaamisessa oli pieniä ongelmia iPhonen kanssa, koska tietokenttä avautui uuteen väli-

lehteen ja iPhone ei antanut avata sitä eston takia, mutta ei myöskään ilmoittanut estosta. Syy 

löytyi iPhonen ilmoitusasetuksista. Asetuksien muutosten jälkeen tämäkin ongelma ratkesi. Tä-

män jälkeen käytiin läpi operaattorihuolto-osio. Siitä on enemmän hyötyä tuotannonasentajille 

kuin kunnossapitoasentajille, koska siinä tehdään tuotannon rutiininomaisia huoltotoimenpiteitä. 

Operaattorihuollossa tehdään järjestelmään määrättyjä toimenpiteitä, ja ne kuitataan sitten teh-

dyiksi. Operaattorihuollon aikana löydetystä viasta tai ongelmasta ilmoitetaan kunnossapidolle 

työpyynnön kautta. Lopuksi käytiin varasto-osio, josta pystyi näkemään laitteiden varaosat ja nii-

den sijainnit. Siellä tehdään myös varaosien otot, saapumiset, inventoinnit ja siirrot. Kouluttaja 

näytti konkreettisesti järjestelmässä, kuinka otot ja saapumiset toimivat. Asentajat eivät itse teh-

neet testikokeiluja, koska järjestelmä oli kuitenkin virallinen ja varaosat olivat oikeasti olemassa. 

Näin vältettiin vääränlaisten tietojen syntyminen järjestelmään. Koulutuksen päätteeksi oli yh-

teenveto koulutuksesta ja keskustelua Novista. Yleisesti asentajat ottivat kunnossapitojärjestel-

män hyvin vastaan, mutta pitää kuitenkin muistaa, että vasta kuukausien käytön jälkeen voidaan 

keskustella siitä, onko uusi järjestelmä hyvä suhteessa vanhaan.  

Seuraavana päivänä oli toimihenkilöiden koulutuspäivä aamusta. Koulutus oli hyvin samankaltai-

nen kuin asentajilla, mutta painopiste oli enemmän töiden ja huoltojen seurannassa. Kirjautumi-

sissa ei ollut minkäänlaista ongelmia ja kaikki, jotka käyttivät mobiililaitetta, pääsivät ongelmitta 

sisään. Työpyyntöjen harjoittelussa luotiin muutamia töitä, joiden avulla toimihenkilö ymmärsi 
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sen periaatteen. Työaikataulun perehtymiseen kuului töiden määrän, aikataulujen ja huoltova-

rauksien seuranta. Operaattorihuoltoa käytiin läpi hieman eri lailla kuin asentajien kanssa, koska 

toimihenkilön tehtävänä on luoda operaattorihuoltoja. Pientä keskustelua tuli siitä, että jos on-

gelma havaitaan tarkastuksen yhteydessä, miten se näkyy siitä saadussa raportissa. Tässä vai-

heessa sen näkyminen oli vielä suppea, mutta siihen luvattiin muutosta. Varasto-osion läpikäymi-

sessä oli tärkeintä sen perustoiminnan ymmärtäminen. Viimeisenä osiona koulutuksessa toimi-

henkilöille oli raportit. Toimihenkilö pystyy valitsemaan raportin, vaihtamaan aikaväliä ja tuo-

maan raportin Exceliin. Päivän lopuksi oli keskustelua siitä, millaiselta järjestelmä tuntui. Mitään 

suurempaa vastustusta ei ollut, mutta kuten asentajien kohdalla todettiin, vasta pidemmän ajan 

kuluttua voidaan arvioida järjestelmää paremmin. 
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8 Järjestelmän ylläpitäminen tulevaisuudessa 

Järjestelmän kehittäminen jatkuu vielä projektien ja koulutuksien jälkeenkin. Tietokanta muok-

kautuu sen mukaan, kun yritykseen tulee lisää laitteita. Varsinkin varaosalista on vielä kesken ja 

se tulee vielä muuttumaan laajennuksen takia. Varaston fyysiselle sijainnille voi tulla vielä muu-

toksia, joten muutokset olisi hyvä tehdä sekä Noviin että Excel-taulukkoon. Tietojen laitto Exceliin 

on nopeampi, ja sieltä voidaan siirrättää tiedot Noviin käsin tai sitten koko lista Arrowin kautta. 

Näin ollen suhteellisen tiivis yhteistyö jatkuu yrityksen kanssa. Yhteydenotot perustuvat yleensä 

ongelmatapauksiin tai suurempien tietomäärien siirtoon. Tulevaisuudessa Noviin tulee mahdolli-

suus siirtää tiedot suoraan Excelistä. 

Kunnossapitoinsinööri vastaa järjestelmän perustoiminnasta ja korjaa sellaisia ongelmia, joihin 

hänellä on oikeuksia ja on yhteyksissä vaikeimmissa tapauksissa Arrowiin. Hän myös määrittää 

uusille työntekijöille tunnukset ja oikeudet Noviin. Yhdestä kunnossapitoasentajasta tulee varas-

tosta vastaava henkilö, joka vastaa varaosien oikeellisuudesta. Näin saadaan pysymään varasto 

kontrollissa.   

Järjestelmä ei ole ollut täysin ongelmaton käyttöönoton jälkeen. Työaikataulussa ajat ovat skaa-

lautuneet välillä turhankin laajalle järjestelmän omasta toimesta (skaalausväli saattoi olla vuo-

desta 1700 vuoteen 9999). Tämä ongelma on kuitenkin korjattu. Toinen vika sijoittui varasto puo-

lelle: kun sieltä poistettiin tyhjät kohdat, varaosan nimi ja tiedot eivät olleet enää samoja kuin 

varaosakortissa. Esimerkiksi jos laitteen nimi oli vaikkapa magneettiventtiili, niin se saattoi olla 

induktiivinen anturi. Syy saattoi johtua poistoista ja siirsi näin toisen varaosan tiedot eri kohtaan. 

Tämäkin ongelma korjautui muutamassa päivässä Arrowin toimesta. Kolmas ongelma sijoittuu 

raportteihin. Epäkäytettävyydessä jotkut luvut ovat negatiivisia ja jotkut todella suuria (puhutaan 

tuhansista, vaikka sen ei pitäisi olla vielä mahdollista tässä vaiheessa). Osa näyttää todennäköi-

sesti oikein, mutta nämä vääränlaiset luvut heikentävät epäkäytettävyyden raporttien luotetta-

vuutta. 
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9 Yhteenveto ja pohdinta 

Vaikka projektissa tehtiin kaikki mahdollinen, että kunnossapitojärjestelmä olisi hyvä ja toimiva, 

viat löytyvät parhaiten käytön aikana. Jotkin suunnitellut toiminnot tuntuivat hyvältä projektin 

aikana, mutta myöhemmin käytössä ne eivät toimineet toivotulla tavalla. Kuitenkin, jos sitä käy-

tetään aktiivisesti, se muokkautuu yritykselle sopivaksi mahdollisimman ajallaan.  

Novi on paljon toimivampi kuin Maint. Helppokäyttöisyys näkyy jo alkuvalikossa, sillä kaikki löytyy 

suoraan silmien edestä, eikä tarvitse yrittää etsiä palkkien takaa. Käyttäjät ovat ottaneet järjes-

telmän hyvin haltuun. Jotkin ratkaisut saattavat hieman hämmentää ja ärsyttää, mutta yleensä 

nämä ratkaisut auttavat saamaan selkeämpiä raportteja ja pitämään työn tilaajilla kynnyksen al-

haalla työpyyntöjen suhteen.  

Yhteistunnukset ovat lisänneet työpyyntöjen määrää, mikä on todella hieno asia. Muutenkin 

työpyynnön selkeyden ansioista sitä on käytetty enemmän töiden suhteen.  

Nykyisellään mobiilin selainversio ei ole vielä oikein hyvä, sillä sitä joutuu suurentamaan tai pie-

nentämään jatkuvasti. Tämän takia järjestelmän käyttö on hidasta mobiileilla. Isommat toimen-

piteen järjestelmässä tehdään tietokoneella. Tableteissa se toimii kuitenkin hyvin, joten niitä on-

kin hankittu lisää.  

Kokonaisuutta ajatellen Novi on hyvä työkalu kunnossapidossa, mutta se vaati vielä kehittämistä. 

Sartoriuksen Kajaanin kokoisessa tehtaassa järjestelmä toimii hyvin. Mutta jos siirrytään merkit-

tävästi suurempaan yritykseen, jotkin toiminnot, kuten varaosien hallinnointi, vaatisivat kehi-

tystä. Tällä hetkellä varastopaikat ovat käsin kirjoitettavissa ja niitä ei voida muokata yhtenä ko-

konaisuutena, jolloin isoissa varaosamäärissä siirtely on todella hidasta.  

Projekti toi hyvää kokemusta siitä, millainen kokonaisuus on kunnossapitojärjestelmän päivittä-

minen. Niitä tehdään yleensä harvoin, joten niihin mukaan pääseminen on todella tärkeää, var-

sinkin konetekniikan alan opiskelijalle. Vaikka koulussa käydään tähän liittyen teoriaa, ei se korvaa 

sitä tietoa, mitä pääsee kokemaan paikan päällä. Kuitenkin teoria antaa hyvän pohjan ja sen avulla 

on jo hieman mukana, mistä on kyse. Näin oppiminen käytännössä helpottuu ja nopeutuu. 
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