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VÄHÄNEN, MIKKO: 
Criticality Classification of Mechanical Devices of a Paper Machine and Clarifica-
tion of Advance Maintenance Status 
  
Bachelor's thesis 48 pages, appendices 6 pages 
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The purpose of this thesis was to make a criticality classification for the mechan-
ical devices of Paper Machine 1 at the Sappi Kirkiniemi factory in Lohja. The area 
under consideration was the mechanical equipment of the pulp and base paper 
machines in the Paper Machine 1 unit. This study was a survey of the number of 
critical devices in the factory area and their criticality, as well as the current state 
of advance maintenance. The thesis was done as a part of a broader Overall 
Machine Efficiency project, which aims to improve the reliability of the Paper Ma-
chine 1 line and the long-term plan. 
 
An explanation of the advance maintenance situation was made for 949 devices. 
Criticality rating was made for 303 devices. Criticality classification was done us-
ing the method of loss of production as defined in the PSK 6800 standard. The 
findings were presented in Excel tables. All mechanical devices for mechanical 
pulp and base paper manufacturing and their advance maintenance status were 
also listed. Device-specific criticality index was calculated as described in the 
PSK 6800 standard. A total of 104 critical devices were found in the area, and 66 
were near the limit. As a result of the criticality classification, the devices of Paper 
Machine 1 were arranged according to their criticality.  
 
The results of the thesis are utilized in work planning and advance maintenance 
work. The results of this work also show the equipment failure interval and service 
history. In the future this criticality classification will help the work planner who 
can take advantage of the results found in the Excel tables. Some of the devices 
classified as critical lacked preventive maintenance. For these devices, it is ad-
visable to carry out pre-maintenance planning as their degradation is connected 
to loss of production. In addition, for all 104 devices that exceeded the limit value, 
it is advisable to review the contents of the advance maintenance plan. This will 
determine the quality of existing advance maintenance.  
 
This thesis supports the goal of reducing interferences in Paper Machine 1. This 
work was done to find equipment that lacked preventive maintenance. The re-
sulting Excel tables can also be used to update the long-term plan. Both of these 
support the reduction of interference. In this thesis all pre-defined goals were 
achieved. 
 

Key words: mechanical devices, maintenance, criticality classification, advance 
maintenance, dependability 
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LYHENTEET JA TERMIT 
 

 

Kuuntelija Kunnossapidon työntekijä, jonka tehtävänä on mitata ja 

analysoida laitteita sekä löytää alkavat vauriot ajoissa 

OME Overall Machine Effciency eli koko linjan tuotantotehok-

kuus 

PDCA Plan, Do, Check, Act eli suunnittele, toteuta, tarkista ja 

kehitä 

Pituusleukkuri Pituusleikkurin päätehtävät ovat pituusleikkaus ja rullan 

muodostus 

PK Paperikone 

PSK Prosessiteollisuuden standardisoimiskerhon 

PTS Pitkän tähtäimen suunnitelma 

SAP Toiminnanohjausjärjestelmä 

Seisokki Tila, jolloin kohde ei ole käytössä ja voidaan suorittaa 

kunnossapidon toimenpiteitä  

SFS  Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 

Superkalanteri Superkalanteri on pystysuuntainen telapino, jossa on 

vuorotellen kuitu- ja metallipintaisia teloja 

Tela Tela on rullan- tai sylinterinmuotoinen koneen kompo-

nentti. Telat ovat yksi paperikoneen kalleimpia yksittäi-

siä komponentteja 

Viira Verkkomainen luja kangas 
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1 JOHDANTO 
 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä kriittisyysluokittelu Paperikone 1:n 

mekaanisille laitteille. Tarkasteltavana alueena on PK1:n konemassan ja pohja-

paperin valmistuksen alueella olevat laitteet. Kriittisyysluokittelun lisäksi tarkas-

tellaan alueen mekaanisten laitteiden ennakkohuollon tilannetta. Opinnäytetyö 

tehdään yhteistyössä Sappi Kirkniemen kanssa ja opinnäytetyö on toiminnalli-

nen. 

 

Opinnäytetyön teoreettisena pohjana käytetään kunnossapidon kirjallisuutta, 

Sappin tietokantaa, verkkolähteitä sekä haastatteluita. Lähteenä käytetään laa-

jalti myös PSK-standardeja. Teoriaa hyödynnetään kriittisyysluokittelussa ja en-

nakkohuoltokierrosten suunnittelussa. Opinnäytetyö on selvitys alueen kriittisten 

laitteiden määrästä ja niiden kriittisyydestä sekä ennakkohuollon tämän hetki-

sestä tilanteesta. Opinnäytetyö on tehty osana laajempaa OME- projektia (Ove-

rall Machine Efficiency), jolla tähdätään parantamaan PK1-linjan käyttövarmuutta 

ja pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Tällä hetkellä PK1-linjan käyttövarmuus ei ole 

tavoitteessaan. 

 

Opinnäytetyön tuloksia hyödynnetään työnsuunnittelussa ja alueella toimivien lai-

tosmiehien ennakkohuoltotyöskentelyssä. Myös muut alueen työntekijät hyötyvät 

kriittisten laitteiden listasta, koska siitä ilmenee, mitkä laitteet on määritelty kriitti-

siksi tuotantolinjan toiminnan kannalta. Työn tuloksissa selviää myös laitteiden 

vikaantumisväli ja huoltohistoria. 
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2 SAPPI 
 

 

Sappi eli South African Pulp and Paper Industries (logo kuvassa 1) on perustettu 

Etelä-Afrikassa vuonna 1936, ja sen pääkonttori sijaitsee Johannesburgissa. 

Sappi on maailmanlaajuinen yritys, joka keskittyy tarjoamaan asiakkailleen yli 

150 maahan paperiteollisuuden tuotteita. (Sappi n.d.a; Sappi n.d.b)  

 

 
KUVA 1. Sappin logo (Sappi. n.d.a.) 

 

 

2.1 Sappin toiminta 
 

Sappilla on yli 12 500 työntekijää yli 35 maassa ja valmistustoimintaa kolmella 

mantereella. Sappilla on kymmenen tehdasta Länsi-Euroopassa, kolme Yhdys-

valloissa ja neljä Etelä-Afrikassa. Toimipaikkojen sijainnit on esitetty kuvassa 2. 

Tehtaat tuottavat vuodessa noin 5,7 miljoonaa tonnia paperia, 2,3 miljoonaa ton-

nia paperimassaa ja 1,4 miljoonaa tonnia liukenevaa puumassaa. (Sappi n.d.c) 

 

 
KUVA 2. Sappin toiminta maailmalla (Sappi n.d.c) 
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2.2 Sappi Kirkniemi 
 

Kirkniemen tehdas valmistaa tehokkaasti ympäristöä kunnioittaen laadukkaita 

päällystettyjä papereita heatset offset -menetelmällä. Kirkniemen tehdas sijaitsee 

Etelä-Suomen suurimman järven, Lohjanjärven, rannalla Läntisellä Uudella-

maalla noin 70 km Helsingistä länteen (kuva 3). (Sappi Kirkniemi 2015, 4; Sappi 

n.d.d) 

 

 
KUVA 3. Sappi Kirkniemen tehdas (Sappi Kirkniemi Mill 2019, 27). 

 

Kirkniemen tehtaalla työskentelee noin 550 paperialan ammattilaista tuotannon-

tehtävistä aina tuotannon tuotekehitykseen asti (Sappi n.d.d). Kirkniemessä on 

kolme paperikonetta, massaosasto, oma voimalaitos sekä jätevedenpuhdistamo 

(kuva 4). 

 

 
KUVA 4. Sappi Kirkniemen tehdas (Sappi Kirkniemi Mill 2019, 28) 
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Kirkniemen tehdas on osa Sappi Europea. Kirkniemen tehdas tuottaa vuosittain 

toisiksi eniten paperia Sappin Euroopan tehtaista, kuten kuvasta 5 voidaan 

nähdä. Kirkniemen kolme paperikonetta tuottaa vuosittain 750 000 tonnia korkea-

laatuisia Galerie-papereita, joita käytetään muun muassa mainospainotuotteissa 

ympäri maailmaa. Kirkniemen tuotannosta viedään yli 90% ulkomaille. (Sappi 

n.d.d) 

 

 
KUVA 5. Sappi Europen toiminta (Sappi Kirkniemi Mill 2019, 15) 

 

Kirkniemen ensimmäinen paperikonelinja, PK1, valmistui vuonna 1966, mikä oli 

Lohjalle ja koko Suomelle merkittävä asia. Vuonna 1972 tehtaalle perustettiin toi-

nen paperikonelinja PK2. Viimeisin paperikonelinja PK3 rakennettiin vuonna 

1996, ja se on kooltaan sekä kapasiteetiltään tehtaan suurin paperikonelinja. Pa-

perikoneille on tehty huomattavia investointeja vuosien varrella, ja suurimmat uu-

sinnat ovat tehty vuosina 1982, 1989 ja 1994 (kuva 6). Kappaleessa kolme sy-

vennytään lisää PK1:n historiaan ja uusintoihin. 
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KUVA 6.  Paperikoneiden tekniset tiedot (Sappi Kirkniemi Mill 2019, 34) 

 

 

2.2.1 Kirkniemen tuotantoprosessi 
 

 
KUVA 7. Tuotantoprosessi (Sappi Kirkniemi 2015, 5) 

 

Kirkniemen tehtaalla on massanvalmistusosasto ja kolme paperikonelinjaa. Mas-

saosastolla valmistetaan paperikoneille tarvittava hioke- ja hierremassa. Hierre-

massan valmistuksessa puut kuoritaan ensin kuorimarummussa. Puista irronnut 

kuori poltetaan Kirkniemen omalla voimalaitoksella, josta saadaan tehtaan käyt-

töön sähköä ja lämpöä. Massaosastolla hiotaan puut, jotta puun kuidut irtoavat 

toisistaan. Massan valkaisemiseen käytetään vetyperoksidia tai ditioniittia. (Sappi 

Kirkniemi 2015, 5) 

 

Paperia valmistaessa erilaiset massat sekoitetaan halutussa suhteessa, minkä 

jälkeen seokseen lisätään tarvittavia täyteaineita sekä apuaineita. Seoksessa on 

vettä yli 99 %. Paperiradasta poistuu vettä, kun massaseos levitetään tasaisesti 
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viiralle eli vettä läpäisevälle muovikankaalle. Tämän jälkeen paperikoneen puris-

tinosan huopien ja telojen välissä puristetaan märkää paperirainaa, minkä jälkeen 

paperissa on vielä kosteutta yli 50%. Seuraavaksi vettä haihdutetaan kuivatus-

osalla höyryllä lämmitettävien kuivatussylintereiden avulla. Kuivatuksessa vesi-

höyry johdetaan ulos ja käytetty lämpö otetaan talteen. Tässä vaiheessa paperi-

kuitujen välille muodostuu lujat sidokset. (Sappi Kirkniemi 2015, 5) 

 

Päällystysvaiheessa paperin pintaan levitetään päällystyspastaa. Päällystyspas-

tan kuivaamiseen käytetään lämpösäteilyä, ilmapuhallusta sekä kuivatussylinte-

reitä. Jälkikäsittelyssä matta- tai kiillotuskalantereilla silotetaan ja kiillotetaan pa-

perin pinta. Näin päällystetty paperi saa sopivat pinta- ja painatusominaisuudet. 

Prosessin jälkeen paperin loppukosteudeksi jää noin 4%. Seuraavaksi pituusleik-

kauksessa konerulla leikataan pienemmiksi asiakasrulliksi. Pakkaamo suojaa rul-

lat kestämään koko kuljetusketjun tehtaalta asiakkaan varastoon. (Sappi Kirk-

niemi 2015, 5) 
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3 PAPERIKONE 1 
 

 

Kirkniemen ensimmäinen paperikonelinja PK1 on rakennettu vuonna 1966. Pa-

perikoneen lisäksi linjaan kuuluu kolme superkalanteria, pituusleikkuri ja pak-

kaamo, joihin on tehty useita uudistuksia. Vuosien varrella paperikoneelle on 

tehty muutamia merkittäviä uudistustukia, joilla ollaan saatu muokattua paperiko-

netta niin, että pystytään tekemään uusia paperilajeja. PK1:n käyttää oman mas-

saosaston tekemää massaa. Massaosasto valmistaa PK1:lle hierrettä ja hioketta 

sekä näiden lisäksi paperikone käyttää myös sellua. (Nieminen 2019) Kuvasta 8 

nähdään Paperikone 1:n konemassan ja pohjapaprin valmistuksen telakaavio. 

 

 
KUVA 8. PK1:n konemassan ja pohjapaperin valmistuksen alueen telakaavio 

(SAP) 

 

PK1:llä tuotettiin ensimmäiset 16 vuotta sanomalehtipaperia. Vuonna 1982 

PK1:lle tehtiin investointeja ja asennettiin kaksoisviira sekä uusi puristinosa. Kak-

soisviiran asennuksen ansiosta paperirainasta saatiin symmetrisempää. Uusin-

nan avulla aloitettiin tuottamaan WSOP-paperia eli päällystämätöntä offsetpai-

nettavaa aikakausilehtipaperia, jota tuotettiin 12 vuotta. Vuonna 1994 investoitiin 

ja asennettiin Online päällystysasemat ja alettiin tehdä päällystettyä paperia (fil-

mipäällystetty paperi). (Nieminen 2019) 

 

Nykyisin PK1:llä tuotetaan kertapäällystettyä Galerie Lite eli kevyesti päällystet-

tyä aikakausilehtipaperia, mitä käytetään esimerkiksi katalogeihin ja mainosleh-

tiin. Paperin neliömassa-alue on 35 - 50 g/m2. PK1:n kapasiteetti on 185 000 ton-

nia vuodessa. PK1:n viiran leveys 7,15 m ja kiinnirullaimen radan leveys 6,48 m. 

Paperikoneen rakenteellinen nopeus kiinnirullaimella on 1300 m/min. (Nieminen 

2019) 
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PK1:llä työskentelee päivittäin noin 23 työntekijää. Tuotannon toimihenkilöinä pa-

perikonelinjalla työskentelee käyttöpäällikkö, käyttöinsinööri, paperikoneen päi-

vämestari, jälkikäsittelyn päivämestari sekä vuoromestari. Tuotannossa työsken-

telee 12 henkilöä eri tehtävissä viidessä vuorossa, joista varsinaisella paperiko-

neella työskentelee 5 henkilöä. (Nieminen 2019) 

 

PK1:n kunnossapidossa työskentelee kaksi toimihenkilöä, mekaanisenkunnos-

sapidon työnjohtaja sekä sähköautomaatio työnjohtaja. Kunnossapidossa työs-

kentelee myös kaksi asentajaa ja kolme sähköasentajaa. Koko tehtaan osalta 

toimintaa tukee myös keskuskorjaamo, missä työskentelee yksi toimihenkilö ja 

kymmenen asentajaa. Tehtaalla on myös vuorokorjaus, missä työskentelee vuo-

rossa yksi mekaaninen asentaja ja kaksi automaatioasentajaa. (Nieminen 2019) 
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4 KUNNOSSAPITO 
 

 

Kunnossapito voidaan määritellä useilla eri tavoilla. Järviö & Lehtiö (2012, 17-18) 

määrittävät kunnossapidon SFS ja PSK standardien avulla seuraavasti:  

 

SFS-EN 13306:2010 -standardi: 
 
Kunnossapito 
 
Kaikki koneen elinjakson aikaiset tekniset, hallinnolliset ja liikkeen-
johdolliset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on ylläpitää tai palaut-
taa koneen toimintakyky sellaiseksi, että kone pystyy suorittamaan 
halutun toiminnon.  
 
PSK 6201:2011 määrittelee kunnossapidon seuraavasti: 
 
Kunnossapito on kaikkien niiden teknisten, hallinnollisten ja johtami-
seen liittyvien toimenpiteiden kokonaisuus, joiden tarkoituksena on 
säilyttää kohde tilassa tai palauttaa se tilaan, jossa se pystyy suorit-
tamaan vaaditun toiminnon sen koko elinjakson aikana. (Järviö & 
Lehtiö 2012, 17-18) 

 

Kunnossapito mielletään usein olevan pelkästään vikojen korjausta. Tämä ym-

märrys on nykyisin aivan liian suppea. Kunnossapitoon toki kuuluu rikkoutunei-

den laitteiden ja komponenttien korjaaminen, mutta se ei ole kunnossapidon pää-

tarkoitus. Nimensä mukaan kunnossapito onkin enemmän laitteen käyttöominai-

suuden tuottokyvyn ylläpitämistä, sen säätämistä ja säilyttämistä. Koneet on han-

kittu yritykselle tekemään jotakin haluttua tehtävää. Tämän tehtävän ylläpitämi-

nen on juuri se, minkä varmistamista kunnossapidon työntekijöiltä odotetaan. 

Kunnossapito ei myöskään ole nykyään pelkkä kustannus, vaan tärkeä tuotanto-

tekijä. Sen avulla pystytään varmistamaan tuotantolaitoksen kilpailukyky. (Järviö, 

Piispa, Parantainen, & Åström 2007, 12-13; Mikkonen 2009, 25) 

 

Järviö ym. (2007, 13) määrittelevät kunnossapitoon kuuluviksi myös seuraavat 

asiat:  

 

• laitteen toimintakunnon ylläpitäminen (koneen ei anneta huonon-
tua ja/tai hajota) 

• laitteen käytön turvallisuus 
• laitteen laaduntuottokyky 
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• laitteen elinjakson hallinta (jäljellä olevan elinjakson määrittämi-
nen) 

• oikeiden käyttöolosuhteiden noudattaminen 
• palauttaminen alkuperäiseen kuntoon 
• koneen modernisointi 
• suunnitteluheikkouksien korjaaminen 
• käyttö ja kunnossapitotaitojen kehittäminen (Järviö ym. 2007 12-

13) 
 

 

4.1 Kunnossapitolajit 
 

Kunnossapitolajit esitetään SFS ja PSK standardeissa hieman eri näkökulmista. 

SFS-EN 13306 jakaa toimenpiteet vian havaitsemisen mukaan. Ehkäisevä kun-

nossapito sisältää toimenpiteet, joita suoritetaan ennen kuin vika pysäyttää lait-

teen toiminnan. (Järviö ym. 2007 47) SFS -standardin jako on esitetty kuvassa 9 

ja kunnossapitolajit taulukossa 1. 

 

 
KUVA 9. Kunnossapitolajit SFS-EN 13306 mukaan (Järviö ym. 2007, 47) 
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TAULUKKO 1. Kunnossapitolajit SFS-EN 13306:n mukaan (Järviö & Lehtiö 

2012, 53) 

Kunnossapitolajit  Kuvaus 

Ehkäisevä kunnossapito 

Määrätyin välein tai suunniteltujen kriteerien täyt-
tyessä suoritettu kunnossapito, jolla pienenne-
tään vikaantumisen todennäköisyyttä tai kohteen 
toiminnan heikkenemistä 

Jaksotettu kunnostaminen 

Ehkäisevää kunnossapitoa, joka tehdään ennalta 
määritettyjen aikajaksojen tai käytön määrän mu-
kaan, mutta ilman edeltävää toimintakunnon tut-
kimista 

Kuntoon perustuva kun-
nossapito 

Ehkäisevää kunnossapitoa, johon sisältyy kun-
nonvalvontaa ja/tai tarkastamista ja/tai testausta, 
tulosten analysointi sekä näiden synnyttämä 
kunnossapito 

Korjaava kunnossapito 
Kunnossapitoa, jota tehdään vian havaitsemisen 
jälkeen tavoitteena saattaa kohde tilaan, jossa 
se voi toteuttaa vaaditun toiminnon 

Siirretty kunnossapito 
Korjaavaa kunnossapitoa, jota ei suoriteta välit-
tömästi vian havaitsemisen jälkeen, vaan viiväs-
tetään annettujen ohjeiden mukaisesti 

Välitön kunnossapito 
Korjaavaa kunnossapitoa, joka suoritetaan heti 
vian havaitsemisen jälkeen, jotta vältyttäisiin 
kohtuuttomilta seurauksilta 

 

PSK 7501 -standardissa tarkkaillaan asioita hieman eri näkökulmasta kuin 

SFS:ssä. Kuvasta 10 nähdään, että kunnossapito jaetaan kahteen osaan. Suun-

niteltuun ja suunnittelemattomaan kunnossapitoon. (Järviö & Lehtiö 2012, 46-47)  

 

 
KUVA 10. Kunnossapitolajit PSK 7501 mukaan (PSK 7501 2010, 32) 
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TAULUKKO 2. Kunnossapitolajit PSK 6201 mukaan (Mikkonen 2009, 97) 

Kunnossapitolajit  Kuvaus 

Ehkäisevä kunnossapito  

Ehkäisevällä kunnossapidolla pidetään yllä koh-
teen käyttöominaisuuksia, palautetaan heikenty-
nyt toimintakyky ennen vian syntymistä tai este-
tään vaurion syntyminen 

Jaksotettu kunnossapito 

Ehkäisevän kunnossapidon toimenpide, joka teh-
dään suunnitelluin jaksotuksin esimerkiksi käyt-
tötuntien, kalenteriajan, tuotantomäärän tai ener-
gian käytön mukaisesti. 

Kunnonvalvonta 

Kunnon valvonnalla määritellään kohteen toimin-
takunnon nykytila ja arvioidaan sen kehittyminen 
mahdollisen vikaantumis-, huolto- ja korjausajan-
kohdan määrittämiseksi. Kunnonvalvonnan toi-
menpiteitä ovat aistein sekä mittalaittein tapahtu-
vat tarkastukset ja valvonta sekä mittaustulosten 
analysointi. Kunnonvalvonta tuottaa lähtötietoja 
ehkäisevän kunnossapidon ja korjauksen suun-
nitteluun. 

Kuntoon perustuva suun-
niteltu korjaus 

Kunnonvalvonnalla, aistinvaraisesti ja tarkastus-
toiminnalla havaittujen kohteiden suunniteltu kor-
jaus, kohteita ei havaita, niitä esim. tarkkaillaan, 
viat havaitaan 

Kunnostaminen Kuluneen tai vaurioituneen käytöstä pois otetun 
kohteen palauttaminen käyttökuntoon 

Parantava kunnossapito 
Parantavan kunnossapidon tarkoituksena on pa-
rantaa kohteen luotettavuutta ja/tai kunnossapi-
dettävyyttä muuttamatta kohteen toimintoa. 

Häiriökorjaukset 
Häiriökorjauksella palautetaan vikaantunut 
kohde toimintakuntoon ja käyttöturvallisuudel-
taan alkuperäiseen tilaansa 

Välitön häiriökorjaus 

Välitön korjaus suoritetaan heti vian havaitsemi-
sen jälkeen, jotta voidaan palauttaa toiminta-
kunto tai rajoittaa vian aiheuttamat seuraukset 
hyväksytylle tasolle 

Siirretty häiriökorjaus 

Korjaus, jota ei suoriteta välittömästi vian havait-
semisen jälkeen, vaan se on siirretty tehtäväksi 
kohteen, tuotannon tai organisaation tilan sal-
liessa 

 

Taulukoista 1 ja 2 nähdään SFS ja PSK standardien kunnossapitolajien määritel-

mät. Samalla siitä voidaan nähdä, että eri standardeissa kuvataan samat asiat 

vähän eri sanoin. Näiden taulukoiden avulla saa hyvän kuvan kunnossapitola-

jeista ja ymmärtää paremmin kuvien 9 ja 10 toimintamallit. Näitä kunnossapitola-

jeja käytetään päivittäin ympäri maailmaa kunnossapidon työtehtävissä. Sappi 

Kirkniemen tehtaan kunnossapitostrategia pohjautuu ehkäisevään kunnossapi-

toon. 
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4.2 Käyttövarmuus 
 

Kunnossapidon onnistumista voidaan mitata käyttövarmuudella, jonka mittari 

käytettävyys on. Käyttövarmuudella tarkoitetaan tuotantolinjan, laitteen tai yksit-

täisen komponentin kykyä toimia halutulla suorituskyvyllä vaaditun ajan. Käyttö-

varmuus jakaantuu kolmeen osatekijään: toimintavarmuuteen, kunnossapidettä-

vyyteen ja kunnossapitovarmuuteen, kuten kuvasta 11 nähdään. (Knowpap 

2019) 

 

 
KUVA 11. Käyttövarmuus jakaantuu kolmeen osatekijään (Knowpap 2019) 

 

Toimintavarmuudella tarkoitetaan kohteen kykyä suorittaa sille vaaditut toiminnot 

tietyllä aikavälillä määrätyissä olosuhteissa. Toimintavarmuudella voidaan kuvata 

laitetta sillä, kuinka luotettava se on tai kuinka herkkä se on vikaantumaan. 

(Knowpap 2019) 

 

Kunnossapidettävyydellä tarkoitetaan kohteen kykyä olla palautettavissa tilaan, 

jossa se toimii oikein määrätyissä olosuhteissa. Kunnossapidettävyydellä voi-

daan kuvata sitä, kuinka helppoa tai vaikeaa kohde on korjata. (Knowpap 2019) 

 

Kunnossapitovarmuudella tarkoitetaan organisaation kykyä suorittaa kohteen toi-

mintakuntoon palauttamiseksi vaaditut tehtävät. Vaadittu tehtävä suoritetaan 

käyttäen oikeita välineitä ja työkaluja. Kunnossapitovarmuuden seurantana käy-

tetään keskimääräistä odotusaikaa. (Knowpap 2019) 
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4.3 PK1:n käyttövarmuus 
  

Sappi Kirkniemen tehtaan PK1:n mekaanisten häiriöiden prosentti ei ole halutulla 

tasolla, ja tämän työn tarkoitus on auttaa vähentämään mekaanisten häiriöiden 

määrää kriittisyysluokittelun avulla. SAP-toiminnanohjausjärjestelmän ennakko-

huoltosuunnitelma on myös paikoittain puutteellinen. Työn aikana löytyi laitteita, 

joille ei oltu suunniteltu ennakkohuoltoa ollenkaan. Kriittisten laitteiden löytämi-

nen ja niiden ennakkohuollon tarkastaminen ja päivittäminen parantavat PK1:n 

käyttövarmuutta. 

 

Häiriöistä on viikkotasoinen seuranta, mihin listataan kaikki häiriöt. PK1:n tavoit-

teena on < 1,2 häiriöprosentti, mutta tavoiteprosenttiin ei olla päästy viime vuo-

sina. Aina kun PK1 pysähtyy, merkitään pysähdyksen aika ylös Excel-tauluk-

koon. Kaikista yli kolmen tunnin paperikoneen pysäyttäneistä häiriöistä tehdään 

PDCA (kuva 12) mukainen juurisyyanalyysi. 

 

  
KUVA 12. PDCA eli suunnittele, toteuta, tarkista ja kehitä (Mikkonen 2009, 23) 

 

PDCA-juurisyyanalyysin tekemisellä pyritään vähentämään vastaavien häiriöi-

den syntymistä. Käsittelemällä häiriö alueen työntekijöiden kanssa pyritään jaka-

maan tietoa häiriöstä, ettei vastaavia pääsisi syntymään jatkossa. Tarvittaessa 

lisätään laitteelle tai laiteryhmille uusia toimenpiteitä häiriön estämiseksi, esimer-

kiksi ennakkohuoltoa. 
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4.4 Kunnossapito Kirkniemessä 
 

Vuosittain Sappi Kirkniemen johto määrittää tavoitteet kunnossapidon strategi-

alle, töiden resursoinnille ja kunnossapitokustannuksille. Tavoitteita seurataan 

vuositasolla ja tärkeimmät seurannan kohteet ovat turvallisuus, konelinjakohtai-

set häiriöt sekä kunnossapitokustannukset. (Sappi 2018a, 1) 

 

Sappi Kirkniemen huoltostrategia perustuu ehkäisevään kunnossapitoon. Perus-

kunnostuksilla, ennakkohuolloilla sekä määräaikaishuolloilla luodaan edellytyk-

set laitteiden käyttävyydelle ja pidennetään laitteiden elinkaarta. Päivittäinen lai-

tosmiestoiminta ennakoi ja poistaa alkavat häiriöt. Kunnonvalvonnalla ja sen yh-

teydessä tehtävillä tarkastuksilla pyritään etsimään kriittiset vikaantumiset mah-

dollisimman aikaisessa vaiheessa. Mikäli havaitaan poikkeumia, suoritetaan kor-

jaus välittömästi tai luodaan työtilaus ja merkitään se esimerkiksi seisokkityöksi. 

Operatiivisessa toiminnassa käytetään SAP-toiminnanohjausjärjestelmää. 

(Sappi 2018a, 2-3) 

 

Sappi Kirkniemen kunnossapito rakentuu omasta kunnossapitohenkilöstöstä ja 

eri osa-alueilla voimassa olevista toimittajasopimuksista. Työhuipuissa ja erikois-

osaamisen tarpeissa käytetään myös ulkoisia palveluita. Työkuorman järkevän 

hallinnan puitteissa sisäistä henkilöstöä siirretään tarvittaessa alueelta toiselle. 

(Sappi 2018a, 2) 
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5 EHKÄISEVÄ KUNNOSSAPITO 
 

 

Ehkäisevä kunnossapito määritellään standardeissa eri sanoilla. Ehkäisevä kun-

nossapito esitetään Järviön & Lehtiön teoksessa (2012, 95) SFS ja PSK standar-

dien avulla seuraavasti: 

 

Ehkäisevän kunnossapidon keinoin toteutettuna määrätyin välein tai 
suunniteltujen kriteerien täyttyessä pienennetään vikaantumisen 
mahdollisuutta tai kohteen toiminnan heikkenemistä (SFS-
EN13306:2010) 
 
Ehkäisevällä kunnossapidolla pidetään yllä kohteen käyttöominai-
suuksia, palautetaan heikentynyt toimintakyky ennen vian synty-
mistä tai estetään vaurion syntyminen (PSK 6201:2011). (Järviö & 
Lehtiö 2012, 95) 

 

Ehkäisevä kunnossapito on siis pääsäännöllisesti suunniteltua säännöllistä toi-

mintaa, jossa tarkkaillaan ja havainnoidaan vikaantumisen aiheuttavien syitä ja 

olosuhteita. Tämän lisäksi tehdään muun muassa voiteluhuoltoa, koneen raken-

teen ylläpitoa eli liitosten kireyksien tarkastuksia ja osien linjauksia sekä koneen 

toimintaympäristön siistimistä. Ehkäisevän kunnossapidon voidaan sanoa koos-

tuvan neljästä elementistä: toiminnanolosuhteiden vaalimisesta, tarkastuksista, 

suunnitellusta korjaamisesta sekä modernisoinneista. (Järviö & Lehtiö 2012, 96) 

 

Ehkäisevää kunnossapitoa tehdään koneen käydessä sekä erilaisten seisokkien 

yhteydessä. Kun alkanut vikaantuminen havaitaan, pyritään se korjaamaan en-

nen kuin vika pysäyttää koneen. Ennustava kunnossapito kuuluu myös ehkäise-

vän kunnossapidon piiriin, jolla erilaisin mittauksin pyritään arvioimaan koneen ja 

sen osien kuntoa. Mittaus tekniikoita on monia, kuten värähtelyanalyysit, öljyana-

lyysit sekä infrapuna-kuvaus. (Järviö & Lehtiö 2012, 96) Mittaustulosten perus-

teella voidaan löytää helposti muun muassa alkavat laakeri- sekä kytkinvauriot. 
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5.1 Miksi ja milloin ehkäisevää kunnossapitoa 
 

Ehkäisevä kunnossapito on tarpeen silloin, kun koneelta halutaan ja vaaditaan 

luotettavaa toimintaa. Koneella ei saa esiintyä häiriöitä ja sen on pystyttävä suo-

rittamaan sille määrätty toiminto suunnitellulla tavalla luotettavasti. (Järviö & Leh-

tiö 2012, 97) 

 

Kunnossapito-organisaation on pystyttävä toimimaan tehokkaasti ja tuottavasti, 

ja sen toiminnan on oltava hallittua ja systemaattista. Tämä ei ole mahdollista, 

jos kunnossapidon toimintatapa on reagoiva, eli korjataan vasta vikaantuessa. 

(Järviö & Lehtiö 2012, 97) 

 

Ehkäisevässä kunnossapidossa pyritään siihen, että noin 80% työkuormasta on 

tiedossa jo noin kolme viikkoa etukäteen. Tämä on hyvän kunnossapidon tunnus-

merkki, ja se kertoo siitä, että kunnossapito on voitu suunnitella ja aikatauluttaa 

etukäteen. Näin voidaan suunnitella toimenpiteet, ostaa varaosat ja tarvikkeet 

sekä aikatauluttaa työt niin, että tuotanto häiriintyy mahdollisimman vähän. Jos 

työt havaitaan vasta, kun kone vikaantuu, ei jää tarpeeksi aikaa suunnittelulle ja 

varautumiselle. (Järviö & Lehtiö 2012, 97) 

 

Ehkäisevää kunnossapitoa ei kannata tehdä kuitenkaan liikaa, sillä se ei ole vält-

tämättä kustannustehokasta. Ehkäisevä kunnossapito on kannattavaa silloin, kun 

sen kustannukset ovat pienemmät kuin sen puuttumisen aiheuttamat vahingot ja 

menetykset sekä, kun kohteelle on mahdollista tehdä tehokas ennakkohuoltome-

netelmä. (Järviö & Lehtiö 2012, 97) Esimerkiksi, jos yritys on pieni, niin sen ei ole 

välttämättä järkevää palkata kunnossapidon työntekijöitä tekemään ehkäisevää 

kunnossapitoa. Ehkäisevän kunnossapidon ylläpitäminen voi kustantaa enem-

män kuin siitä saatu hyöty. 
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5.2 Ehkäisevä kunnossapito Sappi Kirkniemessä 
 

Tehokkaan tuotannollisen toiminnan osatekijä on ehkäisevän kunnossapidon 

suorittaminen. Ehkäisevää kunnossapitoa ohjataan ja suunnitellaan Sappi Kirk-

niemen tehtaalla lyhyellä sekä pitkällä aikajänteellä. (Sappi 2018b, 1) Ehkäisevää 

kunnossapitoa tehdään Sappi Kirkniemen tehtaalla päivittäin ennakkohuoltona.  

Asentajien ja kuuntelijoiden päivittäisessä työnteossa on runsaasti ennakkohuol-

toa.  

 

 

5.3 Sappi Kirkniemen ennakkohuollot 
 

Sappi Kirkniemen ennakkohuolto on tarkistustoimintaa ja sitä suoritetaan järjes-

telmällisesti ja säännöllisin välein. Ennakkohuoltotyöt ovat kunnossapitojärjestel-

mässä reittilistamuodossa. SAP-toiminnanohjausjärjestelmä luo ennakkohuolto-

työt aikataulutuksen mukaisesti. Osastojen laitosmiehet tekevät ennakkohuolto-

työt reittilistojen mukaisesti tarkastustoimintana ja tarvittaessa korjaavat löydetyt 

viat tai tekevät työtilauksen havainnoistaan SAP-toiminnanohjausjärjestelmään. 

(Sappi 2018b, 2) 

 

Tehtaan ennakkohuoltoon kuuluu myös huoltokomponenttien määräaikaisvaih-

dot. Komponenttien vaihto perustuu tarkastuksiin, indikaatioihin tai muihin mit-

tauksiin. Vaihtoja ei ajoiteta kunnossapitojärjestelmässä vaan ne liittyvät tarkas-

tuskierroksiin. Osa ennakkohuoltotoiminnasta on pystytty automatisoimaan ja toi-

mintaa on muutettu valvontaluonteiseksi toiminnaksi. (Sappi 2018b, 2) Esimer-

kiksi automaattiset rasvavoitelut on pystytty automatisoimaan, mutta ne vaativat 

kuitenkin toiminnan tarkastuksia. 

 

Tehtaan ennakkohuollot on suunniteltu vähitellen ajan saatossa. Kirkniemessä 

ennakkohuollot on rakennettu SAP-toiminannanohjausjärjestelmään. Ennakko-

huollot tulevat työlistoille automaattisesti tietyn ajanjaksoin. Usein tietyn ryhmän 

laitteet on koottu samalle huoltoriville (taulukko 3) niin, että tulee yksi työtilaus, 

mikä sisältää monen laiteen tarkastuksia. 
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TAULUKKO 3. Painelajittimien ennakkohuolto PK1:n alueella (SAP)

 
 

Taulukosta 3 nähdään esimerkki painelajittimien tarkastuksesta, joka tehdään 

neljän viikon välein. Tämä ennakkohuolto sisältää seitsemän painelajitinta PK1:n 

alueelta ja tämä työ kuuluu PK1:n laitosmiehelle. SAP-toiminnanohjausjärjestel-

mään on kirjoitettu ennakkohuollon ohjeet, joiden mukaan ennakkohuollossa pi-

tää tarkastaa silmämääräisesti vuodot, tiivistevesilaitteet, kiilahihnat, moottorin 

kiinnitykset ja kannen nostimen voitelu puolen vuoden välein. Ennakkohuollot on 

kohdistettu aina vastuuhenkilölle. Vastuuhenkilö saa ennakkohuoltotyön omalle 

työlistalleen. Jos ennakkohuolto tulee suunnittelijalle tai työnjohdolle, niin hän ja-

kaa ne asentajille. Asentajat suorittavat ennakkohuollon sovitusti. 

 

Yksinkertaisuudessaan on kaksi tapaa rakentaa ennakkohuoltojärjestelmä. En-

simmäinen tapa on Sappi Kirkniemen tehtaan toimintamalli. Missä yhdelle ennak-

kohuoltotyötilaukselle on sisällytetty monia laitteita. Laitteet ovat saman katego-

rian laitteita, esimerkiksi painelajittimia. Tällä toimintatavalla ei tule niin paljon en-

nakkohuoltotyötilauksia, joten isolle yritykselle tämä on helpompi tapa hallinnoida 

työtilauksien määrää. Tällä tavoin saadaan myös rakennettua looginen ennakko-

huolto kierros asentajalle.  

 

Toinen tapa on rakentaa ennakkohuoltojärjestelmä niin, että jokaisella laitteella 

on oma suunniteltu ennakkohuolto. Tällä tavalla saadaan jokaiselle laitteelle teh-

tyä oma ennakkohuoltosuunnitelma. Paremmat yksityiskohtaisemmat ohjeet pa-

rantaisivat ennakkohuollon laatua sekä huoltohistorian ja raportoinnin seurantaa. 
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Miinuksena tässä toimintamallissa on, että työtilauksien määrä kasvaa rajusti. 

Tämä vaihtoehto ei ole helppo hallinnoida suuressa yrityksessä. Sappi Kirknie-

men tehtaalla oli aikaisemmin käytössä tämä toimintamalli, mutta suuren työtilaus 

kuorman takia tämä tapa ei ollut järkevästi hallittavissa. 

 

Kirkniemen tehtaalla seurataan viikoittain työtilauksien määrää, niiden valmis-

tusta, ilmoituksien määrää sekä ennakkohuoltotöiden määrää (kuva 13). 

 

 
KUVA 13. Viikoittainen työtilausseurantakaavio 

 

Kuvasta 13 nähdään avoimien työtilauksien määrä punaisella pylväällä merkit-

tynä, ennakkohuoltotöiden määrä on kuvattu mustalla pallolla ja työtilausten oi-

keaa laatua kuvataan vihreällä kolmiolla, joka on kuvattu prosentteina.  

 

Työtilausten määrän pitäisi olla pienempi, jotta niiden hallinta olisi tehokkaampaa. 

Lisäksi työtilausten määrä kertoo, että tehdään enemmän korjaavaa kuin enna-

koivaa kunnossapitoa. Jos uusia työtilauksia tulee jatkuvasti enemmän kuin keri-

tään tehdä, niin on vaarana jäädä huomioimatta kriittiset työtilaukset. Ennakko-

huollon määrä on riittävä, mutta jos normaalien työtilausten määrää saataisiin 

laskettua, niin silloin pystyttäisiin lisäämään ennakkohuoltotöitä. Työtilauksien 

laatu on vakioitunut 90 % luokkaan. Tavoitteena tietenkin olisi saada täydet 100 

%, mutta kun otetaan huomioon alkulähtökohta, voidaan olla tyytyväisiä tulok-

seen. 
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6 KRIITTISYYSLUOKITTELU 
 

 

6.1 Koneiden ja laitteiden kriittisyysluokittelu 
 

Koneiden ja laitteiden kriittisyysluokittelusta tehty kotimainen standardi PSK 6800 

määrittelee kriittisyyden ominaisuudeksi, joka kuvaa kohteeseen liittyvän riskin 

suuruutta. Riski voi liittyä henkilön turvallisuuteen, suuriin aineellisiin vahinkoihin, 

tuotannon menetykseen tai muihin ei haluttuihin seurauksiin.  

 

Laitetason kriittisyyteen vaikuttaa myös turvallisuus, ympäristö, tuotantovaikutuk-

set sekä korjaus- ja seurauskustannukset. Vikaantumisen vaikutuksen ja sen to-

teutumisen todennäköisyyden tulo kertoo riskin suuruuden. Kone tai laite on sil-

loin kriittinen, kun siihen liittyvä riski ei ole halutulla tasolla. Kriittisyysluokittelua 

käytetään kunnossapitosuunnitelman kehittämiseen. (PSK 6800 2008, 1-2, 7)  

Lisäksi kriittisyysluokittelun avulla voidaan kehittää pitkän tähtäimen suunnitel-

maa sekä suunnitella ennakkohuoltoja ja töitä isoihin seisokkeihin.  

 

 

6.2 Menetelmän kuvaus 
 

Kriittisyysluokittelun aloittamisen ensimmäinen vaihe on määrittää tarkasteltava 

alue. Alueena voi olla kyseessä koko tehdas, joku sen osasto tai muu erikseen 

rajattu kohde. Jos alue on todella laaja kokonaisuus, voi olla hyvä määritellä 

osastokohtainen painoarvo esimerkiksi tuotannon menetykselle. Tämän määrit-

telyn avulla voidaan ottaa huomioon eri osastojen eroavaisuudet kriittisyyskertoi-

mia määriteltäessä. Laitekohtainen kriittisyysanalyysi tehdään työryhmäarvioin-

tina. (Mikkonen 2009, 148) Teollisuudessa PSK 6800 -standardin mukaan laittei-

den kriittisyyden arviointiin käytetään usein seuraavia tekijöitä: 

 

• Vikaväliä 

• Turvallisuus- ja ympäristöriskejä 

• Tuotannon menetyksiä 

• Lopputuotteen laatukustannuksia 

• Korjauskustannuksia (PSK 6800 2008, 7) 
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Kun luokittelun painoarvot ja kertoimet on valittu oikein ja arviointiin on osallistu-

nut riittävä määrä asiantuntijoita, on analyysin tulos yleensä luotettava. (Mikko-

nen 2009, 150) 

 

Laitteen kriittisyysindeksin K lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

 𝐾𝐾 = 𝑝𝑝 (𝑊𝑊s ⋅ 𝑀𝑀s + 𝑊𝑊e ⋅ 𝑀𝑀e +𝑊𝑊p ⋅ 𝑀𝑀p + 𝑊𝑊q ⋅ 𝑀𝑀q + 𝑊𝑊r ⋅ 𝑀𝑀r) (1) 

 

jossa p on vikaväli 

Ws turvallisuusriskien painoarvo ja Ms turvallisuusriskien kerroin 

We ympäristöriskien painoarvo ja Me ympäristöriskien kerroin 

Wp tuotannon menetyksen painoarvo ja Mp tuotannon menetyksen kerroin 

Wq laatukustannusten painoarvo ja Mq laatukustannusten kerroin  

Wr korjauskustannusten painoarvo ja Mr korjauskustannuskerroin (Mikkonen 

2009, 148) 

 

Kriittisyysindeksin suuruus riippuu siis ylläolevien painoarvojen ja kertoimien suu-

ruudesta. Standardin painoarvot ja kertoimet ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan 

muokata omien tarpeiden mukaan. Kriittisyyden raja-arvon suuruus riippuu pai-

noarvojen ja kertoimien suuruudesta sekä siitä, kuinka herkästi laite halutaan luo-

kitella kriittiseksi. Kaikki laitteet, mitkä ylittävät kriittisyys raja-arvon, ovat mene-

telmän mukaan kriittisiä. Tässä työssä painoarvot ja kertoimet määritettiin sen 

mukaan, että tuotannon menetyksellä on suurin vaikutus. Liitteestä 4 nähdään 

määritetyt painoarvot ja kertoimet. Kertoimet ja painoarvot ja niiden suuruuden 

arviointi esitellään tarkemmin PSK 6800 -standardin tekemässä taulukossa 4.  
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TAULUKKO 4. Laitetason kriittisyyden tekijät (PSK 6800 2008, 7) 
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7 KRIITTISSYYSLUOKITTELUN TOTEUTTAMINEN 
 

 

7.1 Laitteiden listaus 
 

Ensimmäiseksi haetaan kaikkien laitteiden toimintopaikat SAP-toiminnanohjaus-

järjestelmällä PK1:n konemassan ja pohjapaperin valmistuksen alta (kuva 14). 

Konemassan valmistuksesta tuli 3156 laitteen toimintopaikkaa, mitkä tuotiin Ex-

celiin. Pohjapaperin valmistuksesta haettiin myös laitteiden toimintopaikat ja niitä 

tuli 3620 kappaletta. Yhteensä laitteiden toimintopaikkoja Excelissä oli 6776 riviä. 

Kuvasta 14 nähdään PK1 paperin valmistuksen rakenne. Samalla kuvasta voi-

daan nähdä, miten moniportainen rakenne on. 

 

 
KUVA 14. PK1 paperin valmistuksen rakenne SAP-toiminnanohjausjärjestel-

mässä (SAP) 

 

Seuraavaksi käytiin toimintopaikat läpi ja poistettiin turhat toimintopaikat. Ensiksi 

poistettiin kaikki toimintopaikat, jotka eivät liity työhön, esimerkiksi venttiilit ja 
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kenttäkotelot. Näiden jälkeen poistettiin kaikki automaatioon liittyvät toimintopai-

kat, esimerkiksi paineen, lämpötilan ja muut prosessiin liittyvät mittaukset. Kun 

Exceliä oltiin siistitty yhdessä kunnossapitoinsinöörin ja mekaanisen kunnossapi-

don työnjohtajan kanssa, oli lopullinen laitteiden toimintopaikkojen määrä 949 

kappaletta (liite 1 ja 2).  

 

 

7.2 Laitekohtainen ennakkohuoltotilanne 
 

Seuraavaksi aloitettiin selvittämään jokaisen toimintopaikan laitteen tämän het-

kistä ennakkohuollon tilaa. SAP-toiminnanohjausjärjestelmään syötettiin yksitel-

len jokaisen laitteen toimintopaikan tunniste (taulukko 5) ja katsottiin kyseisen 

laitteen ennakkohuollon huoltorivit (kuva 15). 

 

TAULUKKO 5. Laitekohtaisen ennakkohuollon tilanteen tarkastus (SAP) 

 
 

Exceliin merkittiin x kirjaimella, jos laitteella on ennakkohuolto huoltorivi ja kirjat-

tiin huoltorivin numeron ylös. Tämän lisäksi määritettiin jokaiselle vastuuhenki-

lölle oma väri, ja huoltorivien solut merkittiin vastuuhenkilöiden väreillä (liite 3). 

Näin saatiin selville laitetason ennakkohuollon tilanne ja kenen vastuulla ennak-

kohuollosta tuleva työtilaus on (liite 5). 

 

 
KUVA 15. Laitteen huoltorivit (SAP) 
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Excel-taulukkoihin on lisätty suodatustoiminto, jonka avulla voidaan suodattaa ja 

hakea laitekohtaiset tiedot ennakkohuollon tilanteesta. Suodattamalla saadaan 

kerralla näkymään laitteet, joilla on tai ei ole ennakkohuolto huoltorivejä. Ex-

celissä voidaan myös suodattaa värin perusteella, jolloin löydetään helposti mer-

kityn henkilön vastuulla olevat huoltorivit. 

 

Kuviosta 1 nähdään konemassan valmistuksen alla olevien laitteiden ennakko-

huoltotilanne. Konemassan valmistuksen alueella on 318 mekaanista laitetta ja 

212 laitteella on suunniteltu ennakkohuolto, mikä on reilusti yli puolet ja se on 

hyvä määrä. 

 

 
KUVIO 1. Konemassan valmistuksen alueella olevien laitteiden ennakkohuoltoti-

lanne 

 

Kuviosta 2 nähdään pohjapaperin valmistuksen alla olevien mekaanisten laittei-

den ennakkohuoltotilanne. Pohjapaperin valmistuksen alueella on yhteensä 631 

laitetta ja niistä 342 laitteella on suunniteltu ennakkohuolto. Eli vähän yli puolella 

laitteista on suunniteltua ennakkohuoltotoimintaa. 

 

106

212

Konemassan valmistuksen
laitteiden ennakkohuoltotilanne

Ei ennakkohuoltoa Olemassa oleva ennakkohuoltosuunnitelma
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KUVIO 2. Pohjapaperin valmistuksen alueella olevien laitteiden ennakkohuoltoti-

lanne 

 

 

7.3 Laitteiden priorisointi 
 

Ennakkohuoltojen tarkastelujen jälkeen aloitettiin laitteiden priorisointi. Laiteta-

son priorisointi tehtiin yhdessä kunnossapitoinsinöörin ja tuotannon koneenhoita-

jan kanssa. Jokaiselle laitteelle annettiin A, B tai C prioriteetti. Missä A, B ja C 

tarkoittaa seuraavaa: 

 

• A laitteen vikaantuminen pysäyttää välittömästi tuotannon 

 

• B laitteen vikaantuminen aiheuttaa häiriön tuotannolle, mutta ei pysäytä 

paperikonetta. Pitkittyessään pysäyttää paperikoneen  

 

• C laitteen vikaantuminen vaikuttaa paperikoneen tuotantoon ja laatuun 

 

Kun priorisointi saatiin suoritettua, otettiin standardin mukaiseen kriittisyysluokit-

teluun vain A prioriteetin laitteet. Näin saatiin tarkastettavaa määrää pienem-

mäksi ja löydettiin ne laitteet, mitkä vikaantumisellaan ovat heti yhteydessä tuo-

tannon menetykseen. Sappin kriittisyysluokittelun pää painoarvona on löytää 

juuri ne laitteet, jotka vaikuttavat tuotannon menetykseen eniten. 

289

342

Pohjapaperin valmistuksen
laitteiden ennakkohuoltotilanne

Ei ennakkohuoltoa Olemassa oleva ennakkohuoltosuunnitelma
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Laitteiden priorisoinnin tuloksena löydettiin 303 kriittistä laitetta (liite 3), jotka vi-

kaantumisellaan pysäyttää välittömästi tuotannon. Näille 303:lle laitteelle tehtiin 

erillinen kriittisyysluokittelu, joka selviää kappaleissa 7,5 ja 8. 

 

 

7.4 Laitekohtaisen huoltohistorian selvitys 
 

A prioriteetin laitteille etsittiin laitteiden vikaantumishistoria SAP-toiminnanoh-

jausjärjestelmästä. Järjestelmästä löytyy laitteelle tehdyt työtilaukset ja näin siellä 

on pitkä historia laitekohtaisesta korjauksesta. Historian löytämiseksi syötettiin 

yksitellen toimintopaikan tunniste SAP-järjestelmään (kuva 16). 

 

 
KUVA 16. SAP-toiminnanohjausjärjestelmän toimipaikkahaku (SAP) 

 

Haulla saatiin laitteen koko työtilaushistoria ja kuten taulukosta 6 nähdään, työti-

lauksia on paljon. Työtilaukset ovat ennakkohuolto- ja korjaus töitä. Taulukossa 

6 on vain osa telan huoltohistoriasta. Telan huoltohistoriaa on yli kymmenen vuo-

den ajalta. 

 

TAULUKKO 6. Osa viiranjohtotela 1:n huoltohistoriasta (SAP) 
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Laitekohtainen huoltohistoria kopioitiin Exceliin vikaantumisvälin kertoimen kom-

menttikenttään. Näin vikaantumisvälin kerroin on helppo arvioida ja laitekohtai-

nen korjaushistoria on jatkossa helposti löydettävissä (kuva 17). 

 

 
KUVA 17. Laitekohtainen työhistoria (liite 4) 

 

 

7.5 Kriittisyysindeksin laskenta 
 

Kriittisyysluokittelua varten tehtiin Excel-taulukko (liite 4), jonka avulla voidaan 

laskea kriittisyysindeksi K. Painoarvot ja kerroinvälit valittiin PK1:lle sopivaksi yh-

dessä kunnossapitoinsinöörin kanssa.  

 

Laitekohtaisen kriittisyysindeksin laskenta tehtiin yhdessä Sappin kunnossapi-

toinsinöörin ja PK1:n mekaanisen kunnossapidon työnjohtajan kanssa. Kun saa-

tiin A prioriteetin laitteet kasattua yhteen kriittisyysindeksin laskemista varten, pi-

dettiin kaksi palaveria. Palavereissa päätettiin laitekohtaiset kertoimet turvallisuu-

delle, ympäristölle, tuotannon menetykselle ja lopputuotteen laatukustannuk-

selle. Kunnossapitoinsinöörillä ja työnjohtajalla on laaja tuntemus luokiteltavien 

laitteiden kunnossapidosta sekä toimintaprosessista. Vikaantumisvälin kertoimet 

saatiin määritettyä hyvin SAP-järjestelmästä otetun huoltohistorian pohjalta. Muut 

kertoimet arvioitiin yhdessä (liite 4). 
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Kuvasta 18 nähdään pieniosa liitteenä 4 olevasta Excel-taulukosta. Kriittisyysin-

deksin K:n laskemisessa ei otettu ollenkaan huomioon korjauskustannuksia. Kor-

jauskustannuksia ei otettu huomioon, koska kustannukset riippuvat niin monesta 

tekijästä. Lisäksi tehtaalle on aikaisemmin tehty kriittisyysluokittelu PK2:lle, johon 

ei otettu myöskään korjauskustannuksia huomioon. Tämän pois jättäminen hel-

pottaa kriittisyysluokitteluiden tulosten vertailua keskenään.  

 

 
KUVA 18. PK1-linjan kriittisyysindeksin laskentataulukko (liite 4) 

 

Kuvasta 18 ja liitteestä 4 nähdään myös mistä kriittisyysindeksi K koostuu. Kriit-

tisyysindeksi on kriittisyyden osaindeksien summa. Esimerkiksi Kp osaindeksi on 

tuotannon menetyksen osaindeksi ja sen tulos kertoo paljonko tuotannon mene-

tys vaikuttaa laitteen kriittisyysindeksiin. Osaindeksien avulla voidaan helposti 

hakea laitteet, joilla on suurin vaikutus esimerkiksi tuotannon menetykseen. 
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8 KRIITTISYYSLUOKITTELUN TULOKSET 
 

 

Kriittisyysluokittelun tuloksena löydettiin 303 kriittistä laitetta mitkä vikaantumisel-

laan pysäyttää välittömästi tuotannon. Näille 303:lle laitteelle tehtiin erillinen kriit-

tisyysluokittelu PSK 6800 -standardin avulla. Standardin avulla laskettiin kaikille 

laitteelle kriittisyysindeksi ottaen huomioon jokaisen laitteen vikaantumisväli, tur-

vallisuus, ympäristö sekä tuotannon menetys (liite 4). Tuloksena saatiin kuvion 3 

mukaiset tulokset.  

 

 
KUVIO 3. PK1:n kriittisyysluokittelun tulokset  

 

Kuviosta 3 nähdään, että 104 laitetta ylittää kriittisyysindeksin raja-arvon 400 ja 

66 laitetta ovat lähellä raja-arvoa sekä 133 laitetta sai kriittisyysindeksiksi alle 

360. Raja-arvon ylittäville laitteille tehtiin oma sivu Exceliin, missä nähdään lait-

teiden tämän hetkinen ennakkohuoltotilanne (liite 5). Myös raja-arvoa 400 lähellä 

olevat laitteet otettiin mukaan tarkasteluun. Kaikille 360 - 390 arvon saaneille lait-

teille tarkastettiin tämän hetkinen ennakkohuoltotilanne. 

 

 

 

104

66

133

PK1:n kriittisyysluokittelun tulokset,
kriittisyysindeksin raja-arvo 400

≥ 400 360 - 390 < 360
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Kuviosta 4 nähdään, että 98 raja-arvon ylittäneellä laitteella oli olemassa oleva 

ennakkohuolto huoltorivi ja kuudelta laitteelta puuttui.  

 

 
KUVIO 4. PK1:n kriittisyysindeksin 400 ylittäneiden laitteiden ennakkohuoltoti-

lanne 

 

Kuviosta 5 nähdään, että kriittisyysindeksin 360 - 390 saaneiden laitteiden en-

nakkohuoltotilanne. Olemassa oleva ennakkohuolto huoltorivi on 53 laitteella ja 

kolmeltatoista laitteelta puuttui suunniteltu ennakkohuolto. 

 

 
KUVIO 5. PK1:n kriittisyysindeksin 360 - 390 saaneiden laitteiden ennakkohuol-

totilanne 

6

98

Kriittisyysindeksin 400 ylittäneiden
ennakkohuoltotilanne

Ei ennakkohuoltoa Olemassa oleva ennakkohuoltosuunnitelma

13

53

Kriittisyysindeksin 360 - 390 saaneiden
laitteiden ennakkohuoltotilanne

Ei ennakkohuoltoa Olemassa oleva ennakkohuoltosuunnitelma
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9 PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNITELMA 
 

 

Pitkän tähtäimen suunnittelua (PTS) varten pitää analysoida prosessia monen 

vuoden päähän asetettuja tavoitteita vasten. Pitkän tähtäimen suunnitelmaa var-

ten pitää tehdä kuntokartoitukset, jotka on suunnattu eri koneille tai osaproses-

seille. Kohteiden kuntoa seurataan määritelty aika tulevaisuuteen. (PSK 6202 

2003, 5) 

 

Kirkniemen tehtaalle tuli puoli vuotta sitten työnsuunnittelija osastokohtaisesti 

kunnossapito-organisaatio muutoksen lopputuloksena. Työnsuunnittelijan pää-

tehtävät ovat PTS, ennakkohuollot sekä töiden suunnittelu isoihin seisokkeihin. 

Tulevaisuudessa työnsuunnittelija osallistuu myös käynninaikaisten töiden suun-

nitteluun. Tämä opinnäytetyö auttaa työnsuunnittelijaa PTS:n ja ennakkohuolto-

jen parantamisessa. 

 

Kirkniemen PTS:n tavoitteena on löytää laitteet, joille pitää tehdä pitkällä aikavä-

lillä isompia kunnostuksia. Esimerkiksi 10 vuoden sisällä tehtäviä kunnostuksia, 

joiden kustannus on > 10 000 €. Sappi Kirkniemen työnsuunnittelijoilla on käy-

tössä PTS Excel-pohja mihin etsitään esimerkin kaltaiset laitteet. Kuvassa 19 

nähdään PK1-linjan PTS:n suunnittelua. Exceliin kirjataan ylös laitteen vastuu-

henkilö, arvioitu kustannus, aikaväli kuinka usein uusinta tai huolto tehdään ja 

milloin se on viimeksi tehty. Tämän pitkän tähtäimen suunnitelma auttaa kunnos-

sapito budjetin hallinnassa sekä käyttövarmuuden parantamisessa. 

 

 
KUVA 19. PK1-linjan PTS Excel-pohja 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 

 

Työssä suoritettiin kriittisyysluokittelu PK1:n konemassan ja pohjapaperin valmis-

tuksen alueen mekaanisille laitteille sekä näiden laitteiden ennakkohuollon tilan-

teen selvitys. Ennakkohuollon tilanteen selvitys tehtiin 949 laitteelle ja kriittisyys-

luokittelu 303 laitteelle. Kriittisyysluokittelu tehtiin PSK 6800 -standardin tuotan-

non menetyksen mukaisella menetelmällä. Työssä oli tiiviisti yhteistyössä Sappi 

Kirkniemen henkilökuntaa. 

 

Työn tuloksena saatiin Excel-taulukot, joihin on listattu kaikki konemassan ja poh-

japaperin valmistuksen mekaaniset laitteet ja niiden ennakkohuoltotilanne. Lait-

teet on priorisoitu tehtaan haluamalla tavalla ja A priorisoinnin laitteille tehtiin oma 

Excel-taulukko ja laskettiin laitekohtainen kriittisyysindeksi PSK 6800 -standardin 

määrittelemällä tavalla. Kriittisiä laitteita löytyi alueelta yhteensä 104 ja lähellä 

raja-arvoa olevia laitteita 66 kappaletta. 

 

Kriittisyysluokittelun tuloksena saatiin PK1:n laitteet järjestettynä niiden kriittisyy-

den kannalta. Laitteet, jotka saivat tulokseksi yli 400 tai lähelle 400 ovat Sappi 

Kirkniemen PK1:n kriittisiä laitteita. Tämä luokittelu auttaa tulevaisuudessa työn-

suunnittelijaa, joka voi hyödyntää Exceleistä löytyviä tuloksia. Nämä laitteet vai-

kuttavat konemassan ja pohjapaperin valmistuksessa kaikkein eniten. Jos näistä 

laitteista jokin hajoaa, niin se vaikuttaa tuotantoon välittömästi pysäyttämällä pa-

perikoneen. Lisäksi näillä laitteilla voi olla turvallisuus- ja ympäristöriskejä.  

 

Kaikkien kriittisyysindeksin laskentaan mukaan otettujen laitteiden puutteellinen 

ennakkohuolto pitäisi päivittää, koska kaikki nämä ovat hajoamisellaan yhtey-

dessä tuotannonmenetykseen. Lisäksi kaikkien raja-arvon 400 ylittäneiden 104 

laitteen ennakkohuollon sisällön tarkastelu kannattaa tehdä.  Näin saataisiin sel-

ville olemassa olevan ennakkohuollon laatu. Liitteenä olevat Excelit helpottavat 

tässä työssä, kun ennakkohuollon huoltorivit ovat nähtävissä yhdessä paikassa. 

 

Paremman käyttövarmuuden ja häiriöiden vähentämiseksi tehtaalla on käynnis-

tetty OME-projekti (Overall Machine Efficiency), joka kuvaa lukujen avulla koko 
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konelinjan tuotannon tehokkuutta. Jotta projektissa päästäisiin annettuihin tavoit-

teisiin, ongelmia pyritään ratkomaan useasta näkökulmasta samanaikaisesti.  

Tämä työ tukee PK1:n häiriöiden vähentämistavoitteiden saavuttamista. Työn 

avulla löydettiin ennakkohuollon ulkopuolella olevat laitteet ja työn Excel-taulu-

koita voidaan käyttää pitkän tähtäimen suunnitelman päivittämisessä, mitkä mo-

lemmat tukevat häiriöiden vähentämistä. 

 

Tässä opinnäytetyössä päästiin kaikkiin ennalta määritettyihin tavoitteisiin. Opin-

näytetyö on jatkossa tukena alueella työskenteleville ja varsinkin PK1:n työn-

suunnittelijalle. Sappin henkilökunnan vastuulle jää ennakkohuollon ulkopuolella 

olevien ennakkohuollon päivittäminen sekä Excel-taulukoiden hyödyntäminen 

PTS:n päivittämisessä. 

 

Työssä tehdyn kriittisyysluokittelun ja ennakkohuollon tilanteen selvityksen voisi 

tehdä lähes mihin vain, missä on tuotantoa ja laitteita. Lisäksi kriittisyysluokittelun 

voi tehdä myös muunkin kuin tuotannonmenetyksen näkökulmasta. Painoarvot 

ja kertoimet voidaan räätälöidä tapauskohtaisesti ja ottaa esimerkiksi ympäristö-

riski suurimmaksi painoarvoksi. Tällä tavalla löydettäisiin laitteet, jotka hajoami-

sellaan vaikuttaisi ympäristöön kaikista eniten. 
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LIITTEET 

Liite 1. Konemassan valmistuksen alueen tarkastelu 
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Liite 2. Pohjapaperin valmistuksen alueen tarkastelu 
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Liite 3. Prioriteetti A laitteiden ennakkohuoltotilanne  

 

LOH_PK1-KR4-S36 PK1 KUIVAUSSYLINTERI 36 *1830 A x 392986 1000092704 1000093647 392458
LOH_PK1-KR4-S37 PK1 KUIVAUSSYLINTERI 37 *1830 A x 392986 1000092704 1000093647 392458
LOH_PK1.22B1 PK1.4.KUIVAUSRYHMÄ KÄYTÖN MOT.PK1.22B1M1 A
LOH_PK1-KR4-S38 PK1 KUIVAUSSYLINTERI 38 *1830 A x 392986 1000092978 1000092047
LOH_PK1-KR4-S39 PK1 KUIVAUSSYLINTERI 39 *1830 A x 392986 1000092978 1000092704 1000092044 1000093647 392458
LOH_PPO500 PK1 VAC-ROLL PUHALLIN 1 A x 389516 389586
LOH_PJ022 Vacroll poistopuhallin A x 392992
LOH_PHK451.000 PK1 LTO-TORNI 1 PUHALLIN A x 389513 389582 1000092969 1000092317 1000093617
LOH_PHC50 PK1 LTO-torni 1 puhallin A x 392992
LOH_PHK452.000 PK1 LTO-TORNI 2 PUHALLIN A x 389513 389582 1000092969 1000092317 1000093617
LOH_PHD60 PK1 LTO-torni 2 puhallin A x 392992
LOH_PHN30 PK1 LTO-torni 3 Korvausilmapuhallin A
LOH_PHK453.000 PK1 LTO-TORNI 3 PUHALLIN A x 389513 389582 1000092969 1000092317 1000093617
LOH_PHM30 PK1 LTO-torni 3 puhallin A x 392992
LOH_LHK454 PK1 LÄMMÖNVAIHTOTORNI 4 A x 389587
LOH_PHK454.000 PK1 LTO-TORNI 4 PUHALLIN A x 389513 389582 1000092969 1000092317 1000093617
LOH_PJ046 Lämmönv. t4 p-ilmapuh. A x 392992
LOH_PPI722 PK1 PRESS-RUN PUHALLIN A x 389516 1000092969 389586
LOH_PF43 Kuivausosa press run puhallin A x 392992
LOH_PTI452.400 PK1 HUUVAN KORVAUSILMAPUHALLIN 2 A x 389514 1000092969 389586
LOH_PF19 Huuva korvausilma 2 A x 392992
LOH_PJ039 Huuvan kor. ilmapuh. 4 A x 392992
LOH_PPI723 PK1 UNO-RUN PUHALLIN 1 A x 389516 1000092969 389586
LOH_PJ034 Und-run puhallin 1 A x 392992
LOH_PTI451.400 PK1 UNO-RUN PUHALLIN 2 A x 389514 1000092969 389586
LOH_PF18 Uno-run puhallin 2 A x 392992
LOH_V1TI457 PK1 UNO-RUN PUHALLIN 2,SÄÄTÖPELTI A
LOH_PHK454.001 PK1 UNO-RUN PUHALLIN 3 A x 389516 1000092969 389586
LOH_PJ055 Und-run puhallin 3 A x 392992
LOH_04H0023HVT KR1-2 OHJAUSPULPETIN 4-P4 HYDR. OSAT A
LOH_P1LD400.410 PK1 HÖYRYLAAT. LÄMPÖTILANSÄÄTÖPUMPPU 1 A x 1000093083
LOH_PK25055 HÖYRYLAATIKON LÄMPÖT.SÄÄTÖPUMP.1 PK25055 A x 392989
LOH_P2LD400.410 PK1 HÖYRYLAAT. LÄMPÖTILANSÄÄTÖPUMPPU 2 A x 1000093083
LOH_PK25056 HÖYRYLAATIKON LÄMPÖT.SÄÄTÖPUMP.2 PK25056 A x 392989
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Liite 4. Kriittisyysindeksin laskentataulukko 
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Liite 5. Raja-arvon ylittäneiden laitteiden ennakkohuoltotilanne 

  

Vikaantumisväli 
(1…3)

Turvallis
uus 

(0…8)

Ympärist
ö (0…4)

Tuotann
on 

menetys 
(0…4)

Lopputuo
tteen 

laatukust
annus 
(0…4)

Korjausk
ustannus

(0…4)

Kriittisyy
sindeksi

Ws We Wp Wq Wr
30 20 100 30 0

LOH-004-008 KONEMASSAN VALMISTUS
LOH_PB1655 Kiertovesisuodin repijäruuvi 1 0 0 3 4 420 x 392988
LOH_PB1680 Kiertovesisuodin pääkäyttö 1 0 1 3 4 440
LOH_PVKI795.006 SUODOSMASSAPUMPPU 1 0 0 3 4 420 x 1000092972 1000092694
LOH_PVTE793.776 KIRKASTESÄILIÖN PUMPPU KIERTOV.TORNIIN 1 0 1 3 4 440 x 1000092972 1000092694
LOH_PVTE793.796 SUIHKUVESIPUMPPU KTO-SUOTIMELLE 1 0 1 3 4 440 x 1000092972 1000092694
LOH_PHE617.058 SAKEAMASSATORNIN PUMPPU 2 0 0 2 3 580
LOH_SHY213 PURISTINPULPPERI 1 0 1 3 3 410
LOH_PHY213.214 PURISTINPULPPERIN PUMPPU 1 0 1 3 3 410 x 1000092972
LOH_MHY220 VÄLIKALANTERIN PULPPERIN HAJOTTAJA 1 0 1 3 3 410 x 1000093616 1000092692
LOH_PJ073 Välikal. pulp. root. 1 0 1 3 3 410 x 392988
LOH_PHY220.214 VÄLIKALANTERIN PULPPERIN PUMPPU 1 0 1 3 3 410 x 1000093083 1000092694
LOH_P1HY214.215 MÄRKÄHYLKYKYYPIN PUMPPU 1 1 0 1 3 3 410 x 1000092972
LOH_MPH212 KONEPULPPERIN HAJOTTAJA 1 0 1 3 3 410 x 1000093616 1000093083 1000092692
LOH_PJ066 Konepulpperin roottori 1 0 1 3 3 410 x 392988
LOH_PPH212.223 KONEPULPPERIN PUMPPU 1 0 1 3 3 410 x 1000093083 1000092972 1000092694
LOH_MPH221 2.PÄÄLL.ASEMAN PULPPERIN HAJOTTAJA 1 0 1 3 3 410 x 1000093616 1000093083 1000092692
LOH_PJ063 2 pääl. as. pulp. root 1 0 1 3 3 410 x 392988
LOH_PPH221.223 2.PÄÄLLYSTYSASEMAN PULPPERIN PUMPPU 1 0 1 3 3 410 x 1000093083 1000092694
LOH_MPH222 PL1 REUNANAUHAPULPPERIN HAJOTTAJA 2 0 0 3 0 600 x 1000093616 1000093083 1000092071
LOH_PPH222.223 PL1 REUNANAUHAPULPPERIN PUMPPU 2 0 0 3 0 600 x 1000093083 1000092694
LOH_PMA120.121 PYÖRREPUHDISTUKSEN 1.PORTAAN PUMPPU 2 0 0 2 3 580 x 1000092972
LOH_PMA126.127 PK1 PERÄNSYÖTTÖPUMPPU 2 0 0 2 3 580 x 1000092972
LOH-004-009 POHJAPAPERIN VALMISTUS 
LOH_LMA301 PK1 PERÄLAATIKKO 1 0 0 4 4 520
LOH_PK1-AV-1 PK1 PUNNITUSTELA 1 0 2 3 3 430 x 392985 1000092054 1000094812

  

Huoltorivit

Toimintopaikan tunniste Toimintopaikan nimitys

Painoarvot W -> K Ennakko
huolto

CMT SININEN
YP HARMAA
HTUOVINE KELTANEN
APULKKA VIHREÄ    
YP AUT ORANSSI    
TUOTANTO EI TÄYTTÖÄ
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Liite 6. Puutteellinen ennakkohuolto kriittisillä laitteilla 

 

Vikaantumisväli 
(1…3)

Turvallis
uus 

(0…8)

Ympärist
ö (0…4)

Tuotann
on 

menetys 
(0…4)

Lopputuo
tteen 

laatukust
annus 
(0…4)

Korjausk
ustannus

(0…4)

Kriittisyy
sindeksi

Ws We Wp Wq Wr
30 20 100 30 0

LOH_PB1680 Kiertovesisuodin pääkäyttö 1 0 1 3 4 440
LOH_PHE617.058 SAKEAMASSATORNIN PUMPPU 2 0 0 2 3 580
LOH_SHY213 PURISTINPULPPERI 1 0 1 3 3 410
LOH_LMA301 PK1 PERÄLAATIKKO 1 0 0 4 4 520
LOH_LHR410 PK1 HÖYRYLAATIKKO 2 0 0 1 4 440
LOH_PK1-KR4-020 PK1 KUIVAUSRYHMÄ 4 VIIRANJOHTOTELA 20 1 0 2 3 3 430
LOH_PK1.12B1 PK1.ALAVIIRAN FORMERTELAN MOT.PK1.12B1M  1 0 0 3 3 390
LOH_PK1.13B1 PK1.ALAVIIRAN IMUTELAN MOOTT. PK1.13B1M  1 0 0 3 3 390
LOH_PK1.11B1 PK1.ALAVIIRAN VETOTELAN MOOTT.PK1.11B1M  1 0 0 3 3 390
LOH_PK1.14B1 PK1.YLÄVIIRAN VETOTELAN MOOTT.PK1.14B1M  1 0 0 3 3 390
LOH_04H0001HS PK1 PICK-UP TELAN KP HYDR.SYLINTERI 1 0 1 3 2 380
LOH_04H0002HS PK1 PICK-UP TELAN HP HYDR.SYLINTERI 1 0 1 3 2 380
LOH_04H0007HS PK1PICK-UPIN HP HYDR.SYLINTERI 1 0 1 3 2 380
LOH_04H0008HS PK1 PICK-UPIN KP HYDR.SYLINTERI 1 0 1 3 2 380
LOH_04K0001KA PK1,PURISTINOSA KESKITELAN KAAVARI 1 0 0 3 3 390
LOH_04H0005HS PK1 1.PURISTIMEN KP HYDR.SYLINTERI 1 0 1 3 2 380
LOH_04H0006HS PK1 1.PURISTIMEN HP HYDR.SYLINTERI 1 0 1 3 2 380
LOH_04H0003HS PK1 3.PURISTIMEN HP HYDR.SYLINTERI 1 0 1 3 2 380
LOH_04H0004HS PK1 3.PURISTIMEN KP HYDR.SYLINTERI 1 0 1 3 2 380

Toimintopaikan tunniste Toimintopaikan nimitys

Painoarvot W -> K Ennakko
huolto
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