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Koska kunnossapitotoiminnalla on suora vaikutus yrityksen tehokkuuteen, luotettavuuteen ja tuotannon 
laatuun, on sitä kehitettävä jatkuvasti. Tämän ajatuksen pohjalta päätettiin opinnäytetyön aiheeksi kun-
nossapitosuunnitelman laatiminen Jetmasters Oy:lle. Kunnossapitosuunnitelman tavoitteena oli saada toi-
miva kunnossapitosuunnitelma vanhan korjaavan kunnossapidon tilalle. Suunnitelmaan haluttiin määrittää 
tuotannollisesti kriittisille koneille omat huolto-ohjelmat, huoltotoimenpiteille ajankohdat, kriittisille vara-
osille taulukko ja niiden varastointipaikat sekä huoltojen kuittaus-/seurantalista. Lisäksi haluttiin laatia vaa-
tivimpien huoltokohteiden tarkennettu ohjeistus. 

Opinnäytetyön tekeminen aloitettiin kesällä 2019 kartoittamalla opinnäytetyön laajuutta ja tutustumalla 
kunnossapidon teoriaan. Teoriaan tutustuminen oli välttämätöntä sen laajuuden vuoksi. Itse kunnossapi-
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Vanha kokemus kyseisistä koneista ja laitteista teki työstä mielenkiintoisen ja se antoi hyvät lähtökohdat 
suunnitelman toteutukseen. 

Työn tuloksena saatiin laadittua tarvittavat dokumentit kunnossapitosuunnitelmaa varten muun muassa 
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As maintenance operations have a direct impact on the efficiency, reliability and quality of production, they 
need to be continuously developed. Based on this idea, it was decided to create a maintenance plan for 
Jetmasters Oy. The purpose of the maintenance plan was to replace the old one with a working one. The 
plan was to define specific maintenance programs for critical production machines, times for maintenance 
operations, a table for critical parts and storage locations, and a service acknowledgment/ checklist. In 
addition, one objective was to draw up detailed instructions for the most demanding maintenance objects. 

The thesis was started in summer 2019 by mapping the scope of the thesis and getting to know the theory 
of maintenance. Exploring the theory was necessary because of its scale. The preparation of the mainte-
nance plan itself began in the fall of 2019 by listing the machines and equipment included in the plan. The 
author's long experience of these machines and equipment made the work interesting and provided a good 
starting point for the implementation of the plan. 

The work resulted in the necessary documentation for the maintenance plan, including maintenance man-
uals, maintenance instructions, maintenance dates, and the list of critical spare parts for specified ma-
chines. In addition, a separate storage space for spare parts was made. 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyön aiheena on kunnossapitosuunnitelman laatiminen Jetmasters Oy:lle. Kunnossapi-

tosuunnitelmalla pyritään säännöllisiin huoltotoimiin, mikä parantaa laitteiden toimintavar-

muutta. Tuotannollisesti kriittisten laitteiden toimintavarmuutta on pidettävä hyvällä tasolla, sillä 

laitteen rikkoutuessa työt seisahtuvat. Toimivalla kunnossapitosuunnitelmalla saadaan laitteista 

kaikki tehot ja hyödyt käyttöön.  

Kunnossapitosuunnitelmaan haluttiin päivitetty lista ajankohtaisista koneista, joista valitaan tuo-

tannollisesti kriittiset koneet. Näille valituille koneille haluttiin laatia omat yksityiskohtaiset 

huolto-oppaat. Huolto-oppaisiin haluttiin tarvittavat huoltotoimet ja niiden ajankohdat yksinker-

taisesti kerrottuna. Huolto-oppaisiin haluttiin myös ulkopuolisen tekemät huollot sekä haastavim-

pien huoltojen ohjeistukset. Kunnossapitosuunnitelmaan haluttiin määrittää huoltotoimille ajan-

kohdat vuosikalenterityyppisesti ympäri vuoden. Lisäksi suunnitelmaan haluttiin määrittää vara-

osalista kriittisille varaosille ja niiden toimittajat. Ettei huoltojen toteutusta laiminlyödä, haluttiin 

laatia huoltotoimille kuittauslista, johon huoltotoimen tekijän tulee kuitata omilla nimikirjaimilla 

tehdyt huollot. Tällä halutaan myös seurata huoltohistoriaa. 

Kunnossapitosuunnitelmien ja huolto-oppaiden laatimiseen on tehty valmiita kaupallisia ohjel-

mia.  Jetmasters Oy:n tämänhetkinen konekanta ja huoltotarpeet ovat niin pieniä, että päädyttiin 

käyttämään suunnitelman toteuttamiseen Word ja Excel pohjaisia ohjelmia. Nämä katsottiin pal-

velevan Jetmasters Oy:n tarpeita parhaiten, sillä pyrkimyksenä oli saada mahdollisimman yksin-

kertainen ja helppokäyttöinen suunnitelma. Myös aikataulullisesti uuden ohjelman hankinta ja 

käyttöönotto olisi ollut erittäin haastava.  
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1.1 Jetmasters Oy 

Jetmasters Oy sijaitsee Kajaanissa Petäisenniskassa ja toimii monipuolisena konepajayrityksenä, 

jossa on tiivis kymmenen hengen työporukka. Toiminta on aloitettu vesileikkurilla 1997. Kysynnän 

laajettua, yritys tällä hetkellä monipuolinen metallialan toimija asiakkaan tarpeita kuunnellen. Lii-

kevaihto on kohonnut jopa yli 1,2 miljoonaan euroon. Jetmasters Oy:n kulmakiviä ovat jatkuva 

uudistuminen, nykyaikainen tekniikka ja sujuva yhteistyö asiakkaiden sekä kumppaneiden kanssa. 

Jatkuvasti uudistuvalla konekannalla sekä eturivin teknologialla pyritään parantamaan kilpailuky-

kyä, joka merkitsee asiakkaille säästöjä, joustavuutta ja tarkkuutta. [1.] 

Jetmasters Oy toimittaa asiakkaille yksittäisistä komponenteista monimutkaisiin kokoonpanoihin. 

Toimialaan kuuluu CNC-koneistus, -sahaus, -särmäys, metallin laserleikkaus, abrasiivinen vesileik-

kaus ja monipuoliset hitsaukset sekä kokoonpanot.  

Jetmasters Oy:n perustaja ja omistaja on Kari Lahtinen, Kajaanin yksiköstä vastaa tuotantopääl-

likkö Ville Partanen. Työnantajana Jetmasters Oy sitoutuu työntekijöihinsä ja pyrkii kehittämään 

heidän ammattitaitoaan. [1.] 

1.2 Lähtökohdat ja tavoitteet 

Jetmasters Oy:n monipuolisuuden vuoksi laitekanta muodostuu hyvin erityyppisistä ja erimerkki-

sistä laitteista, jonka vuoksi huoltotarpeet vaihtelevat. Myös koneiden monipuolisuuden vuoksi 

kunnossapitosuunnitelma on isossa roolissa toimintavarmuutta ajatellen. 

Lähtötilanteessa Jetmasters Oy:llä ei ollut käytössä toimivaa kunnossapitosuunnitelmaa. Jetmas-

ters Oy:n ennakoivaan kunnossapitoon kuului pääasiassa perjantain siivoustunti. Kunnossapito 

perustui hyvin pitkälti korjaavaan kunnossapitoon, eli laitetta alettiin korjata sen vikaantuessa. 

Tärkeimpiä varaosia pyrittiin pitämään varastossa, mutta niistä ei ollut listaa tai toimittajatietoa.  

Tavoitteena oli saada kunnossapito uudelle tasolle sekä lisätä ennakoivaa kunnossapitoa. Lisäksi 

pyrittiin tuomaan esille ennakoivan kunnossapidon tärkeyttä. Tavoitteena oli saada jokaiselle ko-

neelle oma huolto-ohjelma, jossa kerrotaan huoltotoimenpide ja sen ajankohta.  

Lisäksi työn tavoitteena oli laatia haastaville huoltotoimille yksityiskohtaiset huolto-oppaat, joilla 

kuka tahansa työntekijä pystyy suorittamaan vaaditut toimenpiteet. Tärkeäksi katsottiin myös 
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kriittisten varaosien ja vuosihuoltojen ajankohtien listaaminen erillisille tiedostoille. Huoltotoi-

mille haluttiin laatia myös kuittauslista, johon voi merkitä toimenpiteen tehdyksi ja mahdollisia 

huomautuksia tai ongelmia. Tämä helpottaa huoltohistorian seuraamista ja ongelmakohtien rat-

kaisemista. Kunnossapitosuunnitelmassa pyritään ottamaan huomioon myös huoltotoimenpitei-

den turvallisuus sekä pyritään pitämään kunnossapitosuunnitelman koulutus koko tuotannon vä-

elle. 

 

1.3 Kunnossapidon tila 

Jetmasters Oy:llä ei ole aiempaa kunnossapitosuunnitelmaa. Kunnossapito on ollut hyvin pitkälle 

korjaavaa kunnossapitoa. Ilman kunnossapitosuunnitelmaa koneet jäävät helposti hieman huo-

nolle pidolle. Kunnossapidon seuraaminen on ollut hyvin pitkälle muistin varassa. Nostureiden 

lakisääteiset huollot hoitaa Konecranes Oy.  
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2 Kunnossapito 

Teollisuuden toiminnan ja tuotantokyvyn edellytys on kunnossapito. Kunnossapidon tehtävä on 

pitää laitteet jatkuvasti toimintakunnossa. Kunnossapitoa helposti pidetään rikkoutuneiden lait-

teiden korjaamisena. Mutta tänä päivänä kovan kilpailun myötä tuotantoon on mietittävä mah-

dollisimman tehokkaita ratkaisuja, ja tämä tuo kunnossapidon ja toimintavarmuuden entistä tär-

keämpään rooliin. Tuotannon tehostaminen on muuttanut kunnossapidon luonnetta rajusti, jopa 

korjaavasta kunnossapidosta nykypäivän ennakoivaan kunnossapitoon, jolla pyritään löytämään 

vika ennen laitteen rikkoutumista. Tähän käytetään muun muassa erilaisia antureita ja muita lait-

teita, jotka kertovat mahdollisesta viasta.  

Standardin PSK 6201 mukaan kunnossapito määritellään seuraavasti: ”Kunnossapito on kaikkien 

niiden teknisten, hallinnollisten ja johtamiseen liittyvien toimenpiteiden kokonaisuus, joiden tar-

koituksena on säilyttää kohde tilassa tai palauttaa se tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun 

toiminnon se koko elinjakson aikana” [2]. 

 

2.1 Kunnossapidon kehittyminen 

Kunnossapito-kirjaan Jorma Järviö on todennut kunnossapidon kehittymisestä seuraavaa: ”Kun-

nossapitotoimintaa on todennäköisesti harjoitettu yhtä kauan kuin ihminen on rakentanut ja 

käyttänyt koneita. Varhaisin kunnossapito oli lähinnä redundantista varmistamista (= kaksinker-

taistamista), vian esiintymisen jälkeistä korjausta ja huoltoa. Vuonna 2003 tarkasteltuna kunnos-

sapidosta voidaan erottaa neljä sukupolvea” [3]. 

Ensimmäisen sukupolven kunnossapitomenetelmää voidaan ajatella nopeana reagointina ja kor-

jaamisena. Koneet olivat hyvin yksinkertaisia ja kookkaita, ne valmistettiin sen tarkoitettua teh-

tävää isommiksi, ns. kaksinkertaistettiin kapasiteetti. Kaksinkertaistamisella saatiin koneen rasi-

tusta pienemmäksi. Viat olivat yleensä mekaanisia ja koneita voitiin seisottaa. Vika oli helppo 

määrittää sen yksinkertaisuuden ansiosta sekä korjata vähäisellä tietotaidolla. Ennakoivaa kun-

nossapitoa olivat mm. puhdistaminen, säätäminen ja voiteleminen. [3.] 
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Toisessa sukupolvessa on aloitettu käyttämään jaksotettuja kunnossapitotoimia sekä hieman 

suunnitelmallisuutta. Toinen sukupolvi sai alkunsa toisen maailmansodan aikoihin. Teollisuuden 

täytyi valmistaa suuria määriä sotatarvikkeita kokemattomilla työntekijöillä, koska kokeneet teki-

jät olivat sotarintamalla. Tuotantomäärää saatiin kasvatettua sen aikaisella automaatiolla ja yh-

distelemällä koneita pidemmiksi ketjuiksi. Asetelma ei kuitenkaan toiminut ongelmitta, sillä laatu 

ei ollut tasaista. Silloin käynnistettiin joukko laatuhankkeita, joilla pyrittiin saamaan laatu ta-

saiseksi työvoimamäärän ja osaamistason vaihdellessa. [3.] 

Kolmannen sukupolven katsotaan käynnistyneen 1970-luvulla. Tämän muutoksen juuret voidaan 

katsoa tulleen amerikkalaisten avaruusprojektien konseptien ja innovaatioiden käyttöönotosta 

teollisuudessa. Tällöin alkoi kunnonvalvonta yleistyä ja kunnossapitoa sekä luotettavuutta alettiin 

huomioida jo koneen suunnitteluvaiheessa. Tutkimuksista saatiin uusia lähestymistapoja, työka-

luja ja tekniikoita. Tehokkuuden ja luotettavuuden merkitys kasvoi muun muassa tuotantokonei-

den mekanismien määrän ja automaation kasvun vuoksi. Kilpailu muuttui maailmanlaajuiseksi ja 

kiristyi. Uusilta markkinoilta ilmestyi yrityksiä, joiden toiminnallinen tehokkuus oli omiimme ver-

rattuna ylivoimainen, jonka vuoksi yrityksen joutuivat tehostamaan toimintatapaansa. [3.] 

Neljännen sukupolven on katsottu käynnistyneen 1990-luvulla mikroelektroniikan ja it-teknolo-

gioiden läpimurron yhteydessä. Elektroniikan suuren kasvun myötä laitteet ovat monimutkaistu-

neet, jonka vuoksi kunnossapitohenkilöstö on koulutettava asiaankuuluvalla tavalla. Siitä huoli-

matta osa kunnossapitotoimista on syytä jättää valtuutetun huollon toimittajalle, jolla on hankit-

tuna pakolliset spesiaalit laitteet ja työkalut, eli niin sanotulle merkkihuoltajalle. Elektroniikan 

myötä on alettu käyttämään etävalvontasensoreita ja järjestelmiä enenevissä määrin. Käynnin-

valvontaan on panostettu muun muassa asentamalla laitteisiin antureita tai muita seurantaväli-

neitä, joista saadaan tieto, toimiiko kone luotettavasti. [3.] 

 

2.2 Kunnossapidon tavoitteet 

Kunnossapidon tavoitteena on ylläpitää laitteen tai koneen toimintamahdollisuutta. (Eli ei anneta 

laitteen tai koneen huonontua ja / tai hajota.) On hankittu kone tai laite tekemään tiettyä toimen-

pidettä. Kunnossapidon on varmistettava, että kone tai laite pystyy tekemään tämän sille tarkoi-

tetun ”toimenpiteen”. Kunnossapidon tavoitteena on myös turvallinen koneen käyttö, laadun-

tuottokyky sekä suunnittelussa tulleiden heikkouksien korjaaminen. [3.] 
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2.3 Kokonaistehokkuus 

Kunnossapidon tavoitteena pidetään myös tuotannon kokonaistehokkuutta (KNL) sekä hyvää 

käyttövarmuutta, joka koostuu toimintavarmuudesta, kunnossapidettävyydestä ja kunnossapito-

varmuudesta. Merkittäviä tavoitteita ovat myös turvallisuus, ympäristön turvallisuus ja kustan-

nustehokkuus. Kunnossapidon tärkein osa on kokonaistehokkuus. Se koostuu kolmesta alla mää-

ritellystä osatekijästä käytettävyyden (K), toiminta-asteen (N) ja laatukertoimen (L) tulosta. [2] 

Käytettävyydellä tarkoitetaan sitä, että kohde kykenee suorittamaan sille vaaditun toiminnon 

valmistajan suosittelemissa olosuhteissa. Kunnossapidon ominaiskäytettävyys määräytyy käyn-

tiajan suhteesta käyntiajan ja kunnossapidollisten seisokkiaikojen summasta. Ottaen huomioon 

kunnossapidon seisokkiaika sisältää joutoaikana ja ulkoisena toimintakyvyttömyysaikana suorite-

tun kunnossapidon (lukuun ottamatta, jos se voidaan tehdä käynnin aikana). Käytettävyyden yh-

teisvaikuttajia ovat toimintavarmuus, kunnossapidettävyys ja kunnossapitovarmuus. [2] 

Toiminta-aste on käyntiaikana toteutuneen tuotannon suhde maksimituotantomäärään, eli 

kuinka tehokasta tuotantotoiminta on ollut [3]. 

Laatukerroin määrittää hyväksytyn tuotteen (jonka voi toimittaa markkinoille) ja hylätyn tuotteen 

suhteen [2]. 

 

2.4 Kunnossapidon suunnittelu 

Ehkäisevän kunnossapidon suunnittelulla saadaan merkittävää taloudellista hyötyä. Sillä voidaan 

mahdollisesti välttyä tuotantohäiriöistä, joiden aiheuttama katemenetys voi olla kymmenkertai-

nen suunniteltuun kunnossapitoon verrattuna. Toinen merkittävä kustannus suunnittelematto-

massa kunnossapidossa on tehokkuus. Erilaiset asiantuntija kertovat, että toimittaessa perintei-

sellä ”korjataan vian ilmettyä” -tavalla työn todellinen tehokkuus on vain 35 %. Taulukossa 1 on 

Outi Nurmilaukkaan havainnollistava tutkimus ehkäisevän kunnossapidon taloudellisesta vaiku-

tuksesta. Tutkimuksessa on yritetty havainnollistaa suunnitellun ja ei-suunnitellun kunnossapidon 

kustannusten erotusta. Esimerkiksi kuivaussylintereiden laakerivikojen suunniteltu kunnossapito 

on maksanut 9 420 euroa ja ei-suunniteltu kunnossapito on maksanut 11 100 euroa. Lisäksi ei 
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suunnitellun kunnossapidon vuoksi menetetty kate on 127 150 euroa. Nämä laskemalla yhteen 

päästään siihen tulokseen, että ei-suunniteltu kunnossapito maksoi 128 830 euroa enemmän. [3.] 

 

 

2.5 Kunnossapitolajit 

Lainattu PSK 6201 Standardista. ”Toimenpiteet, joilla todetaan kohteen toimintakunto, pidetään 

kohde halutussa toimintakunnossa tai saatetaan se haluttuun toimintakuntoon” [2] 

Kunnossapidon toimenpiteet voidaan jakaa vian havaitsemisen mukaan kuvan 1 mukaisesti. Kun-

nossapitolajeista voidaan erottaa kaksi pääryhmää, jotka ovat suunniteltu kunnossapito ja häi-

riökorjaukset. 

Taulukko 1. Outi Nurmilaukkaan tutkimus ehkäisevän kunnossapidon taloudellisesta vaikutuk-

sesta [3] 
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Ehkäisevällä kunnossapidolla pyritään pitämään kohde jatkuvasti käyttökelpoisena. Korjataan 

heikentyneet kohdat ennen rikkoutumista. Tavoitteena on minimoida kohteen rikkoutuminen tai 

toimintakyvyn heikkeneminen. [2][3] 

Jaksotettu kunnossapito kuuluu ehkäisevään kunnossapitoon, sillä jaksotettu kunnossapito on 

suunniteltu jaksotuksin esimerkiksi tuotantomäärän, kalenteriajan, käyttötuntien tai energian 

käytön perusteella. Jaksotetun kunnossapidon huoltotoimet sisältävät muun muassa kuluvien 

kohtien tarkistuksen, puhdistukset, rasvaukset, mahdolliset säädöt sekä öljyjen ja suodattimien 

vaihdon. [2.] [3.] 

Jaksotettu kunnostaminen kuuluu ehkäisevään kunnossapitoon, joka perustuu käytön määrään 

(esim. työtuntien lukumäärään) tai kalenteriaikaan. Toimenpide tehdään kohteen kunnosta riip-

pumatta. [2.] [3.] 

Kuntoon perustuvassa kunnossapidossa määritellään kohteen toimintakunto nykytilassa ja seu-

raillaan kohteen käyttäytymistä ja suorituskykyä aisteilla ja/tai mittareilla. Aloitetaan huoltotoi-

met havaintojen perusteella, kun katsotaan sen olevan tarpeellista. Nykytilan perusteella voidaan 

arvioida mahdolliset ajankohdat vikaantumiselle, huolloille ja korjauksille. [2.] [3.] 

Kuva 1. Kunnossapitolajit [4] 
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Ennakoiva kunnossapito perustuu kunnossapidettävien kohteiden tarkkailuun ja analysointiin, 

joista huomataan suorituskyvyn heikkenemistä. Huoltotoimet pyritään tekemään ennen kohteen 

rikkoutumista. [2.] [3.] 

Korjaavassa kunnossapidossa aloitetaan toimenpiteet silloin, kun vika havaitaan. Havainnon jäl-

keen korjataan kohde toimintakuntoon. [2.] [3.] 

Etäkunnossapidolla tarkoitetaan sitä, että kunnossapitohenkilökunta ei ole suoraan tekemisissä 

kohteen kanssa. Huoltotoimet suoritetaan etätyöpisteeltä. [2.] [3.] 

Siirretty kunnossapito on sitä, että kun vika havaitaan, korjaus siirretään parempaan ajankoh-

taan, jos se on mahdollista [2][3]. 

Välitön kunnossapito on sitä, että korjataan kohde heti vian havaitsemisen jälkeen. Nopealla toi-

minnalla pyritään välttymään suuremmilta vahingoilta ja pidemmiltä seisakeilta. [2.] [3.] 

Käynninaikaisella kunnossapidolla pyritään huoltamaan ja tekemään korjaukset samanaikaisesti 

kohteen käytön kanssa, mikäli se on mahdollista. Yleensä korjaukset eivät ole mahdollisia käytön 

aikana. [2.] [3.] 

Parantava kunnossapidon tarkoituksena on parantaa laitteen kunnossapitoa. Eli parantaa kun-

nossapidettävyyttä ja luotettavuutta muuttamatta koneen toimintoa. [5.] 

 

2.6 Kunnossapitostrategiat 

Kunnossapidon yksinkertaisin tarkoitus on ylläpitää kohde tuotantokykyisenä. Ongelmalliseksi 

asia saadaan, kun aletaan pohtimaan, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. On mietittävä, kuinka 

hyvässä kunnossa kohteen täytyy olla ja kuinka paljon kunnossapito voi sitoa resursseja ja kuluja. 

Kunnossapito täytyy suunnitella mahdollisimman optimaalisesti hyödyn ja kulujen suhteen. [5.] 

Kunnossapitostrategioihin on kehitelty runsaasti erilaisia toimintamalleja viimeisimmän parin 

vuosikymmenen aikana. Erilaisille toimintamalleille on tarvetta, sillä teollisuutta on monipuoli-

sesti ja niiden kesken kunnossapidon painoarvo vaihtelee. Hyvällä kunnossapitostrategialla pyri-

tään saamaan monimutkainen ja vaikeasti hallittava kunnossapito, helppoon ja yksinkertaiseen 

kunnossapitoon. [5.] 
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Merkittävät kunnossapidon menetelmät voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan, joista ensimmäi-

seen kuuluvat laatujohdonnaiset strategiat. Nämä pyrkivät keskittymään siihen, että työtehtävä 

tehdään oikein ja se onnistuu ensimmäisellä kerralla. Toisena TPM (Total Productive Mainte-

nance) eli kokonaisvaltainen tuottava kunnossapito, joka koostuu neljästä vaiheesta, jotka ovat 

suunnittelu, mittaus, kunnostus ja huippukuntovaihe. Kolmantena RCM (Reliability-centered 

Maintenance) eli luotettavuuskeskeinen kunnossapito, jossa keskitytään kunnossapitoa eniten 

tarvittaviin koneisiin ja minimoidaan vikojen vaikutukset. Lisäksi on kehitelty Asset Management 

(käyttöomaisuuden hallinta) menetelmä, joka laajentaa kolmannen kategorian eli RCM-ohjelmien 

käyttöä. Tämä huomioi enemmän kunnossapidon tarvetta kysynnän ja tarjonnan vaihdellessa.  

[3.] 

 

TPM eli Total Productive Maintenance on kokonaisvaltainen tuottava kunnossapito. Paremmin 

tunnetaan nimellä tuottava kunnossapito. Tuottavan kunnossapidon tavoitteena on maksimoida 

tuotannon tehokkuus ja laatu. Lähtökohtana on luoda tuotannon koneille parhaat mahdolliset 

olosuhteet ja ylläpitää ne. Tämä on mahdollista silloin, kun koneen käyttäjä on henkilökohtaisesti 

vastuussa siitä, että näin tapahtuu. Näin saadaan koneesta enemmän hyötyä ja ne mahdollistavat 

maksimaalisen suorituskyvyn. Tämän mahdollistaminen vaatii koko henkilökunnan sitoutumista. 

[3.] 

”TPM:ssä korostuu kokonaisvaltaisuus seuraavasti: 

- kokonaistehokkuus eli pyrkimys tehokkuuteen mitattuna taloudellisin mittarein 

- kokonaiskattavuus eli kunnossapitotarpeen pienentäminen: huolto ja korjaustoimien hel-

pottaminen rakenteita muuttamalla sekä kuntoon perustuvalla kunnossapidolla 

- kokonaisvaltainen osallistuminen, häiriötön toiminta on tulos, jonka osatekijöinä ovat 

kaikki yrityksen osastot ja ihmiset asemasta riippumatta” [3] 

 

RCM (Reliability Centered Maintenance) on suomennettuna luotettavuuskeskeinen kunnossa-

pito. Menetelmää pidetään yhtenä tärkeimmistä kunnossapidon suunnittelun työkaluista. Tätä 

menetelmää kuvaillaan systemaattisena kunnossapidon suunnittelun työkaluna ja sillä pyritään 

optimoimaan kunnossapito mahdollisimman vähäiseksi, mutta kuitenkin vaarantamatta koneen 
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tai laitteen toimintoa sekä laiminlyömään turvallisuutta. RCM on saanut alun lentokoneteollisuu-

den tarpeista kehittää systemaattinen menetelmä koneiden käyttövarmuuden parantamiseksi. 

Lisäksi tässä menetelmässä huomioidaan kunnossapitotoiminnan suorittaminen, laitteiden suun-

nittelu ja sen kehittäminen kunnossapidettävyyttä ja käyttövarmuutta ajatellen. [5] 

Keskeisimpiä päämääriä ovat [5] 

- Kohdistaa kunnossapito kriittisimmille koneille, joissa on eniten kunnossapidon tarvetta 

- Selvittää syyt, miksi laite vikaantuu ja luoda ohje oikeiden ja tehokkaiden kunnossapito-

menetelmien käytölle 

- Niille koneille, joille ei ole mahdollista luoda ehkäisevän kunnossapidon menetelmää, luo-

daan toimintaohjeet vian ilmettyä 
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3 Kriittiset tuotantovälineet 

Tässä kappaleessa on esitelty lyhyesti tuotannollisesti kriittisimmät koneet. Kriittisimmät koneet 

on valittu tuotannon tarpeiden mukaan, eli mitä koneita tuotanto tarvitsee eniten sen toimivuu-

den säilyttämiseksi. Koska koneet eivät ole vikaherkkiä, kerron vain lyhyesti huoltotoimista ja hie-

man ominaisuuksista. 

3.1 Koneistamo 

Koneistamon kriittisimpiin tuotantovälineisiin kuuluvat muun muassa 3 kpl koneistuskeskuksia, 

metallisaha ja sähkötrukki. Kuvassa 2 on automaattisaha MEB Tiger 350 CNC. Saha on tarkoitettu 

metallien leikkaamiseen. Leikkuupää liikkuu johteilla ylös ja alas. Terän halkaisija 350 mm ja leik-

kauskapasiteetti on pyöreällä tangolla 115 mm ja neliön muotoisella tangolla 95 mm. 

Sahan tärkeimpiä huoltokohteita ovat päivittäiset lastujen siivoukset, viikoittaiset liukupintojen 

rasvaukset ja vuosittaiset öljyjen vaihdot. 

Kuva 2. MEB Tiger 350 CNC -pyörösaha 
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Kuvassa 3 on amerikkalaisvalmisteinen pystykarainen koneistuskeskus Haas VF-3. VF-3 Liikealu-

eet (XYZ) ovat X = 1016 mm, Y = 660 mm ja Z = 635 mm. Maksimikuormitus on 1588 kg. Työkalujen 

määrä 20 kpl. 

Tämä kone on suurimmalla käytöllä sen monipuolisuuden vuoksi. Tärkeimpiä huoltotoimia ovat 

päivittäiset lastujen poistot, leikkausnesteen suodattimen puhdistus, voiteluöljyjen seuranta sekä 

vaihdelaatikkoöljyn vaihto. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Haas VF-3 -koneistuskeskus 
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Kuvassa 4 on hieman vanhempi Haasin valmistama VF-5-mallin koneistuskeskus. Tässä koneessa 

liikealueet ja maksimikuormitus on hieman isommat. Työkalupaikkoja on tässäkin 20 kpl. 

Tämä kone ei ole aivan niin nykypäiväinen kuin VF-3, mutta sen paremmat puolet ovat isommat 

liikealueet. Tärkeimpiä huoltotoimia ovat päivittäiset lastujen poistot, viikoittainen leikkausnes-

teen suodattimen puhdistus sekä jokavuotiset leikkausnesteen ja vaihdelaatikon öljyn vaihdot. 

 

 

  

Kuva 4. Haas VF-5 -koneistuskeskus 
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Kuvassa 5 on kolmas Haasin valmistama koneistuskeskus Minimill. Minimill on pienen luokan ko-

neistuskeskus, jonka liikealueet ja kuormitettavuus on huomattavasti aiempia pienemmät. Työ-

kalupaikkoja tässä koneessa on 10 kpl. 

Minimill on hyvin vähäisellä käytöllä, ja sen yksinkertaisuuden vuoksi huolto-ohjelmaan ei tullut 

paljoa asiaa. Huollot koostuvat pääasiassa lastujen puhdistuksesta, leikkausnesteen suodattimen 

puhdistuksesta ja jokavuotisesta leikkausnesteen vaihdosta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 5. Haas Minimill -koneistuskeskus 
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Kuvassa 6 on koneistamon oma sähkötrukki. Trukki on valmistettu 2001 Suomessa Rocla Oy:n 

tehtaalla. Nostokyky on 2000 kg ja nostokorkeus 3290 mm. Sähkötrukin tärkeimpiin huoltoihin 

kuuluvat akun latauksen jälkeen tehtävä akun vesitys ja vuosittaisiin huoltoihin kuuluvat hyd-

rauliikkaöljyjen tarkistus sekä jarrujen ja jarrunesteiden tarkistukset. 

Kuva 6. Koneistamon sähkötrukki Yale 
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3.2 Hitsaamo 

Hitsaamon kriittisimmät tuotantovälineet ovat kolme hitsauskonetta. Hitsauskoneiden huollot 

koostuvat lähinnä silmämääräisistä tarkistuksista ja yleisestä siisteydestä. Nestejäähdytteisistä 

koneista on hyvä tarkistaa viikoittain jäähdytysnesteen määrä. MIG -hitsauskoneissa langanvaih-

don yhteydessä tulee puhdistaa hitsauskaapeli ja sen spiraali sekä langansyöttörullat. Yleistä ko-

neen siisteyttä voidaan parantaa puhdistamalla koneen ulkopinnat kostealla pyyhkeellä.  

Kuvassa 7 on Fronius TPS 2700 ALU edition on MIG (Metal Inert Gas) / MAG (Metal Active Gas) -

hitsauskone, jolla voi hitsata terästä, ruostumatonta terästä sekä alumiinia. Koneessa ja hitsaus-

kaapelissa on vesijäähdytys. Koneenmaksimi teho on 270 ampeeria. 

 

 

 

Kuva 7. Fronius ALU edition MIG / MAG -hitsauskone 
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Kuvassa 8 on Kemppi Weldforce KPS 4500 MIG / MAG hitsauskone, jolla voi hitsata terästä ja 

ruostumatonta terästä. Koneessa ja hitsauskaapelissa on vesijäähdytys. Koneen maksimiteho on 

400 ampeeria. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Kemppi Weldforce MIG / MAG -hitsauskone 
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Kuvassa 9 on Kemppi MasterTig MLS 2300 ACDC TIG (Tungsten Inert Gas) -hitsauskone. TIG -hit-

saus on aivan erityyppistä hitsausta kuin MIG -hitsaus. TIG -hitsauksessa langansyötön hoitaa hit-

saaja itse toisella kädellä. AC/DC (Alternating Current / Direct Current) -ansiosta tällä voidaan hit-

sata myös alumiinia. 

TIG -hitsauskoneessa mahdolliset ennakoivat huollot ovat hyvin vähäiset. Huollot koostuvat pää-

asiassa koneen puhdistuksesta ja silmämääräisestä kaapeleiden tarkistuksesta. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Kemppi MasterTig -hitsauskone 
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3.3 Leikkaamo 

Leikkaamon tuotantovälineisiin kuuluvat särmäyspuristin, laserleikkuri, vesileikkuri ja sähkötrukki 

sekä lisäksi pylväsporakone, nauhahiomakone ja kaksi levynostinta. 

Kuvassa 10 on särmäyspuristin Bystronic Xpert 150. Särmäyspuristin on tietokoneella ohjelmoi-

tava, levyn taivutukseen tarkoitettu kone. Koneen käyttöliittymänä toimii Bysoft, jolla voidaan 

tehdä ohjelmat tietokoneella etänä. Etäohjelmalla voidaan 3D-mallintaa osat ja visuaalisesti ko-

keilla, onko työ mahdollista suorittaa. Särmäyspuristimella on oma pääte, jossa on hieman yksin-

kertaistettu käyttöliittymä. Tällä päätteellä voi tehdä myös ohjelmat ja käytännössä tehdäänkin 

melkein kaikki.  

Särmäyspuristimen kriittisimpiin huoltoihin kuuluvat johteiden rasvaus, työkalujen huolto sekä 

takavasteiden kalibrointi. 

 

Kuva 10. Bystronic Xpert 150 -särmäyspuristin 
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Kuvassa 11 on laserleikkuri Trumpf Trumatic 3030. Laserleikkurissa on vanha Windows-pohjainen 

käyttöliittymä. Laserille tehdään leikkausohjelmat etänä tietokoneelta. Lasersäde tulee vasem-

malla olevasta yksiköstä (ei näy kuvassa) ja sieltä se ohjataan peilien avulla leikkauspäähän erit-

täin tarkasti. Koneessa on kaksi levypöytää, jotta leikkaus olisi tehokkaampaa. Pöydälle sopii mak-

simissaan 3 m x 1,5 m kokoiset levyt. Levyn maksimi paksuudet ovat teräkselle 16 mm, ruostu-

mattomalle teräkselle 12 mm ja alumiinille 4 mm. 

Laserleikkurin tärkeimpiin huoltoihin kuuluvat leikkauspäiden puhdistukset ja kunnon tarkistuk-

set, palkeiden puhdistus ja kuona-astioiden tyhjennys sekä jäähdytysvesien ja suodattimien vaih-

dot. 

 

Kuva 11. Trumpf Trumatic 3030 -laserleikkuri 
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Kuvassa 12 on Alikon valmistama abrasiivinen vesileikkuri, eli veden joukossa käytetään hienoa 

hiekkaa. Sillä saadaan leikkaavuutta huomattavasti lisää. Vesileikkurissa on neljä leikkuupäätä, 

joten leikkuunopeuden voi välillisesti nelinkertaistaa. Siis koneella voidaan leikata neljä kappa-

letta kerralla.  

Vesileikkurin toimintavarmuutta ennakoivalla kunnossapidolla on hyvin haastava toteuttaa, joten 

sen kunnossapito on ollut pääsääntöisesti korjaavaa kunnossapitoa. Saatiin kuitenkin tehtyä täl-

lekin koneelle kunnossapitosuunnitelma, jossa tärkeimmäksi nousivat vesivuotojen ja suuttimien 

tarkistukset sekä johtokourujen puhdistukset ja johteiden rasvaukset. 

 

 

 

 

Kuva 12. Alikon abrasiivinen vesileikkuri 
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Kuvassa 13 on 2009 valmistettu Toyota merkkinen sähkötrukki. Tätä trukkia käytetään pääsään-

töisesti kuorman purkuun ja levyjen nosteluun. Tämän trukin maksiminostokapasiteetti on 2930 

kg ja nostokorkeus on 4700 mm. 

Trukin tärkeimmät huoltotoimenpiteet ovat akkujen latauksen yhteydessä tehtävä akun vesitys 

sekä ikkunoiden puhdistukset. Lisäksi suunnitelmaan kuuluvat jokavuotiset hydrauliikkaöljyjen 

tarkistukset sekä jarrujen ja jarrunesteiden tarkistukset. Unohtamatta liikkuvien osien rasvaa-

mista.  

 

Kuva 13. Leikkaamon sähkötrukki Toyota 
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4 Kunnossapitosuunnitelma  

Kunnossapitosuunnitelman tekeminen alkoi syksyllä 2019. Tavoitteena oli selkeyttää ja parantaa 

koneiden kunnossapitoa sekä helpottaa kunnossapidon hallintaa ja sen seurantaa.  

Insinöörityö aloitettiin tutustumalla tämänhetkiseen kunnossapidon tilanteeseen. Kunnossapi-

don teoriaan tutustuminen oli välttämätöntä ennen kunnossapitosuunnitelman toteuttamista. 

Lisäksi tutkittiin koneiden käyttöohjekirjoja ja haastateltiin koneen käyttäjiä. 

Kunnossapitosuunnitelman tekeminen aloitettiin konelistan päivittämisellä. Päivityksen jälkeen 

tuotantopäällikön kanssa valittiin listalta tuotannollisesti kriittisimmät koneet, joilla on eniten tar-

vetta huolto-ohjelmille tuotannon toiminnan kannalta. Lisäksi käytiin läpi huoltokohdat, joille tar-

vittiin erilliset huolto-ohjeet sekä laadittiin yleinen huolto-ohje kunnossapitosuunnitelma käy-

töstä (liite 1). Kunnossapitosuunnitelman toteuttamiseen käytettiin apuna koneiden dokument-

teja, koneen käyttäjien haastatteluja sekä omaa kokemusta kyseisistä laitteista ja niiden huolto-

toimenpiteistä.  

Konelistan päivittäminen aloitettiin poistamalla listasta vanhat koneet ja lisättiin puuttuvat ko-

neet. Listaan päivitettiin koneiden nimet yhdenmukaiseksi selkeyttämisen vuoksi. Lisäksi laitettiin 

jokaisen koneen tyyppikilvestä kuva omiin kansioihin. 

Kunnossapitosuunnitelmassa on sovellettu toisessa kappaleessa käsiteltyjä kunnossapidon me-

netelmiä. Muun muassa huoltotoimet pyritään tekemään oikein ja onnistumaan ensimmäisellä 

kerralla, tämä on sovellettu laatujohtamiseen pohjautuvista menetelmistä. Kunnossapitosuunni-

telman toimivuuden edellytys on käyttäjän motivaatio huolehtia kohteesta, joka on poimittu ko-

konaisvaltaisesta kunnossapidosta. Luotettavuuskeskeisestä menetelmästä on poimittu syste-

maattisuus, jolla pyritään optimoimaan kunnossapito mahdollisimman vähäiseksi, mutta riittä-

väksi. Nämä menetelmät sovellettuna katsottiin toimivan parhaiten Jetmasters Oy:llä. 

 

4.1 Huolto-ohjelmat 

Tavoitteena oli tehdä mahdollisimman yksinkertaiset ja käyttäjäystävälliset huolto-ohjelmat, 

joissa on valmistajan suosittelemat huollot. Valmiiden kunnossapito-ohjelmien tarjoajiakin löytyi, 
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mutta emme katsoneet niiden olevan tarpeellisia tässä yhteydessä, koska tuotantokoneita on hy-

vin monipuolisesti ja uuden ohjelmiston opiskelu sekä käyttöönotto olisi ollut ajallisesti haastava. 

Siksi päädyttiin toteuttamaan huolto-ohjelmat Word-pohjaisena tiedostona.  

Huolto-ohjelmien tekeminen aloitettiin listaamalla tarvittavia huoltoja omien kokemuksien poh-

jalta. Kaikkien koneiden huolto-oppaat käyttöohjekirjoista tutkittiin, koska niistä saa varman tie-

don tarvitseville huoltotoimenpiteille. Lisäksi haastateltiin jokaisen koneen käyttäjää ja kirjattiin 

heidän kokemuksistaan tarvittavat toimenpiteet. Näin saatiin koottua Jetmasters Oy:n tarpeisiin 

soveltuva kokonaisuus.  

Seuraaville koneille tehtiin tarkemmat kunnossapitosuunnitelmat/huolto-ohjelmat: 

- Haas VF-3    Koneistuskeskus 
- Haas VF-5   Koneistuskeskus 
- Haas Minimill   Koneistuskeskus 
- Trumpf Trumatic L3030  Laserleikkuri 
- Aliko Abra    Vesileikkuri 
- Bystronic Xpert 150  Särmäyspuristin 
- MEB Tiger CNC   Saha 
- Toyota    Trukki 
- Yale    Trukki 
- Fronius TPS 2700 ALUedition Mig hitsauskone 
- Kemppi KPS 4500  Mig hitsauskone 
- Kemppi MasterTig ACDC Tig hitsauskone 

 
Lisäksi: 

- Pylväsporakone 3 kpl 
- Tyhjiönostin 2 kpl 
- Nauhahiomakone  
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Tässä on kerrottu hieman tarkemmin Trumpf Trumatic L3030 -laserleikkurin kunnossapitosuun-

nitelmasta liitteiden 2 ja 3 mukaisesti. Lisäksi liitteessä 4 on laserleikkurin huoltotoimenpiteiden 

kuittauslista ja liitteessä 5 laserleikkurin leikkauspäiden huoltojen kuittauslista. Huollot kuitataan 

omalla nimellä tehdyiksi huoltotoimenpiteiden jälkeen. 

Päivittäisiin huoltotoimiin kuuluvat leikkuupään suuttimen ja keraamin tarkistukset. Suuttimen 

kunto vaikuttaa leikkauslaatuun, joten sen on hyvä olla kunnossa. Suutin on silloin vaihtokun-

nossa, jos sillä on törmätty, Koska suuttimen reikä muuttaa hieman muotoaan. Suutin on keraa-

missa kiinni, joten keraamin tarkistus on helppo tehdä samalla. Lisäksi päivittäisiin huoltotoimiin 

kuuluu yleinen siisteys ja ylimääräisten tavaroiden ja leikkeiden poisto. 

Viikoittaisista huoltotoimista vastaa aamuvuoron laserleikkaaja ja huoltotoimet aloitetaan per-

jantaina iltapäivällä tuntia ennen vuoron päättymistä. Lukuun ottamatta leikkuupään puhdistus, 

joka tehdään maanantaina aamuvuorossa ensimmäisenä. Huoltotoimet kannattaa aloittaa ilman-

suodattimien vaihdolla. Ilmasuodattimia on 2 kpl ja ne ovat isoja suodatinmaton palasia. Suoda-

tinmattoa löytyy yläkerran työkaluvarastosta ja siitä leikataan sopivan mittaiset palaset. Vanhat 

suodattimet laitetaan suoraan roskiin. Palkeiden puhdistukseen suosittelen käyttämään imuria, 

sillä harja ei poista pölyä yhtä tarkasti. Palkeiden puhdistuksen laiminlyöminen voi johtaa niiden 

ratkeamiseen. Palkeet sijaitsevat koneen sisällä johteiden päällä. Poistetaan koneesta kuona-as-

tiat ja tyhjennetään ne. Kuona-astiat löytyvät koneen oikealta laidalta. Etuosassa on hienolle pö-

lylle astia, keskiosassa keskikarkealle pölylle astia ja takaosassa karkealle pölylle astia. Lakaistaan 

lattiat ja muistetaan puhdistaa myös vaihtopöydän alunen. Viimeisenä tarkistetaan jäähdytysnes-

teen taso. Jäähdytysvedet sijaitsevat koneen vasemmalla laidalla. Vesien vaihto-ohjeessa selite-

tään tarkemmin. 

Kuukausittaisista huoltotoimista päätetään kuukauden ensimmäisessä palaverissa. Palaverissa 

päätetään, kuka huoltotoimet tekee ja milloin ne tehdään. Voiteluaineen taso tulee tarkistaa vä-

hintään kerran kuukaudessa. Voiteluaineen taso tarkistetaan koneen vasemmalta puolelta löyty-

vän käytävän päästä, käytävän oikealta laidalta. Voiteluainetta tulee olla reilusti. Vaihtopöydän 

öljyn taso tarkistetaan koneen takaa vaihtopöydän etuosasta. Etuosassa on niin sanottu tarkis-

tussilmä. Koneen ilmansuodatuksessa on erillinen hienopölyastia, joka sijaitsee koneen taka-

osassa suodatusyksikön sisällä. Hienopölyastian pöly on niin hienojakoista, että sen tyhjennyk-

sessä on käytettävä hengityssuojainta ja sen tyhjennyksessä on noudatettava erityistä varovai-

suutta. Hengityssuojaimia löytyy välivaraston päivittäistavarakaapista. Hyvän leikkuulaadun yllä-

pitämiseen on puhdistettava myös leikkuupöydän lamellit. Lamelleihin tarttuu leikatessa kuonaa. 
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Kun lamellit ovat pahasti kuonassa, leikkauksen kipinäsuihku ei pääse vapaasti poistumaan. Täl-

löin kipinäsuihku kimpoaa lamellien kuonasta takaisin leikattavaan levyyn. Silloin leikkeiden ala-

puolelle tulee roiskeita, jotka on poistettava ennen asiakkaalle lähettämistä. Lamellien puhdis-

tukseen käytetään erillistä konetta. Lisäksi halutaan vaikuttaa myös koneen ulkopuoliseen siistey-

teen, joten kuukausihuoltoon kuuluu ulkopuolisten pintojen siistiminen. Ohjainlaitetta käytetään 

paljon käsineet kädessä, joten niistä tarttuu likaa näppäimiin. Näppäimet on hyvä pitää puhtaana, 

että vältytään vahingoilta. Myös ovet sotkeutuvat helposti. 

Kolmen kuukauden välein tulee puhdistaa katodit. Katodien puhdistus on itsessään nopea toi-

menpide, mutta ennen toimenpidettä koneen on täytynyt olla sammutettuna hetken aikaa, mie-

lellään yön yli. Tällä varmistetaan toimenpiteen turvallisuus. Katodien puhdistukseen on laadittu 

erillinen ohje. 

Kuuden kuukauden välein on hyvä vaihtaa leikkuupöytien lamellit. Lamellien kuluminen vaikuttaa 

leikkuulaatuun, koska levy ei ole oikealla korkeudella. Tämän huomaa varsinkin ohuissa levyissä. 

Lisäksi lamellit kuluvat hieman epätasaisesti, sillä leikkurilla leikataan eniten etukulmassa. Epäta-

saisen kulumisen vuoksi levy ei välttämättä kosketa joka kohdasta lamelleihin, ja aiheuttaa yli-

määräistä värinää. Jäähdytysvesien vaihto on tehtävä kaksi kertaa vuodessa. Yleensä toinen ve-

den vaihto on vuosihuollon yhteydessä, jonka tekee ulkopuolinen huoltohenkilö. Vesien vaihdon 

yhteydessä vaihdetaan myös suodattimia ja tarkistetaan, että veden sähkönjohtavuus on tar-

peeksi alhainen. Lisäksi paineilmalinjasta on vaihdettava kaksi suodatinta. 

Optiikkahuolto on hyvä tehdä joka vuosi. Optiikkahuolto tilataan ulkopuoliselta, ja sen tekee 

Trumpfin valtuuttama huoltohenkilö. Optiikkahuolto on hyvin laaja toimenpide, siihen kuuluu 

mm. sädekanavien ja peilien tarkistus ja tarvittaessa korjaus. Vuosihuollon yhteydessä on myös 

hyvä vaihtaa kaasulinjan suodattimet. 

4.2 Huolto-ohjeet 

Koska jokainen työntekijä tekee huollon omalla tutulla tavalla, haluttiin yhtenäistää toimintatavat 

ja varmistaa, että jokainen tekee sen oikein. Tämän vuoksi katsottiin tarpeelliseksi laatia alla ker-

rotuille huoltotoimille omat huolto-ohjeet. Nämä kohteet valittiin huoltotoimenpiteiden haasta-

vuuden ja epätietoisuuden vuoksi. Huolto-ohjeet pyrittiin tekemään niin yksityiskohtaisesti, että 
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niiden avulla huollon voivat suorittaa vähemmän kokeneetkin työntekijät. Huolto-ohjeessa en-

simmäisenä kerrotaan tarvittavat työkalut ja käydään läpi vaihe vaiheelta jokainen kohta. Lisäksi 

ohjeisiin lisättiin havainnollistavia kuvia huollon helpottamiseksi. 

Seuraaville kohteille tehtiin tarkemmat huolto-ohjeet: 

- Laserleikkurin leikkauspään puhdistus 
- Laserleikkurin jäähdytysvesien vaihto 
- Laserleikkurin katodien puhdistus 
- Särmäyspuristimen rasvausnippojen rasvaaminen. 

4.3 Varaosat 

Vaikka koneet ovat erimerkkisiä ja aivan erityyppisiä, päädyttiin siitä huolimatta listaamaan tär-

keimmistä varaosista erillinen lista. Lista tehtiin perinteiseen Excel-tiedostoon, johon koottiin jo-

kaiselle koneelle omat varaosalistat. Varaosalistaan laitettiin vain kriittisimmät varaosat, joiden 

rikkouduttua tuotanto pysähtyy ja joita kuluu suhteellisen paljon. Varaosien saatavuus on suh-

teellisen hyvä, mutta tällä pyritään minimoimaan tuotannon seisahtumista. 

Listaan pyrittiin löytämään jokaiselle varaosalle kuvaava nimi, varaosanimike/numero, tarvittava 

määrä sekä toimittaja ja hinta.  

Lisäksi varaosille tehtiin oma varastointipaikka, niin sanottu puskurivarasto, jossa säilytetään en-

nalta sovitut varaosat tietyissä määrissä. Varaosien varastointi tapahtuu toimistorakennuksessa, 

jolloin varaosien täydennys olisi helpompi hoitaa. Varaosahyllyllä on jokaiselle varaosalle oma 

paikka.  

Koneiden lähettyvillä on vanhat varaosahyllyt, jotka jäävät käyttöön vanhaan tapaan, mutta nii-

den varaosamääriä hieman vähennetään. Näihin vanhoihin hyllyihin täydennetään varaosia uu-

desta puskurivarastosta. Kun puskurivarastosta haetaan varaosia, siitä tulee ilmoittaa työnjoh-

dolle välittömästi, jotta osataan heti hankkia uudet tilalle. Liitteessä 6 esimerkki laserleikkurin 

varaosalistasta. 

 

 

 



30 

4.4 Kunnossapidon valvonta 

Tehokas kunnossapito vaatii vierelleen kunnossapidon valvontaan tarvittavat työkalut. Siispä yh-

deksi tärkeäksi osaksi kunnossapitosuunnitelmassa nousi kunnossapidon valvonta. Kunnossapi-

toa valvovat toimihenkilöt huoltojen ajankohdat -tiedostolla. Valvonnalla halutaan saada tieto 

siitä, mitä huoltoja on tulossa ja mitkä huollot on tehty tai jätetty tekemättä. Lisäksi sieltä saadaan 

tieto huollon tekijästä ja milloin huolto on tehty. 

Kunnossapidon valvonta toimii siten, että viikkopalaverissa käydään läpi huoltojen ajankohdat-

tiedosto, johon on listattu konekohtaisesti kaikki kuukausittaisista huolloista harvemmat huollot. 

Huollot on merkattu selkeästi kone- ja toimenpidekohtaisesti. Huoltojen seurannan helpotta-

miseksi on lisätty toimenpidekohtaisesti havaitut ongelmat -sarake. Tähän sarakkeeseen listataan 

muistiin kaikki ongelmakohdat, jotta niihin on helpompi reagoida. Huoltojen seurantatiedostolla 

voidaan kerätä myös huoltohistoriaa ja mahdollisesti hyödyntää sitä tietoa myöhemmin. Lisäksi 

huollot täytyy kuitata omalla nimellä ja päivämäärällä. Kuittauksilla voidaan seurata, tehdäänkö 

huoltotoimenpiteet ajallaan. Lisäksi jos tulee kysyttävää huolloista, niin osaa mennä oikean hen-

kilön luokse. Liitteessä 7 esimerkki tammikuussa tehtävistä huoltotoimista. 

 

4.5 Turvallisuus 

Työturvallisuutta pyritään kehittämään jatkuvasti. Sen tärkeimmät tekijät ovat siisteys ja hyvä ta-

varoiden järjestely. Lisäksi on käytettävä asiaankuuluvia suojavälineitä.  

Kunnossapitotoiminnassa on mentävä aina työturvallisuus edellä. Huoltotoimenpiteen tekijän on 

huolehdittava turvalliset työvälineet ennen huoltotyön aloittamista. Turvallisten työvälineiden 

puuttuessa on ilmoitettava siitä esimiehelle. Eniten työturvallisuuteen vaikuttaa puhtaanapito. 

Yleinen siisteys on pidettävä isossa roolissa. 
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Yleisiä ohjeita työturvallisuuden parantamiseksi: 

- Koneita ja laitteita käytetään asiaankuuluvalla tavalla vain koulutuksen saaneet henkilöt 
- Koneiden ja laitteiden muuttaminen valmistajan ohjeiden vastaiseksi on ehdottomasti 

kielletty. Myös suojat on pidettävä paikoillaan 
- Työpisteillä käytetään oikeita ja kunnossa olevia työkaluja 
- Suojalaseja, kuulonsuojaimia ja työhanskoja on pidettävä töitä tehdessä 
- Riittävä valaistus 
- Huoltotoimenpiteen ajaksi kone on sammutettava ja odotettava mielellään 15 minuut-

tia ennen huollon aloittamista 
- Riittävä ilmanvaihto. Tuotantotiloissa on paljon metallipölyä, joten hyvällä ilmanvaih-

dolla parannetaan työturvallisuutta ja viihtyvyyttä. 
- Varastohyllyt pidetään järjestyksessä ja niitä ei saa ylikuormittaa 
- Kulkuyhteydet ja hätäpoistumistiet on pidettävä esteettöminä 

 
 

4.6 Käyttöönotto 

Kunnossapitosuunnitelman virallinen käyttöönotto tapahtuu vuoden 2020 alusta. Suunnitelmaa 

aloitettiin soveltamaan tuotantoon jo loppuvuonna 2019. Käyttöönoton koulutus pidettään koko 

tuotannon väelle viikkopalaverissa. Koulutuksessa käyn läpi kunnossapitosuunnitelman tarkoituk-

sen ja sen käytön sekä minne huollot kirjataan ja miten varaosavarastoa käytetään. 

Koska kunnossapitosuunnitelman käytännön toteutus vaatii kaikkien työntekijöiden sitoutumista, 

joten suunnitelman onnistuminen nähdään vasta myöhemmin sen käyttöönoton jälkeen. Suun-

nitelman onnistumisesta ja toteutuksen valvonnasta vastaa työnjohto.  

Kunnossapitosuunnitelman muokattavuus on tehty helpoksi, koska sitä täytyy kehittää jatkuvasti. 

Kunnossapitosuunnitelman ensimmäiseksi ongelmaksi näen, tuleeko huoltojen kirjaukset todel-

listen huoltojen mukaiseksi. 
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5 Yhteenveto 

Opinnäytetyön aiheena oli kunnossapitosuunnitelma Jetmasters Oy:lle. Työhön valittiin tuotan-

nollisesti kriittisimmät koneet ja niille laadittiin huolto-oppaat. Huolto-oppaiden lisäksi laadittiin 

huolto-ohjeita sekä seurantalistat huoltojen ajankohdille ja kriittisille varaosille. 

Kunnossapitosuunnitelman tavoitteena oli parantaa laitteiden käyttövarmuutta ja elinkaarta sekä 

vähentää kunnossapidosta aiheutuvia kustannuksia. Aiempaa kunnossapitosuunnitelmaa ei ollut 

käytössä, vaan kunnossapito hoidettiin lähes kokonaan muistin varassa. Lukuun ottamatta nostu-

reita, joiden huollot hoitaa ulkopuolinen toimittaja. Kirjallisella kunnossapitosuunnitelmalla ha-

luttiin myös yhtenäiset huoltotavat työntekijästä riippumatta. 

Huolto-ohjelmat laadittiin valmistajien huolto-oppaita ja käyttäjä kokemuksia hyödyntäen. Näi-

den perusteella huolto-oppaista tehtiin Jetmasters Oy:n tarpeisiin soveltuvia. Yhtenä tärkeim-

mistä asioista kunnossapitosuunnitelman toteutuksessa nousi esille helppokäyttöisyys ja selkeys. 

Kunnossapitosuunnitelmat tehtiin Word-pohjaiselle tiedostolle, jossa käydään läpi kaikki tarvitta-

vat huollot päivittäisistä toimenpiteistä vuosittaisiin toimenpiteisiin. Lisäksi suunnitelmassa tulee 

esille ulkopuolisen tekemät huoltokohdat. Kunnossapidon seurantaan tehtiin Excel-pohjainen lu-

ettelon, josta voidaan seurata kuukausittaisista huoltotoimista vuosittaisiin huoltotoimiin. Luet-

telolla voidaan seurata myös huoltohistoriaa. Lisäksi kriittisille varaosille tehtiin omaluettelon. 

Jotta kunnossapitosuunnitelma saadaan toimivaksi, siihen tarvitaan koko henkilökunnan panos-

tus ja sitoutuminen. Huoltotoimet tulee tekemään tuotannontyöntekijät oma-aloitteisesti ja sitä 

valvoo työnjohto. Työnjohto valvoo muun muassa sitä, että huoltotoimet tulevat tehdyiksi niille 

sovituissa ajankohdissa. Pyritään saamaan huoltotoimenpiteet rutiiniomaisiksi toimenpiteiksi. 

Lopputuloksena saatiin Jetmasters Oy:n tarpeisiin soveltuva kunnossapitosuunnitelma. Kunnos-

sapitosuunnitelma tuli tarpeeseen ja siitä saatiin selkeä ja helppokäyttöinen. 
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