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The starting point of this thesis was to find out how the maintenance and maintenance 

procedures have developed during the existence of the Concentrating Plant of Kemi Mine. 

According to these maintenance management principles and information flow through the 

organization was studied.  The target of the work assignment was to investigate how the 

maintenance has developed at Concentrating Plant from the beginning of the present 

operations to the needs of the F3 expansion project.  

The first step was to investigate Kemi Mine’s history and how the maintenance 

organization and the maintenance methods have altered during the history of Kemi Mine. 

The study was done by interviewing some employees. The organization changes were 

studied from the archive documents. The current status of information flow through 

maintenance organization was also studied, the utilization of information as a tool of 

management in different organization levels was examined.  

On the basis of knowledge, which was acquired, a model was presented for the different 

steps of maintenance work. The tools and ideas were created to improve the measuring and 

management of maintenance activities.  
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1. JOHDANTO  
 

Perinteisesti kunnossapito on määritelty tuotantokoneiden ja – laitosten toimintakunnon 

ylläpitämiseksi. Seuraavassa voimassaolevien standardien määrittelyt:   

SFS-EN 13306 (2001):  

Kunnossapito koostuu kaikista kohteen eliniän aikaisista teknisistä, hallinnollisista ja 

liikkeenjohdollisista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on ylläpitää tai palauttaa 

kohteen toimintakyky sellaiseksi, että kohde pystyy suorittamaan vaaditun 

toiminnon./1/ 

 

PSK 6201(2003): 

Kunnossapito on kaikkien niiden teknisten, hallinnollisten ja johtamiseen liittyvien 

toimenpiteiden kokonaisuus, joiden tarkoituksena on säilyttää kohde tilassa tai 

palauttaa se tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon sen koko 

elinjakson aikana./1/ 

Lisäksi tutkija ja kunnossapidon kehittäjä John Moubray on määritellyt kunnossapidon 

seuraavasti:  

Tavoitteena tuotantovälineiden toiminnan varmistamiseksi niiden koko elinkaaren 

aikana ovat:  

 Varmistaa omistajien, käyttäjien ja yhteiskunnan tyytyväisyys 

 Valita ja käyttää kaikkein sopivimpia kunnossapidon menetelmiä, joilla 

hallitaan tuotantovälineiden vikaantumista ja vikaantumisen seurauksia  

 Saada kaikkien kunnossapitoon vaikuttavien ihmisten aktiivinen tuki 

kunnossapidon toimille/2/ 
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1.1. Projektin tausta  

 

Outokumpu Chrome Oy – Kemin kaivos aloitti tuotannon vuonna 1968. Yli 

kolmekymmentä vuotta malmia louhittiin avolouhoksesta. Vuonna 2002 louhinta siirtyi 

maanalaiseen kaivokseen.  

Kunnossapito kaivoksella on kokenut historiansa aikana useita eri vaiheita. Tuotannon 

alkuvaiheessa kunnossapidollinen toiminta ei ollut erityisen organisoitua. Tuolloin pyrittiin 

alkukantaiseen TPM-ajatteluun eli kaivosmies oli tuotannontekijä ja samassa yhteydessä 

myös vastasi laitteiden kunnossapidosta. Kuitenkaan ennakoivaan ja pitkäjänteiseen 

kehittämiseen ei ollut kunnollisia edellytyksiä eikä resurssejakaan, koska mittaustekniikka 

ja kunnossapidolliset valmiudet eivät antaneet edellytyksiä kestävälle kunnossapidon 

kehittämiselle. Lisäksi kaivosteollisuus on varsin lyhytjänteistä johtuen kaivosten 

tuotannollisista hyödyntämismahdollisuuksista. Useiden kaivosten elinkaari vaihtelee 10 – 

20 vuoden välillä, tällöin ei ole myöskään nähty tarvetta ennakoivalle kunnossapidolle 

vaan pyrittiin maksimoimaan tuotantomäärät. Laiterikkojen sattuessa korjaavat 

toimenpiteet on suoritettu ”tulipalon sammuttamis” –periaatteella. Kyseisen periaatteen 

mukaan tapahtuman/vian ilmetessä laite korjataan eikä edes pyritä ennakoimaan tulevia 

vikoja. Ainoat ennakoivat kunnossapidolliset toiminnot olivat voiteluhuoltotoimenpiteet 

esimerkiksi öljynvaihdot.  

 

1.2. Projektin tavoite sekä kulku  

 

Tavoitteena on tutkia kaivoksen ja eritoten rikastamon kunnossapidon kehityskaarta 

kaivoksen tuotannon käynnistymisestä tähän päivään saakka. Kunnossapidollisten 

valmiuksien ja toimintatapojen selvittämisessä tutkitaan vuosikertomuksien avulla, miten 

kunnossapitotoiminnot ovat kehittyneet. Lisäksi suoritetaan kyselyjä henkilöille, jotka ovat 

olleet kaivoksella kaivoksen alkuajoista saakka.  

Kemin kaivos on vuosien 2010 ja 2012 välisenä aikana suurten muutosten edessä. Kesällä 

2010 Outokumpu Oyj:n hallitus päätti laajentaa konsernin ferrokromituotantoa. Tämän 

päätöksen myötä käynnistettiin F3-projekti, joka tarkoittaa, että Kemin kaivoksella on 
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vuoden 2012 heinäkuussa oltava valmiudet kaksinkertaiseen rikasteiden tuotantoon 

verrattuna vuoden 2010 tasoon. F3-projektin myötä tullaan rakentamaan rikastamot 

lähestulkoon täysin uudestaan, myös laitekanta tulee suurelta osin uusiutumaan. Jotta 

uudella rikastamolla olisi hyvät edellytykset korkeaan käyntiasteeseen, eri 

prosessivaiheissa tullaan opinnäytetyö projektin myötä määrittelemään toimiva laitteiden 

kriittisyysluokittelutyökalu.  

Konsernissa pidetyissä henkilöstötutkimuksissa yhdeksi suurimmista epäkohdista on 

noussut tiedon/informaationkulku organisaatiossa. Projektissa selvitetään, kuinka 

kunnossapidollinen tieto rikastamon organisaatiossa kulkee ja missä vaiheessa syntyy 

mitäkin tietoa. Tästä tiedosta tullaan kehittämään mittareita ja työkaluja kunnossapidon 

johtamista varten.  

Kaivoksella on ollut käytössä useiden vuosien ajan räätälöity tuotannonohjausjärjestelmä 

KaTTi. KaTTi-järjestelmään on integroitu kaikki kaivoksen tuotannonohjausta palvelevat 

toiminnot. Nykyisen KaTTi-järjestelmän elinkaari on ohjelmistoympäristö mielessä tulossa 

tiensä päähän. Järjestelmän kehittämisinvestointia ollaan suunnittelemassa, koska KaTTi-

järjestelmän käyttö tulee jatkumaan kaivoksella vähintäänkin geologisen datan käsittelyssä. 

Projektin myötä esitetään kehitysajatuksia siitä, kuinka kunnossapito-osiota voisi kehittää 

paremmin käyttöä ja kunnossapitoa palvelevaksi. 

Kunnossapitojärjestelmän tulevia muutos- ja kehitysprojekteja edesauttamaan kehitetään 

vika- ja työilmoituksia varten käyttöliittymä. Käyttöliittymän toimivuuden perusteena on 

kaiken tarvittavan informaation sisältyminen yhteen ilmoituspohjaan, jolla helpotetaan 

käyttäjien työtaakkaa nykyisestä töiden, vikojen ja tapahtumien ilmoituskäytännöstä.  

 

1.3. Projektin tutkimusmenetelmät 

 

Opinnäytetyön tekeminen tapahtuu Outokummun Tornio Worksin Kemin kaivokselle. 

Kemin kaivoksen kunnossapidon kehityskaaren tutkimisessa hyödynnetään kaivoksella 

vuosittain tehtyjä vuosikertomuksia sekä vanhemman henkilöstön haastatteluja. 
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Kunnossapitoteorioiden pohjalta kehitetään rikastamon kunnossapitoa parhaiten palveleva 

kunnossapitostrategia. Pääpaino teorioissa on luotettavuuspohjaisessa kunnossapidossa 

(RCM), jossa erityisesti keskitytään juurisyy (RCA)- ja syy-seuraus (CCA)- analyysiin. 

Projektissa tullaan myös hyödyntämään Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tekniikan 

yksikön kanssa yhteistyössä tehtyjä projekteja esimerkiksi DRAnEx- ja IMTAC-projektien 

ideoiden jatkokehittämistä kunnossapitoa palvelevaksi. 

DRAnEx-projekti oli tutkimus kunnossapitoon liittyvästä strategisesta, taktisesta ja 

operatiivisesta tiedonkeruusta, sen analysoinnista ja hyödyntämisestä käyntivarmuuden 

hallinnassa. IMTAC–projekti taas keskittyi hiljaisen tiedon hallintaan ja hyödyntämiseen 

teollisuuden kunnossapidon mittaustekniikoiden kehittämisessä ja organisaatioiden 

toiminnassa. 

Strategian kehittämisen tukena toimii oma seitsemän vuoden työkokemus rikastamon 

kunnossapidossa. Tätä kokemusta ja koko kunnossapitohenkilöstön näkemyksiä soveltaen 

esitetään kunnossapidolle johtamismalli, jossa pääpaino on informaation syntymisessä sekä 

siinä, kuinka informaatio kulkee organisaation eri tasoilla. Lisäksi rakennetaan 

kunnossapidon toimivuutta kuvaavat mittarit ja analysointityökalut, joiden avulla toimintaa 

voidaan systemaattisesti kehittää.  
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2. KEMIN KAIVOS JA F3-PROJEKTI 
 

Outokumpu on pitkän historian aikana muuttunut monimetallikaivosyhtiöstä 

ruostumattoman teräksen valmistajaksi. Outokummun luovuttua kaivostoiminnasta on 

Kemin kaivos ainoa Outokummun omistama kaivos. Kemin kaivoksen toiminta poikkeaa 

muista kaivostoiminnoista siten, että Kemin rikasteita ei myydä ulkopuolisille markkinoille 

vaan kaikki tuotanto hyödynnetään omassa ferrokromituotannossa.  

 

2.1. Kemin kaivos 

 

Kemin kaivos ja Tornion ferrokromitehdas muodostavat Outokumpu Chrome Oy:n, joka 

on osa Outokumpu konsernia. Outokumpu Chrome Oy:n lopputuotteita ovat ferrokromi, 

CO-kaasu sekä kuonapohjaiset kiviainekset. Kemin kromikaivoksella tuotetaan 

kromiittirikasteita (pala- ja hienorikastetta) Tornion ferrokromitehtaan käyttöön. 

Kaivoksen todetut malmivarat ovat 37 miljoonaa tonnia ja lisäksi mineraalivarannot ovat 

87 miljoonaa tonnia. Lisäksi on arvioita malmion koko laajuudesta ja sen mukaan Kemin 

kaivoksen elinikäodotus on kymmeniä vuosia. /8/ 

Vuonna 2002 aloitettiin maanalainen louhinta ja avolouhinta lopetettiin vuoden 2005 

lopulla. Kaivoksesta louhitaan vuositasolla malmia noin 1 200 000 tonnia. /8/ 

Louhittu malmi murskataan ja siitä erotetaan ominaispainoerotuksella palarikaste, 

hienorikastamon syötteeksi menevä välituote sekä palakivi. Palakiveä ensisijaisesti 

pyritään käyttämään maanalaiseen kaivoskäyttöön, rikastushiekka-altaiden patojen 

verhoiluun ja maisemointiin. Välituote murskataan kartiomurskaimella 

tankomyllyjauhatukselle sopivaan raekokoon. Jauhatusvaiheessa malmi lietetään, jolloin se 

saadaan pumpattavaan muotoon. Jauhatuksen jälkeen malmiliete ohjataan varsinaiseen 

rikastusprosessiin. Hienorikastamolla rikastaminen tapahtuu spiraalierottimilla, jossa 

maanvetovoimaa ja keskipakoisvoimaa hyödyntäen saadaan kromiitti ja harmemineraalit 

erotettua toisistaan. /8/ 
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Nykyinen rikastetuotanto on noin 600 000 tonnia vuodessa, mikä jakaantuu karkeasti 

200 000 tonniin palarikasteeseen ja 400 000 tonniin hienorikasteeseen. Lisäksi syntyy noin 

150 000 tonnia palakiveä ja 450 000 tonnia rikastushiekkaa, joka pumpataan 

selkeytysaltaille. Altailla lietepitoinen vesi selkeytyy kiintoaineksesta ja selkeytynyt vesi 

pumpataan tämän jälkeen takaisin rikastamon prosessivedeksi./8/ 

Kuvassa 1 on esitetty tuotantokaavio rikastusprosessista.  

 

Kuva 1. Kemin kaivoksen rikastusprosessin tuotantokaavio. /8/ 

 

2.2. F3-projekti 

 

F3-projektissa kaksinkertaistetaan Outokumpu Chrome Oy:n ferrokromituotanto, mikä 

tarkoittaa, että myös rikastetuotanto kaksinkertaistetaan kaivoksella. F3-projektin kesto on 

28 kuukautta ja budjetti 440 M€.  

F3-projektin ajavina voimina ovat toimineet ferrokromin päätuottajan Etelä-Afrikan 

sähkörajoitukset. Sähkörajoituksista johtuen Etelä-Afrikan ferrokromituotantoa on jouduttu 
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rajoittamaan. Tuotantorajoituksista johtuen ferrokromin hinnat ovat nousseet. Kuvassa 2 

on esitetty trendi ferrokromin hinnasta vuodesta 1987 eteenpäin. Lisäksi ferriittisten 

teräslaatujen lisääntyminen sekä romupula Kiinassa ovat osaltaan edesauttaneet 

ferrokromin kysyntää. Lisäksi Aasian teollistumisen ja elintason nousun odotetaan lisäävän 

ruostumattoman teräksen kysyntää ja käyttöä tulevina vuosina. Ruostumattoman teräksen 

käytön lisääntyessä lisääntyy myös ferrokromin käyttö.  

Kuva 2. Ferrokromin hintatrendi ja ennuste. /CRU/ 

F3-projektin myötä Kemin kaivoksella tullaan kaksinkertaistamaan louhittavan malmin ja 

tuotettavien rikasteiden määrät.  

Maanalainen kaivos rakennettiin 2000-luvun taitteessa silmälläpitäen laajennettua 

tuotantoa. Maanalaisten kiinteiden prosessilaitteiden kapasiteetti on mitoitettu vastaamaan 

2 700 000 tonnin malmin siirtämisen esimurskauksesta noston kautta rikastamolle.  

Rikastamon toiminnoista murskausprosessissa on, pienten modifiointien jälkeen, riittävä 

kapasiteetti laajennettuun tuotantoon. Muutoin rikastamolla tullaan uusimaan lähestulkoon 

kaikki laitteet. Alla on luetteloituna päätoimenpiteet, joita F3-projektin myötä kaivoksella 

tullaan tekemään:  

 12 km peränajourakka 
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 500-tason huoltopaikan laajennus 

 kahden uuden esimurskesiilon louhinta ja rakentaminen 

 kaato- ja täyttönousu 3 louhinnat 

 ilmanvaihdon laajentaminen uusiin periin sekä tehostaminen vanhoissa 

 räjähdetarvikevaraston louhinta 

 sideaineliettämön laajennus 

 liikkuvan kaluston täydentäminen 

 avolouhoksen alapuolisen vaakapilarin lähestymisen vaikutusten selvitys. 

 

Vastaavasti maanpäällä rikastamolla tullaan tekemään seuraavat toimenpiteet:  

 murskaamon saneeraus ja laajennus 

 palarikastamon laajentaminen ja laitekannan täydellinen uusiminen 

 uusi murskeen homogenisointilaitteisto ja varastointirakennus 

 uusi jauhimorakennus 

 uusi hienorikastamorakennus(spiraalirikastamo) 

 uudet rikaste(tuote)varastot ja lastauspiha 

 uusi ruokala ja sosiaalitilojen laajennus ja saneeraus 

 uusi hallivarasto 

 uusi prosessivesien selkeytin. 

Laajennusten myötä rikastamon tuotantotilojen pinta-ala ja tilavuus tulevat yli 3,5-

kertaistumaan. Kuvassa 3 on esitetty uuden rikastamon layout. Kuvassa on vaaleammalla 

vihreällä esitetty laajennuksen mukanaan tuomat uudet tilat.  
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Oman haasteensa rikastamon laajennukselle tuo myös Torniossa toimivien FeCr1- ja 

FeCr2-uunien toiminta. Molemmat uunit ovat tuotannossa myös rikastamon tuotannollisten 

seisokkien ajan, joten rikastamolla on saatava riittävät varmuusvarastot rikasteita, jotta 

ferrokromituotanto 1- ja 2-uuneilla ei vaarannu.  

Kuva 3. Rikastamon layout F3-projektin suunnitteluvaiheessa.  
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3. KUNNOSSAPIDON HISTORIA JA KEHITYS 
 

Kunnossapito on kehittynyt ajansaatossa useissa eri vaiheissa. Esihistoriallisella ajalla 

tarpeen määritteli selviytymistarve. Myöhäisimpinä aikoina kaupalliset voimat ovat ajaneet 

kehitystä eteenpäin, kohti nykymuotoista kunnossapitoa.  

 

3.1. Kunnossapidon historia 

 

Kunnossapidon historia juontaa juurensa aikojen alkuun. Tulen keksimisen jälkeen 

silloinen ihminen suoritti kunnossapidollisia toimintoja, jotta hänen käyttämänsä työkalut 

ja metsästysvälineet pysyivät toimintakuntoisina. Varhaiset kunnossapidolliset toiminnot 

olivat hyvin yksinkertaisia, lähinnä käyttöesineiden korjaamista vikaantumisen jälkeen./6/  

1800–luvun alkupuolelta toisen maailmansodan alkuaikoihin saakka kunnossapidolle ja 

tuotannolle oli tyypillistä, että koneita oli mahdollista seisottaa, koska tuotanto oli hyvin 

paikallista ja teollinen toiminta ei tuntenut massatuotantoa. Pääsääntöisesti koneet olivat 

yksinkertaisia ja huomattavan ylimitoitettuja. Automaation aste oli olematon, joka osaltaan 

vaikutti siihen, että koneissa ilmenneet viat olivat suhteellisen yksinkertaisia./3/ 

1950-luvulla ryhmä japanilaisia insinöörejä kehitti uuden konseptin kunnossapitoon. 

Päämääränä oli kuunnella laitevalmistajia ja noudattaa laitevalmistajan ohjeita, joiden 

avulla laitteiden käyntiastetta pystyttäisiin hallitusti kehittämään. Uutta konseptia kutsuttiin 

nimellä ehkäisevä kunnossapito (preventive maintenance). Ehkäisevän kunnossapidon 

myötä kehittyivät voiteluhuoltotoiminnot sekä tarkastuskierrokset laitteille, joiden avulla 

pyrittiin ehkäisemään laiteiden rikkoontumisia.  Alkuun ehkäisevää kunnossapitoa ei nähty 

houkuttelevana vaihtoehtona, vaikkakin se lyhensi laitteiden alhaallaoloaikoja, kuitenkin 

useimpien osien vaihto oli aikaperusteista ja useita osavaihtoja suoritettiin turhan aikaisin. 

Lisäksi toimintaan käytettiin paljon työtunteja, ja ylimitoitettu voitelu aiheuttivat enemmän 

kustannuksia kuin hyötyä. Samaan aikaan Suomessa kunnossapidon kehitystä ajoi 

eteenpäin sodanjälkeiset sotakorvaukset. Tuotantomäärät useilla teollisuuden aloilla tuli 

saada nostettua aivan uudelle tasolle, jotta korvauksista pystyttiin selviytymään. 
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Kustannusten hallitsemiseksi ja korkean käyntiasteen takaamiseksi huoltojen suunnitteluun 

ja ennakointiin alettiin kiinnittää enemmän huomiota./3/,/6/ 

Teollisuuden kehittyessä tarpeet muuttuivat ja 1960-luvulla kunnossapidettävyyteen 

ryhdyttiin kiinnittämään enemmän huomiota. Kehitettiin tuottava kunnossapito (productive 

maintenance) -teoria. Tuottavassa kunnossapidossa tarkoitus on nostattaa vastuuta koko 

organisaatiossa yksilötasolla. Tuottavan kunnossapidon myötä luotettavuus kunnossapidon 

käsitteenä tuli tietoisuuteen./6/ 

Vuosikymmen myöhemmin 1970-luvulta aina 2000-luvulle saakka globalisaation ja 

markkinatalouden voimistumisen myötä syntyi tarve saavuttaa osa-alueita, joissa 

asiantuntijuus on viety erittäin korkealle. Toiminnan myötä syntyi TPM-konsepti. TPM on 

jatkuvan parantamisen ja ylläpitämisen ideologia. Siinä sitoutetaan koko henkilöstö 

käyttämään ja ylläpitämään jokaista laitetta ja laitteen tai prosessin osaa. Lähestyttäessä 

2000-lukua käyntiaste- ja käyttövarmuusvaatimukset pystyttiin nostamaan aivan uudelle 

tasolle johtuen automaatiotason noususta ja tuotantokoneiden mekaniikan lisääntymisestä. 

Liiketoimintamallien muuttuminen ja globalisaatio toivat omia tarpeitaan kunnossapidolle, 

jotta yritykset pystyivät pärjäämään kilpailun koventamilla markkinoilla.  Aikaisempi 

ajattelu laitteiden vikaantumisesta käyttötuntien ja rasittavuuden vuoksi ei enää pitänyt 

täysin paikkaansa. Ilmeni uusia vikaantumismalleja, jotka olivat totutusta poiketen 

riippumattomia ajasta tai käyntiajasta. 2000-luvun alkupuoliskon aikana IT- ja 

automaatioteknologia tulivat mukaan tuotantolaitteisiin yhä kasvavin määrin. Tämä lisäsi 

huomattavasti laitteiden hintatasoa, tällöin kunnossapitohenkilöstön monitaitoisuus tulee 

merkittävään rooliin. Kuitenkaan yritykset eivät pysty kustannustehokkaasti hallitsemaan 

kaikkia kunnossapidollisia erityisosaamisalueita, tämä on luonut markkinoille tilaa 

erikoistuville kunnossapitoyrityksille./3/,/6/ 

Kuvassa 4 on kuvattu eri vuosikymmenien mittaan syntyneitä suurimpia 

kunnossapidollisia virstanpylväitä. /1/ 
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Kuva 4. Kunnossapidon kehitysaskeleet. /1/ 

 

3.2. Kemin kaivoksen kunnossapidon historia 

 

Kemin kaivoksen tuotannon käynnistymisestä saakka kunnossapito on ollut merkittävässä 

roolissa. Kunnossapitotyöt painottuvat erityisesti kulutusosakunnossapitoon johtuen Kemin 

malmin kovuudesta ja abrasiivisesta ominaisuudesta. Kromiitti on kova, raekooltaan 

karkeampaa verrattuna esimerkiksi vaahdotuspohjaisten rikastamoiden malmeihin sekä 

teräväsärmäinen mineraali. Lisäksi rikastustekniikka vaatii paljon materiaalin siirtämistä 

eri tavoilla (esim. hihnakuljettimilla ja pumppaamalla) ja eri muodossa (esim. murskeena 

ja lietteenä). Malmin siirtäminen prosessivaiheesta toiseen aiheuttaa kulumista 

kosketuspinnoissa sekä siirtävissä koneissa.  

Kuvassa 5 on esitetty suuntaa-antava määräarvio Kemin kaivoksella suoraan 

kunnossapidollisissa tehtävissä tai kunnossapito-organisaation alaisuudessa 

työskennelleistä työntekijöistä. Tiedot kerättiin kaivoksella tehtävistä vuosikertomuksista. 

Ennen vuotta 1977 olleissa vuosikertomuksissa ei ollut selkeää indikaatiota 

työntekijämääristä, joten ne jätettiin pois esityksestä. Lisäksi muutamien tuotannon 

alkuajan vuosikertomuksia ei arkistosta löytynyt. /4/ 
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Kuva 5. Kemin kaivoksen kunnossapidon henkilöstön määrän kehittyminen. /4/ 

 

Kuvan 5 kuvaajan trendi on kunnossapitohenkilöstö määrän suhteen laskeva. Poikkeuksen 

tekee vuoden 1995 jälkeiset vuodet, jolloin noin kymmenen työntekijän vahvuinen 

ulkotyöosasto siirtyi kunnossapidon alaisuuteen. Kuvasta 5 on havaittavissa muutamia 

yksittäisiä piikkejä työntekijämäärän kasvussa, näinä vuosina on pääsääntöisesti varauduttu 

eläköitymisten tuomiin henkilöstö vaihdoksiin. Esitetty työntekijämäärä on karkeasti 

puolet koko kaivoksen henkilöstöstä kunakin vuonna lukuun ottamatta vuotta 2003 ja siitä 

eteenpäin. Vuoteen 2002 saakka työntekijämäärä on tarkoittanut rikastamon ja 

avolouhoksen kunnossapitoresursseja. Vuoden 2002 jälkeen maanalaisen tuotannon 

käynnistyttyä on kaivososastolle organisoitu oma kunnossapitoryhmä, joka ei ole 

lukumääränä mukana kuvan 5 määrissä, koska opinnäytetyö keskittyi rikastamon 

kunnossapitoon. Suoritettujen haastatteluiden pohjalta saatiin tietoa, että ennen vuotta 2002 

toiminut kunnossapito-organisaatio työskenteli pääsääntöisesti rikastamon töiden parissa. 

Silloisen kaivososaston työsuoritteet kunnossapidolle olivat yksittäisten pumppujen 

huoltoja keväisin, kesäisin ja syksyisin. Vuoden 2010 lopulla kaivososaston kunnossapidon 

parissa työskentelevien työntekijöiden määrä oli 28 työntekijää. Täten Kemin kaivoksella 
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kunnossapidon parissa työskenteli vuoden 2010 lopulla 51 henkilöä. Lisäksi kuvassa 5 on 

esitetty rikastamon tuotantomäärä, mikä kulloisenakin vuonna on toteutunut./4/ 

Vuosikertomuksien pohjalta kunnossapidon rooli on ollut vähäinen toimintaa ajatellen. 

Vuoden 1981 vuosikertomuksessa oli osuvasti mainittu ”Kunnossapito on ongelma; ei 

siksi, että se tehtäisiin huonosti, vaan siksi, että laitteisto työllistää liikaa tuotantomäärää 

ja tuotannon arvoa ajatellen.” Lisäksi vuosikertomuksissa oli havaittavissa, että 

kunnossapidollisia kehityshankkeita oli raportoitu erittäin vähän verrattuna tuotannollisiin 

tutkimus- ja kehitysraportteihin. On kuitenkin todettava, että kunnossapidon edistyminen 

on vuosikymmenten saatossa ollut huomattavaa. Tämä on nähtävissä esimerkiksi 

rikastamon käyntiasteen positiivisena kehittymisenä. Tästä on todettava, että 

kunnossapitoon on kaikesta huolimatta panostettu resursseja mutta raportointi on ollut 

huomattavasti vaatimattomampaa kuin prosessitutkimuksessa./4/ 

Vuosikertomusten pohjalta selvitettiin kunnossapidon kustannustaso kaivoksen 

toiminnassa. Kustannuksien tarkkaa ja vertailukelpoista taulukointia koko historian ajalta 

oli mahdoton saada aikaiseksi, koska vuosikymmenien mittaan kustannuksia on raportoitu 

eri tavalla, esimerkiksi palkkakustannukset ovat joinain vuosina mukana ja joinain vuosina 

taas eivät ole mukana kunnossapitokustannuksissa. Kustannustasosta mainittakoon, että 

tuotantokustannuksista kunnossapidon osuus (sisältäen palkat) on ollut noin 35 – 40 % 

rikastamon kustannuksista.  

Seuraavia tapahtumia ja investointeja voidaan pitää eräänlaisina virstanpylväinä kaivoksen 

kunnossapidossa:  

 1969 palkattiin koneinsinööri. Hänen tehtäviin kuului kiinnittää huomiota 

kunnossapitokustannuksiin sekä yllättäviin konerikkoihin.  

 1971 otettiin kantaa pumppujen vuorauksien kestoon ja päätettiin aloittaa 

jatkotutkimuksia kulutuskestävyyden parissa. 

 1972 kunnossapitokustannuksien tarkempaa raportointia ja analysointia. 

 1988 investointi ”Rikastamon kunnossapidonvalvonta”. Tarkoitti MICS-

järjestelmää (Maintenance Information and Control System), joka oli ensimmäinen 

isokonepohjainen kaivoksella käyttöönotettu kunnossapitojärjestelmä.  
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 1989 ensimmäinen keskusvoitelujärjestelmä. 

 1996 SPM Oy:n iskusysäysmittalaite-investointi. Käyttö hiipui vuosien mittaan 

resurssipulaan ja johdon tuen puutteeseen.  

 1999 KaTTi-järjestelmän käyttöönotto. 

 2004 kunnossapito-osasto lakkautetaan ja henkilöstö sulautetaan tuotanto-

osastoille(rikastamolle ja kaivososastolle)  

 2010 SPM:n iskusysäys- ja värähtelyanalysaattori investointi.  
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4. KUNNOSSAPIDON MÄÄRITELMIÄ 

 
Kunnossapidon tutkimuksen kehittyessä ja oppilaitosten lisätessä kunnossapidollista 

opetusta, syntyy kunnossapitoon liittyvää teoriaa yhä enenevässä määrin. Kunnossapito 

käsitteleviä määritelmiä ja teorioita on useita riippuen lähteestä. Tulevissa kappaleissa 

käsitellään yleisimpiä ja Kemin kaivoksen kannalta käyttökelpoisimpia 

kunnossapitoteorioita.  

 

4.1. Kunnossapidon teoria 

 

Kunnossapidolliset toimet voidaan jakaa kolmeen perustoimintoon:  

1. Hallinnolliset toiminnot 

2. Taloudelliset toiminnot 

3. Tekniset toiminnot./9/ 

Hallinnolliset ja taloudelliset toiminnot ovat selväpiirteisiä toimintoja, jotka määritellään 

joko valtiovallan, yrityksen omistajien tai yritysjohdon toimesta. Kyseiset toiminnot eivät 

yleensä jätä paljoakaan varaa paikalliselle soveltamiselle.  

Tekniset toiminnot ovat laitos- ja osastokohtaisia. Teknisten toimintojen avulla luodaan 

kohteelle kunnossapitostrategian ääriviivat. Kunnossapidon tekniset toiminnot voidaan 

jakaa kuvassa 6 esitettyihin kunnossapitolajeihin./10/ 
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Kuva 6. Kunnossapitolajit/10/ 

Teollisuudessa kunnossapitostrategiat ja toiminnot sivuavat lähestulkoon aina jokaista 

kunnossapidon lajia.  

Kunnossapitostrategian valintaa tehdessä on löydettävä kohteelle sopivimmat teknisen 

kunnossapidon tyylisuunnat. Yleisimmät kunnossapidolliset toimintamallit ovat:  

 Ehkäisevä kunnossapito (Preventive maintenance) 

o Suoritetaan säännöllisin väliajoin tai asetettujen kriteerien täyttyessä. 

Tavoitteena on ennaltaehkäistä tulevia rikkoontumisia. 

 Jaksotettu kunnossapito (Scheduled maintenance)  

o Ehkäisevää kunnossapitoa, jossa tehtävien jaksottaminen perustuu 

aikatauluun tai työjaksojen lukumäärään. 

 Jaksotettu kunnostaminen (Predetermined maintenance) 
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o Ehkäisevää kunnossapitoa, jaksotus perustuu kalenteriaikaan tai 

käyntitunteihin. Koneen kunto ei vaikuta tehtäviin toimenpiteisiin.  

 Kuntoon perustuva kunnossapito (Condition-based maintenance) 

o Tarkoittaa, että kunnossapidollisia toimintoja suoritetaan, kun tietyt mittarit 

osoittavat laitteen kunnon olevan huono tai jo vialla tai toiminta 

edellytykset ovat huomattavasti heikentyneet.  

 Ennakoiva kunnossapito (Predictive maintenance) 

o Perustuu osittain korjaavaan ja osittain mittaavaan kunnossapitoon. 

Laitteiden kunnostukset suunnitellaan etukäteen, kuten suunnitellussa 

kunnossapidossakin. Lisäksi hyödynnetään mittausinformaatiota 

aikatauluttamaan tulevia kunnostuksia. Vika-analyysit tehdään 

systemaattisesti (juurisyyanalyysi). 

 Korjaava kunnossapito (Corrective maintenance) 

o Tarkoittaa, että kunnossapidollisia toimenpiteitä suoritetaan, kun laite on jo 

hajonnut.  

 Etäkunnossapito (Remote maintenance) 

o Etäohjattua kunnossapitoa, suoritetaan siten, että kunnossapitohenkilöstö ei 

ole suoraan tekemisissä kohteen kanssa. 

 Siiretty kunnossapito (Deferred maintenance) 

o Viivästettyä korjaavaa kunnossapitoa, joka suoritetaan vikaantumisen 

havaitsemisen jälkeen viivästettynä (sovittujen ohjeiden mukaisesti).  

 Välitön kunnossapito (Immediate maintenance) 

o Suoritetaan heti vian havaitsemisen jälkeen, jotta vältytään 

hyväksymättömiltä seurauksilta.  

 Käynninaikainen kunnossapito (On Line maintenance)  
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o Kunnossapitoa suoritetaan laitteiden käydessä.  

 Lähikunnossapito (On Site maintenance)  

o Paikan päällä tehtävä kunnossapito.  

 Käyttäjäkunnossapito (Operator maintenance)  

o Laitteiden käyttäjät suorittavat kunnossapidollisia toimintoja. /3/ 

 

4.2. Ennakoiva kunnossapito 

 

Kuten kuvasta 6 käy ilmi, jaetaan kunnossapito suunniteltuun kunnossapitoon ja 

häiriökorjaamiseen. Suunniteltu kunnossapito pitää sisällään kaikella tavalla ennakoivan 

kunnossapidon.  

Tutkija John Moubray on tutkimuksiensa myötä jaotellut laitteiden vikaantumisia. 

Ennakoitavissa olevia vikoja on keskimäärin 10 - 20 % tapauksista. Oireiden perusteella 

löydettäviä ja mitattavia vikoja on keskimäärin 30 - 40 % tapauksista. Tämän lisäksi loput, 

keskimäärin 40 %, vioista on sellaisia, että niitä ei voida kustannustehokkaasti 

ennakoida./7/ 

Hyödyntäen eri kunnossapidollisia toimintamalleja ja soveltamalla niiden teorioita saadaan 

yritykselle kehitettyä kunnossapitostrategia. Kunnossapitostrategian valitseminen ei ole 

täysin yksiselitteinen asia. Strategiaa suunniteltaessa on oltava kunnossapidollinen visio, 

johon strategialla tähdätään. Strategiatyökaluja valitessa on kiinnitettävä huomiota mm. 

prosessin ominaisuuksiin, henkilöstö- ja talousresursseihin. Kuvassa 7 on esitetty 

kunnossapidon strategisia tasoja. Jokaisella teollisuuden alalla ei ole itseisarvoisesti tärkeää 

pyrkiä kohti TPM-mallista kunnossapitotoimintaa, vaan on löydettävä tehokkain ja 

toimivin kunnossapidollinen toimintamalli, jolla tavoitteet saavutetaan.  
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Kuva 7. Ennakoivan kunnossapidon strategiset tasot./7/ 

Pääsääntöisesti ennakoivalla kunnossapidolla saavutetaan kustannussäästöjä, koska 

yllättävät laiterikot vähenevät ja laitoksen tuottavuutta pystytään tätä kautta nostamaan. 

Kustannusmielessä ei kuitenkaan ole järkevää ylimitoittaa ennakoivaan kunnossapito. 

Kuvassa 8 esitetään kuinka kustannukset käyttäytyvät ennakoivaan kunnossapitoon 

satsaamalla.  
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Kuva 8. Ennakoivan kunnossapidon vaikutus kokonaiskustannuksiin./7/ 

Toimintamallien ja kunnossapidollisten työkalujen kehittämisen taustalla ovat olleet 

ongelmat, joihin kunnossapidossa ja teollisessa toiminnassa on törmätty. Yleisimpiä 

ongelmia kunnossapidossa ovat:  

 Vähäinen ennakoivan kunnossapidon määrä, korjaava kunnossapito on dominoiva 

elementti(ennakointiaste < 20 %). 

 Suurin osa vioista on luonteeltaan säännöllisesti toistuvia(20 % laitteista aiheuttaa 

80 % hävikistä). 

 Inhimilliset virheet kunnossapitotoiminnoissa. 

 Ennakkohuollot ovat joko väärin kohdennettu tai pahimmassa tapauksessa 

tarpeettomia. 

 Perusteet ennakkohuoltotoimenpiteille eivät ole selvillä (toimenpiteille ei löydy 

selkeää vikamuotoa, joita pyritään ehkäisemään). 

 Kunnossapidon historiatiedot eivät ole tietokannassa vaan työntekijöiden muistissa. 
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 Laitevalmistajien huolto-ohjeet ovat ylimitoitettuja (varmanpäälle ei 

optimointiajattelua). 

 Ennakkohuollot on kopioitu laitteelta toiselle, eikä ole huomioitu 

toimintaympäristöä. 

 Kunnonvalvonta sovelluksia hyödynnetään puutteellisesti, eikä ole ymmärretty 

vikaantumisen kehitysmekanismeja./14/ 
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5. LIIKETOIMINTA JA KUNNOSSAPITO 

 
Tekniikan kehittyminen ja erityisesti informaatioteknologian mukaantulo kunnossapitoon 

on tuonut uusia haasteita kunnossapitäjille. Nykyään ei ole liiketaloudellisesti järkevää 

pitää kaikkea kunnossapidollista erityisosaamista itsellään vaan ostetaan tarvittavia  

palveluja ulkopuolisilta asiantuntijaorganisaatioilta.  

 

5.1. Asset management 

 

Teollisuudessa tuotanto-omaisuuden hallinnasta käytetään nimitystä asset management. 

Kyseessä on toimintamalli, jonka yksi osa alue käsittää kunnossapidolliset toiminnot. Muut 

toiminnalliset kokonaisuudet asset management -mallissa ovat tuotanto ja investoinnit. 

Asset management -toimintamallissa otetaan kantaa yrityksen liiketoiminnan kaikkiin osa-

alueisiin niin, että omistettu ja käytössä oleva omaisuus saadaan mahdollisimman 

kustannustehokkaasti tuottamaan. Toiminnalla pyritään tehostamaan yrityksen 

tuotantokapasiteettia. Tuotantokapasiteetin tehostaminen vaatii päätöksiä, joilla 

vaikutetaan laitteiston tuottokyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen. Lisäksi päätöksillä 

pyritään säilyttämään ja optimoimaan omaisuuden arvo. Turvallisuus- ja 

ympäristönäkökohdat tulee huomioida kaikessa toiminnassa, jotka vaikuttavat omaisuuden 

elinkaareen. /5/ 

 

5.2. Kunnossapito tuotanto-omaisuuden hallinnassa 

 

Jokaisella liiketoiminnan osa-alueella tulee olla strategia, jonka mukaan toimitaan. 

Kunnossapidolle strategia luodaan yrityksen liiketoiminnan mukaan. 

Kunnossapitostrategiaan vaikuttaa muun muassa liiketoiminta-alue, jolla yritys toimii. 

Kuvassa 9 on esitetty kunnossapidon kokonaiskenttä johtamisen näkökulmasta. Kuvan 9 

mukaisesti liiketoiminnan johdosta tulee strategiaa tukevat mittarit, joilla kunnossapidon 

toimintoja analysoidaan. Liiketoiminta vaatimusten perusteella laaditun strategian pohjalta 

suunnitellaan tarvittavat resurssit ja toimintamallit. Jotta toiminnan laatua voidaan 
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analysoida, on toiminnoille pystyttävä rakentamaan toimintaa kuvaavat mittarit. Mittareita 

seuraamalla ja analysoimalla on kuvan 9 mukainen jatkuva parantaminen mahdollista.  

 
Kuva 9. Kunnossapidon kokonaiskenttä johtamisen näkökulmasta. /5/ 

Liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavat useat tekijät, muun muassa yleinen 

markkinatilanne. Kuvassa 10 on esitetty, kuinka tuotantolaitoksen käyntiaste ja 

kannattavuus vaikuttavat kunnossapidollisiin toimintoihin. Kuvasta 10 on havaittavissa, 

että mitä parempi on taloudellinen tilanne sitä enemmän kunnossapidollisiin toimintoihin 

myös satsataan. 
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Kuva 10. Liiketoimintatilanteen vaikutukset kunnossapidon toimintamalleihin./5/ 



Vuolukka Petri  Opinnäytetyö  26 

 

6. KEMIN KAIVOKSEN KUNNOSSAPITOSTRATEGIA 

 
Kaivosten kunnossapitostrategiat ovat perinteisesti melko yksinkertaisia ja pelkistettyjä, 

johtuen toiminnan elinkaaresta. Kemin kaivoksen pitkä elinkaari luo hyvän pohjan 

pidemmälle jalostettuun kunnossapitostrategiaan. Jalostetulla kunnossapitostrategialla on 

tarkoitus kehittää työtapoja turvallisiksi sekä lisäksi tuoda lisäarvoa laitteiston paremmilla 

elinkaarikustannuksilla. Välillisesti kunnossapidon kehittäminen tuo lisäarvoa yritykselle 

esimerkiksi parantuneen käyntiasteen muodossa. 

  

6.1. Kunnossapitostrategian valintaperusteet 

 

Kemin kromiittimalmin ja rikastusprosessin luonne tuovat kunnossapidolle omat haasteet. 

Erityisesti kulutusosakunnossapitoa kehitetään, jotta kunnossapidon yksikkökustannuksia 

saataisiin laskettua. Kemin rikastamon tuotantoprosessi on jatkuvatoiminen. F3-projektin 

jälkeen palarikasteelle on 2-3 vuorokauden ja hienorikasteelle 5-6 vuorokauden 

puolituotevarastot. Lopputuotteiden varastotaso pyritään pitämään sellaisella tasolla, että 

laitokset kestävät noin 4 viikon tuotantoseisokin.  

Tuotantoprosessi jakautuu kahteen osaprosessiin, palarikastukseen ja hienorikastukseen. 

Mikäli palarikastamo joudutaan ohittamaan hienorikastetuotannon ollessa käynnissä, kärsii 

hienorikasteen pitoisuus (tuotteen laatu). Johtuen malmin abrasiivisesta ominaisuudesta 

joudutaan kulutusosakunnossapidollisista syistä palarikastamolla pitämään noin viiden 

työvuoron (40h) mittainen kunnossapitoseisokki joka kolmas viikko. Hienorikastamolla 

vastaava seisokki jaksotus on 12 – 14 tunnin seisokki joka viides viikko. Lisäksi 

hienorikastamolla joudutaan vaihtamaan primäärijauhatusmyllyn (tankomylly) sisäosan 

vaipan vuorauspalat joka kolmas vuosi. Tankomyllyn vuorauspalojen vaihto kestää noin 

neljä vuorokautta.  

Malmin soveltuessa hyvin palarikastukseen voidaan kuukauden tuotantotavoite saavuttaa 

jo noin 60 % käyntiasteella. Hienorikastamolla pyritään maksimoimaan käyntiaste, koska 

hyvällä käyntiasteella pystytään, määrällisiin tavoitteisiin päästyä, säätämään rikasteen 

pitoisuutta (laatua) paremmaksi. Rikastamon kuukausiraporteista laskettuna 
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palarikastamon ja hienorikastamon käyntiasteiden viiden viime vuoden (2005 – 2010) 

keskiarvot ovat:  

 Palarikastamo: 65,1 % 

 Hienorikastamo: 91,5 % 

Näistä keskiarvoista on poistettu 1.4.2009 – 31.10.2009 välinen ajanjakso, koska globaali 

talouskriisi johti ferrokromituotannossa tuotannon alasajoon. Käyntiasteiden keskiarvoista 

on pääteltävissä, että hienorikastamon tuotanto on riippuvaisempi malminominaisuuksista 

kuin palarikastamon tuotanto. 

Rikastamon kunnossapidon kannalta palarikastamon käyntiastetta ei ole nähty kriittiseksi 

mittariksi, koska palarikastamon laitteiden kapasiteetti on, tietoisesti laitoksen 

hankintavaiheessa, ylimitoitettu. Palarikastamon ylikapasiteetti tuotantolaitteissa on niin 

suuri, ettei käyntiasteen optimoinnilla saavuteta mainittavaa kustannushyötyä. Laajennetun 

tuotannon käynnistyessä on hyödyllistä selvittää, miten käyntiaste jakautuu 

palarikastamolla, jotta henkilöresurssointia pystytään kehittämään kunnossapitotoimintoja 

ajatellen.  

Hienorikastamon käyntiasteen seuranta ja jakautuminen on kunnossapidollisesti ja 

kustannusmielessä tärkeä mittari.  

 

6.2. Rikastamoiden käyntiasteet  

 

Palarikastamon käyntiaste määritetään 829-kuljettimen syötön määrästä. 829-kuljetin 

syöttää malmia ensimmäiseen erotusrumpuun, jossa varsinainen malmin rikastaminen 

tapahtuu. Palarikastamon katsotaan olevan käynnissä, kun kuljettimella olevan hihnavaa’an 

lukema näyttää yli 20 t/h ja itse kuljetin on käynnissä.  

Hienorikastamolla käyntiaste määräytyy primäärijauhinmyllyn päämoottorin 

käyntitiedosta. Kun jauhinmyllyn moottori on käynnissä eli mylly pyörii, katsotaan 

hienorikastamon olevan käynnissä. Tuotantomielessä tässä syntyy pientä virhettä, koska 

myllyyn ei välttämättä syötetä jokaisella ajanhetkellä malmia vaikkakin mylly pyörii, 
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mutta tämän ei ole katsottu olevan merkittävä seikka seuratessa hienorikastamon 

käyntiastetta.  

 

6.2.1. Rikastamoiden käyntiasteiden seuranta  

 

Hienorikastamon käyntiasteen analysointi on, yhtiön strategian mukaisesti, todettu 

kunnossapidolliseksi KPI-mittariksi. Tästä johtuen hienorikastamon käyntiasteen 

seurantaan kehitettiin raportointi ja seurantanäkymä KaTTi-järjestelmään, esitetty kuvassa 

11. Jotta raportti ja sen luotettava tulkinta onnistuu, on ohjaamonhoitajien kirjattava 

ohjeistuksen mukaisesti kaikki hienorikastamolla tapahtuvat tankomyllyn pysähtymiset. 

Kirjaamisessa annetaan vian aiheuttaja prosessinumero, alkamis- ja loppumisaikaleimat, 

tapahtuman kesto ja lyhyt sanallinen kuvaus tapahtumasta. Nykyinen syöttöikkuna on 

esitetty kuvassa 13.  

Hienorikastamon käyntiastetta vähentävät ilmiöt on sovittu jaettavaksi kolmeen osioon:  

1. suunniteltu seisokki  

2. suunnittelematon seisokki 

3. tankojen lisäys. 

Suunniteltuun seisokkiin sisältyvät kaikki kunnossapidolliset ja ennakkoon sovitut 

muut(esim. tuotannonrajoitus) seisokit. Suunnittelemattomiin seisokkeihin sisältyvät kaikki 

muut paitsi suunnitellut seisokit ja tankojen lisäykset. Tankojen lisäys tarkoittaa lyhyttä 

tankomyllyn pysäyttämistä, jonka aikana myllyyn lisätään jauhintankoja. Tankojen lisäys 

suoritetaan lähes aina suunnitellusti, keskimäärin kerran viikossa.  
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Kuva 11. Hienorikastamon käyntiasteen seurantaraportti. 

Raportilla on mahdollista hakea koko vuoden tai lyhyempiä ajanjaksoja tarkasteltavaksi. 

Ongelmallista kyseisessä työkalussa on, että tietojen syöttäminen kuvassa 13 esitettyyn 

taulukkoon pitää olla erittäin tarkasti ja huolellisesti tehty. Mikäli jokin tunnus jää 

ohjaamonhoitajalta epähuomiossa täyttämättä, ei raporttipohja osaa tällöin hakea kyseistä 

tietoa raporttiin. Lisäksi raportissa on mahdollista porautua tarkemmin jokaisen 

seisokkilajin tapahtumiin. Kuvassa 12 on esitetty suunnittelemattomien seisokkien 

tarkempi tilanne.  
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Kuva 12. Hienorikastamon suunnittelemattomien seisokkien tarkempi numeerinen 

raportti.  

Kuva 13. Hienorikastamon käyntiasteen syöttö- ja ylläpitonäyttö KaTTi-

järjestelmässä. 

Syötettyjen ja raportoitujen tietojen pohjalta kehitystoimenpiteitä on keskitettävä 

suunnittelemattomien seisokkien ratkaisemiseen.  
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6.2.2. Hienorikastamon suunnittelemattomien seisokkien vika-vaikutus-

analyysi 

 

Jotta vikaantumismekanismeihin ja prosessin todellisiin pullonkauloihin päästäisiin 

käsiksi, on hienorikastamon suunnittelemattomille seisokeille suoritettu vika-vaikutus-

analyyseja muutaman vuoden ajan.  

Työkaluna on käytetty Word-pohjaa, johon seisokin tapahtuneen vuoron vuoromestari 

yhteistyössä kunnossapitotyönjohtajien kanssa on pyrkinyt löytämään jokaiselle seisokille 

juurisyyn. Hienorikastamolla juurisyyn löytäminen on usein haastavaa, koska 

informaatiota tapahtumista ei ole riittävästi saatavilla. Esimerkiksi 

automaatiojärjestelmästä ei tällä hetkellä saada tietoa, että mikä yksittäinen lukitus/ohjaus 

on pysäyttänyt laitteen. Kyseiseen ominaisuuteen tulee muutos F3-projektin 

automaatiojärjestelmän ohjelmistopäivityksen myötä. Uudessa versiossa ns. ”ensimmäinen 

pudottaja” -ominaisuus on olemassa. Tällä tavoin ohjaamonhoitajalle esitetään 

prosessinajokuvissa, mikä yksittäinen lukitusbitti on laitteen pysäyttänyt.  

Liitteessä 1 on analyysiaraportti eräästä sattuneesta suunnittelemattomasta seisokista. 

Raportissa on laatijan nimi, ajanhetki ja kesto, kuvaus tapahtumasta, tapahtuman syyt ja 

ehkäisevät toimenpiteet.  

Automatisoinnin astetta lisäisi, jos VVA-raportin tekeminen integroitaisiin KaTTi-

järjestelmän kautta suunnittelemattomien seisokkien raporttipohjaan.  

 

6.2.2.1. Syy-seuraus-analyysi 

 

Vika-vaikutus-analyysin lisäksi olisi mahdollista hyödyntää syy-seuraus-

analyysityökalua(CCA). Syy-seuraus-menetelmä soveltuisi hyvin rikastamo ympäristöön, 

koska kaikista mahdollisista vianaiheuttajista ei saada tietoja ohjaavien järjestelmien 

kautta, tällöin kuvan 14 mukainen menettelytapa lisäisi viananalysointi mahdollisuuksia ja 

helpottaisi juurisyyn löytymistä. /11/ 
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Kuva 14. Syy-seurauspuu./11/ 

Syy-seuraus-analyysiä toteutettaessa on pystyttävä tunnistamaan vahinkoketjut. 

Vahinkoketjulla on aina jokin alkutapahtuma, joka käynnistää ongelmatilanteen. Jotta 

voidaan puhua tapahtumaketjusta, on alkutapahtuman jälkeen tultava jokin jatkotapahtuma. 

Jatkotapahtumalla on jonkinasteinen korrelaatio alkutapahtumaan. Jatkotapahtumia voi 

esiintyä tapauksesta riippuen useita peräkkäisiä ja mahdollisesti rinnakkaisia. Viimeisen 

jatkotapahtuman jälkeen on selvitettävä lopulliset seurausvahingot, millaisia koko ketju on 

aihettanut./11/  

Analyysin seuraavassa vaiheessa luokitellaan alku- ja jatkotapahtumien syyt vikapuihin. 

Tapahtumille on pystyttävä määrittelemään tapahtumistodennäköisyys. 

Tapahtumatodennäköisyyksien ja/tai vikaantumistietojen määrittely ja syöttäminen 

analyysiin vaatii riittävän pitkäaikaisia historiakirjauksia, jotta todennäköisyyksiä voidaan 

arvioida. Historiakirjauksien pituus riippuu sovelluksesta ja prosessinluonteesta. Kemin 

kaivoksen rikastamon kohdalla arvioisin riittävän pitkäksi ajanjaksoksi noin kolme vuotta, 

koska tällöin päälaitteiden vikaantumisesta ja kulumisesta on saatu riittävää tietoa. Kolmen 

vuoden seurantajakson aikana tankomyllyn vuorauksen vaihto on tehty kertaalleen, jolloin 

on kokemusta myllyn dynamiikan muuttumisesta myös muualla prosessissa ja myös siitä, 
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kuinka tämä vaikuttaa muiden prosessilaitteiden kunnossapidettävyyteen. Laajennetun 

tuotannon jälkeen tilannetta täytyy arvioida uudelleen, koska prosessindynamiikka tulee 

muuttumaan kunnossapidollisesta näkökulmasta katsottuna. Prosessidynamiikan muutos 

aiheutuu käsiteltävän materiaalimäärän kasvamisesta ja laitekokojen kasvamisesta./11/ 

Lopputuloksena analyysistä saadaan looginen sekä havainnollinen esitys seurausketjusta, 

millaisia eri tapahtumat aiheuttavat ja millaiset syy-seuraussuhteet (kausaliteetit) eri 

tapahtumille syntyy. Esityksestä ilmenee myös seurausvahinkojen todennäköisyydet 

vahinkojen syntymisen syyrakenteiden kautta. Saatua informaatiota voidaan hyödyntää 

myös turvallisuusriskianalyysien teossa, koska vikaantumisten ja siitä johtuvien seurausten 

todennäköisyydet tiedetään./11/ 

 

6.3. Rikastamon koneiden ja laitteiden kriittisyysluokittelu 

 

Jotta on mahdollista määritellä kullekin laitteelle tarpeelliset resurssit ja toimenpiteet, 

laitteet on luokiteltava eri kriittisyysluokkiin. Rikastamolla kriittisyysluokittelu tehtiin PSK 

6800 -standardin pohjalta.  

Kriittisyysluokittelu jakautuu kolmeen vaikutusosaan:  

 turvallisuus- ja ympäristövaikutukset  

 tuotantovaikutukset  

 korjaus- ja seurauskustannukset 
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Kohde Painoarvo

[W]
Vikaantumisväli

[p]

Kerroin

[M]

Valintakriteeri

Ms = 0 Ei turvallisuusriskiä (laitteen vikaantuminen ei aiheuta loukkaantumis-tai terveysvaaraa)

Ms = 2

Vähäinen turvallisuusriski (laitteen vikaantuminen voi aiheuttaa lievän loukkaantumisen

tai sairastumisen.

Ms = 4

Kohtalainen turvallisuusriski (laitteen vikaantuminen voi aiheuttaa vakavan sairauden

tai loukkaantumisen, josta jää pysyvä haitta)

Ms = 8 Merkittävä turvallisuusriski (laitteen vikaantuminen voi aiheuttaa kuolonuhrin)

Ms = 16

Vakava turvallisuusriski (laitteen vikaantuminen voi aiheuttaa kuolonuhrin ja 

vakavan vaaratilanteen tehtaan ympäristössä)

Me = 0 Ei ympäristöriskiä (laitteen vikaantumienn ei aiheuta ympäristön saastumisen vaaraa)

Me = 2

Vähäinen ympäristöriski (laitteen vikaantuminen voi aiheuttaa ympäristön likaantumista

laitosalueella)

Me = 4

Kohtalainen ympäristöriski (laitteen vikaantuminen voi aiheuttaa paikallista

laitosalueen saastumista)

Me = 8

Merkittävä ympäristöriski (laitteen vikaantuminen voi aiheuttaa laitosalueen

ja lähiympäristön saastumista)

Me = 16

Vakava ympäristöriski (laitteen vikaantuminen aiheuttaa saastumista ja palautuminen 

voi kestää vuosia)

Mp = 0 Laitteen toimittamuudella ei merkitystä osaprosessille tai osastolle 

Mp = 1 Laitteen toimittamuus pysäyttää osaprosessin tai osaston hetkeksi  < 1h (<3h)

Mp = 2 Laitteen toimittamuus pysäyttää osaprosessin tai osaston lyhyeksi ajaksi  < 6h (<10h)

Mp = 3 Laitteen toimittamuus pysäyttää osaprosessin tai osaston merkittäväksi ajaksi 6-12 h (10-24h)

Mp = 4 Laitteen toimittamuus pysäyttää osaprosessin tai osaston pitkäksi aikaa >12 h (>12h)

Mq = 0 Laitteen toimimattomuus ei aiheuta lopputuotteen laatuvirheitä.

Mq = 1 Laitteen toimittamuus aiheuttaa lopputuotteeseen vähäisiä laatuvirheitä.

Mq = 2
Laitteen toimittamuus aiheuttaa lopputuotteeseen laatuvirheitä.

Mq = 3
Laitteen toimittamuus aiheuttaa lopputuotteen vakavia laatuvirheitä.

Mq = 4 Laitteen toimittamuus aiheuttaa lopputuotteeseen erittäin vakavia laatuvirheitä.

Mr = 0
Korjaus- tai seurauskustannuksilla ei ole merkitystä 

suhteessa muiihin menetyksiin.

Mr = 1 Vähäiset korjaus- tai seurauskustannukset.

Mr = 2 Keskikertaiset korjaus- tai seurauskustannukset. 

Mr = 3 Korkeat korjaus- tai seurauskustannukset.

Mr = 4 Erittäin korkeat korjaus- tai seurauskustannukset.

1 = Pitkä 

vikaantumisväli

yli 3 vuotta (yli 5 

vuotta)

2 = Pitkähkö 

vikaantumisväli 

1-3 vuotta (2-5 

vuotta)

4 = Lyhyehkö 

vikaantumisväli 

3kk-1 vusi (0.5-2 

vuotta)

8 = Lyhyt 

vikaantumisväli 

0-3 kk (0-0.5 

vuotta)
Laatukustannus 

Wq = 20

Tuotannon 

menetys

wp = 80

T
u
o
ta

n
to

v
a
ik

u
tu

k
s
e
t

Korjaus- tai 

seuraus

kustannus

Wr = 40K
o
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u
s
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s
-
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Turvallisuusriskit

Ws = 50
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We = 10
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Kuva 15. Kriittisyystekijät, joiden pohjalta rikastamon laitteiden arviointi on tehty. 

 

Kuvassa 15 on esitetty rikastamon laitteiden kriittisyysluokitteluun vaikuttavat tekijät. 

Määrittely kerroinluokkaan on varsin subjektiivinen ja perustuu työssä hankittuun 

kokemukseen.  

Kun kriittisyysluokittelu menetelmä oli päätetty, luetteloitiin rikastamon laitteet Excel-

taulukkoon ja aloitettiin eri kriteereiden pisteyttäminen. Liitteessä 2 on esitetty rikastamon 

koko laitekannan kriittisyysluokittelu.  

Ongelma kriittisyysanalyysityökalussa on, että luokituksien päivittäminen ei ole 

systemaattista ja joissakin tapauksissa luokituksien taustalla voi olla liikaa tunnetta eli 

luokittelu ei ole kyllin objektiivinen. Yhtenä toimintamallina voisi olla, että jokin 

instituutio tai vastaava laitos keräisi luottamuksellisesti eri prosessisovelluksista vika- ja 

laitehistoriatietoja, joiden pohjalta kasattaisiin jatkuvasti kasvava laitetietokanta. 

Laitetietokannan avulla teollisuuslaitokset voisivat ulkoistaa laitteiden 
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kriittisyysluokittelun tekemisen ja ylläpitämisen. Luonnollisesti paikallisilla olosuhteilla ja 

prosesseilla on omat ominaiset piirteensä, jotka tulee huomioida mutta nämä asiat tulisi 

käydä tapauskohtaisesti läpi luokittelua tehtäessä.  
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7. KUNNOSSAPITOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 

KUNNOSSAPITOSTRATEGIAA TUKEVAKSI 
 

Kuten johdannossa mainittiin, on Kemin kaivoksen tuotannonohjausjärjestelmälle(KaTTi) 

tehtävä ohjelmistoalusta päivityksiä, jotta ohjelmistot toimisivat myös uudemmissa 

Windows-käyttöjärjestelmissä. Samassa yhteydessä on mahdollista tehdä muutoksia 

käyttöliittymään, jotta siitä saataisiin entistä paremmin käyttöä ja kunnossapitoa yhteisesti 

palveleva ohjausjärjestelmä.  

 

7.1. Kunnossapitojärjestelmien teoria 

 

Markkinoilta löytyy useita erilaisia järjestelmiä, joilla on mahdollista toteuttaa 

kunnossapitojärjestelmä. Yksinkertaisimmillaan järjestelmän pohjana voi käyttää Excel- ja 

Word-ohjelmistoja. Laajimmat järjestelmän sisältävät kaiken mitä suuren konsernin 

toiminnot vaativat toimiakseen (SAP).  

Terminologia vaihtelee jonkin verran riippuen teollisuuden alasta, mutta yleisimmät termit 

ovat ”kunnossapidon tietojärjestelmä” ja ”kunnossapitojärjestelmä”. Vastaavat 

englanninkieliset termit ovat CMMS (Computerized Maintenance Management System), 

uudempia termejä ovat EAMS (Enterprise Asset Management System) sekä MIS 

(Management Information System)./3/ 

Terminologiasta ja toiminnallisesta laajuudesta riippumatta yleisimmät toiminnallisuudet 

ovat:  

 laitepaikkojen ja laiteyksilöiden perustiedot 

 materiaalihallinta (varaosat, raaka-aineet) 

 vika- ja häiriöilmoitusjärjestelmä 

 työmääräinjärjestelmä 

 ennakkohuoltojärjestelmä 
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 ostotilausjärjestelmä 

 palvelun myynti ja laskutus 

 dokumenttien hallinta 

 yhteystietorekisteri 

 resurssihallinta 

 työtuntien kirjaus palkkahallinnon pohjaksi 

 projekti/seisokkihallinta./3/ 

 

7.2. Periaatteellinen malli kaivoksen kunnossapitojärjestelmälle 

 

Kemin kaivoksella ohjaamonhoitajat joutuvat syöttämään osittain samoja tietoja useaan eri 

järjestelmään. Esimerkiksi prosessitapahtuman kirjaaminen voidaan joutua kirjaamaan 

käyttöilmoituksiin, vikailmoituksiin, erilliseen päiväkirjaan ja jatkotoimena vielä 

työmääräimeksi. Kaikissa edellä mainituissa tilanteissa käsitellään samaa tapahtumaa. 

Tämän lisäksi on useita kohtia, joissa ihmisen täytyy tehdä päätöksiä ja 

kirjaustoimenpiteitä, kun olisi täysin mahdollista automatisoida kyseisten tietojen täyttö.  

Tässä kappaleessa esitetään yleinen malli ja toimintatapa, jossa sekä käyttöilmoitukset että 

kunnossapitoilmoitukset toimisivat yhdessä eikä ilmoitusten tekijöiden tarvitse tehdä 

moninkertaista työtä suorittaessaan kirjauksia eri organisaatioille. Kuvassa 16 on esitetty 

periaatteellisella tasolla yksi mahdollisuus, kuinka prosessissa syntyvä tapahtuma 

prosessoidaan sekä järjestelmällisesti että organisatorisesti eteenpäin.  

Malli painottuu käyttävän henkilöstön toimintoihin sekä käyttöliittymän 

helppokäyttöisyyteen. Helppokäyttöisyydellä pyritään varmistamaan, että kaikki 

ilmoitukset tulee syötettyä järjestelmään. Tämän lisäksi ilmoitusten perusteella on 

mahdollista luoda raportteja kunnossapidollisesta ja käynnissäpidollisesta suoriutumisesta.  
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Kuva 16. Kaavio ilmoituksen kulusta valmistuneeksi työksi.  

 

7.2.1. Ilmoituksen valmistelu 

 

Kaivoksen toimintatapojen mukaisesti ilmoituksen syntyminen voidaan karkeasti jakaa 

neljään osaan:  

 vian/häiriön kehittyminen prosessissa/laitteessa 

 laitteen vikaantuminen. Todennäköinen prosessin/osaprosessin alasajautuminen  

 prosessihenkilöstön suorittama vianhaku ja -paikannus  

 ilmoituksen teko tietojärjestelmään.  

Tämän lisäksi ilmoituksia syntyy myös sellaisilla osa-aluilla, jotka eivät ole 

tuotantokriittisiä. Ei-tuotantokriittiset ilmoitukset on myös huomioitava, koska ne 

kuormittavat resursseja ja aiheuttavat kunnossapidollisia kustannuksia.  
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Suurin osa ilmoituksista syntyy käyttöorganisaation ohjaamonhoitajien tekeminä. 

Loppuosa ilmoituksista tehdään kunnossapito-organisaation ja muiden 

tukiorganisaatioiden, kuten hallinto-osaston, toimesta. Ilmoituksia tehdessä 

ohjaamonhoitaja kirjaa ilmoituksen yleensä ensin käyttöilmoituksiin ja tämän jälkeen, 

mikäli on tarpeen, myös vikailmoitusten puolelle. Tässä työvaiheessa tehdään useasti 

kaksinkertainen työ, kun kirjaukset tehdään kahteen eri järjestelmään tai tietokantatauluun. 

Mallin ajatuksena on, että kirjaus suoritetaan ainoastaan kerran ja tässä kirjausvaiheessa 

operaattori tekee päätelmän siitä, että onko ilmoitus vikaa aiheuttava vai onko se 

pelkästään käyttöilmoitus. Mikäli ilmoitus on vikaa aiheuttava, ohjataan ilmoitus 

kunnossapidollisiin töihin ja mikäli ilmoitus on käyttöilmoitusluonteinen, kuitataan se heti 

tekovaiheen jälkeen ilmoitukseksi käyttöliittymän näkymälle. Näitä ilmoituksia olen 

kutsunut jäljempänä tapahtumailmoituksiksi.  

 

7.2.2. Tapahtumailmoitus 

 

Kemin kaivoksella syntyy kahdenlaisia ilmoituksia, käyttö- ja vikailmoituksia. Uuden 

ajatusmallin mukaan laitoksessa synnytettäisiin ilmoituksen tekovaiheessa vain yhdenlaisia 

ilmoituksia, jotka myöhemmässä vaiheessa jalostuvat eritasoisiksi tietojärjestelmän 

riveiksi. Näitä ilmoituksia kutsutaan yleisesti tapahtumailmoituksiksi. 

Tapahtumailmoituksen tärkein ajatus on, että yksi tapahtuma kirjataan vain kertaalleen 

järjestelmään. Kirjausta suoritettaessa on päätettävä ilmoituksen luokka (ilmoitus, vika ja 

onko seisokkia).  

Jokainen ilmoitus saa heti tekovaiheessa perustiedot joita ovat:  

 prosessi-/laitetunnus 

 ilmoituksen kuvaus 

 ilmoittaja 

 ilmoituksen aikaleima 

 luokitus. 
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Myös muita perustietoja voidaan syöttää ensimmäisessä vaiheessa. Tarve riippuu 

prosessista.  

Luokitus kohdassa ilmoitus määritellään ilmoituksen tekijän toimesta seuraavasti:  

1. seisokki 

1.1. suunniteltu seisokki  

1.2. suunnittelematon seisokki 

2. ilmoitus 

3. vika. 

Seisokkiluokitukseen kirjataan kaikki prosessin/osaprosessin pysäyttäneet tapahtumat. 

Mikäli seisokkiluokitus valitaan, tulee tämän jälkeen valittavaksi oliko kyseessä 

suunniteltu- vai suunnittelematon seisokki. Suunniteltu ja suunnittelematon seisokki tulee 

määritellä laitos/prosessikohtaisesti. Pääsääntönä voidaan pitää, että suunnittelematon 

seisokki syntyy silloin, kun jokin yllättävä laite- tai konerikko aiheuttaa prosessin 

alasajautumisen.  

Käyttöilmoituksesta ei aiheudu kunnossapidolle toimintoja. Ilmoituksen syöttäminen voi 

kuitenkin useissa tapauksissa aiheuttaa seisokin. Esimerkiksi käyttötoimenpiteet, joissa 

prosessi on hallitusti pysäytettävä, kuten laadunvaihdot, tarveaineiden lisäykset prosessiin 

tai muut vastaavat toimenpiteet.  

Mikäli ilmoitus luokitellaan vikailmoitukseksi kuuluvaksi, tulee ilmoituksen tekijän tällöin 

syöttää lisätietoja:  

 työn nimi 

 mille organisaatiolle työ halutaan osoittaa  

 kustannuspaikkatiedot  

 mahdollinen työn prioriteetti  

 muuta tietoa (vapaa tekstikenttä, voi sisältää myös liitetiedostoja). 
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Yllämainittujen tietueiden lisäksi voi olla tapauskohtaisesti myös muita tarpeellisia tietoja, 

joita on syötettävä eritasoisia ilmoituksia tehtäessä. Ajatuksena on se, että ilmoitettavan 

asian syöttäminen tietojärjestelmään on yksinkertaista. Pakollisten syöttökenttien määrä on 

pyritty minimoimaan ja datan analysointi pyritty rakentamaan hierarkisesti siten, että 

laajemmasta tietomäärästä voidaan aina porautua yksityiskohtaisempaan dataan ja aina 

tehtyyn tapahtumailmoitukseen saakka. Ilmoituksen tekeminen on mahdollisimman 

pitkälle automatisoitu sekä avustettu järjestelmän toimesta.  

Nykyisin käytössä oleva vikailmoituksen syöttöpohja on kuvattuna kuvassa 17. 

Verrattaessa kuvan 17 ja kuvan 18 syöttöpohjia ei näissä ole suurta eroa, mutta 

tiedontallentaminen ja välittäminen kunnossapitojärjestelmään kuvan 15 käyttöliittymän 

kautta on tehokkaampaa ja selkeämpää.  

 

Kuva 17. Nykyinen KaTTi-järjestelmän vikailmoituksen täyttökenttä. 
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Kuva 18. Esimerkki näkymä tapahtumailmoituksen syöttöikkunasta.  

Kuvassa 18 on esitetty esimerkki tapahtumailmoituksen syöttöikkunasta. Ilmoituksen 

syöttö alkaa syöttämällä prosessi/laitenumero, kuvaus tapahtumasta ja kirjaajan puumerkki. 

Aikaleima syntyy järjestelmän luomana.  

Tapahtuman kuvauskenttä voi sisältää alasvetovalikkoja, ennakoivaa tekstinsyöttöä tai 

muuta vastaavaa automatiikkaa, jolla nopeutetaan ja helpotetaan operaattorin työtä. 

Syötettyä tekstiä on pystyttävä käyttämään erilaisten raporttien luontiin, jolloin yhtenäisten 

termistöjen käyttö on suotavaa esimerkiksi laadunvaihto, tarveaineiden lisäys jne.  

Seuraavaksi ohjaamonhoitaja määrittelee, onko tapahtumasta aiheutunut seisokkia. Mikäli 

on, on päätettävä myös, onko kyseessä suunniteltu- vai suunnittelematon seisokki. 

Aikaleimojen syöttö tapahtuu myös tässä vaiheessa. Ilmoituksen tekovaiheessa ei 

välttämättä ole selvillä loppuaikaa, mutta se on syötettävissä myöhemmin. 

Loppuaikaleiman syöttöä varten voidaan rakentaa muistutustoiminto eli jos prosessi on 

käynnissä ja loppuaikaleimaa ei ole syötetty tietyn ajan kuluessa, tekee järjestelmä tästä 

ilmoituksen näytölle, jossa ohjaamonhoitajaa muistutetaan kyseisen ilmoituksen 

loppumisajankohdan syöttämisestä. Suunnittelemattomasta seisokista tulee luoda 

 Prosessi/laitenu

mero 

Kuvaus tapahtumasta 

Aikaleima ja Kirjaaja 

 

  Käyttöilmoitus Vikailmoitus 

Seisokki 

  

 

Suunniteltu 

Suunnittelematon 

Alkuaika: dd.mm.yy.  hh.mm.ss 

Loppuaika: dd.mm.yy.  hh.mm.ss 

Kesto:  hh.mm.ss 

 

Työn nimi 

Kenelle Kustannustie

dot 
Prioriteetti 

Muuta tietoa  
Ei seisokkia 

VIKAILMOITUS 
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häiriöraportti, jossa voidaan hyödyntää aiemmin esitettyä VVA-raporttia integroituna 

osaksi käyttöliittymän toimintoja. 

Seuraavaksi ohjaamonhoitaja joutuu tekemään päätelmän siitä, onko kyseessä pelkkä 

ilmoitus vai vika. Ilmoituksen ja vian lähtökohtaisena erona voidaan pitää sitä, että vika 

vaatii varaosia tai muita kustannuksia(esim. ulkopuolista työvoimaa), jotta ilmoitus 

saadaan kuitattua valmiiksi. Kuvassa 18 on väreillä esitetty niitä aukeavia lisätäyttökenttiä, 

jotka aktivoituvat, kun valitaan joko vika tai seisokki.  

Valittaessa vika aukeaa lisäikkuna(kuva 16, kohta työmääräimen valmistelu), johon täytyy 

syöttää vialle ja tästä syntyvälle työmääräimelle työn nimi esimerkiksi venttiilin vaihto. 

Lisäksi syötetään tiedot siitä, kenelle/mille organisaatiolle työ osoitetaan, 

kustannuspaikkatiedot, mahdolliset työn prioriteettitiedot sekä muuta-kenttä, johon 

ilmoituksen tekijä voi kirjoittaa tarkentavaa tietoa tapahtumasta ja viasta. Tämän jälkeen 

ilmoitus on valmis hyväksyttäväksi eteenpäin. Seuraavassa vaiheessa ilmoituksesta syntyy 

työmääräin. Vikailmoituksia ei enää syntyisi omina ilmoituksina vaan kaikki ilmoitukset 

päätyisivät työmääräinmuotoon, josta ne siirtyvät työnsuunnitteluun.  

Ennen työnsuunnittelua voi joissakin työtehtävissä olla tarpeellista suorittaa myös 

varsinaista suunnittelua. Tällöin työhön liittyen tuotetaan dokumentaatiota, jonka avulla 

työtehtävä on mahdollista toteuttaa. Suunnittelu tarve määräytyy tapauskohtaisesti ja 

painottuu pääasiassa muutostöihin ja investointiluonteisiin työtehtäviin.  

 

7.2.3. Työnsuunnittelu 

 

Työnsuunnittelu on kärsinyt viimeisten vuosien aikana resurssipulasta. Tähän on syynä 

ollut kustannustehokkuuden maksimoimisen tarve ja ennen kaikkea halu. On kuviteltu, että 

työnsuunnittelu on osa työnjohtajan työtä. Kuten Reiman & Oedewald 

tapaustutkimuksessaan toteavat, on työntekijöillä halu ja tarve nähdä 

työnjohtoa/esimiestään kentällä valvomassa työtä. Mielestäni valvonnalla saadaan aikaan 

se, että työntekijät kokevat työnsä olevan merkityksellistä ja tuottavaa. Tällä on suuri 

merkitys eritoten kunnossapitotoimintoja suorittavien työntekijöiden motivaatioon. Kun 

otetaan huomioon, että kunnossapito on mitä suurelta osin ihmisten tekemistä, niin tällöin 
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motivaatiolla ja työssä viihtymisellä on erittäin suuri merkitys kunnossapitotoimintojen 

onnistumisen ja kannattavuuden kannalta. /13/ 

Työmääräimen syntyä edeltää ilmoituksen ohjautuminen työnsuunnitteluun. Tässä 

vaiheessa jokainen vikailmoitus käy läpi työsuunnittelu-vaiheen. Työsuunnittelua voi olla 

yksinkertaisuudessaan esimerkiksi se, että todetaan tuotantotilojen valaisimien lamppujen 

palaneen ja ne on uusittava, jolloin työsuunnittelun voi tehdä työhön määrätty työntekijä.  

Normaalissa työnsuunnittelussa työtehtävä käydään läpi siten, että työtehtävän hoitamiseen 

tarvittavat dokumentit (piirustukset, ohjeet jne), materiaalit/varaosat ja resurssit on mietitty 

etukäteen niin, että työstä suoriudutaan ilman katkoksia. Lisäksi erityistä huomiota on 

kiinnitettävä työturvallisuuteen, on miellettävä työkohteessa piilevät turvallisuusriskit. 

Turvallisuuden kannalta erityisen tärkeää on ennen työhön ryhtymistä pitää lyhyt 

tuumatuokio, jossa työntekijä käy eri työvaiheet mielessään läpi ja pystyy hahmottamaan, 

mitä turvallisuusriskejä eri työvaiheissa voi olla ja miten riskit voidaan minimoida. Mikäli 

työnsuunnittelu vaiheessa havaitaan, että jotain osaa työstä ei pystytä tekemään ilman 

erillistä suunnittelua, kutsutaan suunnitteluresursseja tällöin tueksi. 

 

7.2.4. Työmääräin 

 

Tietojärjestelmässä työmääräin syntyy useasti prosessissa tapahtuvan tapahtuman kautta. 

Työmääräimiä on myös mahdollista tehdä suoraan järjestelmään, jolloin 

tapahtumailmoituksen täyttö jää tekemättä. Työmääräimen tekeminen voi tapahtua hyvin 

pitkälti vastaavanlaisella pohjalla kuin tapahtumailmoituksen täyttö. Työmääräimessä 

oleellista tietoa ovat:  

 prosessi-/laitetiedot, kohde johon työ tehdään 

 kuvaus työstä 

 kuka tehnyt 

 kustannuspaikka tiedot 

 kenelle työ osoitetaan  
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 prioriteettiluokka.  

Lisäksi järjestelmään tulee luoda aikaleimoja erivaiheissa työmääräin prosessia. Seuraavat 

aikaleimat ovat tämän mallin raportoinnin ja analysoinnin kannalta tarpeellisia:  

1. Tapahtumailmoituksen tekoaika  

2. Työmääräimen vastaanottoaika  

3. Työmääräin valmistunut.  

Lisäksi aikaleimat muodostuvat seisokeista mutta näillä ei ole merkitystä työmääräimeen 

eikä myöskään työn valmistumiseen käytetyn ajan mittaamiseen.  

 

7.2.5. Tietojärjestelmän automatiikka 

 

Automatisoinnin seuraava vaihe on prosessin/laitteen pysäyttävän tiedon lukeminen 

suoraan prosessia ohjaavalta ohjausjärjestelmältä. Ohjausjärjestelmällä saadaan tieto siitä, 

mikä on ensimmäinen lukituksen aiheuttava signaali. Tämä tieto helpottaa 

ohjaamonhoitajaa, koska tällöin pystytään tuottamaan aikaleima pysähdyksestä, suuntaa-

antava tieto siitä, missä kohtaa prosessia ongelma sattui sekä haluttaessa prosessin 

uudelleenkäynnistymisaikaleima. Suuntaa-antava tieto siksi, että järjestelmälle ei 

välttämättä tule kaikista ongelmatapauksista suoranaista indikaatiota mikä aiheuttaja on 

vaan lukituksen voi suorittaa ns. oppositiotieto eli pysäyttävä signaali on seurausta jostain 

järjestelmälle tuntemattomasta syystä. Tällöin ohjaamonhoitajien/vuoromestareiden on 

tiedostettava ongelman juurisyy ja kirjattava prosessi/laitenumero manuaalisesti.  
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8. KUNNOSSAPIDOLLISEN TIEDONKULKU 

RIKASTAMON ORGANISAATIOSSA 
 

Kemin kaivos oli vuonna 2008 - 2009 osallisena Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun 

tekniikan yksikön vetämässä DraNex-projektissa. DraNex-projektissa tutkittiin, kuinka 

kunnossapidollista dataa syntyy rikastamolla ja miten tiedonkulku organisaatiossa toimii.  

 

8.1.  Tiedonkulun lyhyt teoria 

 

Kunnossapidon kaltaisessa palveluliiketoiminnassa tiedonkululla on merkittävä rooli 

töiden ja palveluiden toteuttamisessa ja toimintojen kehittämisessä. Suomalainen 

kunnossapidon tutkija ja kehittäjä esittää kuvan 19 mukaisen mallin, joka kertoo kuinka 

hierarkkisesta organisaatiosta on siirrytty kohti palvelumuotoista organisaatiota. Mallin on 

alun perin esittänyt Karl Albrecht. 

yrityksen yhteistyökumppanit
(asiakkaat)

yhteistyön tekijät

tukijat

johto

johtaja

tänään

etulinja

eilen

 

Kuva 19. Kunnossapito organisaation muutos(Albrecht 1988)/1/ 

Hierarkkinen malli ja -organisaatio ovat edelleen toimiva ja käytetty malli. Kärkikolmio-

malli kuvastaa paremmin palveluorganisaation toimintaa ja ohjausta. /1/ 

Olkoonpa teollisen yrityksen tuotanto/kunnossapito-organisointi millainen tahansa, on 

toiminnassa järkevää pyrkiä siirtämään tekijät vastakkain tiedonkulun ohjausketjussa. 

Tällaisessa tilanteessa pystytään hyödyntämään hiljaisen tiedon siirtyminen vanhemmalta 
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työntekijältä nuoremmalle. Kuvassa 20 esitetään tilannetta edellä mainitussa muutoksessa 

ns. kahden kolmion viitekehyksellä. 

Päälliköt

Kapea rajapinta

Kunnossa-
pitäjät

Päälliköt Päälliköt

Leveä rajapinnat

Kunnossa-
pito

Käyttäjät

käyttö/
asiakas

Kunnossa-
pito

käyttö/
asiakas

 

Kuva 20. Kahden kolmion viitekehys. /1/ 

Kuvan 20 tapauksessa saatetaan loppukäyttäjät yhteen, jolloin tiedonvälittäminen tapahtuu 

ilman välikäsiä. Tällaisessa tapauksessa pelisääntöjen ja organisaation vastuut on 

määriteltävä tarkoin, jotta laiminlyöntejä esim. kirjaamiskäytännöissä ei pääse syntymään.  

 

8.2. Käyttö- ja vikailmoitusten syntyprosessi 

 

Kuvassa 21 on esitetty rikastamon käyttö- ja vikailmoitusten syntymisen pääprosessi.  

Kuva 21. Rikastamon käyttö- ja vikailmoitusten pääprosessi./12/ 

Kuvan 21 prosessissa syntyy, vianlaadusta riippuen, erilaista informaatiota, joka kulkeutuu 

organisaatiossa eri henkilöille. Kuten prosessikaaviosta käy ilmi, voidaan viasta 

generoitunut työmääräin ohjata joko kunnossapidolliseen korjausprosessiin tai käytön 



Vuolukka Petri  Opinnäytetyö  48 

 

korjausprosessiin. Kuvassa 22 on kuvattuna tarkemmin havainto- ja 

päätöksentekoprosessia, joka määrittää mm. kuka korjaavat/käynnissäpidolliset työt 

suorittaa.  

Käytön kunnossapitoprosessi on luonteeltaan käynnissäpidollista vaikkakin viime vuosina, 

kunnossapito osaamisen määrän kasvaessa, käyttöorganisaatio suoriutuu entistä 

haastavimmista kunnossapitotöistä. Tämän osaamistason nousun myötä on perinteisen 

kunnossapidon rooli muuttumassa ennakoivaan kunnossapitoon ja eri alueiden 

kunnossapidon erityisosaamisen hallinnointiin.  

 

Kuva 22. Havainto- ja päätöksentekoprosessi./12/ 

 

8.3. Kunnossapidollinen toimintalogiikka  

 

Havaintoprosessi tapahtuu pääsääntöisesti käyttöorganisaation toimesta. Havaittu ilmiö 

kirjataan KaTTi-järjestelmään, josta käytön- ja kunnossapidon työnjohtajat priorisoivat 

työt ja tekevät myös työnsuunnittelua oman toimensa ohella. Kunnossapitoinsinöörin rooli 

on analysoida vikoja ja määritellä muutos- ja parannuskohteiden työt sekä suunnitella 

investointeja saadun ja kirjatun tiedon perusteella.  
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Suorittipa korjaavan työn joko kunnossapito- tai käyttöorganisaatio tulee havaintoprosessi 

olla kirjattuna alusta alkaen järjestelmään. Vikakirjauksen pohjalta generoidaan 

työmääräin, jonka perusteella käynnistetään varsinainen työsuorite.  

Kuvassa 23 on esitetty kunnossapidon korjausprosessi. Yleensä kunnossapidon toiminnot 

keskittyvät suunniteltujen seisokkien aikana toteutettaviin korjaustöihin. Lisäksi 

suunnittelemattomien seisokkien aiheuttamat äkilliset toimenpiteet työllistävät 

kunnossapito-organisaatiota. Suuntaus rikastamon kunnossapidossa on ennakoivaan 

suuntaan. Tästä esimerkkinä SPM-laitteiston investointi, jossa hankittiin iskusysäys- sekä 

värähtelymittausominaisuuksilla varustettu kannettava kunnonvalvonta-analysaattori.  

Kuva 23. Kunnossapidon korjausprosessi. /12/ 

Laajennetun tuotannon myötä ennakoitavuuden rooli kunnossapidossa kasvaa entisestään, 

koska tuotantomäärät ovat suurempia ja osa välivarastointi mahdollisuuksista eivät kasva 

samassa suhteessa. Projektissa onkin kiinnitetty huomiota kunnossapidollisten valmiuksien 

rakentamiseen ja kehittämiseen jo uuden laitoksen syntyvaiheessa.  

Vastaavasti käytön korjausprosessi on esitetty kuvassa 24. Käytön kunnossapito-

/käynnissäpitoprosesseissa on tiettyjä toimintoja, joita ei kirjata järjestelmään. Tällaisia 

toimenpiteitä ovat yleiset prosessin pesutoiminnot. Kyseiset tehtävät ovat luonteeltaan 
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jatkuvatoimisia, jotka johtuvat rikastusprosessin luonteesta(paljon materiaalin siirtoja). 

Vaikka näistä ei työmääräimiä tehdä eikä ilmoituksia synny, ovat ne kuitenkin 

työkuormana käyttöorganisaation osalla.  

Kuva 24. Käytön korjausprosessi./12/ 

Molemmissa korjausprosesseissa on kehitettävää sen osalta, että informaatio kulkeutuu 

käytön- ja kunnossapidon välillä. Tähän toimintoon KaTTi-järjestelmässä on 

yksinkertainen päiväkirja-toiminto, johon eri vuoroissa tapahtuneet tapahtumat ja se mitä 

niille on tehty, voidaan kirjata ylös. Lisäksi työnjohtajien toimenkuvaan kuuluu tietojen 

vaihto vuoronvaihdon yhteydessä, mutta tässä tapahtumassa ei aina ole 

kunnossapidontyönjohtajaa mukana.  
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9. YHTEENVETO 

 

Työn aloittamisen ja päättämisen välisenä aikana yhtiössä tapahtui suuria muutoksia, jotka 

toivat työn läpiviemiseen haasteita. Oman toimenkuvan muuttuminen F3-projektiin 

lähtemisen myötä aiheutti sen, että tehtävä opinnäytetyö ei enää ollut suoraan omaan 

tehtäväkenttään ja toimenkuvaan liittyvää.  KaTTi-järjestelmän kunnossapito-osiosta 

luopumisesta päätettiin F3-projektin alkamisen jälkeen. Tällöin tekemäni kehitysideat, 

jotka olivat suoraan kohdennettu KaTTi-järjestelmän kunnossapito-osion kehittämiseen, 

eivät olleet täysin relevantteja.  Uskoakseni tuloksia voidaan hyödyntää käyttöönotettavan 

KuTi-järjestelmän kehittämistä tehtäessä. 

Oppilaitoksen antamien rajausten mukaan työn sisältö tuli olla johtamiseen liittyvää. 

Työssäni lähdin tutkimaan, miten kunnossapidon henkilöstömäärä suhteessa tuotantoon on 

muuttunut. Havaitsin, että henkilöstömäärä rikastamon kunnossapidollisissa toiminnoissa 

on suoritetonnia kohden vähentynyt. Tähän vaikuttavia tekijöitä ovat automatisointi sekä 

prosessien ja laitteiden kehittyminen mutta myös kunnossapidollisen strategian muutos. 

Tuotannon alkuaikoina työtehtävät olivat tiukasti lokeroituja, kun taas nykypäivänä 

suositaan moniosaamista ja laajempialaista tehtäväkenttää läpi koko organisaation.  

Kunnossapitostrategian kehittämisen tuloksena päädyin siihen, että analysointia ja 

syntyvän informaation laatua tulee kehittää raportointi- ja seurantatyökaluilla, jotka olivat 

rakennettavissa Excel- ja Word-ohjelmistoilla. Huomattavaa oli myös, että kunnossapidon 

tutkimustyön raportoinnin taso oli huono. Verrattaessa prosessitutkimuksen ja 

kunnossapidollisen tutkimuksen raporttimääriä voi sanoa, että prosessitutkimusraportteja 

on hyllymetreittäin, kun taas kunnossapidollisia raportteja on muutamia yksittäisiä. Tämä 

osaltaan kertoo siitä, että kunnossapidon kehittämisen johtamiseen ei ole kiinnitetty 

riittävää huomiota. Prosessitutkimuksen tuottama hyöty on helposti muutettavissa 

laskennalliseksi rahahyödyksi, koska perinteisesti koeajojen pohjalta tehdään päätökset, 

joilla parannetaan tuotantomäärää tai laatua. Kunnossapidollisten tutkimusten rahallisen 

hyödyn laskeminen on vaikeampaa, koska kaikki toiminnot eivät näy suoraan 

tuotantomäärissä tai laadussa vaan hyöty voi tulla mm. työturvallisuuden tai parantuneen 

käyntiasteen muodossa. Tämä havainto tukee erittäin hyvin teoriaa, jossa kunnossapito on 

vuosikymmenten mittaan siirtynyt vaiheittain ”välttämättömästä pakosta” -tekemisestä 
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kohti verkostomaista yhteistoiminnallista mallia, jossa osaamista on jaettu, ja 

tulevaisuudessa sitä joudutaan jakamaan yhä enemmän ulkopuolisille verkostoille ja 

palveluille.  

Informaation syntymisen ja kulkeutumisen tuloksena oli havaittavissa puutteita tuotannon 

vuorojen ja kunnossapidon välillä. Tähän parannusta toisi kunnossapitojärjestelmän 

käytettävyyden parantaminen. On kuitenkin huomioitava, että järjestelmissä oleva 

informaatio on juuri niin hyvää kuin sinne on kirjattu. Tähän parannusta toisi juurisyiden 

perusteellisempi selvittäminen ja kirjaaminen.  Kirjauksien suhteen on tapahtunut viime 

vuosina parannusta mutta edelleen analyyttisempi ja täsmällisempi kirjaaminen ja tiedon 

välittäminen toisi lisäarvoa kunnossapidon kehittämiseen.   
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