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The purpose of this work is to design and implement a maintenance system for
Takon Kotelotehdas, which can be used to collect and store maintenance and
spare parts information about the maintenance work performed on the factory's
main machines. The main machines at the factory are printing, stamping and gluing machines.
The development of the maintenance system is started by compiling an inventory
of the main machines of the factory and entering their basic information, such as
model and brand information, into the Artturi-maintenance system to create a
comprehensive data set.
Maintenance was planned for the factory's machines at the times when they
would cause as little disruption to production and its continuity as possible. The
information and dates of pre-maintenance were recorded in the maintenance system, thus obtaining a comprehensive pre-maintenance list. Maintenance instructions with pictures were prepared for preventive maintenance, which were connected to the maintenance system. With this, the maintenance worker could easily access the instructions directly from the maintenance system.
For the smooth implementation of the maintenance system, production workers
and maintenance were trained in the use of the system to the extent required for
their tasks. After successful familiarization, the maintenance system was ready
for use.
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1 JOHDANTO

Kunnossapidon ja etenkin ehkäisevän kunnossapidon merkitys yrityksille on nykyaikana erittäin tärkeää. Koneiden käyttövarmuutta tulee parantaa ja konerik-

koja vähentää. Tähän ratkaisuna on huolellinen kunnossapidon suunnittelu ja to-

teutus kunnossapitojärjestelmiä apuna käyttäen. Kunnossapitojärjestelmien
avulla kunnossapidosta voidaan toteuttaa ennakoiva, kattava ja järjestelmällinen
kokonaisuus.

Kunnossapitojärjestelmän kehittäminen saa alkunsa Takon Kotelotehdas Oy:n

tarpeesta saada lisää tietoa tehtaassa suoritettavista kunnossapidollisista tehtävistä ja hyödyntää tätä tietoa parantamaan tehtaan suorituskykyä. Tarkoituk-

sena on kehittää ja toteuttaa mahdollisimman selkeä, kattava ja ennakoiva kunnossapitojärjestelmä Artturi kunnossapitojärjestelmää pohjana käyttäen. Tällä

pyrittäisiin saamaan laitekohtaiset huoltoajat ja kustannukset tietoon ja välitettyä
ne johtoportaalle. Lisäksi kehitetty järjestelmä parantaa tuotannon keskeytymättömyyttä ja suorituskykyä. Työ rajataan koskemaan tehtaan pääkoneita.

Kunnossapitojärjestelmän kehittäminen aloitetaan käymällä läpi tehtaan pääkoneet ja keräämällä niiden tiedot. Tiedot kirjataan Artturi-kunnossapitojärjestelmään, jotta saadaan aikaan kattava tietokokonaisuus tehtaan pääkoneiden
osista ja muista kunnossapitoa hyödyttävistä tiedoista.

Huoltojen tulee näkyä selkeästi ja nopeasti kunnossapitojärjestelmän etusivulla
lajiteltuna määräaikaishuoltoihin ja huoltotilauksiin. Näin huolto saa nopeasti ja
selkeästi tietoon huoltojen tarpeet ja ajankohdat. Lisäksi tulevat määräaikais-

huollot näkyvät tarpeeksi ajoissa, jotta niihin ehdittäisiin varautua ja työvuorot
saadaan suunniteltua mahdollisimman onnistuneesti.

Tehtaan koneille suunnitellaan ennakkohuollot sellaisiin ajankohtiin, jolloin huolloista aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa tuotannolle ja sen jatkuvuudelle.
Ennakkohuoltojen tiedot ja niiden ajankohdan kirjataan Artturiin, jotta saadaan

aikaan tehtaan pääkoneet kattava ennakkohuoltolistaus. Ennakkohuolloille laa-
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ditaan myös kuvalliset huolto-ohjeet, jotka liitetään järjestelmään jokaisen huollon kohdalle. Näin huoltotyötä tekevä saa ohjeet helposti käyttöönsä suoraan
kunnossapitojärjestelmästä.

Jotta kunnossapitojärjestelmän käyttö sujuisi jouhevasti, henkilöstöä koulutetaan siihen tehtävien vaatimalla laajuudella. Onnistuneen perehdytyksen jälkeen kunnossapitojärjestelmä on valmis käytettäväksi.
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2 TAKON KOTELOTEHDAS OY

2.1 Yritystiedot
Takon Kotelotehdas Oy on Tampereen Lielahdessa sijaitseva yksikkö, joka on

ollut osana Pyroll-konsernia vuodesta 2007 lähtien. Takon Kotelotehdas kuuluu

Pyrollin Pakkaukset -organisaatioon ja yksikkö on erikoistunut erilaisiin kartonkipakkauksiin (kuvio 1). Tehdas työllistää tällä hetkellä noin 80 henkilöä ja liikevaihto on noin 13 miljoonaa euroa. (Pyroll 2019)

KUVIO 1. Pyroll Pakkaukset -organisaatio (Pyroll 2019)
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2.1 Historia
Takon Kotelotehtaan historia alkoi Tampereelta Tammerkosken varrelta, kun
Knut Fredrik perusti Hioketehtaan vuonna 1865. Ensimmäinen kartonkikone

otettiin käyttöön jo vuonna 1932, jonka jälkeen samana vuonna aloitettiin myös
kartonkisten koteloiden valmistus. Tehtaan alkuaikoina tuotanto oli kuitenkin

vielä pientä, koska hyvin harva tuote tuotiin kauppoihin valmiiksi pakattuina. Tällöin Tupakka- ja makeisteollisuus olivat suurimmat asiakkaat. (Pyroll 2019; Kari
1991)

Kartonkikoteloiden kysyntä kasvoi toisen maailmansodan jälkeen taloudellisen

tilanteen parannuttua. Kasvaneen kysynnän vuoksi vuonna 1948 perustettiin Oy
Setil Ab, jolla täydennettiin Takon kartonkitehtaan tuottoa. Vuonna 1968 yrityk-

sen osakas G.A. Serlachius Oy osti koko Oy Setil Ab:n osakekannan ja pian yhtiötä alettiin kutsumaan Takon Kotelotehtaaksi. Nimi muuttui viralliseksi vuonna
1982. (Kari 1991)

Kilpailukyvyn parantamiseksi vuonna 1986 Metsäteollisuus Oy ja G.A. Serla-

chius Oy yhdistyivät Metsä-Serla Oy:ksi. Tuotannon parantaminen vaati uusia

konehankintoja ja vanhat teollisuustilat eivät olleet enää riittävät. Tehdas päätettiin siirtää Tampereen Lielahteen. Uudet tilat saatiin valmiiksi vuonna 1990 ja lopulta Pyroll osti vuonna 2007 Takon kotelotehdas Oy:n. (Pyroll 2019; Kari 1991)
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3 KUNNOSSAPITO

Kunnossapito on merkittävä työllistäjä ja liiketoiminta yhteiskuntaan kehityksen
myötä syntyneiden tuotantoprosessien ansiosta. Suomessa kunnossapito työllistää arvioilta noin 200 000 työntekijää. Teollisuus työllistää tästä noin neljän-

nesosan. Suurin työllistäjä on maantie- ja rautatieverkot, laivaväylät, viestintä- ja
sähköverkot ja satamat, joiden osuus on noin kolmeneljäsosaa koko maan kunnossapidon tarpeesta. (Kunnossapitoyhdistys Promaint 2012, 31.)

Prosessit muuttuvat aina ja muutos tapahtuu huonompaan päin. Koneet kuluvat

ja rikkoutuvat. Muutosta voidaan kuitenkin hidastaa huomattavasti oikeanlaisella
kunnossapidolla. Koneiden ja laitteiden kunto pyritään pitämään mahdollisim-

man hyvänä ja jopa uudenveroisena mahdollisimman pitkään. Perinteisesti kunnossapidon on ajateltu olevan kokonaan kunnossapito-osaston töitä. Tästä

syystä tuotanto-osastoilla saatetaan vieroksua kunnossapidollisia työtehtäviä.

Kuitenkin jokainen, joka on tekemisissä tuotantolaitteiden kanssa, on velvollinen
vastaamaan laitteen kunnossapidosta omien kykyjensä mukaan. Kunnossapitoosastolle kuuluvat vaativamman toimenpiteet ja käyttöhenkilökunnalle laitteen
oikeaoppinen käyttö, laitteen valvonta ja yksinkertaisemmat huoltotyöt. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 17.)

Kunnossapito kattaa kaikki koneen elinjakson tekniset, hallinnolliset ja liikkeen-

johdolliset toimenpiteet, joilla pyritään ylläpitämään tai palauttamaan koneen toimintakyky sellaiseksi, jolla se pystyy suorittamaan halutun toimenpiteen. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 17.)

Kunnossapidon suorituskyky riippuu monesta eri tekijästä. Ulkoiset ja sisäiset

tekijät, kuten sijainti, kulttuuri, toiminta- ja palveluprosessit, koko, käyttöaste ja

ikä vaikuttavat kunnossapidon suorituskykyyn. Korjaava-, ehkäisevä- ja parantavakunnossapito muodostavat yhdessä kunnossapidon suorituskyvyn (kuvio

2). Ne yhdistävät eri tavoin työtä, informaatiota, materiaaleja, organisaation toimintatapoja, työkaluja ja työtekniikoita. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 17.)
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Kunnossapidon tavoitteiksi voidaan myös ajatella käytettävyyden parantaminen
ja kunnossapidon kustannustehokkuuden parantaminen. Tavoitteisiin voi myös
kuulua tiedon keruu investointeja varten, käyttöiän arviointi ja esimerkiksi alihankkijoiden valinta. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 18.)

KUVIO 2. Ehkäisevä ja korjaava kunnossapito (Muokattu: Kunnossapitoyhdistys Ry
2012, 46.)

3.1 Kunnossapidon sukupolvet
Suomessa kunnossapito on ollut perinteisesti tuotantolaitekohtaista aivan viime
vuosiin asti. Kunnossapitäjien välinen yhteydenpito on ollut vähäistä ja vasta

1980-luvun lopussa perustettiin kunnossapitäjiä yhdistävä Kunnossapitoyhdistys

Promaint ry. Promaint on jäsenomisteinen yhdistys, jonka tavoitteena on paran-

taa kunnossapidollista osaamista muun muassa julkaisemalla Promaint-lehteä ja
kirjallisuutta ja järjestämällä erilaisia koulutustilaisuuksia. (Kunnossapitoyhdistys
Ry 2012, 21.)
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Tuotantolaitoskohtainen kunnossapito on vaikeuttanut kunnossapidon kehittymistä esimerkiksi yrityksissä, jotka ovat laajentuneet useiden eri yritysten yhdis-

tyessä. Näissä jokainen osasto hoitaa kunnossapidon vanhalla tavalla, pitäen
omaa toimintatapaa parhaimpana. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 21.)

Kunnossapito on muuttumassa enemmän pelkästä korjaamisesta tuotanto-omaisuuden hoitamiseksi. Kehityksestä voidaan erotella neljä eri sukupolvea. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 21.)

Kunnossapidon ensimmäinen sukupolvi
Kunnossapidon ensimmäisessä sukupolvessa oli tavanomaista, että vikaantuneita koneita saatettiin pitää seisokissa. Koneet olivat vielä aika yksinkertaisia,

mikä näkyi koneiden vikaantumisissa. Viat olivat yleensä ajasta riippuvia. Konei-

den lastentauteja ei ollut. Koneet olivat usein ylimitoitettuja, mikä johtui laskennan

epätarkkuudesta ja halusta varmistua laitteiden kestävyydestä varmistuskertoimilla. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 21.)

Laitteiden vikojen määrittäminen ja korjaaminen olivat yksinkertaisia ja helppoja

tehtäviä. Ennakoivaan kunnossapitoon kuuluivat pääasiassa koneiden puhdistaminen, säätäminen ja voitelu. Huoltoihin tarvittava koulutus ja osaamistaso oli

suhteellisen matala, johtuen laitteiden yksinkertaisista rakenteista. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 21.)

Kunnossapidon toinen sukupolvi
Kunnossapidon toisen sukupolven voidaan katsoa alkaneeksi toisen maailmansodan aikaan. Teollisuus kohtasi uuden haasteen, kun sota vaati valtavia määriä

sotatarvikkeita valmistettavaksi. Lisäksi osa kokeneista laitteiden käyttäjistä komennettiin rintamalle ja korvaajiksi määrättiin kokemattomia kotirintamalaisia.

Tuotantoa tuli kehittää, jotta saatiin valmistettua tarvittava määrä tarvikkeita. Ongelmaan löytyi ratkaisu koneiden automaation lisäämisestä. Lisäksi koneita alettiin yhdistelemään pidemmiksi ketjuiksi. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 22.)
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Uusi asetelma toi kuitenkin ongelmia, joka synnytti uusia laatuhankkeita, joilla

tuotteiden tasalaatuisuutta haluttiin varmistaa. Alati kiihtyvä kilpailu teollisuudessa johti siihen, että liiketoiminnan kannattavuus riippui tuotannon ja koneiden
tehokkuudesta. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 22.)

Kehittynyt teollisuus ja monimutkaiset laitteet toivat luonnollisesti tullessaan lisää

ongelmia kunnossapitoa ajatellen. Uusi yleistyvä ilmiö oli, että laitteiden aikariip-

puvainen vikaantuminen lisääntyi ja lisäksi laitteissa ilmeni lastentauteja. Tämä
johti kunnossapidon lisääntymiseen ja hallittavuuteen. Ratkaisuna tähän nähtiin

ehkäisevä kunnossapito, jota tehtiin aluksi tiettyinä määrättyinä jaksoina. Monimutkaistunut kunnossapito vaati myös oman organisaationsa, johtajineen ja

suunnittelijoineen. Tällä saatiin laskettua kustannuksia ja lisättyä tuotannon varmuutta. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 22.)
Kunnossapidon kolmas sukupolvi
Kunnossapidon kolmas sukupolvi alkoi 1970-luvulla, kun amerikkalaisten avaruusprojektien konseptien ja innovaatioiden käyttöönotto synnytti muutoksen.
Laitteiden käyttövarmuusvaatimukset voitiin nostaa ennennäkemättömille ta-

soille. Kehitys loi aivan uusia tekniikoita, työkaluja ja lähestymistapoja. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 22.)

Kolmannen sukupolven aikana tehokkuuden ja luotettavuuden merkitys kasvoi.
Tuotantolaitteissa automaatio oli lisääntynyt huomattavasti, jonka syystä sen
toimintavarmuus korostui. Liiketoiminnan tuottavuus riippui enemmän häiriö-

seisakkeista. Niistä oli tullut kustannuksiltaan kalliimpia kuin vikaantumisen välttäminen. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 22.)

Teollisuuden kilpailu muuttui maailmanlaajuiseksi ja kyky hallita uutta teknologiaa nousi tärkeäksi tekijäksi menestyksessä. Varastointi maksoi, joten sekin

kannusti tekemään koneista luotettavia, jotta välivarastoinnin tarve minimoitaisiin. Lisäksi tuotteita ei enää varastoitu varastoihin vaan lähetettiin nopeasti

eteenpäin. Tuotantolaitteisiin sidottiin yhä enemmän pääomaa, mikä lisäsi tuotannon tehokkuutta. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 22.)

14
Globalisoituminen ja maailmankaupan vapautuminen heikensivät paikallisuutta

kilpailuetuna. Sen tilalle ovat tulleet laatu, osaaminen, hinta ja toimitusten paik-

kansapitävyys. Näihin vaikuttavat koneiden luotettavuus ja käytettävyys ja tuot-

teiden laadun tasaisuus. Myös ympäristöystävällisyys on noussut yhdeksi kilpailueduksi, tuotteiden mielikuvaan ei saa nousta ympäristön saastuttaminen ja
työtekijöiden vahingoittaminen. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 22.)

Kunnossapidon suunnittelu oli aikaisemmin rakentunut sille pohjalle, että vi-

kaantuminen olisi yhteydessä koneen käytön määrään ja rasittavuuteen. Tämä
piti varmasti paikkansa silloin kun koneet olivat yksinkertaisia mekaanisia lait-

teita. Nykyään koneissa käytetään monenlaista teknologiaa ja ne ovat monimut-

kaisia verrattuna aikaisempaan. Lisäksi käytettävissä on tarkempia valmistus- ja
suunnittelumenetelmiä. Nykyään on uusia vikaantumismalleja, jotka eivät riipu
ajasta tai käytön määrästä. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 22.)
Kunnossapidon neljäs sukupolvi
Neljäs sukupolvi käynnistyi 1990-luvulla, kun mikroelektroniikka ja IT-teknologia
tekivät läpimurron. Tämä lisäsi entisestään tuotannon automaatiota, mikä ko-

rosti puutekustannusten eli suurimmaksi osaksi toteutumattoman katteen merkitystä kunnossapidon ja korjauksen kustannuksiin nähden. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 23.)

Kunnossapitäjien osaamisvaatimukset muuttuivat, kun elektroniikka, pneuma-

tiikka, tietotekniikka ja kompleksiset järjestelmät yleistyivät. Kunnossapitotyökalujen hinnat ovat nousseet. Joidenkin testauslaitteiden hinnat ylittävät jopa testattavan laitteiston hinnan. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 23.)

Uuden teknologian tuotteiden elinkaaret lyhenivät huomattavasti, jopa kuukausiin tai viikkoihin. Kyseisten teknologioiden kunnossapitoon ei ole järkevää pa-

nostaa, vaan se ulkoistetaan. Tuotteiden lyhyemmät elinkaaret vaikuttavat myös
koneiden käyttöstrategioihin. Esimerkiksi joidenkin elektroniikkakomponenttien

valmistuskoneet vanhenevat ja joudutaan hylkäämään ennen kuin itse kone on
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käyttökelvoton. Käynninvalvonta on lisääntynyt erilaisilla sensoreilla, mitkä li-

säävät jälleen kunnossapitäjien osaamisvaatimuksia. (Kunnossapitoyhdistys Ry
2012, 23.)

Etävalvonta on lisännyt asiantuntija-apua erilaisissa vaikeapääsyisissä pai-

koissa, kuten vikaantuneissa laivoissa keskellä valtamerta. Erilaisilla kunnossapitojärjestelmillä saadaan laitteen toimintaan liittyvät tietomassat hallintaan ja
palvelemaan kunnossapitäjää. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 23.)
3.2 Kunnossapidon menetelmät
Kunnossapitomenetelmät ovat myös kehittyneet kunnossapidon sukupolvien aikana. Ensimmäisen sukupolven piirteitä olivat korjaaminen ja nopea reagointi.
Toisessa sukupolvessa panostettiin jo enemmän järjestelmällisyyteen. Tällöin

otettiin käyttöön jaksotetut kunnossapitotoimet. Kunnossapitotyöt suunniteltiin ja

niiden tekoa johdettiin. Käytössä oli myös jo tietokoneita. (Kunnossapitoyhdistys
Ry 2012, 24.)

Kolmannessa sukupolvessa tulivat mukaan kunnonvalvonta ja kunnossapidon
ja luotettavuuden huomioiminen jo konetta suunnitellessa ja valmistaessa. Lisäksi otettiin käyttöön riski, vikaantumis- ja perusanalyysejä. Lisäksi erilaiset

asiantuntijasysteemit ja moniosaaminen yleistyivät. (Kunnossapitoyhdistys Ry
2012, 24.)

Neljännen sukupolven kunnossapito ei enää kohdistu ainoastaan mekaanisiin

laitteisiin vaan näiden lisäksi huoltoa vaativat laitteiden toimintoja ohjaavat oh-

jelmat. Kunnossapidon menetelmiä on kehitetty erilaisilla älykkäillä sensoreilla,
joilla voidaan mitata kohteita, joita ei voitu tarkkailla aikaisemmin. Toiminnan

laatua voidaan mitata epäsuorasti esimerkiksi lopullisesta tuotteesta tai valmistusprosessin käymisestä. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 24.)

Tietokoneiden yleistyminen on tuonut tullessaan eriasteisen monitoroinnin,

joissa seuranta on tuotu valvomoon. Prosessoriohjatuissa laitteissa tietoa voi-
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daan tallentaa laitteen käynnistä, käyntiolosuhteista sekä käytön laadusta. Ke-

rätyillä tiedoilla voidaan seurata laitteen ikääntymistä ja määrittää laitteen turvallinen käyttöelinikä. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 24.)

Etävalvonta on tuonut helppoutta valvontaan ja mahdollistaa asiantuntijoiden

hyödyntämisen entistä tehokkaammin. Erilaisten anturien avulla voidaan raken-

taa laitteiston toimintaa seuraavia käynninvalvontajärjestelmiä, jotka helpottavat

huollon näkökulmasta vian havaitsemista ja ennakointia. Jos anturit huomaavat,
että toiminta alkaa poikkeamaan normaalista, voidaan olettaa, että jossain on

vikaa. Perinteinen jaksotettu kunnossapito muuttuu näin enemmän kunnonval-

vontaan päin. Yleensä koneen käyttöhenkilökunta hoitaa mahdollisuuksien mukaan kunnonvalvontaan perustuvat tehtävät. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012,
24.)

Kunnossapidon kustannuksia pudottavat toiminnan tehostuminen ja uudet kunnossapitotekniikat. Koneiden valmistajat ovat alkaneet suunnitella koneensa

käyttäjä- ja kunnossapitoystävällisiksi. Näin laitteille saadaan entistäkin edulli-

sempi elinjaksoennuste. Tuotantomäärien kasvu ja valmistusprosessien moni-

mutkaistuminen taas puolestaan kasvattavat elinjaksoennusteen kustannuksia.
Kalliita kunnossapitokustannuksia aiheuttavat etenkin automaation lisääntyminen. Olennaista tuotteen kilpailukyvyn kannalta on, että valmiin tuotteen kunnossapitokustannukset on saatu mahdollisimman edullisiksi.
(Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 24.)

Turvallisuuden merkitys on korostunut huomattavasti nyky-yhteiskunnassa. Lii-

ketoimintaa tehdessä yhteiskunta ja lainsäätäjät eivät hyväksy, että työntekijöitä

edes altistetaan tapaturmille. Kunnossapidon näkökulmasta esimerkiksi rikkinäinen kone on usein vaarallinen. Rikkoutuneet koneen kanssa joudutaan teke-

mään usein sellaisia toimenpiteitä mitä ei ole pystytty ennakoimaan ja harjoitte-

lemaan, mikä nostaa tapaturmariskiä. Kunnossapitoseisakkien aikaiset tapaturmat ovat kasvussa, mikä on huolestuttava kehityssuunta. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 25.)
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Myös ympäristöystävällisyys on nostanut kunnossapidon vaatimuksia ja osaa-

mistasovaatimusta. Yritysten tulee täyttää viranomaisten asettamat ympäristövaatimukset tai muutoin toiminta lopetetaan. Lisäksi asiakaskunta saattaa lakata ostamasta tuotteita, jos ympäristöystävällisyys ei täyty. Kunnossapidon

kannalta tämä näkyy siinä, että valmistusprosessien ja koneiden monimutkaistuessa, niiden vikaantumisherkkyys kasvaa. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012,
25.)

Kunnossapidon tehokkuuteen on viime aikoina alettu kiinnittämään tarkempaa
huomiota. Jos kunnossapito on tehokasta, se estää vikojen kertymisen eikä

koko systeemi pääse hajoamaan. Jos kunnossapito on tehotonta, vikojen kerty-

minen nopeuttaa uusien vikojen syntymistä, joka johtaa lopulta siihen, että koko
tuotanto pysähtyy. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 26.)

Kunnossapitolajit standardien mukaan (SDFS-EN 13306:2010)
Ehkäisevä kunnossapito (PM, Preventive Maintenance) on määrätyin välein tai
suunniteltujen kriteerien täyttyessä suoritettu kunnossapito, jolla pienennetään
vikaantumisen todennäköisyyttä tai kohteen toiminnan heikkenemistä.

Jaksotettu kunnossapito (predetermined maintenance) on ehkäisevää kunnos-

sapitoa, joka tehdään ennalta määritettyjen aikajaksojen tai käytön määrän mukaan, mutta ilman edeltävää toimintakunnon tutkimusta.

Kuntoon perustuva kunnossapito (CBM, Condition-Based Maintenance) on eh-

käisevä kunnossapito, johon sisältyy kunnonvalvontaa ja/tai tarkastamista ja/tai
testausta, tulosten analysointia sekä näiden synnyttämä kunnossapito.

Ennakoiva kunnossapito (PdM, Predictive Maintenance) on kuntoon perustuvaa
kunnossapitoa, joka perustuu toistuviin analyyseihin ja ilmiöiden pohjalta tehtyihin ennusteisiin.
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Korjaava kunnossapito (CM, Corrective Maintenance) on kunnossapitoa, jota
tehdään vian havaitsemisen jälkeen ja jonka tavoitteena on saattaa kohde tilaan, jossa se voi toteuttaa vaaditun toiminnon.
(Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 53.)
3.3 Ehkäisevä kunnossapito
Ehkäisevän kunnossapidon päätehtävänä on vähentää koneen tai osan vikaan-

tumisen mahdollisuutta ja toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivasti. Ennakoiva
kunnossapito voi olla aikataulutettua ja suunniteltua, jolloin sitä tehdään sään-

nöllisesti. Sitä tehdään myös kohteille tarpeen niin vaatiessa. Kunnossapidoista

kerättyjen tietojen avulla voidaan määrittää ehkäisevän kunnossapidon aikataulutus ja tehtävät. Ehkäisevän kunnossapidon tehtäviä ovat muun muassa koh-

teen tarkastaminen ja valvonta, kuntoon perustuva kunnossapito, kohteen määräystenmukaisen toiminnan varmistaminen, käynninvalvonta ja vikaantumistie-

tojen analysointi. Kunnonvalvonnalla etsitään vikoja tai todetaan kohteen olevan
kunnossa. Tämä voidaan tehdä kohteen ollessa toiminnassa tai seisokin aikana. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 50.)

SFS-EN 13306 määrittelee ehkäisevän kunnossapidon seuraavasti: ”Ehkäise-

vää kunnossapitoa tehdään säännöllisin välein tai asetettujen kriteerien täyttyessä. Tavoitteena on vähentää laitteen rikkoontumisen mahdollisuutta tai toimintakyvyn heikkenemistä”. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2007, 72.)

PSK 6201 määrittelee asian hieman toisin: ”Ehkäisevällä kunnossapidolla pidetään yllä kohteen käyttöominaisuuksia, palautetaan heikentynyt toimintakyky

ennen vian syntymistä tai estetään vaurioituminen”. (Kunnossapitoyhdistys Ry
2007, 72.)

Ehkäisevän kunnossapidon säännöllisesti tehtävät toimenpiteet
Ehkäisevä kunnossapitoon kuuluu vikaantumisen aiheuttavien syiden ja olosuh-

teiden havainnointi ja tarkkailu ja kaikki ne toimenpiteet, joilla edistetään koneen
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normaalia suunniteltua toimintaa. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi voite-

luhuolto, koneen rakenteen ylläpito eli liitosten kireyden varmistaminen ja osien
linjaukset sekä koneen toimintaympäristön siistinä pitäminen. Lisäksi ehkäisevää kunnossapito ovat myös alkaneiden vikaantumisien havaitseminen ja korjaaminen ennen kuin vika yltyy niin pahaksi, että se pysäyttää koneen. Myös

suunniteltu korjaava kunnossapito eli kunnostaminen kuuluu ehkäisevään kunnossapitoon. Ehkäisevä kunnossapito koostuu siis kolmesta asiasta: toiminta-

olosuhteiden vaalimisesta, tarkastuksista ja kunnostamisesta. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2007, 72.)

RCM (luotettavuuskeskeinen kunnossapito, Reliability Centered Maintenance)
koulukunta jakaa tehtävät usein viiteen ryhmään. Tähän ryhmään kuuluu TD

(time directed) eli ajoitettu, TDI (time directed intrusive) eli ajoitettu ja purettu,
CD (condition directed) eli toimintakuntoon perustuva, FF (failure finding) eli

vian etsintä ja RTF (run to failure) eli ei ehkäisevää kunnossapitoa. Tarkastus-

toimenpiteitä yritetään yleensä suorittaa toimintakuntoon perustuvina (CD) tar-

kastuksina. Tällöin tarkastajina toimivat yleensä koneen käyttäjät. Pääsääntöisesti ehkäisevä kunnossapito on suunniteltua säännöllistä työtä, jota voidaan

tehdä koneen käydessä kuin myös erilaisten seisakkien ja häiriöseisakkien yhteydessä. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2007, 72.)

Ennustava kunnossapito eli toimenpide, missä erilaisten mittauksien avulla selvitetään koneen ja sen osien kuntoa, kuuluu myös ennakoivaan kunnossapi-

toon. Ennustavan kunnossapidon menetelmiä ovat muun muassa värähtelyana-

lyysit, öljyanalyysit ja IR-kuvaus. Näistä niin sanottuja suoria mittauksia ovat esimerkiksi kulumien ja värähtelyn mittaukset ja epäsuoria mittauksia ovat esimerkiksi öljyanalyysit, joilla voidaan tutkia voiteluaineen sisältämiä metallijäämiä ja
geometriaa. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2007, 73.)
Ehkäisevän kunnossapidon hyödyt
Kun halutaan prosessin toimivan luotettavasti, häiriöitä laitteissa ei saa esiintyä.
Koneen tulee toimia suunnitellulla tavalla. Ehkäisevällä kunnossapidolla toimin-

tavarmuus voidaan saada täysin luotettavaksi. Tavallisesti teollisuudessa ei kuitenkaan ole tavoitteena täysin varmaa prosessia sen kustannuksien takia, vaan
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yleensä tavoiteltu toimintavarmuus on asetettu hieman matalammalle. Luotettavuustaso on siis taloudellinen. Luotettavuustason arviointi on turvallisuusriskien

vuoksi vaikeaa, jos arviointi tehdään pelkästään kustannuksien mukaan. Yrityk-

sen johto on vastuussa mahdollisista riskeistä. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2007,
73.)

Tehokkuus määrittää sen, että kuinka tarkasti ennakoivaa kunnossapitoa voi-

daan suunnitella ja aikatauluttaa. Kun hyvässä kunnossapidossa noin 80% työkuormasta on jo selvillä kolme viikkoa etukäteen, voidaan toimenpiteet suunni-

tella huolella, tarvittavat varaosat ja tarvikkeet hankkia ja aikatauluttaa työt niin,
että ne haittaisivat mahdollisimman vähän tuotantoa. Jos työt havaitaan vasta

vikaantumisen jälkeen, niin aikaa ei ole tarpeeksi tarvittavien toimenpiteiden valmistelemiseen ja tuotanto kärsii. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2007, 73.)

Ehkäisevää kunnossapitoa kannattaa tehdä, kun sen kustannukset ovat pie-

nemmät kuin sen puuttumisen aiheuttavat kustannukset ja menetykset. Samalla
ajattelulla voidaan myös perustella ehkäisevän kunnossapidon määrää. Kohteelle kannattaa tehdä silloin ehkäisevää kunnossapitoa, kun siihen on ole-

massa jokin tehokas ja mahdollinen menetelmä. (Kunnossapitoyhdistys Ry
2007, 73.)

Perusedellytyksiä tehokkaalle ehkäisevälle kunnossapidolle on suunnitelmalli-

suus ja aikatauluttaminen. Suunnitelmallisuudella saadaan poistettua kunnossapidon aikaiset viiveet ja aikatauluttamalla saadaan vähennettyä töiden välisiä

viivästymisiä. Tällä saadaan huolto toimimaan mahdollisimman sujuvasti resursseja haaskaamatta. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2007, 75.)

Ehkäisevä kunnossapito on haastavin kunnossapidon osa-alueista sen suunnit-

telun vaikeuden takia. Ehkäisevän kunnossapidon tehtäviä on voitu kerätä aikaisempien vikaantumiskokemuksien kautta ja laitevalmistajan suosituksista.

Suunnittelussa huomioidaan myös laitteen varaosat ja niiden käyttömäärät ja
koneen ja sen osien toimintatapa. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2007, 75.)
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Teollisuusvoitelu
Tehokkain tapa vähentää toistensa suhteen liikkuvien kosketuspintojen kitkaa ja
kulumista on erottaa ne toisistaan voiteluainekalvolla. Periaatteessa mikä ta-

hansa helposti leikkautuva materiaali voi toimia voiteluaineena. Materiaali voi

olla niin ikään kiinteässä, kaasumaisessa tai nestemäisessä muodossa. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2004, 12.)

Teollisuusvoitelun tärkeimpiä tehtäviä on erottaa kosketuspinnat toisistaan ja

pienentää kitkaa. Kitkan pienentyessä vähenee myös häviöteho sekä pintojen

kuluminen ja kuumentuminen. Lisäksi tehokkaalla voitelulla voidaan estää epäpuhtauksien tulo voideltavaan kohteeseen ja kuljettaa epäpuhtaudet ja kulumi-

sesta syntyneet hiukkaset pois voidelluilta pinnoilta. Voitelu myös vaimentaa värähtelyä ja suojaa kohteen voideltuja osia korroosiolta. (Kunnossapitoyhdistys
Ry 2004, 12.)

Teollisuusvoitelua silmällä pitäen pintojen väliset kosketukset voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: vierintäkosketukseen, liukukosketukseen ja näiden yhdistelmään. Vierintäkosketusta esiintyy esimerkiksi vierintälaakereissa. Liukukoske-

tusta löytyy tyypillisesti esimerkiksi liukulaakereissa. Vierintä- ja liukukosketuk-

sen yhdistelmää on esimerkiksi hammaspyörien hammaskosketuksessa. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2004, 12.)
3.4 Korjaava kunnossapito
Vian havaitsemisen jälkeen on tärkeää saada kohde mahdollisemman nopeasti
taas sellaiseen kuntoon, että se täyttää tarvittavat vaatimukset ja pystyy toteutta-

maan vaaditut toiminnot. Korjaavaa kunnossapitoa on häiriökorjaus, kunnostami-

nen ja kuntoon perustuva suunniteltu korjaus. Korjaavalla kunnossapidolla vi-

kaantunut laite tai osa palautetaan käyttökuntoon. (Kunnossapitoyhdistys Ry
2012, 51.)

Korjaavaan kunnossapitoon sisältyvät vian määritys, vian tunnistaminen, korjaus,
vian

paikallistaminen

ja

toimintakunnon

palauttaminen.

Standardi

PSK
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6201:2011 määrittelee korjaavan kunnossapidon. (Kunnossapitoyhdistys Ry
2012, 51.)

Korjaavan kunnossapidon avulla voidaan määritellä osan tai komponentin rikkou-

tuessa sen käyttöikä. Tehtäviä, joita korjaavaan kunnossapitoon sisältyy, ovat
vian määritys, vian tunnistaminen, vian paikallistaminen, väliaikainen korjaus,
korjaus ja toimintakunnon palauttaminen.
3.5 Parantava kunnossapito
Parantavalla kunnossapidolla on tarkoitus muuttaa jotain konetta tai osaa siten,
että sen luotettavuus tai huollettavuus paranee ilman, että kohteen toiminta

muuttuu. Parantavassa kunnossapidossa voidaan ajatella olevan kolme pääryhmää. Ensimmäiseen ryhmään luokitellaan muutokset, joissa kohteen osia tai

komponentteja vaihdetaan uudempiin, mutta kohteen suorituskyky ei varsinaisesti muutu. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 51.)

Toiseen pääryhmään kuuluvat erilaiset uudelleensuunnittelut ja korjaukset, jotka
parantavat koneen luotettavuutta. Tarkoituksena on muuttaa kone luotettavammaksi ilman, että koneen suorituskyky muuttuu. (Kunnossapitoyhdistys Ry
2012, 51.)

Kohteen modernisointi kuuluu parantavan kunnossapidon kolmanteen pääryh-

mään. Tarkoituksena on muuttaa kohteen suorituskykyä paremmaksi. Yleensä
tällöin muutetaan konetta sekä valmistusprosessia. Esimerkiksi vanhentunutta

konetta voidaan muuttaa siten, että prosessista tulee suorituskykyisempi ilman,
että tarvitsee hankkia uutta konetta vanhentuneen tilalle. Usein parannuksia ei
lasketa kunnossapitotöiksi, vaan niitä pidetäänkin ennemmin investointeina.

Tuotanto-omaisuuden hallitsemista puhuttaessa tehtävä mielletään kuitenkin
kunnossapidoksi. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 52.)
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3.6 Vikojen selvittäminen, luotettavuus ja kunnossapidon tavoitteet
Vikojen ja vikaantumisten selvittämistä ei olla yleisesti ajateltu kuuluvan kunnossapitoon. Selvittämisen tärkeys ymmärretään, mutta harvassa yrityksessä tämän
tekeminen on järjestelmällistä. Vikaantumistietojen keräämiseen suhtaudutaan

nihkeästi ja resursseja ei olla varattu tarpeeksi laitepuolella. Tuotantokoneissa on
nykyään paljon eri toimintoja ohjailevia prosessoreja, jotka keräävät tietoa laitteen käyttötavasta, kuormituksesta ja käyttöolosuhteista. Tietoja hyödyntämällä

voidaan havaita vikaantumisen alkuperä. Kun alkuperä havaitaan, voidaan tehdä

ennakoivia muutoksia ja korjauksia, joilla vikaantumista voidaan pienentää jopa
90% verrattuna aikaisempaan. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 52.)

Vikojen ja vikaantumisen selvittämistä ei olla määritetty kunnossapidon standardeissa. Kuitenkin näitä käyttämällä saadaan merkityksellistä hyötyä. Vikahistorioiden ja riskianalyysien käyttö muodostuvat yhdeksi tärkeäksi osaksi kunnossapitoa. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 52.)

Vikojen perussyyn ja vikamuodon selvittyä, voidaan tehdä toimenpiteitä, mitkä

estävät vikojen uusiutumisen. Tavanomaisia menetelmiä ovat esimerkiksi vikaanalyysi, simulointi, materiaalin ja suunnittelun analyysit ja riskihallinta. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 52.)

Luotettavuus käsitteen synonyyminä käytetään myös joskus sanaa käyttövarmuus. Käyttövarmuus voi tarkoittaa luotettavuutta tai käytettävyyttä eli kohde
toimii tarvittaessa vaaditulla tavalla. Käyttövarmuus sisältää käytettävyyden

sekä siihen vaikuttavat tekijät: toimintavarmuuden, korjattavuuden, kunnossapidettävyyden ja kunnossapitovarmuuden. Joissakin tapauksissa käyttövarmuu-

teen sisältyy myös kulutuskestävyys, taloudellisuus, eheys, turvallisuus, turvaaminen ja käyttöolosuhteet. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 54.)

Käytettävyydellä tarkoitetaan kohteen kykyä olla tilassa, jossa se kykenee tarvittaessa suorittamaan vaaditun toiminnon tietyissä olosuhteissa luotettavasti.

Käytettävyydestä käytetään myös lyhennettä A (availability). (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 54.)
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Toimintavarmuus tarkoittaa kohteen kykyä suorittaa sille määritetty tehtävä tietyissä olosuhteissa vaaditun ajan verran. Toimintavarmuudesta käytetään kirjainta R (reliability). Lähtökohtaisesti oletetaan, että laite on sen käytön alka-

essa sellaisessa tilassa, että se pystyy toimimaan vaaditulla tavalla. Toimintavarmuudella voidaan myös kuvata kohteen luotettavuuden todennäköisyyttä.
Joskus vaaditun ajanjakson sijasta voidaan käyttää muitakin määreitä, kuten
käyntijaksojen lukumääriä tai käyntitunteja. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012,
54.)

Kunnossapidettävyydellä tarkoitetaan kohteen kykyä olla pidettävissä tai palau-

tettavissa tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditut tehtävät. Kunnossapidettävyydestä voidaan käyttää lyhennettä M (maintainability). (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 55.)

Kunnossapito-organisaation kykyä asettaa tarvittavia resursseja oikeisiin paik-

koihin, jotta vaadittavat kunnossapidolliset tehtävät voidaan suorittaa, sanotaan
kunnossapitovarmuudeksi. Tästä käytetään kirjainlyhennettä S (supportability).

Kunnossapitovarmuuteen vaikuttavat muun muassa organisaatio, toiminnanoh-

jausjärjestelmä, rutiinit, dokumentointi, korjausvarusteet, varaosat, materiaalit ja
kunnossapitäjät. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 56.)

Kunnossapidon keskeisiä tavoitteita ovat tuotannon kokonaistehokkuus ja hyvä
käyttövarmuus. Näillä mahdollistetaan hyvätasoinen käytettävyys ja käyttövar-

muus, joka puolestaan merkitsee toiminnan luotettavuutta. (Kunnossapitoyhdistys Ry 2012, 24.)

Kunnossapidon suoria ja välillisiä hyötyjä, kuten kustannus-, laatu- ja turvallisuushyötyjä, voidaan tarkastella, kun kunnossapidolle on määritelty selvät ja yksin-

kertaiset tavoitteet. Kunnossapidolla pyritään takaamaan tuotteen asiakasta tyy-

dyttävä laatu, pitämään yllä mahdollisimman hyvää tuotannon hyötysuhdetta, vähentämään hävikkiä, pitämään koneet käytössä tai valmiina käyttöön ja teke-

mään työskentely-ympäristöstä ja tuotannosta turvallisen. (Heinonkoski Risto
2004, 15.)
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Kunnossapidon tavoitteet tulisi perustua yritysjohdon pidempiaikaisempiin suunnitelmiin ja kunnossapidon pitäisi kuulua osana yrityksen toimintaan. Yleensä

tavoitteita määritellään esimerkiksi kerran vuodessa ja niitä tarkastellaan pitkin

vuotta yrityksen tapojen mukaan. Tavoitteita voidaan asettaa ja tarkastella esimerkiksi tulospalavereissa tai tavoitepalavereissa. (Heinonkoski Risto 2004,
15.)

3.7 Kunnossapidon tietojärjestelmät
Kunnossapidolliset tietojärjestelmät ovat yleistymässä ja kehittymässä jatkuvasti
yritysten kunnossapitoa helpottamaan. Kunnossapidon tietojärjestelmä -nimi-

tystä käytetään järjestelmästä, jolla voidaan ohjata ennakkohuoltojärjestelmää,
huoltojärjestelmää, materiaalien hankintaa, ja erilaisia laiterekistereitä. Usein

kunnossapitojärjestelmät sisältävät myös muita täydentäviä ominaisuuksia, ku-

ten erilaisia ostotoimintoja, varaston ja varaosien hallintaa ja kustannusseurantaa. Yksinkertaistettuna voidaankin sanoa, että kunnossapidon tietojärjestelmä

on kunnossapidon ohjaukseen ja materiaalivirtojen hallintaan tarkoitettu työkalu.
Sen tulisi tukea hyvin yritystä ja sen käyttöasteen tulisi olla korkea. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 31.)

Kunnossapitojärjestelmää hankittaessa voidaan perustella sen tarvetta seisak-

kien ja yllättävien vikaantumisien vähenemisellä. Järjestelmä on usein hyvinkin

kallis yrityksille, joten sen on myös palveltava kustannuksiensa mukaan yritystä.
Järjestelmä auttaakin kunnossapitoa pitämään laitteet mahdollisimman hyvässä
kunnossa säilyttämällä ja analysoimalla tietoja. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 31.)

On tärkeää, että kunnossapitojärjestelmä sisältää tarvittavaa, ajantasaista, tarkkaa ja oikeaa tietoa. Tämä lisää käyttäjän vastuuta ja aktiivisuutta, jotta järjes-

telmästä saataisiin mahdollisimman paljon irti. Ennen kunnossapitojärjestelmän
käyttöönottoa on tärkeää, että sen suunnittelussa on käytetty järkeä ja että se
on käyttäjäystävällinen. Toimivuus ja käyttäjäystävällisyys ovatkin erittäin tär-

keitä asioita toimivan kunnossapitojärjestelmän saavuttamiseksi. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 32.)
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Tietokannat ovat tärkeä osa kunnossapitojärjestelmää. Ne tuovat järjestelmään

automatiikkaa ja vähentävät päällekkäistä tietoa. Lisäksi tietokannat helpottavat
huomattavasti tiedon hakua. Tietokantojen avulla voidaan esimerkiksi asettaa

hälytysviestit erilaisten raja-arvojen ylittyessä. (Kunnossapidon tietojärjestelmät
2003, 32.)

Käyttäjän ensi kosketus kunnossapitojärjestelmään on yleensä käyttöliittymä,

jolla käyttäjä luo mielikuvansa järjestelmän luotettavuudesta. Tärkeää on, että

käyttäjä pääsee vaivattomasti sisään järjestelmään. Käyttöliittymän tulisi olla visuaalisesti miellyttävä ja selkeä. Järjestelmän valikoiden pitäisi olla selkeästi
löydettävissä ja hallittavissa. Paluu päävalikkoon tulisi olla mahdollisimman
helppoa. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 34.)

Yleensä käyttöliittymät ovat Windows- tai Web-pohjaisia. Kohteeseen valitaan

käyttötarkoitukseen sopivin järjestelmä. Internet-pohjaisiin käyttöliittymiin ollaan
siirtymässä koko ajan enemmän. Varsinkin liikkuvan henkilöstön on helpompi
hallita järjestelmää, kun sen operointi onnistuu etänä internetyhteyden avulla.
(Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 34.)

Järjestelmän käyttäjillä on usein henkilökohtaiset käyttäjätunnukset kunnossapitojärjestelmään. Käyttäjätunnusten avulla voidaan rajata tietyt toiminnalliset oikeudet tietyille käyttäjille. Tällä pystytään osaksi helpottamaan järjestelmän

käyttöä ja osaksi myös estämään järjestelmän vahingollinen käyttö. Usein käyttäjät ja käyttäjäryhmät määritellään tietokannan puolella. Käyttäjien määrittäminen korostuu etenkin silloin kun kunnossapitoa ulkoistetaan. (Kunnossapidon
tietojärjestelmät 2003, 36.)

Laiterekisteristä selviää esimerkiksi, mitä eri laitteet sisältävät. Siinä käytettävien nimien tulisi olla yksiselitteisiä. Laiterekisteristä on apua muun muassa,

kun varastoon hankitaan tarvikkeita ja varaosia. Siitä löytyy esimerkiksi laittei-

den perustiedot, osaluettelo, sijainti, kunnossapitohistoria ja huolto-ohjeet. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 37.)

Töiden hallinta on kunnossapito-ohjelman toiminto, jossa luodaan, tarkastellaan
ja muokataan työmääriä. Sieltä nähdään suunnitellut työt ja niiden tilat. Töiden
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hallinnassa kunnossapidolle välitetään tehtävät ja työn tekijä kuittaa tekemänsä
työt. Työkierto-ominaisuutta voidaan käyttää pienissä toistuvissa tehtävissä,

joissa ei ole järkevää käyttää omaa työtehtävää. Tällaisia töitä voivat olla esi-

merkiksi erilaiset tarkastustehtävät. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 37.)
Materiaalihallinnan avulla voidaan valvoa normaalin huollon ja tuotannon toiminnan aiheuttamia materiaalikustannuksia. Siihen voidaan myös sisällyttää vara-

osien ja tarvikkeiden varaamista sekä osto- ja hankintatoimintaa. Varastojärjestelmästä löytyy varastossa olevat varaosat ja tarvikkeet. Tietoihin on myös

yleensä sisällytetty tavaran toimittajat ja erilaiset tavaramäärien raja-arvot. Hankintajärjestelmästä löytyvät ostopalvelut ja tilaushistoria. Sinne on koottu tilatut
ja toimitetut tarvikkeet. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 38.)

Ennakkohuolto järjestelmään laitetaan kaikki sellaiset työt, jotka eivät kuulu korjaavaan kunnossapitoon. Järjestelmän tarkoituksena on jaotella ja koota kaikki
huollot, jotka on määritelty ennakkohuolloiksi. Huoltoihin on sisällytetty myös

esimerkiksi huollon oikeaoppista suorittamista varten työohjeet. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 38.)

Ennakkohuoltotöitä voidaan jakaa suunnitelmatöihin ja säännöllisiin työkiertoi-

hin. Tätä tapaa voidaan käyttää silloin, kun ennakkohuoltojen määrä on kasvanut suureksi. Esimerkiksi erilaiset rasvaustyöt voidaan määritellä säännöllisiin
kiertoihin. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 39.)

Perinteisesti ennakoida kunnossapito sisältää ennakkohuoltojen lisäksi myös

laiteseurantaa ja erilaisia kenttämittauksia. Kenttämittauksilla voidaan tarkkailla
poikkeavia arvoja laitteissa. Tällaisia mittauksia voidaan tehdä esimerkiksi värähtelylle ja virtauksille. Jotta ennakointi olisi mahdollista, vaati se usein huo-

mattavaa työpanosta kunnossapitojärjestelmään. Osa tiedoista on kerättävä ja
kirjattava manuaalisesti järjestelmään. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003,
40.)

Kunnonvalvontaan kuuluvat tiedonkeruu, analysointi ja tulosten perusteella tehtävät päätelmät. CBM (Condition Based Maintenance) sisältää kunnonvalvonnan ja vikadiagnostiikan. CBM:n avulla voidaan määritellä erilaisia raja-arvoja
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laitteille ja esimerkiksi käyttömäärän tullessa täyteen, järjestelmä tulostaa automaattisesti työmääräimen. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 40.)

Kunnossapidon tunnusluvuilla kuvataan kunnossapidon toimivuutta. Siihen kuuluvat muun muassa keskimääräinen vikaantumisväli, käyttösuhde, seisokki- ja

korjausajat. Tunnuslukuja voidaan muodostaa esimerkiksi vertailemalla suunniteltuja ja käytettyjä työtunteja toisiinsa. Joissakin järjestelmissä on rajapintoja

tuotantoon, jolloin järjestelmä saa arvoja suoraan mittalaitteilta ja ohjausjärjestelmistä. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 41.)

Kustannusseuranta on ominaisuus kunnossapito-ohjelmissa, jolla voidaan tarkastella ja vertailla suunniteltuja ja toteutuneita kustannuksia osastoittain, laitteittain ja ajanjaksoittain. Tähän kuuluvat yleensä myös ostohistoria ja budjetointiominaisuudet. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 43.)

Kunnossapito-ohjelmista voidaan tulostaa erilaisia raportteja vika- ja laitehistori-

asta. Raporttien tehtävänä on koota tärkeimmät tiedot selkeästi käyttäjän nähtäville. Useissa ohjelmissa on monia valmiita raporttipohjia ja yleensä käyttäjä voi

itse muokata raportista haluamansa näköisen. (Kunnossapidon tietojärjestelmät
2003, 43.)

Kunnossapidon tietojärjestelmiin voidaan liittää kuvia selkeyttämään käsiteltä-

vää asiaa. Työohjeita saadaan selkeämmiksi ja helpommin ymmärrettäviksi, jos
niihin liitetään kuva huollettavasta kohteesta. Useimpiin kunnossapito-ohjelmiin
sisältyy CAD-kuvien lukuominaisuudet. Joissakin uusissa ohjelmissa on myös

mahdollisuus liittää esimerkiksi videomateriaalia tai animaatioita. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 43.)

Useissa kunnossapitojärjestelmissä on mahdollisuus etähallintaan. Etähallin-

nalla voidaan säästää aikaa ja vaivaa. Käytettäviä etähallintamenetelmiä ovat

muun muassa Internet- ja matkapuhelinliittymät ja erilaiset koneenkaappausmenetelmät. Ulkoiset liitynnät koskevat yleensä tuotannon ja talouden hallintaa ja
mittalaitteita. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 44.)
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Viivakoodeilla voidaan helpottaa varaston hallintaa ja estää näppäilyvirheet.

Usein viivakoodit kuuluvat järjestelmiin, jotka painottavat varaston kirjanpidon

tärkeyttä. Viivakooditekniikan sijaan voidaan myös käyttää rf-tekniikalla toimivia
tunnisteita. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 44.)

Tiedonkeruu on useissa järjestelmissä suoritettava suurimmaksi osaksi manuaalisesti ja tietojen tarkkuus ja käyttökelpoisuus riippuu käyttäjästä. Jotkin tie-

dot, kuten käyttötunnit voidaan saada suoraan kentältä, mikäli laite ilmoittaa ne
sähköisesti. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 44.)

Tiedonsiirto eri järjestelmien välillä on tärkeää silloin, kun järjestelmää uusitaan.
Tiedot tulisi saada oikeille paikoille ilman, että niitä joudutaan kirjoittamaan ma-

nuaalisesti uusiksi. Usein järjestelmäntoimittajalla on omia ohjelmia, joilla tiedot
saadaan siirrettyä vanhasta järjestelmästä uuteen. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 45.)

Kunnossapitojärjestelmän valinta ja käyttöönotto
Kunnossapidon (kupi) tietojärjestelmät ovat osoittautuneet hyödylliseksi osaksi
kunnossapitoa. Niiden avulla on mahdollista saavuttaa parempaa tuotetta-

vuutta. Kunnossapitoa voidaan optimoida, jolloin kunnossapitotyöt vähenevät ja
koneiden käyttöä pystytään tehostamaan. Näillä on vaikutusta tuottavuuteen ja
kilpailukykyyn. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 47.)

Kupi-järjestelmän käyttöönotossa epäonnistutaan valitettavan usein. Jos epäonnistumiseksi lasketaan myös ne tapaukset, joissa järjestelmän kaikki halutut

ominaisuudet eivät toimi, niin jopa 90% kaikista käyttöönotoista epäonnistuu.

Yleensä epäonnistuminen johtuu käytön vähäisyydestä. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 48.)

Kupi-järjestelmää valittaessa tulisi ensiksi määritellä järjestelmä tarpeiden mukaan. Huomioitavia asioita ovat esimerkiksi se, että halutaanko järjestelmällä

kasvattaa ennakoivaa kunnossapitoa, selkeyttämään varastojärjestelmää vaiko

tarvitaanko joitain tiettyjä analysointiominaisuuksia. Lisäksi on huomioitava, että
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tehostaako hankittava järjestelmä tuottavuutta ja onko sillä saavutettavissa
säästöjä. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 48.)

Kunnossapitojärjestelmän käyttöönottoa varten on valittava projektiryhmä. Ryhmään olisi hyvä kuulua mahdollisimman kattava ja päätösvaltainen henkilöstö

kunnossapidosta, varastosta, atk:sta ja tuotannosta. Tällainen ryhmä auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa ja hallitsemisessa. Tärkeää on saada järjestelmästä toimiva ja käytännönläheinen. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003,
49.)

Kupi-järjestelmän käyttöönotto ottaa oman aikansa. Yleensä epäonnistuminen
tapahtuu riittämättömien resurssien ja vajaan suunnittelun takia. Käyttöönotto-

henkilöiden osaaminen on tärkeässä roolissa. Heidän tarvitsee tuntea kunnossapito ja osata käyttää ohjelmaa. Ennen järjestelmän käyttöönottoa on laadit-

tava projektisuunnitelma. Projektisuunnitelmassa tulee olla projektin tavoitteet,

projektiorganisaatio, tehtävänjaot ja aikataulut. (Kunnossapidon tietojärjestelmät
2003, 51.)

Ensimmäisiä tehtäviä on kohteen laite- ja ohjelmistokannan selvittäminen. On

tärkeää myös selvittää, ovatko kaikki laitteet ja ohjelmistot yhteensopivia uuden
kunnossapitojärjestelmän kanssa. Mahdolliset laitteistojen uusimiset on hyvä

tehdä tässä kohtaa projektia, jottei se myöhemmin sotke aikatauluja. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 51.)

Ennen järjestelmän käyttöönottoa on pääkäyttäjät ja määrittelijät koulutettava

ohjelman käyttöön. Koulutus hoidetaan yleensä niin, että joko koulutuksen hoitaa järjestelmän toimittaja tai järjestelmän osaavat työntekijät kouluttavat ja

opastavat järjestelmän käytön muille käyttäjille. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 51.)

Järjestelmän koekäytössä kokeillaan toimivuutta ja yhteensopivuutta käytän-

nössä. Kupi-järjestelmää käydään läpi alueittain ja tarkastellaan sitä omien tarpeiden ja määritysten näkökulmasta. Tässä vaiheessa tehdään yleensä muu-

toksia joihinkin kenttiin. Vanhoja dokumentteja, kuten Excelissä olevia varaosa-
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listoja, kannattaa käyttää hyödyksi uudessakin järjestelmässä, jos ne ovat yh-

teensopivia. Tämä helpottaa urakkaa, kun kaikkia vanhoja tietoja ei tarvitse kir-

jata uudestaan käsin järjestelmään. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 52.)
Joskus uusi järjestelmä vaatii suuriakin muutoksia toimintarutiineihin ja kaikki

käyttäjät on koulutettava uusien vaatimuksien mukaan. Järjestelmän halutun toiminnan takia, on tärkeää, että järjestelmään syötetään koko ajan oikeaa ja tar-

peellista tietoa. On tärkeää, että järjestelmään merkataan kaikki tehdyt huollot ja
työt, jotta se pysyy ajan tasalla. (Kunnossapidon tietojärjestelmät 2003, 52.)
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4 KUNNOSSAPITOJÄRJESTELMÄ ARTTURI

Artturi-kunnossapitojärjestelmä on monipuolinen ohjelma erilaisten kunnossapi-

dollisten tietojen kirjanpitoa varten. Järjestelmässä on mahdollisuus lisätä erilai-

sia huoltokohteita, laitteita ja koneita ja näiden tietoja. Tietojen kirjauksen avulla
voidaan helposti ja nopeasti tarkastella kohteen tärkeimpiä tietoja kuten tyyppinumeroita ja varaosia. (Artturi käsikirja 2009)

Artturissa on ennakkohuoltojen kirjanpitoon tarkoitettu osio, johon pystytään kirjaamaan tulevat ennakkohuollot laitekohtaisesti. Ennakkohuolloille voidaan

määritellä huoltovälit ja -päivämäärät. Tulevat huollot nähdään helposti Artturin
aloitusnäytöllä. Ennakkohuollon tietoihin voidaan kirjata esimerkiksi huolto-ohjeet ja muita huoltoon liittyviä tärkeitä tietoja. Lisäksi ennakkohuollolle voidaan
linkittää erillisiä tiedostoja esimerkiksi Excelistä lisäinformaation antamiseksi.
(Artturi käsikirja 2009)

Kunnossapitojärjestelmän työtilaukset-valikon kautta tuotantohenkilökunta voi
tehdä työtilauksia huoltoa vaativista kohteista kunnossapidolle. Työtilaukselle

voidaan määrittää esimerkiksi sen kiireellisyys, jota voidaan käyttää apuna työtilauksien haun rajauksessa. Tilauksien avulla historiallisesti merkittäviä töitä voidaan siirtää Historia-osioon ja tarkastella niitä helposti myöhemmin. (Artturi käsikirja 2009)

Kunnossapitotehtäviä voidaan hakea erilaisilla rajauksilla. Tehtäviä voidaan rajata esimerkiksi kiireellisyyden tai kohteen mukaan. Rajausominaisuus helpot-

taa ja nopeuttaa kiireellisten ja tärkeiden kunnossapitotehtävien hakua. Kun työ
on tehty, niin se voidaan merkata kuitatuksi ja siihen käytetyt työtunnit saadaan

lisättyä niille varatulle välilehdelle. Tämä mahdollistaa erilaisten raporttien tulostamisen tehdyistä töistä. (Artturi käsikirja 2009)

Työn järjestely -välilehdeltä on mahdollista hakea huoltotöitä erilaisilla rajauksilla ja tarkastella huoltohistoriaa. Haetuista töistä voidaan tulostaa raportteja

erilaisille raporttipohjille. Raportteihin saadaan näkymään muun muassa laitekohtaisten huoltotöiden ja -tuntien määrät.
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Kunnossapitojärjestelmässä on myös mahdollisuus pitää kirjaa varaosista ja toimittajista. Varaosalistauksessa voidaan poistaa ja lisätä varaosasaldoja käytön
mukaan, mikä helpottaa varaosien varastohallintaa. Artturissa on erilaisia toi-

mintoja, mitkä helpottavat kirjanpitoa varaosien toimittajista ja tilauksista. (Artturi
käsikirja 2009)

Artturin valikot ja toiminnat ovat tietyiltä osin muokattavissa, ohjelman perusrakenteen pysyessä samana. Esimerkiksi useat valikot ovat muokattavissa halutun näköisiksi ja niiden tekstikenttiä voi muokata. (Artturi käsikirja 2009)
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5 KUNNOSSAPITOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN
5.1 Työn ensivaiheet
Kunnossapitojärjestelmä Artturiin tulee ensiksi saada hyvä ja kattava pohja teh-

taan pääkoneista. Kunnossapito-ohjelmien tapaan Artturiin on kirjattava nämä

tiedot manuaalisesti. Järjestelmässä on oma työkalu koneiden ja niiden osien nimeämiseen ja tehdashierarkian määrittämiseen. Lisäksi koneet tulisi lajitella jollain järkevällä tavalla, jotta kunnossapitojärjestelmää olisi selkeää, nopeaa ja

mielekästä käyttää. Kuten aikaisemmin on todettu, kunnossapitojärjestelmää tulee käyttää jatkuvasti, jotta siitä saataisiin suunniteltu hyöty.

On tärkeää tuntea tehtaan eri koneet ja työvaiheet alustavasti, ennen kuin syven-

nytään kunnossapitojärjestelmään. Nopea tapa on kiertää ja tutustua tehtaaseen.

Tehdaskierroksessa käydään läpi tehtaan pääkoneet ja niiden tehtävät tuotannossa. Tehdaskierroksen pääpaino säilyy työn rajauksien mukaan tehtaan pääkoneissa.

Kunnossapitojärjestelmä Artturin kehittämistä varten tarvitaan Windows-pohjainen PC-kone. Tarvittavat laitteet ja ohjelmistot saadaan kotelotehtaan varastosta.
Aikaisemman kokemuksen mukaan kunnossapitojärjestelmien kehittämisessä
on hyvä käyttää useampaa näyttöpäätettä. Tähän toiveeseen vastataan ja työ-

asemalle saadaankin käyttöön kaksi näyttöä. Tämä osoittautuu työn aikana jälleen helpottavaksi tekijäksi. Artturi kunnossapitojärjestelmä on kohtalaisen kevyt
ohjelma käyttää nykyaikaisilla tietokoneilla, joten käytettäväksi PC:ksi soveltuukin
muutaman vuoden vanha yrityskäyttöön tehty kannettava tietokone. Kannettava

tietokone on hyödyllinen työkalu. Työn aikana erilaisia tietoja voikin kirjata siihen
kätevästi suoraan kentältä. Kannettavaan tietokoneeseen sopiva telakka ja kaksi
näyttöpäätettä tekevät työasemasta oikein mainion kunnossapitojärjestelmän kehittämiseen.

Kunnossapitojärjestelmä Artturia varten tarvitaan käyttäjätunnukset. Kuten aikaisemmin on todettu, kunnossapitojärjestelmien käyttäjiä voidaan hallita käyttäjä-
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tunnuksien avulla. Käyttäjätunnuksille voidaan määritellä Artturissakin eri oikeuk-

sia. Esimerkiksi tässä työssä tarvitaan melkein kaikki oikeudet, jotta järjestelmän
kehittäminen onnistuisi suunniteltujen tavoitteiden mukaan.

Mitä enemmän järjestelmään on oikeuksia, sitä tarkempi sen käytössä tarvitsee
olla. Järjestelmään perehdyttäminen tapahtuu aikaisemmin Artturia käyttäneiden

henkilöiden toimesta ja käyttöohjeita lukemalla. Itse ohjelmaan pääsee hyvinkin

nopeasti sisälle, varsinkin jos apuna on aikaisempaa kokemusta vastaavista kunnossapitojärjestelmistä.

Kunnossapitojärjestelmässä on aikaisempaa tietoa tehtaan vanhemmista laitteista. Osa tiedoista on jo vanhentunutta ja kyseiset koneet eivät enää ole edes

käytössä. Osa tiedoista taasen vaatii päivitystä, jos koneisiin on tehty muutoksia

tai kone on vaihtunut vastaavaan uudempaan malliin. Joitakin tietoja uudesta koneesta ei ole vielä ollenkaan järjestelmässä. Ennakkohuoltotiedotkin vaativat päivittämistä useista kohteista.

Tutustuminen kyseiseen kunnossapitojärjestelmään sujuu helpommin, kun siihen
on jo määritelty joitakin laitteita ja niiden tietoja. Tehdashierarkian määrittämisen

kannalta järjestelmästä voidaan nähdä, millä tyylillä sitä on aikaisemmin rakennettu. Tämän kertainen kunnossapitojärjestelmän päivittäminen aloitetaankin
tehdashierarkian päivittämisellä.

Tehdashierarkian päivittämisessä tarvitsee tietää, mihin kategoriaan mitkäkin laitteet kuuluvat. Ennen tehdashierarkian määrittämistä käydäänkin läpi, mihin kategoriaan mikäkin laite kuuluu. Näin varmistetaan se, että työlle saadaan heti hyvä
ja oikea pohja.
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5.2

Koneiden perustietojen lisääminen järjestelmään

Kunnossapitojärjestelmä Artturissa on oma työkalu laitteiden ja niiden osien ni-

meämiseen ja tehdashierarkian muodostamiseen. Laitekortteihin voidaan kirjata
ylös koneiden tärkeimmät tiedot ja lukuisia muita hyödyllisiä huomautuksia. Lai-

terekisterin tärkeys tulee ilmi varsinkin silloin, kun halutaan nopeasti ja helposti

selvittää, mitä laite sisältää ja milloin siihen on tehty muutoksia. Tärkeää on myös

nimetä laitteet ja niiden osat sellaisilla nimillä, jotka ovat yksiselitteisiä järjestelmän käyttäjille. Näin vältytään sekaantumisilta ja siltä, että vääriä huoltotietoja
kirjataan väärään kohteeseen.

Ensimmäisenä Artturiin kirjataan pääkoneet ja niiden tiedot. Järjestelmän käytön
helpottamiseksi koneet lajitellaan niiden työvaiheiden mukaiseen järjestykseen.
Työvaiheita ovat esimerkiksi stanssi, paino ja jälkikäsittely. Jokaisen työvaiheen

pääkoneet lajitellaan kunkin vaiheen kansioihin. Tällä tavoin löydetään haluttu
laite nopeasti, vaikka järjestelmän koko kasvaisikin suureksi ja laitteita olisi pal-

jon. Lisäksi jos etsitty laitteen nimi ei ole tuoreessa muistissa, voi sen silti löytää.
Pääkoneiden tiedoista kirjataan vain tärkeimmät tiedot kunnossapidollisessa näkökulmassa. Esimerkiksi laitteiden ja niiden osien sarjanumerot, varaosat ja niiden toimittajat, käytettävät öljyt ja rasvat ja käyttöönottopäivämäärät. Koneiden

ja osien sarjanumeroiden kirjaaminen helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti oikean varaosan tilaamista ja löytämistä.

Järjestelmään kirjattavat pääkoneet kuuluvat kolmeen eri työvaiheeseen, painoon, stanssiin ja jälkikäsittelyyn. Työvaiheille on määritelty omat kansiot Takon

Kotelotehtaan Tampereen yksikön pääkansioon (kuva 1). Kansioiden nimityksinä
on käytetty yksinkertaisesti työvaiheiden nimiä, koska tämän katsotaan olevan
selkein tapa lajitella koneet.
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KUVA 1. Tehdashierarkia

Pääkoneiden tietoja etsitään esimerkiksi koneiden manuaaleista, laitekilvistä ja

yksittäisistä muistiinpanoista. Laitteiden tyyppi/malli on tärkeä tieto kunnossapidollisesta näkökulmasta. Sen avulla voidaan etsiä ja tilata esimerkiksi varaosia

kyseiseen koneeseen. Muita tärkeitä tietoja ovat muun muassa koneen nimi, kun-

nossapitojärjestelmää varten määritetty yksilöity tunnus, yleinen tunnus ja korttiryhmä. Näitä tietoja merkitään järjestelmässä Kortistoon (kuva 2).

KUVA 2. Kortisto

Kunnossapitojärjestelmän kortistoon määritellään jokaiselle laitteelle oma tunnus, minkä avulla laite yksilöidään. Laitteen tunnuksella on helppo esimerkiksi

hakea itse laite ja sen varaosia järjestelmän hakuominaisuudella. Tunnuksena
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tässä järjestelmässä käytetään pääsääntöisesti kolminumeroista lukua. Kortistoon merkitään myös laitteen valmistaja, toimittaja, asennuspäivä ja takuun päättymisajankohta.

Kun tiedot on selvitetty kentältä ja manuaaleista ja merkitty järjestelmään, ne tal-

lennetaan järjestelmään tallennuspainikkeella. Laitteen tietoja voi myöhemmin
tarvittaessa muuttaa tai poistaa.
5.3

Ennakkohuoltojen määrittäminen

Kun laitteiden perustiedot ja tehdashierarkia on määritetty ja kirjattu järjestel-

mään, on vuorossa koneiden päivittäisten, viikoittaisten, kuukausittaisten ja vuosittaisten huoltojen suunnitteleminen ja kirjaaminen järjestelmään. Työn tavoitteisiin on määritetty, että huoltojen tulisi haitata mahdollisimman vähän tuotantoa.

Tässä vaiheessa onkin käännyttävä tuotannon työnjohdon puoleen ja keskusteltava mahdollisista ajankohdista, mihin huollot on mahdollista järjestää.

Tuotantokoneiden päivittäiset huollot suorittavat koneenhoitajat. Päivittäiset huol-

lot ovat pääasiassa työvuoron lopuksi koneelle suoritettavia helposti toteutettavia
huoltoja kuten koneen siisteyteen liittyviä työtehtäviä. Päivittäisten huoltojen tulee
olla kuitenkin koneenhoitajille mahdollisia toteuttaa turvallisesti ja oikein perehdytyksen jälkeen.

Päivittäiset huollot perustuvat pääasiassa koneiden valmistajien suosituksiin ja
määräyksiin. Manuaalista selviääkin, että mitä toimenpiteitä koneille kuuluisi joka

päivä suorittaa. Päivittäiset huollot käydään myös lisäksi läpi kunnossapitopäälli-

kön kanssa. Päivittäisissä huolloissa on otettava huomioon niiden soveltuvuus
koneenhoitajille. Vaativammat tehtävät siirretään kunnossapitoyksikön tehtäviksi.

Viikoittaiset huollot ovat pääasiassa erilaisia pieniä, koneen toiminnan kannalta

tärkeitä huoltotöitä, kuten antureiden puhdistuksia ja joidenkin helposti käsiteltävien osien voitelua. Myös viikoittaisissa huolloissa on mahdollisuuksien mukaan
noudatettava valmistajan suosituksi. Lisäksi on käytettävä harkintaa, mitkä työt
voidaan määrätä koneenhoitajan tehtäviksi.
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Kuukausittaisista ja puolivuosittaisissa huolloissa on tehtäviä, joita voidaan määrittää koneenhoitajan tehtäviksi. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi erilaiset ras-

vaustyöt. Rasvaus esimerkiksi voitelunipan kautta voidaan katsoa sellaiseksi teh-

täväksi, josta koneenhoitaja voi kohtuullisella ajalla ja vaivalla selviytyä. Jos rasvaus vaatii enemmän koneen osien purkamista, siirretään työn vastuu kunnossapidolle.

Vuosittaisista huolloista suurin osa kuuluu kunnossapidon tehtäviin. Vuosihuollon
aikana koneiden tulee olla pois päältä, joten tuotanto keskeytyy. Vuosihuolto tu-

lee määrittää sellaiseen ajankohtaan, milloin siitä olisi mahdollisimman vähä haittaa tuotannolle.

5.4 Ennakkohuollot Artturissa
Kun ennakkohuollot ja niiden ajankohdat on saatu sovittua yhdessä tuotannon
kanssa, voidaan ne kirjata ylös Artturiin. Kuten on jo todettu, Artturissa on oma

ennakkohuoltotyökalunsa ennakkohuoltojen kirjaamiseen. Ennakkohuollot kirja-

taan järjestelmään niin, että ne ovat nopeasti ja vaivattomasti näkyvillä ja niiden
kuittaaminen on helppoa.

Ennen ennakkohuoltojen kirjaamista tulee selvittää, mitä erilaisia toteutusvaihtoehtoja on mahdollista ennakkohuoltojen kirjaamiseen käyttää. Tämä selvitystyö

aloitetaan perehtymällä tarkasti Artturin ohjeistuksiin ennakkohuoltotyökalusta.
Ohjeissa onkin kattava osio eri toiminnoista ennakkohuoltojen kirjaamiseen. Eri

vaihtoehtojen valintoihin vaikuttavat vahvasti niiden helppokäyttöisyys ja selkeys.
Ennakkohuoltojen lisääminen järjestelmään aloitetaan lisäämällä huollon perustiedot (kuva 3). Perustiedoissa annetaan työlle kuvaava nimi, jolla huolto pystyy

jo päättelemään, mistä huollossa on kyse. Muita kirjattavia tietoja ovat muun muassa työn vetäjä, työlaji ja kohde, mihin kohteeseen ja sen osaan huolto tehdään.
Järjestelmä syöttää automaattisesti huollon perustajan, käyttäjätilin perusteella.

Samoin jos huoltokirjaukseen tehdään muutoksia, niin järjestelmä merkitsee ylös
muuttajan nimen. Työlle voidaan vielä antaa kuvaus sille varatulle kentälle.
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KUVA 3. Ennakkohuollon perustiedot

Huollon aikataulutuksen ohjaus voidaan toteuttaa joko kalenteriohjauksella tai

mittariohjauksella (kuva 4). Kalenteriohjauksessa huoltoväli määritellään kalen-

terin mukaan, eli siihen ei vaikuta esimerkiksi koneen käyttötunnit. Mittariohjauksella puolestaan konetta huolletaan esimerkiksi tietyin käyttötuntivälein.

KUVA 4. Ennakkohuollon ohjaustapa

Kalenteriohjaukseen määritellään laitteen edellisen ja seuraavan huoltokerran

päivämäärä ja huoltojen jaksotus (kuva 5). Lisäksi voidaan määrittää varoitusaika
päivinä, jolloin järjestelmä muistuttaa tulevasta huollosta.
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KUVA 5. Kalenteriohjaus

Mittariohjauksessa määritellään jokin suoritusväli huoltokohteelle (kuva 6). Tämä
voi olla esimerkiksi koneen läpi kulkevien arkkien määrä. Mitattava yksikkö kirjataan ylös järjestelmään sille varatulle paikalle. Kalenteriohjauksen tavoin myös
mittariohjaukseen määritellään kohteen edellinen ja seuraava huoltokerta.

KUVA 6. Mittariohjaus

Artturin aloitusnäyttöön on mahdollista saada eri ennakkohuollot näkyville aikajanalle. Tämä helpottaa huoltojen aikataulun hahmottamista. Kun ennakkohuoltoja

määritetään, on sieltä valittava erillinen vaihtoehto sille, näytetäänkö huolto aloitusnäytössä (kuva 7).
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KUVA 7. Ennakkohuollon kiinnittäminen aloitusnäytölle

Kun ennakkohuolto lisätään aloitusnäytölle, niin aikajanalle muodostuu huolletta-

van laitteen kohdalle merkintä tulevasta huollosta (kuva 8). Huollon kesto näkyy
myös karkeana arviona näytöllä janan pituutena. Aikajanaa voidaan mennä eteen
ja taakse päin paneelissa olevien nuolien avulla.

KUVA 8. Artturin aloitusnäyttö

Ennakkohuolloissa tarvittavat varaosat kirjataan ennakkohuollon varaosat -sivulle (kuva 9). Varaosasivulle merkitään kohteelle tehtävä toimenpide ja kohteen

osan nimi. Perustaja- ja muuttaja- sarakkeisiin päivittyy järjestelmään tehneen
käyttäjän nimimerkki.
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KUVA 9. Varaosat-sivu

Ennakkohuoltojen historiasta voidaan tarkastella vanhoja, jo kuitattuja huoltotöitä. Historiaan ei voi siirtää sellaisia työtehtäviä, joita ei ole kuitattu. Kuitenkaan
historiaan ei ole tarkoitus lisätä kaikkia pieniä töitä vaan ainoastaan isommat ja

tärkeämmät. Eli esimerkiksi kaikkia voiteluhuoltoja ei ole järkevää sinne merkitä,
koska silloin historiasta tulee äkkiä hyvinkin laaja ja sekava kokonaisuus. Historiasta on kuitenkin kätevää etsiä esimerkiksi joitain harvemmin tehtyjä varaosan
vaihtoja. Artturissa on jo aikaisemmin tehtyjä huoltoja, jotka pitää kuitata ja harkinnan mukaan siirtää historiatietoihin.

Ennakkohuoltojen alapalkista saadaan näkyviin liittymät, joihin voidaan lisätä

Word- ja Excel-dokumentteja. Liittymiin lisätään itsetehdyt kuvalliset ja suomen-

kieliset huolto-ohjeet jokaiseen huoltoon. Huolto-ohjeet helpottavat ja nopeutta-

vat huollon suorittamista ja vähentävät virheiden määriä. Lisäksi kun huolto-ohjeet saadaan avattua suoraan Artturista ennakkohuoltojen kohdalta, niin se nopeuttaa työtä entisestään.

5.5 Työtilaus Artturissa
Koneenhoitajille on tarkoitus saada käyttöön jokin keino, millä he voivat ilmoittaa

huoltojärjestelmään jostain koneen viasta tai parannusehdotuksesta. Käytän-

nössä Artturissa on kaksi varteenotettavaa vaihtoehtoa tämän ominaisuuden luo-
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miseen: häiriöilmoitus (kuva 10) ja työtilaus (kuva 11). Näistä vaihtoehdoista työtilaukseen voidaan laittaa enemmän erilaisia tietoja ja sen voi tarvittaessa kuitata
ja tallentaa historiaan.

KUVA 10. Häiriöilmoitus

KUVA 11. Työtilaus

Kun koneenhoitaja huomaa laitteessa jonkin vian tai puutteen, joka on liian mo-

nimutkainen koneenhoitajalle suoritettavaksi, niin hän täyttää työtilauslomakkeen
Artturissa ja tieto tarvittavasta työstä tallentuu järjestelmään. Kunnossapito huo-

maa työn järjestelmästä ja näkee sieltä suoraan, että mistä viasta tai puutteesta
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on kyse. Lisäksi järjestelmästä voidaan helposti katsoa tarvittavat varaosat ja
muut huollon kannalta olennaiset tiedot.

Työtilauksen tekeminen tulisi olla kohtalaisen yksinkertainen ja nopea tehdä,

mutta kuitenkin sen pitää tarjota olennainen tieto kunnossapitotehtävästä. Kunnossapidon kanssa tehdyn harkinnan jälkeen päädytään määrittelemään työti-

lauksen tekeminen niin, että siihen merkitään näkyviin työn nimi, työn tilaaja,
kohde, kiireellisyys ja kuvaus viasta tai puutteesta.

Työn nimen tulisi olla lyhyt ja kuvaava, esimerkiksi koneen osan nimi. Työn tilaaja
määrittyy aina prosessin työvaiheen mukaan, esimerkiksi jos painokone tarvitsee

huoltoa, niin työn tilaaja on Paino1. Kiireellisyys on määritelty niin, että mitä pienempi numero, niin sitä kiireellisempi tapaus. Esimerkiksi jos vika on sellainen,

että konetta ei voida käyttää, niin kiireellisyys on 1. Jos ilmenee esimerkiksi jotain
parannusehdotuksia, on tällöin kiireellisyyden numero isompi. Artturiin on kirjattu
kiireellisyyden numeroille myös sanallinen selitys väärinymmärryksien välttä-

miseksi. Työn kuvaus -kohtaan kirjataan vielä lyhyt sanallinen selvitys työstä tai

viasta, esimerkiksi ”Ylilämpö pysäyttää ajon”. Lisäksi siihen kirjataan myös työntekijän nimi, jotta vian tarkempi tiedustelu olisi helpompaa.
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6 HUOLTO-OHJEIDEN TEKO JA KOULUTUS
Huolto-ohjeita tarvitaan jokaisesta ennakkohuollosta kuvallisina ja suomeksi
käännettyinä. Koneiden manuaalit ovat englanniksi, mutta virheiden ja väärinkä-

sitysten välttämiseksi huolto-ohjeiden pitää olla suomeksi. Lisäksi tarvitaan myös

Artturin käyttöön ohjeistukset työtilauksien tekemiseen ja kuittaamiseen. Lopuksi
työntekijöille pidetään vielä koulutus Artturin käyttöön.

Joihinkin vanhempiin laitteisiin on jo valmiina suomenkieliset huolto-ohjeet, mutta
ne vaativat päivitystä tietyiltä osin. Lisäksi useaan ennakkohuoltoon ei ole olemassa ollenkaan minkäänlaisia huolto-ohjeita. Aluksi selvitetään, että mistä huol-

loista on jo olemassa huolto-ohjeet ja miltä osin ne täytyy päivittää. Tästä on helpointa lähteä liikkeelle, koska uudet huolto-ohjeet tehdään samalla tavalla kuin

vanhat. Näin päästään jo tutustumaan, että millä tavalla huolto-ohjeet tulisi tehdä.
Vanhojen huolto-ohjeiden läpikäynti alkaa sillä, että selvitetään, miltä osin van-

hoja huolto-ohjeita voidaan käyttää. Osa koneista, johon huolto-ohjeet on tehty,

ovat jo poistuneet käytöstä. Nämä ohjeet poistetaan suoraan käytöstä. Päivitettäviä huolto-ohjeita päivitetään niiltä osin, mitä on tarpeen. Yleensä esimerkiksi
jokin käytettävä voiteluaine on muuttunut tai huoltomenetelmä vaihtunut.

Vanhojen huolto-ohjeiden päivittäminen on kohtalaisen vaivaton operaatio, koska
niistä löytyy vielä Word-tiedostot, joita muokata. Huolto-ohjeet käydään läpi ja

tehdään tarvittavat muutokset. Muutoksia tehdään myös huolto-ohjeiden asetteluun ja ulkonäköön. Tämän jälkeen vanhat paperiset huolto-ohjeet hävitetään ja

tilalle tulostetaan uudet ja ne kansioidaan. Huolto-ohjeet myös muutetaan PDFmuotoon ja linkitetään Artturiin huoltojen kohdille, jolloin niihin päästään helposti
käsiksi.

Uudet huolto-ohjeet on tehtävä kaikista uusista ennakkohuolloista, jotka aikai-

semmin on määritetty Artturiin. Huolto-ohjeet tehdään kone ja ennakkohuolto kerrallaan. Ohjeistuksien kantta on muokattu vanhoihin ohjeisiin verrattuna informa-

tiivisemmaksi (kuva 12). Kannesta käy ilmi huollettava kohde, huolto-ohjeiden tekijä ja hyväksyjä, revisionumero, huoltoväli, ohjeiden päiväys ja se kenelle ohjeet
on tarkoitettu.
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KUVA 12. Huolto-ohjeiden kansilehti

Kansilehden tarkoitus on erottaa selkeästi päivittäiset, viikoittaiset, kuukausittai-

set, puolivuosittaiset ja vuosittaiset huollot toisistaan, kun saman koneen huoltoohjeet on laitettu samaan huoltokansioon. Lisäksi se tarjoaa myös hyödylliset tiedot heti ensimmäisellä silmäyksellä.
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Jokaiseen huolto-ohjeeseen laitetaan sisällysluettelo selkeyttämään ohjeen sisällön hakemista (kuva 13). Sisällysluettelon aiheet on otsikoitu niin, että siitä
selviää mihin koneen osaan huolto kohdistuu.

KUVA 13. Huolto-ohjeen sisällysluettelo

Huolto-ohjeisiin laitetaan kuva huoltokohteen sijainnista koneessa (kuva 14). Karkeakin kuva koneen eri lohkoista ja siitä missä huolettava kohde sijaitsee, auttaa

huoltajaa hahmottamaan paremmin sen, että mistä huolettavan kohteen löytää.
Tieto nopeuttaa huollon suorittamista ja vähentää erehtymisen riskiä.

KUVA 14. Huoltokohteen sijainti

Kun ohjeista selviää huollettava laite ja huoltoa koskeva osa ja sen sijainti, on

seuraavana ohjeissa huoltotoimenpiteet. Huoltotoimenpiteisiin kirjataan kohteelle
tehtävät huollot ja mahdolliset ohjeistukset ja lisätiedot (kuva 15). Mahdollisia lisätietoja ovat muun muassa voiteluhuolloissa käytettävän rasvan tyyppi.
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KUVA 15. Huoltotoimenpiteet

Huoltotoimenpiteiden jälkeen lisätään vielä tarkempi valokuva huoltokohteesta ja

tarvittaessa huoltomenetelmästä (kuva 16). Kuvilla saadaan täsmennettyä
huolto-ohjetta ja varmistettua sitä, että huolto onnistuu ohjeiden mukaan.

KUVA 16. Kuva huoltokohteesta
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Kuten aiemmin on mainittu, onnistuneen kunnossapitojärjestelmän käyttöönotto
sisältää myös sitä käyttävän henkilökunnan koulutuksen. Henkilöstön on osat-

tava käyttää järjestelmää siihen suunnitellulla tavalla, jotta järjestelmästä saataisiin paras hyöty irti. Järjestelmään kouluttaminen koskeekin siis kaikkia henkilöitä, jotka kyseistä järjestelmää käyttävät.

Koulutus tapahtuu ensiksi tuotannon työntekijöille. Heille olennaisinta on osata

kirjata työtilaus Artturiin. Koulutus suoritetaan kahdessa osassa vuorotöiden takia. Jokaiselle työntekijälle näytetään erikseen, miten heidän työpisteeltään

päästään kirjautumaan Artturiin ja millä tunnuksilla tämä tehdään. Työtilauksen
tekeminen näytetään myös vaihe vaiheelta ja varmistutaan siitä, että työntekijä

osaa tehdä työtilauksen. Jokaiselle työpisteelle jätetään myös muistilappu työtilauksen olennaisimmista asioista (kuva 17).

KUVA 17. Työtilausohje

Vastaavasti myös huollolle on pidettävä oma koulutuksensa siitä, miten kuitataan

työtilaus ja ennakkohuollot. Lisäksi huollot on tietenkin osattava löytää järjestelmästä. Työn kuittaamiseen on myös omat ohjeet, joista selviää kuittaamisen

olennaisimmat asiat. Työn kuittaus alkaa ensiksi sillä, että järjestelmästä haetaan
kuitattava työ (kuva 18).
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KUVA 18. Työn kuittaaminen, työn hakeminen

Työn kuittaamiseen tarvitsee valita huoltoryhmä ja merkitä lisätietoja työstä kohtaan ”Raportti tehdystä työstä/korjatusta viasta” (kuva 19).

KUVA 19. Työn kuittaus, tietojen lisääminen
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Artturiin on kirjattava myös työtunnit tehdystä huollosta tai korjauksesta. Työtun-

tien määrä kirjataan Artturiin sille varatulle kohdalle (kuva 20). Koneille on määritetty niiden oletuskäyntiajat, joiden avulla työtunnit merkitään.

KUVA 20. Työn kuittaus, työtunnit

Kun työntekijöiden koulutus on saatu päätökseen, on kunnossapitojärjestelmä

valmis käytettäväksi. Järjestelmään on nyt kirjattu kaikkien päälaitteiden tiedot ja

ennakkohuollot. Ennakkohuoltoihin on sisällytetty kuvalliset huolto-ohjeet huollon
suorittamiseen. Järjestelmä on myös siistitty kaikesta turhasta ja vanhasta tiedosta. Vanhat työt on kuitattu ja arkistoitu tarpeen mukaan. Käyttöhenkilökunta

on saanut tarvittavan koulutuksen, joten voidaan todeta, että kunnossapitojärjestelmä on valmis käytettäväksi.
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7 POHDINTA

Työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Takon kotelotehtaalle huoltojär-

jestelmä, jolla saataisiin kerättyä ja tallennettua tietoa tehtaan pääkoneille tehdyistä huoltotöistä. Tietoja hyödynnetään prosessin keskeytymättömyyden ta-

kaamiseksi ja suorituskyvyn lisäämiseksi. Työ rajattiin koskemaan Takon kotelotehtaan pääkoneita.

Kunnossapitojärjestelmän kehittäminen aloitettiin käymällä läpi tehtaan pääko-

neet ja keräämällä niiden tiedot. Tiedot kirjattiin ylös Artturi-kunnossapitojärjestelmään ja saatiin aikaan kattava tietokokonaisuus tehtaan pääkoneiden osista
ja muista tärkeistä tiedoista. Järjestelmään määriteltiin myös työtilausominai-

suus, jota voidaan hyödyntää silloin, kun koneet tarvitsevat ennakkohuoltojen
ulkopuolista huoltoa tai korjausta.

Tehtaan koneille suunniteltiin ennakkohuollot sellaisiin ajankohtiin, jolloin huol-

loista aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa tuotannolle ja sen jatkuvuudelle.
Ennakkohuoltojen tiedot ja niiden ajankohdat kirjattiin ylös Artturiin ja saatiin aikaiseksi jokaisen tehtaan pääkoneen kattava ennakkohuoltolistaus. Ennakko-

huolloille laadittiin myös kuvalliset huolto-ohjeet, jotka liitettiin järjestelmään jo-

kaisen huollon kohtaan. Näin huoltotyötä tekevä saa ohjeet helposti käyttöönsä
suoraan kunnossapitojärjestelmästä.

Kunnossapitojärjestelmän sujuvaa käyttöönottoa varten koulutettiin henkilöstölle
kunnossapitojärjestelmän käyttöä tehtävien vaatimalla laajuudella. Onnistuneet
perehdytyksen jälkeen kunnossapitojärjestelmä oli valmis käytettäväksi.

Kunnossapitojärjestelmä saatiin toteutettua suunnitellulla tavalla järjestelmälliseksi, ennakoivaksi ja kattavaksi. Ennakkohuolto-ohjeet saatiin tehtyä jokai-

selle tehtaan pääkoneiden huolloille ja ne saatiin onnistuneesti lisättyä Artturiin.
Huolto-ohjeista saatiin laadittua selkeät ja kattavat.

Kunnossapitojärjestelmän hyödyt kunnossapitotoimintaan ja koneiden toimintavarmuuteen voidaan todeta myöhemmin lähitulevaisuudessa, kun järjestelmän
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käyttö vakiintuu osaksi päivittäisiä työtehtäviä. Kunnossapitojärjestelmän myötä
Takon kotelotehtaan kunnossapidollinen toiminta kehittyy entisestään parem-

paan suuntaan systemaattisemmaksi, ennakoivammaksi, luotettavammaksi ja
tehokkaammaksi.
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