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Case

käyttövarmUUsriskien 
tUnnistaminen toi säästöjä 
ja UUdisti toimintatapoja

tuotantolinjan käyttövarmuus-
analyysin avulla on mahdollista 
tunnistaa kriittiset osajärjestelmät 
ja parantaa oleellisesti 
käyttövarmuutta. Kun prosessin 
pullonkaulat on tunnistettu, voidaan 
toimintamenetelmien uudistamisella 
aikaansaada jopa miljoonien eurojen 
kustannussäästöt supistuneina 
tuotantomenetyksinä.

nokian renkailla yksittäisiä käyttövar-
muuden parantamiseen liittyviä pro-
jekteja on tehty 2000-luvun alusta 

asti. yrityksen teknistä henkilökuntaa on ollut 
mukana mm. tampereen teknillisen yliopis-
ton kehityshankkeissa, ja kunnossapidon pa-
rannuksia on ideoitu säännöllisesti myös omin 
voimin.

tamperelaisen ramentor oy:n käyttövar-
muusanalyysin kehittämät tuotteet herättivät 
yhtiön kunnossapidosta vastaavan henkilös-
tön kiinnostuksen vuosikymmenen puolivälis-
sä ja nokialla päätettiin käynnistää pilottipro-
jekti. ELMAS-ohjelmistolla tehdyn vikapuu-
analyysin kohteeksi valittiin tuotannon kan-
nalta kriittiseksi tiedetty, mutta suhteellisen 
uusi kone. 

kohteeksi haluttiin riittävän monimutkai-
nen konelinja, jonka kunnossapitohistorian 
perusteella tiedettiin olevan tuotantomene-
tysten kannalta erittäin merkityksellinen.

häiriöiden TOP 10
analyysin tulokset olivat osin yllättävät. nii-
den perusteella pystyttiin tekemään tuotan-
tohäiriöiden TOP 10 -listaus. näistä kymme-
nestä kolme liittyi samoihin laitteisiin, jotka ai-
heuttivat merkittävän osuuden tuotantolinjan 
epäkäytettävyydestä. korjaavat toimenpiteet 
ja mittarointi päätettiin kohdistaa näihin tun-
nistettuihin kriittisiin osajärjestelmiin. 

toimintatapoja muutettiin niin, että jo har-
kinnassa ollut suunnitelma sähkökäyttöjen en-
nakkohuoltosopimusmallista päätettiin to-
teuttaa. samalla päätettiin ottaa kontaktorien 
massavaihdot osaksi ennakkohuoltoprosessia. 
suunnitelmallisella ennakkohuoltotoiminnalla 
onkin parin viime vuoden aikana saatu aikaan 
jo miljoonien eurojen säästöt käyttövarmuus-
häiriöiden vähenemisenä. 

talouden taantuman aikana moni kehi-
tyshanke on laitettu jäihin. pelkästään syste-
maattisella ennakkohuoltotoiminnalla saadut 
parannukset käytettävyydessä ovat kuitenkin 

Sami Eerikäinen
tehdaspalvelupäällikkö
nokian renkaat

Timo Lehtinen
toimitusjohtaja
ramentor oy

– Käyttövarmuusanalyysin avulla löysimme kriittiset kohteet tuotannossamme.  
Teimme muutoksia toimintatapoihin ja saavutimme selviä säästöjä toimintavarmuuden 
parannuttua, Nokian Renkaiden tehdaspalvelupäällikkö Sami Eerikäinen toteaa.

Tuotantolinja mallinnetaan ja esitetään havainnollisena vikapuuna juurisyytasolle asti. 
Analysointia varten kerätään tietojärjestelmien historiatietoa ja asiantuntija-arvioita. 
Tuloksena saadaan luotettavat ennusteet järjestelmän käyttövarmuudesta ja vikojen 
aiheuttajista.
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Sivuelementit
irrota master-pohjasta: shift+cmd+hiiri 

Kuvaajatiedot

linjasto palstanväliviivoille

taittopohja on jaettu 12 osayksiköön. taiton voi asemoida 4-, 3- tai 2-palstaiseksi.

Nosto. Pituus 3–4 riviä,  
leveys 4 palstayksikköä.



Um iUscipisi 
exeraestrUd 
tie te loborer 
sUsciliqUat. 

olleet niin selkeät, että samaa en-
nakkohuoltomallia ollaan nyt vie-
mässä myös nokian renkaiden 
venäjän tehtaalle.

käyttövarmuusanalyysin tu-
lokset vahvistivat nokian renkai-
den kunnossapitovastaavien aja-
tuksia ja helpottivat päätöksen-
tekoa. jatkossa voimavarat on 
myös helpompi kohdistaa tun-
nistetun ja yleisesti hyväksytyn 
TOP 10 -listauksen mukaan. tä-
nä päivänä käyttövarmuusanalyy-
si on yhtenä merkittävänä osana 
nokian renkaiden kunnossapito-
strategiaa.

analyyttinen  
ote tekemiseen
pilottiprojektin seurauksena no-
kian renkailla on lisätty panos-
tuksia myös kunnossapitojärjes-
telmään kerättävän tiedon laa-
tuun. tuotantolinjasta vastaavat 

asentajat ja työnjohtajat oli-
vat mukana projektikokouksissa, 
joissa kunnossapitojärjestelmään 
tehtyjen kirjausten puutteet tu-
livat esiin. tuotannosta vastaavi-
en mukanaolo projektissa oli tär-
keää, koska näin he pääsivät it-
se näkemään, minkälaisia tieto-
ja käyttövarmuusanalyysin teossa 
tarvitaan.

opitun perusteella nokian 
renkailla on ohjeistus siitä, mi-
ten kunnossapitojärjestelmän kir-
jaukset tulee tehdä, ja järjestel-
mään kerättävän tiedon laatu on 
selvästi parantunut. tavoittee-
na on kirjata ylös jokainen esiin-
tynyt vika ja osajärjestelmille teh-
ty huoltotyö. näin saadaan kat-
tavaa historiatietoa viikoittaisten 
raporttien ja pitemmän aikavä-
lin analyysien pohjaksi. jos tie-
dot ovat puutteelliset, voivat ne 
helposti antaa analyysin pohjak-

si vääristetyn kuvan todellises-
ta vikaantumisesta ja tuotanto-
häiriöistä.

tavoitteena on saada analyyt-
tinen ote kaikkeen tekemiseen, 
jotta nokian renkaat olisi jatkos-
sakin maailman kannattavin ren-
gasvalmistaja. käyttövarmuus on 
kilpailutekijä, jolla voidaan mer-
kittävästi lisätä tuottavuutta, laa-
tua ja kustannustehokkuutta.

avuksi investointien 
kohdentamiseen
käyttövarmuusanalyysia voidaan 
hyödyntää paitsi tunnistettu-
jen riskitekijöiden poistamiseen, 
myös tulevien investointien suun-
nitteluun. kohdistamalla kunnos-
sapitotoimet tuotannon pullon-
kauloiksi todettuihin kohteisiin 
voidaan saavuttaa merkittäviä 
tuloksia tuotannon tehostumise-
na ja tuotantomenekkien supistu-

misena. sama tieto voidaan vie-
dä investointipäätöksiin niin, että 
hankitaan järjestelmiä ja laitteita, 
joiden käyttövarmuus on osoit-
tautunut hyväksi. ylläpitoinves-
toinnit kohdistetaan sinne, jossa 
on todistetusti saatavissa suurim-
mat hyötypotentiaalit.

nokian renkailla käyttövar-
muuden kehittäminen on otettu 
osaksi toimintamallia ja kunnos-
sapidon strategiaa. analyysejä 
on tarkoitus laajentaa resurssien 
puitteissa ja soveltaa niitä myös 
kokonaistehokkuuden OEE-las-
kentaan. käyttövarmuuden pa-
rantaminen on kovaa työtä ja 
vaatii jatkuvaa toimintatapojen 
kehittämistä. tehtyjä analyyse-
jä on myös päivitettävä ja tehtä-
vä täsmäiskupohjaisia tarkennuk-
sia järjestelmän eri osiin kattavan 
kokonaiskuvan saamiseksi.

toistaiseksi käyttövarmuusa-
nalyysien tuloksia ei nokian ren-
kailla ole hyödynnetty yhdes-
sä laitetoimittajien kanssa. täl-
lä puolella on jatkossa varmasti 
paljon tehtävissä entistä parem-
pien tulosten aikaansaamisek-
si. kunnossapitohenkilöstöltä ja 
resurssien allokoinnista vastaa-
vilta päättäjiltä toivoisi enem-
män uskallusta ja mahdollisuuk-
sia kokeilla uusia asioita. osa me-
nee luonnollisesti ”saveen”, mut-
ta joukossa on aina mukana myös 
onnistumisia. jos ei ole uskallus-
ta kokeilla, nämä kultajyvät jäävät 
löytymättä.   

Analysointituloksia: Tuotantolinjan parannuspotentiaalit tärkeys järjestyksessä seisokkiajan ja vikaantumis-
kertojen suhteen. Sihti tukokset aiheuttavat yli 62 % tuotantolinjan suunnittelemattomasta seisokista.
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