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Käyttövarmuuden, kunnonvalvonnan, kunnossapidon ja voitelun parhaat käytännöt

Käyttövarmuus 2021



KESKIVIIKKO
8.12.2021

Sali 1
Kunnossapidon ja käyttövarmuuden kehittäminen 

Sali 2
Workshop

Lounas

9:00

Tilaisuuden avaus
Moderaattorina Kirsi Alm-Siira

Keynote: Turvallisuuskulttuuri kilpailuetuna 
Kulttuurimuutos – turvallisuuden kytkös yrityksen kannattavuuteen. 
Luotettava ja käyttövarma tuotantolaitos on turvallinen työympäristö. 

Juurisyyanalyyseja työtapaturmista ja läheltä piti -tilanteista. 
Turvallisuuskulttuurin kehittäminen Stora Ensossa.

Jani Jumppanen, Safety Director, Stora Enso, Division Packaging Materials

Kunnossapidon toimintojen rakentaminen tyhjästä 
yhteen maailman suurimmista kaivoksista
Kun omistaja investoi 11 miljardia kaivokseen, käyntiinläh-
dön merkitys koko konsernin kannalta on varsin merkityk-
sellinen. Kun panoksena on joko taloudellinen katastrofi 
tai nouseminen maailman suurimpien kuparintuottajien 
joukkoon, virheisiin ei juuri ole varaa.

Timo Ikäheimonen  
CEO, Shutdown partners Oy

Tietoturva teollisessa ympäristössä
• Mitä asiakkaiden ja kumppaneiden tulee  
   ottaa huomioon?

• Digitalisaation haasteet tietoturvalle.

Jussi Juvani  
Vice President, Head of IT,  
SSAB

Kunnonvalvonta raidekalustossa
• Kunnonvalvonta tärkeänä osana kunnossapidon  
   kehitystä ja raidekaluston huoltovälien pidentämistä.

• Kriittisten kohteiden tunnistaminen ja soveltuvan  
   valvontamenetelmän valinta riskianalyysin pohjalta.

• Kaluston etävalvonnan tulosten hyödyntäminen  
   päivittäisessä toiminnassa.

Mika Kivistö  
Kunnonvalvonnan asiantuntija, VR FleetCare Oy

Mihin langattomat kunnonvalvonta-anturit kykenevät?
Langattomat kiinteästi asennettavat anturit värähtely- 
pohjaisessa kunnonvalvonnassa.

Pauli Hänninen,  
Teknologiajohtaja, Asensiot Oy

Anssi Savolainen  
Kunnonvalvontatuotteiden tuotepäällikkö,  
Oy SKF Ab

Valokuitu laakerin kuormituksen mittauksessa – 
laakeriteknologian 4.0
• Onko sinulla tarvetta tietää laakerin todellinen  
   kuormitus käytön aikana?

• Optimoi suorituskyky tuotekehitystesteissä  
   kuituoptiikan avulla.

• Digitalisoi koneesi sydän!

Pekka Korpelainen 
Senior Application Engineering Expert, Oy SKF Ab

Keynote: Milloin kunnonvalvontaa ei tarvita ja miksi ei?
Kyseenalaistamista ja aiheeseen liittyvän keskustelun herättämistä tositarinoihin perustuen.

Jani Markkanen,  
Business Development & Strategic Account Manager, Oy SKF Ab

Päivän yhteenveto

Iltaohjelma

Aamukahvi ja näyttelytila avoinna

Sali 1
Sali 1

Kokemuksia nosturien ennakoivasta kunnossapidosta 
• Nosturien kunnonvalvonnan erityispiirteet.

• Mihin kannattaa kiinnittää huomiota? 

• Käytännön esimerkkejä mittausmenetelmistä ja 
   havaintoja ongelmista.

Ari Nieminen  
Senior Lead Engineer, Machinery,  
Port Cranes Technology, Konecranes

10:30

11:00 

12.00

13.00

14:00

15.00

16:00

17:00

19:00



9:00

TORSTAI
9.12.2021

Sali 1
Kunnossapidon ja käyttövarmuuden kehittäminen 

Sali 2
Workshop

Keynote: Teknologia ei muuta prosesseja, sen tekevät ihmiset
2020-luvulla pärjäävät ne yritykset, jotka pystyvät johtamaan ja viemään läpi muutoksia jatkuvasti.  

Karu fakta on, että yksikään toimintamalli tai prosessi ei muutu eikä uusi teknologia tai sovellus tule kunnolla  
käyttöön ennen kuin ihmiset muuttuvat. Miten saada ihmiset mukaan muutokseen?

Karoliina Krook, Senior Consultant, CCEA Oy

Rikospaikkatutkintaa parhaimmillaan –  
Miten selvittää laakerin kuolinsyy
• Vieraillaan ”rikospaikalla”.

• Mitä tulisi huomioida laakerivaurion selvittämisessä?

• Tutkinnassa tarvittavat välineet.

• Laakereiden valokuvaus: helppoa vai vaikeaa?

Pekka Korpelainen  
Senior Application Engineering Expert,  
Oy SKF Ab

Kriittisyysluokittelun hyödyntäminen kunnossapidon 
strategian ja priorisoinnin apuna
Kriittisyysluokittelu luo pohjan ennakoivalle ja ennustavalle 
kunnossapidolle. Perinteisellä lähestymistavalla tehtynä 
luokittelu vaatii paljon aikaa ja resursseja. Ylläpito on  
haasteellista ja luokittelu saattaa jäädä vajaaksi, kun  
tekeminen perustuu enemmän tuntemuksiin ja oletuksiin 
kuin faktoihin. Hyödyntämällä mallinnusta pystytään  
identifioimaan kriittiset laitteet hyödyntäen vikaantumis-
tietoja ja -seurauksia nopeammin ja vähemmällä vaivalla.

Juhana Litja, Vice President, Digital Transformation, Afry

Timo Lehtinen, Director, Digital Solutions Sales, Afry

Sama öljy kesät talvet, vanhemmilta lapsille
• Kuluttamisesta kiertotalouteen.

• SKF RecondOil – Nykytila ja tulevaisuus.

• Kokemuksia ja tuloksia SKF-laakereiden valmistuksesta 
   ja asiakassopimuksista.

Mika Römpötti 
Senior Application Specialist, SKF RecondOil AB 

Jani Markkanen, Business Development & Strategic 
Account Manager, Oy SKF Ab

Investointi kunnonvalvontaan, avain kunnossapidon 
säästöihin ja tuotannon optimointiin
• Kunnonvalvonta – kustannustekijä vai säästöjen tuoja?

• Kustannustehokkuutta kunnossapitoon ja tuotantoon.

• Käytännön esimerkkejä vaihteiden ja muiden pyörivien 
   koneiden kunnonvalvonnalla saavutetuista säästöistä.

Mika Hirvonen 
Product Manager, GearWatch & Condition Monitoring, 
David Brown Santasalo Finland Oy

Moottorien laakerivirrat – kun mikään ei auta
• Laakerin vaihtoväli puoli vuotta –  
   haastetta kunnossapitoon.

• Miksi laakerit vaurioituvat tietyissä moottoreissa?

Tero Junkkari  
Predictive Maintenance Engineer,  
Oy SKF AB

Öljyjen lakkautuminen: Ongelman havaitseminen ja 
korjaaminen vie kohti kestävän kehityksen tavoitteita
• Öljyn kunnonvalvonta online/offline.

• Komponenttien ja öljyn käyttöiän pidentäminen.

Arto Laamanen  
Teknologiapäällikkö,  
Hydac Oy

IOT:n pimeä puoli
• Luoko IOT hypetys väärää illuusiota tekemisestä ja  
   osaamisesta? 

• Tarinoita käyttövarmuuskommelluksista suoraan  
   eturintamalta.

Mika Lempiäinen 
Kunnossapitopäällikkö, 
Efora Oy, Stora Enso Imatran tehtaat

Kunnonvalvontaa Ultraäänen avulla
• Voitelun todentaminen ultraäänen avulla.

• Miksi voitelun määrä on tärkeää?

• Tribologian haasteet.

Vesa Ylönen, Myyntijohtaja, YTM-Industrial Oy 

Heikki Hirvasniemi, Tuotepäällikkö, YTM-Industrial Oy

Keynote: Tulevaisuuden työelämä
Euroopan 35:n lupaavimman innovaattorin joukkoon valittu futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölönen  

jakaa ajatuksiaan tulevaisuuden työelämän haasteista ja mahdollisuuksista.

Tilaisuuden päätös
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Lokakuu 2021

Käyttövarmuus 2021
8.-9.12.2021 Solo Sokos Hotel Torni
SKF Käyttövarmuus –seminaari kerää vuosittain alan  
huippuammattilaiset yhteen. 

Edellisvuosien tapaan esitykset ovat jaettu kahteen saliin. 
Luentosaleissa keskitytään käyttövarmuuden kehittämi-
seen sekä kunnonvalvonnan ja kunnossapidon parhaisiin  
käytäntöihin. Salia voi vaihtaa tapahtuman aikana omien 
mielenkiinnon kohteiden mukaan. Seminaarin näyttely-
tilassa on mahdollista tutustua SKF:n ja yhteistyökump-
paneidemme tuotteisiin ja sovelluksiin.

Majoitus
Voit varata majoituksen seminaarin ajaksi ilmoittautumis- 
lomakkeen kautta Solo Sokos Hotel Torniin tapahtuman 
osallistujille sovittuun hintaan.

Hotellivarauksia voi tehdä sopimushintaan ilmoittautumis- 
lomakkeen kautta 8.11.2021 asti. Tämän jälkeen saata-
vuus ja hinta määrittyvät hotellin varaustilanteen mukaan 
eivätkä ole riippuvaisia tapahtuman järjestäjästä

Yhteystiedot:
Petri Sulo 
0400 372 784 
petri.sulo@skf.com

Hinnat:
Seminaari
> 1380 €/2 päivää  
     800 €/1 päivä (alv. 0%)
Majoitus 
> 135 €/1 hh/yö - 
   155 €/2 hh/yö (alv. 24%)
Hinta voimassa 8.11.2021 saakka  
tai siihen asti kun huoneita riittää.

Keynote-luennoitsijat:
Jani Jumppanen

Karoliina Krook

Jani Markkanen

Perttu Pölönen

Moderaattori: 
Kirsi Alm-Siira

Sijainti:

> Solo Sokos Hotel Torni

   Ratapihankatu 43

Näyttelytila:

> Seminaarin aikana voit   
tutustua SKF:n ja 
yhteistyökumppanei-
demme tuotteisiin ja 
sovelluksiin.  

Huomioithan, että ilmoittautuminen tapahtumaan on sitova. Osallistumismaksu sekä 
mahdollinen majoittuminen laskutetaan tapahtumakumppanimme ME Studion toimesta. 
Osallistumismaksun on oltava maksettuna saapuessasi seminaariin.
Peruutukset on tehtävä viimeistään 24.11.2021 kirjallisesti lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen skf@mestudio.fi. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista SKF perii 50 %  
seminaarin hinnasta ja majoituksen kokonaisuudessaan. Mikäli osallistumista ei  
peruuteta lainkaan, veloitetaan tilaisuuden ja majoituksen hinta kokonaisuudessaan. 
(Seminaarihinta alv 0 %)

Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen:

> Ilmoittaudu 
tästä linkistä

https://www.lyyti.fi/reg/SKF_Kayttovarmuus_2021seminaari_0834
https://www.lyyti.fi/reg/SKF_Kayttovarmuus_2021seminaari_0834

