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Tässä diplomityössä tutkitaan Arctech Helsinki Shipyardin varusteluhitsauksen laatua ja 

laadunvalvontaa. Työ sisältää kirjallisuuskatsauksen hitsauslaadun teoriaan, yleisiin 

laadunvarmistuksen työkaluihin, sekä digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksiin 

hitsauksen laadunvalvonnassa. Nykytilaselvitykseen perustuen valitaan kehityskohteiksi 

läpinäkyvän tuotantotiedon tuottaminen tablet-laitteen avulla ja laatuhenkilön 

satunnaistarkastukset tuotantoon PlanGrid-sovellusta hyödyntäen.  

 

Työn aikana kerättyyn tuotantotietoon perustuen esitetään laatuohjeisiin perustuva 

rakennekaavio hitsaushenkilöstön vastuiden selkeyttämiseksi, toimintamalleja 

laatuohjeiden parempaan implementointiin, pieniä korjauksia laatuohjeisiin, 

kehitysehdotuksia ja tuottavuuslaskelmia paremman asennuslaadun puolesta, sekä 

tarkastusraportti alihankittujen kappaleiden laadunvalvontaan. 

 

Työn tuloksina on havaittu, että Helsingin telakan hitsausorganisaatio reagoi selkeisiin 

laatupoikkeamiin ohjeistamalla ja valvomalla tuotantoa. Kaikki tuotannon laatuongelmat 

eivät ole kuitenkaan laadunvalvonnan tiedossa ja niiden systemaattista keräämistä tulisi 

tehostaa. Tablet-laitetta voidaan käyttää apuna tarkastustoiminnassa, mutta se ei ole 

välttämätön. Selkeä tuotantotieto mahdollistaa konkreettisten epäkohtien juurisyiden 

selvittämisen ja asianomaisten opastamisen esimerkiksi laatuohjeiden tai hitsausohjeiden 

noudattamisessa. 

 

Laajan käsinhitsaavan verkoston laadunvalvontaa moderneilla hitsauslaitevalmistajien 

järjestelmillä ei toistaiseksi nähdä tarpeelliseksi käsinhitsauksen suoritustekniikan 

mahdollistaessa monia virheitä hitsiin. 
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In this Master’s thesis, the quality of outfitting welding and quality control methods at 

Arctech Helsinki Shipyard are researched. Thesis begins with literature review about 

theory of welding quality, quality assurance methods and possibilities of digitalization in 

welding quality control. Based on the current state, the shipyard is shown to need more 

transparent information from production to other departments. Transparent information 

will be provided with PlanGrid-tablet application and by bringing additional inspections in 

operation. 

 

Improvement methods will be selected according to collected information. Development 

actions are: responsibility matrix according to quality instructions, different approaches for 

better implementation of quality instructions, minor improvements for quality instructions, 

recommendations for achieving better quality of assembly works and new inspection report 

for quality control of subcontracted prefabricates.  

 

The thesis shows that welding organization can react to quality deviations by implementing 

quality instructions and doing enhanced surveillance for production. However, there are 

some deviations not informed to quality control personnel. Tablet-device can be used in 

inspections to produce more production data. Detailed information about deviations 

enables a proper root cause analysis. The root cause analysis enables involved persons to 

be instructed to work according to instructions. 

 

For now, modern quality control methods of welding are not considered to be the solution 

when improving the quality control of large hand welding network. Large amount of 

deviations are results of human based errors, which cannot be detected by available 

systems.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

 

e kaariaikasuhde 

HT työtunnin hinta 

KT työkustannusten kasvu 

M massa 

T hitsiaineen tuotto 

 

AEL Ammattienedistämislaitos 

AHS Arctech Helsinki Shipyard 

CAD Computer-Aided Desing (tietokoneavusteinen suunnittelu) 

DWG CAD-ohjelmien tiedostomuoto 

DFM Design for Manufacturing (valmistettavaksi suunniteltu) 

DFW Design for Welding (hitsaukseen suunniteltu) 

ERP Enterprise Resource Planning (toiminnanohjausjärjestelmä) 

EXC Execution Class (Standardin toteutusluokka) 

IACS International Association of Classification Societies (luokituslaitosten 

kansainvälinen keskusjärjestö) 

IWE International Welding Engineer (kansainvälinen hitsausinsinööri) 

IWI International Welding Inspector (kansainvälinen hitsaustarkastaja) 

IWS International Welding Specialist (kansainvälinen hitsausasiantuntija) 

IWT International Welding Technologist (kansainvälinen hitsausteknikko) 

JOT Juuri oikeaan tarpeeseen 

LNG Liquefied natural gas, (Nesteytetty maakaasu) 

MIG Metal Inert Gas welding (valokaari palaa inertissä, eli sulan kanssa 

reagoimattomassa kaasussa) 

MAG  Metal Active Gas welding (valokaari palaa aktiivisessa, eli sulan kanssa 

reagoivassa kaasussa) 

NDT Non-destructive testing, (rikkomaton aineenkoetus) 

NWD Nawisworks ohjelmiston tiedostomuoto 3D-mallille 

PDCA Plan, Do, Check, Act (jatkuvan parantamisen sykli) 

pWPS Preliminary Welding Procedure Specification (alustava hitsausohje) 
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QC Quality Control (laadunvalvonta) 

RMRS Russian Maritime Register of Shipping (venäläinen luokituslaitos) 

TIG Tungsten Inert Gas Welding (valokaari palaa sulamattoman 

volframielektrodin ja työkappaleen välissä) 

TR-mittaus rakennustyömaan turvallisuustarkastus 

USC Universal Shipbuilding Corporation (Venäjän suurin meriteollisuuskonserni)  

VT Visual Testing (silmämääräinen tarkastus) 

WI Work Instruction (työohje) 

WPS Welding Procedure Specification (hitsausohje) 
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1 JOHDANTO 

 

 

AHS (Arctech Helsinki Shipyard) on kokoonpanotelakka, jossa käytetään paljon 

esivalmisteita ja alihankintaa. Telakan alueella suoritettavat varusteluhitsaukset ovat 

käsinhitsausta puikko-, MIG/MAG (Metal Iner Gas/ Metal Active Gas)- ja TIG (Tungsten 

Inert Gas) -prosesseilla. Kahden edellisen laivaprojektin aikana on saatu huomautuksia 

hitsauslaadusta esimerkiksi putkistoissa, kaapeliläpivienneissä ja alihankintayritysten 

esivalmisteissa. Hitsausvirheet aiheuttavat hitsaus- ja maalauskorjauksia, sekä myös 

sisustuksen purkamista, kuluttaen resursseja usealta osastolta. Pientenkin hitsausvirheiden 

kustannukset voivat nousta suuriksi ja menetelmiä virheiden välttämiseen halutaan 

selvittää. 

 

Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut tilauskannan mukana ja varustelutoimintaan on 

tullut uusia esimiehiä eri toimialoilta. Varusteluhitsauksia tehdään kone-, kansi-, sähkö- ja 

sisustusvarustelun töissä. Koska näiden töiden valvojien ammatillinen erikoistuminen ei 

ole hitsaustekniikassa, on erityisen tärkeää varmistua telakan hitsauksen laatujärjestelmän 

noudattamisesta varusteluhitsauksien laadunvalvonnassa. 

 

Rakennusalalla on saatu hyviä kokemuksia tablet-laitteiden hyödyntämisestä 

laadunvalvonnassa (Törmänen 2016). Myös hitsauslaitevalmistajat hyödyntävät digitaalisia 

ratkaisuja tuotteissaan. Telakalla ei käytetä hitsauslaitevalmistajien laadunvalvontaan 

suunnittelemia järjestelmiä tai tablet-laitteita tuotannon apuna. Edellä mainitut tekniikat 

kehittyvät jatkuvasti, joten niiden hyödyntämismahdollisuuksia halutaan tutkia. 

 

1.1 Työn tavoitteet ja rajaus 

Työssä selvitetään AHS:n varusteluhitsauslaadussa havaittujen virheiden syitä ja 

kehitetään laadunvalvonnan eri osa-alueita. Havaitut virheet aiheuttavat tuotannon 

viivästymiä, jotka tiiviissä rakennusaikataulussa halutaan eliminoida.  

Tutkimuskysymyksenä työssä on: Miten varusteluhitsauslaatua voidaan parantaa Helsingin 

telakalla?  
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Telakan hitsausinsinöörin toiminnan ja hitsaustarkastusten painopiste on rungonkoonnissa, 

joten tässä työssä keskitytään varusteluhitsauksissa havaittaviin laadunvalvonnan 

kehityskohteisiin. Telakan omien työntekijöiden osalta keskitytään aluevarusteluun 

vaikuttavien henkilöiden toimintaan. Alihankkijoiden osalta keskitytään AHS:n alueella 

työskentelevien yritysten toimintaan ja alihankittujen kappaletavaroiden tarkastamiseen.  

 

1.2 Työn rakenne 

Työn alun teoriaosuudessa perehdytään laadun käsitteeseen, hitsauksen laatuun ja 

laadunvalvonnan teoriaan. Laatutyökaluista esitetään yleisiä hitsauksen laadunvalvonnan 

työkaluja. Laadunvalvonnan lisäksi teoriaosuudessa esitellään tietotekniikasta saatuja 

hyötyjä laadunvalvonnassa, sekä nykyaikaisia ja tulevaisuuden sovelluksia hitsauksen 

digitalisoituun laadunvalvontaan. Teoriaosuuden jälkeen tutkitaan, miten telakan toiminta 

ja esitetyt teoriat kohtaavat. Havaittuihin epäkohtiin kehitetään ratkaisumalleja. Työn 

lopussa arvioidaan syitä laadunvalvonnan teorian ja käytännön välisiin poikkeamiin ja 

esitetään johtopäätökset. 

 

1.3 Tutkimusmetodologia 

Työ on tehty Helsingin telakalla ja se perustuu kirjallisuuteen, standardeihin, 

lehtiartikkeleihin, internet-lähteisiin, telakan sisäisiin ohjeistuksiin ja henkilöstön 

haastatteluihin. Työssä toimihenkilöille esitetyt haastattelukysymykset pohjautuvat 

kirjallisuudesta löytyneisiin hitsauksen laadunvalvonnan keskeisiin teemoihin, sekä 

yleisesti havaittuihin ongelmakohtiin sovellettaessa hitsauksen laadunvalvonnan standardia 

käytäntöön. Työntekijöiden haastatteluissa on selvitetty heidän AHS:n sisäisten ohjeiden 

hallintaa, sekä otettu vastaan heidän omia näkemyksiä laatuun vaikuttavista tekijöistä.  

Haastatteluissa on pyritty myös hakemaan mahdollisimman laajaa näkemystä eri 

varusteluosastoilta, sekä yksilö- että ryhmähaastatteluja hyödyntäen. Työssä on noudatettu 

ohjetta haastattelututkimuksen suorittamiseen, jolloin on tärkeää verrata kirjallisia lähteitä 

keskenään, sekä verrata haastattelujen tuloksia ja kirjallisuutta toisiinsa (Räsänen 2012).  

 

Tuotantotiedon keräämiseen testataan rakennustyömailla hyväksi havaittua 

mobiilisovellusta. Mobiililaitteen käytettävyyttä ja vaikutuksia laadunvalvonnalle 

arvioidaan diplomityöntekijän ja työnjohtajien käyttökokemuksien perusteella.  
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Havaittuihin virheisiin perustuvien ratkaisumallien hyödyllisyyttä arvioidaan 

yksinkertaistettujen hitsaustalouden teorioiden ja toiminnan laadun arvioinnin kautta.  

 

1.4 Arctech Helsinki Shipyard 

AHS toimii Helsingin Hietalahden telakalla, jossa laivoja on rakennettu jo 150 vuotta. 

Telakan omistaa venäläinen United Shipbuilding Corporation (USC), yhdistäen Venäjän ja 

Suomen meriklusterit. Vuoden 2016 alussa AHS:lla on työn alla kuusi jäätä murtavaa 

alusta. 

 

AHS on erikoistunut arktiseen meriteknologiaan, jäänmurtajien, offshore-alusten, sekä 

jäätä murtavien erikoisalusten rakentamiseen. Telakalla työskentelee noin 500 henkilöä, 

sekä vaihteleva määrä alihankintaa tekeviä yrityksiä. Telakan missiona on toimittaa 

parhaat ratkaisut arktiselle merenkululle ja visiona on olla johtavana brändinä arktisessa 

laivanrakennuksessa. (Arctech Helsinki Shipyard 2016.) 

 

Uusinta teknologiaa edustavat laivat 508 ja 510. Laiva 508 pystyy murtamaan jäätä 

sivuttain kuvassa 1 havainnollistetun epäsymmetrisen runkomuotonsa, sekä ruoripotkurien 

ansiosta, mahdollistaen leveämmän uoman jäähän. Laiva 510 on puolestaan maailman 

ensimmäinen LNG (Nesteytetty maakaasu) - käyttöinen jäänmurtaja, täyttäen 

tulevaisuudessa voimaan tulevat päästövaatimukset. (Arctech Helsinki Shipyard 2016.) 

 

 

Kuva 1. Havainnekuva NB 508 Baltikan runkomuodosta (Wired 2014). 
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2 LAATUAJATTELU HITSAUKSESSA 

 

 

Hitsauslaadusta puhuttaessa voidaan keskittyä hitsin tekniseen laatuun ja hitsaustuotannon 

laatuun. Vaikka laatu on moniselkoinen termi, on sen hitsaukseen liittyvät asiat kuitenkin 

konkreettisia ja arkipäiväisiä asioita (Martikainen 2013, s. 5): 

 Suunnittelijan tulee ottaa huomioon valmistettavuus, eli DFM (Designed for 

manufacturing) ja hitsattavuus, eli DFW (Designed for welding) 

 Ostajat, suunnittelijat ja tuotanto keskustelevat keskenään 

 Hitsattavat kappaleet sopivat ensimmäisellä yrittämällä yhteen, muodostaen oikean 

muotoisen railon ja vaadituissa mitoissa olevan lopputuotteen 

 Hitsauslaitteisto toimii ongelmitta, sekä tarvittavat laitteet ja työkalut on helppo 

löytää 

 Ohjeet ovat selkeitä ja keskittyvät olennaisiin asioihin 

 Hitsausaineet ja niiden käsittely ovat asianmukaista 

 Hitsaustyö on kerralla valmis 

 Lopputulos täyttää vaatimukset 

 Yritykselle jää voittoa toiminnasta 

 

2.1 Hitsin tekninen laatu 

Tekninen laatu on hyvä, kun se vastaa tuotteelle asetettuja konkreettisia vaatimuksia, joita 

ovat esimerkiksi luokituslaitoksen, tilaajan tai valmistettavan tuotteen asettamat 

vaatimukset. Hitsin tekninen laatu voidaan jakaa neljään osa-alueeseen, joita ovat 

visuaalinen laatu, hyvä konepajalaatu, hitsiluokkalaatu ja metallurginen laatu. (Martikainen 

2013, s. 5.) 

 

2.1.1 Visuaalinen ja hyvä konepajalaatu 

Visuaalisen laadun ja hyvän konepajalaadun käsite on epätarkka ja saattaa eri henkilöillä 

tarkoittaa eritasoisia tuotteita. Pääsääntönä hyvässä visuaalisessa laadussa voidaan pitää, 

että hitsin pinnan tulee olla sileä, eikä pintahuokosia, hiontajälkiä ja reunahaavaa sallita. 

Kuvassa 2 on esitetty edellä mainittujen virheiden esimerkkitapauksia. Hyvä konepajalaatu 

käsitetään vastuuntuntoisella työllä saavutettavana laatuna. Konkreettisemmin se voidaan 

rinnastaa esimerkiksi hitsiluokkaan C. (Martikainen 2013, s. 5.) 
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Kuva 2.  Esimerkkejä huonosta visuaalisesta laadusta. 1. Reunahaava, 2. Roiskeita, 

3.Pintahuokosia, 4. Muodonmuutokset. 

 

2.1.2 Hitsiluokka- ja metallurginen laatu 

Hitsiluokka- ja metallurginen laatu on tarkoin määriteltyä laatua, jossa tiedetään tarkasti 

mitä konkreettisia virheitä hitsille sallitaan ja mitä ei. Hitsiluokkien B, C ja D teoria on 

esitetty standardissa EN ISO 5817 teräkselle, nikkelille, titaanille ja näiden seosten 

sulahitsaukselle, sekä EN ISO 10042 standardissa alumiinille ja alumiiniseosten 

kaarihitsaukselle. Hitsiluokkastandardeissa mainitut virheet on puolestaan kuvattu 

standardissa EN ISO 6520-1. (Martikainen 2013, s. 5.) 

 

Uusimpana hitsiluokkana on tullut B+, joka on kaikista vaativin taso (Martikainen, 2013, s. 

5). Standardi EN 1090-2 sisältää vaatimukset kantavien teräsrakenteiden valmistukseen. 

Vaatimukset on esitetty toteutusluokittain, joita on neljä: EXC1, EXC2, EXC3 ja EXC4. 

Vaatimukset kasvavat siirryttäessä suurempaan numeroon. Hitsauksessa eri toteutusluokat 

vastaavat SFS-EN ISO 3834 tasoja seuraavasti (Kalamies 2009, s. 46–48): 

 EXC1 - Osa 4 ”Peruslaatuvaatimukset” 

 EXC2- Osa 3 ”Vakiolaatuvaatimukset” 

 EXC3 ja EXC4- Osa 2 ”Kattavat laatuvaatimukset” 

 

Hitsiluokat kuvaavat tarkasti hitsien sallittuja virheitä, mutta hitsatun kappaleen 

metallurgiselle rakenteelle ne eivät aseta vaatimuksia. Tavanomaiset NDT (ainetta 

rikkomaton tarkastus) - menetelmät eivät paljasta huonoa metallurgista laatua, jolloin 

hyvänä keinona laadun varmistamiseksi toimii menetelmäkokeisiin perustuva WPS 

(Hitsausohje). WPS on käsitelty laajemmin laadunvalvonnan työkaluja käsittelevässä 
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kappaleessa. Metallurgisesti asianmukaisella hitsausprosessilla saadaan esimerkiksi 

tarvittava kovuus tai haluttu sitkeys rakenteelle, eikä hauraan rakenteen aiheuttavia 

yllättäviä murtumia esiinny. (Martikainen 2013, s. 5.)  

 

2.1.3 Käsinhitsauksen laatu 

Hitsaajan ammattitaidolla on suuri merkitys käsinhitsauksen lopputulokselle. Vaikka 

hitsausarvot olisi ohjeistettu tai valmiiksi säädetty, jää hitsaajan vastuulle esimerkiksi 

kuljetusnopeus, polttimen tai puikon asento, polttimen liikkeet ja lisäaineen suuntaus, 

railon puhtaus, olosuhteiden vaikutus hitsaustapahtumalle ja lisäaineille, sekä kappaleiden 

sovitusvirheiden aiheuttamat hitsausvirheet. Myös virheellisesti toteutettu hitsin 

jälkikäsittely kuten kuonanpoisto ja hionta aiheuttavat virheitä. Liiallinen hionta aiheuttaa 

liian ohuen työkappaleen ja liian voimakas talttaus aiheuttaa työkappaleen pintaan 

paikallisia vaurioita.  (Lukkari 2002, s. 47–52; SFS-EN ISO 6520-1 2008, s. 29.) 

 

2.2 Hitsaustoiminnan laatu 

Laatuun voidaan kiinnittää huomiota ennen hitsausta, hitsauksen aikana ja sen jälkeen. 

Voidaan sanoa, että hitsaustoiminnan laatuun liittyy kaikki lopputuloksen kannalta 

merkitykselliset toiminnot. Järjestelmällisellä laatutyöskentelyllä päästään hyviin tuloksiin 

toiminnan ollessa pitkäkestoista ja jatkuvaa. Hetkellisesti hitsaustoiminta voi tuottaa hyviä 

tuloksia myös ilman laaduntuottotekijöiden kontrollointia, mutta toiminnan kustannukset 

nousevat virheiden myötä. (Martikainen 2013, s. 6–7.) 

 

Laatukustannukset syntyvät huonon laadun korjaustöistä, sekä laatutason varmistuksen 

aiheuttamista kustannuksista. Laatukustannukset voidaan jakaa neljään osaan seuraavasti 

(Haverila et al. 2009, s. 376): 

 Ennaltaehkäisevän laadunvarmistuksen kustannukset. Koulutus ja menetelmien 

kehitys. 

 Tarkastuksien ja valvonnan aiheuttamat kustannukset. 

 Sisäiset laatukustannukset. Korjauskulut ja uuden tuotteen valmistus hylkäyksestä 

johtuen. 

 Ulkoiset laatukustannukset. Tuotteen loppukäyttäjän havaitsemien puutteiden 

korjauskustannukset ja hyvitykset. 
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Usein laatua kehitettäessä virhekustannukset nousevat voimakkaasti kehitysprojektien 

alussa. Kustannusten nousu johtuu osittain virheiden raportoimisen laiminlyönnistä ja 

kehitysprojektin seurauksena yrityksen tuloksessa mukana olleet, mutta piilossa olevat 

laatukustannukset nousevat esiin. Laadun kehittämisen kustannukset nousevat myös 

laadunvalvonnan vaatimien investointien seurauksena. (Haverila et al. 2009, s. 376.) 

 

Optimaalisen kustannustason tekijöitä tuotantoverkostossa on esitetty kuvassa 3. Kuvasta 

voidaan havaita, että sisäiset laatukustannukset ja ulkoiset laatukustannukset vähenevät 

hankintakulujen kasvaessa aiheuttaen laatutason nousua. Alhaisilla hankintakuluilla 

saavutetaan puolestaan huonompaa laatua korjauskustannusten noustessa. 

Laatukustannuksia käsitellessä tuleekin huomioida tämä tasapaino. (Paksoy, Özceylan & 

Weber 2012, s. 465.) 

 

 

Kuva 3. Laatukustannusten ja hankintakulujen tasapaino (Paksoy et al. 2012, s. 466).  
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3 HITSAUKSEN LAADUNVALVONNAN TYÖKALUT 

 

 

Hitsausvirheiden korjaus voi maksaa moninkertaisesti alkuperäiseen hitsaustapahtumaan 

verrattuna, joten virheitä tulee välttää. Yrityksen kokonaisvaltaisen laadunhallintaan 

pyrittäessä on rakennettava järjestelmä, johon kuuluu (Lukkari 2011, s. 8): 

 Ammattitaitoiset hitsaajat 

 Pätevöitetty hitsaushenkilöstö: IWE (International welding engineer), IWT 

(International welding technologist), IWS (International welding specialist), IWI 

(International welding inspector) 

 Tarkastushenkilöstön pätevöittäminen 

 Hitsausohjeet (WPS) ja työohjeet (WI) 

 Laatujärjestelmä (SFS-EN ISO 3834) 

 Hyvä ja turvallinen työympäristö 

 

Laadunvalvontaa voidaan suorittaa yleisesti kolmella tasolla, joita ovat yleinen, 

menettelyohje- ja lomaketaso. Yleisellä tasolla tyypillinen laadunohjaus keskittyy 

yrityksen organisaatioon ja sen vastuualueisiin sekä yrityksen toimintaan yleisesti. 

Menettelyohjetasolla keskitytään toiminnan suoritukseen käytännössä, sekä toiminnasta 

vastuullisiin henkilöihin. Menettelyohjeessa voidaan esittää esimerkiksi mitä tehdään ja 

kuka toiminnon tekee, sekä mitä materiaaleja ja asiakirjoja toiminto tarvitsee. 

Lomaketasolla käsitellään tarvittavien asiakirjojen sisältöä ja esimerkkejä. (Lindewald 

2013, s. 9.) 

 

3.1 Jatkuva parantaminen 

Jatkuva parantaminen on menetelmä, jossa koko yrityksen henkilöstö on sitoutunut 

toiminnan kokonaisvaltaiseen, pienin askelin tapahtuvaan kehittämiseen. Pieniä askelia 

jatkuvasti toistamalla saadaan ajan kuluessa suuria tuloksia. Suuren yrityksen toiminnan 

radikaali muuttaminen on haastavaa ja vielä haastavampaa on saada aikaan pysyviä 

muutoksia opituissa toimintatavoissa. Suuria muutoksia tavoitellessa voi vastassa olla 

henkilöstön muutosvastarintaa. (Haverila et al. 2009, s. 381.) 
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Yrityksen kehitystoimintojen jatkuvuutta tukemaan voidaan käyttää kuvan 4 mukaista 

PDCA-sykliä. Lyhenne tulee sanoista Plan-Do-Check-Action, eli suunnittele, toteuta, 

tarkasta ja kehitä. Suunnitteluvaiheessa tulee varmistaa, että kehityskohteen toiminta on 

standardoitua, dokumentoitua ja vakiintunutta. Toteutusvaiheessa suunnitellut 

kehitystoimenpiteet tuodaan käytäntöön ja dokumentoidaan tehdyt muutokset. 

Tarkastusvaihe sisältää uusien toimintamallien tarkastelua ja analyysin tavoitteiden 

saavuttamisesta. Kehitysvaiheessa uusi toimintamalli standardisoidaan ja tieto jaetaan 

muille yrityksen toiminnoille, mikäli kehitysprojektin tavoitteet on saavutettu. Tavoitteiden 

jäädessä saavuttamatta analysoidaan tilannetta ja aloitetaan PDCA- sykli uudelleen. 

(Haverila et al. 2009, s. 382.) 

 

 

Kuva 4. PDCA- sykli (Haverila et al. 2009, s. 382, muokattu). 

 

3.2 ISO 3834 standardisarja 

Hitsaus on valvontaa vaativa ja annettua dokumentaatiota hyödyntävä työvaihe, joka 

määritellään ISO 9000 mukaisessa laatujärjestelmässä erikoisprosessiksi. 

Erikoisprosesseiksi määritellään standardin ISO 9000 mukaan tapahtumat, joita ei voida 

etukäteen todentaa. ISO 3834 - Metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset, on standardi, 

joka toimii hitsaukseen tarkoitettuna työkaluna laatujärjestelmässä. Standardin 3834 

mukaisella toiminnalla osoitetaan yrityksen kyky valmistaa spesifikaatioissa, 

tuotestandardeissa ja viranomaisvaatimuksissa määriteltyjen vaatimuksien mukaisia 
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tuotteita. Eri vaiheiden vaatimusten mukainen valvonta toimii ennaltaehkäisevänä tekijänä 

virheiden eliminoimisessa, kustannusten alentamisessa ja hitsauslaadun parantamisessa. 

(SFS-EN ISO 3834-1 2005, s. 6.) 

 

ISO 3834 standardisarja koostuu seuraavista osioista (SFS-EN ISO 3834-1 2005, s. 4): 

 Osa 1: ISO 3834-1: Tarkoituksenmukaisen vaatimustason valintaperusteet 

 Osa 2: ISO 3834-2: Kattavat laatuvaatimukset 

 Osa 3: ISO 3834-3: Vakiolaatuvaatimukset 

 Osa 4: ISO 3834-4: Peruslaatuvaatimukset 

 Osa 5: ISO 3834-5: Asiakirjat, jotka tarvitaan standardien ISO- 3834-2, ISO 3834-3 

tai ISO 3834-4 mukaisten laatuvaatimusten osoittamiseksi 

 

Lisäksi on tullut SFS-EN ISO 3834-6 vuonna 2007. Osassa 6 on annettu suuntaviivoja 

SFS-EN ISO 3834 standardin käyttöönottoon. Standardissa annetaan ohjeita esimerkiksi 

tarvittavien dokumenttien luontiin huomioiden dokumentteihin kirjattavat asiat. 

Esimerkiksi alihankinnan dokumentoinnissa ohjeistetaan keskittymään hitsaukseen, 

lämpökäsittelyyn, tarkastukseen ja testaukseen, sekä huoltoon ja kalibrointiin. 

Alihankinnan henkilöstön arviointi ja valvonta tulee dokumentoida ja dokumenteista on 

selvittävä, miten alihankkijan tuotanto soveltuu sopimuksen vaatimuksiin. Alihankkijan 

tarkkailuun voidaan käyttää esimerkiksi tarkastuslistaa. Standardin osassa 6 annetaan myös 

ohjeita viittaavien standardien käyttöön ja yleisiin asioihin. Dokumenttien 

ajantasaisuudesta tulee huolehtia, toimintaa koskevat dokumentit tulee arkistoida ja vain 

asiantuntevat henkilöt saavat hävittää dokumentteja.  (SFS-EN ISO 3834-6 2007.) 

 

3.2.1 Tarkoituksenmukaisen laatutason valinta 

SFS-EN ISO 3834 esittää kolme tasoa, joista valmistajan on valittava omaan toimintaansa 

parhaiten soveltuvaksi yksi. Yrityksen valitessa kattavan laatuvaatimustason ISO 3834-2, 

on sen täytettävä myös vakiolaatuvaatimukset ISO 3834-3 ja peruslaatuvaatimukset ISO 

3834-4.  
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Valittuun vaatimustasoon liittyy standardin viidennen osan dokumentit, jotka yrityksen on 

osoitettava käyttöönotetuiksi standardia sertifioitaessa. Standardin ensimmäisessä osassa 

ohjeistetaan huomioimaan laatutasoa valittaessa seuraavat tuotekohtaiset asiat (SFS-EN 

ISO 3834-1 2005, s. 12): 

 tuotteiden turvallisuusnäkökohtien kriittisyys, laajuus ja merkitys 

 valmistuksen monimutkaisuus 

 valmistettava tuotevalikoima 

 käytettävä materiaalivalikko 

 mahdollisten metallurgisten ongelmien laajuus 

 valmistusvirheiden vaikutus tuotteen toimivuuteen 

 

Kokonaisvaltaisen laadunhallinnan ohella on tärkeää huomioida vaatimuksien tarpeellisuus 

yrityskohtaisesti. Liiat vaatimukset aiheuttavat tarpeettoman raskasta dokumentointia ja 

informaatiotulvaa hitsaushenkilöstölle (Lindewald 2013, s. 4). Taulukossa 1 on esitetty 

tarkoituksenmukaisen standardin valintaa selkeyttäviä tekijöitä. Analysoimalla taulukkoa 

voidaan havaita, että eri tasoilla on yhteneviä vaatimuksia esimerkiksi hitsaajien 

pätevöinnistä, vaatimusten katselmuksesta ja tuotanto- ja testauskalustosta. Muihin tasoihin 

nähden kasvavat vaatimukset ovat lihavoituna taulukossa 1. Eroja ISO 3834-2 ja alempien 

tasojen välillä on katselmuksien dokumentoinnissa, hitsausaineiden eräkohtaisessa 

testauksessa sekä mittaus- ja testilaitteiden kalibroinnissa ja kelpuutuksissa. (SFS-EN ISO 

3834-1 2005, s. 14.) 
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Taulukko 1. Tarkoituksenmukaisen standardin valintaa helpottavia asioita (SFS-EN ISO 

3834-1 2005, s. 14, muokattu): 

 

NRO. Kohde ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4

Pöytäkirja vaaditaan Pöytäkirja saatetaan vaatia Pöytäkirjaa ei vaadita

Pöytäkirja vaaditaan Pöytäkirja saatetaan vaatia Pöytäkirjaa ei vaadita

3 Alihankinta

4 Hitsaajat ja 

hitsausoperaattorit

5 Hitsauskoordinoija ei erityisiä vaatimuksia

6 Tarkastushenkilöstö

7 Tuotanto- ja

 testauskalusto

dokumentoidut 

suunnitelmat ja raportteja 

vaaditaan

raportteja suositellaan

9 Laitteiden kuvaus ei erityisiä vaatimuksia

dokumentoidut 

suunnitelmat ja raportteja 

vaaditaan

dokumentoidut suunnitelmat ja 

raportteja suositellaan

11 Hitsausohjeet ei erityisiä vaatimuksia

12 Hitsausohjeiden 

hyväksyntä ei erityisiä vaatimuksia

13 Hitsausaineiden 

eräkohtainen testaus jos vaaditaan

14 Hitsausaineiden 

varastointi ja käsittely

lisäainetoimittajan 

suositusten mukaisesti

15 Perusaineiden varastointi ei erityisiä vaatimuksia

vaaditaan ohje ja pöytäkirja 

sekä pöytäkirjan 

jäljitettävyys tuotteeseen

vaaditaan ohje ja pöytäkirja

17 Tarkastus ja testaus 

ennen hitsausta, 

hitsauksen aikana ja 

hitsauksen jälkeen

jos vaaditaan

19 Mittaus- ja 

testauslaitteiden 

kalibrointi ja kelpuutus

vaaditaan jos vaaditaan ei erityisiä vaatimuksia

20 Tuotannonaikainen 

tunnistus ei erityisiä vaatimuksia

21 Jäljitettävyys ei erityisiä vaatimuksia

22 Laatuasiakirjat ei erityisiä vaatimuksia

jos vaaditaan

jos vaaditaan

jos vaaditaan

vaaditaan

ohjaustoimenpiteitä sovelletaanPoikkeamat ja korjaavat 

toimenpiteet

18

vaaditaan menettelyohjeita korjaukseen ja/tai oikaisemiseen

ohjaustoimenpiteitä 

sovelletaan

vaaditaan

ei erityisiä vaatimuksia

vaaditaan lisäainetoimittajien suositusten mukaiset menettelyt

vaaditaan suojausta ympäristön vaikutukselta; 

16 Hitsauksen 

jälkilämpökäsittely

varmistetaan, että tuotestandardin tai spesifikaation 

vaatimukset on täytetty

ei erityisiä vaatimuksia

luettelo vaaditaan

10 Tuotantosuunnittelma

vaaditaan

ei erityisiä vaatimuksia

vaaditaan

käsitellään kuten valmistaja tietylle alihankitulle tuotteelle, palvelulle ja/tai toiminnalle. 

Lopullinen vastuu jää kuitenkin valmistajalle

Pätevöintiä vaaditaan

Vaaditaan

Pätevöintiä vaaditaan

sopivaa ja käytettävissä vaatimusten mukaisesti esivalmistukselle, prosessin 

toteuttamiselle, testaukselle, kuljetukselle ja nostotehtäville yhdessä turvalaitteiden ja 

suojavaatetusten kanssa

8 Laitteiden huolto vaaditaan tuotteen vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi ja 

ylläpitoon

ei erityisiä vaatimuksia

1 Vaatimusten katselmus Katselmus vaaditaan

2 Tekninen katselmus Katselmus vaaditaan



22 

 

3.3 SFS-EN ISO 3834-2  

Standardi SFS-EN ISO 3834-2 on jaettavissa taulukon 1 mukaisiin pääkohtiin, joita 

toiminnassaan soveltamalla yrityksen on mahdollista saavuttaa vaatimusten mukainen 

hitsauslaatu. Standardissa 3834 huomioitavia keskeisimpiä asioita ovat (Lindewald 2013, s. 

4): 

 Vaatimusten ja tekninen katselmus, jolla kartoitetaan mahdollisuudet 

riskittömään ja kustannustehokkaaseen valmistusprosessiin, sekä tarkistetaan 

valmistavan yrityksen kyky valmistaa tilattu tuote. 

 Hitsaushenkilöiden pätevyysvaatimukset, joilla varmistetaan hitsaushenkilöstön 

riittävät tiedot ja taidot vaaditun laadun saavuttamiseen. 

 Tuotantosuunnitelma ja hitsausohjeet (WPS). WPS:n avulla varmistetaan hitsien 

tekniset ominaisuudet ja asianmukainen tuotantosuunnitelma takaa tuotannon 

kulkevan suunnitellun prosessin mukaisesti. 

 Hitsaus- ja testauslaitteiden, sekä työkalujen luettelointi. Luetteloa 

hyödynnetään tarkasteltaessa yrityksen kykyä valmistaa ja tarkastaa tilattu tuote. 

Laitteiden ajantasainen kalibrointi takaa koneiden luotettavuuden hitsatessa 

hitsausohjeiden mukaisia hitsejä. 

 Järjestelmä poikkeamien käsittelyyn. Poikkeamien käsittelyn tärkeimmät 

tehtävät ovat estää viallisen tuotteen päätyminen asiakkaalle, selvittää syyt 

poikkeaman syntyyn ja ennaltaehkäistä vastaavien tilanteiden syntyminen 

tulevaisuudessa.  

 

Nämä keskeiset aiheet koskevat myös alihankintaa. Käytettäessä alihankintaa, 

tilaajayrityksen on toimitettava tarvittavat tiedot, joiden avulla alihankintayritys pääsee 

tavoiteltuun laatuun. Standardin mukainen ohjeistus on voimassa, kun alihankintana 

tilataan hitsaus-, tarkastus-, NDT- ja lämpökäsittelytöitä. Valmistava yritys vastaa, että 

alihankintayritys täyttää sopimuksessa esiintyvät laatuvaatimukset. Alihankintayrityksen 

on toimitettava yrityksen pyytämät tiedot koskien vaatimusten katselmusta ja teknistä 

katselmusta. Kuvassa 5 on havainnollistettu alihankinnan ja tilaajan välistä 

vuorovaikutusta hitsauksen laadunvalvonnassa. (SFS-EN ISO 3834-2 2005, s. 10.) 
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Kuva 5. Valmistajan ja alihankkijan vuorovaikutus hitsauksen laadunvalvonnassa (SFS-

EN ISO 3834-2 2005, s. 10). 

 

3.3.1 Havaintoja SFS-EN ISO 3834 standardin pääkohtien soveltamisesta 

Standardin pääkohdista vaatimusten katselmus ja tekninen katselmus tulee suorittaa siten, 

että sopimuksen kaikki osapuolet tietävät tarkasti valmistettavan tuotteen vaatimukset ja 

aikataulut. Eri osapuolien roolit dokumentoinnissa tulee myös olla selvillä. Katselmuksen 

tulee olla yrityksen toimintaan räätälöity tapahtuma, jossa valmistusprosessiin 

kuulumattomat asiat jätetään käsittelemättä. (Toikka 2008, s. 15.) 

 

Osapuolien roolia selkeyttää esimerkiksi alihankintatilanteissa käytettävä systemaattinen 

järjestelmä alihankinnan ohjeeksi. Alihankintatoimi pysyy hallittuna siitä huolimatta, että 

useampi henkilö suorittaa yrityksessä hankintaa. Eri alihankkijoiden onnistumisia 

dokumentoimalla voidaan myös helpottaa toimittajan valintaa ja nostaa epäkohtia 

konkreettisesti esiin. Tilaaja voi esimerkiksi huomauttaa toimittajaa huonosta laadusta, 

mutta huomautuksen käynnistämä selvitystyö voikin paljastaa puutteen yrityksen omissa 

valmistusdokumenteissa. Omassa toiminnassa vakioituneet menetelmät tuottavat 

asianmukaista laatua, mutta alihankkijan tuotanto toimii erilaisella organisaatiolla ja 

valmistuspiirustuksien virheet kopioidaan tuotteeseen. (Toikka 2008, s. 15.) 

 

alihankkija 
valmistava 

yritys 

tarkastaa, että 
alihankintayritys 

täyttää 
sopimuksessa 

esiintyvät 
laatuvaatimukset 

toimittaa tarvittavat 
tiedot vaatimuksista 

on täytettävä 
valmistajan 

tilausvaatimukset 

toimittaa 
katselmus-
dokumentit 
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Hitsaukseen liittyvissä työtehtävissä olevien henkilöiden toimenkuvat ja käskytyssuhteet 

on määritettävä, sekä toimenkuvien vaatimat koulutukset ja pätevyydet tulee olla tiedossa. 

Henkilöstön vastuut ja varahenkilöt tulee myös olla pohdittuna. (Toikka 2008, s. 16.) 

 

Hitsaajia pätevöitettäessä on huomioitava päittäisliitoksen lisäksi myös pienahitsaus. 

Pienahitsaus edustaa merkittävää osaa hitsaustyöstä useissa yrityksissä ja sen laatua on 

pidetty itsestään selvänä, mikäli hitsaaja on suorittanut pätevyyskokeen päittäisliitokselle. 

Vauriotapauksissa on paljastunut virheitä pienahitseistä, vaikka visuaalisesti tarkasteltuna 

hitsit ovat olleet hyviä. Useilla yrityksillä on ollut puutteita tarkastushenkilöstön 

pätevyyksissä tarkastusvastuun ollessa hitsaajilla. Tämä ongelma koskee erityisesti NDT-

tarkastajien pätevyyksiä ja standardin SFS-EN ISO 9712 vaatimuksia. (Toikka 2008, s. 

16.) 

 

Merkittävä tekijä hitsaustoiminnassa on hitsauskoordinointi. Standardissa SFS-EN ISO 

14731 määritellään oleelliset standardiin 3834 liittyvät koordinointitehtävät, jotka on 

yrityksen toimintaan sovellettuna otettava huomioon (SFS-EN ISO 14731 2006). Mikäli 

yrityksessä on useampi hitsauskoordinoija, tulee työnjaon olla selkeä. (Toikka 2008, s. 16.)  

 

Eräs paljon poikkeamia aiheuttanut asia yritysten hitsauksen laadunvalvonnassa on 

lisäaineiden käsittely. Yrityksillä on usein käytössään lisäainevalmistajan antamat 

käsittelyohjeet, mutta niitä ei noudateta. Yleisin poikkeama liittyy hitsausaineiden 

varastointiin hitsauspaikalla. Usein lisäainetoimittajan ohjeissa on esimerkiksi neuvottu 

kuivaamaan hitsauspuikot tai palauttamaan ne lämpökaappiin. Palauttamista ja kuivausta 

edellytetään 4-8 tunnin puikkosäilössä säilyttämisen jälkeen, mutta tämän ohjeistuksen 

noudattaminen on huonolla tasolla. Lisäaineiden säilytyksen vaatimuksiin liittyy kuitenkin 

oleellisesti hitsattava materiaali. Mikäli yritys hitsaa vain esimerkiksi seostamatonta 

rakenneterästä, voi puikkojen käsittely olla hieman vähemmän kontrolloitua verrattuna 

halkeiluherkän materiaalin hitsaukseen. (Toikka 2008, s. 16.) 

 

Hitsaustoiminnassa käytettävä perusaine on säilytettävä siten, että se säilyy 

vahingoittumattomana ja tunnistettavana. Tilaus- toimitus- ja varastointiketjun ongelmat 

eivät yleensä ole varastoinnissa. Ongelmia perusaineen käsittelyssä ilmenee tilauksessa ja 
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toimitusvalvonnassa. Toimitusvalvonnan tarkoituksena on varmistaa toimituksen vaadittu 

sisältö, laatu ja aikataulu. (Toikka 2008, s. 17.) 

 

Rakennettaessa laivaa erillisistä moduuleista on vaiheittaisen tarkastuksen 

kustannusmerkitys suuri. Vaiheittaisen tarkastuksen laiminlyönnistä seuraa aikaa 

kuluttavia muutostöitä ja uusintatarkastuksia (Deok-Hyun et al. 2015). Toimitusvalvonnan 

lisäksi myös tuotteille ja toiminnoille vaaditaan tarkastuksia. Hitsaajat ja 

hitsauskoordinoijat suorittavat tarkastuksia ennen hitsausta. Koordinoija tarkastaa 

pätevyydet ja ohjeiden käyttökelpoisuuden ja hitsaaja pitää huolta esimerkiksi hitsattavien 

materiaalien, valmistuskuvien, osien, lisäaineiden ja hitsausarvojen asianmukaisuudesta. 

Usein yrityksiltä jää suorittamatta hitsauksen aikaiset tarkastukset. Esimerkiksi tuotannon 

aikaisilla pistotarkastuksilla saadaan käsitys hitsauksen aikaisista poikkeamista. Tuotannon 

jälkeiset tarkastukset ovat usein ainoat tuotteelle tehtävät tarkastukset. Lopputarkastuksen 

dokumentoinnissa on havaittu puutteita ja usein hitsaajan suorittaessa lopputarkastuksen, ei 

dokumentointia ole ollenkaan. Hyvässä tuotantosuunnitelmassa on määritelty tarvittavat 

tarkastukset ja testit, sekä tarkastuksien raportointi on asiallisesti hoidettu. Tarkastuksien 

raportointi on usein hitsaajien ja työnjohtajien mielestä turhaa byrokratiaa. Virhetilanteissa 

raportointiin tulee kuitenkin pyrkiä juurisyiden selvittämiseksi ja toiminnan jatkuvan 

parantamisen mahdollistamiseksi. Raportointi tulee suorittaa dokumenttijärjestelmällä, 

raporteille on määritettävä raportoija ja käsittelijä. Havaitun viallisen tuotteen käyttämisen 

estämiseksi on myös mietittävä ratkaisuja. (Toikka 2008, s. 17.) 

 

Hitsausohjeiden soveltaminen on aiheuttanut paljon poikkeamia yrityksille suoritetuissa 

auditoinneissa. Yrityksillä on hyväksyttyjä hitsausohjeita, mutta ne eivät ole hitsaajien 

käytössä. Useimmissa yrityksissä ei ole käytössä järjestelmää, jolla hitsausohjeiden 

oikeasta käytöstä varmistutaan. Hitsausohjeen käyttöä myös silloitushitsauksille tulee 

miettiä. Väärin suoritettuna silloitushitsistä jää rakenteeseen liian nopeasta jäähtymisestä 

johtuvia säröjä, jotka eivät sula pois varsinaista hitsiä tehdessä. (Toikka 2008, s. 15.) 

 

Laatuauditoinnin läpäisemisen tavoitteleminen ja tuotannon tehostaminen voivat aiheuttaa 

sisäisiä ristiriitoja yrityksen tavoitellessa tuotannon tehokkuutta ja laadun tasapainoa. Hyvä 

hitsauksen laatujärjestelmä on sekä laadukas, että tehokas. Eräissä onnistuneissa 

laatujärjestelmissä hitsaajien työtä on pyritty helpottamaan esimerkiksi kirjoittamalla 
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hitsausohjeisiin (WPS) laajat, mutta standardin rajoissa olevat hitsausarvot. Standardi antaa 

mahdollisuuden tehdä WPS:n lisäksi vielä WI (Hitsaustyöohje), johon voidaan määritellä 

tuottavuuden kannalta paremmat arvot, joihin hitsaajan tulee pyrkiä. Mikäli hitsaaja 

poikkeaa WI:stä, on hän kuitenkin vielä karkeamman WPS:n rajoissa ja läpäisee näin ollen 

vaatimukset. Toiminta tuottaa standardin mukaista hitsauksen kokonaisvaltaista laatua, 

tuotannon tehostamiseen kannustaen. (Vaidya & McCartney 2007, s. 11.) 

 

3.4 Hitsausohje (WPS) ja menetelmäkoe 

Hitsausohjeessa annetaan hitsaustapahtuman suorittamisen ja toistettavuuden kannalta 

oleelliset tiedot ja se luo pohjan onnistuneelle hitsaustapahtuman suunnittelulle, 

toteutukselle ja laadunvalvonnalle. Hitsausohjeen laadintaan käytetään standardia SFS-EN 

ISO 15607, jossa esitetään tietoja hitsausohjeen hyväksymisestä ja pätevöittämisestä. 

Standardissa SFS-EN ISO 15609-1 esitetään hitsausohjeen sisältö kaarihitsaukselle. 

Hitsausohjeesta tulee käydä ilmi esimerkiksi perusaine, hitsausprosessi, hitsauslisäaineet, 

railomuoto, aineenpaksuus, palkojärjestys, työlämpötila, lämmöntuonti, lisäaineen 

halkaisija, hitsausvirta-alue, kaarijännite ja kuljetusnopeus. Hitsausohjeen voi hyväksyä 

yrityksen hitsauksesta vastaava henkilö, riippumaton tarkastuslaitos tai asiakas. 

Hyväksymistä edeltää alustavan hitsausohjeen (pWPS) tekeminen, joka voidaan 

pätevöittää WPS:ksi testattuja lisäaineita käyttäen (SFS-EN ISO 15610), aikaisemman 

kokemuksen perusteella (SFS-EN ISO 15611), standardimenetelmän mukaisella ohjeella 

(SFS-EN ISO 15612), esituotannollisella kokeella (SFS-EN ISO 15613), tai 

hitsausliitoksen menetelmäkokeella (SFS-EN ISO 15614). (Lukkari 2002, s. 55; Muhonen 

2011, s. 26.) 

 

Hitsausohje hyväksytään menetelmäkokeella esimerkiksi silloin, kun hitsit ovat rakenteen 

kannalta kriittisiä. Menetelmäkoetta voi vaatia myös tilaaja tai luokituslaitos. 

Menetelmäkokeella voidaan testata, että hitsi täyttää sille asetetut mekaaniset vaatimukset. 

Kokeille on määritetty pätevyysalue, joten yhden menetelmäkokeen perusteella voi laatia 

rajattoman määrän hitsausohjeita niiden pysyessä pätevyysalueen rajoissa. (Muhonen 

2011, s. 28.) 

 

WPS tarvitaan erityisesti hitsattaessa liitoksia, joiden pettäminen aiheuttaa 

turvallisuusriskin ihmisille, liitokseen kohdistuu väsyttävä kuormitus tai hitsiluokaksi on 
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määritelty B tai B+. Hitsausohjeen tarpeellisuutta tulee myös pohtia tilanteissa, joissa 

esiintyy toistuvasti virheitä esimerkiksi hitsausasennosta, kaasusuojauksesta tai 

metallurgisista erityispiirteistä johtuen. (Martikainen 2013, s. 9.) 

 

3.5 SFS-EN ISO 17637 Sulahitsausliitosten silmämääräinen tarkastus 

VT (Silmämääräinen tarkastus) on yleisin ainetta rikkomaton tarkastus teollisuudessa. 

SFS-EN ISO 17637 standardia voidaan soveltaa ennen hitsausta tapahtuvaan, hitsauksen 

aikaiseen ja hitsauksen jälkeiseen silmämääräiseen tarkastukseen. Mikäli standardissa 

määritettyä tarkastelukulmaa, etäisyyttä ja valaistusta ei saavuteta vaikeista olosuhteista 

johtuen, voidaan apuna käyttää esimerkiksi boroskooppia, kameraa, peiliä ja 

lisävalaistusta. Tarkastuksessa käytetyt mittavälineet on myös esitelty standardissa. 

Kuvassa 6 on havainnollistettu standardin vaatimat olosuhteet tarkastukselle. Tarkastajan 

pätevyys on määritelty standardissa ISO 9712. Visuaalisessa tarkastamisessa tärkeää on 

tarkastajan riittävä näkökyky. Näkökykyä arvioidaan jaeger 1 näkötestillä, jossa on 

kyettävä lukemaan fonttikoolla 4,5 kirjoitettua tekstiä 30 cm päästä (Toivanen 2010, s. 40). 

(SFS-EN ISO 17637 2011.) 

 

 

Kuva 6. Hitsin visuaalisen tarkastuksen vaatimat olosuhteet (SFS-EN ISO 17637 2011, s. 

8, muokattu). 

 

Hitsin tarkastamiseen on annettu ohjeet, joiden mukaan tarkastus suoritetaan 

asianmukaisesti ennen hitsausta, hitsauksen aikana ja hitsauksen jälkeen. Taulukossa 2 on 

kuvattu hitsien silmämääräisen tarkastuksen pääkohtia näissä kolmessa vaiheessa. 
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Taulukko 2. Hitsin silmämääräinen tarkastus hitsaustyön eri vaiheissa (SFS-EN ISO 17637 

2011, s. 10, 12). 

 

 

Hitsit tulee korjata, mikäli niissä havaitaan laatuvaatimukset ylittäviä virheitä. 

Korjauksessa tulee huolehtia siitä, että viallisen hitsin avaus poistaa kaikki hitsausvirheet ja 

mahdollistaa vaatimusten mukaisen uudelleenhitsauksen. Tarkastusdokumenttien on oltava 

asianmukaisia, mikäli valmiista hitsistä sellaiset vaaditaan. Dokumenteilta vaadittavat 

tiedot on myös esitetty standardissa. Standardin mukaiseen tarkastuspöytäkirjan tulee 

sisältää yrityksen toimintaan soveltuen seuraavat hitsausta koskevat tiedot (SFS-EN ISO 

17637 2011, s. 12, 14): 

 kappaleen valmistajan nimi 

 tarkastuslaitoksen nimi, jos eri kuin valmistaja 

 tarkastuskohteen tunnistustiedot 

 materiaali 

 liitosmuoto 

 aineenpaksuus 

 hitsausprosessi 

 hyväksymisrajat 

Ennen hitsausta Hitsauksen aikana Hitsauksen jälkeen

Railon muoto ja mitat täsmäävät WPS:n 

vaatimuksiin

Palot puhdistetaan ennen seuraavan 

kerroksen hitsausta

(Erityisesti railon kyljen ja 

hitsiaineen kohdalta)

Huolellinen kuonanpoisto. Kuona peittää 

mahdolliset virheet

Vaaditut pintakäsittelyt railolle ja 

viereisille pinnoille on suoritettu 

esimerkiksi luokituslaitoksen sääntöjen 

mukaisesti

Hitsissä ei saa olla havaittavia 

hitsausvirheitä. Korjaavat 

toimenpiteet suoritettava ennen 

hitsauksen jatkamista

Työkalujen aiheuttamia hakkaumajälkiä ei 

esiinny, hionnasta aiheutuva 

ylikuumeneminen on vältetty, hiontajälkiä 

ja epätasaista viimeistelyä on vältetty, 

sileäksi käsiteltävä liitos yhtyy 

perusaineeseen ilman liiallista hiontaa

Hitsattavat osat on asennettu  ohjeiden ja 

piirrustusten mukaisesti

Palkojen välisen ylimenon ja 

hitsiaineen ja perusaineen välisen 

ylimenon mahdollistettava 

tyydyttävä sulaminen seuraavan 

palon hitsauksen yhteydessä

Hitsin pinnan profiili täyttää esimerkiksi 

vaaditun hitsiluokan standardit, tarpeen 

mukaan mitataan WPS:n ohjeistama 

viimeisen palon ja perusaineen etäisyys

Juuren avauksen syvyys ja muoto 

WPS:n mukaan tai riittävä verrattuna 

alkuperäiseen railomuotoon

Päittäishitseissä tarkastetaan, että railo 

täyttyy kokonaan

WPS:n vaatimuksiin päästään 

korjaustoimenpiteiden jälkeen

Visuaalisen tarkastuksen mahdollistavat 

juuret tarkistetaan vaatimusten 

mukaisiksi. Tilapäiset kiinnikkeet 

poistetaan tarpeen mukaan aiheuttamatta 

vahinkoa tuotteelle
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 hyväksymisrajat ylittävät hitsausvirheet ja niiden sijainti 

 tarkastuslaajuus 

 käytetyt tarkastuslaitteet 

 tarkastustulos hyväksymisrajoihin nähden 

 tarkastajan nimi, tarkastuspäivämäärä ja allekirjoitus 

 

Mikäli toimittajalla tehdystä tarkastuskäynnistä tai toimittajan itsensä suorittamasta 

tarkastuksesta huolimatta havaitaan poikkeama tuotteessa valmistavan yrityksen tiloissa 

suoritettavien testien yhteydessä, tulee poikkeama luokitella ja analysoida virheen syyt. 

Virhetilanteessa tuleekin selvittää onko WPS:ää noudatettu, mitä hyväksymistapaa 

WPS:lle on käytetty ja onko hitsausohje varmasti laadittu oikein? Ohjeen mukaisten 

hitsausarvojen käyttämisen valvontaa tulee lisätä, mikäli WPS on oikein laadittu ja 

hyväksytty menetelmäkokeella. Yleisellä tasolla tulee tutkia, onko keinot virheen 

estämiseksi olleet asianmukaiset ja raportoida poikkeama kaikille asianomaisille vastaavan 

virheen toistumisen estämiseksi. (Lindewald 2013, s. 20.) 

 

3.6 SFS-EN ISO 5817 hitsausvirheiden arvioinnissa 

Standardi SFS-EN ISO 5817 määrittää raja-arvot tyypillisille tuotannossa esiintyville 

virheille jakaen ne hyväksymisrajojen mukaan kolmeen eri luokkaan B, C ja D. Standardi 

sopii kaikille hitsausasennoille ja kaikille hitsilajeille kuten päittäis- tai pienahitseille, sekä 

putken haaraliitoksille. SFS-EN ISO 5817 ei ota kantaa hitsin metallurgisiin 

ominaisuuksiin. (SFS-EN ISO 5817 2014, s. 10.) 

 

Hitsiluokkien hyväksymisrajat standardin SFS-EN ISO 6520-1 mukaisille virheille on 

annettu standardin taulukossa 1. Standardin raja-arvotaulukko on jaettu pintavirheisiin, 

sisäisiin hitsausvirheisiin, hitsausliitokseen kohdistuviin virheisiin ja useisiin samassa 

poikkileikkauksissa esiintyviin virheisiin. Taulukko antaa konkreettiset mitat virheille, 

jotka on sallittu eri luokissa ja virhetyypeissä. Kaikissa luokissa kielletyt pintavirheet on 

esitetty tämän diplomityön taulukossa 3. (SFS-EN ISO 5817 2014, s. 16.) 
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Taulukko 3. Kielletyt ulkoiset virheet hitsiluokissa D, C ja B (SFS-EN ISO 5817 2014, s. 

18, 24, 28). 

Viitenumero  

ISO 6520-1 

Virhetyyppi Huomautukset Perusaineen 

paksuus 

100 Halkeama  ≥0,5 

104 Kraatterihalkeama  ≥0,5 

401 Liitosvirhe  ≥0,5 

510 Läpivalunut hitsi  ≥0,5 

601 Sytytysjälki D-luokassa sallittu, jos 

ei vaikuta perusaineen 

ominaisuuksiin 

≥0,5 

602 ja 610 Roiskeet ja 

Päästöväri 

Hyväksyminen 

sovelluskohtaisesti. 

(Materiaali ja 

korroosionsuojaus 

huomioitava) 

≥0,5 

 

Hitsiluokka B+ on käytössä Eurocode-standardien mukaisten teräsrakenteiden ja teräs-

betoni-liittorakenteiden valmistuksessa EN 1090 standardin mukaisessa toteutusluokassa 

EXC4. Hitsiluokkaan B verrattuna B+ ei salli näkyvistä virheistä katkonaista reunahaavaa 

ja vajaata juurta. B+ antaa myös lisävaatimuksia hyväksymisrajoista siltojen kansille. 

(Kalamies 2009, s. 48.) 

 

Hitsiluokan valinnassa otetaan huomioon tietylle hitsausprosessille tai sovellukselle 

ominaiset virheet ja niiden havaitseminen riippuvat sovellettavasta tarkastusmenetelmästä. 

Hitsausvirheiden täydellinen mittaaminen edellyttää NDT-tarkastuksia. Hitsiluokkien ja eri 

NDT-menetelmien hyväksymisrajojen yhteydet esitetään standardissa ISO 17635. EN ISO 

5817 standardia voidaan käyttää hitsien EN ISO 17637 mukaiselle silmämääräiselle 

tarkastukselle. Standardin antamien todellisten mittojen tulkinta saattaa kuitenkin olla 

haastavaa tuotanto-olosuhteissa.  (SFS-EN ISO 5817 2014, s. 8.) 

 

3.7 SFS 8145 maalattavien rakenteiden hitsauksessa 

Standardissa SFS 8145 esitetään suihkupuhdistettujen tai konepajapohjamaalilla ja 

suihkupuhdistuksella käsiteltyjen teräspintojen, sekä erilaisten teräsrakenteiden 

mekaanisen esikäsittelyn laatuasteet. Laatuasteita on kuusi ja niiden tunnukset ovat 

01…06. Eri laatuasteet on määritelty standardissa sanallisesti, sekä valokuvien avulla. Eri 
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teräskohteiden osalta standardi antaa taulukon 4 mukaisen ohjeistuksen. (SFS 8145 2001, 

s. 1.)  

 

Taulukko 4. Pintakäsittelyn edellyttämät toimenpiteet ja laatuasteet (SFS 8145 2001, s. 4). 

 

 

Standardinmukaisessa merkintäohjeessa ohjeistetaan merkitsemään käytetty standardi, 

maalausalusta, konepajapohjamaali ja standardinmukainen laatuaste 01…06. Merkintätapa 

on esitetty kuvassa 7. (SFS 8145 2001, s. 8.) 

 

 

Kuva 7.  Standardin mukainen terästyön esikäsittelyn laatuasteiden merkintätapa 

valmistusdokumenteissa (SFS 8145 2001, s. 8). 

 

3.8 Luokituslaitosten rooli laadunvalvonnassa 

Laivanrakennusteollisuus toimii tiiviissä yhteistyössä luokituslaitosten kanssa. 

Luokituslaitoksen päätehtäviä ovat turvallisen elämisen varmistaminen merellä, 
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navigoinnin turvallisuus, rahdin turvallinen kuljettaminen, sekä ympäristönsuojelun 

edistäminen. Käytännön tasolla luokituslaitos toteuttaa erilaisia sertifiointeja laivan 

varusteille, koneistolle ja materiaaleille, hyväksyy teknisiä piirustuksia ja dokumentteja ja 

valmistelee erilaisia laivanrakennukseen liittyviä raportointeja. (About RS 2016.) 

 

Vuonna 2016 AHS:n rakenteilla olevista laivoista neljässä on luokituslaitoksena RMRS 

(Russian Maritime Register of Shipping) ja yhdessä Lloyd’s. Luokituslaitosten 

kattojärjestönä toimii IACS (International Association of Classification Societes), jonka 

säännöt myös vaikuttavat laivanrakennusprosessiin luokituslaitoksesta riippumatta. 

Luokituslaitoksien säännöt mukailevat kansainvälisiä standardeja etenkin hitsauksen osalta 

ja laivateollisuudessa niitä käytetään rakenteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. 

(Liukkonen 2015, s. 8.) 

 

RMRS:n hitsausta koskevassa sääntökokoelmassa on mainittuna SFS-EN ISO 3834 

standardia mukailevia vaatimuksia. Esimerkiksi hitsaajien tulee olla pätevöitettyjä ja 

hitsausvarusteiden ja hitsauslisäaineiden luokituslaitoksen hyväksymiä, kun suoritetaan 

laivan rungon, koneikkojen asennusten, erilaisten höyrykattiloiden, lämpökattiloiden, 

putkistojen ja laivan varusteiden hitsauksia. Luokituslaitoksen vaatimuksena on lisäksi 

hitsien tarkastaminen erillisen sovitun tarkastusohjelman mukaisesti. Tarkastajien on 

oltava pätevöitettyjä ja NDT-tarkastukset on suoritettava standardin SFS-EN ISO 9712 

mukaisesti.  (RMRS 2016, s. 5, 18.) 

 

Hitsausta koskevassa luokituslaitoksen sääntödokumentissa määritellään myös tarkasti 

esimerkiksi työskentelytavat hitsattaessa ulkona lämpötilan ollessa alle nolla °C. 

Talviolosuhteissa tulee lumi ja jää poistaa hitsattavalta alueelta lämmittämällä hitsattavan 

alueen reunat vähintään 20 °C tai luomalla olosuhteet suotuisemmiksi eristämällä 

hitsattava alue. Yli 20 mm paksuille materiaaleille on määritelty esilämmitystarve 

lämpötilan alittaessa -25°C. Säännöt ottavat kantaa myös railonvalmistukseen, hitsattujen 

rakenteiden kestävyyteen, hitsattavien pintojen puhdistamiseen ja hitsausjärjestykseen. 

Luokituslaitokset ovat aktiivisesti mukana laivanrakennusprosessissa ja ottavat kantaa 

tuotantoa koskeviin asioihin.  (RMRS 2016, s. 7.) 
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4 DIGITALISAATION HYÖYDYNTÄMINEN LAADUNVALVONNASSA 

 

 

Valtiovarainministeriön mukaan digitalisaatio on toimintatapojen uudistamista, sisäisten 

prosessien digitalisoimista ja palveluiden sähköistämistä. Digitalisointi saattaa muuttaa 

omaa toimintaa radikaalisti tietotekniikan avulla. (Valtiovarainministeriö 2015.) 

 

4.1 Tietojärjestelmät laadun tuottamisessa 

Perinteisen paperilla suoritettavan toiminnan viiveiden eliminoiminen tehostaa ajankäyttöä. 

Eräässä rakennusteollisuuden projektissa projektitietojärjestelmän kustannushyödyt 

laskettiin 20 kertaisiksi käyttökuluihin verrattuna. Eri kansallisuuksilla hyödyt korostuvat 

toiminnan eri osa-alueilla. Pohjois-Euroopassa on havaittu projektin kommunikoinnin 

parantuneen. Yhdysvalloissa kommunikoinnin dokumentointi on kehittynyt. (Sulakivi, 

Lakka & Luedke 2002, s. 153.) 

 

Tavoiteltaessa mahdollisimman laajaa tietojärjestelmän hyödyntämistä, on pidettävä 

mielessä kolme pääperiaatetta (Sulakivi et al. 2002, s. 154): 

 sähköinen ympäristö käyttöön mahdollisimman laajasti 

 yhteiset pelisäännöt, joita noudatetaan 

 hallittu käyttöönotto ja käytön tuki 

 

Dokumenttien hallinta kattaa dokumentin elinkaaren, johon kuuluu dokumentin luonti, 

muokkaus, tarkastus ja hyväksyntä, julkaisu, haku/katselu, arkistointi ja poisto. Ilman 

hallintaohjelmaa dokumentin haku on hidasta. Myös usean käyttäjän työskentely samojen 

dokumenttien kanssa edellyttää dokumenttienhallintajärjestelmää. (Anttila 2001, s. 5.) 

 

Virtuaalisella kansiolla voidaan helpottaa hakua, jolloin samaan dokumenttiin voidaan 

päätyä useamman kansiorakenteen kautta. Virtuaalisen kansion avulla voidaan luoda 

kutakin käyttäjä- ja dokumenttiryhmää ajatellen oma kansiorakenteensa. (Anttila 2001, s. 

30.) 
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4.2  Mobiililaitteet ammattikäytössä 

Mobiililaitteiden käyttöönoton ongelmana on ollut niiden hyötyjen vaikea mitattavuus, 

jolloin investointeja on vaikea perustella johdolle. Uskottavaan tutkimukseen tarvitaan 

ajanjakso, jonka aikana mitataan riittävä määrä toistuvia tapahtumia. Laitteiden 

hyödyntämisestä valmistavassa teollisuudessa on mitattu toistokokeilla taulukon 5 

mukaisia määrällisiä ja laadullisia hyötyjä. (Kornak, Teutloff & Welin 2004. s. 188–192.) 

 

Taulukko 5. Valmistavassa teollisuudessa havaitut mobiililaitteiden hyödyt (Kornak et al. 

200, s. 188–192). 

Määrälliset edut Laadulliset edut 

Kustannussäästöt hallinnossa Parantunut ymmärrys työntekijöiden 

tarpeesta eri kohteissa 

Enemmän suoritettuja tehtäviä 

hallinnossa 

Vähemmän virheitä, erityisesti tehtävissä, 

joissa mobiililaitteet vähentävät 

raportointia paperilla 

Logistiikkakulujen väheneminen Nopeampi ja täsmällisempi informaatio ja 

kommunikointi 

Rahavirtojen parantuminen Luotettava ja täsmällinen inventaarien 

kontrollointi. Tieto siitä, mitä on saatavilla. 

 

Rakennusalan yrityksissä on tutkittu mobiilisovellusta työturvallisuuden monitorointiin. 

Mobiilisovelluksen on havaittu parantavan raporttien täsmällisyyttä, parantavan toiminnan 

läpinäkyvyyttä ja säästävän aikaa. Edellä mainitut edut johdetaan seuraavista havainnoista 

(Leskinen 2006, s. 60.): 

 Muistiinpanojen laatu paranee ja ne on helppo merkitä 

 Paperitöihin käytetty aika vähenee 

 Nopeampi reagointi ja havaintojen korjaaminen 

 Turvallisuushuomion aika- ja paikkatieto on yksiselitteinen 

 

Vuonna 2015 on testattu tablet-laitetta rakennusyhtiö Skanskan työmaalla ja sen käytöstä 

on saatu positiivisia kokemuksia.  Suurimpia hyötyjä rakennushankkeissa on koettu tablet-

laitteen mahdollisuudesta käsitellä teknisiä piirustuksia, jolloin suuria paperisia kuvia ei 

tarvitse selata työmaaolosuhteissa. Hyötyä on saatu myös monimutkaisten 

kokonaisuuksien hahmottamiseen laitteen mahdollistaessa 3D-mallin katselun. 

Mobiililaitetta on käytetty apuna myös työmaan turvallisuutta selvittävissä TR-

mittauksissa (rakennustyömaan turvallisuustarkastus). (Rakennusteollisuus 2015.) 
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3D-mallin katseluun voi käyttää esimerkiksi Autodesk 360-mobiilisovellusta, jolla voidaan 

katsella mobiililaitteella valittua kokonaisuutta. Malli ladataan Autodesk A360 

pilvipalveluun, jonka jälkeen sitä voi palveluun sisään kirjautuneena katsella tietokoneella 

tai mobiililaitteella. Ohjelmalla voi katsoa ja kommentoida 2D- ja 3D-kuvia esimerkiksi 

AutoCAD ohjelmiston DWG-formaatissa, sekä Navisworks-ohjelmiston NWD-

formaateissa. (Autodesk 2016.) 

 

4.2.1 Kartoitus tablettien kestävyydestä 

Englannissa Panasonicin hankkimassa tutkimuksessa haastateltiin 500 työssään tablettia 

käyttävää henkilöä. Työympäristöä ei ole määritelty tutkimuksessa. Tutkimukseen 

osallistuneista 47 % oli kokenut laitteen hajoamisen kahden vuoden aikana ja 

keskimääräinen korjausaika tableteille oli ollut 2 viikkoa. Suurin ongelmia aiheuttava 

tekijä tablettien hajoamisessa oli lämpö. Tableteista 29 % hajosi kuumuuteen ja 11% 

kylmyyteen. Kuluttajakäyttöön suunniteltujen tablettien on raportoitu sulkeutuvan itsestään 

käyttölämpötilan ylittäessä 35 °C. Seuraavaksi yleisin tabletteja hajottava tekijä oli tabletin 

pudottaminen pöydältä ja muut vastaavat iskut laitteelle. Lämpötilan ja kolhujen jälkeen 

yleisiä tabletteja hajottavia tekijöitä olivat kosteusvauriot roiskevedestä ja uppoamisesta, 

sekä 11 prosentin osuudella tabletin jääminen auton tai muun ajoneuvon alle. Kyselyyn 

osallistuneiden mielestä 68 % olivat sitä mieltä, että tablet-laite hajosi helpommin, kuin 

älypuhelin tai kannettava. Toimintahäiriöiden osalta eniten ongelmia aiheuttivat akku, 

kosketusnäytön toiminta, sekä näytön ja näppäimistön fyysinen rikkoutuminen. Tutkimus 

antaa tietoa tablettien kestävyydestä, mutta tulee muistaa, että tutkimuksen on rahoittanut 

erityisen kestäviä Toughpad-tabletteja valmistava Panasonic. (Tablet Troubles 2013.) 

 

Rakennusyhtiö Skanskan työmaalla on tehty havaintoja tabletin koon vaikutuksesta 

käytettävyyteen ja toivottu esimerkiksi työvaatteisiin isompia taskuja. Eräällä työmaalla 

tehdyssä lehtiartikkelissa näkyy käytössä 7,9 tuumainen iPad mini-tabletti. Isompien 

laitteiden on raportoitu häviävän työmailta, koska niitä ei voida pitää jatkuvasti mukana. 

Suojaamattomienkin tablettien on puolestaan havaittu kestävän, mikäli ne ovat 

työntekijöiden henkilökohtaisia. (Törmänen 2016.) 
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4.3 Hitsauksen monitorointi 

Digitalisaatio on tullut osaksi hitsaustoiminnan laatua. Esimerkiksi kuvassa 8 näkyvä 

ESAB Weldcloud-tietojärjestelmä on suunniteltu kehittämään hitsauksen tuottavuutta ja 

laatua hitsien jäljitettävyyttä helpottaen, käytettyjä hitsausarvoja valvoen ja rajoittaen, sekä 

dokumentoimaan tarvittaessa käytetyt lisäaineet, pätevyydet ja parametrit. Ohjelma toimii 

kaikilla laitteilla, joissa on internet-selain ja se voidaan integroida ERP (Enterprise 

Resource Planning) - järjestelmiin, kuten Oracle, SAP ja IBM. Työmaalta voidaan näin 

lähettää reaaliaikaista tietoa hitsaustapahtumasta, mikäli käytössä on tietyt ESAB-

hitsauslaitteet. Esimerkiksi hitsauslangan loppuessa järjestelmä voi lähettää sähköpostin 

suoraan lisäaineista vastaavalle henkilölle. (Fonseca 2015.)  

 

 

Kuva 8. Esab Weldcloud- tietojärjestelmän käyttöä mobiililaitteella (Esab 2015). 

 

Lincoln Electric-hitsauslaitteiden seuranta on nykyään mahdollista CHECKPOINT-

ohjelmiston avulla. Aiemmin vain tehdasympäristössä olevat ominaisuudet ovat 

mobiiliteknologian kehittymisen myötä saatavilla myös yksittäisiin laitteisiin. Järjestelmä 

kerää ja tallentaa tietoa hitsauksen aikaisen ja hitsauksen jälkeen tapahtuvan analysoinnin 

mahdollistaen. Kuvassa 9 on näkymä web-selaimessa CHECKPOINT-ohjelmistosta. 

(Albright & Chantry.) 
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Kuva 9. Online-informaatio käytetystä hitsauslangasta, hitsauskoneen käyttöasteesta ja 

mitattavissa olevien parametrien vaatimustenmukaisuudesta (Albright & Chantry). 

 

Hitsauslaitevalmistaja EWM tarjoaa ratkaisuksi hitsausdatan seurantaan MULTIMATRIX-

järjestelmää, jossa on mahdollistettu hitsausdatan nauhoittaminen, katselu ja analysointi 

ewm Xnet 1.0 ohjelmistolla. Järjestelmässä voidaan seurata koneiden verkostoa. 

Järjestelmä tallentaa dataa, vaikka analysointiin tarkoitettu tietokone olisi sammutettuna. 

Mitattavia arvoja hitsaustapahtumasta ovat virta, jännite, sekä lisäaineen ja suojakaasun 

kulutus. Teknologia on integroituna alpha Q, Phoenix ja Taurus hitsauskoneisiin. 

(MULTIMATRIX ewm Xnet 1.0 2014.) 

 

Kemppi ARC SYSTEM 3 (KAS 3) on hitsauksen kokonaisvaltaiseen hallintaan kehitetty 

modulaarinen järjestelmä. Järjestelmä koostuu eri osioista, joilla on omat 

toiminnallisuudet. KAS 3 osat ovat (Kemppi 2016): 

 Coordinator- Hitsausprosessien ja hitsauspätevyyksien hallinta 

 Controller- Laadunvalvonta ja datan kerääminen 

 Dokumenter- Hitsaukseen liittyvän dokumentaation hallinta  

 Manager- Hitsauksen koordinointi, valvonta ja NDT 
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KAS 3 Coordinator osion hyödyiksi on määritelty paperitöiden vähentyminen, nopeampi 

WPS:n luonti ja ketterä pätevyyksien uusiminen kuuden kuukauden välein järjestelmän 

keräämän hitsaustiedon perusteella. Controller-osiolla saadaan hitsien parempi 

jäljitettävyys ja tieto WPS:n arvojen mukaisesta hitsaustapahtumasta. Controller-toimintoa 

voidaan käyttää myös todennetun laatudokumentaation luontiin. Ohjelmistojen toimiessa 

internet-ympäristössä, voidaan kokonaisen verkoston hitsaustapahtumia valvoa keskitetysti 

yhdestä paikasta. Dokumenter-toiminnolla luodaan kaikki hitsaukseen liittyvä 

todellisuuden mukainen dokumentaatio paperittomasti. Hitsauksen suunnittelu, tuotanto ja 

testaus hallitaan Manager-toiminnolla, jossa voidaan seurata projektin etenemistä, sekä 

jäljittää hitsit. Järjestelmän keräämää tietoa analysoidaan ArcInfo-ohjelmistolla, joka 

generoi tiedot kuvaajiksi. ArcInfo-ohjelmiston tietoja voidaan käyttää esimerkiksi 

kustannuslaskelmissa ja tukemaan virhetilanteiden selvitystä. (Kemppi 2016.) 

 

Ohjelmistojen lisäksi KAS 3 järjestelmään kuuluu kuvassa 10 esitettyjä varusteita 

hitsauskoneisiin. Controller- ja Manager-ohjelmistojen kanssa käytetään Smart reader-

varustetta, joka toimii hitsaajan viestintävälineenä, viivakoodinlukijana ja kerää tiedot 

hitsaustapahtumasta. Järjestelmään kuuluu myös adapterit, joilla muiden valmistajien ja 

vanhemmat Kemppi-hitsauskoneet voidaan yhdistää järjestelmään. (Kemppi 2016.) 

 

 

Kuva 10. Vasemmalla Smart reader-tiedonkerääjä, oikealla adapterit (Kemppi 2016). 

 

Outotec on ottanut käyttöönsä KAS 3 järjestelmän vuonna 2014. Järjestelmä on 

mahdollistanut aikasäästöjä esimerkiksi hitsaajatietojen keräämisessä, pätevyyksien 

skannaamisessa ja WPS:n kokoamisessa. Aiemmin muutamassa tunnissa eri järjestelmistä 

kerätty tieto saadaan nyt generoitua muutamassa minuutissa. (Jäppinen 2016.) 
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4.4 Digitalisaatio hitsaus- ja tarkastuslaitteissa 

Hitsaus- ja tarkastuslaitteissa digitaalisuus mahdollistaa esimerkiksi Kempin patentoidun 

WiseRoot-hitsausprosessin, jossa virtalähteen virta- ja jänniteparametreja ohjataan 

digitaalisesti. Prosessi varmistaa pisaran oikea-aikaisen irtoamisen lisäainelangan kärjestä 

hitsisulaan. Kyseessä ei ole pulssihitsaus, vaan mukautettu lyhytkaariprosessi.  Froniuksen 

digitaalitekniikkaa hyödyntävissä hitsauslaitteissa hitsauslaadusta huolehditaan 

digitaalisella signaalinkäsittelyllä, jolla varmistetaan todellisten hitsausarvojen 

toteutuminen. Tehokas mikroprosessori analysoi hitsauksen aikaista tietoa ja säätää arvoja 

säätöjen mukaiseksi. Analogisiin säätömenetelmiin verrattuna digitaalisuus mahdollistaa 

vakaamman hitsaustapahtuman tarkemmilla säädöillä. (Uusitalo 2011, s. 5; Digital 

Revolution 2016.) 

 

Tulevaisuuden mobiilijärjestelminä voidaan pitää lisättyä todellisuutta hyödyntäviä 

sovelluksia. Lisätyn todellisuuden ja mobiililaitteen hyödyntämistä on tutkittu esimerkiksi 

Turun yliopiston MARIN-hankkeessa. Hankkeen nimi tulee sanoista Mobile Augmented 

Reality Tool for Marine Industry. Hankkeen ensimmäinen osa on loppunut ja tällä hetkellä 

käynnissä on hankkeen seuraava vaihe, MARIN2, jossa merkittävänä osana on 

ensimmäisessä vaiheessa havaittu suurten mallien käsittelyn vaikeus mobiililaitteella. 

Hankkeessa pyritäänkin optimoimaan esimerkiksi suuria Navisworks-malleja 

mobiililaitteille sopiviksi vähentämällä mallissa olevan datan määrää. Lähtökohtana lisätyn 

todellisuuden hyödyntämisessä tulee kuitenkin nykyisillä laitteilla pitää sitä, ettei yritetä 

käyttää koko laivan 3D-kuvaa mallissa. MARIN2-hankkeessa tutkitaan esimerkiksi 

paikannukseen perustuvaa mallin näyttämistä liikuttaessa rakenteilla olevassa laivassa. 

Lisätyn todellisuuden vaatima 3D-mallin ja rakenteilla olevan laivan yhdistäminen on siis 

vielä kehitettävien asioiden listalla. Tällä hetkellä tutkitaan menetelmää, jossa 

mobiililaitteen kameralla suoritetaan paikannus 3D-malliin. Nykytilassa järjestelmä 

soveltuu esimerkiksi yhden huoneen putkistojen ja muun varustelun tarkasteluun. 

(Korhonen 2016.) 

 

4.5 Hitsaustekniset mobiilisovellukset 

Esimerkki vähemmän hitsauslaitteistoon liittyvästä, mutta hitsaustoimintaan räätälöidystä 

ohjelmistosta esimerkiksi hitsausinsinöörin käyttöön on Smart Project Management Tools 

ohjelmistotalon Smart Welding Manager. Ohjelma toimii selainpohjaisena, sekä 
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mobiilisovelluksella mahdollistaen myös offline-työskentelyn tabletilla olosuhteissa, joissa 

ei ole internet-yhteyttä. Sovelluksessa on toiminnot teknisten kuvien hallinnalle, WPS-

kirjastolle, pätevyysrekisterille, testien määrittelyt ulkoiselle tarkastajalle, hitsien 

jäljitettävyydelle, palautejärjestelmä hitsaajalle, kuvaustoiminto visuaaliseen tarkastukseen 

ja toiminto kokonaisen projektin dokumentoinnin luonnille. Sovelluksen hinnaksi 

ilmoitetaan 13 dollaria kuukaudessa käyttäjää kohden. (Welding Journal 2015, s. 43.) 

 

Yrityksen tarpeeseen voidaan suunnitella yksilöllisiä mobiilisovelluksia. Esimerkiksi 

Suomen Levyprofiili on kehitystyön tuloksena ottanut käyttöön mobiilisovelluksen, jolla 

lisätään hitsausaikaa minimoimalla hitsaajan kävely hallissa etsien asennettavia osia. 

Hitsaajan huomatessa puutteen voi hän painaa mobiililaitteella häiriöpainiketta, jolloin 

työnjärjestelijä saa tiedon häiriöstä työnkulussa ja saapuu paikalle. Hitsaaja jatkaa työtään 

ja järjestelijä varmistaa töiden etenemisen. (Suomen Levyprofiili Oy 2016.) 

 

4.6 PlanGrid- sovelluksen toimintaperiaate 

PlanGrid-ohjelmisto on esimerkki rakennusteollisuuteen suunnitellusta sovelluksesta, jolla 

voidaan tehdä konkreettisia selviä merkintöjä rakennuskohteessa havaittuihin poikkeamiin. 

Selainpohjaiseen ohjelmaan luodaan projekti käyttäjän valitsemalle kohteelle. Projektiin 

ladataan pdf-kuva tietokoneella, jolloin se synkronoituu projektiin hyväksytyille 

sovelluksen käyttäjille. Sovelluksen käyttäjä voi nyt avata projektiin ladatun kuvan 

mobiililaitteeltaan. Mobiililaitteilla voidaan tehdä havaintoja kuvaan valokuvilla, 

piirtämällä, kirjoittamalla ja erillisillä tehtävillä. Kuvaa voidaan käyttää ilman 

verkkoyhteyttä. Synkronointi tapahtuu laitteen internet-yhteyden kytkeytyessä. 

Ohjelmiston ilmaisversiossa kuvia voi ladata 50 kappaletta sovellukseen, 39 dollaria 

kuussa maksavaan versioon kuvia saa 550 kappaletta, 59 dollarilla kuvia voi ladata 

sovellukseen 5000 ja kalleimmassa 120 dollaria kuussa maksavassa vaihtoehdossa kuvien 

määrää ei ole rajoitettu. (PlanGrid 2016.) 

 

Ohjelmassa voidaan luoda tehtäviä. Erillisille tehtäville voidaan osoittaa status, 

vastuuhenkilö, sijainti ja vapaa kuvaus tehtävästä valokuvan kanssa. Luoduista tehtävistä 

voidaan generoida kyseiseen kuvaan liittyvien tehtävien lista. Tehtävät on synkronoitava 

projektiin ladattuun pdf-kuvaan verkkoyhteydellä. Käyttäjiksi voidaan valita esimerkiksi 

alihankkijan työnjohtaja, valmistajan työnjohtaja ja laadunvalvoja. (PlanGrid 2016.) 
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5 VARUSTELUHITSAUKSEN LAADUNVALVONNAN NYKYTILA 

HELSINGIN TELAKALLA 

 

 

Laadunvalvonnan nykytilaa on selvitetty vertaamalla yrityksen toimintaohjeita SFS-EN 

ISO 3834 standardissa mainittuihin teorioihin ja haastattelemalla varusteluosastoilla ja 

hitsaukseen liittyvissä tehtävissä työskenteleviä henkilöitä ohjeiden ja arkipäiväisen 

toiminnan kohtaamisesta. Haastattelukysymykset on esitetty liitteissä 1 ja 2. 

Haastattelukysymyksien painopisteisiin vaikutti Hitsaustekniikka-lehden artikkeli 

laadunvarmistuksesta ISO 3834 -standardia hyödyntäen (Toikka 2008, s. 15–18). 

 

Telakalla hitsaustöitä johtavat työnjohtajat, joiden pääasialliset tehtävät ovat kone-, sähkö-, 

kansi-, maalaus- ja sisustusvarustelu. Osalla heistä ei ole paljon tietoa hitsauksesta, vaikka 

sitä tehdään heidän vastuualueillaan. Hitsausta suoritetaan paljon myös alihankkijoiden 

toimesta, jolloin eri maista kotoisin olevat hitsaajat tuovat oman lisän aluevarustelun 

työnjohtajan toimintaan. Kokoonpanotelakka on verkostomainen toimintaympäristö, jossa 

alihankkijoiden hitsaajat vaihtuvat usein luoden haasteita verkoston kehittämiselle. 

 

AHS:lla on auditoitu hitsauksen laatujärjestelmä, jossa on huomioitu ISO 3834-2 mukaiset 

vaatimukset. Hitsauksen laatujärjestelmä on jaettu kuvan 11 mukaisiin erillisiin 

laatuohjeisiin, joista varusteluhitsaukselle on omansa. Telakalla on käytäntönä myös 

julkaista projektikohtainen ohjekokoelma nimeltään Laatuluotain, jossa projektin 

erityispiirteet ja tärkeimmät laatuohjeet huomioidaan. Laatuluotain kootaan yhteistyössä 

telakan henkilöstön kanssa ja esimerkiksi telakan hitsausinsinööri vastaa teoksen 

hitsausosuudesta. Varusteluhitsauksen osalta laatuluotaimessa käydään läpi esimerkiksi 

hitsauskohteiden jaottelu eri vaativuusluokkiin ja kerrotaan SFS 8145 mukaiset terästyön 

esikäsittelyn vaatimukset laivan eri alueilla. (Keltanen 2016.) 
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Kuva 11. Hitsauksen laatujärjestelmä AHS:n toiminnassa (Keltanen 2016). 

 

5.1 Toimintaympäristö 

Laivaprojektin dokumenteille on projektikohtaisessa laatuluotaimessa tulkintajärjestys. 

Ristiriitojen ilmaantuessa tulkitaan hierarkiassa ylempänä olevaa dokumenttia. Dokumentit 

tulkintajärjestyksessään ovat: sopimus, tekninen erittely, hyväksytty piirustus, työpiirustus, 

laatuohjeet ja soveltuvat standardit. Vaikka standardit ovat alimpana hierarkiassa, täytyy 

muistaa, että myös luokituslaitoksien säännöt mukailevat hitsauksen laatustandardeja. 

Luokituslaitos hyväksyy piirustukset, joten korkeammalla hierarkiassa olevat dokumentit 

noudattavat samoja perusperiaatteita alempien kanssa. Laadunvalvonnan perustana 

voidaankin tästä syystä pitää standardien mukaisia työohjeita. (Keltanen 2016.) 

 

AHS:n varusteluhitsauksen laatuohje määrittelee varusteluhitsaukseen kuuluvat työt, sekä 

niiden vaativuuden taulukon 6 mukaisesti. Vaativan kategorian terästuotteille SFS-EN ISO 

5817 mukainen hitsiluokkavaatimus on C ja normaalin luokituksen kohteiden 

vaatimuksena hitsiluokka D. Vaativan, eli C-luokan hitsin hitsaajalta vaaditaan 

hitsauspätevyys, tuote on hitsattava WPS:n mukaisesti oikeilla lisäaineilla, WPS on 

hyväksyttävä menetelmäkokeella, tuote on hitsattava huolletulla ja kalibroidulla laitteella, 

sekä kohteelle on suoritettava 100 % visuaalinen tarkastus.  Projektikohtainen ohjeistus 
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antaa tarkennusta esimerkiksi terästyön mekaanisen esikäsittelyn osalta kohdentaen SFS 

8145 mukaisia vaatimuksia varustelukohteille. Taulukossa 6 esiintyy esimerkiksi 

varusteluhitsaukset tankeissa, joiden osalta korroosioherkkyydestä johtuen vesitankeissa 

esikäsittelyn vaatimustaso on korkeampi kuin öljytankeissa. Projektikohtainen ohjeistus 

luokittelee eri kohteiden pintalaatuvaatimukset standardin tasoille 01-05. 

Laatuvaatimustasoista on nähtävissä esimerkkikappaleet AHS:n telakka-alueella. 

(Q.HKI.C.R.713 Varusteluhitsaukset 2012; Keltanen 2016.) 

 

Taulukko 6. Varusteluhitsaukseen kuuluvat hitsauskohteet ja niiden vaativuudet 

(Q.HKI.C.R.713 Varusteluhitsaukset 2012). 

Vaativa  Normaali 

- runkoläpivienti 

- työaukko rungossa 

- parraslaita 

- konttikuppi 

- lastin kiinnityslenkki 

- keula-, perä- ja laitaportti 

- autokansi, ajoramppi 

- hissirunko 

- pollari 

- köysisilmäke 

- taittopyörä 

- masto 

- palo-ovi 

- nosturi 

- vinssi  

- pelastusvenetaavetti 

- pelastuslauttataavetti  

- vesitiivis ovi tai ikkuna  

- tikkaat 

- varusteluhitsaukset tankeissa  

- I-, II-, III- luokan putket 

- konepeti/laitealusta 

- laakeripukki  

- koneen, alennusvaihteen ja 

painelaakerin stoppari 

- vesitiivis ilmakanava 

-tässä taulukossa luettelemattomat, 

luokituslaitoksen valvontaan 

kuuluvat kohteet 

 

 - portaat 

- ovi (ei vesitiivis) 

- kaiteet 

- putkikannake 

- putkipaketin runko 

- kondenssivesiputki 

(pääkannen yläpuolella) 

- varusteluhitsaukset tankeissa 

(noudatettava projektikohtaista 

ohjetta) 

- kaapeliradat 
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5.2 Tekninen ja vaatimusten katselmus 

Laivakohtaisessa sopimuksessa on esitetty hitsauksien minimilaatuvaatimus. Laivalle 

tehdään perussuunnitteluvaiheen jälkeen valmistussuunnittelukatselmus, jossa tarkastetaan, 

että perussuunnittelu on riittävällä tasolla valmistussuunnittelun aloittamista varten. 

Telakalla ei ole ollut merkittäviä ongelmia työkuvien hitsausmerkintöjen kanssa, ajoittain 

ilmenevät ongelmat liittyvät kuvien revisioihin. Dokumenttienhallinnassa on uusi revisio 

kuvasta, mutta tuotannossa käytetään vanhaa. Työkuvissa on myös tarvittaessa määritelty 

hitsiluokkavaatimukset ja pintakäsittelyn mukaiset terästyön esikäsittelyn tasot. (Keltanen 

2016.) 

 

Vaativat varusteluhitsaukset ovat toistuvia laivaprojektista toiseen. Telakan tuotannon 

kyky toteuttaa hitsaustyö kustannustehokkaasti perustuu usein aikaisempaan kokemukseen. 

Uudenlaisten hitsausmenetelmien ja materiaalien käyttöönotto, sekä erityisvaatimusten 

huomioiminen tapahtuu hitsausinsinöörin ohjeistamana projektikohtaisen laatuluotaimen 

kautta. (Keltanen 2016.) 

 

Vaikka katselmuksia suoritetaan ja vaatimukset kirjataan dokumentteihin, on telakan ja 

tilaajan välille syntynyt ajoittain näkemyseroja. Esimerkiksi SFS 8145 mukaisten 

viimeistelyasteiden 03 ja 04 kohteita on vaadittu viimeistelemään 05 tasoisiksi. 

Laatuvaatimuksen ollessa tulkinnanvarainen on lopputuloksena sana sanaa vastaan. 

Telakalla on myös työnjohtajia, joille eri tasojen vaatimukset ovat selkiytyneet vasta 

diplomityötä koskevien keskustelujen yhteydessä. Telakka suorittaa korjaavia 

toimenpiteitä tilaajan vaatimuksien mukaan. Edellä kuvattuja mielipide-eroja ei 

dokumentoida, joten niiden tilastoiminen on mahdotonta. Ylimääräinen viimeistely 

esimerkiksi öljytankeissa voidaan kuitenkin laskea tuotannon hukaksi. 

 

AHS:n hitsausinsinööri, laatuinsinööri ja hankintaosasto suorittavat yhdessä 

auditointikäyntejä uusille alihankkijoille.  Diplomityön aikana diplomityöntekijä osallistui 

auditointikäyntiin, jossa käytiin läpi vanhan ja uuden alihankkijan yhdistyminen. Putki- ja 

terästyön toimittajien auditointiin kuuluu SFS-EN ISO 3834-2 mukaisen kysymyslistan 

läpikäynti haastattelemalla uuden alihankkijan henkilöstöä. Haastattelu dokumentoitiin, 

minkä jälkeen tutustuttiin vielä uuden toimijan tuotantotiloihin. Seuraava telakan 

henkilöstön suorittama tarkastus alihankkijan töille suoritetaan useimmiten tuotteen 
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asennusvaiheessa telakalla. Myös luokituslaitoksen tarkastajat käyvät alihankintapajoilla 

tarkastamassa valikoidut kohteet. 

 

Hankintaosastoa haastateltaessa ilmeni, että kiiretilanteissa alihankkijat ovat ottaneet töitä 

vastaan tekemättä katselmuksia kunnolla. Katselmuksien laiminlyönti on kostautunut 

alihankkijan toimitusaikojen pidentymisenä, sekä viallisina kappaleina, joiden korjaaminen 

on myös aiheuttanut aikataulupoikkeamia. Telakan alueella toimivia alihankkijoita 

ohjeistetaan erään alihankkijan kokemuksen mukaan antamalla suuri määrä ohjeita, joihin 

tutustuminen jää kiireen takia tekemättä. Mikäli ohjeistusta tiivistetään, tulee huomioida 

mahdolliset riitatilanteet, joissa annetut ohjeet ovat telakalle arvokkaita. Puutteellisesta 

ohjeistuksesta johtuvat laatupoikkeamat tulevat telakan kustannettavaksi. Alihankkija 

puolestaan korjaa aiheuttamansa laatupoikkeamat, mikäli laatupoikkeaman juurisyynä on 

ohjeistuksen laiminlyönti. 

 

5.3 Henkilöstö  

Hitsauspätevyydet vahvistetaan erillisen ohjeen mukaisesti kuuden kuukauden välein ja 

pätevöintiprosessin toiminnasta vastaa hitsausinsinööri. Vaativien varusteluhitsauksien 

hitsaajilta vaaditaan hitsauspätevyydet, mutta vähemmän vaativien varustelukohteiden 

hitsaajilta ei. Telakan omien hitsaajien pätevyyksien valvonta toimii hyvin. 

Pätevyystodistukset ovat telakan yleisellä levykeasemalla ja niiden seuranta on Excel-

pohjaisena asianomaisten nähtävissä. Alihankkijat on ohjeistettu toimittamaan 

henkilökohtaiset pätevyystodistukset alihankinnan valvojalle ennen kuin he aloittavat 

hitsaustyöt telakalla. Alihankkijan valvojat toimittavat ohjeet edelleen telakan 

pätevyysrekisterin ylläpitäjälle sähköisesti. Aluevarustelun alihankkijoita on jouduttu 

muistuttamaan useita kertoja pätevyystodistusten lähettämisestä. Tuotannossa on myös 

ollut haasteita kohdistaa alihankkijoiden hitsaajia tiettyihin kohteisiin ja nämä 

epäselvyydet ovat työllistäneet tuotannon esimiehiä, kun esimerkiksi III-luokan putkea 

onkin ollut hitsaamassa hitsaaja, jolla ei ole pätevyyksiä. Välillä myös 

pätevyysvaatimuksien tarkoitus tuntuu olevan vieras eri kulttuureista tulleille hitsaajille ja 

telakan toiminnan historiassa on myös havaittu kyseenalaisia pätevyystodistuksia. 

(Q.HKI.C.R.713 Varusteluhitsaukset 2012; Keltanen 2016.) 
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Hitsaushenkilöstön vastuita ja koulutusvaatimuksia on esitetty sisäisissä ohjeissa, mutta 

varsinaista varusteluhitsaustoimintojen vastuita ja käskytyssuhteita selkeyttävää 

rakennekaaviota ei ole saatavilla. Hitsausinsinöörin vastuiksi on määrätty hitsaukseen ja 

NDT-tarkastuksiin liittyvät toimet, joilla varmistetaan, että suunnittelulla ja tuotannolla on 

käytettävissään uusin hitsaustietämys, tuottavat prosessit ja riittävät ohjeet hitsauksien 

suorittamiseen, sekä tarkastuksien vaatimuksienmukaisuus. Varusteluhitsaukselle ei ole 

erikseen nimettyä hitsauskoordinoijaa. Varusteluhitsauskoordinoinnin koordinoinnin hoitaa 

rungonkoonnin päällikön alaisuudessa toimiva IWE-koulutettu hitsausinsinööri ja 

nuorempi hitsaustekniikan DI. Konevarustelulle on nimetty oma IWS-pätevöitetty 

hitsausneuvoja, mutta hänen vastuunsa osoittautuivat diplomityön aikana hieman 

epäselviksi. Selkeitä vastuita hänellä on pätevyysrekisterin ylläpito ja pätevyyskokeiden 

valvonta. Varusteluosaston laatuinsinöörillä on IWS-pätevyys ja siten valmiudet tukea 

tuotantoa hitsausaiheisissa kysymyksissä. Hitsauksen ohjeiden mukaisesta toteuttamisesta 

vastaa tuotanto.  (Keltanen 2016; Q.HKI.C.R. 700 2015, s. 1.) 

 

Hitsaajat suorittavat töidensä visuaalisen tarkastuksen työn ohella. Hitsaajat ohjeistetaan 

antamaan myös välitöntä palautetta asentajille hitsattavien kappaleiden sovitteista. 

Palautteeseen on reagoitu vaihtelevasti, mikä saattaa johtua siitä, ettei asentaja tunne 

esimerkiksi putkistohitsien edellyttämiä C-luokan hitsin vaatimuksia ja AHS:n WPS:ien 

sisältöä tai mieti hitsauksen tuottavuutta. Kireässä aikataulussa hitsaajat joutuvat 

tyytymään tarjottuun asennuslaatuun. Vaativan luokan hitsien testaukset hankitaan 

puolueettomalta tarkastuksiin erikoistuneelta yritykseltä, joiden pätevyydet ja ammattitaito 

ovat todistetusti kunnossa. (Astikainen & Larionov 2016.) 

 

Normaalin vaatimustason, eli D-luokan hitseille ei telakan ohjeistuksissa vaadita 

pätevöitettyjä hitsaajia. D-luokan varusteluhitsauksissa kohteen hajoaminen ei aiheuta 

välitöntä vaaraa. Telakka saa kuitenkin huomautuksia asiakkaalta näiden kohteiden 

hitsauksista ja työnjohtajat joutuvat myös puuttumaan hitsien laatuun. (Keltanen 2016) 

 

Laivanrakennustöissä jopa 25 % maalaustöistä voi olla tuottamatonta terästöiden 

virhekorjauksista johtuen (Bruce & Garrard 1999, s. 223). Väärin tai puutteellisesti hitsattu 

hitsi estää usein maalaustyönjohtajan haastattelun mukaan maalaustöiden aloittamisen. 

Pahimmassa tapauksessa tilaan varattu maalaushenkilöstö jää odottamaan uuden 
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työkohteen osoittamista. D-luokan hitseille ei merkitä jäljitettävyyttä, jolloin laatupalaute 

ei kohtaa työntekijää. 

 

Vähemmän vaativien varusteluhitsauksien parissa työskenteleville henkilöille suoritettiin 

liitteen 2 mukainen kysely, jossa kysyttiin pistokokeena esimerkiksi SFS-EN ISO 5817 

hitsausluokassa D sallittuja virheitä monivalintakysymyksenä. Haastattelun otos oli pieni, 

sillä haastatteluun osallistui vain telakan omia varusteluhitsaajia, joilla ei ole 

hitsauspätevyyksiä. Rajatun kyselyn perusteella eniten hitsauslaatuun vaikuttaa D-luokan 

kohteiden hitsaajien mielestä heidän oma taitotasonsa, sekä asennustyön laatu. Hitsaajan 

vastuissa hitsaustapahtuman suhteen oli epäselvyyksiä esimerkiksi WPS:n käytössä, mutta 

visuaalisen tarkastuksen asiat olivat hyvin tiedossa. WPS:n käyttöä ei vaadita D-luokan 

hitsien hitsaajilta, joten poikkeamaa vastauksissa ei voi pitää merkittävänä virheenä. Osa 

hitsaajista silti hyödynsi WPS:iä työssään. D-luokan virheitä koskevassa kysymyksessä oli 

tarkoituksena merkitä sallitut virheet. Iso osa hitsaajista ei kuitenkaan vastannut kohtaan 

mitään perustellen, ettei hitseissä saa olla virheitä. Tietyin rajoin sallittuja virheitä olisivat 

vastausvaihtoehdoista olleet juuren huokoisuus, sytytysjälki, roiskeet, kateettipoikkeama ja 

valuma.  Näin rajattu kysely ei anna laajaa kuvaa toiminnasta, mutta tukee havaintoja 

nykytilanteesta. Tarkoituksena oli myös kerätä vapaamuotoisia kommentteja hitsaajien 

työhön vaikuttavista asioista, mutta vastauskohdat jäivät valtaosin tyhjiksi. Eräs 

vapaamuotoinen kommentti oli väärän työjärjestyksen aiheuttamat vaikeat työasennot, 

jotka on helppo todentaa myös vierailemalla rakenteilla olevassa laivassa. Alhainen 

lohkovarusteluaste parhaillaan rakennettavissa projekteissa aiheuttaa huonon 

luoksepäästävyyden hitsauskohteille. 

 

5.4 Hitsausohjeet WPS ja laatuohjeet 

Telakalla on käytössään WPS-kansio ja lukuisia laatuohjeita. Myös silloitushitsauksille on 

erillinen työohje. WPS:n käyttö vaihtelee ja henkilöstön vaihtuessa informaation 

siirtyminen aiheuttaa haasteita. WPS:n käyttämistä ei tarkasteta varusteluhitsauksien 

osalta. (Keltanen 2016.) 

 

AHS:lla on Kronodoc-järjestelmässä useita pätevöitettyjen henkilöiden hyväksymiä 

laatuohjeita hitsaustoimintaan liittyen. Yleisenä huomiona tuotantoa haastateltaessa on 

selvinnyt laatuohjeiden löytämisen haasteet uusien työntekijöiden, sekä vähemmän 
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tietotekniikkaa hallitsevien henkilöiden osalta. Dokumenttien hallintajärjestelmä Kronodoc 

sai haastatteluissa kritiikkiä hakutoiminnon käytettävyydestä. Osa laatuohjeiden sisällöstä 

on arkipäiväisiä asioita, jotka saattavat olla itsestään selviä kauan esimiehenä toimineille 

henkilöille. Uusien työnjohtajien keskuudesta löytyi kuitenkin hitsaustöitä johtavia ihmisiä, 

joille esimerkiksi varusteluhitsauksen laatuohje ei ollut tuttu. WPS:n käsite oli myös vieras 

osalle varustelun esimiehistä. 

 

Myös alihankintaan on telakan dokumenttienhallintajärjestelmässä toimintaohjeita, jotta 

prosessi saadaan systematisoitua useiden henkilöiden tehdessä hankintoja. 

Alihankintaohjeessa on viitattu varusteluhitsausohjeeseen ja pätevyyksiä koskevaan 

ohjeistukseen. Tarvittavat dokumentit tulee toimittaa alihankkijalle sopimusta tehdessä. 

Alihankkijoiden suoriutumisen arviointiin työn laadun ja dokumenttien toimittamisen 

suhteen on erillinen laatuohje. Ostajia haastatellessa on havaittu, ettei ohjeen mukaisesti 

aina toimiteta esimerkiksi varusteluhitsausohjetta alihankkijalle. Haastatellessa varustelun 

laatuinsinööriä on havaittu, ettei kaikkia tuotannossa ilmeneviä laatuongelmia informoida, 

jolloin ohjeiden mukaisen alihankkijoiden arvioinnin suorittaminen on haasteellista. 

(Q.HKI.C.V.500-1 2012.)  

 

5.5 Hitsausaineet ja -laitteet 

Pääperiaatteena telakalla on, että hitsausaineiden kanssa toimitaan lisäainetoimittajan 

ohjeiden mukaisesti. Puikkohitsausta käytetään yleisesti varusteluhitsauksessa. Puikkojen 

säilytyksen suhteen on havaittu poikkeamia. Puikkojen hävikki on suurta ja niiden 

palauttaminen lämpökaappiin työpäivän jälkeen vaihtelee. Haastatelluilla henkilöillä ei 

ollut tietoa, että rakenteilla olevassa laivassa olisi puikkosäilöjä. Liitteen 2 mukaisessa 

kyselyssä saatiin useita vastauksia, joissa oltiin vastattu työpäivän jälkeen hitsauspuikkojen 

voivan jäädä työpisteelle. (Keltanen 2016; Nykänen 2016a.) 

 

Hitsauskoneiden huollolle ja kalibroinnille on toimintaohje. Tuotanto-osastoilla on 

positiivinen kuva telakan hitsauslaitteistoista. Telakan omat ja alihankkijoiden laitteet 

testataan ja kalibroidaan telakan tiloissa toimivan riippumattoman yrityksen toimesta. 

Myös mittauslaitteiden kalibrointi on puolueettoman toimijan vastuulla. (Keltanen 2016.) 
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Käsinhitsauksen ja railonvalmistuksen virheitä voidaan havaita tasaisin väliajoin 

varusteluhitsauksissa. Varusteluhitsauksen mekanisointiaste on telakan alueella 

suoritettavissa hitsauksissa alhainen ja mekanisointia käytetään telakalla vain 

rungonkoonnissa. Putkien hitsaukseen on hankittu TIG-orbitaali, mutta sitä ei käytetä. 

Myös pyörityslaitteita on hankittu, mutta niidenkin käyttö on jäänyt vähäiseksi. 

Ongelmiksi TIG-orbitaalin käytössä nähdään oikeiden parametrien hakemisen vaikeus, 

muuttuvien olosuhteiden vaikutus jo hyviksi havaittuihin parametreihin ja henkilöstön 

vaihtuvuus. Tällä hetkellä varusteluosastoilla ei ole hitsaajaa, joka olisi perehtynyt 

orbitaalilaitteen käyttämiseen. Telakka myös hankkii tuotteita yrityksiltä, jotka tekevät 

orbitaalihitsausta. (Astikainen & Larionov 2016.) 

 

5.6 Perusaineen varastointi ja toimitusvalvonta 

Perusaineen varastointi on pääosin kunnossa telakalla, sillä materiaalit ovat 

tunnistettavissa, säilyvät vahingoittumattomina telakalla ja puutteiden raportointiin on 

järjestelmä. Putkituotannossa on kuitenkin havaittu epäselvyyksiä materiaalien 

merkitsemisessä. Alihankkijoilta kysytään auditoinnin kysymyslistassa varastoinnin 

asianmukaisuudesta ja heitä ohjeistetaan tarpeen mukaan. Suurin haastatteluissa 

ilmaantunut perusaineisiin liittyvä puute on toimitusten laadunvalvonta. Tuotannossa on 

ollut tilanteita, joissa toimitetussa materiaalissa on virheitä ja nämä virheet huomataan 

vasta asennusvaiheessa, jolloin virheen korjaaminen aiheuttaa hyvin suurella 

todennäköisyydellä aikatauluongelmia tuotannolle. Toimitusten laadunvalvonta on jäänyt 

vähemmälle huomiolle resurssipulasta johtuen. Toimitusvalvonnan ohje määrittelee myös 

toimittajan tiloissa suoritettavan tarvittaessa valvontakäyntejä toimitusajan pitävyyden ja 

vaaditun laadun varmistamiseksi. Tuotannon aikaisia valvontakäyntejä ei kuitenkaan 

käytännössä tehdä kuin erittäin kriittisille tuotteille. (Keltanen 2016; Nykänen 2016a.)  

 

Logistiikkaosastoa haastatellessa selvisi, että alihankkijoiden toimitukset tulevat telakan 

vastaanottoon, jossa niiden tarkastaminen ei kuitenkaan onnistu tavaroiden suuren 

volyymin ja kuljetussuojien vuoksi. Vastaanotettavat tavarat ovat pakattu usein siten, että 

niiden visuaalinen tarkastaminen on mahdotonta. Virheet havaitaan tuotteen 

asennusvaiheessa tai tuotteen keräilijän satunnaisella visuaalisella tarkastuksella. 
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5.7 Tarkastustoiminta 

Telakka valmistelee tarkastusohjelman, joka hyväksytetään tilaajalla ja luokituslaitoksella. 

Tarkastukset on jaettu alueisiin, järjestelmiin ja käyttöönottoihin. Tarkastusten 

toteuttamisesta vastaa kokonaisuudesta vastuullinen työnjohtaja, varmistaen tarkastettavan 

kohteen valmiuden ja järjestäen tarkastuksen. Osastopäälliköt, tuotannosta vastaavat ja 

työnjohto vastaavat yhdessä alueidensa huomautusten hallinnasta. Käytännössä 

varusteluhitsauksien virheitä havainnoidaan niihin liittyvien kokonaisuuksien tarkastuksien 

yhteydessä ja alueiden tarkastusvalmiutta arvioitaessa. Esimerkiksi maalattavan pinnan 

pohjatöiden tarkastus keskeytyy ajoittain hitsausvirheiden havaitsemiseen ja putkistoissa 

tehdään painetestaukset, jolloin havainnoidaan myös virheet hitsauksissa. Telakalla on 

käytössä myös ”Field comment”-käytäntö, jonka avulla laivassa kulkeva tilaajan tai 

luokituslaitoksen tarkastushenkilö voi tehdä huomioita havaitsemistaan poikkeamista Jira-

tehtävänhallintajärjestelmään. (Q.HKI.C.V.005 2011; Q.HKI.C.V.008 2011.) 

 

Varustelutarkastukset järjestetään työnjohtajien arvion mukaan keskimäärin 1,5 kertaa/ 

tarkastuskohde ja eräässä laivaprojektissa huomautuksia on tullut keskimäärin 1,9 

kappaletta tarkastusta kohden. Huomautuksen vaatima työpanos perustuu työnjohtajan, 

laatuosaston, työntekijöiden ja tarkastajien työmäärään ja sen arvioidaan olevan 

keskimäärin 11h/huomautus kaikkien varusteluhuomautusten osalta. Merkittävin tekijä 

huomautuksien kustannuksista on itse korjaustyö. Eräässä tapauksessa laivan 

kaapeliratojen, eli D-luokan hitsauksen korjaustyöhön käytettiin 40h. (Myllylä & Sierla 

2013.) 

 

Tarkastuksissa annetut huomautukset kirjataan paperiseen tarkastusraporttiin, josta ne 

kirjoitetaan puhtaaksi Jira-tehtävienhallintajärjestelmään ja osoitetaan työstä vastuulliselle 

työnjohtajalle. Järjestelmään päätyy vain tarkastusraporttiin kirjattu tieto, joka on hitsausta 

koskevissa asioissa usein yleisluontoinen ”hitsaus korjattava”-huomautus. Hitsit korjataan 

hyväksytyiksi, mutta jälkikäteen hitsausvirheiden analysointi järjestelmästä on haastavaa.  

 

Työn aikana on yritetty analysoida tarkastusvalmiuden arvioinnin aikana havaittuja 

poikkeamia Jira-järjestelmästä, jolloin on todettu, ettei työnjohtajien valmiustarkastuksissa 

havaitsemia poikkeamia dokumentoida. Työnjohtajat määräävät kohteet korjattavaksi, 

mutta hitsauksen huonosta laadusta aiheutuvat kustannukset jäävät piileviksi ja juurisyitä ei 
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selvitetä. Useat työnjohtajat mainitsivat myös resurssipulan omassa tarkastuksessa, jolloin 

varustelussa tapahtuvat virheet huomataan vasta asiakkaan tai luokituslaitoksen 

tarkastuksessa. Virheen läpäistyä hitsaajan tarkastuksen kuluu sen havaitsemiseen pitkä 

aika. Tänä aikana esimerkiksi alihankkijan hitsaajista saattaa iso osa vaihtua, eikä viestiä 

saada vietyä oikealle henkilölle. Varusteluhitsauskohteet eivät ole jäljitettävissä hitsaajaan. 

Telakan putkituotantotiloissa on diplomityön aikana otettu käyttöön hitsaajan 

henkilönumeron merkitseminen hitsattuihin putkiin, jolloin palautteen antaminen oikealle 

hitsaajalle on mahdollista.  

 

5.8 Digitalisaatio telakan hitsaustuotannossa 

Ylemmillä toimihenkilöillä on käytössään älypuhelimet, joiden hyödyntäminen on 

useimmilla sähköpostin käyttöä ja valokuvien ottamista. Valokuva toimii monissa 

tapauksissa selkeyttävänä tekijänä, jolloin vältetään väärinkäsityksiä. Sisäisten 

laatuhavaintojen valokuvat ovat työnjohtajien ja aluepäälliköiden omissa tiedostoissa, eikä 

niiden tallentamiseen ole erityisiä vaatimuksia.  Kaikilla työnjohtajilla ei ole telakan 

puolesta mobiililaitteita käytössään. Työnjohtajat seuraavat tarkastusten valmiutta 

merkitsemällä asioita kuviin ja sisäisiä laatuhuomioita muistivihkoihin.  

 

Kemppi ARC Quality system 2.0-järjestelmää on testattu AHS:n tuotannossa. Järjestelmän 

suurimmat hyödyt nähdään välillisinä laadunparannuksina. Hitsausdatan tallentaminen ja 

hitsaajatunnuksen lukeminen koneella ennen hitsausta pitää laatuasiat päivittäisessä 

tuotannossa. Näiden välillisten parannuksien perusteella ei järjestelmää ole hankittu. 

Hitsausinsinöörin (IWE) arvion mukaan suurin osa hitsausvirheistä syntyy tapahtumista, 

joita järjestelmä ei voi havainnoida. Tarkkaa tilastoa varustelussa havaituista 

hitsausvirheistä ei kuitenkaan ole. Käsinhitsaus sisältää monia hitsaajan ammattitaidosta 

riippuvia muuttujia, joiden havainnoinnin täytyy tapahtua hitsaajan toimesta. Järjestelmä ei 

voi havainnoida esimerkiksi polttimen kohdistusta, railon puhdistusta, kuonanpoistoa 

palkojen välillä tai kaasunvirtausta. Hitsausnopeuden määrittämä lämmöntuonti jää myös 

järjestelmän havainnointikyvyn ulkopuolelle. Telakalla hitsausvirheitä aiheuttavien 

ulkoisten olosuhteiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja vedon havainnointi jäävät myös 

vielä hitsaajan vastuulle. Telakan rungonkoonnissa mitataan pistokokein jännitettä (U), 

virtaa (A) ja kaasunvirtausta (l/min). Pistokokeista on tutkittu 283 mittausta, joissa 

hitsausvirtaa jouduttiin korjaamaan 10 kertaa ja jännitettä 8 kertaa. Eniten korjauksia 
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tehtiin kaasunvirtaukseen, jota korjattiin joka kolmannessa mittauksessa. Kaasunvirtauksen 

mittaus ei kuitenkaan ollut ominaisuutena Kempin järjestelmässä. (Nykänen 2016b.) 

 

Iso osa Helsingin telakan dokumenteista on saatavilla, mikäli käytössä on laite, jossa on 

internet-yhteys ja oikeudet tarvittaviin sovelluksiin. Tarkastusraportit ja huomautukset 

löytyvät Jira-tehtävienhallintajärjestelmästä ja huomautuksia voi kirjata suoraan Jiraan, 

mikäli käyttäjällä on tarvittavat oikeudet järjestelmään. WPS:t, työohjeet ja piirustukset saa 

myös selainpohjaisesta Kronodoc-järjestelmästä. Kuvassa 12 on näkymä 

tehtävienhallintajärjestelmästä mobiililaitteella tarkasteltuna. Pätevyysrekisteri ja sen 

ylläpito toimivat tällä hetkellä yrityksen sisäisellä kovalevyllä Excel-pohjaisena. 

Pätevyystodistusten hallintaan on aiemmin käytetty WeldEye-ohjelmistoa, mutta sen 

hyötyjä ei nähty tarpeellisiksi, kun murto-osalla ohjelmiston kustannuksista saatiin Excel-

pohjainen pätevyysrekisteri (Nykänen 2016a).  NDT-raportit on tämän työn aikana siirretty 

saataville telakan verkkolevylle. Jiran käyttöä mobiililaitteella on pohdittu telakan 

innovaatioehdotuksissa, mutta internet-yhteys on rakenteilla olevassa laivassa huono, 

jolloin järjestelmän käyttö ei onnistu. Kuvien lataaminen Kronodoc-

dokumenttienhallintajärjestelmästä vaatii myös internet-yhteyden. 

 

 

Kuva 12. Hitsausaiheinen suunnitteluhuomautus Jira-järjestelmässä.   
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6 MOBIILILAITE VALMIUSTARKASTUSTEN APUVÄLINEENÄ 

 

 

Tässä kappaleessa tutkitaan mobiililaitteesta saatavia hyötyjä Helsingin telakan 

varusteluhitsauksien laadunvalvonnassa. Tällä hetkellä tietoa jää paljon työnjohtajien 

vihkoihin ja kuviin. Laadunvalvojalla on haastavaa selvittää muita kuin asiakkaan 

havaitsemia laatupoikkeamia. Mobiililaitteen käytöllä tavoitellaan työnjohtajien tuottaman 

tuotantotiedon läpinäkyvyyden lisäämistä digitalisoinnin keinoin. Työnjohtajan omaan 

käyttöön luoma työlista antaisi selkeän tuotantotiedon myöhemmin laatuosaston 

analysoitavaksi. Mobiililaitteen on toimittava moitteettomasti ja lähtökohtaisesti sen on 

tehostettava työnjohtajan työskentelyä, läpinäkyvän tuotantotiedon tullessa laitteen 

”sivutuotteena”.  

 

Eri dokumenttien saatavuus esimerkiksi telakan allashallissa tai rakennettavan laivan 

kannella poistaa tarpeen tulla toimistoon selvittämään asioita valmiustarkastuksissa. Myös 

kielimuurin aiheuttamia ongelmia voidaan ratkoa paremmin monikulttuurisessa 

tarkastusryhmässä kuvien avulla ja näin välttää väärinkäsityksiä.  

 

6.1 Tablet-laitteelta vaadittavat ominaisuudet telakalla 

Laadunvalvonnassa ja auditoinneissa käytettävien lomakkeiden täyttäminen, ohjeiden 

selaaminen Kronodoc-portaalista, sähköpostin lähettäminen ja Jira-

tehtävänhallintajärjestelmän päivittäminen onnistuvat edullisillakin tableteilla sujuvasti, 

mikäli käytettävissä on internet-yhteys. Laitteen vaatimukset kasvavat kun halutaan hyötyä 

CAD (Computer-Aided Design)-kuvien katselusta. Laivassa katsottava 3D-malli 

helpottaisi esimerkiksi vielä puuttuvien varusteluhitsauksien havainnointia. Digitaalisia 

2D-kuvia on puolestaan helpompi käsitellä laivan ahtaissa tiloissa verrattuna A1-kokoisiin 

paperikuviin. Työnjohtajilla on valmiustarkastuksissa mukanaan pahimmillaan A4-

kokoinen kansio, joka erään työnjohtajan mukaan on turvallisuusriski kuljettaessa laivassa. 

Aluekuvan PDF-versiota testattiin AutoCAD 360-nimisellä 2D-kuville tarkoitetulla 

sovelluksella. Tällä sovelluksella suuretkin PDF-kuvat avautuivat sujuvasti käytettäessä 

vuonna 2016 ilmestynyttä Samsung tablettia. PlanGrid-ohjelmistolla PDF-kuvat toimivat 

esimerkiksi vanhalla Samsung Galaxy S4 älypuhelimella. Adoben PDF-lukijalla suuret 

tekniset piirustukset toimivat kankeasti uusillakin mobiililaitteilla. Voidaan todeta, että 
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suurten PDF-kuvien tarkastelu vaatii oikean ohjelmiston, laitteiston ollessa vähemmän 

merkitsevä tekijä. 

 

Autodeskin Navisworks-ohjelmistoa käytetään laivan 3D-mallin katseluun. Ohjelmisto 

vaatii laitteelta vähintään 2GB RAM-muistia ja soveltuvan grafiikkakortin. Suurien 

mallien katselu Navisworks-tiedostoja käsittelevällä Autodesk A360-sovelluksella ei 

onnistunut uudemman sukupolven mobiililaitteilla. Kuvassa 13 on esitetty näkymä, jonka 

laivan 3D-malli aiheutti laitteelle, jossa oli 3GB RAM-muistia. Pienemmät A360-

ohjelmiston tarjoamat 3D-mallien testiversiot pyörivät ongelmitta, mutta ne sisälsivät 

huomattavasti vähemmän tietoa verrattuna kokonaisen laivan 3D-malliin. Mallin jakamista 

pienempiin osiin tiedusteltiin, jolloin voidaan tutkia laitteiston riittävyyttä lohkoittain 3D-

kuvia tarkastettaessa. Laivan Navisworks-malli voidaan jakaa lohkoittain eri 

katselupisteisiin, mutta sen jakaminen pienempiin tiedostoihin on telakan 

järjestelmävastaavan mukaan haastavaa varustelun käsittäessä läpi laivan kulkevia 

järjestelmiä. 

 

 

Kuva 13. Laivan 3D-mallin tarkastelu ei onnistunut mobiililaitteella. 

 

Varusteluhitsausolosuhteissa käytettävä tablet-laite altistuu ennemmin tai myöhemmin 

pölylle, kolhuille ja kosteudelle. Laite altistuu myös pakkaselle, mikäli sitä käytetään 

talviaikana varustelulaiturissa suoritettavien töiden apuna. Tarkastuksia voidaan suorittaa 

lumi- tai vesisateessa, vaikka hitsaustyöt suoritetaankin suojatuissa olosuhteissa. Kokemus 
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osoittaa, että vesisade tekee kosketusnäytön toimintakelvottomaksi. Kylmällä ilmalla tulisi 

huomioida myös laitteen käyttäminen hanskat kädessä. Edellä mainituin kriteerein on 

selvää, että mobiililaite tulee olemaan kestävyydeltään kompromissi tai isokokoisempi 

työkäyttöön suunniteltu laite. Työkäyttöön erityisesti tarkoitettuja tablet-laitteita ovat 

esimerkiksi Panasonic toughpad-sarjan laitteet. Toughpad-sarjan tabletit täyttävät MIL-

STD-810G mukaiset putoamisenkestovaatimukset, laitteet ovat veden- ja pölynkestäviä 

(IP65) ja sisältävät normaalia tablettia enemmän liitäntöjä (Toughpad 2016).  

 

Rakenteilla olevassa laivassa kuljettiin työn aikana 8 tuumaisen tablet-laitteen kanssa, 

jonka ulkomitat suojuksen kanssa ovat 200x136,7x11 mm. Laite mahtui telakalla käytössä 

olevien työhousujen reisitaskuun, mutta rajoitti silti hieman liikkumista ahtaimmissa 

tiloissa. Esimerkiksi suurempinäyttöisten Toughpad-laitteiden pitäminen mukana laivassa 

vaatisi erillisen repun, joka haastattelujen perusteella alentaa työnjohtajien motivaatiota 

laitteen käyttämiseen. Toughpad sarjan laitteen FZ-M1 mitat ovat 203x132x18mm, mutta 8 

tuuman sijaan näytön koko on 7 tuumaa. Kyseinen malli mahtuu telakan työvaatteiden 

taskuun. FZ-M1 mallin hinnaksi on ilmoitettu 1600€ (Lehtiniitty 2014). Tässä työssä 

tehdyt testit on tehty Samsung Tab S2 8.0 -laitteella, jonka hinta on 430–500€ ostopaikasta 

riippuen. 

 

6.2 Dokumenttienhallinta 

AHS:n Kronodoc-dokumenttienhallintajärjestelmä sai kritiikkiä hakutoimintoa koskien ja 

kritiikkiin vastataan luomalla hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän periaatekuvaan 

hypertekstit hitsausta koskeviin dokumentteihin. Tämä dokumentti tallennetaan pdf-

muotoon, jolloin tiedostoa on tarkoitus käyttää virtuaalikansiona hitsauksen 

laatujärjestelmässä. Hyperteksteillä varustettu hitsauksen laatujärjestelmän periaatekuva 

toimii nyt navigointisovelluksena hitsauksen laatujärjestelmään esimerkiksi 

mobiililaitteella, jolloin Kronodoc-järjestelmän haut on tehty valmiiksi koottuun 

dokumenttiin. Yksinkertaistamalla hakua pyritään alentamaan kynnystä ohjeen käyttöön ja 

tuomaan hitsauksen laatujärjestelmä tutuksi tuotannon uusille esimiehille opettelematta 

Kronodocin-kansiorakennetta. Nyt halutun hitsauksen laatuohjeen avaaminen onnistuu 

kuvan 14 mukaisesti kolmella valinnalla:  



56 

 

 

Kuva 14. Hitsauksen laadunhallintajärjestelmään sisältyvien dokumenttien haun 

virtaviivaistaminen. 

 

6.3 Hitsaustarkastus aluevarustelussa 

Kaapeliläpivienti on telakan varusteluhitsausohjeessa sijoitettu ”vaativaan” 

vaatimusluokkaan. Vaativa luokitus tarkoittaa SFS-EN ISO 5817 mukaista C-luokan hitsiä 

kohteeseen. Kuvassa 15 on esitetty kaapeliläpiviennin rakenne. 

 

 

Kuva 15. Roxtec kaapeliläpivienti (Utility Products 2012, muokattu). 

 

Aikaisemmissa laivaprojekteissa on saatu luokituslaitokselta tarkastushuomautuksia 

kaapeliläpivientien hitsausvirheistä ja niitä on jouduttu asentamaan uudelleen. 

Kaapeliläpivienti on muuttanut muotoaan hitsauksen lämpövaikutuksesta, jolloin 

Hitsauksen 
laadunhallinta.pdf 

Linkki Kronodoc- 
portaaliin, valittuun 

ohjeeseen 

Avaa näytölle 
ilmestynyt tiedosto  
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lopputulos ei ole tiivis. Läpivientejä on testattu saippuavedellä ja paineilmalla 

luokituslaitoksen ja tilaajan tarkastuksessa, jolloin vuodot on havaittu. Kaapeleiden 

uudelleen asentaminen aiheuttaa työnjohtajan arvion mukaan noin 2 tunnin työn. Mikäli 

tiiveysongelman ratkaiseminen vaatii kehyksen uudelleenhitsauksen, on kyseessä 

kokonaisen työpäivän, eli 8 tuntia kestävä korjaus.  

 

Läpivientejä valmistava yritys on tehnyt tiiveyshuomioiden havaitsemisen jälkeen 

tuotteelleen hitsausohjeen, jossa on määritelty hitsausjärjestys, lämmöntuonti eri 

levykokojen mukaan, hitsauskiinnittimien käyttö, sekä hitsatun kappaleen jälkitarkastus. 

Hitsausohjeessa on määritelty myös tarkka 2mm ilmarako, sekä hitsaus kehyksen 

vastakkaisilta puolilta. Tämä hitsausohje on liitetty laivan laatuluotaimeen, joka jaetaan 

tuotannolle. Laatuluotain toimitetaan myös alihankkijoille. Valmistaja on antanut 

toleranssit hitsauksen jälkeisille mitoille kuvan 16 mukaisesti. Mitat tulee tarkistaa 

kehyksen molemmin puolin 10 mm syvyydestä.  

 

 

Kuva 16. Läpiviennin kehyksen mitat hitsauksen jälkeen. 

 

Tablet-laitteeseen ladattiin valmistajan työohje ja laivaprojektin läpivientikuvat, joihin 

korostettiin tarkastettavat läpiviennit. Näistä korostetuista läpivienneistä laadunvalvoja sai 

itselleen listan tarkastuskohteista. Kuvien perusteella taulukoitiin alueet, joilla hitsattavia 

läpivientejä on ja pistotarkastukset jaettiin alueittain, jolloin laatupalaute voidaan jakaa 

havaintojen perusteella aluevastaaville. Tiedot mitatuista tuloksista kirjattiin suoraan 

PlanGrid-sovellukseen kuvan 17 mukaisesti. 
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Kuva 17. Satunnaistarkastuksen huomiot kirjattuna mobiililaitteella. Kuvat aukeavat 

painamalla kameran symbolia tietokoneella tai mobiililaitteella tarkastellessa. 

 

Ensimmäinen tarkastus suoritettiin asennusvaiheessa. Läpivienti oli kolmella 

silloitushitsillä kiinni laivan laipiossa ja ilmarako laipion ja läpiviennin kehyksen välillä 

vaihteli ollen suurimmillaan jopa 1,5 cm. Kiinnittimien tarpeesta ei alueella 

asennushitsauksia suorittavan alihankkijan työnjohtaja tiennyt ja hitsaaja oli sitä mieltä, 

että miksi muuttaa, kun on vuosia asennettu näin. Telakan omalla aluevastaavalla ei ollut 

tietoa hitsauskiinnittimen sijainnista. Ohje ei ollut siis päätynyt alueen asentajien tietoon. 

Silloitushitsaus ei vaikuttanut kehyksen korkeus- ja leveysmittoihin. Asentajalle ja 

hitsaustyönjohtajalle näytettiin kyseinen ohje ja valmistajan tekemä video-ohje 

mobiililaitteella. Asennetusta kehyksestä otettiin valokuva ja se liitettiin läpivientikuvan 

liitteeksi PlanGrid-sovellukseen. Asennuksesta luotiin ohjelmaan myös erillinen 

tarkastustehtävä laadunvalvojalle, sillä oli syytä epäillä suuren ilmaraon vaikuttavan 

lopulliseen hitsauslaatuun. Työnjohtajan kanssa sovittiin hitsauksen aikaisesta 

tarkastamisesta. Laatuosaston tai hitsausinsinöörin suorittama hitsauksen aikainen tarkastus 
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tarvitsee tiedon työnjohtajalta tai hitsaajalta itseltään hitsauksen suoritusajankohdasta. Tätä 

informaatiota ei sopimuksesta huolimatta saatu.  

 

Suurimmat hyödyt tablet-laitteesta olivat selkeä virhetieto valokuvana piirustukseen 

liitettynä, kaiken tarkastusaineiston mahtuminen taskuun ja kuvien selaamisen helppous 

laivassa. Selkeällä kuvaan merkityllä huomiolla on mahdollista löytää virhe laivasta ilman, 

että virheen havaitsija tulee näyttämään sen uudelleen. PlanGrid-sovelluksen etuina 

havaittiin myös tarkastuksessa kirjattujen tietojen päivittyminen pilvipalveluun, jolloin 

tarkastushavainnot olivat nähtävissä reaaliaikaisesti selainpohjaisessa järjestelmässä 

esimerkiksi tietokoneella tarkasteltuna. 

 

Tabletin hankinnan takaisinmaksua arvioidaan yksinkertaistetulla tilanteella, jossa ei 

huomioida muita kustannuksia, kuin laitteen hankintakustannus ja tarkastuskustannukset. 

Kaavalla selvitetään paljonko aikaa yhden osaston yhteiskäyttöön hankitun laitteen pitäisi 

säästää valmiustarkastuksissa yhden laivaprojektin aikana. Laivojen 508 ja 510 

konevarustelutarkastusten keskiarvomäärällä laskettuna testeissä käytetyn 530€ tablet- 

laitteen hankkiminen on kannattavaa, jos se säästää: 

 

(
𝐿𝑎𝑖𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 (€)

𝑇𝑎𝑟𝑘𝑎𝑠𝑡𝑢𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑢𝑡𝑖𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 (
€

𝑚𝑖𝑛
)
)

𝑇𝑎𝑟𝑘𝑎𝑠𝑡𝑢𝑠𝑚ää𝑟ä
= 1,489 min/ tarkastus  (1) 

 

Kaava 1 on yksinkertaistettu malli tilanteesta. Todellista paperittoman toiminnan 

mahdollistavia aikasäästöä tarkastuksissa on haastavaa todistaa. Taulukossa 7 on kuvattu 

tabletin käytön havaittuja etuja ja mahdollisia käytön tarjoamia välillisiä hyötyjä. 

Perinteisen kynän ja paperin on kuitenkin havaittu olevan paras työkalu, kun kuviin 

halutaan tehdä selkeyttäviä merkintöjä, jotka jäävät laivaan työntekijöille. 
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Taulukko 7. Tablet-laitteen hyödyt ja riskit telakkakäytössä 

Investoinnit Edut Riskit Mahdollisuudet 

-Mobiililaite 

 

-liittymä 

 

-sovellus  

 

-laitteen  

ylläpito 

- Paperiton 

toiminta 

 

- valokuvat 

suoraan tekniseen 

kuvaan viitattuna 

 

 

- työturvallisuus, 

kun molemmat 

kädet vapaina ja 

laite taskussa 

- Tabletin 

hajoaminen 

 

- kaikki ei halua 

ottaa laitetta 

käyttöön 

 

- sovellusten 

jatkuva 

päivittyminen 

 

- käyttäjälähtöiset 

häiriöt 

 

- kynä ja paperi 

ovat kätevämpiä 

pienten 

merkintöjen 

tekoon ja laite jää 

käyttämättä 

- Selkeämpi 

online-

tuotantotieto 

laatuosastolle 

 

- lisätöiden 

osoittaminen 

suoraan tekniseen 

piirustukseen, 

josta voi 

generoida listan 

tehtävistä 

 

6.4 Tuotantotiedon kerääminen PlanGrid-sovelluksen avulla 

Mobiililaite oli taskuun mahtuva, paperiton vaihtoehto tarkastuksissa. Mobiililaitteen 

kanssa pystyi liikkumaan laivassa molemmat kädet vapaina ja kuvien tarkastelu ei vaatinut 

erillistä alustaa. Kuvassa 18 on tämän hetkinen menettelytapa, jossa kuvaa tarkastellaan 

rakenteilla olevassa laivassa. Kuvassa näkyy myös vihko, johon työnjohtajan omat 

laatuhuomiot kirjataan. 
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Kuva 18. Perinteinen menetelmä. Kuva taiteltu auki tasaiselle pinnalle, merkinnät tehdään 

vihkoon, työt hoidetaan kuntoon, mutta vihkon tiedot eivät päädy järjestelmiin. 

 

Tekniset piirustukset, havainnot ja kuvat kirjattiin tarkastuksissa PlanGrid-sovellukseen ja 

tiedon pystyi halutessaan jakamaan muille sovelluksen käyttäjille. Tarkastuksista sai tehtyä 

selkeät muistiinpanot kuvien kanssa. Diplomityön aikana kerättiin useassa tarkastuksessa 

varusteluhitsauksiin liittyviä huomioita, joita ei päädy tällä hetkellä telakan 

laatujärjestelmiin. Muutaman työnjohtajan valvomien ja valikoitujen kohteiden 

tarkastaminen tuotti PlanGrid-ohjelmistolla taulukon 8 mukaisen tuotantotiedon. 

 

Taulukko 8. Tablet-laitteeseen eri tarkastuksissa tallennettu tuotantotieto. 

Kohde Kategoria Valmistus Osasto 

Konttikupit ja 

kaiteet 

Reunahaava. Haastava hitsattavuus. AHS oma Kansi 

Putkiston T-liitos Vajaa liittyminen AHS oma Kone 

P-puolen jääkaivo Virheellinen liitostyyppi. Limihitsi 

merivesikaivossa. Ei sallittu. 

AHS oma Kone 

Ilmaputki 

pituuskaarella 67 

Keskeneräinen hitsi. Visuaalinen 

laatu huono, ei poistettu kuonia 

Alihankkija Kone 

Kaapeliradat, 

laiva 511. Alue 

43. 

Radat lähes irti. Väärin suunnatut 

hitsit. 

Alihankkijan 

alihankkija 

Sisustus 
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Taulukko 8 jatkuu. Tablet-laitteeseen eri tarkastuksissa tallennettu tuotantotieto. 

Kohde Kategoria Valmistus Osasto 

Putkipaketti Luokaton hitsi.  

Ei läpitunkeumaa 

Alihankintapaja 1 Kone 

Tutkan masto 

 

SFS 8145 vaatimukset eivät täyty Alihankintapaja 2 Kansi 

Läpiviennit 

pituuskaarella 89 

Asennuslaatu huono, ohjeeseen 

nähden erittäin suuri ilmarako 

useissa läpivienneissä. Lopullisessa 

hitsissä huokosia koko matkalla. 

Alihankkija Sisustus 

Koneikkojen 

hitsit, suullisia 

huomautuksia 

Määrätty hiottavaksi tilaajan 

puolelta 

Alihankkija Kone 

Aluevarustelu Roiskeiden poisto Ei jäljitettävissä Kone 

Ohjaamon katto  Hitsauksen aiheuttamat reiät 

kansirakenteeseen 

Ei jäljitettävissä Kansi 

Peilausputket 

harmaavesi-

tankeissa 

Päätylevyt hitsaamatta Alihankintapaja 3 Kone 

Kuivatankkien 

putkikannakkeet 

Huokosia, reunahaavaa, 

läpipalamista, (väärä liitostyyppi -> 

virhe ohjeissa) 

Ei jäljitettävissä Kone 

 

Työnjohtajat osaavat kertoa parhaiten oman alueensa sisäisistä laatuhuomioista, mutta 

kokonaiskuva jää erilaisten arvioiden varaan. Työn aikana havaittuja huomioita ei ole 

päätynyt telakan järjestelmiin, joten työssä kerätty tuotantotieto lisää tilannetietoa 

hitsauslaadusta. Järjestelmällisesti dokumentoitu tieto tuo esiin kohteet, joihin 

laadunvalvonta ja kehittämispanos tulee kohdistaa. Nyt kerätty tieto ei anna välttämättä 

oikeaa kuvaa virhetyyppien jakautumisesta ja suurimmista ongelmista, sillä tietoa on 

kerätty vain rajattuna aikana. Tablet-laitteen käyttö tarkastuksissa sai positiivisen 

vastaanoton tilaajan edustajalta ja konevarustelun työnjohtajilta. Seuraavana 

kehitysvaiheena tulisi ottaa käyttöön tablet-laite muutamalle valitulle työnjohtajalle ja 

kirjata huomioita laitteen käytön hyödyistä ja riskeistä. 
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7 VARUSTELUHITSAUKSIEN LAADUN KEHITTÄMINEN 

 

 

Nykytilaselvityksessä havaittuja puutteita olivat esimerkiksi tuotantotiedon heikko 

kulkeutuminen laadunvalvonnan tietoon, ohjeiden puutteellinen implementointi 

tuotantoon, puutteellinen asennuslaatu ja alihankittujen tuotteiden laatupoikkeamat. 

Edellisessä kappaleessa esitettiin keinoja tuotantotiedon keräämiseen. Tässä kappaleessa 

pyritään kehittämään ratkaisuja havaittuihin poikkeamiin laadunvalvonnan työkalujen 

keinoin. 

 

7.1 Hitsaushenkilöstön vastuut 

Työn aikana havaittiin, että ohjeiden implementoinnin puutteellisuus selittyi osittain 

vastuiden epäselvyydellä. Telakan varusteluhitsauksen laatuohjeen perusteella on luotu 

kuvan 19 mukainen varusteluhitsauksien organisaatiorakenne, jossa alleviivatut kohdat 

linkittyvät suoraan tarvittaviin laatuohjeisiin dokumenttienhallintajärjestelmässä. Kuvan 19 

mukaisen kaavion kautta eri henkilöt voivat katsoa omat vastuunsa varusteluhitsauksessa. 

Tällä kaaviolla myös esimiehet voivat selkeyttää varusteluhitsausohjeen kokonaiskuvaa 

esimerkiksi uusille hitsaajille ja työnjohtajille niin alihankkijoiden, kuin oman 

henkilöstönkin keskuudessa. Kaaviota käytetään apuna myös diplomityön eri vaiheissa.  
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Kuva 19. Varusteluhitsauksien työohjeen mukaiset vastuut AHS:lla. 

- WPS:t, 

-Pätevöintitarpeet, 

-Lisäainetaulukko ja 
lisäaineiden hankinta, 

-NDT, 

-kehitysprojektit, 

-tuotannolla riittävä 
tieto hitsauksesta, 

-Analysoi 
laatupalautteen 

HITSAUS-
INSINÖÖRI (IWE) 

OSASTO-
PÄÄLLIKKÖ 

- Tuntee hitsaajien 

pätevyystilanteen  

(vahvistus 6kk välein, ohje) 

varusteluhitsausohjeen 

noudattaminen 

- Vaatimusten katselmus ja 

tekninen katselmus 

TYÖNJOHTAJA/ 

ALUEPÄÄLLIKKÖ 

- Suorittaa silmämääräisen 

tarkastuksen työlleen ja 

korjaa virheet 

- Merkitsee 

jäljitettävyyden erikseen 

sovittaessa 

-Lisäaineiden käsittely 

- Hallitsee WPS:n käytön 

- Turvallinen työskentely 

HITSAAJA 

- Tarkastus-
raporttien 
arkistointi 

- Suunnittelun 
pyytäessä 
poikkeavien 
laatuvaatimuk-
sien määrittely 

 
- Antaa  
palautetta 
hitsauslaadusta 
 
- Toimittajien 

auditointi 

QC  

(LAADUN-
VALVONTA) 

-Varustelu-

hitsauksen 

kohteiden 

vaatimusluokkien 

ryhmittely. (QC ja 

Hitsausinööri 

avustaa 

tarvittaessa) 

 

-SFS 8145 

vaatimukset 

työkuviin 

SUUNNITTELU 

- Oma 
hitsausvastaava, 

oman työnjohdon 
alaisuudessa 

toimiessa 

- tarvittavat tiedot 
valvojalle tai 

tekniselle 
käsittelijälle 

 
- Pitää yllä omaa 

pätevyysrekisteriä 

- Listaa käytetyt 
WPS:t ja lisäaineet 

- Toimittaa NDT- 
raportit valvojalle 

ALIHANKKIJA 

-Huolehtii 

varusteluhitsausohjeen 

noudattamisesta 

- Erikseen sovittaessa 

hyväksyy WPS:t 

- Lähettää pätevys-

todistukset rekisterin 

ylläpitäjälle 

- Toimittaa NDT- 

raportit QC:lle 
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https://projectportal.arctech.fi/kronodoc?action=start&action2=View%20doc%20meta&loadroot=1&project=1200&currdir=&selecteddocs=59395
https://projectportal.arctech.fi/kronodoc?action=start&action2=View%20doc%20meta&project=1200&root=10668&searchpara=0&currdir=10688&selecteddocs=59394
https://projectportal.arctech.fi/kronodoc?action=start&action2=View%20doc%20meta&project=1200&root=10668&searchpara=0&currdir=10688&selecteddocs=59394
https://projectportal.arctech.fi/kronodoc?action=start&action2=View%20doc%20meta&project=1200&root=10668&searchpara=0&currdir=10688&selecteddocs=59394
https://projectportal.arctech.fi/kronodoc?action=start&action2=View%20doc%20meta&project=1200&root=10668&searchpara=0&currdir=10688&selecteddocs=59394
https://projectportal.arctech.fi/kronodoc?action=start&action2=View%20doc%20meta&project=1200&root=10668&searchpara=0&currdir=10688&selecteddocs=59387
https://projectportal.arctech.fi/kronodoc?action=start&action2=View%20doc%20meta&project=1200&root=10668&searchpara=0&currdir=10688&selecteddocs=59384
https://projectportal.arctech.fi/kronodoc?action=start&action2=View%20doc%20meta&loadroot=1&project=1200&currdir=&selecteddocs=59395
https://projectportal.arctech.fi/kronodoc?action=start&action2=View%20doc%20meta&loadroot=1&project=1200&currdir=&selecteddocs=59395
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Vaativien kohteiden hitsaajien pätevyyksien valvonnassa on ollut ongelmia. Käytännössä 

tietoa kaikista varusteluhitsauksia suorittavista henkilöistä on haasteellista saada, mikäli 

vähemmän vaativiin kohteisiin palkattu henkilö hitsaa vaativan luokan kohteita. Osa 

pätevyysvalvonnasta jääkin työnjohtajien ja laatutyöntekijöiden tarkkailun varaan. Mikäli 

hitsaajan toiminta herättää epäilyksiä hitsauksen aikana tai valmiin hitsin laadun vuoksi, 

tulee hitsaaja lähettää antamaan hitsausnäyte telakan pätevyyskokeen valvojalle ja hänen 

pätevyystodistuksensa tarkastetaan. Kyseiset tapahtumat tulee kirjata muistiin 

alihankkijoiden arvioinnin tueksi.  

 

Pätevöimättömän asennushitsaajan suorittama oman työn silmämääräinen tarkastus 

painottuu asennetun laitteen kiinni pysymiseen, jolloin esimerkiksi SFS 8145 mukaiset 

terästyön esikäsittelyn vaatimukset unohtuvat. Maalausten pohjatöiden tarkastuksessa 

virheet havaitaan ja maalaustöitä ei päästä aloittamaan. Vaatimaton hitsi muuttuu näissä 

tilanteissa kalliiksi. Tuotantotiedon perusteella voidaan analysoida eniten valvontaa 

vaativia kohteita. Eniten valvontaa vaativiin kohteisiin voidaan kohdistaa laadunvalvojan 

pistotarkastuksia. Tarkastuksia tulee painottaa alueille, joissa on SFS 8145 taso 04 ja 05. 

Hitsaukseen pätevöitetyn laadunvalvojan avulla voidaan havainnoida virheitä, sekä antaa 

palautetta ja koulutusta asennushitsaajille tulevia virheitä estäen. Telakan varustelun 

esimiehille on myös suunniteltu hitsien visuaalisen tarkastamisen kurssia AEL:n 

(Ammatinedistämislaitos) kanssa, jolloin virheiden nopeampi havainnointi vähentäisi 

korjaustöiden aiheuttamia viiveitä muille työvaiheille. 

 

Useammin kuin kerran on kuultu huonoa laatua havaitessa, että kyseinen hitsaaja ei ole 

enää töissä alihankkijan palveluksessa. Jälkikäteen hitsaajalle annettavan kohdistetun 

laatupalautteen antaminen ei ole mahdollista, sillä hitsien jäljitettävyys ei ole merkittynä. 

Hitsien jäljitettävyyttä ei oteta käyttöön samoin kuin rungonkoonnissa, jossa hitsaajat 

merkitsevät tunnuksensa hitsin viereen. Hitsit voidaan kuitenkin jäljittää 

alihankintayrityksen tarkkuudella. Mikäli tietyltä toimijalta tulee paljon poikkeamia, tulee 

suorittaa ylimääräinen vaatimusten katselmus. Tuotannossa on havaittu tapauksia, joissa 

ulkomailta tulleet hitsaajat eivät miellä esimerkiksi SFS 8145 vaatimuksien täyttämistä 

hitsaajan tehtäväksi, vaan erillisen hiojan työksi. Näissä tilanteissa ensimmäisenä tehtävänä 

on ohjeistaa AHS:n rakennustavasta. Mikäli ohjeistaminen ei aiheuta muutosta 
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tilanteeseen, voidaan siitä kirjata huomio alihankkijan arviointeihin hankintapäätösten 

tueksi. 

 

7.2 Hitsaus- ja laatuohjeet 

Hitsausohjeiden käyttö vaihtelee ja on syytä lisätä hitsausarvojen pistokokeet myös 

varusteluhitsauksien yhteyteen, jolloin WPS:ien käytöstä/käyttämättömyydestä jää 

konkreettista tietoa käsiteltäväksi ja hitsaajat saavat palautetta aiheesta. Arvoja testatessa 

myös mahdolliset puutteet hitsien ohjeistuksessa nousevat esiin. WPS:ien käyttöä helpottaa 

myös niiden numeroiminen valmistuspiirustuksiin. Tämän kaltainen käytäntö on ollut 

esimerkiksi laivan 510 alihankkijan tekemissä LNG-putkiston valmistuspiirustuksissa.  

 

D-luokan hitsien silmämääräinen tarkastaminen on ohjeistettu ristiriitaisesti. Hitsien 

visuaalisen tarkastamisen ohjeessa on mainittu visuaalinen tarkastus rungon hitsauksille, 

sekä vaativille varusteluhitsauksille. Tämä voidaan tulkita niin, että normaalit D-luokan 

kohteet eivät vaadi visuaalista tarkastusta. Huomautukset ja korjauskustannukset D-luokan 

hitseistä osoittavat kuitenkin, että on tarpeellista lisätä varusteluohjeessa määritellyn 

visuaalisen tarkastuksen piiriin kaikki varusteluhitsaukset. Laivan 510 ja 511 NDT-

suunnitelmassa onkin mainittu 100 % silmämääräinen tarkistus kaikissa tuotantovaiheissa. 

Huomio informoitiin telakan hitsausinsinöörille ja varusteluhitsausohje sekä 

silmämääräisen tarkastamisen laatuohje päivitettiin. Nyt varusteluhitseille ohjeistetaan 

visuaalinen tarkastus.  

 

Poikkeamien löytyminen opinnäytetyön yhteydessä tukee aiempia havaintoja ohjeiden 

puutteellisesta implementoinnista tuotantoon. Pieniä parannuksia ja selkeitä 

huolimattomuusvirheitä on raportoitu työn aikana ohjeita päivittäville henkilöille. 

Korjauksia tehtiin varusteluhitsausohjeeseen, silmämääräisen tarkastuksen ohjeeseen ja 

teräksisten putkien valmistusohjeeseen. 

 

7.2.1 Ohjeiden noudattaminen putkituotannossa 

Tuotantotietoa kerätessä havaittiin laatupoikkeamia telakan oman putkituotannon 

tuotteissa. Alkutilanne telakan omassa putkituotannossa käytiin läpi AHS:n teräksisten 

laivaputkistojen valmistusohjeen ja varusteluhitsausohjeen perusteella. Työsolun 

alkuselvityksessä havaittiin, että laadunvalvonnasta vastaa hitsaaja ja työnjohtaja. 
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Virheelliset kappaleet palautetaan soluun korjattavaksi seuraavan vaiheen huomatessa 

poikkeaman. Diplomityön aikana on laatuhuomioiden vuoksi putkituotannossa otettu 

käyttöön hitsien jäljitettävyyden merkintä, mikä mahdollistaa kohdistetun palautteen 

antamisen hitsaajalle.  

 

Seuraavia puutteita havaittiin haastateltaessa putkituotannon työntekijöitä: 

 Laatuohjeet ja WPS:t eivät ole käytössä. 

 Asennusvaiheessa olevissa putkissa 7mm ilmarakoja. Ohjeessa 2,5-3mm. 

 Sinkatuissa putkissa on havaittu vajaata hitsautumissyvyyttä ja roiskeita.  

 Silloitushitsaus rikkoo juuripinnan. 

 

Putkituotannon henkilöstöä haastatellessa selvisi, että ohjeiden puuttuminen oli seurausta 

koordinointivastuun epäselvyydestä. Työnjohtajalla oli aikaisemmasta työpaikastaan 

kokemusta SFS-EN ISO 14731 mukaisesta koordinoinnista, jossa hitsauskoordinoijan 

vastuulla on SFS-EN ISO 3834 standardin mukaiset asiat. Helsingin telakalla ohjeiden 

implementointi on määritelty työnjohtajan vastuulle, joten työ oli jäänyt tekemättä. 

 

Diplomityön aikana havaitun hitsausvirheen osalta hitsaaja kertoi, että hänellä on ollut 

haasteita hitsata putken haaraliitoksia. Hän on ollut talossa muutaman kuukauden ja on 

mielestään kehittynyt kyseisen kohteen hitsauksessa. Suurin parantava muutos hitsauksen 

suoritustavassa oli hänen mukaansa oikeiden arvojen hakeminen. Hitsausarvoja joudutaan 

kuitenkin säätämään ilmaraon vaihdellessa, jolloin WPS:n merkitystä ei hitsaaja nähnyt 

suureksi. 

 

Putkituotannossa havaittu ohjetta suurempi ilmarako ei hitsaajien mukaan aiheuta huonoa 

hitsauslaatua. Tietyt asentajat ovat tottuneet tekemään ilmaraon hitsille tietyllä 

välikappaleella ja näin ollen ilmarako vaihtelee, ollen kuitenkin tasainen koko matkalta. 

Enemmän haasteita hitsaukselle tuo laivassa koottujen soviteputkien samassa 

hitsausrailossa tapahtuvat muutokset. Ilmaraon ollessa ummessa, tekee hitsaaja railon 

käytännössä uudelleen. Hitsaajat ohjeistetaan tuotannossa hitsaamaan sellaiseen railoon, 

joka heille tarjotaan, sillä laivassa asennetun putken palauttaminen asennuspaikalle kestäisi 

kauemmin, kuin railon korjaus. Toimintamalli ei anna palautetta asentajalle huonosta 

laadusta. Havaittaessa huonoa asennuslaatua, voidaan tapahtumasta antaa tieto 
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laatuosastolle. Putkituotannossa käyttöönotettu tunnistetieto mahdollistaa laatuosastolle 

palautteen antamisen ja telakan ohjeistuksen kertaamisen asianomaisten henkilöiden 

kanssa. 

 

Huolimatta siitä, ettei hitsaajilla ollut tietoa telakan laatuohjeista, oli hitsaustoiminta 

putkisolussa tarkasteluhetkellä laadukasta. Tuotantoon tehtiin pistokoe ja kaasunvirtaus, 

lisäaine ja hitsauksen visuaalinen lopputulos olivat asianmukaisia. Tästä huolimatta 

putkituotannon työnjohtajalle koottiin putkiston valmistusta käsittelevät laatuohjeet ja 

WPS:t yhteen kansioon. Välitöntä laatuvaikutusta ohjeiden implementoinnilla tuskin 

saavutetaan ajan myötä kehittyneessä tuotannon laadussa. Työntekijöiden vaihtuvuuden 

ollessa haaste, voidaan perehdytystä jatkossa tehostaa käymällä läpi kyseinen kansio. 

Tämän toimenpiteen jälkeen telakan putkituotannosta ei toivottavasti vastata asiakkaalle, 

luokituslaitoksen edustajalle tai auditoijalle, ettei telakalla ole käytössä WPS:iä. 

 

7.3 Tehtävälistan käyttöönotto alihankinnoissa 

Kappaletavaroiden asennustarkastukset ovat tärkeitä, mutta toimittaessa JOT (Juuri 

oikeaan tarpeeseen) -periaatteella, ne suoritetaan ajallisesti hyvin lähellä tuotteen asennusta 

laivaan, jolloin riski aikatauluvaikutukselle on suuri. Vaikutus aikataululle kasvaa kuvan 

20 tasojen numeroiden mukaan pienimmästä suurimpaan. Nykytilaselvityksessä on todettu, 

ettei tasolla 2 ole mahdollista tarkastaa tuotteiden laatua niiden saapuessa telakan alueelle. 

Tästä syystä laadunvalvonnan kehitystoimet tulee kohdistaa kuvan 20 tasolle 1, jolloin 

laadunvalvontaa parannetaan toimittajan tiloissa kehittämällä telakan hankintatoimintaa. 

 

 

Kuva 20. Alihankittujen tuotteiden havainnointitasot. 
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Hitsattujen tuotteiden osalta tutkittiin toimintamallia, jossa kriittiset tuotteet tarkastetaan 

toimittajalla silmämääräisesti standardin SFS-EN ISO 17637 mukaisesti. Käytäntö toimii 

telakan hankintaosaston käynnistämänä katselmuksena ja laadunvalvontana tuotteen 

vaatimuksille. Tarkastuksen dokumentointiin luotiin liitteen 3 mukainen 

tarkastuspöytäkirja. Laivan kriittiset komponentit tarkistetaan jo tehdaskokeissa, mutta 

tarkastuspöytäkirjaa voidaan vaatia alihankintapajojen valmistaessa vaativia hitsattuja 

rakenteita. Tarkastusraportteja tulee sisällyttää yksi/toimitus. 

 

Liitteen 3 mukaista raporttia testattiin, kun Alihankkijan 1 tuotteessa havaittiin telakalla 

kuvan 21 mukaisia visuaalisesti havaittavia hitsausvirheitä. Kyseessä on putkiston moduuli 

ja riippumatta putkiston käyttötarkoituksesta, on sille asetettu telakan 

varusteluhitsausohjeessa ”vaativa” luokitus, eli SFS-EN ISO 5817 mukainen hitsiluokka C. 

 

 

Kuva 21. Vajaata hitsautumissyvyyttä, reunahaavaa ja roiskeita putkiston moduulissa. 

 

Alihankkija 1:n edustajan mukaan liitteen 3 mukaiset toimenpiteet estävät kuvan 22 

virheet. Tuotteen oli hitsannut uusi työntekijä ilman hitsauspätevyyksiä ja hän ei ollut 

tiennyt hitsauksen laatuvaatimuksia. Tarkastusraportin kohta ”pätevöitetty hitsaaja” ei 

täyttynyt tuotteen hitsauksessa. Tarkastusraportin kohta ”silmämääräinen tarkastus” olisi 

ohjannut tarkastuksen keskittymään SFS 8145 ja SFS-EN ISO 5817 mukaisiin 

reunaehtoihin, jolloin selkeästi havaittava vajaa hitsautuminen ja roiskeet putkiston 

liittymispinnoissa aiheuttavat korjaustoimenpiteen. 
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Alihankkija 2:n edustajalle lähetettiin tarkasteltavaksi liitteen 3 mukainen tehtävälista, kun 

heidän tuotteessaan havaittiin hitsausvirheitä. Tehtävälistan todettiin soveltuvan 

alihankkijan SFS-EN 1090 mukaiseen toimintaan. Yrityksen edustaja kertoi, että 

hiekkapuhalluksessa esiin tulevia poikkeamia pääsee ajoittain läpi, sillä maalaajat eivät 

raportoi virheistä. Tuotteen terästyön esikäsittelyn vaatimukset ovat standardin SFS 8145 

tasoa 04. Tuotteessa havaittiin roiskeita, sekä kuvan 22 kaltaisia virheitä, joissa liitoskohtaa 

ei ole ympärihitsattu. Nämä virheet näkyvät myös ennen hiekkapuhallusta. 

 

 

Kuva 22. Huomautus tutkajalustan hitsissä. Hitsiä ei ole ympärihitsattu, jolloin virhe 

aiheuttaa maalauksen epäonnistumisen. 

 

Erään työnjohtajan haastattelun perusteella selvisi, ettei korjaustyöhön käytettyä aikaa voi 

valvoa ja on mahdollista, että alihankkijoiden käyttämät korjaustunnit sisällytetään muihin 

töihin. Kiireisessä aikataulussa esivalmisteita ei haluta lähettää takaisin alihankkijan omiin 

tiloihin. Pahimmassa tapauksessa huonon laadun toimittaminen telakalle toimii varmana 

lisätyönä alihankkijalle viivästyttäen muiden töiden aloittamista. Liitteen 3 raportin 

estäessä virheellisen kappaleen lähettämisen telakalle, vältetään parhaassa tapauksessa 

korjaustyö, sekä viallisen tuotteen aiheuttama aikataulupoikkeama. 
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7.4 Asennuslaadun vaikutus varusteluhitsauksille 

Kaapeliläpivienneille tehtiin edellisten laivojen huomautuksista johtuen 

satunnaistarkastuksia diplomityön aikana. Työnjohtajien ohjeistaminen ja pätevät hitsaajat 

mahdollistivat, että läpivientien lämpömuutokset olivat toleranssien sisällä. Ennen 

hitsausta tehdyistä tarkastuksista havaittiin puutteellista asennuslaatua useissa 

läpivienneissä. Ohjeeseen nähden suurimmillaan 13mm yli toleranssin oleva, kuvassa 23 

havaittava ilmarako ei aiheuttanut merkittäviä muutoksia kehyksen leveysmitoille, mutta 

hitsauksen tehokkuus kärsii huomattavasti, eikä railo noudata WPS:n vaatimusta. Huono 

asennuslaatu lisää riskiä myös standardin SFS-EN ISO 5817 C-luokassa kielletyille 

pienahitsin vajaalle hitsaussyvyydelle ja läpivaluneelle hitsille. Läpivientien hitsauksessa 

jouduttiin käyttämään teipattavaa juuritukea ja hitsiainemäärät kasvoivat hitsaajan 

täyttäessä suurta ilmarakoa. Havainnollistavana esimerkkinä käytetään sähkötauluhuoneen 

seinien läpivientejä. Kyseinen alue sisältää useita eri läpivientityyppejä ja alueen seinien 

läpivienneistä kertyy noin 190m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 23. Asennus ennen läpiviennin hitsausta. Nuoli osoittaa kohtaan, jossa ilmarako on 

suurin.  

 

Ilmaraon kasvaessa hitsaaja kasvattaa pienahitsin kateettimittaa saadakseen tiiviin 

lopputuloksen. Kateettimittojen kasvattaminen lisää hitsin teoreettista pinta-alaa. A-mitan 
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ohjearvo valmistajan hitsausohjeessa on 5. Hitsiainemäärä tasakylkisessä pienahitsissä 

ilman kupua lasketaan kaavan mukaan, jossa a kuvaa hitsin a-mittaa: 

 

𝐻𝑖𝑡𝑠𝑖𝑎𝑖𝑛𝑒𝑚ää𝑟ä (
𝑘𝑔

𝑚
) = 0,008 𝑥 𝑎(𝑚𝑚)𝑥 𝑎 (𝑚𝑚)  (2) 

 

Huonon asennuslaadun takia a-mittaa kasvatettaessa hitsiaineen määrä lisääntyy kuvan 24. 

Hitsauspituus on 19 metriä.  

 

 

Kuva 24. Hitsiainemäärän lisääntyminen alueen 32 läpivienneissä a-mitan kasvaessa. 

 

Epätasainen leikkausjälki ei mahdollista tarkkaa laskelmaa huonon laadun tuomasta 

lisätyömäärästä. Ohjeeseen nähden esimerkiksi kaksinkertaisen a-mitan hitsaaminen 

korottaa hitsiainemäärän 15,3 kg: aan. Lisää hitsiainetta tulee siis 11,5 kg valitulla 

tarkastelualueella. Kohteeseen soveltuvan WPS:n mukaan langansyöttönopeudeksi on 

annettu 8-10m/min, jolloin kuvan 25 perusteella hitsiaineentuotto metallitäytelangalla on 

noin 4kg/h. Kaariaika lisääntyy näillä parametreilla noin 3 tuntia. MIG/MAG-hitsauksen 

kaariaikasuhde kertoo kaariajan suhteen todelliseen käytettyyn työaikaan. Kanadassa 

tehdyn, 713 yritystä sisältävän selvityksen mukaan kaariaikasuhde MIG/MAG-

hitsauksessa on keskimäärin 14,8 % (Lukkari 2007, s. 7).  
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Kuva 25. Hitsiaineentuoton, langansyötön ja lankatyypin suhde (Lukkari 2007, s. 5). 

 

Huonon asennuslaadun aiheuttama työkustannusten kasvu (KT) voidaan laskea kaavalla 3, 

kun on selvitetty hitsiainemäärän lisääntyminen (M=11,5kg), hitsiaineen tuotto (T=4kg/h), 

kaariaikasuhde (e=0,148) ja työtunnin hinta (HT): 

𝐾𝑇 =
𝑀

𝑇
∗

1

𝑒
∗  𝐻𝑇   (3) 

 

Työtunnin hinta jätetään tarkastelun ulkopuolelle, jolloin saadaan arvioksi alueen 31 

seinien läpivientien hitsausajan lisääntymiseksi noin 20 tuntia, mikäli huonosta 

asennuslaadusta johtuen hitsin a-mittaa kasvatetaan 5 mm. 

 

Japanilaisen KOIKE-yhtiön kuvan 26 kaltainen Handy Auto Plus on motorisoitu työkalu 

käsin suoritettavaan polttoleikkaukseen. Laite vähentää inhimillisen virheen mahdollisuutta 

leikkaustapahtumassa pitäen leikkausnopeuden ja -etäisyyden vakiona. Laitteen varusteilla 

voi myös määritellä halutun kaaren, leikkauslinjan ja viisteen. Varustukseen kuuluu 

(KOIKE-Europe 2016): 

 apupyörä 

 keskusyksikkö 

 kuljetuslaatikko 

 viisteleikkauspyörä 

 aukonleikkausvarustus 

 manuaalinen ohjausvarsi 

 lisälaite pienille ympyröille 
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Kuva 26. Handy Auto Plus lineaarinen ja kaareva leikkaus (KOIKE-Europe 2016). 

 

Handy Auto laitteen hinta on 1050€ ja Handy Auto plus maksaa 1450€ (Machinery 2016). 

Hitsaustekniikka 5/2007-lehdessä on esitetty hitsaajan työkustannukseksi 25€/h (Vaidya & 

McCartney 2007, s. 10). Tällä kustannuksella laskettuna laitteen pitäisi säästää 

hitsausaikaa 58-42h/ laitteen käyttöikä. Hitsiaineentuoton ollessa 4kg/h ja kaariaikasuhteen 

0,148, saadaan laitteen hitsiainemäärän säästötavoitteeksi 24–34,5 kg. Laitteella saadaan 

aikaan vakaan leikkausprosessin ansiosta parempaa asennuslaatua ja kustannussäästöjä 

lyhyemmän hitsausajan kautta. 

 

Muiden työn kritisointi on helppoa, mutta sen suorittaminen jalostavasti ja parempaan 

laatuun motivoiden vaatii tapauskohtaista käsittelyä. Eri työvaiheiden rajapinnoissa 

laatuhavaintoja voidaan perustella seuraavan vaiheen työntekijöiden havainnoilla, jolloin 

ohjeiden mukaisen toiminnan hyödyt konkretisoituvat. Virhetilanteissa havaitut 

toimintamallit tulee viestiä kaikille työvaiheeseen liittyville toiminnoille, jolloin 

saavutetaan jatkuvaa kokonaisoptimointia. Telakan ohjeistuksissa mainittu sisäinen 

asiakkuus ei tällä hetkellä toteudu läpivientien asennuksissa. Pahimmassa tilanteessa 

urakalla tehty alihankkija A:n huonolaatuinen asennustyö aiheuttaa lisääntyvät 

tuntikustannukset Alihankkija B:n hitsaajan ollessa tuntitöissä. Laatuparannuksia on 

haastava implementoida käytäntöön, mikäli alihankintayrityksen vastuulla on vain 

asennustyö. Tuottavuuden kasvulla laatuparannuksia voidaan perustella alihankkijoille 

parhaiten tilanteissa, joissa saman alihankkijan työntekijät suorittavat kohteen asennuksen 

ja hitsauksen. Näissä tapauksissa laadun ja tuottavuuden parantaminen kasvattaa 

alihankintayrityksenkin voittoja ja mainetta laadukkaana toimijana.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSTARPEET 

 

 

Varusteluhitsauksen laatuun voidaan vaikuttaa SFS-EN ISO 3834 keinoin. Helsingin 

telakalla on auditoitu hitsauksen laatujärjestelmä, jonka ohjeiden tehokkaammalla 

implementoinnilla voidaan parantaa toiminnan ja tuotteiden laatua. 

Varusteluhitsaustuotanto on verkosto, joka reagoi saatuihin konkreettisiin huomautuksiin 

ohjeistamalla ja valvomalla toimintaa. Esimerkiksi kaapeliläpivienneistä saatu selkeä 

huomautus, työn ohjeistaminen ja töiden aktiivinen valvonta johtivat hyvään 

lopputulokseen tarkasteltaessa hitsauksen vaikutuksia läpivientikehyksien 

mittatarkkuuteen. Toimintaa valvovat hitsaajat, telakan työnjohtajat, luokituslaitoksien 

edustajat ja laivoja tilaavat asiakkaat. Lisäksi kolmannen osapuolen asiantuntijat 

suorittavat NDT-tarkastuksia telakan määrittelemissä, tilaajan ja luokituslaitoksen 

hyväksymissä kohteissa. 

 

Telakka-alueella tapahtuva varusteluhitsaus on käsinhitsausta. Käsinhitsaus mahdollistaa 

useita suoritustekniikasta johtuvia virheitä. Erityisesti hitsaukseen räätälöityjä 

laadunvalvontajärjestelmiä ei nähdä tarpeellisiksi telakalla, sillä järjestelmät seuraavat 

usein virtaa ja jännitettä sekä hitsauspätevyyksiä. Esimerkiksi lämmöntuonti, kaasunvirtaus 

ja kaaren suuntaus jäävät hitsaajan vastuulle. Hitsauslaitevalmistajien omien digitaalisten 

järjestelmien kokonaisvaltainen hyödyntäminen ei myöskään onnistu alihankintaverkoston 

käyttäessä useiden eri valmistajien hitsauslaitteita. 

 

Tietojärjestelmiä hyödynnetään varustelutuotannon laadunvalvonnassa. Tilaajan ja 

luokituslaitoksen tuotanto- ja suunnitteluhuomautukset kirjataan Jira 

tehtävienhallintajärjestelmään ja niiden vaikutusta kustannuksiin arvioidaan. Sisäisiä 

korjaushuomioita tehdään tuotannossa jatkuvasti. Sisäisten huomioiden osalta 

huomautukset eivät päädy laatuosastolle, jolloin laadunvalvontatoimien kehittäminen ei 

välttämättä keskity oleellisiin tuotannon ongelmiin ja laatukustannukset jäävät näiltä osin 

piileviksi. 

 

Mikäli omasta hitsauslaadusta halutaan jatkossa saada selkeämpi kokonaiskuva 

laadunkehityksen tueksi, tulee tuotantotietoa kerätä järjestelmällisemmin. Diplomityössä 
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mukaan toimintaan lisättiin laadunvalvojan tuotantotarkastukset, joissa kerättiin 

mobiililaitteella tuotantotietoa analysoitavaksi. Myös työnjohtajilta kerättiin tarkempaa 

tuotantotietoa normaalitoimintaan kuuluvissa valmiustarkastuksissa. Mobiililaitteita 

käytetään telakalla jo esimerkiksi valokuvien ottamiseen ja sähköpostin lähettämiseen. 

Suurien piirustusten tarkastelu on havaittu rakennusteollisuudessa erääksi tablet-laitteiden 

tärkeimmistä ominaisuuksista. Työn aikana testattiin tablet-laitteen hyödyntämistä 

tarkastuksissa teknisiä piirustuksia laitteelta tarkastellen ja huomiot piirustuksiin kirjaten. 

Rakennusteollisuudessa hyväksi havaittu PlanGrid-sovellus herätti konevarustelun 

työnjohtajissa kiinnostusta. Sovellus helpottaa työskentelyä, kun tekniseen piirustukseen 

saa liitettyä valokuvan ja merkinnät työtehtävästä riippumatta. Paperiset kuvat ovat silti 

vielä nopea ja halpa vaihtoehto, kun tieto halutaan jättää laivassa työskentelevälle 

työntekijälle. 

 

Tablet-laitteiden hyödyntäminen tuotantotiedon keräämisessä on mahdollista, mutta 

jokaiselle työnjohtajalle hankittuna niiden hyötyjä ja käytettävyyttä pitäisi pystyä 

perustelemaan pidemmän kokeilun kautta, jossa valituille työnjohtajille hankitaan laitteet 

koekäyttöön. Muita kuin laadunvalvonnan hyötyjä ovat esimerkiksi paperittoman 

toiminnan tehokkuusvaikutukset ja työturvallisuus. Suuria kuvia ei tarvitse kantaa laivassa 

mukana, jolloin taskuun mahtuva laite jättää molemmat kädet vapaaksi. Tällä hetkellä 

tuotantotiedon kirjaaminen onnistuu myös tietokoneella tarkastuksen jälkeen, joten tablet-

laite ei ole välttämätön tuotantotiedon tuottamisessa. 

 

Nykytilaselvityksessä ja satunnaistarkastuksissa kerätty laatutieto on mahdollistanut 

konkreettisia kehitysehdotuksia laadunvalvontaan. Liitteessä 4 on koottu taulukkoon 

diplomityön aikana havaitut ongelmat ja niiden ratkaisuehdotukset. PlanGrid mahdollistaa 

mobiililaitteen käyttämisen yhteydettömässä tilassa, joka on tärkeä ominaisuus 

käytettäessä tablet-laitetta rakenteilla olevan laivan sisällä. Ohjelmisto sisältää kuitenkin 

samoja toimintoja, kuin Jira-tehtävänhallinta. Tuotantohuomautuksia kirjataan Jira-

järjestelmään, joten niiden kirjaaminen PlanGrid-sovellukseen voi sekoittaa toimintaa 

esimerkiksi laatukustannuksia laskettaessa. Mikäli tuotantotiedon kerääminen aloitetaan 

PlanGrid-ohjelmistolla, on tuotantohuomautukset siirrettävä vielä Jira-ohjelmiston 

huomautushallintaan. Tuotantotietoa keräämällä havaittiin puutteita asennuslaadussa, 

alihankittujen tuotteiden tarkastuksissa, sekä laatujärjestelmän ohjeiden noudattamisessa. 
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Puutteellista asennuslaatua havaittiin läpivienneissä ja putkihitsauksissa. Asennuslaatua 

kehittämällä saadaan tehostettua hitsaustoimintaa ja vältetään suuren ilmaraon aiheuttamia 

virheitä. Tällä hetkellä asentamisessa säästetty aika aiheuttaa pidentyneen hitsausajan, kun 

hitsaaja täyttää tarpeettoman suuria ilmarakoja. Rakenteilla olevassa laivassa on havaittu 

ohjeidenmukaisia ja ohjeista poikkeavia polttoleikkauksia. Hyvät menettelytavat tulee 

dokumentoida ja valvoa niiden käyttöä. Käsin kuljettamisesta aiheutuvaa huonoa laatua 

voidaan parantaa prosessien mekanisoinnilla. Kevytmekanisoitu polttoleikkauspää poistaa 

inhimillisiä virheitä pitämällä kuljetusnopeuden, suutinetäisyyden ja leikkaussuunnan 

vakiona.  

 

Telakan laatudokumentit ovat saatavissa dokumenttienhallintajärjestelmästä. 

Laatudokumenttien implementointia voidaan tehostaa käsittelemällä dokumentteja 

tuotannon virheiden ilmaantuessa. Virhetilanteiden juurisyitä selvitettäessä voidaan 

korostaa telakan laatuohjeiden sisältämiä tietoja, etsien ratkaisuja syntyneisiin poikkeamiin 

ohjeiden kautta ja perehdyttäen henkilöstöä ohjeiden mukaiseen toimintaan. Telakan 

käytössä olevia laatuohjeita tulee käydä läpi niiltä osin, kun henkilöstöä on vaihtunut 

tehtävissä. Työn aikana käytiin hitsaukseen liittyvien laatuohjeiden mukaisia 

tehtävänkuvauksia läpi henkilöstön kanssa ja muutamissa tilanteissa se oli ensimmäinen 

kerta, kun he näkivät kyseisen ohjeen. 

 

Alihankittujen tuotteiden valvontaan luotiin tehtävälista, jonka avulla kehitetään 

kappaletavaratoimitusten laatua. Tehtävälistassa viitataan tarkoituksellisesti telakan 

ohjeisiin. Alihankkija havaitsee listaa täyttäessään, mikäli telakan ostajat eivät ole 

toimittaneet tarvittavia dokumentteja. Pienempien SFS-EN ISO 3834 sertifioimattomien 

alihankkijoiden osalta voidaan varmistaa standardin tärkeimpiä käytäntöjä lattiatason 

toiminnassa ilman raskasta auditointiprosessia. Hieman kokeneempien alihankkijoiden 

osalta selkeällä tehtävälistalla tavoitellaan laatuasioiden näkyvyyttä arkipäiväisessä 

toiminnassa. Alihankkijoiden mukaan havaittuja virheitä olisi havaittu listan mukaisella 

tarkastuksella, mutta inhimillisen virheen riski säilyy toiminnassa. 

 

Teoriaosuudessa esitettyjen hyväksymisrajojen ja toimintamallien eroja voidaan osittain 

selittää varusteluhitsauksen monimuotoisuudella. Vähemmän vaativissa kohteissa tilaaja 

tai luokituslaitos eivät aina ole kiinnostuneet SFS-EN ISO 5817 mukaisesta 
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hitsiluokkalaadusta. Ohjeiden mukaan ”luokattomat” hitsit voitaisiin vaatia korjattavaksi, 

mutta sisäinen tarkastus tietää kokemuksen perusteella laadun kelpaavan tilaajalle ja 

korjaustoimenpiteitä ei nähdä kannattaviksi. Tarkastajan vaihtuessa saatetaankin taas 

siirtyä toimimaan kirjaimellisesti ohjeen mukaan, jolloin lopputuloksena on korjauksia 

hitseihin ja maalauksiin. 

 

Poikkeamia laatuohjeiden mukaisessa toiminnassa selittää myös epäselvyydet vastuissa. 

Jatkossa selkeän tuotantotiedon avulla tehty juurisyyanalyysi ohjaa palautteen 

organisaatiorakenteen mukaiselle henkilölle. Pätevöitetyn hitsaushenkilön antama ohjeistus 

virheisiin johtaneista tekijöistä ja keinoista niiden estämiseen tuo lisäarvoa työnjohtajalle ja 

varusteluhitsaajalle, jolloin hitsaustoiminta kehittyy pienin askelin. 

 

8.1 Jatkokehityskohteet 

Kevytmekanisoinnin mahdollisuuksia tulee tutkia laajemmin esimerkiksi 

putkistohitsauksissa. Telakalla on aikaisemmin hitsattu TIG-orbitaalilla CuNiFer-putkia 

onnistuneesti. Kokemuksien mukaan kuitenkin olosuhteet ja putkistojen epäsymmetrisyys 

häiritsivät orbitaalihitsausta. Telakalla on käytettävissä myös pyörityspöytiä, mutta 

hitsaajat eivät niitä toistaiseksi käytä. Syitä alhaiseen mekanisointiasteeseen voisi selvittää 

haastattelututkimuksella. 

 

Nykytilaselvityksessä havaittiin poikkeamia hitsauspuikkojen varastoinnissa. Tämän työn 

jatkona voidaan tutkia puikkohitsauksen korvaamista esimerkiksi MAG-

täytelankahitsauksella. MAG-täytelankahitsauksen hitsiaineentuotto on puikkohitsausta 

suurempi. Puikkohitsaus on kalliimpaa hitsauspuikkojen alhaisen hyötyluvun ja korkean 

ostohinnan vuoksi (Lukkari 2011, s. 4). Varusteluhitsauksissa puikkohitsauksen käyttöä 

puoltaa prosessin toimivuus kaikissa olosuhteissa, hyvä ulottuvuus ja helposti siirrettävät 

laitteet (Lukkari 2002, s. 91). Osa alihankkijoista hitsaa telakan henkilöstön mukaan 

paremmin puikolla, kuin MIG/MAG-laitteilla, joten tämäkin asia tulee ottaa huomioon 

kartoitettaessa puikkohitsauksen vähentämistä varustelutöissä. 

 

Työssä keskityttiin tuotantoon, mutta jatkossa tulee tutkia myös suunnittelun ja hankinnan 

vaikutusta lopulliseen hitsauslaatuun. Tuotannossa havaittiin tämän työn aikana kohteita, 

joissa varustelu on niin ahtaassa tilassa, että hitsaaminen on mahdotonta oikeassa 
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hitsauspolttimen asennossa. Kirjallisuuden mukaan hitsatun rakenteen suunnittelija 

määrittää 70–80 % hitsauskustannuksista (Lukkari 2011, s. 7). On myös mahdollista, että 

vakioituneet menetelmät telakan henkilöstön toiminnassa eivät päädy hankinnan 

toimittamien kuvien ja ohjeistusten mukana alihankkijoille, jolloin lopputuloksena on 

viallisia tuotteita ja korjaustöitä.  Tätäkin ongelmaa tulee jatkossa kartoittaa ja vakioida 

hankinnan käyttämiä alihankkijan ohjeistusmenetelmiä.  
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9 YHTEENVETO 

 

 

Tätä diplomityötä ovat tukeneet havainnot varusteluhitsauksen laatupoikkeamista, 

innovaatioehdotukset tablet-laitteen hyödyntämisestä laadunvalvonnassa, sekä tarve 

valmistua Diplomi-insinööriksi.  

 

Aiheeseen tutustuminen aloitettiin perehtymällä hitsauksen laadunvalvonnan teoriaan, 

telakan auditoituun laatujärjestelmään, sekä rakennusalalla tutkittuihin tablet-laitteen 

hyödyntämismahdollisuuksiin. Hitsauksen laadunvalvonnan teoriat ja yrityksen laatuohjeet 

todettiin yhteneviksi. Nykytilaselvityksessä havaittiin kuitenkin ongelmia laatuohjeiden 

implementoinnissa, jolloin päätettiin kehittää keinoja käytännön toiminnan ja ohjeistuksen 

yhtenäistämiseen. 

 

Tabletin hyödyntämistä tutkittiin valmiustarkastusraporttien digitoinnin kautta. 

Nykytilaselvityksessä huomattiin, ettei raportteihin päädy kaikki hitsaushuomautukset, 

jolloin tablet-laitteen ominaisuudet selkeän tuotantotiedon tuottamisessa tulivat 

vaihtoehdoksi. Tärkeimpänä tässä työssä tehtynä havaintona ovat informaatiokatkokset 

tuotantotiedon ja laatuosaston välillä, sekä hitsauskoordinoinnin ja varustelutuotannon 

välillä. Kerätyn tuotantotiedon perusteella tehdyt kehitysehdotukset ovat opiskelijan 

tuotoksia, joita ei laajamittaisesti voi testata diplomityöhön varattuna ajankohtana. Näiden 

kehitysehdotuksien toimeenpanoa jatketaan kuitenkin diplomityön jälkeen. 

 

Tavoitteena oli tutkia, onko telakalla puutteita ISO 3834 mukaisessa toiminnassa ja 

selvittää digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksia varusteluhitsauksen 

laadunvalvonnassa. Hitsauksen laatujärjestelmän noudattamisessa havaittiin epäkohtia, 

joihin esitettiin ratkaisumalleja. Hitsauslaitevalmistajien digitalisointiratkaisuja ei nähty 

tarpeellisiksi laajassa käsin hitsaavassa verkostossa. Telakan käyttämät tehtävän- ja 

dokumenttienhallintaohjelmistot toimivat selainpohjaisena internetissä, jolloin niiden 

hyödyntäminen ei onnistu esimerkiksi laivan tankeissa. Yhteydettömässä tilassa toimivia 

sovelluksilla voidaan kuitenkin hyödyntää esimerkiksi teknisten piirustusten tarkasteluun 

ja tuotantotiedon kirjaamiseen. Online-synkronointi voidaan suorittaa tarkastuksen jälkeen.  
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Liite I,1 

 

Hitsausinsinöörin haastattelukysymykset: SFS-EN ISO 3834 soveltaminen Helsingin 

telakalla. 

 

Haastattelukysymykset valikoitu yleisesti havaituista ongelmakohdista hitsauksen 

laadunvarmistuksessa yritysten käyttäessä ISO 3834 standardia (Toikka, P., 2008, s.15-18) 

 

1. Katselmuksien dokumentointi 

- Miten katselmus suoritetaan varusteluhitsauksen osalta? 

- Dokumentoidaanko katselmus? 

 

2. Alihankinta 

- Onko hitsattavien tuotteiden alihankintaan ohje? 

- Valmistuspiirustuksien nykytila? 

- Onko tilastoa eri alihankkijoiden suoriutumisesta? 

 

3. Hitsauksen organisaatiorakenne  

- Toimenkuvat ja käskytyssuhteet, onko yrityksellä selkeä organisaatio- ja 

vastuukaavio hitsaushenkilöstöstä? 

- Onko hitsauskoordinoijan tehtävät ja SFS-EN ISO 14731: Hitsauksen 

koordinointi, tehtävät ja vastuut hallussa? 

 

4. Hitsaajien pätevyydet 

- Pienahitsauksen pätevöittäminen? 

- Nimetty hitsauskoordinoija ja hänen vastuut? 

 

5. Tarkastajien pätevyydet 

- EN ISO 9712 mukaisille tarkastajille (eli muut kun VT) näkötesti ja sen 

dokumentointi? 

 

  



 

 

Liite I,2 

 

6. Tuotantosuunnitelma 

- viittaus asianmukaisiin hitsausohjeisiin ja muihin hitsaukseen liittyvien 

prosessien ohjeisiin 

- tarkastuksen ja testauksen erittely sekä riippumattoman tarkastus osapuolen 

rooli 

- ympäristöolosuhteet (esim. suojaus tuulta ja sadetta vastaan) 

- pätevöitettyjen henkilöiden sijoittelu asianomaisiin työtehtäviin 

- Miten tuotantosuunnitelma otetaan huomioon varustelussa? 

 

7. WPS ja niiden hyväksyntä 

- Onko tarvetta WPS päivitykselle? 

- Voidaanko varmistua hitsausohjeiden oikeasta käytöstä? 

- Onko silloitushitsaukselle oma ohje? 

 

8. Lisäaineiden käsittely 

- Ohjeistus ja sen noudattaminen? 

- Puikkojen palauttaminen lämpökaappiin, mikäli ollut 4-8h puikkosäilössä? 

 

9.  Perusaineen varastointi 

- Toimitusvalvonta vastaa toimituksen sisällöstä ja aikataulusta, sekä informoi 

toimituksen saapumisen ja sijainnin? 

 

10. Tarkastus ja testaus 

- Tekeekö hitsaaja ja koordinoija hitsauksia edeltäviä tarkastuksia? 

- Tehdäänkö hitsauksen aikaisia tarkastuksia?  

- Onko tuotantosuunnitelmassa määritelty tarvittavat tuotetarkastukset? 

 

11. Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet 

- Järjestelmä poikkeamien seurantaan, poikkeamien raportoija ja käsittelijä? 

- Poikkeamien dokumentointi (virhetyypit tulisi analysoida ja tämän jälkeen 

kehittää ehkäisevät toimenpiteet)? 
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12. Mittaus-, tarkastus ja testauslaitteiden kalibrointi ja kelpuutus 

- Mitä kalibrointia vaativia mittalaitteita käytössä ja miten kalibroidaan? 

 

13. Tunnistettavuus ja jäljitettävyys, sekä laatuasiakirjat 

- Asiakirjat tunnistettavuuden ja jäljitettävyyden varalle?  



 

 

 Liite II 

 

Varustehitsaukset telakalla, nykytilakysely vähemmän vaativien kohteiden hitsaajille.   

 

 

  



 

 

Liite III 

 

Tehtävälista kappaletavaroita toimittaville alihankkijoille.  

 

 

  



 

 

Liite IV 

 

Ratkaisut havaittuihin ongelmiin. 

 

 


