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Painelaitteet ja kemikaaliputkistot ovat yleisiä varsinkin kemian alan yrityksissä. Omista-

jan ja haltijan on tiedettävä niihin liittyvä lainsäädäntö, ja osattava soveltaa niitä käytän-

töön.   

 

Työssä on selvitetty painelaitteisiin ja kemikaaliputkistoihin liittyvän lainsäädännön olen-

naisin sisältö. Nykyisin painelaitteiden määräaikaistarkastuksia voidaan korvata painelait-

teen seurannalla ja kunnonvalvontajärjestelmällä. Mitä se käytännössä tarkoittaa, ja onko 

Suomessa mahdollisuutta kuinka laajasti hyödynnetty? On tärkeää tuntea painelaitteiden ja 

kemikaaliputkistojen vikaantumismekanismit ja kunnonvalvontamenetelmät, jotta yritys 

voi luoda omaan toimintaympäristöön soveltuvan kunnonvalvontajärjestelmän tai paine-

laitteiden seurannan. On pyrittävä siihen, että ongelmat havaitaan, ennen kuin vaurio syn-

tyy. Kunnonvalvontajärjestelmän luomiseen ja ylläpitoon voidaan hyödyntää painelaittei-

den riskiperusteiseen kunnossapitoon ja tarkastukseen tarkoitettua menettelyä. Työssä on 

tarkemmin käyty läpi menettelyn sisältö. 

 

Kustannustehokkuus ja tuotantolaitteiden käytettävyys ovat nousseet tärkeiksi osa-alueiksi 

kilpailukyvyn takaamiseksi. Painelaitteiden tarkastuksista ja muista painelaitteisiin ja ke-

mikaaliputkistoihin liittyvistä ennakkohuolloista syntyvät kustannukset ovat merkittäviä. 

Näihin kohdistuvia kustannussäästöjä voidaan saavuttaa monin keinoin huonontamatta 

kuitenkaan turvallisuutta. Työssä on selvitetty kohdeyrityksen painelaitteet ja kemikaali-

putkistot. Lisäksi on käyty läpi nykyinen tarkastusjaksotus, keskeisimmät viat ja tarkastuk-

siin liittyvää kustannushistoriaa.  

 

Lopputuloksena on syntynyt esiselvitys ja kemikaaliputkistojen hankkimista helpottavaa 

tietoa. Esiselvityksen avulla kohdeyritys voi yhdessä kunnossapitoyrityksen kanssa laatia 

strategian painelaitteiden kunnossapidolle ja tarkastuksille. Merkittäviä kustannussäästöjä 

on saavutettavissa ehdotetuilla jatkotoimenpiteillä, vaikka päädyttäisiin edelleen painelait-

teiden tarkastuksien osalta noudattamaan olemassa olevaa käytäntöä. 
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Pressure equipment and chemical pipelines are quite popular especially in the chemical 

industry. Both the owner and the occupier have to know the legislation of pressure 

equipment and chemical pipelines and adapt these into practice. In this work has been 

looked into the basic content of legislation of the pressure equipment and chemical 

pipelines. Nowadays it is possible to replace the legal periodic inspections by pressure 

monitoring and condition control system. What does this mean in practice and how widely 

is this possibility used in Finland. It is very important to know the malfunction methods of 

the pressure equipment and the chemical pipelines, so company can create the best solution 

for condition control system and follow-up of the pressure equipment to their own 

operational environment. The target is to find the problems before the damage appears. 

Risk based maintenance and inspection procedures can be utilized in creating and 

maintaining the condition control system. In this work has been examined more closely the 

content of the procedure.  

 

Cost efficiency and the usability of the production equipment have come up as one of the 

most important fields to guarantee competitiveness. Inspections and other pre maintenance 

works of the pressure equipment and chemical pipelines involve remarkable costs. There 

are many ways to reach cost savings without to undermining the safety. In this work has 

been found out the focus company’s pressure equipment and chemical pipelines. It has also 

looked into present periodic inspections, main faults coming up in inspections and the costs 

of inspections. 

 

As a final result it came out the preliminary plan and information to make preparations for 

chemical pipelines. The focus company is capable of making decisions with the 

maintenance company about the strategy of maintenance and inspection of the pressure 

equipment. It is possible to reach remarkable cost saving using proposed follow-up actions 

without having to change existing periodic inspections.  
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SYMBOLILUETTELO 

 

bar Putkistossa tai laitteessa vallitseva paine 

bar∙L  Putkiston tai laitteen paine kertaa sisällön tilavuus 

Dputken ulkohalkaisija Putken ulkohalkaisija 

M€ Miljoonaa euroa 

MW Teho, megawatti 

N/mm
2 

Puristus-, veto-, taivutus- ja leikkausjännitys 

pH Happamuus 

T Lämpötila °C 

Tsisältö Sisällön lämpötila °C 

V Tilavuus 

Vkaasu Kaasun tilavuus 

Vpienin sallittu nestetilavuus Pienin sallittu nestetilavuus 

Vsisä Sisäpuolinen tilavuus 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



KÄYTETYT LYHENTEET 

 

A Valmistuksen sisäinen tarkastus  

Al-Cu Alumiini-kupari 

Al-Si Alumiini-pii 

Al-Zn-Mg Alumiini-sinkki-magnesium 

A1 Valmistuksen sisäinen tarkastus ja loppuarvioinnin valvonta 

B + C1 EY-tyyppitarkastus ja tyypinmukaisuus 

B + D EY-tyyppitarkastus ja tuotannon laadunvarmistus 

B + E EY-tyyppitarkastus ja tuotteiden laadunvarmistus 

B + F EY-tyyppitarkastus ja tuotekohtainen todennus 

B1 + D EY-suunnitelmatarkastus ja tuotannon laadunvarmistus 

B1 + F EY-suunnitelmatarkastus ja tuotekohtainen todennus 

CaCl2 Kalsiumkloridi 

Co-60 Radionuklidi koboltti 

DN Putkiston nimellissuuruus 

D1 Tuotannon laadunvarmistus 

ET Pyörrevirtatarkastus 

E1 Tuotteiden laadunvarmistus 

G Yksikkökohtainen EY-todennus 

H Täydellinen laadunvarmistus 

HCl Suolahappo 

H1 Täydellinen laadunvarmistus ja suunnitelmatarkastus sekä loppuarvi-

oinnin erityisvalvonta 

 



Ir-192 Radionuklidi iridium 

KOH Kaliumhydroksidi 

LiOH Litiumhydroksidi 

MgCl2 Magnesiumkloridi 

MT Magneettijauhetarkastus 

NaCl Natriumkloridi 

NaOH Natriumhydroksidi 

PS Suurin sallittu käyttöpaine 

RBMI Risk Based Maintenance and Inspection 

RT Radiografinen tarkastus (yleisimmin röntgenkuvaus) 

PT Tunkeumanestetarkastus 

TUKES Turvatekniikan keskus 

UT Ultraäänitarkastus 

VT Visuaalinen eli silmämääräinen tarkastus 
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1. JOHDANTO  

1.1 Taustaa ja lähtökohdat 

Painelaitteiden ja kemikaaliputkistojen tuntemus on tärkeä osa-alue prosessiteollisuudessa. 

Omistajalla ja haltijalla on monia velvoitteita, ja velvoitteiden täyttämistä helpottaa, kun 

tunnetaan lainsäädäntö hyvin ja sitä osataan soveltaa käytäntöön. Painelaitteen omistajan 

tai haltijan on nimettävä painelaitteiden käytönvalvoja, ja mikäli yritys harjoittaa vaarallis-

ten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia, on nimettävä kemikaalien 

käytönvalvoja.  

Lainsäädännön soveltaminen käytäntöön ei aina ole yksinkertaista, koska toisaalta on 

huomioitava painelaitelainsäädäntö ja toisaalta kemikaalilainsäädäntö. Lainsäädäntöä on 

muutettu siihen suuntaan, että vastuuta on mahdollista yhä enemmän siirtää omistajalle ja 

haltijalle. Vastuun siirtämisen myötä annetaan myös mahdollisuuksia kehittää tarkastus-

toimintaa käyttäjäystävällisemmäksi ja tuotantotilanteen paremmin huomioivaksi. 

Työn aloitusvaiheessa Puhoksen teollisuusalueella oli toiminnassa kolme teollisuusyritystä. 

Tutkimustyön loppuvaiheessa yksi yrityksistä meni konkurssiin, mutta tutkimustyö tehtiin 

alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, ja konkurssin vaikutukset otettiin tietyiltä osin 

huomioon. Kaikki kolme yritystä ovat olleet riippuvaisia yhden yrityksen omistamasta 

lämpökeskuksesta. Jokainen yritys on saanut lämpökeskukselta jossakin muodossa proses-

si- ja lämpöenergiaa. Kohdeyrityksellä on lämpökeskuksen lisäksi omia prosesseja, joista 

jotkin vaikuttavat myös lämpökeskuksen toimintaan. Yleensä kun lämpökeskuksella tai 

lämpökeskukseen vaikuttavissa laitteissa tai prosesseissa on ollut ongelmia, niin yritykset 

ovat kärsineet tuotantokatkoksia. Painelaitteita ja painelaitteisiin liittyviä putkistoja on 

myös muissa prosesseissa ja tuotantokatkoksia esiintyy aina, kun painelaitteille ja  

-putkistolle tehdään määräaikaistarkastuksia. 

Kohdeyrityksen painelaitteiden määräaikaistarkastukset on tehty lakisääteisen määräaikais-

tarkastusjaksotuksen mukaisesti. Ulkoistetun kunnossapidon myötä raportointi on tarken-

tunut, ja raportoinnin avulla pystytään kehitystä kohdentamaan yritysten strategioiden mu-

kaan. Lähivuosina kustannustehokkuus ja tuotantolaitteiden käytettävyys ovat nousseet 

tärkeiksi osa-alueiksi kilpailukyvyn takaamiseksi.  
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Lisäksi turvallisuus varsinkin kemian alan yrityksissä on yhä tärkeämpää. Kohdeyritys on 

amerikkalaisomistuksessa ja tunnetusti turvallisuuskulttuuri on vahva. Turvallisuusasiat 

ovat lisänneet yrityksen omaa kunnonvalvontaa ja tarkastuksia lakisääteisten painelaite- ja 

kemikaaliputkistotarkastusten lisäksi. Kunnossapito- ja tuotantohävikkikustannusten mi-

nimoimiseksi on osattava kohdentaa tarkastukset tuotannon kannalta oikein. Jos ja kun 

tuotanto on pysäytettävä, niin samaan seisokkiin on pyrittävä kohdentamaan kaikki tarpeel-

liset tarkastukset ja kunnonvalvontatoimenpiteet.  

Kunnossapito- ja kohdeyrityksen kehitysajatukset ovat nostaneet esille painelaitteiden ja 

kemikaaliputkistojen rakennuttamisen, kunnonvalvonnan ja tarkastukset. Kaikki osa-alueet 

ovat tärkeitä, ja varsinkin painelaitteiden kunnossapito ja tarkastukset ovat kustannuksil-

taan merkittäviä painelaitteiden määrän takia. Nykymääräysten mukaan myös rekisteröi-

tyyn painelaitteeseen liittyvät putkistot on tiettyjen edellytysten täyttyessä tarkastettava 

painelaitetarkastuksen yhteydessä. 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 

Tuotevalikoiman lisääntyminen ja prosessien kehitys ovat vaatineet uusien tuotantolaittei-

den hankintaa ja muutoksia olemassa oleviin prosesseihin ja laitteisiin. Usein uudet laitteet 

ovat olleet painelaitteita. Painelaitteiden tarkastuksen ajankohta on perustunut ensimmäi-

seen määräaikaistarkastukseen eli käyttöönottotarkastukseen. Jos samassa prosessissa on 

useampi painelaite ja tarkastukset jaksottuu eri vuosille, niin ymmärrettävää on, että haluja 

tarkastuksien kehittämiseen on. Kohde- ja kunnossapitoyrityksen yhteisten intressien pe-

rusteella päädyttiin selvittämään tarkemmin, mitä vaihtoehtoja ja keinoja on olemassa pai-

nelaitteiden lakisääteisten tarkastusten korvaamiseksi tai jaksotuksen muuttamiseksi, ja 

onko jollakin yrityksellä kokemusta ja tuloksia jo olemassa? Lisäksi halutaan selvittää, 

tehdäänkö miten paljon päällekkäistä työtä lakisääteisten tarkastusten ja muiden ennakko-

huoltojen jaksotuksen yhteensopimattomuuden takia? Voitaisiinko jopa muilla ennakko-

huolloilla osin korvata lakisääteisiä tarkastuksia ja siten hyödyntää omaa kunnonvalvon-

taa? Prosessien muuttuessa tarvitaan rakennuttaa uusia putkistoja ja muuttaa entisiä. Put-

kistojen rakennuttamisessa on huomioitava sekä painelaite- että kemikaalisäännökset. 
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Tässä työssä on ollut tavoitteena tehdä esiselvitys, jonka perusteella kohde- ja kunnossapi-

toyritys voivat tehdä päätöksen tulevaisuuden strategiasta painelaitteiden tarkastusten suh-

teen. Lisäksi tavoitteena on ollut selkeyttää ohjeistusta ja käytäntöä kemikaaliputkistojen 

rakennuttamiseksi. Työssä on selvitetty keskeisimmät painelaite- ja kemikaalisäännökset, 

painelaitteiden ja putkistojen vikaantumismekanismit ja kunnonvalvontamenetelmät. On 

tutustuttu painelaitteiden riskiperusteiseen kunnossapitoon ja tarkastukseen sekä kunnon-

valvontajärjestelmää hyödyntävään yritykseen. Lisäksi on kartoitettu kohdeyrityksen pai-

nelaitteet ja niiden tarkastus- ja vikahistoria. Lopuksi on tehty ehdotus jatkotoimenpiteistä. 

1.3 Kohdeyritys 

Vuonna 1971 Kiteen Puhokseen perustettiin liimatehdas tuottamaan liimaa lastulevyn val-

mistukseen /1/. Kuvassa 1 on esitetty havainnollisesti liimatehtaan historia ja yritysnimet. 

Yritys aloitti toimintansa Oy Noresin Ab -nimisenä. Toimitilat rakennettiin vuonna 1970 

toimintansa aloittaneen Pellos Oy:n lastulevytehtaan yhteyteen. Noresinin osakkaina olivat 

tasaosuuksin norjalainen kemianalan yritys Norsk Sprengstoffindustri A/S, myöhemmin 

Dyno Industrier ASA ja Pellos Oy. Ensimmäisinä vuosina liimatehdas valmisti urealiimaa 

lähinnä naapurissa olevalle lastulevytehtaalle. 

1970-luvun lopulla yrityksen toimintaa laajennettiin tuntuvasti ja 1980-luvun alkupuolella 

tuoteohjelmaan otettiin myös melamiini- ja fenolihartsit sekä erilaisia erikoisliimoja. Vuo-

sina 1983 - 1985 rakennettiin pinnoitetehdas valmistamaan vaneri- ja lastulevypinnoitteita. 

Norjalainen Dyno Industrier ASA hankki yhtiön kokonaan omistukseensa vuoden 1990 

lopulla ja yhtiön nimeksi tuli Dynoresin Oy. 

Vuonna 2000 Neste Chemicals Oy ja Dyno Industrier ASA fuusioituvat ja EU:n kilpailura-

joitusten johdosta liima- ja pinnoitetehtaan toiminnot jouduttiin erottamaan toisistaan. Lii-

matehdas siirtyi saksalaisen monikansallisen Bakelite-konsernin omistukseen.  

Bakelite-konsernin osti amerikkalinen Hexion-konserni vuonna 2005. Vielä kerran vuonna 

2010 yhtiön nimi muuttui, kun Hexion-konserni sulautui Momentive-konserniin. Momen-

tiven kanssa samalla tehdasalueella (kuva 2) sijaitsee kaksi muuta teollisuusyritystä. Lisäk-

si alueella toimii muita alihankkijoita, kuten kunnossapitoyhtiö Maintpartner Oy. 
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Kuva 1. Momentive Specialty Chemicals Oy:n yrityshistoria eri vuosina /2/. 

Momentive Specialty Chemicals Oy:n henkilöstömäärä on 40. Momentiven myynti on 

kuvattu kuvassa 3. Momentivella on lämpölaitos, formaliinilaitos, liimatehdas, kovetelaitos 

ja säiliöalue. Momentiven päätuotteet ovat formaliini, lähinnä omaksi raaka-aineeksi, urea- 

ja melamiinihartsit, fenolihartsit, villahartsit ja valimohartsit sekä kovetteet edellä maini-

tuille hartseilla. Lisäksi lämpökeskus tuottaa lämpöenergiaa tehdasalueen muille yrityksil-

le. Momentiven tuotannon jakauma on kuvattu kuvassa 4. 

Oy Noresin Ab 1971-1990 

Dynoresin Oy 1991-2000 

100 % Dyno Industrier ASA 

Bakelite Oy 2000-2005 

100 % Bakelite AG 

Hexion Specialty Chemicals Oy 2005-2010 

100 % Hexion Specialty Chemicals GmbH 

 1971-1983 

 

50 % Dyno Industrier ASA 

50 % Pellos Oy 

1983-1990 

 
 50 % Dyno Industrier ASA  

50 % Oy Wilh. Schauman Ab  
(Kymmene Oy 1988-)   

Momentive Specialty Chemicals Oy 2010- 

100 % Momentive Specialty Chemicals GmbH 
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Kuva 2. Momentive Specialty Chemicals Oy sijaitsee Kiteellä Puhoksen teollisuusalueella. 

Momentiven alue on merkitty keltaisella /2/. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Momentiven myynti vuonsina 2000 – 2010 /2/. 
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Kuva 4. Momentiven tuotantojakauma /2/. 

1.4 Kunnossapito kohdeyrityksessä 

Dynoresin Oy myi liiketoimintakaupalla tehdaspalveluosaston Kymen Kunnossapito 

Oy:lle vuonna 1998, ja vuosien kuluessa yrityksen nimi on muuttunut useaan kertaan. Ny-

kyään kunnossapitoyhtiö on nimeltään Maintpartner Oy, ja se on aloittanut toimintansa 

vuoden 2006 marraskuussa. Yhtiö on osa entistä Fortum Serviceä. Maintpartner Oy kuuluu 

Maintpartner Groupiin. Toimintaa on kolmessa maassa, Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. 

Kuvassa 5 on kuvattu liikevaihdon kasvua ja kuvassa 6 henkilöstömäärän kasvua perusta-

misen alusta lähtien. Henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2010 lopulla oli 1350 työntekijää, 

joista Suomessa 1100 työntekijää. Konserni on kasvanut vuodesta 2006 lähtien merkittä-

västi ja liikevaihto vuoden 2010 lopussa oli 122 M€. Vuonna 2011 yhtiö on laajentanut 

toimintaansa Puolaan. Maintpartner konsernin omistaa Capman sijoitusyhtiö 78 % osuu-

della ja loput 22 % omistaa toimiva johto /3/. 
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Kuva 5. Maintpartner konsernin liikevaihto on noussut merkittävästi vuodesta 2006 /4/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Maintpartner konsernin henkilöstömäärä on lisääntynyt liikevaihdon kasvun suh-

teessa /4/. 

 

Maintpartner Oy:llä ja Momentive Specialty Chemicals Oy:llä on Full Service kunnossapi-

tosopimus. Puhoksen toimipisteessä on 15 työntekijää. Momentiven painelaitteiden ja ke-

mikaaliputkistojen osalta Maintpartnerille kuuluu niiden ennakkohuollot, korjaava kunnos-

sapito ja vikakorjaukset, määräaikaistarkastusten hallinnointi ja aputyöt sekä dokumenttien 

ylläpito. Painelaitteiden ja kattiloiden käytönvalvoja on Momentiven palveluksessa. 

Maintpartner osallistuu Momentiven investointeihin suunnittelu-, valmistus-, projektointi- 

ja asennuspalvelujen osalla. 
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2. TYÖN VAIHEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT  

Ensimmäisenä on keskitytty saatavilla olevan teorian tutkimiseen. Selvitettiin Suomessa 

noudatettavat painelaite- ja kemikaaliputkistosäädökset ja niiden keskeisin sisältö, joilla on 

vaikutusta painelaitteiden ja painelaite- sekä kemikaaliputkistojen valmistamiseen, hank-

kimiseen, käyttämiseen, kunnonvalvontaan ja käytöstä poistamiseen. Sitten on selvitetty 

painelaitteissa ja kemikaaliputkistoissa esiintyviä vikaantumismekanismeja ja niiden ha-

vaitsemiseksi hyödynnettäviä kunnonvalvontamenetelmiä. Teorian tutkintavaiheessa vii-

meisenä on selvitetty riskiperusteiseen kunnossapitoon ja tarkastukseen liittyvää ohjeistus-

ta. 

Seuraavissa osioissa on selvitetty kohdeyrityksen pääprosessit, painelaitteet ja kemikaali-

putkistot. Kemikaaliputkistoista on otettu esille vain muutama painelaitteeseen liittyvä put-

kisto, sillä kokonaiskartoituksen esittäminen ei ollut salassapitosopimusten takia mahdolli-

nen. Selvityksessä käytiin läpi painelaitteiden osalta kaikkien painelaitteiden painelaitekir-

jat, tarkastus- ja vikahistoria sekä tarkastusjaksotus. Kemikaaliputkistojen osalta selvitettiin 

tarkastus- ja vikahistoria. Historiatiedon läpikäynnissä hyödynnettiin kunnossapitoyrityk-

sen Powermaint kunnossapitojärjestelmää. Järjestelmässä on laitekortit hierarkian mukai-

sesti ja ennakkohuolloille ennakkohuoltokortit, joista ajankohdan aktivoiduttua ennakko-

huolto generoituu automaattisesti avoimeksi työmääräimeksi. Korjaustöille tai lisätöille 

työt avataan erikseen ja kohdennetaan hyvinkin tarkasti yksittäisille laitteille. Tehdyille 

töille ja ennakkohuolloille työtunnit kirjataan 4-Field-tuntikirjausohjelmaan, josta ne linkit-

tyvät automaattisesti Powermaintin työkustannuksiksi suoritteiden mukaan. Varasto-otot, 

alihankinnat ja muut materiaalikustannukset kirjautuvat Basware laskunkäsittelyohjelman 

tai Powermaintin kautta automaattisesti työkustannuksiksi. Työhistoria ulottuu vuoteen 

2000 ja kustannushistoria vuoteen 2005.  

Seuraavaksi on kartoitettu yritykset, joissa on siirrytty hyödyntämään painelaitteen kun-

nonvalvontajärjestelmää. On kuvattu yritysvierailun tuloksia ja kokemuksia. Viimeisenä 

ovat suositukset painelaitteiden osalta heti käynnistettäville toimenpiteille sekä lähitulevai-

suuden jatkotoimenpide-ehdotukset. Lisäksi esitetään esimerkkinä muutaman kemikaali-

putkiston luokituskuvat ja tulevaisuutta varten rakennuttamisohjeet. Luokittelun määrittä-

miseksi on selvitetty raaka-aineiden ja tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet. 
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3. PAINELAITE- JA KEMIKAALIPUTKISTOSÄÄDÄNNÖT 

Painelaitteisiin ja kemikaaliputkistoihin liittyviä säädöksiä on useita. Turvatekniikan kes-

kus on koonnut painelaitelain, asetusten ja päätösten tietojen perusteella ohjeita, oppaita ja 

tiedotteita helpottamaan suunnittelijoita, valmistajia, omistajia, haltijoita, käyttäjiä ja tar-

kastuslaitoksia. Selvityksessä on pyritty löytämään säädöksistä olennaisin sisältö. 

Tärkeimmät säädökset ovat: 

o Painelaitelaki (869/1999) 

o Asetus painelaitelaissa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista (890/1999) 

o Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta (953/1999) 

o Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista (938/1999) 

o Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yksinkertaisista painesäiliöistä (917/1999) 

o TUKES-ohje P1-2000 painelaitteiden seuranta 

o TUKES-ohje P2-2000 painelaitteiden kunnonvalvonta 

o TUKES-opas painelaitteiden kunnossapito 

o TUKES-opas painelaitteet 

o TUKES-opas kemikaaliputkistot   

o TUKES-tiedote painelaitteiden varusteiden huolto ja korjaus (29.11.2005)  

o Kemikaaliasetus (675/1993) 

3.2 Painelaitteet 

Painelaitetta on aiemmin nimitetty paineastiaksi. Prosessiteollisuudessa puhutaan edelleen-

kin usein paineastioista, vaikka painelaitelainsäädäntö käyttää nimitystä painelaite. Paine-

laitteiden suunnittelua, valmistusta ja käyttöä valvotaan ja painelaitteille on olemassa usei-

ta ohjeistavia ja pakottavia säädöksiä, asetuksia ja lakeja, kuten edellä oli listattuna. 

Painelaitteita ovat säiliöt, putkistot, höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon pai-

nelaitteet (höyry- ja kuumavesikattilat), varolaitteet ja paineenalaiset lisälaitteet. Pai-

nelaitteista kootaan usein laitekokonaisuuksia /5/. 
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Teollisuuspainelaitteistolla tarkoitetaan teollisuus- ja yrityskäyttöön toimitetta-

via painelaitteita ja laitekokonaisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi höyry- ja vesi-

kattilat, autoklaavit, kylmälaitosten painelaitteet, laitoksen alueella olevat paineelliset 

putkistot, painesäiliöt (kuva 7), prosessisäiliöt ja lämmönvaihtimet. Vaativimmat 

painelaitteet on rekisteröitävä ja yhteistä tällaisille rakenteille ovat tiukat vaatimukset 

niiden mekaanisen turvallisuuden, kestävyyden ja toiminnallisen turvallisuuden var-

mistamiseksi. 

 

Kuva 7. Painesäiliö. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (938/1999) sisältää painelaitedirektiivin 

(97/23/EY) menettelyt painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien suunnittelulle, valmistuksel-

le ja vaatimuksenmukaisuuden arvioinnille. Päätöstä painelaitteista 938/1999 sovelletaan 

painelaitteisiin ja laitekokonaisuuksiin, joiden suurin sallittu käyttöpaine on yli 0,5 bar. 

Yksinkertaiset painesäiliöt, aerosolipakkaukset, vaarallisten aineiden kuljetussäädösten 

soveltamisalaan kuuluvat astiat ja säiliöt sekä laitteet, joiden suunnittelussa paine ei ole 

merkittävä tekijä, eivät kuulu päätöksen soveltamisen piiriin. Kauppa- ja teollisuusministe-

riön päätöksessä (917/1999) yksinkertaisista painesäiliöistä on kerrottu tarkemmin, mitkä 

painelaitteet luetaan yksinkertaisiin painesäiliöihin /6/.   

Painelaitteissa ja laitekokonaisuuksissa on oltava CE-merkintä, ja niiden mukana on toimi-

tettava käyttöohjeet, ja niistä on laadittava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Hyvän 

konepajakäytännön painelaitteisiin ja laitekokonaisuuksiin ei tule CE-merkintää, eikä niistä 

laadita EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta /5/. 

 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Modified_Hanson_steelwatertank.jpg
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3.2.1 Painelaitteiden luokittelu 

Painelaitteet ja laitekokonaisuudet jaetaan suunnittelua, valmistusta ja vaatimuksenmukai-

suuden arviointia varten kahteen ryhmään /5/: 

o suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettava olennaisia turvallisuusvaatimuksia  

o suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettava hyvää konepajakäytäntöä 

Painelaitteet ja laitekokonaisuudet luokitellaan viiteen luokkaan, joista luokkien I – IV 

osalta on noudatettava painelaitepäätöksen (938/1999) liitteen II olennaisia turvallisuus-

vaatimuksia /5/: 

- 0-luokka eli 6 § (hyvä konepajakäytäntö) 

- I-luokka 

- II-luokka 

- III-luokka 

- IV-luokka 

Vaativin luokka on luokka IV. 

Painelaitteiden luokitusta varten on tiedettävä: 

1. Painelaitteen tyyppi 

Onko kyseessä säiliö, höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaite, put-

kisto, varolaite tai paineenalainen lisälaite? 

2. Luokitustapauksesta riippuen 

Suurin sallittu käyttöpaine (PS), tilavuus (V), nimellissuuruus (DN)? 

3. Sisällön luokitus 

Onko kyseessä kaasu vai neste? 

4. Sisällön vaarallisuus 

Onko kyseessä ryhmän 1 vai ryhmän 2 sisältö? 

Säiliö tarkoittaa paineenalaista sisältöä varten suunniteltua ja valmistettua kuorta, mukaan 

lukien kiinteät liitoskappaleet aina siihen liitoskohtaan asti, jolla se liitetään muihin laittei-

siin. Säiliössä voi olla yksi tai useampia kammioita /5/. 
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Höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaite tarkoittaa liekillä tai muutoin 

lämmitettävää painelaitetta, jossa on ylikuumenemisen vaara ja joka on tarkoitettu höyryn 

tai ylikuumennetun veden tuotantoon yli 110 °C lämpötilassa /5/. 

Putkistoilla tarkoitetaan putkiston osia, jotka on tarkoitettu sisällön siirtämiseen niiden 

ollessa liitettynä toisiinsa painejärjestelmään yhdistämistä varten. Putkistoon kuuluu erityi-

sesti putki tai putkiverkko, putkijohto, putkiston lisäosat, tasaimet, letkut ja muut asiaan-

kuuluvat paineenalaiset osat /5/. 

Varolaite tarkoittaa painelaitetta, jonka tarkoituksena on suojata painelaitteita sallittujen 

raja-arvojen ylittymiseltä. Varolaitteet luokitellaan luokkaan IV. Tästä poiketen voidaan 

sellaiset varolaitteet, jotka on valmistettu tiettyyn laitteeseen, luokitella samaan luokkaan 

kuin suojattava laite /5/. 

Paineenalainen lisälaite tarkoittaa toiminnallista painelaitetta, jolla on paineenalainen 

päällys. Paineenalaiset lisälaitteet luokitellaan lisälaitteen tilavuuden (V) tai nimellissuu-

ruuden (DN) perusteella säiliöiden tai putkistojen kuvien mukaan /5/. 

Kaasu tarkoittaa kaasuja, nesteytettyjä kaasuja, paineenalaisina liuotettuja kaasuja, höyryjä 

sekä tässä myös nesteitä, jos nesteen höyrynpaine korkeimmassa sallitussa lämpötilassa on 

enemmän kuin 0,5 bar ylipainetta /5/. 

Sisällön ryhmä 1 käsittää vaaralliset sisällöt, jotka määritellään kemikaaliasetuksen 

(675/1993) 3 §:ssä räjähtäviksi, erittäin helposti syttyviksi, helposti syttyviksi, syttyviksi 

(jos korkein sallittu lämpötila on korkeampi kuin leimahduspiste), erittäin myrkyllisiksi, 

myrkyllisiksi tai hapettaviksi /5/. 

Sisällön ryhmä 2 käsittää kaikki muut sisällöt, jotka eivät kuulu ryhmään 1 /5/. 

Useasta kammiosta koostuva säiliö luokitellaan korkeimpaan luokkaan kuuluvan yksit-

täisen kammion mukaan. Jos kammiossa on useita sisältöjä, luokitus tehdään sen sisällön 

mukaan, joka edellyttää korkeinta luokkaa /5/. 
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Kun painelaitteen tiedot on määritetty edellä mainittujen tarkennuksien avulla, niin paine-

laitteen luokittelukuva voidaan määrittää taulukosta 1. Mikäli kyseessä on putkisto tai säi-

liö, niin luokittelukuvan määräytyminen voidaan katsoa myös luokittelukaaviosta (kuva 8). 

Taulukko 1. Painelaitteiden luokittelutaulukko, jonka avulla määritetään KTMp 938/1999 

liitteestä II kuva, joka määrittää painelaitteen luokan ja sen mukaan olennaiset turvalli-

suusvaatimukset /7/. 

PAINELAITTEIDEN LUOKITTELU 
KTMp 938/1999, liitteen II kuvat 1-9 

1.  Painelaitteen 
  tyyppi 

Säiliöt 
Höyryn tai ylikuumennetun 
veden tuotannon laitteet yli 

110 °C lämpötilassa 
Putkistot 

2.  Luokitusperuste PS, V PS, V PS, DN 

3.  Sisältö kaasu neste - kaasu neste 

4.  Sisällön ryhmä 1 2 1 2 - 1 2 1 2 

5.  Kuva =>  => 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Kuva 8. Painelaitteen luokittelukaavio /8/. 
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Painelaitteiden luokittelukuvia on 9. Putkistoille tarkoitetut luokittelukuvat on esitetty koh-

dassa 3.6.1, ryhmittely sisällön mukaan putkiston luokitus. Säiliöille ja höyryn tai ylikuu-

mennetun veden tuotantoon yli 110 °C lämpötilassa tarkoitettujen laitteiden luokittelukuvat 

on esitetty pelkistetysti alapuolella. Alkuperäisinä ja tarkennetuin tekstein kuvat löytyvät 

liitteestä 1. 

Säiliöt, joissa sisältönä on kaasu, luokituskuvat on esitetty kuvassa 9 ja 10. Kuvaa 9 käyte-

tään, kun sisältö on ryhmän 1 mukainen ja kuvaa 10, kun sisältö on ryhmän 2 mukainen.  

Kuvassa 11 ja 12 on esitetty luokituskuvat nestettä sisältäville säiliöille. Kuvaa 11 käyte-

tään, kun sisältö on ryhmän 1 mukainen ja kuvaa 12, kun sisältö on ryhmän 2 mukainen. 

Painelaitteen luokitus tehdään kuvan 13 mukaisesti, kun kyseessä on höyryn tai ylikuu-

mennetun veden tuotantoon yli 110 °C lämpötilassa tarkoitettu laite. 

 

Kuva 9.  Painelaitepäätöksen (938/1999) liitteen II kuva 1,  

 säiliöt, joissa ryhmän 1 kaasusisältö /9/. 
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Kuva 10.  Painelaitepäätöksen (938/1999) liitteen II kuva 2,  

 säiliöt, joissa ryhmän 2 kaasusisältö /9/. 

 

 

 

Kuva 11.  Painelaitepäätöksen (938/1999) liitteen II kuva 3,  

 säiliöt, joissa ryhmän 1 nestesisältö /9/. 
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Kuva 12.  Painelaitepäätöksen (938/1999) liitteen II kuva 4,  

 säiliöt, joissa ryhmän 2 nestesisältö /9/. 

 

 

 

Kuva 13.  Painelaitepäätöksen (938/1999) liitteen II kuva 5,  

höyryn tai ylikuumennetun veden tuotantoon yli 110 °C lämpötilassa tarkoitetut 

laitteet /9/. 
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3.2.2 Vaatimuksenmukaisuuden arviointimenettelyt 

Painelaitteen luokka määrittää painelaitteen vaatimuksenmukaisuuden arviointimenettelyn. 

Menettely ilmaistaan moduulina tai moduuliyhdistelmänä. Valmistaja varmistaa olennais-

ten turvallisuusvaatimusten täyttymisen noudattamalla moduulin määräyksiä. Valmistaja 

voi valita myös muiden luokkien kohdalla korkeamman luokan arviointimenettelyn. 

Luokka 0 hyvä konepajakäytäntö 

Luokka I A 

Luokka II A1 tai D1 tai E1 

Luokka III B1 + D tai B1 + F tai B + E tai B + C1 tai H 

Luokka IV B + D tai B + F tai G tai H1 

 

Kirjainten tai kirjainyhdistelmien merkitykset ovat seuraavat /10/. 

 

LUOKKA I vaatimusten mukaisuuden arviointimenettely 

A Valmistuksen sisäinen tarkastus 

Valmistaja laatii asiakirjat ja tekee loppuraportoinnin. 

LUOKKA II vaatimusten mukaisuuden arviointimenettely 

A1 Valmistuksen sisäinen tarkastus ja loppuarvioinnin valvonta 

Valmistaja laatii asiakirjat ja tekee loppuraportoinnin, jota ilmoitettu laitos valvoo. 

D1 Tuotannon laadunvarmistus 

Valmistaja laatii asiakirjat ja tekee loppuraportoinnin sekä soveltaa valmistuksessa, testa-

uksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista val-

voo ilmoitettu laitos. 

E1 Tuotteiden laadunvarmistus 

Valmistaja laatii asiakirjat ja tekee loppuraportoinnin sekä soveltaa testauksessa ja loppu-

arvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu 

laitos. 
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LUOKKA III vaatimusten mukaisuuden arviointimenettely 

B1 + D EY-suunnitelmatarkastus ja tuotannon laadunvarmistus 

Ilmoitettu laitos tarkastaa suunnitelman vaatimustenmukaisuuden ja valmistaja soveltaa 

valmistuksessa, testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jon-

ka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos. 

B1 + F EY-suunnitelmatarkastus ja tuotekohtainen todennus 

Ilmoitettu laitos tarkastaa suunnitelman vaatimustenmukaisuuden ja ilmoitettu laitos tekee 

tuotekohtaisen loppuarvioinnin. 

B + E EY-tyyppitarkastus ja tuotteiden laadunvarmistus  

Ilmoitettu laitos tarkastaa tyypin vaatimuksenmukaisuuden ja valmistaja soveltaa testauk-

sessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo 

ilmoitettu laitos. 

B + C1 EY-tyyppitarkastus ja tyypinmukaisuus  

Ilmoitettu laitos tarkastaa tyypin vaatimuksenmukaisuuden ja valmistaja tekee loppuarvi-

oinnin, jota ilmoitettu laitos valvoo. 

H Täydellinen laadunvarmistus 

Valmistaja soveltaa suunnittelussa, valmistuksessa, testauksessa ja loppuarvioinnissa laatu-

järjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos. 

LUOKKA IV vaatimusten mukaisuuden arviointimenettely 

B + D EY-tyyppitarkastus ja tuotannon laadunvarmistus 

Ilmoitettu laitos tarkastaa tyypin vaatimustenmukaisuuden ja valmistaja soveltaa valmis-

tuksessa, testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka nou-

dattamista valvoo ilmoitettu laitos. 

B + F EY-tyyppitarkastus ja tuotekohtainen todennus  

Ilmoitettu laitos tarkastaa tyypin vaatimuksenmukaisuuden ja ilmoitettu laitos tekee tuote-

kohtaisen loppuarvioinnin. 
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G Yksikkökohtainen EY-todennus 

Ilmoitettu laitos tekee tuotteen suunnitelma- ja loppuarvioinnin. 

H1 Täydellinen laadunvarmistus ja suunnitelmatarkastus sekä loppuarvioin-

nin erityisvalvonta  

Valmistaja soveltaa suunnittelussa, valmistuksessa, testauksessa ja loppuarvioinnissa laatu-

järjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos. Lisäksi ilmoi-

tettu laitos tekee suunnitelmatarkastuksen ja valvoo loppuarviointia. 

3.2.3 Rekisteröivät painelaitteet 

Painelaitteet, jotka voivat aiheuttaa merkittävää vaaraa, on rekisteröitävä. Rekisteröidyille 

painelaitteille on ominaista, että niille on tehtävä määrävälein määräaikaistarkastuksia /5/. 

Taulukoihin 2 ja 3 on listattu painelaitteita ja niiden raja-arvoja. Raja-arvojen ylittyessä 

omistajalla tai haltijalla on painelaitteen rekisteröintivelvollisuus. Painelaite on ilmoitetta-

va rekisteröitäväksi ensimmäisessä määräaikaistarkastuksessa eli käyttöönoton yhteydessä 

/11/.  

Rekisteröinti-ilmoitukseen on sisällytettävä tiedot: 

o valmistajasta ja maahantuojasta 

o omistajasta, haltijasta ja käytön valvojasta 

o valvontaviranomaiselta pyydetystä rekisterinumerosta 

o painelaiteen teknisistä arvoista ja sijainnista 

Tarkastettu laitos täydentää ilmoitukseen kyseisen sekä seuraavan tarkastuksen tiedot ja 

toimittaa ilmoituksen TUKESille. TUKES ylläpitää painelaiterekisteriä, jota käytetään 

painelaitemääräysten noudattamisen valvonnassa. Tarkastuslaitoksen on toimitettava TU-

KESille tiedot myös muista määräaikaistarkastuksista, tarkastusten siirroista ja muutostar-

kastuksista. Painelaitteen seurantaan tai kunnonvalvontajärjestelmän käyttöön siirtymisestä 

ilmoituksen tekee TUKESille omistaja tai haltija saatuaan hyväksynnän tai varmistuksen 

tarkastuslaitokselta. Omistajan ja haltijan on lisäksi ilmoitettava TUKESille painelaitteen 

omistajaa, haltijaa, sijaintia ja käytön valvojaa koskevien tietojen muutoksista sekä paine-

laitteen käytöstä poistamisesta. Omistajan tai haltijan on koottava rekisteröitävästä paine-
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laitteesta painelaitekirja, joka sisältää painelaitteen hyväksymiseen ja tarkastukseen liitty-

vät keskeiset asiakirjat /5/.  

Taulukko 2. Painelaitteet on rekisteröitävä lukuun ottamatta seuraavia painelaitteita /11/. 

PAINELAITTEIDEN REKISTERÖINTI 
KTMp painelaiteturvallisuudesta (953/1999) 

Laite Rajat 

Painelaite PS < 1 bar 

Vesiputkirakenteinen höyrykattila Dputken ulkohalkaisija ≤ 38 mm 
ja 

PS ≤ 16 bar 
ja 

PS∙Vpienin sallittu nestetilavuus ≤ 750 bar∙L 
1) 

Muu höyrykattila P ≤ 10 bar ja PS∙Vpienin sallittu nestetilavuus ≤ 500 bar∙L 

Kuumavesikattila polttoaineena muu kuin kiinteä polttoaine 
ja 

P ≤ 10 MW ja T ≤ 120 °C 
tai 

P ≤ 1 MW ja T > 120 °C 

Kuumavesikattila polttoaineena kiinteä polttoaine 
ja 

P ≤ 1 MW 

Vedenpuhdistukseen käytettävän 
otsoni-laitteiston painesäiliö 

kaikissa käyttötilanteissa 
PS∙Vkaasu ≤ 3000 bar∙L 

Autoklaavi PS∙V ≤ 200 bar∙L 

Painesäiliö Tsisältö > 120 °C 
tai 

sisältö ryhmän 1 neste tai kaasu 
ja 

PS∙Vsisä ≤ 1000 bar∙L 

Painesäiliö Tsisältö ≤ 120 °C ja sisältö ryhmän 2 neste 

Painesäiliö 
Tsisältö ≤ 120 °C ja sisältö ryhmän 2 kaasu 

tai 
ryhmän 2 kaasu ja lisäksi ryhmän 2 neste 

ja 
PS∙Vsisä ≤ 3000 bar∙L 

Paineentasoitussäiliö 
sisältö painevesilaitoksen vesi ja ryhmän 2 kaasu 

ja 
PS∙Vsisä ≤ 10000 bar∙l 

ja 
kaikissa käyttötilanteissa P∙Vkaasu ≤ 3000 bar∙L 

1) paineen ja tilavuuden tulorajaa ei sovelleta, jos veden läpivirtaus kattilassa aikaansaa-

daan syöttölaitteiden avulla ja vesi suurimmalla jatkuvalla kuormituksella toimittaessa 

kattilan höyrystämisputkiston läpi virratessaan höyrystyy kokonaan tai suurimmaksi 

osaksi 
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Taulukko 3. Painelaitteet on rekisteröitävä lukuun ottamatta seuraavia painelaitteita /11/. 

PAINELAITTEIDEN REKISTERÖINTI 
KTMp painelaiteturvallisuudesta (953/1999) 

Laite Rajat 

Painevaraaja sisältö hydraulisen järjestelmän ryhmän 2 kaasu  
ja 

hydraulineste 
ja 

PS∙Vsisä ≤ 10000 bar∙L 
ja 

kaikissa käyttötilanteissa P∙Vkaasu ≤ 3000 bar∙L 

Yksinkertainen painesäiliö PS∙V ≤ 3000 bar∙L 

Vesihöyryä sisältävä painesäiliö käytetään kuivaussylinterinä, -pöytänä tai -laattana, kiillo-
tusvalssina taikka lämmitys- tai jäähdytyskennostona, 
edellyttäen, että siinä tai siihen liitetyssä putkistossa on 
varolaitteet suurimman sallitun käyttöpaineen ja rajoitin-
laitteet lämpötilan rajoittamista varten sekä riittävän teho-
kas lauhteen poisto 

Hengityslaitteen pullo   

Jako- ja kokoojakammio Tsisältö > 120 °C  
tai 

sisältö ryhmän 1 neste tai kaasu 
ja 

PS∙Vsisä ≤ 1000 bar∙L 
tai 

Tsisältö ≤ 120 °C 
ja 

sisältö ryhmän 2 neste 

Jako- ja kokoojakammio Tsisältö > 120 °C 
tai 

sisältö ryhmän 1 neste tai kaasu 
ja 

PS∙Dulkohalkaisija ≤ 1000000 bar∙mm
2 

ja 
PS∙Dulkohalkaisija

2
 ≤ 1000000 bar∙mm

2
  

(valmistettu putkesta) 

Jako- ja kokoojakammio Tsisältö ≤ 120 °C 
tai 

sisältö ryhmän 2 kaasu 
tai 

ryhmän 2 kaasu ja lisäksi ryhmän 2 neste 
ja 

PS∙Dulkohalkaisija ≤ 2500000 bar∙mm
2 

ja 
PS∙Dulkohalkaisija

2
 ≤ 2500000 bar∙mm

2
  

(valmistettu putkesta) 

Putkisto   

Useasta kammiosta koostuva painelaite on rekisteröitävä, jos jokin sen yksittäinen kammio on 1 
momentin mukaan rekisteröitävä. Jos kammiossa on useita sisältöjä, rekisteröintivelvollisuus 
määräytyy sen sisällön mukaan, josta seuraa rekisteröinti. 
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3.3 Painelaitteiden käytönaikaiset tarkastukset 

Omistajan tai haltijan on huolehdittava, että painelaitteiden käytönaikaiset tarkastukset 

tehdään painelaitesäädösten mukaisesti. Painelaitteiden käytönaikaisiin tarkastuksiin kuu-

luvat /11/: 

o sijoitussuunnitelman tarkastus 

o upotustarkastus (koskee maanalaista tai osittain maanalaista painesäiliötä ja siihen 

liittyvää putkistoa) 

o ensimmäinen määräaikaistarkastus 

o määräajoin tehtävät tarkastukset 

o käyttötarkastus 

o sisäpuolinen tarkastus 

o määräaikainen painekoe  

o muutostarkastus (tarvittaessa) 

3.3.1 Painelaitteen sijoitus ja sijoitussuunnitelman tarkastus 

Painelaitteen omistajan tai haltijan on laadittava taulukon 4 mukaisille painelaitteille sijoi-

tussuunnitelma, ja painelaitetta ei saa asentaa paikalleen ennen kuin tarkastuslaitos on hy-

väksynyt sijoitussuunnitelman. 

Painelaite on sijoitettava sekä sitä ympäröivät tilat ja rakenteet suunniteltava ja toteutettava 

niin, että vaurio- tai käyttöhäiriötilanteessa tapahtuva sisällön purkautuminen aiheuttaa 

mahdollisimman vähän vaaraa. Sijoituksen tulee lisäksi olla sellaisen, että painelaitetta 

voidaan asianmukaisesti käyttää, tarkastaa ja pitää kunnossa /11/. 
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Taulukko 4. Raja-arvoja painelaitteiden sijoitussuunnitelman edellyttämiseksi /11 /. 

PAINELAITTEIDEN SIJOITUSSUUNNITELMA 
KTMp painelaiteturvallisuudesta (953/1999) 

Laite Rajat 

Rekisteröitävä höyrykattila 
 

Rekisteröitävä kuumavesikattila 
 

Autoklaavi 
PS∙V > 1000 bar∙L 

Höyryn siirtoputkisto T > 120 °C 
ja 

DN > 100 
ja 

PS∙DN
2
 ≤ 100000 bar∙mm

2
 

Veden siirtoputkisto TS > 120 °C 
ja 

DN > 100 
ja 

PS∙DN
2
 ≤ 100000 bar∙mm

2
 

Painesäiliö 
joka sijoitetaan käyttökohteeseensa sisätiloihin, yleisöti-
loihin tai yleisen kulkuväylän välittömään läheisyyteen 

ja 
PS∙V > 10000 bar∙L 

Painesäiliö joka sijoitetaan käyttökohteeseensa sisätiloihin, yleisöti-
loihin tai yleisen kulkuväylän välittömään läheisyyteen 

ja 
jonka sijoituksen painelaitelain (869/1999) mukaisuuden 
turvatekniikan keskus on suunnitelman perusteella tar-

kastanut kemikaalilain (744/1989) tai räjähdysvaarallisista 
aineista annetun lain (263/1953) nojalla annettavan luvan 

käsittelyn yhteydessä 

Kuljetettava painelaite joka sijoitetaan käyttökohteeseensa sisätiloihin, yleisöti-
loihin tai yleisen kulkuväylän välittömään läheisyyteen 

ja 
jonka tai joiden yhteen kytketyn yhdistelmän tilavuus on 

enintään 450 L; 

Putkisto joka sijoitetaan käyttökohteeseensa sisätiloihin, yleisöti-
loihin tai yleisen kulkuväylän välittömään läheisyyteen 

ja 
sisältö ryhmän 1 neste tai kaasu 

ja 
DN > 50 
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3.3.2 Ensimmäinen määräaikaistarkastus 

Ensimmäinen määräaikaistarkastus on tehtävä rekisteröitävälle painelaitteelle käyttöönoton 

yhteydessä. Tarkastuksen tekee hyväksytty tarkastuslaitos ja tarkastuksessa todetaan, että 

painelaite voidaan ottaa turvallisesti käyttöön, ja että omistaja tai haltija on nimennyt pai-

nelaitteelle pätevän käytönvalvojan. Lisäksi vahvistetaan käyttöarvot ja ilmoitetaan paine-

laite TUKESin rekisteriin. 

3.3.3 Painelaitteiden määräaikaistarkastukset 

Painelaitteen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että hyväksytty tarkastuslaitos tekee 

rekisteröidylle painelaitteelle määräaikaistarkastukset säädetyin aikavälein. Aikavälit riip-

puvat painelaitteesta ja taulukossa 5 on kuvattu määräaikaistarkastusten aikavälit ja tarkas-

tuksissa tehtävät toimenpiteet. Määräaikaistarkastuksilla varmistetaan painelaitteen käyttö-

turvallisuus ja pyritään ehkäisemään onnettomuuksia, jotka johtuvat käyttöolosuhteiden, 

sisällön tai ympäristön aiheuttamasta materiaalin kuten teräksen heikkenemisestä. Tarkas-

tuksissa tarkastetaan myös muut turvallisuuteen vaikuttavat tekijät, kuten painelaitteen 

käytönvalvojan, varavalvojien ja käyttäjien pätevyys, turvallisuuslaitteiden ja järjestelmien, 

kuten automatiikan ratkaisut ja toimintavarmuus sekä ulkoisten rakenteiden kunto.  

Painelaitteeseen liittyvä putkisto on tarkistettava kyseisen painelaitteen määräaikaistarkas-

tuksessa, jos putkisto on suunniteltu virumis- tai väsymislujuuden mukaan, tai jos put-

kiston sisältö kuuluu ryhmään 1 /11/. 
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Taulukko 5. Painelaitteiden käytönaikaiset määräaikaistarkastukset /12/. 

PAINELAITTEIDEN KÄYTÖNAIKAISET MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET 
KTMp painelaiteturvallisuudesta (953/1999) 

Tarkastus Toimenpide Painesäiliö Kattila 

Käyttötarkastus Toteutetaan käyttöä vastaavissa olosuhteissa. Tar-
kastuslaitos tarkastaa käyttötarkastuksessa, että 
painelaitetta voidaan käyttää painejärjestelmässä 
turvallisesti ja painelaitteen varusteet sekä varolait-
teet toimivat asianmukaisesti. Tarkastuslaitos tarkas-
taa myös käytön valvojan pätevyyden. Painelaitteen 
omistajan ja haltijan on esitettävä tarkastuksessa 
painelaitekirja ja varauduttava painelaitteen ja sen 
varusteiden toiminnan tarkastukseen. 

4 vuotta 2 vuotta 

Sisäpuolinen 
tarkastus 

Tarkastuslaitos tarkastaa perusteellisesti painelait-
teen ja sen varusteiden kunnon. Omistajan ja halti-
jan on tyhjennettävä ja puhdistettava painelaite sekä 
sen varusteet tarkastusta varten. Painelaitteen kaikki 
tarkastus- ja puhdistusaukot on avattava ja laittee-
seen liittyvät sähkölaitteet tehtävä jännitteettömiksi. 

4 vuotta 4 vuotta 

Määräaikainen 
painekoe 

Selvitetään painelaitteen painerungon eheyttä. Tar-
kastuslaitos tarkastaa painekokeen aikana, ettei 
painelaitteeseen tule vuotoja tai muodonmuutoksia. 
Painekoe tehdään nesteellä ja koepaine on 1,43 
kertaa suurin sallittu käyttöpaine /11/. Määräaikainen 
painekoe tehdään joka toisen sisäpuolisen tarkas-
tuksen yhteydessä. Omistajan ja haltijan on puhdis-
tettava painelaite, täytettävä se nesteellä ja varatta-
va tarvittava laitteisto painekokeen suorittamista ja 
vuotojen havaitsemista varten. 

8 vuotta 8 vuotta 
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3.4 Määräaikaistarkastusten korvaaminen 

Nykysäädökset antavat mahdollisuuden korvata määräaikaistarkastuksia joko painelaitteen 

seurannalla tai kunnonvalvontajärjestelmällä. Omistajan tai haltijan on tarkoin mietittävä, 

mikä on saavutettu etu, jos määräaikaistarkastukset korvataan edellä mainituin menette-

lyin. Painelaite voi olla hyvinkin vaarallinen laite, joten turvallisuus on aina oltava etusijal-

la päätöksiä tehtäessä. Jos korvaamisella on saavutettavissa selvää kustannusetua, tai jos 

tarkastus aiheuttaa niin mittavat prosessin alasajot ja aiheuttaa näillä toiminnoilla jo sinäl-

lään turvallisuusepäkohtia, on hyvä syy harkita määräaikaistarkastusten korvaamista.  

 

Uudet menettelytavat mahdollistavat: 

o joustavamman tarkastusjaksotuksen 

o tarkastusten sijoittamisen laitosten käytön kannalta suunniteltuihin huoltoseisok-

keihin 

o sellaisten tarkastusmenetelmien käytön, jotka soveltuvat parhaiten kyseisiin tarkas-

tuskohteisiin 

o painelaitteen käyttäjän oman kunnonvalvonnan ja kunnossapidon hyödyntämisen 

tarkastuksissa 

3.4.1 Painelaitteen seuranta 

Määräaikaistarkastukset voidaan osittain tai kokonaan korvata rekisteröitävän painelaitteen 

omistajan tai haltijan hyväksytyn laitoksen kanssa sopimalla painelaitteen seurannalla, jos 

painelaitteen turvallisuudesta voidaan seurannan avulla varmistua / 11/. 

Painelaitteen seurannalla voidaan korvata painelaitteen määräaikaistarkastuksista: 

o sisäpuoliset tarkastukset 

o painekokeet.  

Menettelyllä ei voida korvata painelaitteen: 

o käyttöönottotarkastusta 

o käyttötarkastusta 

o muutostarkastusta. 
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Painelaitteen seurannan hyödyntäminen on perusteltua, kun tarkastukset eivät ole raken-

teellisista syistä kohtuudella mahdollisia ja jos painelaitteen turvallisuus voidaan varmistaa 

seurannan avulla. Painelaitteen seurantaa voidaan hyödyntää /13/:  

o muurauksella tai massauksella sisäpuolelta suojatussa painelaitteessa 

o kylmälaitoksen painelaitteilla 

o putkistoissa 

o vaikeasti tarkastettavissa painelaitteissa: 

o joissa on erityisen vaarallinen sisältö 

o joiden sisäosat estävät tarkastuksen kuten; kryo-säiliöt, 

o osassa ilmakaasutehtaiden painelaitteista 

o säiliöissä, joissa ei ole tarkastusluukkuja 

 

Omistajan tai haltijan on tehtävä seurannasta kirjallinen suunnitelma. Suunnitelma sisältää: 

o painelaitteen seurannassa olevat painelaitteet ja niiden rekisterinumerot 

o tarkastukset, mitkä seurannalla korvataan 

o selvityksen, miten omistaja tai haltija huolehtii seurannasta 

o selvityksen, milloin seuranta aloitetaan 

o selvityksen suunnitelman ajan tasalla pitämisestä sekä kehittämisestä 

Kirjallinen suunnitelma tarkastutetaan hyväksytyllä laitoksella säännösten mukaisesti to-

teutetuksi, jonka jälkeen seurannasta ja seurantasuunnitelmasta ilmoitetaan painelaitteen 

omistajan tai haltijan toimesta Turvatekniikan keskukselle. TUKES vahvistaa ilmoituksen 

kirjallisesti ja omistaja tai haltija voi aloittaa seurannan käytön heti, kun hyväksytty laitos 

on todennut suunnitelman säännöstenmukaisuuden ja vahvistanut sen. Mikäli seuranta 

koskee painelaitteeseen liittyvän ryhmän 1 sisällön tai virumis- tai väsymislujuuden perus-

teella suunnitellun putkiston sisäpuolista tarkastusta, niin ilmoitusta Turvatekniikan kes-

kukselle ei vaadita. Painelaitteen omistaja tai haltija vastaa seurantasuunnitelman toteutta-

misesta ja hyväksytty laitos toteaa käyttötarkastusten yhteydessä, että painelaitteen käyttö-

turvallisuudesta on huolehdittu sovitun suunnitelman mukaisesti. Käyttötarkastusta ei vält-

tämättä tarvitse teettää seurantasuunnitelman tarkastaneella hyväksytyllä laitoksella. 
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Määräaikaistarkastuksiin on palattava, jos omistaja, haltija, hyväksytty laitos tai valvonta-

viranomainen katsoo, ettei vaadittua turvallisuutta saavuteta painelaitteen seurannalla /14/. 

1. Omistaja tai haltija havaitsee 

 omistaja tai haltija ilmoittaa TUKESille kirjallisesti siirtymisestä määräai-

kaistarkastuksiin 

 TUKES määrää aikataulun määräaikaistarkastuksiin palaamisesta 

2. Hyväksytty laitos toteaa 

 hyväksytty laitos ilmoittaa TUKESille kirjallisesti siirtymisestä määräai-

kaistarkastuksiin, ilmoituksessa on oltava painelaitesäädöksiin pohjautuva 

perustelu kyseiselle päätökselle 

 TUKES määrää aikataulun määräaikaistarkastuksiin palaamisesta 

3. TUKES toteaa 

 TUKES ilmoittaa määräaikaistarkastuksiin palaamisesta kirjallisesti 

o omistajalle tai haltijalle 

o seurantaohjelman tarkastaneelle hyväksytylle laitokselle 

 TUKES määrää aikataulun määräaikaistarkastuksiin palaamisesta 

3.4.2 Kunnonvalvontajärjestelmä 

Määräaikaistarkastukset voidaan korvata yhtä vaikuttavaksi arvioidulla kunnonvalvontajär-

jestelmällä. Kunnonvalvontajärjestelmällä voidaan korvata /11/: 

o rekisteröitävään painelaitteeseen liittyvän putkiston määräaikaistarkastus 

o painelaitteen käyttötarkastus 

o painelaitteen sisäpuolinen tarkastus 

o painelaitteen määräaikainen painekoe 

Menettelyllä ei voida korvata painelaitteen: 

o käyttöönottotarkastusta 

o muutostarkastusta 
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Kunnonvalvontajärjestelmää laadittaessa on otettava huomioon kaikki painelaitteeseen ja 

siihen liittyvien laitteiden riskit sekä käytön ja aiempien tarkastusten tiedot. Kunnonval-

vontajärjestelmää on kehitettävä jatkuvasti käytöstä ja tarkastuksista saatujen tietojen pe-

rusteella. Omistaja tai haltijan laatii kunnonvalvontajärjestelmän kirjallisesti. Järjestelmä 

sisältää: 

o järjestelmään liitettävät painelaitteet ja niiden rekisterinumerot 

o tarkastukset, mitkä järjestelmällä korvataan 

o selvityksen määräaikaistarkastusten korvaavista toimenpiteistä, määrästä ja laadus-

ta  

o selvityksen korvaavien toimenpiteiden perusteista 

o tarkastuskohteen ja käytön riskit 

o aikaisempien tarkastusten tiedot 

o selvityksen, miten omistaja tai haltija huolehtii seurannasta 

o selvityksen toimintaan osallistuvien työntekijöiden pätevyydestä 

o koulutus, kokemus ja toimenkuva 

o selvityksen henkilökunnan riittävyydestä suhteessa toiminnan laajuuteen eli paine-

laitteiden määrään ja lajiin 

o huolto- ja kunnossapitosuunnitelman painelaitteiden mittalaitteiden tarkastuksesta 

o selvityksen ei rekisteröintivelvoitteen omaavista painelaitteista, mikäli niillä on 

vaikutusta rekisteröityjen painelaitteiden turvallisuuteen 

o selvityksen, milloin seuranta aloitetaan 

o selvityksen suunnitelman ajan tasalla pitämisestä sekä kehittämisestä 

Kunnonvalvontajärjestelmälle on olennaista, että:  

o tarkastusjaksot määritellään kohteen kannalta oikein  

o tarkastuksen sisältö määritellään kohteen kannalta oikein, niin että olennaiset tur-

vallisuuteen liittyvät kohteet ja asiat tulevat tarkastetuiksi  

o tarkastusajankohdat voidaan määritellä laitoksen kannalta niin, että siitä aiheutuu 

mahdollisimman vähän haittaa tuotannolle  

o painelaitteiden käytön ja uusinnan ennakoitavuus paranee, kun ollaan koko ajan 

selvillä laitteiden kunnosta.  
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Kirjallinen kunnonvalvontajärjestelmä tarkastutetaan hyväksytyllä laitoksella säännösten 

mukaisesti toteutetuksi, jonka jälkeen kunnonvalvonnasta ilmoitetaan painelaitteen omista-

jan tai haltijan toimesta Turvatekniikan keskukselle. Hyväksytty laitos voi asettaa ehtoja 

järjestelmän tai ohjelman toteutukselle. TUKES vahvistaa ilmoituksen kirjallisesti ja antaa 

kannanoton kunnonvalvontajärjestelmälle sekä mahdollisesti antaa järjestelmälle tai oh-

jelman toteutukselle lisäehtoja. Omistaja tai haltija voi aloittaa kunnonvalvonnan noudat-

tamisen heti, kun hyväksytty laitos on todennut kunnonvalvontajärjestelmän säännösten-

mukaisuuden ja vahvistanut sen. Painelaitteen omistaja tai haltija vastaa, että kunnonval-

vontajärjestelmän mukaisilla menettelyillä varmistetaan painelaitteisiin kohdistuvien vel-

vollisuuksien toteutuminen jatkuvasti. Kunnonvalvontajärjestelmän tarkastusten tulokset ja 

johtopäätökset on huomioitava järjestelmän kehittämisessä ja toimivuuden seuraamisessa. 

Mikäli kunnonvalvontajärjestelmään ollaan tekemässä olennaisia muutoksia, on ennen 

niiden käyttöönottoa muutoksille haettava vahvistus hyväksytyltä laitokselta sekä tehdä 

kirjallinen ilmoitus TUKESille /15/. 

Määräaikaistarkastuksiin on palattava, jos omistaja, haltija, hyväksytty laitos tai valvonta-

viranomainen katsoo, ettei vaadittua turvallisuutta saavuteta kunnonvalvontajärjestelmällä 

/15/. 

1. Omistaja tai haltija havaitsee 

 omistaja tai haltija ilmoittaa TUKESille kirjallisesti siirtymisestä määräai-

kaistarkastuksiin 

 TUKES määrää aikataulun määräaikaistarkastuksiin palaamisesta 

2. Hyväksytty laitos toteaa pyydetyssä tarkastuksessa tai muussa yhteydessä 

 hyväksytty laitos ilmoittaa TUKESille kirjallisesti siirtymisestä määräai-

kaistarkastuksiin, ilmoituksessa on oltava painelaitesäädöksiin pohjautuva 

perustelu kyseiselle päätökselle 

 TUKES määrää aikataulun määräaikaistarkastuksiin palaamisesta 

3. TUKES toteaa valvontatoimen yhteydessä 

 TUKES ilmoittaa määräaikaistarkastuksiin palaamisesta kirjallisesti 

o omistajalle tai haltijalle 

o kunnonvalvontaohjelman vahvistaneelle hyväksytylle laitokselle 

 TUKES määrää aikataulun määräaikaistarkastuksiin palaamisesta 
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3.5 Asennus-, korjaus- ja muutostyöt 

Käytössä olevien painelaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostöissä sovelletaan kauppa- ja 

teollisuusministeriön päätöstä painelaiteturvallisuudesta 953/1999 ja toteuttavan toimin-

nanharjoittajan on annettava tilaajalle tehdystä työstä vaatimuksenmukaisuusvakuutus. CE-

merkinnän vaatimusta ei sovelleta /11/. 

Mikäli painelaite tai putkisto vaihdetaan kokonaan, sovelletaan päätöstä 938/1999 paine-

laitteista. 

Asennus-, korjaus- ja muutostyössä toiminnanharjoittaja voi käyttää:  

o painelaitteen valmistuksessa aikoinaan hyväksyttyä suunnitelmaa ja hitsausohjetta 

o tarkastuslaitoksen hyväksymää hitsausohjetta 

o uusien painelaitteiden valmistuksessa sovellettua vaatimuksenmukaisuuden arvi-

ointimenettelyä 

o päätöksessä 953/1999 annettua vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä 

Tarvittaessa hyväksytty laitos tai omatarkastuslaitos tarkastaa tehdyn työn. Asennus-, kor-

jaus- ja muutostyön arviointimenettelyt on kuvattu taulukossa 6 ja moduulien tai moduu-

liyhdistelmien sisältö on kuvattu kohdassa 3.2.2. 

Taulukko 6. Painelaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostyön arviointimenettelyt /7/. 

ASENNUS-, KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN ARVIOINTIMENETTELYT 
KTMp painelaiteturvallisuudesta (953/1999) 

Painelaitteen tyyppi Moduuli tai moduuliyhdistelmä 

Rekisteröitävä painelaite B1 + F 

G 

H1 

Ei rekisteröitävä painelaite A1 

E1 

Tarkastuslaitoksen tapauskohtai-
sesti hyväksyttäessä 

Muu tarkoituksenmukainen moduuli 

Omatarkastuslaitos saa soveltaa vain moduuleja A1, F ja G 

 

Painelaitteiden varusteet ovat painelaitesäädöksissä painelaitteita, sillä ne ovat paineenalai-

sia lisälaitteita ja varolaitteita. Painelaitteiden varusteita ovat esimerkiksi venttiilit ja varo-

venttiilit. Painelaitteiden varusteiden huollossa ja korjauksessa on noudatettava kauppa- ja 
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teollisuusministeriön päätöksen (953/1999) 13, 14, 16 ja 37 §:n vaatimuksia. Huollon ja 

korjauksen asianmukaisuus varmistetaan tarkastuslaitoksen tekemillä tarkastuksilla. 

Rekisteröitävän painelaitteen varoventtiili tarkastetaan käyttötarkastuksen yhteydessä ja 

tarvittaessa myös huolletaan. Mikäli varoventtiiliä joudutaan korjaamaan tai säätämään 

muulloinkin, on tarkastuslaitoksen aina varmistettava varoventtiilin suoritusarvojen toteu-

tuminen. Tarkastuslaitos ei säädä varoventtiiliä, mutta todistaa suoritusarvot ja tarvittaessa 

sinetöi varoventtiilin. Mikäli painelaitteiden varusteita joudutaan hitsaamaan, on hitsaajilla 

oltava asianmukaiset pätevyydet ja hitsaus on tehtävä hitsausohjeen mukaisesti. Hitsaajien 

pätevyysvaatimukset on kuvattu painelaitepäätöksen (938/1999) liitteessä I. Hitsauksen 

kohdistuessa tiivistepintoihin, eikä hitsaus vaaranna paineenkestoa, ei hitsaajan pätevöinte-

jä vaadita. Rikkomatonta aineenkoetusta tekevillä henkilöillä on oltava pätevöintilaitoksen 

hyväksyntä, mikäli varuste on luokiteltu painelaitteena luokkiin III tai IV 2/16/.  

3.6 Kemikaaliputkistot 

TUKES on laatinut kemikaaliputkistoista oppaan, jonka tarkoituksena on selventää putkis-

ton tilaajan ja toisaalta valmistajan tietämystä eri säädöksistä. Vaarallisten kemikaalien 

putkistoihin noudatetaan kemikaalisäädösten lisäksi lähes aina myös painelaitesäädöksiä. 

Painelaitesäädökset määrittävät putkiston valmistajalle vähimmäisvaatimukset suunnitte-

lusta, tarkastuksesta ja valmistuksesta. Kun kyseessä on vaarallinen kemikaali, on nouda-

tettava myös kemikaalisäädöksiä. Näistä säädöksistä tulee lisävelvoitteita /18/. 

3.6.1 Ryhmittely sisällön mukaan ja putkiston luokitus 

Kun painelaitesäädöksissä puhutaan vaarallisesta sisällöstä, niin kemikaalisäädöksissä pu-

hutaan vaarallisesta kemikaalista. Vaarallinen sisältö painelaitesäädöksissä katsotaan kuu-

luvaksi ryhmään 1 ja muut sisällöt ryhmään 2. Kemikaaliasetuksessa 675/1993 on määri-

tetty vaaralliseksi kemikaaleiksi luokitellut kemikaalit ja painelaitesäädösten mukaisessa 

ryhmäjaossa kemikaaliasetuksen mukaisista vaarallisista kemikaaleista osa kuuluu ryh-

mään 1 ja osa ryhmään. Kemikaalien varoitusmerkintä ja vaaralausekkeen tunnus eli R-

tunnus kertoo vaaraominaisuuden eli onko kyseessä räjähtävä, erittäin helposti syttyvä ja 

niin edelleen kemikaali. Liitteessä 2 on kuvattu painelaitesäädösten mukainen ryhmäjaotte-

lu sekä kemikaaliasetuksen 675/1993 mukaiset vaaralliset kemikaalit sekä näiden välinen 
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yhteys. Painelaitesäädösten mukainen ryhmäjaottelu on merkitty punaisten viivoituksien 

sisään ja vastaavasti kemikaalilainsäädännön mukainen jaottelu vihreän viivoituksen si-

sään. Liitteen 2 alareunassa on kuvattu kemikaaliasetuksen 675/1993 mukainen vaarallis-

ten kemikaalien ryhmittely.  

Kemikaaliputkistojen luokitus määräytyy suurimman sallitun käyttöpaineen, putkiston ni-

mellissuuruuden ja sisällön mukaan. Painelaitesäädöksissä sisältö jaetaan ryhmäjaon lisäk-

si olomuodon mukaan joko kaasuksi tai nesteeksi. Kuvassa 8 kohdassa 3.2.1 on esitetty 

putkiston luokituskuvan määräytyminen kaaviomuodossa. Painelaitesäädöksissä on 4 luo-

kituskuvaa, jonka perusteella määritetään putkiston luokka: kuva 14 sisältönä ryhmän 1 

kaasu, kuva 15 sisältönä ryhmän 2 kaasu, kuva 16 sisältönä ryhmän 1 neste ja kuva 17 si-

sältönä ryhmän 2 neste. Käytännössä putkistoluokan määrittäminen tehdään niin, että ensin 

määritetään sisällön ryhmä painelaitesäädösten mukaisesti ja seuraavaksi valitaan kuva, 

josta luokka määritetään. Kuvassa vaaka-akselilla on putkiston nimellissuuruus ja pystyak-

selilla putkiston suurin sallittu paine. Risteyskohdalta määräytyy kuvan mukaan putkiston 

luokka. 

  

Kuva 14.  Painelaitepäätöksen (938/1999) liitteen II kuva 6,  

 putkistot, joissa ryhmän 1 kaasusisältö /9/. 
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Kuva 15.  Painelaitepäätöksen (938/1999) liitteen II kuva 7,  

 putkistot, joissa ryhmän 2 kaasusisältö /9/. 

 

Kuva 16.  Painelaitepäätöksen (938/1999) liitteen II kuva 8,  

 putkistot, joissa ryhmän 1 nestesisältö /9/. 
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Kuva 17.  Painelaitepäätöksen (938/1999) liitteen II kuva 9,  

 putkistot, joissa ryhmän 2 nestesisältö /9/. 

 

Putkistoluokkia on neljä: 

- 0-luokka eli 6 § (hyvä konepajakäytäntö) 

- I-luokka 

- II-luokka 

- III-luokka 

Vaativin luokka on luokka III. 

Putkistoluokituksen lisäksi suunnittelussa ja valmistuksessa on otettava huomioon putkis-

ton käyttöolosuhteet ja muut vaaratekijät. On tärkeää tehdä vaaranarviointi ja riskikartoi-

tus, sillä näiden avulla saadaan suunnitteluvaiheessa selville putkistoon mahdollisesti koh-

distuvat normaalista poikkeavat tilanteet ja niiden aiheuttamat suunnittelutarpeet. 
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Oleellisimmat lähtötiedot ovat: 

o sisällön lämpötila, ominaispaino, viskositeetti 

o sisäinen ja ulkoinen paine 

o ympäristöolosuhteet 

o putkistoon liittyvät asennukselliset vaatimukset 

o mahdolliset epäpuhtaudet 

o mahdolliset prosessihäiriöt 

o häiriötekijät 

o epäedullisimmat paine- ja lämpötilarasitukset 

o materiaalin soveltuvuus kemikaalille 

3.6.2 Vaatimuksenmukaisuuden arviointimenettelyt 

Putkiston luokka määrittää putkiston vaatimuksenmukaisuuden arviointimenettelyn. Me-

nettely ilmaistaan moduulina tai moduuliyhdistelmänä. Valmistaja varmistaa olennaisten 

turvallisuusvaatimusten täyttymisen noudattamalla moduulin määräyksiä. Mikäli putkisto 

on luokituskuvassa alueella 6 § eli 0-luokka, TUKES kuitenkin edellyttää, että on nouda-

tettava putkiston valmistamisessa, tarkastuksissa ja teknisissä asiakirjoissa putkistoluokan I 

vaatimuksia /17/. Valmistaja voi valita myös muiden luokkien kohdalla korkeamman luo-

kan arviointimenettelyn. 

Luokka 0 hyvä konepajakäytäntö, noudatetaan luokan I vaatimuksia 

Luokka I A 

Luokka II A1 tai D1 tai E1 

Luokka III B1 + D tai B1 + F tai B + E tai B + C1 tai H 

Kirjainten tai kirjainyhdistelmien merkitykset on kuvattu kohdassa 3.2.2. 

3.6.3 Kemikaaliputkiston asiakirjat 

Painelaitesäädökset minimissään velvoittavat valmistajaa toimittamaan toiminnanharjoitta-

jalle käyttöohjeet. Säädökset kuitenkin edellyttävät, että valmistajan on laadittava tekniset 

asiakirjat osoittaakseen painelaitteen täyttävän olennaiset turvallisuusvaatimukset. Mikäli 

valmistuksessa käytettävä vaatimuksenmukaisuuden arviointimoduuli edellyttää tarkastus-
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laitoksen tarkastusta, on tekniset asiakirjat esitettävä tarkastuksessa. Mutta muiden teknis-

ten asiakirjojen kuin käyttöohjeiden luovuttamista toiminnanharjoittajalle painelaitesää-

dökset eivät edellytä, paitsi luokan I, II ja III putkistoille vaaditaan vaatimuksenmukai-

suusvakuutus. Kemikaaliputkistojen osalta säännökset eroavat siinä suhteessa, että kemi-

kaalisäädösten mukaisessa laitoksen käyttö- tai määräaikaistarkastuksessa tekniset asiakir-

jat edellytetään nähtäväksi ja toiminnanharjoittajan hallussa säilytettäväksi. Toiminnanhar-

joittajan on päivitettävä putkistoasiakirjaan mahdolliset myöhemmät putkistomuutokset 

/18/. 

Toiminnanharjoittaja voi varmistua putkiston asianmukaisuudesta seuraavilla asiakirjoilla. 

Oleellista on, että asiakirjat on päivitetty vastaamaan toteutettua putkistoa.  

1. Putkistokaaviot 

Usein putkisto piirretään PI-kaaviomuotoon. Kaavion merkitään kemikaalit, putkis-

totiedot, kuten nimellissuuruus, materiaali, maksimi- ja minikäyttöarvot. 

2. Layout-piirustukset 

Layout-piirustuksessa kuvataan putkiston sijainti laitoksen sisällä ja ulkona. 

Layout-piirustus on laadittava erityisen tarkasti, jos putkisto sijoitetaan maan alle. 

Nykyaikaisilla piirustusohjelmilla putkistoista usein saadaan myös kolmiulotteiset 

isometripiirustukset täydentämään layout-piirustusta. 

Painelaitesäädökset edellyttävät tietyiltä putkistoilta sijoitussuunnitelman tarkastus-

ta, jolloin layout-piirustus on välttämätön. 

Sijoitussuunnitelman tarkastus on tehtävä,  

o mikäli putkiston sisältö on vaarallinen sisältö (kuuluu ryhmään 1) ja nimel-

lissuuruus on suurempi kuin DN50. 

Sijoitussuunnitelman tarkastusta ei edellytetä, 

o jos putkiston sisältö on ryhmää 2  

o jos putkisto kuuluu sisällöltään ryhmään 1 ja nimellissuuruus on enintään 

DN50 

3. Osaluettelo 

Osaluettelossa kuvataan putkiston osat. Varusteet kuvataan varusteluettelossa. Osa-

luettelossa esitetään putken osien mitat ja materiaalitiedot. Putkenosiksi luetaan 

putket, käyrät, laipat, kaulukset, haaroitusyhteet, supistusyhteet ja kannakkeet. 
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4. Varusteluettelo ja varusteiden asiakirjat 

Varusteluettelo sisältää putkistoon liitettyjen varusteiden tiedot. Varusteiksi luetaan 

esimerkiksi suodattimet, venttiilit, pumput, varoventtiilit, ja mittalaitteet. Varusteet 

tilaaja voi hankkia itse tai tilata putkiston valmistajalta. Kaikki varusteet positioi-

daan, jotta ne on yhdistettävissä putkistokaaviossa esitettyihin laitepositioihin.  

5. Valmistusasiakirjat ja rikkomattoman aineenkoetuksen pöytäkirjat 

Painelaitelainsäädäntö ei edellytä luokan 0 putkistolle silmämääräisen tarkastuksen 

lisäksi radiograafista tai ultraäänitutkimusta. Kemikaalilainsäädännön puolelta on 

lisävaade. 

 jos putkiston sisältö on kemikaaliluokitukseltaan 

 erittäin helposti syttyvä (F+) 

tai 

 erittäin myrkyllinen (T+) 

 TARKASTUSLAAJUUS ON 10 % 

 Muut kuin edellä mainitun kemikaaliluokituksen omaavat aineet 

 TARKASTUSLAAJUUS ON 5 % 

Myös pysyvien liitosten valmistuksesta on esitettävä selvitykset. Hitsaajilta tai juot-

tajilta edellytetään pätevyystodistukset ja lisäksi hitsaus- ja juotosmenetelmistä on 

oltava valmistajan ohjeet. 

6. Painekokeen pöytäkirja 

Putkistolle on tehtävä nestepainekoe, jonka paine on 1,43 kertaa putkiston suurin 

sallittu käyttöpaine. Painekokeella varmistutaan putkiston paineenkestosta. Tarvit-

taessa nestepainekokeen lisäksi voidaan tehdä tiiviyskoe, jos putken sisältönä on 

erittäin myrkyllinen kaasu tai neste, tai muuten halutaan varmistua putken tiivey-

destä. Yleensä tiiviys todetaan typellä, paineilmalla tai muulla vaarattomalla kaa-

sulla. Kaasulla tehtävä tiiviyskoe vaatii erityistä varovaisuutta. Jos putken halkaisi-

ja on iso ja paineeltaan vähäinen tai alipaineinen, voidaan tapauskohtaisesti harkita 

korvaavia toimenpiteitä tai painekokeen tarpeellisuutta.  

7. Valmistajan vakuutus 

Mikäli putkisto kuuluu putkistoluokkaan I, II tai III, niin painelaitesäädösten vaati-

mustenmukaisuus edellyttää valmistajan antamaan vaatimustenmukaisuusvakuu-

tuksen. Silloin erillistä valmistajan vakuutusta ei tarvita. Muutoin valmistajan on 

toimitettava valmistajan vakuutus. Siinä yksilöidään valmistettu putkisto ja vakuu-
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tetaan putkiston valmistuksen tapahtuneen asian- ja suunnitelmien mukaisesti. Va-

kuutuksessa esitetään suunnittelun ja valmistuksen säädösperusteet. 

8. Käyttöohjeet 

Painelaitesäädökset edellyttävät aina, että putkiston valmistajan on toimitettava vä-

hintään putkiston käyttöohjeet. Kemikaaliputkisto voidaan tehdä ilman painelai-

tesäädösten velvoitteita, ja silloin toiminnanharjoittajan on hyvä vaatia myös tällai-

sille putkistoille käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeissa mainitaan suurin sallittu käyttö-

paine, minimi ja maksimi käyttölämpötila sekä kemikaalit, joille putkisto on suun-

niteltu.  

9. Muoviputkistot 

Mikäli kemikaaliputkisto valmistetaan kerta- tai kestomuovisesta materiaalista, on 

toiminnanharjoittajan pyydettävä kopiot pysyvien liitosten menetelmäkokeiden 

asiakirjoista, mallikappaleiden koestuspöytäkirjoista ja edellyttää valmistajaa var-

mistaman tekijän pätevyydestä näytetyöllä ennen putkiston valmistusta. Silmämää-

räinen tarkastus ja paine- sekä tiiviyskoe ovat tärkeimmät tarkastusmenetelmät py-

syvien liitosten laadun varmistamiseksi. Tarkastuksista on pyydettävä asiakirjat. 

3.6.4 Putkiston määräaikaistarkastukset ja merkinnät 

Toiminnanharjoittaja määrittää riskikartoitusten, kokemusta ja valmistajan suositusten mu-

kaan putkistolle määräaikaistarkastus- ja kunnossapitosuunnitelman. Mikäli putkiston si-

sältö on ryhmän 1 mukainen tai putkisto on suunniteltu virumis- tai väsymislujuuden pe-

rusteella ja putkisto liittyy rekisteröitävään painelaitteeseen, on putkisto tarkastettava pai-

nelaitteen määräaikaistarkastuksen yhteydessä /11/. Määräaikaistarkastus voidaan osittain 

tai kokonaan korvata seurannalla. Toiminnanharjoittaja laatii seurantasuunnitelman ja hy-

väksyttää sen tarkastuslaitoksella. 

Kemikaaliputkisto on merkittävä, jotta sen turvallisesta käytöstä voidaan varmistua kaikis-

sa tilanteissa. Erityisen tärkeää putkiston merkintä on sellaisissa paikoissa, joissa putkis-

toon liittyviä käyttö- tai huoltotehtäviä tehdään paljon. Merkinnät voidaan tehdä standardin 

SFS 3701 mukaan huomioiden erityissäädökset, kuten esimerkiksi nestekaasusäädösten 

vaatimukset. Yleensä merkinnöissä käytetään virtaavan kemikaalin nimeä, väritunnusta ja 

virtaussuuntaa osoittavaa merkintää /18/. 
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4. VIKAANTUMISMEKANISMIT  

Hankalat käyttöolosuhteet kuten ulkosijoitus, kostea ympäristö, ahtaat tilat, toistuvat ylös- 

ja alasajot, lämpötilojen ja paineiden vaihtelut, altistavat painelaitteita vioittumiselle. Pai-

nelaitteeseen voi tulla ulko- tai sisäpuolista syöpymistä, kolhuja, muodonmuutoksia ja ku-

lumia. 

Painelaitteiden tarkastuksissa kiinnitetään huomiota sisäpuoliseen kosteuteen, puhtauteen, 

syöpymiseen, kulumiin, mahdolliseen sisäpinnoitteen vaurioihin ja hitsausten kuntoon. 

Painelaitteiden yleisimmät vikaantumismekanismit ovat korroosio ja kuluminen. Muita 

painelaitteiden vikaantumista aiheuttavia mekanismeja ovat onnettomuus, ylikuormitus, 

väsyminen, murtuminen, viruminen, hapettuminen, haurastuminen ja komponenttien van-

heneminen. Tässä työssä on keskitytty tarkastelemaan vauriomekanismeista tarkemmin 

korroosiota, sillä muut vauriomekanismit tulevat osittain esille korroosiolajien tarkemmas-

sa tarkastelussa. Taulukkoon 7 on koottu esimerkkejä vikaantumismekanismeista, oireista 

ja missä niitä yleisimmin esiintyy. Vikaantumismekanismien perusteet on hyvä tuntea, 

jotta ymmärtää, millä keinoin voi edistää painelaitteen turvallista käyttöä sekä vioittumis-

ten minimoimista. Lisäksi tuntemus edesauttaa kohdentamaan ennakkohuoltotoimenpiteitä 

oikeisiin paikkoihin painelaitteissa. 

Taulukko 7. Painelaitteiden vioittumista 
1)

 aiheuttavia mekanismeja /19/. 

Mekanismi Oireita Olosuhdealue Esimerkkejä 

Väsyminen Säröily, murtumat Vaihteleva jännitys Värähtelevät putkistot 

Viruminen Venymä, murtuma Korkea lämpötila Kuumat putkistot 

Hapettuminen Pintaoksidi, ohenema Korkea lämpötila Kattilat 

Korroosio Ohenema tai säröily Usein vedessä 
2) 

Kattilat, putkistot 

Kuluminen, eroosio Pinnan ohenema Liike pinnalla Kattilat, venttiilit 

Haurastuminen Säröily Useita 
3)

 Putkistot 

Yhdistetyt mekanis-
mit 

Yhdistelmän mukaan Yhdistelmän mukaan Kattilat 

1) yleistä heikkenemistä; suppeamassa merkityksessä viittaa haurastumiseen 

2) kosketuksessa reaktiiviseen väliaineeseen 

3) materiaalikohtaisia mekanismeja (lähde Kupi_6-2007_62-65) 
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4.1 Korroosio 

Korroosiossa materiaali liukenee ympäristöön tai reagoi ympäristönsä kanssa muodostaen 

kiinteitä korroosiotuotteita. Korroosiolla on kolme päätyyppiä: kemiallinen korroosio, säh-

kökemiallinen korroosio ja korkean lämpötilan korroosio, joista kemiallinen ja sähkökemi-

allinen korroosio ovat merkityksellisemmät /23/. 

Kemiallisessa korroosiossa materiaali liukenee syövyttävään ympäristöön ja useimmin 

liukeneminen tapahtuu valikoivana syöpymisenä. Kemiallista korroosiota voidaan vähen-

tää alentamalla lämpötilaa, estämällä syövyttävän aineen pääsyn liukenevaan pintaan esi-

merkiksi pinnoittamalla ja käyttämällä stabiileja materiaaleja. 

Sähkökemiallinen korroosio on metallien osalla merkittävin turmeltumista aiheuttava il-

miö. Sähkökemiallisessa korroosiossa materiaali liukenee ympäristöön sähköisten tai ke-

miallisten ilmiöiden yhteisvaikutuksesta. Sähkökemialliseen korroosion syntyminen edel-

lyttää eri jalousasteisten metallipintojen välille sähköä johtavan yhteyden (elektronijohde) 

ja elektrolyyttisen (ionijohde) liuoksen pintojen väliin. Ehtojen täyttyessä syntyy kor-

roosiopari ja korroosiovirta, jolloin epäjalompi materiaali liukenee ja alkaa syöpyä. Sähkö-

kemiallisen korroosion muodot ovat: 

 Yleinen syöpyminen  

 Paikallinen syöpyminen 

– pistesyöpyminen 

– rako- eli piilokorroosio  

 Galvaaninen eli kontaktikorroosio  

 Pintaan kohdistuvan mekaanisen rasituksen aiheuttama syöpyminen 

– eroosiokorroosio 

– kavitaatiokorroosio 

– hiertymiskorroosio  

 Raerajakorroosio  

 Valikoiva syöpyminen  

 Jännitystilan ja korroosion yhteisvaikutuksesta aiheutuva murtuminen 

– jännityskorroosio 

– korroosioväsyminen  
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4.2 Yleinen korroosio eli syöpyminen  

Yleisessä syöpymisessä metallin koko pinta syöpyy tasaisesti kaikkialta eikä pistemäisesti 

(kuva 18). Metallin rakeista osa toimii anodeina ja osa katodeina. Syöpyminen alkaa kun 

anodit ovat kuluneet tarpeeksi, jolloin anodit vaihtuvat katodeiksi ja päinvastoin, ja taas 

katodeista anodeiksi muuttuneet rakeet alkavat kulua. Yleistä syöpymistä esiintyy suojaa-

mattomissa metallipinnoissa sekä kemikaaleille, varsinkin voimakkaasti hapettaville ja 

emäksisille liuoksille, altistuneissa metallipinnoissa. Yleistä syöpymistä voidaan välttää 

olosuhteisiin soveltuvalla materiaalivalinnalla, ja ruostumattomilla materiaaleilla yleistä 

syöpymistä esiintyy harvoin. Yleisen syöpymisen seuraaminen on helppoa seinämäpak-

suusmittauksen avulla esimerkiksi ultraäänimittausta hyödyntäen. Jos mitattu syöpymisno-

peus on luokkaa 0,01 – 0,1 mm vuodessa, on kyseessä hyvä korroosionkesto ja vastaavasti 

jos syöpymistä tapahtuu yli 3 mm vuodessa, on kyseessä huono korroosionkesto. 

 

 

Kuva 18. Yleinen tasaisesti etenevä korroosio /20/. 

4.3 Paikallinen korroosio 

4.3.1 Pistekorroosio  

Pistekorroosio eroaa yleisestä syöpymisestä siten, että korroosio esiintyy pistemäisesti ja 

yleensä vain pienellä alueella, eikä metallin koko pinnan syöpymistä esiinny. Syöpyminen 

synnyttää paikallisia kuoppamaisia syvänteitä, joiden syveneminen pysähtyy, kun kuopat 

ovat saavuttaneet tietyn syvyyden (kuva 19). Paksuseinämäisissä rakenteissa pistesyöpy-

minen ei yleensä ylety rakenteen läpi, mutta ohutseinämäisissä säiliöissä ja putkistoissa 

vuodon mahdollisuus on olemassa seinämän läpi menneen pistesyöpymään kautta. 
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Kuva 19. Pistesyöpyminen aiheuttaa syviä kuoppia /20/. 

Pistekorroosio saa alkunsa, kun metallin vioittuneen passiivikalvon kohdalla metalli-ionit 

liukenevat muodostaen metallikloridikomplekseja. Kompleksit hajaantuvat ja passiiviker-

rokseen jäävässä aukossa liukeneminen jatkuu. Passiivikalvon viallisuus voi johtua pinnan 

karheudesta, pintakalvon rakennevirheistä kuten teräksen epätasaisesta koostumuksesta, 

pinnalla olevista elektrolyyttipisaroista sekä ympäröivän liuoksen voimakkaasta törmäyk-

sestä pintaan. Pinnalle roiskuneet kipinät tai hiiliteräspöly myös rikkovat passiivikalvoa 

altistaen pistesyöpymälle. Myös ympyröivän liuoksen sisältämät aggressiiviset anionit, 

kuten Cl
-
-, Br

-
-, hypokloriitti- tai thiosulfaattianionit aiheuttavat pistesyöpymää.  

Pistekorroosiota esiintyy metalleilla, joiden korroosionkestävyys perustuu perusmetallia 

jalompaan pinnoitteeseen tai pintaa suojaavaan passiivikerrokseen, kuten ruostumattomalla 

teräksellä ja alumiinilla. Ruostumattomalla teräksellä passiivikerros on muutaman nano-

metrin paksuinen oksidikalvo. NaCl-luos tai merivesi aiheuttaa tyypillisesti ruostumatto-

malle teräkselle pistesyöpymää, ja mikäli meriveden virtaus on pieni, niin pistesyöpymis-

vaara on suuri. Ruostumattomien terästen pistesyöpymisherkkyyteen vaikuttaa liuoksen 

kloridi-pitoisuus, pH, virtausnopeus ja lämpötila sekä teräksen elektrodipotentiaali. Läm-

pötilan kohoaminen lisää pistesyöpymisvaraa ja suurimmillaan pistesyöpymisvaara on 

happamissa liuoksissa. Emäksisissä liuoksissa pistesyöpymistä esiintyy liuoksen pH:n ol-

leessa alle 12. Vesijohtoveden kloridi-pitoisuuden ollessa alle 200 mg/l voidaan käyttää 

ruostumatonta terästä 1.4301 ja aina 500 mg/l asti haponkestävää terästä 1.4404 ja 1.4432.  

Pistekorroosiota voidaan vähentää, kun valmistusvaiheessa hitsaustyö tehdään oikein. Hit-

sin juurensuojauksesta on huolehdittava hyvin, samoin kuin hitsisauman jälkikäsittelystä. 

Rakenteiden pinnat on pidettävä puhtaana varsinkin hiiliteräspölystä.  Seisova vesi ja siinä 

olevat mikrobiologiset eliöt lisää pistekorroosion esiintymistä, joten veden säännöllinen 

juoksutus tai inhibiittorien käyttö vähentää korroosion riskiä. Ruostumattomien terästen 

pistesyöpymistaipumusta voidaan pienentää käyttämällä seosaineena molybdeeniä, mutta 

myös kromi- ja typpiseostuksella on pistesyöpymätaipumusta pienentävä vaikutus.  
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Teräksen pistekorroosionkestävyyttä voidaan arvioida koostumuksen perusteella 

laskettavalla pistesyöpymiskertoimella PRE (Pitting Resistance Equivalent). Mitä suurem-

pi arvo on, sitä parempi pistesyöpymiskestävyys. 

 

PRE = (% Cr) + (3,3 x % Mo) + (16 x % N) /22/. 

 

Esimerkiksi merivesilämmönvaihtimissa yleisesti käytetyn teräksen 1.4547 pistesyöpymis-

kerroin on 47, kun taas teräksellä 1.4301 kerroin on 18.  

4.3.2 Rakokorroosio  

Rakokorroosio alkaa syntyä, kun ahtaaseen rakoon tunkeutuu tai kondensoituu liuosta. 

Liuos ei pääse vaihtumaan samalla nopeudella kuin muilla metallipinnan alueilla, jolloin 

liuoksen koostumus muuttuu ja liuokseen muodostuu happipitoisuuseroja. Raossa vallitse-

vasta happiköyhimmästä alueesta muodostuu anodi. Metallin liukeneminen jatkuu ja raossa 

olevaan liuokseen jää ylimääräinen positiivinen varaus metalli-ionien muodossa. Varauk-

sen tasaamiseksi rakoon alkaa kulkeutua negatiivisia varauksia. Liuoksen ja ionien välinen 

reaktio synnyttää rakoon metallihydroksidia sekä vapaata happoa. Raossa oleva liuos edel-

leen väkevöityy ja happamoituu, jolloin se tuhoaa metallin passiivikerroksen ja rakokor-

roosio alkaa edetä. 

Rakokorroosiota esiintyy erilaisissa rakomaisissa liitoksissa (kuva 20), kuten niitti-, pultti- 

ja hitsausliitoksissa sekä metallin ja epämetallin välisissä liitoksissa esimerkiksi tiivistelii-

toksissa, kun tiivistemateriaali on vettä absorboivaa tai tiiviste ei täysin peitä tiivistepintaa. 

Metallin pinnalla olevat kiinteät partikkelit kuten hiekka, lika tai korroosiotuotteista muo-

dostunut saostuma edesauttavat rakokorroosion syntymistä. Rakokorroosion kannalta vaa-

rallisin rakokoko on 0,025 - 0,1 mm. 

Rakokorroosiota esiintyy erityisesti metalleilla, joiden korroosionkestävyys perustuu suo-

jaavaan passiivikerrokseen, kuten ruostumattomalla teräksellä ja alumiinilla. Sitä esiintyy 

myös useilla jaloilla metalleilla, kuten esimerkiksi hopea ja kupari, ja epäjaloilla metalleil-

la kuten titaani. Rakokorroosiota esiintyy erilaisten aggressiivisten liuosten, niin happami-

en kuin emäksistenkin, yhteydessä. Myös luonnonvedet voivat aiheuttaa rakokorroosiota. 



55 

Samoin kuin pistekorroosionkin tapauksessa, erityisen vaarallisia ovat kloridi-ioneja sisäl-

tävät liuokset.   

Rakokorroosio alkaa herkemmin kuin pistekorroosio. Rakokorroosiota voidaan estää sa-

moin keinoin kuin pistekorroosiota eli pitämällä teräspinnat puhtaana, välttämällä rakoja ja 

onkaloita, estämällä nesteen pääsy ahtaaseen rakoon ja huolellisella hitsien jälkikäsittelyl-

lä. 

 

Kuva 20. Rakokorroosio /20/. 

4.4 Galvaaninen korroosio 

Galvaaninen korroosio syntyy, kun kaksi tai useampia metallia on keskenään sähköisessä 

kontaktissa ja upotettuna samaan elektrolyyttiin. Metallien välille syntyy potentiaaliero ja 

epäjalompi metalli eli alhaisemman potentiaalin omaava metalli muodostuu anodiksi ja 

alkaa syöpyä. Jalommasta metallista muodostuu katodi ja sen syöpyminen hidastuu tai lop-

puu kokonaan. Galvaaninen korroosio luokitellaan paikalliseksi korroosioksi, koska se ei 

leviä koko rakenteeseen vaan rajoittuu metallien liitoskohdan ympäristöön (kuva 21). Gal-

vaaninen korroosiopari voi syntyä myös silloin, kun metalli on kosketuksissa jalomman ei-

metallisen sähköä johtavan materiaalin kanssa, kuten teräksen, kuparin tai ruostumattoman 

teräksen ollessa kosketuksissa grafiitin kanssa.   

Korroosioherkkyyteen, -nopeuteen ja laatuun vaikuttaa kolme osatekijää: metallien elekt-

rodipotentiaalit korroosio-olosuhteissa, metallien pinta-alojen suhde ja elektrolyytin luonne 

ja sähkönjohtavuus. Mitä suurempi potentiaaliero metallien välillä on, sitä suurempi on 

todennäköisyys galvaanisen korroosion syntymiseen kyseisten metallien välille. Mitä suu-

rempi on jalomman metallin pinta-ala verrattuna epäjalomman metallin pinta-alaan, sitä 

voimakkaampi on korroosionopeus. Jos elektrolyytin johtavuus on suuri, sitä tasaisemmin 

ja laajemmalla alueella epäjalompi metalli syöpyy syöpymien ollessa matalia, ja vastaavas-
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ti pienellä elektrolyytin johtavuudella korroosio syntyy lähemmäksi metallien rajapintaa 

syöpymien ollessa syvempiä. 

Galvaanista korroosioparia hyödynnetään korroosionestossa esimerkiksi suojaamalla meri-

veteen altistuva teräs sinkki- tai magnesiumanodeilla ja suojaamalla teräs sinkkipinnoit-

teella ilmastollista rasitusta vastaan.   

Galvaanista korroosion vaaraa voidaan pienentää kun eri metalleja ei liitetä toisiinsa kos-

teissa olosuhteissa, ja mikäli tällainen liitos on välttämätön, niin liitos tulisi eristää teipillä 

tai maalauksella. Ruuviliitoksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan tiivisterenkaita 

tai eristävää holkkia. Vähemmän vaativissa korroosio-olosuhteissa esimerkiksi niittiliitok-

sessa voidaan käyttää jalompaa niittimateriaalia epäjalomman levyn kiinnitykseen. 

 

 

Kuva 21. Galvaaninen korroosio /20/. 

4.5 Pintaan kohdistuvan mekaanisen rasituksen aiheuttama syöpyminen  

4.5.1 Eroosiokorroosio ja kavitaatiokorroosio  

Eroosiokorroosiota esiintyy, kun puhtaan nesteen virtausnopeus kasvaa niin suureksi, että 

metallin pintaa suojaavat korroosiotuotekerrokset alkavat irtoamaan. Korroosionopeus on 

riippuvainen nesteen virtausnopeudesta kuvan 22 mukaisesti. Nesteen mukana olevat kiin-

teät partikkelit lisäävät virtauksen kuluttavaa vaikutusta jo kriittistä virtausnopeutta pie-

nemmillä virtausnopeuksilla ja silloin puhutaan partikkelieroosiosta. Suurilla virtausnope-

uksilla partikkelieroosio aiheuttaa jo mekaanista kulumista.  
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Kuva 22. Virtausnopeuden vaikutus erooosiokorroosionopeuteen  /21/. 

Eroosiokorroosiota esiintyy virtauksen epäjatkuvuuskohdissa (kuva 23), kuten putkimut-

kissa, T-haaroissa, putkien suuaukoilla ja venttiileissä. Virtaus muuttuu pyörteiseksi, jol-

loin virtausnopeus herkästi ylittää kriittisen virtausnopeuden. 

 

Kuva 23. Virtauksen epäjatkuvuuskohtia ja virtausnopeuden vaikutus pyörteeseen /21/. 

a) Supistus tai kohouma putkessa 

b) Laajentuma tai ulospäin suuntautuva kuoppa putkessa 

c) Terävä putkimutka 

d) Alhainen virtausnopeus, ei pyörrettä 

e) Suuri virtausnopeus, pyörre esiintyy ja eroosiokorroosio voi syntyä 
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Kavitaatiokorroosio syntyy, kun kavitaatiossa nestevirtaukseen syntyneet kaasukuplat lu-

histuessaan aiheuttavat voimakkaita paineiskuja rikkoen metallin pintaa suojaan passivaa-

tiokalvon tai muun korroosiotuotekerroksen paljastaen uutta metallia korroosiolle alttiiksi 

(kuva 24). Kavitaatiokupla muodostuu, kun nesteen paine paikallisesti laskee ja samalla 

nesteen kiehumispiste laskee. Kupla luhistuu nestepaineen jälleen noustessa. Jos paineiskut 

ovat riittävän suuria rikkomaan mekaanisesti metallipinnan, puhutaan kavitaatioeroosiosta. 

Luhistuessaan kaasukupla voi muodostaa jopa tuhansien N/mm
2 

suuruisia paikallisia pai-

neiskuja ja voimakasta kuumenemista. 

 

Kuva 24. Eroosio ja kavitaatiokorroosio /20/. 

4.5.2 Hiertymiskorroosio  

Hiertymiskorroosiota esiintyy, kun kaksi toisiaan vastaan puristettua pintaa alkaa värähdel-

lä löystymisen seurauksena. Pintojen liikkuessa profiilin huippukohdissa kosketusjännityk-

set nousevat hyvin suuriksi, jolloin ne voivat hitsautua yhteen ja murtua metallipartikke-

leiksi. Partikkelit hapettuvat ja oksidipartikkelit aiheuttavat hiertymiskulumista (kuva 25). 

Pinnan oksidikerrosten murtuminen ja hapettuminen voi myös aiheuttaa kulumista. Hier-

tymisväsymisessä materiaalin irtoaminen pinnoilta aiheutuu pintojen värähtelystä johtuvan 

väsymisen vuoksi. Jos pintojen välinen liike on hyvin pieni, korroosiotuotteet eivät pääse 

poistumaan pintojen välistä, ja se aiheuttaa pintojen liukuominaisuuksien tuhoutumisen. 

Hiertymisvaurioita esiintyy puristus-, pultti-, niitti-, kitka- ja kiilaliitoksissa, lautas- ja leh-

tijousissa, laakereissa, lankojen tai vaijerien kosketuskohdista ja putkistokannakkeis-

sa. Alun perin liitokset on tarkoitettu liikkumattomiksi liitoksiksi, mutta kiristyksen löysty-

essä tapahtuu värähtelyä, joka altistaa hiertymiskorroosiolle. 
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Kuva 25. Hiertymiskorroosio: a) periaatteellinen esitys, b) tavanomainen esiintymispaikka 

käytännön rakenteissa /21/. 

4.6 Raerajakorroosio  

Raerajakorroosio alkaa, kun metalliseoksen raerajoihin muodostuu yhdisteitä, jotka syövyt-

tävissä olosuhteissa heikentävät metalliseoksen korroosiokestävyyttä. Ilmiö syntyy metal-

liseoksen jähmettymisessä, lämpökäsittelyssä, hitsauksessa tai korkean lämpötilan vallites-

sa. Syöpyminen tapahtuu raerajoja pitkin (kuva 26). Raerajakorroosio voi aiheutua raera-

joille suotautuvista epäpuhtauksista, tietyn seosaineen rikastumisesta raerajoille tai seosai-

neen köyhtymisestä matriisista raerajojen läheisyydessä raerajaerkaumien vuoksi.  

 

Kuva 26. Raerajakorroosio on syntynyt erkaumien aiheuttaman seosaineista köyhtyneen 

vyöhykkeen takia.  
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Lämpökäsittely tai hitsaus voi aiheuttaa ruostumattomalla teräksellä herkistymisilmiön. 

Raerajojen viereen syntyy kapea kromiköyhä vyöhyke, koska vyöhykkeen kromit erkautu-

vat raerajoille syntyvään kromikarbidiin. Kromiköyhät vyöhykkeet eivät muodosta passi-

vaatiokerrosta, joten anodisen alueen pinta-ala on hyvin pieni verrattuna katodiseen aluee-

seen ja raerajat alkavat syöpyä nopeasti. Lujat alumiiniseokset Al-Cu, Al-Si, Al-Zn-Mg 

ovat taipuvaisia raerajakorroosioon ja varsinkin jos alumiini sisältää epäpuhtautena rautaa 

ja sen liukoisuus matriisiin on pieni, se suotautuu raerajoille ja aiheuttaa raerajakorroosio-

ta. Muokatuissa rakenteissa raerajakorroosio etenee pinnan suuntaisesti aiheuttaen materi-

aalin irtoamisen tuotteen pinnalta (kuva 27).   

Ruostumattoman teräksen herkistymistä ja siten altistumista raerajakorroosiolle voidaan 

pienentää vähentämällä teräksen hiilipitoisuutta tai stabiloinnilla eli lisäämällä seosaineena 

titaania ja niobia. Tosin herkistyminen ja sitä mahdollisesti seuraava raerajakorroosio ovat 

nykypäivän teräksiä käytettäessä harvinaisia. Ongelmia voi esiintyä lähinnä paksuilla yli 6 

mm ainesvahvuuksista hitsatuilla raketeilla sekä tuotteilla, joiden hehkutus- tai käyttöläm-

pötila-alue on 450...800 °C.  

 

Kuva 27. Raerajakorroosio etenee pinnan suuntaisesti /20/. 

4.7 Valikoiva liukeneminen  

Valikoiva eli selektiivinen liukeneminen tarkoittaa metalliseoksen jonkin seosaineen tai 

mikrorakenneosan muita nopeampaa liukenemista.  Valikoivassa liukenemisessa metalli 

voi hävitä kokonaan pois, kuten esimerkiksi rauta syöpyy kokonaan pois suomugrafiittiva-

luraudassa tai lopputuloksena voi olla sienimäinen reikiä täynnä oleva rakenne (kuva 28). 
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Kuva 28. Valikoiva liukeneminen.  

4.8 Jännitystilan ja korroosion yhteisvaikutuksesta aiheutuva murtuminen 

4.8.1 Jännityskorroosio  

Jännityskorroosiossa jännityskorroosiolle alttiin metallin pintaan syntyy murtumia veto-

jännityksen ja korroosioympäristön yhteisvaikutuksesta (kuva 29). Vetojännitys voi syntyä 

pintaan kohdistuvasta ulkoisesta kuormituksesta tai sisäisestä jännityksestä tai molempien 

vallitessa yhtä aikaa.  Ulkoisen kuormituksen aiheuttajia ovat staattinen kuorma, terminen 

mittamuutos, ruuviliitoksen kiristysvoima, staattinen paine ja värinät. Sisäisen jännityksen 

aiheuttajia ovat kylmämuokkaus, lämpökäsittely, lastuaminen, leikkaus, lävistäminen ja 

hitsaus. Sisäiset jännitykset ovat erityisen vaarallisia, ja varsinkin, jos samaan aikaan vai-

kuttaa myös ulkoinen kuormitus. Jännityskorroosio voi aiheuttaa hyvinkin äkillisiä vahin-

koja, sillä sen ennakoiminen on vaikeaa ja yleensä haurasmurtuma havaitaan vasta kun se 

on jo syntynyt.  Murtuminen voi jatkaa etenemistään joko raerajoja pitkin tai rakeiden lä-

vitse. Jännityskorroosio luokitellaan paikalliseksi korroosioksi. 

Jännityskorroosio on lähinnä austeniittisten ruostumattomien terästen ongelma, mutta sitä 

on havaittavissa myös messingillä varastoinnissa repeämisenä, kattilateräksillä li-

peähaurautena emäksisissä olosuhteissa ja seostetuilla teräksillä vetyhaurautena. Jännitys-

korroosiota ei esiinny ferriittisillä ja austeniittis-ferriittisillä teräksillä.  

 

 



62 

Mitä suurempi vetojännitys, sitä nopeammin murtuma ilmenee. Vetojännityksen on kui-

tenkin ylitettävä tietty rajajännitys, ennen kuin jännityskorroosiota esiintyy. Rajajännityk-

sen suuruuteen vaikuttaa oleellisesti materiaalin ja ympäristön yhdistelmä. Lämpötilan 

nousu, happi ja muut voimakkaat hapettajat lisäävät jännityskorroosioherkkyyttä.  

Jännityskorroosiota voidaan estää hapenpoistolla ja muuttamalla metallin ja liuoksen välis-

tä potentiaalieroa joko anodiseen tai katodiseen suuntaan. Jännityskorroosiota voidaan es-

tää myös materiaaleihin kohdistuvan vetojännityksen pienentämisellä esimerkiksi raken-

nemuutoksella, oikeilla materiaalivalinnoilla, ruostumattoman teräksen pinnoittamisella, 

pH:n nostamisella, syövyttävien aineiden pitoisuuden alentamisella ja ympäristön lämpöti-

lan laskemisella.  

Jännityskorroosiota esiintyy klorideilla lämpötilan ollessa yli 50 °C, ja yli 200 °C lämpöti-

lassa passiivikalvon rikkovat kloridit kuten HCl, NaCl, CaCl2, MgCl2 voivat hyvinkin 

pieninä pitoisuuksina aiheuttaa vaurion. Emäksiset liuokset kuten NaOH, KOH ja LiOH 

ovat vaarallisia yli 20 % väkevyyksinä ja yli 80 °C lämpötilassa. Rikkivety on taas vaaral-

linen vain hyvin alhaisissa lämpötiloissa.  

 

Kuva 29. Jännityskorroosio vaatii pintaan kohdistuvan vetojännityksen, korrosoivat olo-

suhteet sekä jännityskorroosiolle alttiin metallin. Jännityskorroosio ilmenee haurasmurtu-

mana /20/. 
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4.8.2 Korroosioväsyminen 

Korroosioväsyminen syntyy korroosioympäristössä materiaalin väsymisen seurauksena. 

Materiaalin väsymistä aiheuttavat värähtelyt, vaihtosuuntaiset kuormitukset ja termiset 

vaihtelut. Korroosioympäristössä metallin väsymiskestävyys on huomattavasti pienempi 

kuin ilman korroosioväliainetta.  Olosuhteissa, joissa materiaali on altis muille paikallisen 

korroosion muodoille, myös korroosioväsymyksen todennäköisyys kasvaa. Lievissä kor-

roosioympäristöissä sekä olosuhteissa, jossa esiintyy tasaista syöpymistä ilman dynaami-

sen rasituksen vaikutusta, korroosioväsymistä on myös havaittavissa. 

Austeniittiset ruostumattomat teräkset ovat erittäin alttiita korroosioväsymiselle kloridipi-

toisessa ympäristössä. Korroosioväsymismurtumia voidaan eniten havaita pyörivistä ko-

neenosista kuten akseleista. 

Korroosioväsymistä aiheuttavia jännitysmuutoksia voi syntyä esimerkiksi   

1. putkistojen ja säiliöiden sisäpaineen vaihteluista   

2. epätasaisesta höyry- tai nestevirtauksesta venttiileissä sekä venttiilien käyttöön liit-

tyvistä paineiskuista   

3. putkistojen ja säiliöiden lämpölaajenemiskäyttäytymisen eroista   

4. laitoksen tai prosessin ylös- ja alasajoista   

5. oheislaitteiden, kuten pumppujen, kompressorien tai venttiilien, aiheuttamista vä-

rähtelyistä   

6. paikallisista lämpötilavaihteluista.   

Korroosioväsymistä voidaan estää samoin keinoin kuin jännityskorroosiota. 
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5. KUNNONVALVONTAMENETELMÄT 

Kunnonvalvontamenetelmät jaotellaan ainetta rikkomattomiin ja ainetta rikkoviin mene-

telmiin. Ainetta rikkovaa menetelmää käytetään yleensä vain, kun halutaan selvittää usein 

esiintyvän vaurion syytä. Ainetta rikkomattomista menetelmistä käytetään nimitystä NDT-

menetelmät.  

5.1 NDT-menetelmät 

NDT-menetelmät ovat ainetta rikkomattomia menetelmiä. Niitä voidaan hyödyntää laite-

valmistuksen tarkastuksissa sekä käytön aikana ennalta ehkäisevän kunnossapidon työka-

luna. NDT-menetelmät soveltuvat vaurioiden ennaltaehkäisyyn, vauriotapausten selvityk-

seen sekä jälkihoitoon. Jotta NDT-menetelmien käytöstä on hyötyä kunnonvalvonnassa, on 

tunnettava NDT-menetelmien vahvuudet ja heikkoudet yhdessä vauriomekanismien kans-

sa. Tässä työssä esitellään kuusi menetelmää, jotka ovat alla lueteltuina yleisesti käytettyi-

nä lyhenteinä Wikipedian mukaan. 

VT = Visuaalinen eli silmämääräinen tarkastus 

MT = Magneettijauhetarkastus 

PT = Tunkeumanestetarkastus 

ET = Pyörrevirtatarkastus 

UT = Ultraäänitarkastus 

RT = Radiografinen tarkastus (yleisimmin röntgenkuvaus) 

Edellä selvitetyt testausmenetelmät voidaan jaotella kahteen ryhmään, pinta- ja volymetri-

siin menetelmiin. Pintamenetelmillä voidaan todeta vain kappaleen pintaan asti aukeavat 

viat kuten säröt, halkeamat, avohuokoset ja imuontelot. Volymetrisillä menetelmillä voi-

daan havaita myös pinnan alapuolelle jäävät epäjatkuvuudet, kuten huokoisuus, kuonasul-

keumat, liitosviat, epätäydellinen hitsin tunkeuma ja halkeamat. 

Pintatarkastusmenetelmiin luetaan magneettijauhe-, tunkeumaneste- ja pyörrevirtatarkas-

tus, ja volymetrisiin ultraäänitarkastus sekä radiografia. Useimmiten pinta- ja volymetrisiä 

menetelmiä käytetään toisiaan täydentävinä testausmenetelminä. 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenkuvaus
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5.1.1 Silmämääräinen tarkastus  

Silmämääräinen eli visuaalinen tarkastus on vanhin ja ylivoimaisesti eniten käytetty tarkas-

tusmenetelmätarkastus. Menetelmää voidaan hyödyntää laitteen tai putkiston valmistukses-

ta aina elinkaaren loppupäähän asti.  Silmämääräinen tarkastus tehdään aina ennen muita 

NDT-menetelmiä. Apulaitteina voidaan käyttää suurennuslaseja, peilejä, optisia katselu-

laitteita ja erityyppisiä kameroita. 

5.1.2 Tunkeumanestetarkastus 

Tunkeumanestetarkastuksen avulla tarkastellaan pintaan avautuvia epäjatkuvuuskohtia. 

Menetelmää voidaan hyödyntää kaikilla ei-huokoisilla aineilla ja sitä käytetään magneetti-

sille, austeniittisille ja ei-magneettisille aineille, kuten esimerkiksi ruostumaton teräs, ha-

ponkestävä teräs, alumiini ja titaani. Sitä voidaan käyttää myös magneettisille aineille. 

Kuvassa 30 on esitetty tunkeumanestetarkastuksen periaate. Tutkittavana olevan kappaleen 

epäjatkuvuuskohtaan levitetään hyvin tunkeutuvaa joko värillistä tai fluoresoivaa tun-

keumanestettä. Aineen ohjeellisen vaikutusajan jälkeen pinta puhdistetaan ylimääräisestä 

tunkeumanesteestä ja kuivataan.  Pintaan levitetään tämän jälkeen hyvin ohut kehitekerros. 

Epäjatkuvuuskohtiin jäänyt tunkeumaneste imeytyy ja levittäytyy kehitekerrokseen muo-

dostaen silmin havaittavan indikaation.  

 

Kuva 30. Tunkeumanestetarkastuksen periaate /24/ 

a) tunkeumaneste imeytyneenä säröön 

b) ylimääräinen neste poistetaan pinnalta 

c) kehitekalvo imee nesteen säröstä muodostaen indikaation. 
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Tunkeumanestetarkastus soveltuu hyvin, kun pintaan avautuva huokonen tai särö on riittä-

vän suuri. Suotuisissa oloissa tunkeumanesteillä voidaan havaita pintasäröjä, joiden pituus 

on millimetrin luokkaa ja leveys esimerkiksi yli 0,1 μm. Varsinkin pyöreät huokoset mene-

telmällä havaitaan hyvin. Tunkeumanestetarkastus on herkempi ulkopuolisille vaikutuksil-

le ja suoritustapavaihteluille kuin magneettijauhetarkastus. Tutkittavan kappaleen pinnan ja 

epäjatkuvuuskohdan on oltava puhdas, varsinkin öljy voi vääristää lopputulosta. Menetel-

mää käytettäessä on varmistuttava, että käytettävät kemikaalit eivät aiheuta tutkittavaan 

kappaleeseen korroosiota. Tunkeumanestetarkastuksen käyttöä rajoittaa myös kohteen 

lämpötila. Lämpötila tulee olla alueella + 5 – 50 °C.  

5.1.3 Magneettijauhetarkastus 

Magneettijauhetarkastuksen avulla tarkastellaan ferromagneettisten aineiden pintaan ulot-

tuvien säröjä. Menetelmä ei sovellu ei-magneettisille aineille, kuten ruostumaton teräs, 

haponkestävä teräs, alumiini ja titaani. Magneettijauhemenetelmä sopii erityisen hyvin 

kapeiden epäjatkuvuuskohtien havaitsemiseen.  

Menetelmässä kohteen pintaan aiheutetaan voimakas magneettinen vuo ja tutkittavan koh-

teen pintaan sirotellaan rautaoksidihiukkasia, ja ne kasautuvat vuotokohdan ympärille indi-

kaatioksi eli hiukkaskasaumaksi (kuva 31). Kasauma on huomattavasti suurempi verrattuna 

vuotavan särön leveyteen.  Tähän perustuu magneettijauhetarkastuksen kyky paljastaa hy-

vinkin pieniä säröjä. Tällä menetelmällä voidaan havaita pintasäröjä, joiden pienin pituus 

on millimetrin luokkaa ja leveys esimerkiksi yli 0,01 mm. Magnetointiin käytetään varsin-

kin voimalaitosympäristössä iesmagneettia (kuva 32). 

 

Kuva 31. Magneettijauhetarkastus menettelyn periaate /24/. 
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Kuva 32. Kohteen magnetoiminen iesmagneetilla/26/. 

Magneettijauheen levittämiseksi on kaksi menetelmää. Nestesuspensiomenetelmässä neste 

ruiskutetaan ja kuivajauhemenetelmässä jauhe pöllytetään tarkastettavan kohteen pinnalle. 

Nestesuspensiomenetelmässä kohteen lämpötilan on oltava alle + 50 °C ja kuivajauheme-

netelmässä päästään jopa + 400 °C asti. Suurilla lämpötiloilla herkkyys vähenee ja yleen-

säkin nestesuspensiota käytettäessä havaitaan pienemmät epäjatkuvuuskohdat. 

Magneettijauhetarkastusta hyödynnetään määräaikaistarkastuksissa käytön aikaisten vauri-

oiden kuten väsymissäröjen havaitsemiseen. Korkeapaineiset ja tai korkeassa lämpötilassa 

toimivat putkistot ovat tyypillisiä tarkastuskohteita tälle menetelmälle. Menetelmä on edul-

linen ja nopea käyttää. Suurin työ on tarkastettavan kohteen pinnan puhdistaminen tarkas-

tusta varten, ja usein puhdistus on tehtävä hiomalla pinta. Kun vuoto havaitaan esimerkiksi 

soodakattiloiden tulistinputkissa, niin on perusteltua tehdä paksuusmittauksia ohentumien 

löytämiseksi ultraäänimenetelmää hyödyntäen. Magneettijauhetarkastuksella etsitään seu-

raavaksi mahdolliset säröt.  

Syöpymisestä johtuvien vikojen havainnointiin menetelmä ei ole tarkoituksenomainen. 

Pistemäiset viat kuten hitsien huokoset eivät muodosta aina selvästi erottuvaa näyttämää. 

Myös maalatut ja päällystetyt pinnat asettavat rajoitteita menetelmän hyödyntämiseen.  

Tarkkuus on epäsuorasti riippuvainen kalvon paksuudesta ja painelaitteiden osalta maksimi 

pintakalvon paksuus on 50 μm ja muissa kohteissa 100 μm. 
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5.1.4 Ultraäänitarkastus 

Ultraäänimenetelmä perustuu kiinteän aineen hyvään äänenjohtamiskykyyn. Menetelmällä 

voidaan mitata rakenneaineen paksuutta sekä löytää rakenneaineen epäjatkuvuuskohtia, 

kuten säröjä, halkeamia, korroosio- ja väsymisvaurioita. Hitsit ovat laitteiden ja putkistojen 

kriittisimpiä kohteita, ja siksi niille tehdään ultraäänitarkastuksia valmistuksen ja käytön 

aikana. Epäjatkuvuuskohtien mittauksessa puhutaan volumetrisestä mittauksesta. Ultraää-

nimenetelmä perustuu ultraäänen kulkemaan matkaan tarkastuksen kohteena olevassa ai-

neessa (kuva 33). Ultraäänimittausta voidaan tehdä normaaliluotauksena tai kulmaluotauk-

sena (kuva 34).  

 

 

 

Kuva 33. Ultraäänitarkastuksen periaate /26/. 

Normaaliluotausta käytetään paksuusmittaukseen ja kulmaluotausta säröjen, halkeamien, 

kuoppien, korroosio- ja väsymisvaurioiden havaitsemiseen. Ultraäänimittarit toimivat taa-

juusalueella 1 – 10 MHz, joten ihmiskorvalla ääntä ei kuule. Ultraäänilaitteen lähettämä 

sähköinen impulssi muutetaan luotaimen pietsosähköisessä kiteessä äänivärähtelyksi. Lait-

teen näyttö ilmaisee epäjatkuvuuden piikkinä, koska epäjatkuvuudesta heijastuva värähtely 
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muuttuu kiteen pietsosähköisyyden ansiosta sähköiseksi pulssiksi. Pulssin korkeus indikoi 

vian suuruutta. 

 

 

Kuva 34. Kulmaluotauksen periaate /24/. 

Ultraäänimittauksen toiminnan kannalta on olennaista, että mitattava materiaali johtaa hy-

vin ääntä ja mittauskohta on riittävän tasainen hyvä kontaktin aikaansaamiseksi. Vähintään 

5 mm paksuudesta ylöspäin mittaustulokset ovat luotettavia, kun on varmistettu että mitta-

uskohde on hyvin esillä ja mittaaja on huolellinen. Kirkkaiden aineiden kohdalla pistekor-

roosion havaitseminen on epävarmempaa pohjakuopan pienen pinta-alan takia. Sen sijaan 

normaalien hiiliterästen kuoppakorroosion erotuskyky on varsin hyvä. Mittausepävarmuut-

ta ja ongelmia esiintyy varsinkin austeniittisen teräksen valetussa ja hitsatussa muodossa 

voimakkaasti ääntä vaimentavan ominaisuuden vuoksi. Tarkastusnopeus riippuu esivalmis-

teluista ja hyvissä olosuhteissa päästään jopa yli tuhanteen mittapisteen otantoihin. 

Ultraäänimittaus soveltuu hyvin määräaikaistarkastusten mittausmenetelmäksi, kuten put-

kistojen ja säiliöiden seinämävahvuuksien tarkastamiseen. Mittauskohdat on syytä määrit-

tää tarkasti, ja mitata aina samoista kohdista, jotta tarkastuksella nähdään kyseisten kohtien 

mahdollinen oheneminen. Tarpeen mukaan otetaan mittausotantoja myös muista kohdista. 

Voimalaitoskattiloiden keitto- ja tulistinputket ovat kohteita, joiden korroosio- ja kulumis-

tilan seuraamiseen menetelmä soveltuu erinomaisesti.  
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5.1.5 Radiografinen tarkastus eli röntgenkuvaus 

Menetelmä perustuu säteilyn absorboitumiseen tarkasteltavassa kappaleessa. Kappaleen 

läpäisemä säteilymäärä muuttuu ainepaksuuden muuttuessa. Radiografia menetelmiä on 

kaksi, ja ne perustuvat joko röntgensäteilyyn tai isotooppi- eli gammasäteilyyn.  Tarkastel-

tavan kappaleen läpi lähetetään röntgen- tai isotooppisäteilyä ja kappaleen vastapuolelle 

asetetaan filmi tai digitaaliradiografiassa detektoripaneeli. Röntgenkuvauksessa ehjässä 

materiaalissa säteily absorboituu tasaisesti, kun taas viallisessa materiaalissa syntyy läpi-

menevän säteilyn intensiteettieroja, jotka näkyvät filmillä mustumaeroina (kuva 35).  

 

Kuva 35. Radiografian periaate /25/. 

Mustumaerojen perusteella kohdat voidaan luokitella tiettyjen normien ja ennen kaikkea 

kokemuksen perusteella. Säteilylähteinä käytetään joko röntgenputkia tai gammasäteilyläh-

teitä, tavallisesti Ir-192 ja Co-60, ja käytettävä lähde yleensä määräytyy tarkastettavan koh-

teen kokonaisainepaksuuden perusteella. Röntgenkuvauksella voidaan tarkastaa kappaleita 

aina 50 mm asti ja isotooppikuvausmenetelmä on tarkoitettu lähinnä ainepaksuusalueelle 

50 – 200 mm. Teollisuuden mittaussovellutuksissa voidaan erottaa ainepaksuusmuutoksia 

aina 0,11 mm ylöspäin. 

 



71 

Röntgenkuvaus paljastaa hyvin kolmiulotteisia epäjatkuvuuskohtia, ja sen perusteella me-

netelmä sopii hyvin havaitsemaan hitsien huokoset, kuonasulkeumat, valumat, ainevajauk-

set, juuriviat, korroosion ja eroosion aiheuttamat kuopat, pintojen rosoisuudet ja epätasai-

suudet. Pintojen rosoisuuden ja epätasaisuuden havaitsemiseksi on käytettävä melko peh-

meää säteilyä. Särötyyppisten vikojen kuten halkeamien havaitseminen röntgenkuvauksella 

edellyttää, että säteilyn suunta on oikea ja vian leveyden on oltava suurempi kuin filmiin 

syntyvän luontaisen epätarkkuuden.  

Radiografinen kuvaus edellyttää, että säteilylähde ja filmi ovat sijoitettavissa kuvattavan 

kohteen eri puolille. Ongelmia voi esiintyä putkiprofiilien sivuun liitettyjen varusteluosien 

ja putkien päihin kiinnitettyjen laippojen hitsiliitosten kuvauksessa. Ultraääneen verrattuna 

etuna on lopputuloksena saatava dokumentti, röntgenfilmi tai CD tai DVD-levylle tallen-

nettu kuva, joka on katsottavissa yleisimmillä tietokoneen kuvankäsittelyohjelmilla. Rönt-

genkuvaus on kalliimpi kuin ultraääni ja haittana on myös ionisoivan säteilyn vaarallisuus 

ihmisille ja kuvaukset on valmisteltava huolellisesti. Ympäristö on suojattava säteilyltä ja 

muutenkin menetelmän monivaiheisuus lisää mittauksen epävarmuustekijöitä. Monivaihei-

suudesta huolimatta menetelmä on hyvin suosittu NDT-menetelmä, vaikkakin on perustel-

tua hyödyntää ultraäänimittausta mikäli suinkin mahdollista.  

Radiografia on ainut tässä työssä esitellyistä tarkastusmenetelmistä, jolla on mahdollista 

tutkia kappaleen sisällä olevia kohteita tai varmistua kierreliitoksin tehdyn putkiston kor-

roosiotilasta. Profiilikuvauksella voidaan tutkia putkiston kuntoa ilman putken tyhjentä-

mistä tai eristeiden poistamista (kuva 36).  

 

Kuva 36. Profiilikuvauksen periaate /24/. 
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Kuvaus tehdään isotooppikuvauksena ja sillä havainnoidaan putkiston sisäpuoliset kor-

roosiosyöpymät, muut kuluneisuudet sekä mahdolliset saostumat tai muut kiinteät partik-

kelit. Kuvassa 37 näytetään profiilikuvauksen kuvaustuloksia, nähtävissä on saostumaa ja 

syöpymää sekä vaipassa että profiilissa. 

 

Kuva 37. Profiilikuvauksen näyttämät /26/. 

Digitaaliradioagrafiassa filmi korvataan röntgensäteilyyn reagoivalla levyllä eli detektori-

paneelilla (kuva 38). Kohteen kuva muodostetaan säteilyn intensiteettimuutoksen avulla 

detektoripaneelille sähköiseen muotoon ja kuvanlaatu vastaa nykyään jo filmin kuvanlaa-

tua (kuva 39). 

 

Kuva 38. Digitaaliradiografian periaate /26/. 
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Kuva 39. Digitaaliradiografian kuvia tietokoneella /26/. 

5.1.6 Pyörrevirtatarkastus 

Pyörrevirtamenetelmässä sähköä johtavaan kappaleeseen synnytetään vaihtovirtakelan 

avulla pyörrevirtoja (kuva 40). Pyörrevirrat aiheuttavat kappaleessa magneettikentän, joka 

edelleen synnyttää vastaanottokelaan sähkövirran. Pyörrevirtoihin ja vastaavasti vastaanot-

tokelan sähkövirtaan syntyy muutoksia ainepaksuuserojen ja epäjatkuvuuksien mukaan. 

Muutosten tyypin mukaan voidaan päätellä muutoksen aiheuttaja. 

 

Kuva 40. Pyörrevirtaustarkastuksen periaate /25/. 
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Pyörremittausmenetelmää käytetään sähköä johtavien aineiden pinnan ja pinnan välittö-

mässä läheisyydessä olevien epäjatkuvuuskohtien kuten säröjen tai eroosion tai korroosion 

aiheuttamien kuoppien havaitsemiseen sekä säröjen syvyyden ja erilaisten kalvojen pak-

suuksien mittaamiseen. Teollisuudessa mittausmenetelmää hyödynnetään eniten eroosio- ja 

korroosiovikojen havainnointiin ohuista ei‐ferromagneettista putkista. Pyörrevirrat reagoi-

vat erityisen hyvin ohutseinäisen putken ainepaksuusmuutoksiin, ja siksi menetelmää hyö-

dynnetäänkin lämmönvaihtimien ja lauhduttimien tuubiputkien tarkastuksessa. Mittausan-

turia liikutetaan tuubiputkissa joko työntäen (kuva 41) tai se ammutaan putkeen paineilman 

avulla. Mittausanturin koko ja tarkastettavaa tuubia vastaa kalibrointikappale määräytyy 

tuubiputken halkaisijan mukaan.  

 

Kuva 41. Lämmönvaihtimen tuubiputken mittauksen periaate /24/. 

Tarkastus on nopea varsinkin paineilman avulla ammuttuna. Aina ei ole tarkoituk-

senomaista tarkastaa kaikkia tuubiputkia, vaan kokemukseen pohjautuen voidaan tehdä 

tarkastus vain kriittisimpien kohtien tuubiputkille. Vialliset tuubiputket joko vaihdetaan tai 

tulpataan pois käytöstä. Ennen mittausta lämmönvaihtimen päädyt on irrotettava ja tuubit 

puhdistettava hyvin. 
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Särön syvyyden mittauksessa apuna käytetään vastusta, jolloin jännitehäviö särön yli on 

huomattavasti suurempi kuin vastaavan etäisyyden yli ehjässä aineessa. Tällä tavalla saa-

vutetaan 100 mm:n vaikutussyvyys, Matalampien säröjen mittaustarkkuus on luokkaa 0,2 

mm, mutta vastusmittauksen avulla päästään jopa 100 mm mittaussyvyyteen. Särön syvyy-

den mittauksen onnistumisen edellytyksenä on, että särössä ei esiinny puristusjännitystä. 

Kynäanturilla varustetulla pyörrevirtamittarilla saavutetaan särön syvyyden mittauksessa 

jopa 0,1 mm:n tarkkuus, mutta vastaavasti korkea taajuus rajoittaa pintaefektin takia pyör-

revirtojen tunkeutuvuuden muutamaan millimetriin. 
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6. PAINELAITTEIDEN RISKIPERUSTEINEN KUNNOSSAPITO JA TAR-

KASTUS 

Painelaitteiden käyttäjiltä edellytetään aktiivisia menettelyjä painelaitteiden turvallisen 

käytön varmistamiseksi. Kunnonvalvontajärjestelmän tai painelaiteseuranta voi perustua 

riskiperusteiseen tarkastukseen, jolloin tarkastus- ja kunnossapitomenettelyjen laadinnassa 

voidaan hyödyntää RBMI-menettelyä. Menettelyn tavoitteena on kohdentaa painelaitteiden 

kunnossapito ja tarkastukset riskinarvioinnin perusteella suurimman riskin laitteisiin. 

RBMI lyhenne tulee sanoista Risk Based Maintenance and Inspection.  Kuvassa 42 on esi-

tetty RBMI-menettelyn eri vaiheet. RBMI-menettelyssä kaikki tulokset ja päätökset doku-

mentoidaan.  

 

Kuva 42. RBMI-menettelyn eli painelaitteiden riskiperusteisen kunnossapidon ja tarkas-

tuksen menettelyn vaiheet /27/. 
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6.1 Tavoitteiden määritys 

Ensimmäiseksi vaiheessa määritetään tavoitteet, mihin RBMI-menettelyllä pyritään. Ta-

voitteiden määrittelyä ohjaavat viranomaismääräykset: 

o Painelaitelaki n:o 869/1999 

o Kauppa- ja Teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta n:o 953/1999, 

siellä kohdat  

o Tarkastusten korvaaminen painelaitteen seurannalla (18 §) 

o Tarkastusten korvaaminen kunnonvalvontajärjestelmällä (19 §)  

o TUKES-ohje P1-2000 Painelaitteiden seuranta 

o TUKES-ohje P2-2000 Painelaitteiden kunnonvalvonta 

Tavoitteiden asettelu on tärkeä vaihe, sillä riskiperusteisen kunnossapito- ja tarkastusme-

nettelyn tehokkuutta arvioidaan vertaamalla kunnossapito- ja tarkastustoimenpiteiden tu-

loksia asetettuihin tavoitteisiin. 

6.2 RBMI-ryhmän kokoaminen 

Seuraavaksi perustetaan RBMI-ryhmä, johon kuuluu RBMI-menettelyn tuntevan ryhmän 

vetäjän lisäksi 2-5 muuta asiantuntijajäsentä. Asiantuntijajäsenten osaamisalueita ovat 

suunnittelu, käyttö, turvallisuus, kunnossapito, tarkastus ja materiaalitekniikka ja varsinkin 

vauriomekanismit. Ryhmän palavereista ja tuloksista pidetään pöytäkirjaa. Arviointitulok-

set esitetään 5x5 riskimatriisilla. 

6.3 RBMI-analyysi 

Kun tavoitteet on asetettu ja työryhmä perustettu, alkaa RBMI-analyysin tekeminen. En-

simmäiseksi analyysi tehdään laitoksen painelaiteryhmille ja seuraavaksi ryhmien yksittäi-

sille painelaitteille. Analyysissa tarkastellaan painelaiteryhmien ja yksittäisten painelaittei-

den vaurioiden todennäköisyys ja vaikutukset.  Yksittäisten painelaitteiden osalta tarkaste-

lu tehdään ryhmiä syvällisemmin. 
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6.3.1 Painelaiteryhmien RBMI-analyysi 

Painelaiteryhmien määrittely 

Laitoksen kaikki painelaitteet jaetaan painelaiteryhmiin. Painelaiteryhmien jaotteluperus-

teena voidaan käyttää painelaitteen käyttötarkoitusta, sisältöä, painetasoa tai jotain muuta 

määritettä siten, että jokainen painelaite on selkeästi sille kuuluvassa ryhmässään. Esimer-

kiksi jaottelu voi olla nestesuodattimet, reaktorit, kattilat ja niin edelleen. 

Painelaiteryhmien vauriomuotojen määrittely 

Jokaiselle painelaiteryhmälle määritetään mekaaniseen eheyteen liittyvät vauriomuodot, ja 

vauriomuodoiksi määritetään vain sellaiset, joiden kuntoa pystytään tarkastuksilla ja kun-

nonvalvontatoimenpiteillä havaitsemaan. Vauriomuotoja on kuvattuna kohdassa 4, vikaan-

tumismekanismit. 

Painelaiteryhmien vaurioiden todennäköisyyden tarkastelu 

Vauriomuotojen todennäköisyydet jaotellaan viiteen eri luokkaan: erittäin epätodennäköi-

nen, epätodennäköinen, mahdollinen, todennäköinen, hyvin todennäköinen. Jokaisen vau-

riomuodon todennäköisyys analysoidaan seuraavien kohtien avulla:  

o painelaiteryhmän painelaitteiden lukumäärä, tyyppi ja suunnittelu 

o painelaiteryhmän painelaitteissa esiintyvien vauriomuotojen määrä 

o painelaiteryhmässä esiintyvät prosessivaihtelut ja niiden lukumäärä 

o painelaiteryhmän painelaitteiden ulkopuoliset käyttöolosuhteet 

o painelaiteryhmän tarkastus- ja kunnossapito-ohjelma. 

RBMI-ryhmä perustelee kirjallisesti painelaiteryhmän vauriomuodon todennäköisyyden 

luokituksen. Esimerkkinä nestesuodattimet ryhmän vauriomuotona voi olla eroosiokorroo-

sio ja todennäköisyyden luokitus sille todennäköinen. Kirjallisena perusteluna, nesteessä 

on kuluttavia ainesosia jatkuvasti ja suodattimen aiemmat havainnot viittaavat eroosiokor-

roosion esiintymiseen. 
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Painelaiteryhmien vaurioiden vaikutuksen tarkastelu 

Vaurioiden vaikutukset jaotellaan viiteen eri luokkaan: erittäin pieni, pieni, keskinkertai-

nen, suuri, hyvin suuri. Vaurioiden vaikutusta voidaan arvioida turvallisuuden, käyttövar-

muuden, ympäristövaikutusten ja suorien taloudellisten menetysten kannalta. Turvallisuu-

den ja ympäristövaikutusten kannalta arvioitaessa on otettava huomioon vaurion seurauk-

sena syntyvät painevaikutukset ja vapautuvan painelaitteen sisällön vaikutukset kuten 

myrkyllisyys, syövyttävyys, palavuus, leimahtavuus, räjähtävyys, kuumuus ja kylmyys. On 

huomioitava vaurion mahdollinen vaikutusalue, vaurion vaikutus vaikutusalueella työsken-

televiin ihmisiin ja mahdolliset vauriota rajoittavat tekijät. Käyttövarmuutta arvioitaessa 

huomioidaan mahdolliset seisokkiajat ja suorien taloudellisten menetysten kannalta huo-

mioidaan mahdolliset laitevauriot ja korjauskustannukset. Taloudellisesti seisokkien vaiku-

tukset voivat olla huomattavan paljon suuremmat kuin laitevaurioiden vaikutukset. Tulok-

set perustellaan kirjallisesti, miksi osaprosessin vaurioiden vaikutus sijoitetaan tiettyyn 

luokkaan. 

Painelaiteryhmien tuloksien esittäminen riskimatriisissa 

RBMI-analyysin tulokset esitetään 5x5 matriisissa (kuva 43). Pystyakseli kuvaa vaurioiden 

todennäköisyyttä ja vaaka-akseli vaurioiden vaikutusta, ja riski määräytyy todennäköisyy-

den ja vaikutuksen tulona. Riskimatriisi on jaettu eri värein kuvattuna kolmeen eri luok-

kaan: pieni, keskinkertainen ja suuri. Pienin riski on matriisin alakulmassa, kun vaurion 

todennäköisyys ja vaikutus ovat pieniä, ja suurin riski on oikealla yläkulmassa, kun toden-

näköisyys ja vaikutus ovat suuria. 
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Kuva 43. Riskimatriisi, jossa on erotettuna pienen, keskinkertaisen ja suuren riskin alueet 

/27/. 

6.3.2 Painelaiteryhmän yksittäisten painelaitteiden RBMI-analyysi 

Jokaisen painelaiteryhmän jokainen yksittäinen painelaite analysoidaan vastaavalla tavalla 

kuin edellä kuvattu painelaiteryhmän analysointi. Tavoitteena on määrittää yksittäiseen 

painelaitteeseen liittyvät riskit ja tällä analysoinnilla tarkennetaan painelaiteryhmätasolla 

tehtyä RBMI-analyysiä. Lopputulokset esitetään samanlaista 5x5 riskimatriisia käyttäen. 

Yksittäisen painelaitteen tarkastelua varten hyödynnetään käytettävissä olevaa tietoa: 

o suunnittelusta, 

o käytöstä: prosessitieto, tulevat käyttöolosuhteet, 

o kunnossapidosta ja tarkastuksista: käyttöhistoria, nykytilanne, ja 

o mahdollista vertailutietoa (kirjallisuus, kokemukset vastaavilta laitoksilta). 
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Painelaiteryhmän yksittäisen painelaitteen vauriomuotojen määrittely 

Jokaiselle yksittäiselle painelaitteelle määritetään painelaitteessa mahdollisesti esiintyvät 

vauriomuodot, jopa sellaisetkin joista ei ole omaa kokemusta. Vauriotyyppejä ovat esimer-

kiksi: 

o oheneminen 

o metallurgiset ja materiaaliominaisuuksien muutokset 

o murtuma tai pinnan alainen murtuma 

o mittamuutokset 

o vetykuplat 

o mikroviat 

Lisäksi vauriotyyppejä täydennetään oman kokemuksen ja laitehistorian perusteella.  

Painelaiteryhmän yksittäisen painelaitteen vaurioiden todennäköisyyden tarkastelu 

Todennäköisyyden tarkastelu perustuu samaan käytäntöön kuin painelaiteryhmätasolla. Jos 

painelaitteesta ei ole aiempia tarkastustuloksia tai muuta oleellista tietoa, niin sitä suurem-

maksi vaurion todennäköisyysluokka määritetään.  

Ensin arvioidaan todennäköisyys painelaitteeseen liittyvän tiedon tason perusteella taulu-

kon 8 määritelmien avulla. Mikäli painelaitteen tarkastukset on tehty lakisäädöksien mu-

kaan, niin vähintäänkin tarkastuspöytäkirjojen mukaista tietoa on olemassa. Painelaitteen 

ensimmäinen lakisääteinen määräaikaistarkastus on käyttöönottotarkastus, ja toimii perus-

tana riskiluokitusta määritettäessä ja vertailukohtana muille tarkastustuloksille. Suuren 

riskin laitteille voidaan tarvittaessa tehdä perustarkastus, jotta riskinluokitus on luotettava. 

Seuraavaksi arvioidaan todennäköisyys painelaitteen vaurioitumisen ja käytettävyyden 

perusteella taulukon 9 mukaan. Lopullinen todennäköisyys laitteen vaurioitumiselle saa-

daan, kun edellä saaduista todennäköisyyksistä valitaan suurempi arvo ja sijoitetaan se 

taulukkoon 10.  
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Taulukko 8. Todennäköisyyden luokittelu painelaitteeseen liittyvän tiedon tason perusteella 

/27/. 

Suunnitteluun, käyttöön, kuntoon ja vaurioitumiseen liittyvän 

tiedon taso 

Luokka 

Täydellinen käyttöhistoria ja aikaisempien tehokkaiden tarkastusten 

tulokset käytettävissä 

Kuormitus- ja käyttöolosuhteet tunnetut, niitä seurataan ja valvotaan 

Vaurioitumisnopeus tiedossa ja sitä valvotaan 

Suunnittelu-, ym. tiedot käytettävissä 

1 

Käyttöhistoria- ja tarkastustiedot lähes täydellisiä 

Kuormitus- ja käyttöolosuhteet tunnetaan 

Vaurioitumisnopeus arvioitu tarkasti 

Suunnittelu-, ym. tiedot käytettävissä 

2 

Käyttöhistoria- ja tarkastustiedot suhteellisen täydellisiä 

Kuormitus- ja käyttöolosuhteet tunnetaan 

Vaurioitumisnopeus on arvioitu karkeasti 

Suunnittelu-, ym. tiedot käytettävissä 

3 

Käyttöhistoriatiedot epätäydelliset 

Aikaisemmista tarkastuksista tiedetään vain kattavuus 

Vaurioitumisnopeus epävarma 

Suunnittelu-, ym. tiedot käytettävissä 

4 

Käyttöhistoria tuntematon 

Aikaisempien tarkastusten tuloksia ei saatavilla 

Kuormitus- ja käyttöolosuhteet tuntemattomat 

Suunnittelu-, materiaali- tai valmistustiedot tuntemattomat 

5 
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Taulukko 9. Todennäköisyyden luokittelu painelaitteen vaurioitumisen ja käytettävyyden 

perusteella /27/. 

Laitteiden vaurioitumisen ja käytettävyyden arviointi Luokka 

Ei arvioitua eikä aiemmissa tarkastuksissa todettua vaurioitumista, 

vikoja eikä heikentymistä 

Ei vaaraa ylittää suunnittelu- tai käytettävyysrajat 

1 

Arvioinnissa esiin tuleva, mutta ei aiemmissa tarkastuksissa todettu 

vaurioituminen, vika tai heikentyminen 

Ei ennusteta suunnittelu- tai käytettävyysrajojen ylitystä 

2 

Arvioinnissa esiin tuleva ja / tai aiemmissa tarkastuksissa todettu vau-

rioituminen, vika tai heikentyminen 

Suunnittelu- ja käytettävyysrajoihin on kohtuullinen marginaali. 

Suunnittelu-, ym. tiedot käytettävissä 

3 

Arvioinnissa esiin tuleva ja aiemmissa tarkastuksissa todettu vaurioi-

tuminen, vika tai heikentyminen 

Ollaan lähellä suunnittelu- ja käytettävyysrajoja 

4 

Arvioinnissa esiin tuleva ja aiemmissa tarkastuksissa todettu vaurioi-

tuminen, vika tai heikentyminen 

Suunnittelu- ja käytettävyysrajat ylitetään 

5 

 

Taulukko 10. Taulukon 1 ja 2 suuremman todennäköisyysarvon mukaan määräytyvä to-

dennäköisyys /27/. 

Maksimiluokka Vaurioiden todennäköisyys 

1 Erittäin epätodennäköinen 

2 Epätodennäköinen 

3 Mahdollinen 

4 Todennäköinen 

5 Hyvin todennäköinen 
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Painelaiteryhmän yksittäisen painelaitteen vaurioiden vaikutuksen tarkastelu 

Painelaitteen vaurioiden vaikutusten tarkastelu perustuu samaan käytäntöön kuin painelai-

teryhmätasolla. Analyysi tehdään syvällisemmin ja arvioinnissa voidaan hyödyntää use-

ampaa menetelmää esimerkiksi tapahtumapuuta. Ensisijaisesti tarkastellaan työntekijöiden 

ja yleisön turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät vaikutukset, ja sen arvioinnissa voidaan 

hyödyntää taulukkoa 11 tai käyttää omaa yrityksessä jo käytössä olevaa riskinarviointime-

netelmää. Turvallisuuteen liittyvissä arvioinneissa kannattaa erityisesti hyödyntää turvalli-

suusasiantuntemusta. 

Taulukko 11. Vaurioiden vaikutuksen tarkastelu turvallisuuteen ja terveyteen /27/. 

Luokka Turvallisuusvaikutus Terveysvaikutus 

A  

Erittäin pieni 

Työntekijän korkeintaan 

ensiapua vaativa loukkaan-

tuminen. 

Vähäiset terveysvaikutukset. Ei 

menetettyä työaikaa. 

B  

Pieni 

Työntekijän lievä loukkaan-

tuminen ja täydellinen ter-

vehtyminen. 

Lyhytaikaiset terveysvaikutuk-

set, täydellinen tervehtyminen 

ja menetetty työaika. 

C  

Keskinkertainen 

Sairaalahoitoa vaativa työn-

tekijän vakava loukkaantu-

minen. 

Työtekijän keskipitkät terveys-

vaikutukset ja menetetty työ-

aika. 

D  

Suuri 

Yksittäisen työntekijän kuo-

lemantapaus tai vakava 

loukkaantuminen. Hoitoa 

vaativia loukkaantumisia 

tehtaan ulkopuolella. 

Työntekijän pitkäaikaiset terve-

ysvaikutukset tai akuutit lyhyt-

aikaiset vaikutukset. Hoitoa 

vaativat terveysvaikutukset teh-

taan ulkopuolella. 

E  

Hyvin suuri 

Työntekijöiden ja/tai ulko-

puolisten useita kuoleman-

tapauksia tai vakavia louk-

kaantumisia. 

Työntekijöiden tai ulkopuolis-

ten pitkäaikaiset terveysvaiku-

tukset tai akuutit lyhytaikaiset 

vaikutukset. 

 

Painelaiteryhmän yksittäisen painelaitteen RBMI-analyysin tulokset esitetään samanlaises-

sa riskimatriisissa kuin painelaiteryhmätasolla kuvan 43 mukaisesti. 
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6.4 Tarkastus- ja kunnossapito-ohjelman laatiminen 

RBMI-analyysin valmistuttua laaditaan tarkastus- ja kunnossapito-ohjelma. Tarkastuksilla 

ja kunnossapidolla voidaan pienentää painelaitteiden vaurioiden todennäköisyyttä.  Vauri-

oiden todennäköisyys on riippuvainen vauriomekanismista, vauriosta ja vaurion etenemi-

sestä sekä painelaitteen vauriokestävyydestä. Tarkastusmenetelmillä pyritään havaitsemaan 

vaurio ennen vaurioitumista ja kunnossapitomenetelmillä pyritään varmistamaan painelait-

teen tarkoituksenomainen toiminta ja kunto. 

6.4.1 Painelaitteiden tarkastussuunnitelmat ja niiden toteuttaminen 

Tarkastusten suunnittelu pitää sisällään laitoksen tarkastusohjelman sekä painelaitteiden 

tarkastussuunnitelmat. Laitoksen tarkastusohjelmassa kuvataan painelaitteiden tarkastusten 

yleisperiaatteet sekä RBMI-menettelyn ja tarkastuksen piiriin kuuluvat painelaitteet. Osa 

painelaitteista voi edelleen kuulua lakisääteisen tarkastusmenettelyn piiriin, ja osan, tai 

kaikkien painelaitteiden tarkastukset voidaan korvata kunnonvalvontajärjestelmällä sekä 

painelaitteen seurannalla. 

Tarkastussuunnitelman laadinnassa selvitetään missä ja minkä tyyppisenä painelaitteen 

vaurio esiintyy, ja mitä tarkastusmenetelmää tai – menetelmiä voidaan hyödyntää vaurion 

ennalta havaitsemiseksi. Tarkastuksilla tarkoitetaan rikkomatonta ja rikkovaa tarkastusme-

nettelyä sekä mahdollisesti on-line monitorointia. Mitä menetelmää hyödynnetäänkin, niin 

oleellista on, että tarkastukset tekee motivoitunut ja osaava henkilöstö.  Lisäksi määritetään 

tarkastusten jaksotus. Painelaitteen vauriomekanismeja on kuvattu kohdassa 4 ja tarkas-

tusmenetelmiä kohdassa 5. 

6.4.2 Painelaitteen tarkastusvälin määrittely 

Painelaitteen lakisääteisten määräaikaistarkastusten tarkastusvälit on kuvattu kohdassa 

3.3.3. Painelaitteen kunnonvalvontajärjestelmän tai painelaitteen seurannan tarkastusväli 

määritetään jäljellä olevan eliniän tarkastelun, kokemuksen ja kokemusperäisen tiedon 

sekä teollisuudenalakohtaisien ohjeiden perusteella. Riskinarvion tulosten perusteella tar-

kastusväliä muutetaan kuvan 44 mukaisesti. 
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Tarkastusvälin pidentämistä voidaan harkita, kun riskinarvio on vihreällä viivalla rajatulla 

alueella. Punaisella viivalla on erotettu alue, jolloin on perusteltua lyhentää tarkastusväliä. 

Keltaisella rajatulla alueella tarkastusvälin määrittely on tehtävä tapauskohtaisesti.  
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VAURION VAIKUTUS 

 Kuva 44. Tarkastusvälin määrittely riskimatriisin avulla /27/. 

6.4.3 Kunnossapitotoimenpiteiden määrittely 

Kunnossapitotoimenpiteillä pyritään pienentämään laitteisiin liittyvää riskiä ja vaurion 

todennäköisyyttä. Toimenpiteiden määrittelyssä voidaan hyödyntää kuvan 45 ohjeistusta. 

Pienen riskin laitteille laaditaan minimitarkkailun mukaiset kunnossapitotoimenpiteet, ja 

mitä suuremmaksi riski on arvioitu, sitä vaativammiksi toimenpiteet määritetään. 
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Kuva 45. Kunnossapitotoimenpiteiden tyyppi riskimatriisin eri osissa /27/. 

Kunnossapito- ja tarkastusmenettelyt dokumentoidaan ja nykyaikana ne voidaan luoda 

kunnossapitojärjestelmään ja samoin kaikki dokumentointi on liitettävissä samaan järjes-

telmään. Edelleen on syytä dokumentoida myös painelaitekirjoihin oleellisimmat tiedot. 

Pääasia on, että kaikki tieto on helposti saatavilla ja se on ajan tasalla. 

6.5 RBMI-analyysin ja tarkastusohjelman päivittäminen 

Kun RBMI-menettely on tehty ensimmäisen kerran ja sen perusteella laadittujen kunnos-

sapitotoimenpiteiden ja tarkastuksien tuloksia saadaan, on RBMI-analyysi tarkasteltava ja 

tarvittaessa päivitettävä. Päivitys on tehtävä myös suunnittelemattomien vikakorjauksien ja 

häiriötilanteiden jälkeen esimerkiksi jos painelaitetta on korjattu tai muutettu, tai jos paine-

laitteessa on tapahtunut vakava prosessin häiriötilanne. Mikäli painelaite vaurioituu merkit-

tävästi, on tarkasteltava, voidaanko painelaite saattaa korjauksella sellaiseen kuntoon, että 

sen käyttö on edelleen turvallista. Lisäksi RBMI-analyysiä on tarkasteltava, jos painelait-

teen käyttöarvoissa tai toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia. RBMI-analyysin päivit-

täminen aiheuttaa automaattisesti tarkastus- ja kunnossapito-ohjelman päivittämisen. 
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6.6 RBMI- menettelyn ylläpito ja kehittäminen 

Jos päädytään käyttämään RBMI-menettelyä, on muistettava, että kerran tehtynä se ei ole 

valmis, vaan sitä on jatkuvasti päivitettävä ja kehitettävä. RBMI-ryhmän koostumus jossa-

kin vaiheessa muuttuu, mutta samalla on pidettävä huoli, että ryhmän asiantuntemus säilyy, 

ja että vastuiden ja valtuuksien määritykset pysyvät ajan tasalla. On seurattava, että tarkas-

tukset ja kunnossapitotoimenpiteet tehdään kirjallisten suunnitelmien mukaisesti ja että 

menettely vastaa asetettuja tavoitteita ja sen käytöllä saavutetaan haluttu hyöty. 
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7. PROSESSIEN PAINELAITTEET JA KEMIKAALIPUTKISTOT 

Momentiven laitokset voidaan tuotannollisesti jakaa lämpökeskukseen ja liimatehtaaseen. 

Liimatehtaaseen kuuluvat formaliinilaitos, liimatehdas, säiliöalue ja kovetelaitos. Seuraa-

vassa on hyvin pelkistetysti kerrottu lämpökeskuksen ja liimatehtaan prosesseista ne, joissa 

on painelaitteita. painelaitteita ja tai kemikaaliputkistoja.  

Prosessit sisältävät useita painelaitteita. Painelaitteiden korjaustöiden ja määräaikais-

tarkastusten ajankohta on mietittävä huolellisesti, koska yhdenkin painelaitteen käy-

töstä poisolo voi aiheuttaa katkoksia muihin prosesseihin. Lisäksi on huomioitava, 

että vaikka painelaite on vain yhdessä järjestelmässä, niin silti myös toinen järjestel-

mä voi olla pois käytöstä tai ainakin sillä voi olla jonkinlaisia tuotantokatkoksia, kun 

kyseiselle laitteelle tehdään korjauksia tai määräaikaistarkastuksia.  

7.1 Lämpökeskuksen pääprosessit, painelaitteet ja kemikaaliputkistot 

Lämpökeskuksella on kolme lämmityskattilaa, joilla prosessi- ja lämmitysenergiat tuote-

taan. Lämpökeskuksen prosessit voidaan jakaa neljään pääprosessiin: termoöljy-, kuuma-

vesi-, höyry- ja lämpöjohtovesijärjestelmä. 

7.1.1 Termoöljyjärjestelmä 

Termoöljyä voidaan lämmittää joko kattilassa K-2 tai K-3, ja energiatarve saadaan 

tehtyä käyttäen vain toista kattilaa. Termoöljy lämmitetään noin 260 °C asteeseen. 

K-2 on leijupetikattila ja teholtaan 7 MW ja siinä poltetaan murskattua puujätettä. K-

3 on teholtaan 7 MW ja siinä poltetaan raskaan polttoöljyn lisäksi formaliinilaitoksen 

jätekaasua, josta maksimissaan saadaan lämpötehoa noin 1 MW. Termoöljyjärjes-

telmän kokonaistilavuus on noin 35 m
3
. Termoöljyjärjestelmän päälaitteet ovat: 

o Kattilat K-2 ja K-3 

o Paisuntasäiliö ja paineenkorotusjärjestelmä 

o Varastosäiliö 

o Kiertopumput ja -putkistot 

o Lämmönsiirtimet 2 kpl kuumanveden lämmitykseen 

o Höyryn valmistussäiliö 
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Termoöljyverkoston suurin sallittu käyttöpaine on 10 bar ja lämpötila 300 °C. 

Termoöljyn lämpöenergiaa käytetään Dynea Chemicals Oy:n pinnoitekoneiden kui-

vausuunien lämmityksessä sekä Puhos Board Oy:n jatkojalostuslinjan puristimien ja 

kiinteistön lämmityksessä. Putkistot kiertävät molempien tehtaiden alueella ja termo-

öljyn kierrätyksestä huolehtii kaksi pääkiertopumppua.  

Lisäksi termoöljyllä lämmitetään kahden lämmönsiirtimen (toinen varalla) kautta 

kuumavesiverkostoa, joka on suurin energian tarvitsija. Kuumavesiverkoston avulla 

lämmitetään Puhos Board Oy:n lastulevypuristinta sekä kahden lämmönsiirtimen 

kautta lämpöjohtovesiverkostoa. Termoöljyllä avulla tehdään höyryä höyrynvalmis-

tussäiliössä. Höyryä käyttää vain Momentive prosesseissaan. 

7.1.2 Kuumavesijärjestelmä 

Kuumavesiverkostoa lämmitetään termoöljyllä kahden lämmönsiirtimen (toinen va-

ralla) avulla. Kuumavesijärjestelmän kokonaistilavuus on noin 15 m
3
. Kuumavesijär-

jestelmän päälaitteet ovat: 

o Lämmönsiirtimet 2 kpl kuumanveden lämmitykseen 

o Paisuntasäiliö ja paineenkorotusjärjestelmä 

o Syöttövesisäiliö 

o Kiertoputkistot 

o Lämmönsiirtimet 2 kpl lämpöjohtoveden lämmitykseen 

o Kiertopumput 

Kuumavesiverkoston avulla lämmitetään Puhos Board Oy:n lastulevypuristinta sekä 

kahden lämmönsiirtimen kautta lämpöjohtovesiverkostoa. 

Kuumavesiverkoston suurin sallittu käyttöpaine on 16 bar ja lämpötila 200 °C. 
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7.1.3 Höyryjärjestelmä 

Höyryä tehdään joko lämpökeskuksen höyrynvalmistussäiliön avulla tai formaliini-

laitoksen höyryrummulla ja jälkilämpökattiloilla. Höyrynvalmistussäiliössä höyry 

tehdään termoöljyn avulla. Formaliinilaitoksella höyry syntyy oheistuotteena. Höyry-

järjestelmän kokonaistilavuus on noin 10 m
3
 ja sen päälaitteet ovat: 

o Höyrynvalmistussäiliö 

o Höyryrumpu 

o Jälkilämpökattilat 1 ja 2 

o Lauhdesäiliö 

o Lisävesisäiliö 

o Höyry- ja lauhdeputkistot 

o Lauhdepumput 

Momentive käyttää höyryä prosessihöyrynä hartsireaktoreiden lämmityksessä. Lisäk-

si höyryä käytetään lämpöjohtoveden lämmitykseen sekä kuumavesiverkoston syöt-

tövesisäiliön ja lisävesisäiliön lämmitykseen..  

Höyryverkoston suurin sallittu käyttöpaine on 5 bar ja lämpötila 140 °C. 

7.1.4 Lämpöjohtovesijärjestelmä 

Lämpöjohtovesiverkostoa voidaan lämmittää höyryn avulla lämmönvaihtimen kautta 

tai kattilalla K-1, joka toimii lämpöjohtoveden varalämmityskattilana. Aiemmin 

lämpöjohtovesiverkostoa lämmitettiin pääosin kuumavesiverkon avulla kahden läm-

mönvaihtimen (toinen varalla ja käytössä vain suurilla kuormitustarpeilla) kautta. 

Vuonna 2009 lämpöjohtovesikiertoon lisättiin vielä yksi lämmönvaihdin, ja nykyisin 

lämpöjohtovesi lämmitetään formaliinilaitoksen ylijäämähöyryllä, höyrynvalmistus-

säiliön höyryllä tai varalämmityskattilalla K-1. Varalämmityskattila K-1 on teholtaan 

6 MW ja siinä poltetaan raskasta polttoöljyä. Lämpöjohtovesijärjestelmän kokonais-

tilavuus on noin 40 m
3
 ja sen päälaitteet ovat: 

 

 

 



92 

o Kuumavesiverkon lämmönsiirtimet 2 kpl 

o Höyryjärjestelmän lämmönvaihdin 

o Paisuntasäiliö ja paineenkorotusjärjestelmä 

o Varalämmityskattila K-1 

o Lisävesisäiliö 

o Kiertoputkistot 

o Kiertopumput 

Lämpöjohtovesiverkoston avulla lämmitetään kaikkien kolmen edellä mainitun yri-

tyksen kiinteistöjä sekä osaa Momentiven ja Dynean varastosäiliöistä.  

Lämpöjohtovesiverkoston suurin sallittu käyttöpaine on 5 bar ja lämpötila 120 °C. 

7.1.5 Lämpökeskuksen painelaitteet ja kemikaaliputkistot 

Lämpökeskuksen prosesseissa on yhteensä 10 painelaitetta. Painelaitteet on listattuna tau-

lukossa 12 prosesseittain /28/.  

Taulukko 12. Lämpökeskuksen painelaitteet prosesseittain. 

Painelaitteen nimi Tunnus Valmistusvuosi 

Lämpökeskus 

Termoöljyjärjestelmä     

Leijupetikattila K-2 K-18597 1998 

Raskaspolttoöljykattila K-3 K-20509 2004 

Termoöljyn paisuntasäiliö A-65456 1983 

Kuumavesijärjestelmä 

Syöttövesisäiliö A-86480 2001 

8-MW lämmönsiirrin alakerta A-87737 2001 

8-MW lämmönsiirrin yläkerta A-87604 2001 

Paisuntasäiliö A-87560 2002 

Höyryjärjestelmä 

Höyryn valmistussäiliö A-55360 1983 

Lämpöjohtovesijärjestelmä 

Lämpöjohtovesikattila K-1 K-18595 1987 

Paisuntasäiliö A-77678 1995 
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Lämpökeskuksella on muutamia painelaite- ja kemikaaliputkistoja. Painelaiteputkistoilla 

tarkoitetaan putkistoja, joihin sovelletaan kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä paine-

laitteista (938/1999). Putkistot liittyvät edellä kuvattuihin painelaitteisiin ja osa putkistoista 

on listattuna taulukossa 13. 

Taulukko 13. Lämpökeskuksen painelaite- ja kemikaaliputkistot /28/. 

Kemikaaliputkistot 
  Lämpökeskus 

Termoöljyputkistot 
  

Kuumavesiputkistot 
  

Höyryputkistot 
  

Lämpöjohtovesiputkistot 
  

Raskaspolttoöljyputkistot 
  

Nestekaasuputkistot 
  

Kevytpolttoöljyputkistot 
  

7.2 Liimatehtaan pääprosessit, painelaitteet ja kemikaaliputkistot 

Liimatehtaan prosessit voidaan jakaa kahteen pääprosessiin: formaliinin valmistukseen ja 

hartsin valmistukseen. Lisäksi erillisenä käyttöhyödykkeenä paineilmaverkostoon, joka 

ulottuu sekä lämpökeskukselle että liimatehtaalle. 

7.2.1 Formaliinilaitos 

Formaliinia valmistetaan formaliinilaitoksella. Formaliinilaitoksen oheistuotteena 

syntyy jätekaasua, joka sisältää vetyä 21 %. Jätekaasua poltetaan lämpökeskuksella 

kattilassa K-3. Formaliinilaitokseen päälaitteet ovat:  

o Metanolisäiliö 

o Höyrystin 

o Ioninvaihtimet 

o Jälkilämpökattilat ja reaktorit 2 kpl 

o Höyryrumpu 

o Absorptiotorni 

o Formaliinikiertojen lämmönvaihtimet 4 kpl 

o Formaliinisäiliöt 2 kpl 

o Metanoli-, formaliini- ja jätekaasu- ja muut putkistot 
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7.2.2 Hartsin valmistus 

Liimatehtaalla valmistetaan hartseja lastulevy-, vaneri-, villa-, santapaperi-, ja puuliimate-

ollisuuteen. Hartseja voidaan valmistaa riippuen lopputuotteesta useammassa eri hartsire-

aktorissa. Osa reaktoreista on painelaitteita. 

7.2.3 Paineilmajärjestelmä ja muut 

Paineilmaa tehdään kahdella paineilmakompressorilla toisen ollessa pääkompressorina ja 

toinen käynnistyy tarvittaessa suuremman kulutuksen aikaan. Paineilmajärjestelmään kuu-

luu kaksi paineilmasäiliötä. 

7.2.4 Liimatehtaan painelaitteet ja kemikaaliputkistot 

Liimatehtaan prosesseissa on yhteensä 24 painelaitetta ja useita painelaite- ja kemikaali-

putkistoja. Painelaiteputkistoilla tarkoitetaan putkistoja, joihin sovelletaan kauppa- ja teol-

lisuusministeriön päätöstä painelaitteista (938/1999). Painelaitteet on listattuna taulukossa 

14 prosesseittain. Putkistot liittyvät edellä kuvattuihin painelaitteisiin ja putkistoista on 

listattuna muutamia taulukossa 15. Kaikkia putkistoja ei taulukossa esitetä salassapitoso-

pimus syistä. 
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Taulukko 14. Liimatehtaan painelaitteet /28/. 

Painelaitteen nimi Tunnus Valmistusvuosi 

Liimatehdas 

Formaliinilaitos 

Höyryjärjestelmä 

Jälkilämpökattila R-1 K-20608 2006 

Jälkilämpökattila R-2 K-20609 2006 

Höyryrumpu B-2 A-34181 1972 

Lauhdesäiliö A-87561 2002 

Muut 

Lämmönvaihdin V-1 A-59995 1985 

Haihdutinlaitos 

  Luwa 12 m
3
 A-45464 1977 

Paineilmajärjestelmä 

Paineilmasäiliö 1 A-57123 1983 

Paineilmasäiliö 2 A-89991 2007 

Hartsin valmistus 

R-1 reaktori A-61994 1986 

R-1 demisterisäiliö A-74584 1993 

R-1 lauhdutin A-74627 1993 

R-1 suodatin A-83070 1998 

R-4 reaktori A-47998 1979 

R-5 reaktori A-57476 1983 

R-5 lauhdutin A-56812 1985 

R-6 reaktori A-92738 2004 

R-6 demisterisäiliö A-92740 2004 

R-6 lauhdutin A-92739 2004 

R-9 reaktori A-92741 2004 

Siirrettävä lastaussuodatin A-78960 1997 

T-35 suodatin A-79884 1997 

T-19 suodatin A-85373 1999 

Hartsisuodatin putkiporsas A-91720 2003 

Hartsisuodatin putkiporsas A-91721 2003 
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Taulukko 15. Liimatehtaan painelaite- ja kemikaaliputkistot /28/. 

Kemikaaliputkistot 

  Liimatehdas 

Höyryputkistot 

  Fenoliputkistot 

  Lipeäputkistot 

  Formaliiniputkistot 

  Metanoliputkistot 

  Hartsiputkistot 

  

7.3 Historia 

7.3.1 Painelaitteiden tarkastushistoria 

Painelaitteiden tarkastushistoria on esitetty liitteessä 6 /28/. Määräaikaistarkastukset on 

tehty lakisääteisen tarkastusjaksotuksen mukaisesti käyttöönottopäivämäärästä alkaen vain 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Poikkeuksille on pyydetty lupa viranomaiselta. 

Osalle painelaitteista on tehty useita ylimääräisiä tarkastuksia vikojen tai muutosten takia. 

Ylimääräisiä tarkastuksia ei ole hyödynnetty siten, että niillä olisi samalla täytetty lakisää-

teinen määräaikaistarkastus: käyttö-, sisäpuolinen tai painekoe. Jaksotusta ei myöskään ole 

muutettu siten, että samaan järjestelmään kuuluvat laitteet olisi tarkastettu samaan aikaan. 

Painelaitteille on tehty muita ennakkohuoltotoimenpiteitä, mutta seisokkeja ei ole järjes-

telmällisesti hyödynnetty painelaitetarkastuksiin. Jonkun reaktorin vaa’an kalibrointi on 

tehty orjallisesti määräajan kuluessa, ja ennen kalibrointia reaktori on jouduttu puhdista-

maan. Ja puutteellisen työnsuunnittelun takia on havaittu muutaman kuukauden päästä, että 

reaktorille on tehtävä määräaikaistarkastus, ja reaktori on taas puhdistettava. On tullut tur-

hia tuotantoseisokkeja, kaksinkertainen määrä jätevesiä ja ylimääräisiä kustannuksia.   

7.3.2 Kemikaaliputkistojen tarkastushistoria 

Putkistoille ei ole järjestelmällisesti luotu ennakkohuolto-ohjelmia, vaikka rekisteröityyn 

painelaitteeseen liittyvät putkistot on tarkastettava painelaitteen määräaikaistarkastuksen 

yhteydessä, mikäli putkiston sisältö kuuluu ryhmään 1 tai putkisto on suunniteltu materia-

salin virumis- tai väsymislujuuden perusteella /11/. 



97 

Osalle Momentiven varastosäiliöistä on luotu ennakkohuolto-ohjelma, ja säiliötarkastusten 

yhteyteen on määritelty tehtäväksi myös säiliöön liittyvien putkistojen määräaikaistarkas-

tus. Säiliöiden tarkastusvälit ovat yleensä 10 vuotta, ja jos putkisto on yhteydessä myös 

painelaitteeseen, niin tarkastusvälistä muodostuu pitempi kuin Kauppa- ja teollisuusminis-

teriön päätös painelaiteturvallisuudesta edellyttää. Usein putkiston määräaikaistarkastus on 

jäänyt vaillinaiseksi, koska sama putkisto voi olla yhteydessä useampaankin painelaittee-

seen tai prosessiin, ja tuotannolliset syyt ovat estäneet täydellisen putkistotarkastuksen.  

7.3.3 Tarkastusten kustannushistoria 

Kustannuksia on tarkasteltu painelaitetarkastusten osuudelta. Lakisääteiset tarkastusvälit 

on lueteltu kohdassa 3.3.3 painelaitteiden määräaikaistarkastukset. Painelaitetarkastaja 

tulee tehtaalle lyhimmillään Joensuusta, ja kustannukset syntyvät matkatunneista, kilomet-

rikorvauksista, tarkastus- ja raportointitunneista, päivärahoista sekä mahdollisesti tarvitta-

vista tarkastusaineista.  

Keskimäärin painelaitetarkastajan kustannukset yhtä tarkastuskäyntiä kohden ovat /29/: 

o matkatunnit 2 h x 100 €/h = 200 € 

o kilometrikorvaukset  2 x 70 km x 0,65 €/km = 91 € 

o työtunnit 4 x 100 €/h = 400 € 

o osapäiväraha 1 x 16 € = 16 € 

Yhteensä 707 € 

Liitteeseen 7 on koottu kustannustietoa, vuodesta 2012 alkaen vuoteen 2020 asti, syntyvis-

tä tarkastuskustannuksista, kun tarkastukset tehdään nykyisen tarkastusjaksotuksen mukai-

sesti. Laskennassa on käytetty edellä laskettua keskimääräistä yhden tarkastuskäynnin tar-

kastuskustannusta pyöristettynä 700 euroon. Kustannuksissa ei ole huomioitu sitä, että sa-

malla kerralla tehtäisiin useamman painelaitteen tarkastus, tai yhteen painelaitteeseen koh-

distuvassa tarkastuksessa tehtäisiin käyttötarkastus, sisäpuolinen tarkastus ja määräaikai-

nen painekoe samalla kertaan niin sanotun täystarkastuksen ollessa kyseessä. Harvoin yh-

den käynnin aikana on mahdollista tehdä kuin yksi tarkastus tarkastuksen kohteena olevaa 

painelaitetta kohti. Todellisuudessa tarkastuskustannukset todennäköisesti olisivat hiukan 

pienemmät, mutta tässä laskelmassa on laskettu suurimmat mahdolliset tarkastuskustan-
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nukset. Kaikkien listattujen painelaitteiden tarkastuksista syntyvät painelaitetarkastajan 

tarkastuskustannukset yhteensä vuodesta 2012 vuoteen 2020 ovat 

 138 600 €, ja vuotta kohden laskettuna 15 400 € 

Näiden kustannusten lisäksi syntyy myös muita kustannuksia. Painelaite on puhdistettava, 

yleensä pestävä ja tehtävä turvalliseksi sokeoimalla sekä mahdollisesti muilla määritetyillä 

toimenpiteillä.  Tarkastuksiin osallistuu eri työvaiheissa kunnossapidon työnjohtoa, työnte-

kijöitä ja mahdollisesti alihankkijoita. Ja samoja kustannuksia syntyy myös ylimääräisten 

tarkastusten, muiden huoltojen ja häiriökorjausten yhteydessä. Painelaitteesta riippuen kus-

tannukset vaihtelee huomattavasti, mutta kokonaisuutena voidaan sanoa, että huomattavaa 

kustannussäästöä on saavutettavissa, jos siirrytään hyödyntämään painelaitteen seurantaa ja 

kunnonvalvontajärjestelmää. Kunnossapidon kustannusosuudesta on saatavissa yksityis-

kohtaisempaa tietoa kunnossapitojärjestelmästä, ja Momentiven suoraan hankkimien pesu-

jen kustannuksista olisi löytynyt tietoa heidän järjestelmästään, mutta tarkempaa selvitystä 

ei nähty tässä vaiheessa järkeväksi selvittää, ja selvitys tehdään tarvittaessa myöhemmin. 

7.3.4 Vikoja ja tilastoja 

Painelaitteiden määräaikaistarkastuksissa on ilmennyt liitteen 7 mukaisia vikoja ja korja-

uskehotteita /28/. On havaittu säröjä tai syöpymiä yhteiden hitaussaumoissa tai saumojen 

lähettyvillä. Momentiven painelaitteista ylivoimaisesti eniten ovat aiheuttaneet ongelmia 

kuumavesiverkoston 8 MW lämmönvaihtimet. Kyseessä on makaava lieriömäinen paine-

laite, jonka päädyssä on havaittu usein säröjä ja jopa vuotoja. Säröjä on ollut jakolevyjen 

saumoissa sauman suuntaisesti kuin myös poikittaisesti saumoihin nähden. Päätyjä on jou-

duttu uusimaan, sekä muuttamaan päädyn rakennetta tarkastuslaitoksen suositusten mukai-

sesti.  Kuvissa 46 – 48 on 8 MW päädyn ongelmakohtia. 
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Kuva 46. 8 MW pääty.   Kuva 47. Päädyssä särön aiheuttama vuoto. 

 

Kuva 48. Särö hitsaussaumassa. 
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8. KUNNONVALVONTAJÄRJESTELMÄN ESIMERKKIYRITYS 

TUKESIN mukaan Suomessa on vain kaksi yritystä, jotka ovat hyödyntäneet lakisääteisten 

tarkastusten korvaamista joko painelaiteen seurannalla tai kunnonvalvontajärjestelmällä. 

Tieto perustuu TUKESIN ylitarkastaja Johanna Soppelalta saatuun puhelin- ja sähköposti-

tietoon. Yritykset ovat Gasum Oy ja Sappi Finland Oy /31/. 

Tein tutustumisvierailun Gasum Oy:lle Kouvolaan, Koska heillä oli jo kymmenen vuoden 

kokemus kunnonvalvontajärjestelmän käytöstä. Inspecta Oy ja Inspecta tarkastus Oy ovat 

kahdessa vaiheessa vahvistaneet Gasum Oy:lle painelaitteiden kunnonvalvontajärjestel-

män. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2001 kunnonvalvontajärjestelmään liitettiin 11 kpl 

paineilmasäiliöitä. Säiliöt ovat kooltaan 1,0 – 10,0 m
3
. Säiliöt ovat käyttöönotettu vuosien 

1993 – 1997 aikana. Säiliöistä 4 kpl sijaitsee Imatralla, 3 kpl Kouvolassa (kuva 49) ja 3 kpl 

Mäntsälässä. Vuonna 2009 kunnonvalvontajärjestelmään liitettiin kuumavesikattila (kuva 

50), kooltaan 1,8 m
3
. Kattila sijaitsee Kouvolassa /30/. 

 

 

Kuva 49. Paineilmasäiliö /30/. Kuva 50. Kuumavesikattila /30/. 
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Kunnonvalvontajärjestelmässä tarkastuslaitoksen tekemät määräaikaistarkastukset on kor-

vattu oman organisaation tekemillä tarkastustoimenpiteillä. Tarkastusohjelma ja suoritus-

välit vastaa lakisääteisten tarkastusten periaatetta ja jaksotusta. Käyttötarkastus tehdään 

kahden (2) vuoden välein, sisäpuolinen tarkastus neljän (4) vuoden välien ja painekoe kah-

deksan (8) vuoden välein. Muutostarkastus tehdään tarvittaessa. 

Gasum Oy noudattaa toiminnassaan laatu- ja ympäristöjärjestelmää. Laatujärjestelmä on 

sertifioitu ensimmäisen kerran vuonna 1993 ja ympäristöjärjestelmä 1998. Ulkopuolisen 

auditoinnin ja sertifikaattien myöntämisen tekee DNV Sertification Oy. Sisäiset auditoinnit 

toteutetaan vuosittain. 

Kunnonvalvontajärjestelmään liitettyjen painelaitteiden valvonta- ja tarkastustoimenpiteitä 

ylläpidetään Artturi kunnossapitojärjestelmässä. Tarkastukset ja korjaavat toimenpiteet 

dokumentoidaan vikaseurannan ja laitehistorian tiedostoihin sekä painelaitekirjoihin. Mi-

käli tarkastusten suoritusväleihin tai sisältöön tehdään muutoksia, niin ne informoidaan 

aina hyväksytylle laitokselle sekä TUKESille. Kunnonvalvontajärjestelmän ja turvallisuu-

den kehittämistä tehdään tehtyjen huoltojen, vikailmoitusten, korjaavien toimenpiteiden ja 

vikahistorian perusteella. Painelaitteiden käytönvalvoja sekä varavalvojat ovat Gasum 

Oy:n palveluksessa kunnossapito-osastolla.  

Gasum on tehnyt oman painelaitteen määräaikaistarkastuspöytäkirjan (liite 4). Varoventtii-

lien koestusta varten on tehty koestuspenkki, jossa varoventtiilit koestetaan typellä. Varo-

venttiilin avautumispainetta mitataan Beamex MC5 painekalibraattorilla. Painekalibraattori 

kalibroidaan laatujärjestelmän ohjeiden ja suoritusvälin mukaisesti. Tarkastuksien yhtey-

dessä koestetaan varoventtiili (kuva 51) ja kalibroidaan painelaitteen tärkeimmät valvonta-

järjestelmään liitetyt mittalaitteet. Liitteessä 3 on kuvattuna painelähettimen kalibrointi-

pöytäkirja. Tarkastuksen jälkeen painelaitteeseen kiinnitetään Gasum Oy:n tarra tehdystä 

tarkastuksesta. Tarkastuksista laaditaan kunnossapitoraportti (liite 5). 

Kunnonvalvontajärjestelmän toimivuutta valvotaan kahden (2) välein tarkastuslaitoksen 

toimesta. 
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 Kuva 51. Paineilmasäiliön varoventtiili /30/. 

Käytönvalvojan kokemukset kunnonvalvontajärjestelmään siirtymisestä oli erittäin positii-

viset. On huomattavasti helpompi suunnitella vuosihuoltoseisokit, koska ei tarvitse huomi-

oida tarkastuslaitoksen tarkastajan aikatauluja. Usein seisokit ajoittuvat kesäajalle, joten jo 

omien työntekijöiden kesälomien ajoittaminen on helpompaa. Kun tarkastukset tehdään 

omalla kunnossapitohenkilöstöllä, saadaan painelaitteiden kunnosta itselle parempi näke-

mys. Aiemmin keskityttiin enemmän tarkastajan tekemän raportin lausuntoihin, mutta nyt 

tarkastuksissa otetaan valokuvia ja ne arkistoidaan ja nähdään paremmin vuosien saatossa 

painelaitteen kunnon muuttuminen ja osataan paremmin keskittyä olennaisimpiin vika-

esiintymiin. Myös muun ennakkohuollon kehittäminen ja keskittäminen kriittisiin kohtiin 

on helpompaa oman henkilöstön ammattitaidon ja kokemuksen lisääntyessä ja henkilöstö 

on motivoituneempaa. Gasum Oy järjestää säännöllisesti ammatillista koulutusta pitääk-

seen henkilöstön ammattitaidon korkealla tasolla /30/.  
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9. JOHTOPÄÄTÖKSET JA MUUTOSSUOSITUKSET 

9.1 Painelaitteiden käytön ja käyttöarvojen tarkastelu  

Jokaisen painelaitteen mitoitusarvot on kerätty yhteen taulukkoon. Salassapitosopimusten 

takia taulukkoa ei liitetty liitteeksi. Tiedot on selvitetty painelaitekirjojen viimeisimmistä 

määräaikaistarkastusten pöytäkirjoista.  Viimeisistä sen takia, että alkuperäisiin verrattuna 

arvot ovat voineet muuttua muutostöiden tai olosuhteiden muuttumisen takia. Tarkastelun 

tulosten perusteella ehdotetaan seuraava muutoksia. 

9.1.1 Rekisteristä poistettavat painelaitteet 

Tarkastelun perusteella huomataan, että nykyisistä rekisteröidyistä painelaitteista kolmen 

olosuhteet ja toiminta-arvot ovat muuttuneet siten, että ne voidaan poistaa painelaiterekis-

teristä. Rekisteristä poistettavat laitteet ja niiden arvot on kuvattu taulukossa 16.  

Taulukko 16. Rekisteristä poistettavat painelaitteet. 

Painelaitteen nimi Tunnus Tilavuus 

m3 

Sisältö Paine 

bar 

Lämpötila 

°C 

Lämpöjohtovesikattila K-1 K-18595 15,3 Vesi 5 120 

Paisuntasäiliö A-77678 2 Vesi 5 120 

Reaktori R-9        ensiö A-92741 0,144 Vesi 5 200 

                              toisio 
 

0,06 Vesi 5 200 

 

Perusteet rekisteristä poistolle löytyy Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksestä 

953/1999 luvusta 2, momentista 3§ ja kohdasta 3 ja 8 c. 

Lämpöjohtovesikattila K-1: 

Painelaitteet on rekisteröitävä lukuun ottamatta seuraavia painelaitteita: 

3) kuumavesikattila, jonka polttoaineena ei käytetä kiinteitä polttoaineita ja jonka teho on 

enintään 10 MW ja veden lämpötila enintään 120 °C tai teho enintään 1 MW ja veden läm-

pötila yli 120 °C /11/, katso myös kohta 3.2.3 rekisteröitävät painelaitteet taulukko 2. 
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Perustelu rekisteristä poistolle: 

Lämpöjohtovesikattilan teho on 7 MW eli alle 10 MW ja veden lämpötila enintään 120 °C 

eli alle 120 °C.  

Lämpöjohtoveden paisuntasäiliö: 

Painelaitteet on rekisteröitävä lukuun ottamatta seuraavia painelaitteita: 

8) muu kuin kohdissa 1-6 tarkoitettu painesäiliö, jonka sisällön lämpötila on enintään 120 

°C ja: 

c) jota käytetään painevesilaitoksen vettä ja ryhmään 2 kuuluvaa kaasua sisältävänä pai-

neentasoitussäiliönä tai hydraulisen järjestelmän ryhmään 2 kuuluvaa kaasua ja hyd-

raulinestettä sisältävänä painevaraajana, jos suurimman sallitun käyttöpaineen ja sisäpuoli-

sen tilavuuden tulo on enintään 10 000 bar · L sekä kaikissa käyttötilanteissa käyttöpaineen 

ja sitä vastaavan kaasutilavuuden tulo on enintään 3 000 bar · L /11/, katso myös kohta 

3.2.3 rekisteröitävät painelaitteet taulukko 2. 

Perustelu rekisteristä poistolle: 

Paisuntasäiliön lämpötila on enintään 120 °C ja kyseessä on muu kuin kohdissa 1-6 tarkoi-

tettu painesäiliö. Säiliön suurin käyttöpaine on 5 bar ja tilavuus 2 m
3
, jolloin P · V on enin-

tään 10 000 bar · L. Käyttöpaineen ja sitä vastaavan kaasutilavuuden tulo on enintään  

3 000 bar · L, koska paine on 5 bar ja kaasutilavuus enintään 600 l, jolloin P · V on enin-

tään 3 000 bar · L. 

Reaktori R-9: 

Painelaitteet on rekisteröitävä lukuun ottamatta seuraavia painelaitteita: 

7) muu kuin 6 kohdassa tarkoitettu painesäiliö, jonka sisällön lämpötila on korkeampi kuin 

120 °C tai joka sisältää ryhmään 1 kuuluvaa nestettä tai kaasua, jos suurimman sallitun 

käyttöpaineen ja sisäpuolisen tilavuuden tulo on enintään 1 000 bar · L /11/, katso myös 

kohta 3.2.3 rekisteröitävät painelaitteet taulukko 2. 
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Perustelu rekisteristä poistolle: 

Reaktorin suurin sallittu käyttölämpötila on 200 °C ja reaktori sisältää joskus ryhmään 1 

kuuluvaa nestettä tai kaasua, mutta suurimman sallitun käyttöpaineen ja sisäpuolisen tila-

vuuden tulo ei saavuta 1 000 bar · L, koska tilavuus on 144 litraa ja suurin sallittu käyttö-

paine on 5 bar, jolloin P · V on 720 bar · L.  

9.1.2 Käytöstä toistaiseksi poistuvat painelaitteet 

Puhos Boardin konkurssi 29.9.2011 aiheutti sen, että lämpökeskuksen pääprosesseista 

kuumavesiverkosto jää toistaiseksi tarpeettomaksi. Siihen liittyvät painelaitteet jätetään 

edelleen nykyisille sijoituspaikoilleen. Kun painelaite poistetaan käytöstä, on siitä tehtävä 

ilmoitus TUKESiin lomakkeella numero 3. Kuvassa 52 on kuvattuna osa lomakkeessa ole-

vista täytettävistä tiedoista, ja tässä tilanteessa merkitään rasti kohtaan ”Painelaite on pois-

tettu käytöstä toistaiseksi sijoitusta muuttamatta”. Taulukkoon 17 on listattu kyseiset pai-

nelaitteet. 

 

Kuva 52. Ote painelaitteen muutosilmoituslomakkeesta lomake numero 3 /32/. 

 

 

 



106 

Taulukko 17. Painelaitteet, jotka on poistettu käytöstä toistaiseksi sijoitusta muuttamatta. 

Painelaitteen nimi Tunnus Valmistusvuosi 

Syöttövesisäiliö A-86480 2001 

8-MW lämmönsiirrin alakerta A-87737 2001 

8-MW lämmönsiirrin yläkerta A-87604 2001 

Paisuntasäiliö A-87560 2002 

9.1.3 Vähäisemmälle käytölle jäävät painelaitteet 

Osa painelaitteista jää Puhos Boardin konkurssin takia vähäisemmälle käytölle, mutta niitä 

ei ilmoiteta poistettavaksi painelaiterekisteristä. Painelaitteet on listattu taulukossa 18. 

Vaikka käyttö vähenee, niin lakisääteiset määräaikaistarkastukset on silti tehtävä määrä-

ajoin. Mikäli siirrytään hyödyntämään painelaitteen kunnonvalvontaa tai painelaiteseuran-

taa, niin silloin omistaja voi muuttaa tarkastusohjelmaa esimerkiksi RBMI-menetelmän 

avulla. Toisaalta painelaitteen riski voi vähetä, mutta toisaalta normaalia vähäisemmän 

käytön takia riski voi myös kasvaa. On tärkeää, että riski arvioidaan hyvin perustellen, ja 

käytön jäädessä vähäiseksi, on syytä varmistua oikeanlaisesta ”säilöön” laitosta. 

Taulukko 18. Vähäisemmälle käytölle jäävät painelaitteet. 

Painelaitteen nimi Tunnus Valmistusvuosi 

Leijupetikattila K-2 K-18597 1998 

R-1 reaktori A-61994 1986 

R-1 demisterisäiliö A-74584 1993 

R-1 lauhdutin A-74627 1993 

R-1 suodatin A-83070 1998 

Luwa 12 m
3
 A-45464 1977 

9.1.4 Suodattimien suurimman sallitun käyttöpaineen alentaminen 

Hartsien suodatuksessa on kuusi suodatinta (taulukko 19), jotka nykyisillä arvoilla edellyt-

tävät niiden rekisteröintiä. Näiden suodattimen lisäksi käytössä on useita vastaavia suodat-

timia, joiden suurin sallittu käyttöpaine on 6 bar, ja käyttöpaine on rajoitettu pumpun varo-

venttiilillä. RBMI-menettelyn yhteydessä on selvitettävä, onko syytä alentaa suodattimien 

suurinta sallittua käyttöpainetta, jolloin tarkastustoimenpiteiden jälkeen ne voidaan poistaa 

rekisteristä.  Nämä muutokset ja osa edellä mainituista muutoksista edellyttävät muutostar-

kastusta. 
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Taulukko 19. Suodattimien suurimman sallitun käyttöpaineen alentaminen ja rekisteristä 

poisto. 

Painelaitteen nimi Tunnus Valmistusvuosi 

R-1 suodatin A-83070 1998 

Siirrettävä lastaussuodatin A-78960 1997 

T-35 suodatin A-79884 1997 

Hartsisuodatin putkiporsas A-91720 2003 

Hartsisuodatin putkiporsas A-91721 2003 

T-19 suodatin A-85373 1999 

 

Koonti painelaitteista rekisteröintimuutosten jälkeen 

Kun huomioidaan rekisteristä poistettavat painelaitteet, käytöstä toistaiseksi poistettavat 

painelaitteet, vähäiselle käytölle jäävät painelaitteet ja mahdollisesti rekisteristä poistetta-

vat suodattimet, niin painelaitelistauksista muodostuu taulukon 20 ja 21 mukaiset. 

 

Taulukko 20. Lämpökeskuksen painelaitteet rekisteröintimuutosten jälkeen. 

Painelaitteen nimi Tunnus Muutosehdotus 

Lämpökeskus 

Termoöljyjärjestelmä     

Leijupetikattila K-2 K-18597 vähäinen käyttö 

Raskaspolttoöljykattila K-3 K-20509 
 

Termoöljyn paisuntasäiliö A-65456 
 

Kuumavesijärjestelmä 

Syöttövesisäiliö A-86480 käytöstä toistaiseksi poistuvat 

8-MW lämmönsiirrin alakerta A-87737 käytöstä toistaiseksi poistuvat 

8-MW lämmönsiirrin yläkerta A-87604 käytöstä toistaiseksi poistuvat 

Paisuntasäiliö A-87560 käytöstä toistaiseksi poistuvat 

Höyryjärjestelmä 

Höyryn valmistussäiliö A-55360 
 

Lämpöjohtovesijärjestelmä 

Lämpöjohtovesikattila K-1 K-18595 rekisteristä poisto 

Paisuntasäiliö A-77678 rekisteristä poisto 
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Taulukko 21. Liimatehtaan painelaitteet rekisteröintimuutosten jälkeen. 

Painelaitteen nimi Tunnus Muutosehdotus 

Liimatehdas 

Formaliinilaitos 

Höyryjärjestelmä 

Jälkilämpökattila R-1 K-20608 
 

Jälkilämpökattila R-2 K-20609 
 

Höyryrumpu B-2 A-34181 
 

Lauhdesäiliö A-87561 
 

Muut 

Lämmönvaihdin V-1 A-59995 
 

Haihdutinlaitos 
  

Luwa 12 m
3
 A-45464 vähäinen käyttö 

Paineilmajärjestelmä 

Paineilmasäiliö 1 A-57123 
 

Paineilmasäiliö 2 A-89991 
 

Hartsin valmistus 

R-1 reaktori A-61994 vähäinen käyttö 

R-1 demisterisäiliö A-74584 vähäinen käyttö 

R-1 lauhdutin A-74627 vähäinen käyttö 

R-1 suodatin A-83070 
vähäinen käyttö + rek. poisto 

ehkä 

R-4 reaktori A-47998 
 

R-5 reaktori A-57476 
 

R-5 lauhdutin A-56812 
 

R-6 reaktori A-92738 
 

R-6 demisterisäiliö A-92740 
 

R-6 lauhdutin A-92739 
 

R-9 reaktori A-92741 rekisteristä poisto 

Siirrettävä lastaussuodatin A-78960 rekisteristä poisto ehkä 

T-35 suodatin A-79884 rekisteristä poisto ehkä 

T-19 suodatin A-85373 rekisteristä poisto ehkä 

Hartsisuodatin putkiporsas A-91720 rekisteristä poisto ehkä 

Hartsisuodatin putkiporsas A-91721 rekisteristä poisto ehkä 
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9.2 Jaksotuksien tarkastelu ja muutosehdotus 

Nykyinen tarkastusjaksotus pohjautuu painelaitteiden ensimmäisen määräaikaistarkastuk-

sen tarkastuspäivään. Tämä päivämäärä määrittää jaksotuksen 2-, 4- ja 8-vuoden määräai-

kaistarkastuksille. Jaksotuksen määräytyminen edellä mainitulla tavalla aiheuttaa seuraa-

vanlaisia ongelmia: 

o jaksotus ohjaa seisokkien ajankohtia 

o useita tuotantokatkoksia eri aikaan tehtävien tarkastusten vuoksi 

o seisokit hankalat järjestää siten, että aiheutetaan vähiten häiriöitä yrityksille 

o kustannukset jakautuvat epätasaisesti vuosittain 

o joinakin vuosina vähän tarkastuksia, toisina vuosina paljon 

o kunnossapitokustannukset vaihtelevat 

o tuotantokatkoksia toisina vuosina enemmän  

o resurssitarpeet vaihtelevat 

o toisina vuosina tarvitaan seisokeissa enemmän työntekijöitä 

 

Lämpökeskuksen painelaitteista termoöljyjärjestelmään jää kolme painelaitetta, joten jat-

kossa niiden tarkastukset kannattaa jaksottaa samaan rytmiin huolimatta siitä noudatetaan-

ko lakisääteistä määräaikaistarkastusmenettelyä vai siirrytäänkö kunnonvalvontaan ja osit-

tain painelaiteseurantaan. Toisaalta liimatehtaan höyrynvalmistussäiliö kuuluu sekä termo-

öljyjärjestelmään että höyryjärjestelmään. Tarkastusten jaksottaminen kumman tahansa 

järjestelmän muiden painelaitteiden jaksotuksen yhteyteen on perusteltua. Lopullinen va-

linta tehdään RBMI-menettelyn yhteydessä. 

 

Liimatehtaan painelaitteista höyryjärjestelmän painelaitteet kannattaa jaksottaa samaan 

tarkastusrytmiin ja samoin kuin formaliinilaitoksen muut ryhmässä oleva V-1 lämmön-

vaihdin. Lämmönvaihtimen lisäys samaan rytmiin on perusteltua, koska liimatehtaan höy-

ryjärjestelmän ollessa alhaalla on myös formaliinilaitos alhaalla. Hartsin valmistukseen 

liittyvät painelaitteet jaksotetaan reaktoreittain. Paineilmasäiliöiden ja muut ryhmän paine-

laitteiden osalta jaksotus tarkastellaan RBMI-menettelyn yhteydessä.  
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Mikäli päädytään jatkamaan tarkastuksia niin kuin ennenkin, niin jaksotuksissa voidaan 

tarpeen vaatiessa hyödyntää alla olevia mahdollisuuksia: 

o Tarkastuslaitos voi omistajan tai haltijan pyynnöstä siirtää tarkastuksen ajankohtaa. 

Ajankohtaa voidaan siirtää enintään 13 kuukaudella. Siirto ei vaikuta seuraavien 

tarkastusajankohtien määräytymiseen /11 /. 

o Tarkastuslaitoksen on lyhennettävä määräaikaistarkastusten aikaväliä tai se voi pai-

nelaitteen omistajan tai haltijan pyynnöstä pidentää sitä, jos painelaitteen kunto se-

kä käyttöolosuhteet, hoito, valmistajan ohjeet tai tarkastustulokset sitä edellyttävät 

tai sen sallivat. Sisäpuolisten tarkastusten ja painekokeiden aikaväliä saa pidentää 

enintään kaksinkertaiseksi. Käyttötarkastusten aikaväliä saa pidentää enintään yh-

dellä vuodella /11 /. 

9.3 Omien standardien ja muiden ennakkohuoltojen huomioiminen 

Momentive-konsernilla on oma PF-Safety standardi tiettyjen tuotteiden valmistamiseen. 

Standardin vaatimat prosessimuutokset on tehty vuoden 2011 aikana ja SIL-hyväksytyt 

mitta- ja prosessilaitteet on kytketty konsernin hyväksymään turvalogiikkaan. Osa proses-

sinvalvontamittauksista on kytketty suoraan tehtaan automaatiojärjestelmään. Mikäli jokin 

turvatoiminta ei ole standardin edellyttämässä tilassa, prosessi keskeytyy tai prosessia ei 

voida käynnistää lainkaan. Painelaitteiden osalta standardi koskee kolmea hartsinvalmis-

tusreaktoria. Standardi määrittelee prosessi- ja mittalaitteille tietyn jaksotuksen ja ohjeis-

tuksen mukaisesti tehtävät ennakkohuoltotarkastukset. Ennakkohuolto-ohjelmat on raken-

nettu kunnossapitoyrityksen Powermaint-kunnossapitojärjestelmään, josta ne automaatti-

sesti generoituu työtilauksiksi jaksotuksen mukaisesti. Tehdyt toimenpiteet ja tulokset ra-

portoidaan kunnossapitojärjestelmään ja lisäksi järjestelmään kirjautuu käytetyt materiaalit, 

tehdyt työtunnit ja alihankinnat. Taulukossa 22 on kuvattu standardin määrittelemät tarkas-

tukset. 
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Taulukko 22. Momentive konsernin PF-Safety standardin mukaiset ennakkohuollot ja tar-

kastukset /31/. 

Ennakkohuoltotyön nimi Jaksotus 

 Reaktorin lämpötilamittausten kalibrointi 1 vuosi 

 Reaktorin painemittauksen kalibrointi 1 vuosi 

 Painelaitteen varolaitteena olevan murtokalvon 

tarkastus 3 kk 

 Reaktorisekoittimen silmämääräinen tarkastus 1 vuosi 

 Painelaitteen varolaitteena olevan murtokalvon 

määräaikaisvaihto 2 vuotta 

 
 

Painelaitteisiin kohdistuu edellä mainittujen lisäksi myös muita ennakkohuolto- ja tarkas-

tustoimenpiteitä. Reaktorivaakoja ja instrumentteja kalibroidaan säännöllisesti. Sisäpuoli-

sia tarkastuksia tehdään painelaitteiden prosessin vaatimien pesujen yhteydessä ja sekoit-

timien alalaakerien tarkastusten yhteydessä. Kattiloiden muurauksia tarkastetaan vuosittain 

ja lämmityskierukoita ultrataan. 

Jos lähdetään toteuttamaan RBMI-menettelyä, niin siinä vaiheessa on huomioitava myös 

muut ennakkohuoltotoimenpiteet. Muussa tapauksessa muut ennakkohuoltotoimenpiteet on 

pyrittävä jaksottamaan siten, että otetaan huomioon lakisääteiset painelaitetarkastukset. 

Turhat seisokit ja puhdistustyöt on saatava minimoitua.  

9.4 Ehdotus määräaikaistarkastusten korvaamiseksi 

Selvityksien perusteella on perusteltua käynnistää jatkoselvitykset, jotta lakisääteiset mää-

räaikaistarkastukset voidaan korvata joko kokonaan tai osittain kunnonvalvontajärjestel-

mällä ja painelaitteiden seurannalla. Työkaluna kannattaa hyödyntää RBMI-menettelyä. 

Tavoitteena on, että painelaitteiden osalta siirrytään hyödyntämään kunnonvalvontajärjes-

telmää ja putkistojen osalta seurantaa. RBMI-menettely tehtäisiin yhdessä kohdeyrityksen 

ja kunnossapitoyrityksen kanssa. Erityisen tärkeää on käynnistää projekti pikaisesti, sillä 

painelaitteiden esivalmisteluista ja vikakorjauksista vastannut kunnossapidon työnjohtaja 

on jäämässä seuraavana vuonna pois työelämästä. Hänen kokemustaan on hyödynnettävä 

ja kokemusperäistä tietoa on saatava siirrettyä mahdollisimman paljon kirjalliseen muo-

toon. RBMI-menettelyn tuloksena voi syntyä myös sellainen päätös, että vain osa paine-
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laitteista siirretään kunnonvalvontajärjestelmän piiriin ja loppuosan tarkastukset tehdään 

edelleen tarkastuslaitoksen toimesta mahdollisesti RBMI-menettelyn tuloksena syntyneen 

uuden jaksotusmallin mukaisesti. 

Jos edellä mainitut painelaitteiden rekisteristä poistot ja toistaiseksi käytöstä poistot toteu-

tetaan, ja lisäksi suodattimien osalta päädytään muutostarkastuksen kautta alentamaan suu-

rinta sallittua käyttöpainetta, jolloin nekin poistuvat painelaiterekisteristä, on hyvin perus-

teltua siirtyä hyödyntämään kunnonvalvontajärjestelmää. Lisäksi vikahistoria puoltaa 

oman kunnossapidon ja kunnonvalvontamenetelmien hyödyntämistä.  

Tutkimuksessa kävi ilmi, että painelaitteisiin liittyvät kemikaaliputkistot, joissa on ryhmän 

1 sisältö, ei ole järjestelmällisesti tarkastettu painelaitteiden määräaikaistarkastuksissa. 

Myöskään omistaja tai haltija ei ole laatinut täydellistä listausta tällaisista putkistoista eikä 

tietenkään ole laatinut kunnonvalvontatoimenpiteitä putkistojen kunnonvalvonnan seuraa-

miseksi. Muutamille putkistoille on laadittu varastosäiliöiden kunnonvalvontaohjelman 

yhteyteen putkistotarkastusmenettelyt, joten osittain tarkastukset ovat kunnossa. Tässä vai-

heessa on syytä listata kaikki putkistot, jotka on määrätty tarkastettavaksi painelaitteiden 

määräaikaistarkastusten yhteydessä. Listaus on järkevää tehdä RBMI-menettelyn yhtey-

dessä, jolloin kokonaisuudet tulevat paremmin huomioitua. Samalla kannattaa huomioida 

putkistojen saattolämmityksien ja eristysten kunnonvalvonta, sillä niillä on merkitystä put-

kiston vikaantumismekanismien syntyyn. Myös putkisiltojen ja kannatuksien kuntoon on 

kiinnitettävä huomiota tarkastuksissa. 

9.5 Muutosten vaikutus 

Rekisteristä poistettavat painelaitteet vaativat ensin muutostarkastuksen, ennen kuin niiden 

rekisteristä poisto on mahdollinen. Rekisteristä poiston jälkeen on suunniteltava, mitä en-

nakkohuoltoja ja tarkastuksia jatkossa näille painelaitteille tehdään, vaikka lakisääteistä 

velvoitetta ei enää ole.  

Käytöstä toistaiseksi poistettavien painelaitteiden osalta TUKESIN ilmoituksen lisäksi 

kannattaa huomioida hallittu käytöstä poisto. Painelaitteet on syytä erottaa prosesseista 

sokeoimalla, huolehtia painelaitteiden tyhjennyksestä ja puhdistuksesta. Painelaitteiden 

kuivaus on tehtävä huolella, jotta kosteus ei aiheuta korroosiota. Tyhjennyksessä ja puhdis-
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tuksessa on huolehdittava myös yhteet, jotta mihinkään ei jää korroosiota aiheuttavaa sak-

kaa ja kosteutta. Painelaitteiden instrumenttien ja sähköisten turvalaitteiden sähkönsyötöt 

on kytkettävä pois, ja huolehdittava että automaatiojärjestelmän piirit laitetaan seis tilaan. 

Lisäksi on tarkastettava, että kyseisistä piireistä ei ole ohjelmallisia lukituksia tai muita 

yhteyksiä käyttöön jääviin prosesseihin.  

Vähäisemmälle käytölle jäävien painelaitteiden osalta on olemassa riski vioittumiseen, 

mikäli laitteiden käytön jälkeen ei huolehdita asiallisesta lepotilaan jättämisestä. On syytä 

laatia kirjallinen ohjeistus, mitä toimenpiteitä on tehtävä, kun tiedetään että on tulossa pitkä 

käyttämätön jakso. Muutoin kunnossapitokustannukset voivat nousta tukkeentuneiden put-

kistojen ja yhteiden takia sekä venttiilien kiinni jumittumisten ja muiden ongelmien takia. 

Mikäli toimenpiteitä kustannus- tai muista syistä ei nähdä tarpeellisina, niin on syytä va-

rautua ennalta arvaamattomiin ongelmiin tuotannon käynnistyksessä, ja pahimmassa tapa-

uksessa voi syntyä turvallisuusriskejä. On harkittava riskinarvioinnin hyödyntämistä, jotta 

mahdolliset ongelmat eliminoidaan ennen niiden syntyä. Kannattaa myös muistaa, että 

lakisääteiset velvoitteet ei poistu mihinkään vaikka käyttö on vähäistä. Näiden painelaittei-

den osalta kunnonvalvontajärjestelmään siirtyminen on järkevä vaihtoehto toiminnanhar-

joittajan kannalta.  

Suodattimien suurimman sallitun käyttöpaineen alentamista kannattaa harkita. Mikäli alen-

taminen ei ole järkevää on hyödynnettävä kunnonvalvontajärjestelmää sekä painelaitteen 

seurantaa. Kokonaisuutena kunnonvalvontajärjestelmän ja painelaitteen seurannan hyödyn-

täminen on perusteltua. Näiden avulla tarkastusjaksotus saadaan halutunlaiseksi ja muutok-

set on helpompia toteuttaa. 

Ennen kuin kunnonvalvontajärjestelmän ja painelaiteseurannan käyttö voidaan aloittaa, on 

tehtävä paljon valmistelutöitä. Osa edellä mainituista muutoksista joka tapauksessa toteu-

tuu, ja putkistojen osalta lakikin edellyttää tarkastusohjelman täydentämistä. Jotta muutok-

silla saavutetaan haluttu lopputulos, on sekä käytön että kunnossapidon henkilöstön sitou-

duttava muutoksiin. Käytönvalvojan ja käyttäjien sekä kunnossapidon vastuut ja tehtävät 

tarkentuvat. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja ylläpito saa yhä suuremman arvon ja 

myös erilaisten tarkastuksiin liittyvien mittalaitteiden hankintaan on varauduttava.  
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9.6 Kemikaaliputkistojen rakennuttaminen ja kunnonvalvonta 

Kemikaaliputkistoja on hankittu painelaitelainsäädännön mukaisesti monen eri henkilön 

toimesta menneinä vuosina. Selvitys toi ilmi, että kemikaalilainsäädäntö antaa lisävelvoit-

teita ennen kaikkea putkiston tilaajalle. Lisävelvoitteet ovat aiemmin voineet osittain jäädä 

huomioimatta. Tulevaisuutta varten painelaite- ja kemikaalilainsäädännön vaatimukset on 

yhdistetty liitteeseen 8. Liitteen 8 alareunassa on lisäksi listattuna vaarallisten kemikaalien 

ryhmitys kemikaalilain 11 §:n mukaan. Liitteen 8 taulukossa vasemmalla on painelaitelain-

säädännön mukainen ryhmäjako, ja tähän ryhmäjakoon on jaoteltu kemikaalilain mukaiset 

vaaralliset kemikaalit. Kun kemikaalista tietää kemikaalin varoitusmerkinnän tai R-

lausekkeen, niin liitteen 8 avulla voi selvittää, onko kyseessä painelaitesäädöksien mukaan 

ryhmän 1 sisältö vai ryhmän 2 sisältö.  

Putkiston tilaajan on huomioitava putkistoa tilattaessa kemikaalilainsäädännön mukainen 

ainetta rikkomaton tarkastus, joko radiografinen tai ultraäänitarkastus. Tarkastuksen vaati-

musaste on myös esitetty liitteessä 8. Liitteessä 9 on esitetty kemikaaliputkistolle vaaditut 

asiakirjat. Taulukkoon voidaan merkitä, mitkä niistä on tilaajan vastuulla ja mitkä toimittaa 

putkiston valmistaja. Tärkeää on, että tilaaja huomioi asiakirjavaatimukset tilattaessa, sillä 

määräysten mukaan velvoite on tilaajalla. Liitteessä 10 on kemikaaliputkiston luokitusku-

vat ryhmän 1 kaasulle ja nesteelle sekä ryhmän 2 kaasulle ja nesteelle. Ainoastaan ryhmän 

2 kaasulle ei ole kuvattu esimerkkikemikaalia, mutta muissa luokituskuvassa on jokin 

Momentiven kemikaali luokiteltuna. 

Selvitystyössä TUKESilta kysyttiin sähköpostitse, kuinka kemikaalisäädökset on huomioi-

tava putkiston valmistuksessa painelaitesäädösten lisäksi /15/. 

Kysymyksen alustus: 

Asiakas rakennuttaa kalilipeälinjan, jonka nimelliskoko on DN80 ja putkiston suurin sallit-

tu käyttöpaine on 10 bar. Kyseessä on painelaitesäädösten mukaan ryhmän 2 neste, joten 

painelaitteiden olennaisten turvallisuusvaatimusten liitteen 2 kuva 9 (liite 1 sivu 10) mu-

kaan valmistus voidaan tehdä hyvän konepajakäytännön mukaan /15/.  
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TUKESIN oppaassa ”Kemikaaliputkistot” sanotaan: 

Putkistolle tehdään rikkomatonta aineenkoetusta (NDT) pysyvien liitosten valmistuksen 

kelvollisuuden varmistamiseksi. Silmämääräistä tarkastusta täydennetään käyttämällä mui-

ta ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmiä. Lähtökohtana voidaan pitää, että nimellis-

suuruudeltaan yli DN 25 olevalle metalliputkistolle tehdään radiografinen tai ultraäänitar-

kastus. Jos kemikaali on erittäin helposti syttyvää (F+) tai erittäin myrkyllistä (T+) tarkas-

tuslaajuuden pitää olla 10 %, muutoin 5 % /11/. 

Kysymys: 

Tarkoittaako tämä, että on tehtävä 5 %:n radiografinen tarkastus, vai onko tämä suositus? 

Inspectan tarkastajan mukaan tämä opas antaa lisävelvoitteita kemikaaliputkistoille, joten 

pelkästään painelaitteiden olennaisten turvallisuusvaatimusten noudattaminen ei riitä, vaan 

kemikaalisäädökset velvoittavat lisätarkastuksia /15/. 

TUKESIN vastaus: 

Kyllä, TUKES edellyttää kemikaalisäädösten perusteella, että kemikaaliputkistot tehdään 

vähintään painelaitesäädösten putkistoluokan I vaatimusten mukaisesti. Tämä siitä huoli-

matta, vaikka putkiston paine, lämpötila tai sisältö ei sitä suoraan PEDin mukaan edellyt-

täisikään. Tästä löytyy maininta mainitsemanne oppaan kohdasta 5.3. Vaatimus kohdistuu 

toiminnanharjoittajaan, että hän tilaa asianmukaisen putkiston. Tarkastamme laitoksilla 

määräaikaistarkastuksillamme, että putkistot on valmistettu ja tarkastettu asianmukaisesti 

sekä niistä löytyy valmistajan dokumentaatio, kuten vaatimustenmukaisuusvakuutus (vä-

hintään luokkaan I jollain soveltuvalla moduulilla valmistettuna) /15/.  

Liitteet 8 - 10 on suunniteltu ja valmistettu TUKESIN vastaus huomioiden. Niitä voidaan 

hyödyntää uusien putkistojen suunnittelu- ja hankintavaiheessa Jatkotoimenpiteenä kannat-

taa tehdä kaikista laitoksen kemikaaliputkistoista jokaiselle aineelle oma luokituskuva. 

Kun uutta putkistoa suunnitellaan tai hankitaan, niin on paljon helpompaa katsoa oleelliset 

tiedot putkiston olemassa olevasta luokituskuvasta edellyttäen, että kemikaali on jo laitok-

sella käytössä. 
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11. YHTEENVETO 

Kokonaisuutena painelaitteiden ja kemikaaliputkistojen kokonaisvaltainen ymmärtäminen 

on vaativa osa-alue. Painelaite- ja kemikaalisäädösten soveltaminen käytäntöön ei ole yksi-

selitteistä, säädöksien määrän ja asialaajuuden takia.  

Työn tavoitteena oli tehdä esiselvitys kohde- ja kunnossapitoyritykselle, jotta ne yhdessä 

voivat tehdä päätöksen tulevaisuuden strategiasta painelaitteiden tarkastusten suhteen. Li-

säksi tavoitteena oli selkeyttää kemikaaliputkistojen rakennuttamisen ohjeistusta ja käytän-

töä. 

Peruslähtökohtana esiselvityksen käynnistämiseksi oli painelaitteisiin ja kemikaaliputkis-

toihin liittyvän lainsäädännön selvittäminen ja kokonaisuuden ymmärtäminen. Löytyykö 

säädöksistä vaihtoehtoja ja keinoja painelaitteiden lakisääteisten tarkastusten korvaamisek-

si tai jaksotuksen muuttamiseksi, ja onko jollakin yrityksellä kokemusta ja tuloksia jo ole-

massa?  

Selkeästi oli nähtävissä, että lainsäädäntö antaa omistajalle ja haltijalle erilaisia mahdolli-

suuksia painelaitteiden tarkastusten järjestämiseksi. Jatkamalla edelleen nykyisen tarkas-

tuskäytännön mukaisesti, jossa tarkastukset tehdään yhdessä tarkastuslaitoksen kanssa, niin 

jo siihen löytyy lainsäädännöstä mahdollisuuksia jaksottaa tarkastukset tuotannon tarpeita 

paremmin huomioivaksi. Toisaalta sillä menettelyllä ei edelleenkään saavuteta merkittävää 

hyötyä kustannuksellisesti eikä turvallisuutta ajatellen. Siirtymällä painelaiteseurantaan tai 

kunnonvalvontajärjestelmän käyttämiseen päästään merkittäviin hyötyihin. Tutkimuksessa 

kävi ilmi, että seurannan tai kunnonvalvontajärjestelmän luomiseksi ja kehittämiseksi on 

olemassa omistajaa ja haltijaa helpottava työkalu. Työkalu on RBMI-menettely. Hyödyn-

tämällä RBMI-menettelyä painelaitteiden omistajan, haltijan, käyttäjien ja kunnossapidon 

tietämys lisääntyy merkittävästi. Ja rakentamalla käytännön ohjeen mukaisesti kokonai-

suuden hallitsemiseksi, niin pitkässä juoksussa päästään merkittäviin kustannuksellisiin ja 

turvallisuuteen vaikuttaviin hyötyihin. Mutta hyötyjen ehdottomana edellytyksenä on, että 

järjestelmää ja omaa henkilökuntaa kehitetään jatkuvasti, eikä lähtökohtana ole vain päästä 

eroon painelaitteiden tarkastuksiin liittyvistä kustannuksista. Yllättävä tutkimustulos oli se, 

että Suomessa on vain kaksi yritystä, jotka ovat nykymahdollisuuksia hyödyntäneet ja siir-

tyneet hyödyntämään kunnonvalvontajärjestelmää. Yllättävää sekin, että vaikka alun perin 



117 

kunnonvalvontajärjestelmää ei ole tarkoitettu hyödynnettäväksi siten, että tarkastukset siir-

retään oman kunnossapidon tehtäväksi noudattaen edelleen lakisääteistä tarkastusväliä, 

niin toinen yritys oli juuri näin kuitenkin oman kunnonvalvontajärjestelmän toteuttanut. Se, 

että levinneisyys on vielä näin pientä, ja että järjestelmää on hyödynnetty esimerkkiyrityk-

sen mukaisesti, kuvaa sitä, että säännöksien sisältöä ei riittävästi tunneta, säännökset ovat 

monimutkaiset ja säännöksien antamien mahdollisuuksien hyötyjä ei ole osattu kohdentaa 

omiin painelaitteisiin ja käytäntöön. Vai onko niin, että syvällisempään omien painelaittei-

den tarkasteluun ei ole ollut aikaa ja tiedon keruun on tiedetty olevan työlästä ja helpom-

malla päästään, kun tarkastuslaitos hoitaa tarkastukset niin kuin tähänkin asti? 

Tutkimuksen kohteena olevassa yrityksessä voidaan painelaitteiden tarkastusvelvollisuu-

teen ja tarkastusmenettelyihin tehdä muutoksia monella eri tavalla. Selvitykset osoittivat, 

että vaikka edelleen tarkastukset hoidettaisiin tarkastuslaitoksen avulla, niin pelkästään 

jaksotuksien järkeistämisellä ja selkeyttämisellä saavutetaan merkittäviä etuja. Mikäli esi-

selvitystyön perusteella päädytään ratkaisuun, että lähdetään rakentamaan kunnonvalvonta-

järjestelmää painelaitteiden määräaikaistarkastusten korvaamiseksi, niin selkeästi voidaan 

osoittaa jo kustannusmielessä, että huomattavia säästöjä pelkissä tarkastajan kustannuksis-

sa on saavutettavissa. Lisäksi tarkastuksiin liittyviä muita kustannuksia on mahdollista 

vähentää merkittävästi, kun kunnonvalvontamenetelmät suunnitellaan oikein huomioiden 

prosessit, laitteiden vikahistoriat, seisokkien vaikutukset, olemassa olevat ennakkohuollot, 

resurssitarpeet ja oikeanlainen jaksotus, ja siirrytään käyttämään kunnonvalvontajärjestel-

mää ja varsinkin putkistojen kohdalla painelaitteen seurantaa. Samalla kunnossapidon 

osaamista ja vastuuta kehitetään, jolloin painelaitteiden tietämys ja turvallisuus kehittyy 

entisestään. Poissuljettua ei ole sekään, että aika ajoin pyydetään tarkastuslaitos tekemään 

ylimääräinen tarkastus, jolloin varmistutaan oman järjestelmän toimivuudesta ja auditoin-

nista. Tarkastuslaitos tekee kuitenkin myös valvontakäyntejä, joilla toiminnan toimivuus 

varmistetaan. 

Usein varsinkin kemian alan yrityksissä, joissa prosessit ovat panosprosesseja, on tarvetta 

prosessimuutoksiin. Tarvitaan uusia raaka-aineen syöttölinjoja tai tuotelinjoja. Tutkimuk-

sessa selvisi, että kemikaalilainsäädännön mukaan vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja on 

paljon.  Usein käy niin, että putkiston rakennuttamisessa otetaan huomioon vain painelai-

tesäädökset. Käytännössä omistajalle ja haltijalle tulee lisävelvoitteita kemikaalilainsää-

dännöstä. On huomioitava, että vaikka painelaitelainsäädännön mukaan putkisto voidaan 
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valmistaa hyvän konepajakäytännön mukaisesti, niin kemikaalilainsäädäntö edellyttääkin 

valmistusta painelaitesäädännön luokan I mukaan. Vaikka kemikaalisäädösten mukaan 

tämä on suositus, niin TUKESilta kysyttäessä on saatu vastaus, että ei ole suositus vaan on 

edellytys. Lisäksi putkistoille edellytetään valmistusvaiheessa 5 % tai 10 % radiografinen- 

tai ultraäänitarkastus.  

Lopuksi on todettava, että aina kun lähdetään toteuttamaan jatkotoimenpiteitä painelaittei-

den tarkastusmenettelyihin, on muistettava, että jatkotoimenpiteitä ohjaa Kauppa- ja teolli-

suusministeriön päätös 953/1999 painelaiteturvallisuudesta. Keinoja on, mutta niitä on 

osattava hyödyntää. Vaikka kustannustehokkuutta ja tuotantolaitteiden käytettävyyttä pa-

rannetaan, niin sitä ei saa tehdä turvallisuutta huonontaen. 
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- lamellien kannatusrautojen kannatusliukupinnat osittain kuluneet 

- lamellivuotoja ja tulppauksia 

- kammioiden sideraudat hanganneet putkia 

- vanhat joustolamellit vaihdettava 

- lommoja piikkauksesta sisäputkikäyrässä 

- vuotoja jäähdytyslamelleissa, lamellien ja päätyputkien liitoskohdissa 

- putket venyneet osittain soikion muotoiseksi 

- murtokalvossa halkeama 

- irronneita putkilamellien kiinnikkeitä 

- ulospuhallusputkeen asennettava tyhjennysputki ja venttiili 

- ulommassa lamellissa muodonmuutoksia 

- uloin lamelli 1 kpl pudonnut kiinnikkeeltä 

Höyrynvalmistussäiliö A-55360 

Ongelmat ja vikoja 

- säiliön pohjassa noin 0,5 mm happikorroosioita samoin veden ja höyryn rajapinnas-

sa hiukan laaja-alaisempana 

- syöttövesiputken tukiraudan kosketuskohdissa syöpymät halkaisija 8 mm ja syvyys 

suurimmillaan 3 mm 

- miesluukun kauluksessa säröjä klo. 9-11 säröt hiottu pois 

- putkipaketin tuennat pettäneet, korjattu 

- ylemmässä näkölasiyhteessä säröjä 3 kpl, hiottu 

- säiliön kauluksen säröt öisääntyneet ja syventyneet 

- alemmassa näkölasiyhteessä vuotava särö, yhde uusittu hitsaamalla 

Reaktori R-4 A-47998 

Ongelmat ja vikoja 

- III-tilan (höyry) alimmat kierrot on tulpattu ja korjattu 3 vuotoa 

- alin sallittu paine pienennetty 2,5 bar 

- suositellaan jäähdytyslamellien uusimista 

- jäähdytys ja höyrylamellit uusittu putkipatteriksi yhtenä tilana  

- kierukan keskivaiheilla yksi kierros eri linjassa 
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R-1 lauhdutin A-74627 

Ongelmat ja vikoja 

- tuubiputkia hitsattiin vuotojen takia 

- putkipuolen sisäpäädyn laipan tiivistysvuotoja 

- laipan vuodon takia suurin sallittu käyttöpaine pudotettu väliaikaisesti II-tilassa 

- putkipuolen sisäpääty koneistettu suoraksi (mankeloitu tuubien hitsaus oli tehnyt 

laipasta aaltomaisen ja koveran) 

- yläyhteen kohdalla hiukan karstaa 

Paineilmasäiliö 2 A-89991 

Ongelmat ja vikoja 

- säiliön sisäpuolella pohjatyhjennysyhteen ympärillä syöpymää, yhde hitsattu poh-

jan tason yläpuolelle, joten sisälle jää aina vettä. Korjaus hiomalla syöpymä alue ta-

saiseksi ja maalaus. 

Paineilmasäiliö 1 A-57123 

Ongelmat ja vikoja 

- säiliön pohjassa pistesyöpymiä, syvyys 0,5 – 1,5 mm 

- alimmaisen yhteen maalipinta vaurioitunut ulkopuolelta ja yhde alkanut syöpyä 

(puhallettava ja maalattava) 

- yläosassa varon yhteen ja päädyn hitsin ympärillä pientä happikuoppaa 

- lipeävuoto yläpuolella vaurioittanut säiliön pintamaalausta 

- syöpymät sisäpuolella ennallaan 

R-6 lauhdutin A-92739 

Ongelmat ja vikoja 

- päädyn oikean kammion päädyn hitsissä jyrkkä, kylmä liittymä 

- muitakin pienempiä hitsausvirheitä valmistuksessa 
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Höyryrumpu A-34181 

Ongelmat ja vikoja 

- säiliön sisällä pientä happikuoppaa 

- pienien yhteiden ulkoapäin hitsatut pienat sisältäpäin rumia 

- vaippa ulkopuolelta levymäisessä ruosteessa 

- asennettu kaksi varoventtiiliä 

- varoventtiilit uusittu 

- varoputket uusittu 

- sisäpuoliset syöpymät ennallaan 

8 MW vaihdin A-87604 

Ongelmat ja vikoja 

- Vaihtimen päädyssä vuotavia säröjä, korjaus ei onnistunut hitsaamalla uusien särö-

jen takia, pääty uusittu 

- kuumaöljypuolelle lisätty varoventtiili 

- päädyssä muutamia pieniä säröjä korjaushitseissä, hiottu 

- päädyn ja kauluksen yläosassa olevassa korjaushitsissä oli särö, hiottu ja täytehit-

sattu 

8 MW vaihdin A-87737 

Ongelmat ja vikoja 

- Vaihtimen päädyssä vuotavia säröjä, korjaus ei onnistunut hitsaamalla uusien särö-

jen takia, pääty uusittu 

- kuumaöljypuolelle lisätty varoventtiili 

- päädyssä pahoja säröjä jälleen, korjattu ja sisäpuoli pinnoitettu 

- pääty uusittu jälleen 

Hartsisuodatin A-78960 

Ongelmat ja vikoja 

- Alayhde vino 

- yläyhteessä lommo 

- yläyhteen pienempi yhde vääntynyt 

- kannen saranan tukirakenne on lyönyt suodattimen kylkeen terävät lommot, ao. 

kohtiin hitsattava tukilaput 
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Lauhdesäiliö A-87561 

Ongelmat ja vikoja  

- sisäpuolella pohjan pikku r:n kohdalla pistemäistä korroosioita, syvyys noin 3 mm, 

täytetty hitsaamalla 

- sisäpuolisen tarkastuksen väli lyhennetty kahteen vuoteen 

Hartsisuodatin T-19 A-85373 

Ongelmat ja vikoja  

- ei merkintöjä 

Hartsisuodatin putkiporsas A-91720 

Ongelmat ja vikoja  

- ei merkintöjä 

Hartsisuodatin putkiporsas A-91721 

Ongelmat ja vikoja  

- ei merkintöjä 

Paisuntasäiliö A-77678 

Ongelmat ja vikoja  

- säiliö käyttötarkoitus muutettu, sisäpuolen syöpymät hitsattu ja yhteet uusittu, 

hiekkapuhallus ja kuumakestomaali 

- säiliön sisäpinnoite ehjä, muutamien yhteiden sisäpinnoilla alkavaa korroosiota 

Syöttövesisäiliö A-86480 

Ongelmat ja vikoja  

- Säiliön sisällä pientä alkavaa pehmeää kerrostumaa ja pientä happikuoppaa raja-

pinnan alapuolella 

- Säiliö sisältä ennallaan 

- Vaipan ja päätyjen hitsisaumoille tehtiin 20 % magneettijauhetarkastus, ei näyttä-

miä 



Liite 8 
Painelaitteiden tarkastuksissa havaittuja vikoja 

 Sivu (5/6) 

 

Paisuntasäiliö (kuumavesiverkosto) A-87560 

Ongelmat ja vikoja  

- Säiliön sisällä alasauman yläpuolella syöpymän syvyys noin 0,5 – 1,0 mm. 

- Sisäpuolella syöpymiä 

- Sisäpuolisen tarkastuksen väli lyhennettiin kahteen vuoteen 

Reaktori R-5 A-57467 

Ongelmat ja vikoja 

- lämmitys- /jäähdytyslamellien kattilan sisällä olevan putkiston saumoissa oli useita 

vuotoja, korjattu 

- Yläpäädyn ja sekoittimen yhdykkeen välinen hitsaus ei ollut tullut läpi, sisäpuolelle 

hitsattu pienahitsaus korjauksena 

- lämmitys- /jäähdytyslamellit on uusittu lämpöjännitysten aiheuttamien halkeilujen 

takia, vaihdon aikana yläpääty ollut irti 

- ylä- ja alapäätyyn lisätty yhteitä 

- vaippaan lisätty yhteitä 

- jäähdytyselementeissä vuotoja, korjattu 

Kattila K-3 A-20509 

Ongelmat ja vikoja 

- Kattila uusittu vuonna 2005 räjähdyksen jälkeen, ei vikoja ilmaantunut vielä 

Luwa 12 m
3 

A-45464 

Ongelmat ja vikoja 

- vasemman puolen keskimmäisistä yhteistä takimmainen on syöpynyt noin 0,7 – 0,8 

mm 

- liian lyhyitä pultteja käytetty umpilaippojen kiinnityksessä 

- muutamissa yhteissä alaosassa syöpymää, syvyys noin 1 mm, muutamia särön nä-

köisiä hitsivirheitä 
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Lämmönvaihdin A-59995 

Ongelmat ja vikoja 

- sisäpuolen levyissä ollut säröjä, joita ei voinut korjata 

- levyjen tiivistevuotoja 

- levyjä ja tiivisteitä uusittu 

- päätylevyn tiivisteen ikääntyminen ja uutta vastaava ei saanut, tehty rakennemuutos 

Kattila K-1 A-18595 

Ongelmat ja vikoja 

- Kattilan sidehitsit vuotivat 

- vuotoja sideputkissa 

- vesitilassa happikorroosion alkuja 

- vuotoja sideputkissa 

- paine alennettu 16 bariin 

- sidetuubit uusittu, paine palautettu 20 bariin 

- sidetuubeissa jälleen vuotoja 

- asennettu tulenkestävä terälevy suojaamaan päätyä ylilämmöltä 

- sidetuubeihin asennettu lämpötilamittaukset 

- sidetuubeissa edelleen vuotoja, säröjä, suojalevystä ei riittävää apua 

- sidetuubeissa vuotoja, paine alennettu 16 bariin 

- sidetuubit ja alasektorin miesluukut uusittu, nyt myös tuliputkissa vuotoja 

- vuotoja kääntökammion takaseinän sidoksissa 

- sidosten hitsit huonokuntoiset 

- tuliputkessa jälleen vuoto 

- sidetuubeissa vuotoja 

- sidetuubeissa edelleen vuotoja 

- käyttötarkoitus muutettu, paine alennettu 5 bariin ja 120 °C, säröt hitsattu 

- tämän muutoksen jälkeen ei vuotoja eikä säröjä, kattilan käyttö ollut vähäistä 
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