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SYMBOLI- JA KÄSITELUETTELO 

 

 

ºC Celsius-aste, lämpötilan yksikkö 

ATEX Räjähdysvaarallinen tila, atmosphères explosibles 

bar Baari, paineen yksikkö 

CE-merkki osoittaa, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevat EU:n 

direktiivien vaatimukset ja että tuote on läpikäynyt mahdollisesti vaaditut 

tarkastukset, Conformité Européene 

CEN Yksityinen voittoa tavoittelematon järjestö, jonka päätehtävinä on edistää 

eurooppalaista standardisointia, Comité Européen de Normalisation, European 

Committee for Standardization 

DN Putkiston nimellissuuruus [mm] 

DT Rikkova aineenkoetus, Destructive Testing 

EN Euroopan neuvosto  

EU Euroopan unioni 

EX-merkki ATEX tilaa osoittava merkki 

EY Euroopan yhteisö 

FPC Tehtaan tuotannon valvonta, Factory Production Control 

ha Hehtaari, pinta-alan yksikkö 

ISO Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, International Organization for 

Standardization 

KTMp Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 

m3 Kuutiometri, tilavuuden yksikkö 

MW Megawatti, Tehon yksikkö 

NDT Rikkomaton aineenkoetus, Non-Destructive Testing 

pH Happamuus 

PS Suurin sallittu käyttöpaine [bar] 

pWPS Alustava hitsausohje, preliminary Welding Procedure Specification 

R-lauseke Kemikaalin vaaraa osoittava standardilauseke  

S235J2G3 Rakenneteräs, jonka myötöraja 235 MPa, laatuluokka J2 (iskusitkeys 27J -20 

°C lämpötilassa), typpeä sitovilla aineilla tiivistetty 
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S235JR Rakenneteräs, jonka myötöraja 235 MPa, laatuluokka JR (iskusitkeys 27J +20 

°C lämpötilassa) 

SAP ERP- eli toiminnanohjausjärjestelmä 

SFS Suomen Standardisoimisliitto  

t/v Tonnia vuodessa 

TR Tekninen raportti, technical report 

TUKES Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

V Tilavuus [L] 

VNa Valtioneuvoston asetus 

WPQR Hitsausohjeen hyväksymispöytäkirja, Welding Procedure Qualification 

Record 

WPS Hitsausohje, Welding Procedure Specification 

  

http://fi.wikipedia.org/wiki/Toiminnanohjausj%C3%A4rjestelm%C3%A4
http://www.sfs.fi/


10 

1 JOHDANTO 

 

 

Tämä diplomityö on tehty UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan tehtaalle. 

 

1.1 Työn tausta 

UPM Kaukaan kaltaisessa tehdasintegraatissa suoritetaan monenlaista hitsaustyötä erityyp-

pisille materiaaleille käytännössä päivittäin. Hitsauskohteet vaihtelevat perinteisistä teräsra-

kennetöistä vaativiin ja tarkasti säädettyihin painelaitehitsauksiin. Hitsauskohteet vaihtele-

vat myös korjaushitsauksista uuden tekemiseen. 

 

Hitsaustoiminta on muuttunut ajan myötä tehtailla paljon. Ennen tehtailla on ollut omia pä-

tevöitettyjä hitsaajia, jotka ovat hoitaneet hitsaustehtäviä, mutta nykyisin pätevyyksien uu-

simisesta on luovuttu Kaukaalla kokonaan ja UPM tasollakin vain kahdella Suomen tehtaalla 

omien hitsaajien pätevyyksiä pidetään yllä. Samalla, kun hitsaustoimintojen suorittaminen 

on ulkoistettu, on myös oma osaaminen ja tietämys hitsauksesta vähentynyt. 

 

Nykypäivänä vaatimukset hitsaustöiden suorittamisesta ja hitsaajien pätevyyksistä vain kas-

vavat. Hitsaustyöt suoritetaan nykyisin suurimmaksi osaksi ulkopuoliselta toimittajalta os-

tettuina. Näin ollen hitsaustyön luonne on muuttunut vuosien varrella hiljalleen omasta te-

kemisestä ostotoiminnaksi. Hitsaustyötä ostettaessa tulisi olla määriteltynä yhteiset pelisään-

nöt laadusta, laadun varmistamisesta, toimitettavista asiakirjoista ja niin edelleen.  

 

1.2 Työn tavoite ja rajaus 

Työssä käsitellään hitsauskohteet, joita esiintyy Kaukaan integraatin alueella. Kyseisiä aihe-

alueita ovat ATEX-alueet, painelaitteet, vaarallisen kemikaalin säiliöt ja putkistot, maakaa-

sulaitteet sekä kantavat teräsrakennekokoonpanot. Tämän lisäksi työssä käydään läpi tulitöi-

hin liittyvä lainsäädäntö.  

 

Kohteiden käsittelyssä on keskitytty hitsaustyön tilaajaa ja laitteen omistajaa koskeviin vaa-

timuksiin. Laitteen omistajaa koskevista vaatimuksista on käsitelty myös käytönaikaisia vaa-

timuksia, kuten määräaikaistarkastuksia, sillä nämä koskevat hyvin läheisesti myös hitsaus-

toimintaa etenkin korjaushitsausten osalta. 
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Työn tavoitteena on luoda yleisohjeistus hitsaustöiden tilaamisesta, jota voidaan käyttää 

myös sopimusliitteenä. Tämän lisäksi tavoitteena on luoda ohjeistus painelaitteiden, maa-

kaasulaitteiden sekä vaarallisen kemikaalin säiliöiden ja putkistojen omistajaa koskevista 

velvoitteista.  
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2 YRITYSESITTELY 

 

 

UPM syntyi Kymmene Oy:n, Repola Oy:n sekä Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n (United Paper 

Mills) yhdistyessä vuonna 1995. UPM-Kymmene aloitti toimintansa 1.5.1996. Konsernin 

ensimmäiset puuhiomot, paperitehtaat ja sahalaitokset aloittivat toimintansa 1870-luvulla, 

sellutoiminta alkoi 1880-luvulla, paperinjalostus 1920-luvulla ja vanerin valmistus 1930-lu-

vulla. Nykyiseen konserniin on sulautunut kaikkiaan noin sata itsenäisesti toiminutta yhtiötä, 

joita ovat muun muassa Kymi, Yhtyneet Paperitehtaat, Kaukas, Kajaani, Schauman, Rosen-

lew, Raf. Haarla ja Rauma-Repolan metsäteollisuus.  (UPM 2013a.) 

 

UPM koostuu kuudesta itsenäisestä liiketoiminta-alueesta, joita ovat energia, sellu, metsä ja 

sahat, paperi, tarrat sekä vaneri. Nykyisissä tuotteissa hyödynnetään kuitua ja metsäbiomas-

saa. Innovaatioiden sekä jatkuvan tuotekehityksen pohjalta pyritään luomaan uusia kasvu-

mahdollisuuksia. (UPM 2013b.) 

 

UPM:n visiona on yhdistää bio- ja metsäteollisuus. Se pyrkii kasvamaan lupaavimpien kas-

vumahdollisuuksien markkinoilla ja alueilla. Tämän pohjalta UPM on jakanut liiketoimin-

tonsa kypsiin liiketoimintoihin ja kasvuliiketoimintoihin. Kypsien liiketoimintojen tavoit-

teena on toimia tehokkaasti kypsillä markkinoilla. Näitä liiketoimintoja ovat paperi Euroo-

passa, vaneri sekä metsä ja sahat. Kasvuliiketoiminnoilla on lupaavat kasvu- ja kannatta-

vuusnäkymät. Kasvuliiketoimintoja ovat energia, biopolttoaineet, sellu, paperi Aasiassa sekä 

tarrapaperit ja tarrat. Myös uutta liiketoimintaa kehitetään. Näistä esimerkkinä ovat biokom-

posiitit, biofibrillit ja biokemikaalit. Kasvavien ja kypsien liiketoimintojen liikevaihdot il-

menevät kuvassa 1. (UPM 2013c.) 
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Kuva 1. UPM:n kasvavien ja kypsien liiketoimintojen liikevaihdot (UPM 2013c). 

 

UPM:llä on tänäpäivänä myyntiä 67 maassa ja tuotantoa 17 maassa. Liikevaihto vuonna 

2012 oli 10,4 miljardia euroa, joka jakaantui liiketoiminnottain seuraavasti: paperi 67 %, 

tarrat 12 %, sellu 8 %, metsä ja sahat 7 %, vaneri 4 % ja energia 2 %. Henkilöstöä vuonna 

2012 oli 22 000, joista energialla ja sellulla 3700, paperilla 12 600 ja teknisillä materiaaleilla 

5 300. Henkilöstöstä 39 % työskenteli Suomessa. (UPM 2013e.) 

 

UPM:n tehtaat Suomessa sijaitsevat seuraavasti: 

 Sellutehtaat:  Kaukas, Kymi, Pietarsaari 

 Paperitehtaat: Jämsänkoski, Kaipola, Kaukas, Kymi, Rauma, Tervasaari 

 Vaneri- ja viilutehtaat: Joensuu, Jyväskylä, Kalso, Pellos, Savonlinna 

 Sahat: Alholma, Kaukas, Korkeakoski, Seikku 

 Biovoimalaitokset (omat ja osaomisteiset): Alholmens Kraft, Jämsänkoski, Järvi-

Suomen Voima Ristiina ja Savonlinna, Kainuun Voima, Kaipola, Kaukaan Voima, 

Kymin Voima, Rauman Voima, Tervasaari 

 Biojalostamot: Kaukas (rakenteilla) 

(UPM 2013d.) 
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2.1 UPM Kaukaan Tehtaat 

Kuten aiemmin jo todettiin, UPM Kaukaan tehtailla valmistetaan sellua, paperia, bio-

energiaa, biokemikaaleja, sahatavaraa ja puutuotteita. Noin 300 ha alueella toimii sellu-

tehdas, paperitehdas, biologinen jäteveden puhdistamo, saha ja jalostetehdas, Kaukaan 

Voima Oy (biovoimalaitos), Itä-Suomen puunhankinta ja metsäpalvelut sekä Tutkimus- 

ja tuotekehityskeskus. Näiden lisäksi biodieselin biojalostamo on rakenteilla alueelle. 

Näissä toiminnoissa työskentelee 1200 työntekijää. Toiminta Lappeenrannassa alkoi 

vuonna 1892. (UPM 2013d.) 

 

Puuta Kaukaalla jalostetaan noin 5 miljoonaa kuutiota vuodessa. Jalostettavia puulajeja 

ovat mänty, kuusi sekä koivu. Puolet jalostettavasta puusta kuljetetaan autolla ja loput 

junalla, aluksilla ja uittamalla. Käytettävä puuraaka-aine on peräisin 200 kilometrin sä-

teeltä ja turve alle 100 kilometrin säteeltä.  (UPM 2013d.) 

 

Kaukaan sellutehtaalla on kaksi kuitulinjaa, soodakattilalaitos ja kaksi kuivauskonetta, 

joissa valmistetaan havu- ja koivusellua. Sellutehtaan tuotantokapasiteetti on 740 000 t/v 

ja henkilöstömäärä 150. Tuotteita ovat UPM Betula (koivusellu) sekä UPM Conifer (ha-

vusellu). UPM Betulaa käytetään tarrojen ja hienopapereiden valmistukseen, kun taas 

UPM Coniferia käytetään kartongin sekä pehmo- ja aikakauslehtipaperin valmistukseen. 

Sellua käytetään myös biokomposiitin raaka-aineeksi UPM ForMi tuotteissa ja sellutuo-

tannon sivuaineet ja tähteet käytetään tehokkaasti hyväksi energiatuotannon, biokemi-

kaalien ja biopolttoaineiden valmistuksessa. (UPM 2013d.) 

 

Paperitehtaalla on kaksi paperikonetta ja kolme päällystyskonetta, joiden kapasiteetti on 

580 000 t/v päällystettyä LWC ja MWC paperia. Henkilöstöä paperitehtaalla on 330. 

Paperin raaka-aineena toimivat kemiallinen ja mekaaninen sellu. Tuotebrändejä Kau-

kaalla ovat UPM Star, UPM Cote ja UPM Ultra, joita käytetään ensisijaisesti aikakaus-

lehdissä, katalogeissa ja sanomalehtien liitteissä. (UPM 2013d.) 

 

Kaukaan sahalla ja jalostetehtaalla valmistetaan sahatavaraa kuusesta ja männystä. Hen-

kilöstöä näissä toiminnoissa on 170. Kahden sahalinjan vuosituotantokapasiteetti on 

530 000 m3. Kyllästettyjä puutuotteita valmistetaan jalostetehtaalla. Sahalla ja jaloste-

tehtaalla on PEFC- ja FSC-sertifioinnit käytössä. (UPM 2013d.) 
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Biovoimalaitos Kaukaan Voima Oy tuottaa prosessihöyryä ja sähköä Kaukaan tehtaiden 

käyttöön sekä sähköä ja kaukolämpöä Lappeenrannan kaupungille ja asukkaille. Sähkö-

energian tuotanto on 125 MW vuodessa, prosessihöyryn 152 MW vuodessa ja kauko-

lämmön 110 MW vuodessa. Tämän lisäksi Kaukaalla tuotetaan energiaa sellutehtaan 

sooda- ja apukattiloissa. (UPM 2013d.) 

 

Vuonna 2014 valmistuva biojalostamo tuottaa puupohjaista uusiutuvaa dieseliä vetykä-

sittelyllä sellutehtaalta tähteeksi jäävästä mäntyöljystä. Jalostamo työllistää suoraan 50 

henkilöä ja välillisesti 150 henkilöä. (UPM 2013d.) 

 

Kaukaalla toiminta on pitkälle sertifioitua ja auditoitua. Sertifikaatteja ovat ISO 9001 

laatujärjestelmän sertifikaatti, ISO 14001 ympäristön hallintajärjestelmä, EMAS ympä-

ristöraportointijärjestelmä, PEFS (Pan European Forest Certification) sertifioitu raaka-

aine ja tuotantoprosessi, FSC sertifioitu puuraaka-aineen käyttö UPM:n omista metsistä 

Suomessa sekä Euroopan ekomerkki EU Kukka. (UPM 2013d.) 
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3 HITSAUSTYÖT UPM KAUKAAN TEHTAILLA 

 

 

UPM Kaukaan tehtasintegraatissa suoritetaan eriasteisia hitsaustöitä päivittäin. Monet näistä 

hitsaustöistä ovat tavalla tai toisella lakisääteisiä. Näitä ovat esimerkiksi korjaus- ja asen-

nustyöt, joita tehdään kemikaalilain alaisille putkistoille ja laitteille, painelaitteille ja paine-

laitelain alaisille putkistoille sekä kantaville teräsrakennekokoonpanoille.  

 

Lakisääteisten hitsaustöiden lisäksi suoritetaan paljon myös perinteisiä teräsrakennetöitä, 

joissa ei ole lakisääteitä taustalla, mutta kohteen erityispiirteistä johtuen hitsaukset ovat vaa-

tivia. Tämä voi johtua muun muassa jatkuvista dynaamisista kuormituksista, vaativista ma-

teriaaleista, hitsin pettämisen aiheuttamasta turvallisuusriskistä, tuotannonmenettämisen ris-

kistä ja niin edelleen. 

 

Tulityöt, joita myös hitsaustyöt ovat, ovat myös lakisääteisiä töitä. Tulityöturvallisuuden 

kannalta tehtaalla tehtävät hitsaukset ovat aina riskialttiita töitä. Kaukaalla on lisäksi useita 

ATEX-tiloja, eli räjähdysvaarallisia tiloja, joissa tulitöiden suorittaminen on oltava entistä-

kin tarkempaa. 

 

Tässä kappaleessa on kuvattu diplomityössä esiintyviä kohteita, joille on olemassa lakisää-

teitä, sekä hieman näiden laajuutta. Lisäksi kappaleessa on katsaus UPM Suomen sellu- ja 

paperitehtaiden hitsaustöiden suorittamisesta. 
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Kuvassa 2. esiintyy tyypillinen putkisilta, jossa kulkee muun muassa kemikaaliasetusten 

alaisia kemikaaliputkistoja sekä maakaasuputkistoja. Näistä maakaasun käyttöputkistot on 

värjätty keltaisella.  

 

 

Kuva 2. Putkisilta, jossa on kemikaaliputkistoja. Maakaasuputkistot ovat keltaisia.   

 

Kuvassa 3 on esitetty tyypillinen kemikaalisäiliö. SAP-tuotannonohjausjärjestelmän mukai-

sesti Kaukaalla on noin 350 kemikaalisäiliötä.  

 

 

Kuva 3. Kemikaalisäiliö, jossa on haitallisen aineen varoitusmerkit. 
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Kuvassa 4 on nostopalkki, joka on yksi yleinen soveltamiskohde kantavasta teräsrakenne-

kokoonpanosta Kaukaan tehdasintegraatissa. SAP-tuotannonohjausjärjestelmän mukaisesti 

Kaukaalla nostopalkkeja on noin 600 kappaletta, joiden lisäksi on myös monia muita koh-

teita, jotka kuuluvat kantavien teräsrakennekokoonpanojen soveltamisalaan. 

 

 

Kuva 4. Nostopalkki, joka on esimerkki kantavasta teräsrakennekokoonpanosta. 

 

Kuvassa 5 on näkymä kuorimarummun sisältä. Kuorimarumpu on hyvä esimerkki hitsaus-

kohteesta, johon ei sisälly varsinaisia lakimääreitä ohjaamaan hitsauksen suorittamista, 

mutta kuormitusten osalta kuorimarumpujen hitsauksen laatuun on syytä panostaa.  
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Kuva 5. Kuorimarumpu, jossa hitsauskohteet ovat vaativia jatkuvien dynaamisten kuormi-

tusten takia. 

 

Kuvassa 6 on tyypillinen pieni painelaite. Painelaitteita Kaukaan tehtailla on SAP-tuotan-

nonohjausjärjestelmästä haetun listan mukaisesti 1200 kappaletta, joista käytössäolevia re-

kisteröityjä painelaitteita on 179 kappaletta.  

 

 

Kuva 6. Painelaite, joita Kaukaalla on noin 1200 kappaletta. 
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Kuvassa 7 on räjähdysvaarallisen ATEX-tilan sisäänkäynti. Tila on merkitty asianmukai-

sesti Ex-merkinnöin. 

 

 

Kuva 7. Räjähdysvaarallisen tilan sisäänkäynti, jossa Ex-merkintä (ATEX). 

 

3.1 UPM Suomen sellu- ja paperitehtaiden hitsaustyöt 

Diplomityössä suoritettiin kyselytutkimus UPM Suomen sellu- ja paperitehtaiden hitsaus-

töiden suorittamisesta. Kyselyssä selvitettiin muun muassa tehtaiden omat pätevöitetyt hit-

saajat, hitsauskoordinoijat, NDT-tarkastajat, lakisääteisten hitsaustöiden suorittaminen ja 

niin edelleen. Kyselylomake on tämän työn liitteenä I. 

 

UPM Suomen sellu- ja paperitehtailla hitsaustöiden suorittaminen jakaantuu kahteen tasoon: 

Pietarsaaren, Jokilaakson ja Tervasaaren tehtailla on UPM:n omia pätevöitettyjä hitsaajia, 

jotka kykenevät suorittamaan muun muassa säiliöiden, putkistojen ja painelaitteiden hitsauk-

sia, kun taas muilla tehtailla pätevyyksien ylläpidosta on luovuttu. Pätevöitettyjä hitsaajia 

tehtailla on seuraavasti: Pietarsaari kahdeksan henkilöä, Tervasaari kuusi henkilöä ja Joki-

laakso yksi henkilö.  
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Tehtailla ei ole omia pätevöitettyjä hitsauskoordinoijia.  Osalla tehtaista on nimetty henkilö, 

kuka vastaa esimerkiksi painelaitekorjauksien koordinoinnista, dokumentaation tarkastuk-

sesta, toimii yhteyshenkilönä tarkastuslaitoksiin, vastaa laadunvalvonnasta ja niin edelleen. 

Tehtävät ja vastuualueet vaihtelevat tehdaskohtaisesti.  

 

Oma henkilökunta suorittaa NDT-tarkastuksia Pietarsaaressa sekä Raumalla. Raumalla tun-

keumanestetarkastuksia suorittavat osa työnjohtajista ja asentajista, mutta koulutuksia ei ole 

järjestetty enää viimevuosina. Pietarsaaressa osa pätevöitetyistä hitsaajista on koulutettu 

suorittamaan tunkeumanestetarkastuksia, mutta he eivät ole pätevöitettyjä NDT-tarkastajia. 

Tarkastuksia Pietarsaaressa tehdään omaan käyttöön omien hitsauksien laadunvalvontaan. 

Kokemukset tästä toiminnasta ovat positiivisia.  

 

Hitsausohjeita tehtailta löytyy lähinnä painelaitteiden osalta. Pietarsaaressa on lisäksi mate-

riaalikohtaisia hitsausohjeita yleisimmistä materiaaleista, joita tehtaalla käytetään.  

 

Taulukossa 1 on koostettuna UPM Suomen sellu- ja paperitehtaiden hitsaustöiden nykyti-

lanne. 

 

Taulukko 1. Hitsaustöiden nykytilanne UPM Suomen sellu- ja paperitehtailla. 

 Kaukas Kymi Pietar-

saari 

Terva-

saari 

Jämsän-

koski 

Rauma 

Hitsaus-

koordi-noijan 

pätevyys 

Ei Ei Ei Ei Ei Ei 

WPS Ei Ei 31 Ei Muutamia Ei 

Pätevöitetyt 

hitsaajat 

Ei Ei 8 6 1 Ei 

NDT-tarkas-

tajat 

Ei Ei 6 Ei Ei Asentajat 

sekä 

työnjoh-

tajat 
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4 HITSAUKSEN LAATUTYÖKALUT 

 

 

Hitsin laatuvaatimuksen voi asettaa asiakas tai se voi olla määritetty nykypäivänä yhä use-

ammin tuotetta koskevissa asetuksissa ja standardeissa. Tuotteita, joille laatuvaatimukset on 

jo valmiiksi määritelty, ovat muun muassa painelaitteet, offshore-rakenteet, elintarviketuot-

teet, sillat, mastot, nosturit, säiliöt sekä kantavat teräs- ja alumiinirakenteet. (Martikainen, 

2013, s. 5.)  

 

Tässä työssä käsitellään pitkälti lakisääteisiä hitsauskohteita, joille on jo olemassa tietty laa-

tuvaatimus, mutta tehtailla on paljon myös kohteita, joille ei varsinaisia laatuvaatimuksia ole 

erikseen laissa, asetuksissa tai standardeissa määritetty.  

 

Hitsin tekninen laatu voidaan esittää esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

 Visuaalinen laatu 

 Hyvä konepajalaatu 

 Hitsiluokkalaatu 

 Metallurginen laatu.  

(Martikainen, 2013, s. 5.) 

 

Visuaalisen laadun vaatimuksena on käytännössä hyvännäköinen hitsi. Hyvällä konepaja-

laadulla taas ymmärretään usein laatua, joka saavutetaan yleisesti normaalilla ja vastuuntun-

toisella työllä. Hyvä konepajalaatu verrastetaan usein hitsiluokkiin C tai IIW 3 (International 

Institute of Welding). Visuaalisessa laadussa ja hyvässä konepajakäytännössä on kuitenkin 

se ongelma, että tapauskohtaisesti jokainen voi käsittää ne eri tavalla eikä selviä raja-arvoja 

ole asetettu. (Martikainen, 2013, s. 5.) 

 

Hitsiluokkavaatimuksessa sallittujen hitsausvirheiden raja-arvot on selvästi standardien mu-

kaisesti määritetty. Hitsausvirheiden luokittelu on kuvattu standardissa SFS-EN ISO 6520-

1:2008 (Hitsaus ja lähiprosessit. Geometristen hitsausvirheiden luokittelu metallisissa mate-

riaaleissa. Osa 1: Sulahitsaus). Hitsausvirheiden raja-arvoihin perustuvat hitsiluokat teräk-

selle, nikkelille ja titaanille esitetään standardissa SFS-EN ISO 5817:2006 sekä alumiinille 
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ja alumiiniseoksille standardissa SFS-EN ISO 10042:2006. Näissä standardeissa hitsiluok-

kia on kolme kappaletta: B, C ja D. Hitsiluokka B on vaativin, mutta tätäkin vaativampaa 

laatua voidaan vaatia hitsiluokalla B+. (Martikainen, 2013, s. 5.) 

 

Hitsiluokkalaatu ei kuitenkaan ota kantaa hitsin metallurgisiin ominaisuuksiin. Hitsi voi olla 

täysin virheetön, mutta metallurgisilta ominaisuuksiltaan kelvoton. Hitsin metallurgiaan vai-

kuttaa muun muassa lämmöntuonti, joten hitsin metallurgisten ominaisuuksien kannalta hit-

sausohje WPS (Welding Procedure Specification) on tärkeä laatutyökalu. Metallurgisia vir-

heitä ei pystytä havaitsemaan tavanomaisilla NDT-menetelmillä. (Martikainen, 2013, s. 5-

6.) 

 

4.1 SFS-EN ISO 9000 ja SFS-EN ISO 3834 

SFS-EN ISO 9000:2005 on kautta maailman tunnettu organisaation laadunhallinnan ja laa-

dunvarmistuksen standardisarja. Standardissa SFS-EN ISO 9001:2008 on kuvattu laadun-

hallintajärjestelmien vaatimukset. Standardi ottaa kantaa muun muassa asiakaskeskeisyy-

teen, johtajuuteen, henkilöstön osallistumiseen, toimintamalliin, jatkuvaan parantamiseen, 

päätöksentekoon ja niin edelleen. (Martikainen, 2013, s. 7.) 

 

SFS-EN ISO 3834 on puolestaan standardisarja hitsauksen laatuvaatimuksista. Standardi-

sarja koostuu seuraavista osista: 

 SFS-EN ISO 3834-1:2006 Metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset. Osa 1: Laatu-

vaatimustason valintaperusteet 

 SFS-EN ISO 3834-2:2006 Metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset. Osa 2: Katta-

vat laatuvaatimukset 

 SFS-EN ISO 3834-3:2006 Metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset. Osa 3: Va-

kiolaatuvaatimukset 

 SFS-EN ISO 3834-4:2006 Metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset. Osa 4: Perus-

laatuvaatimukset 

 SFS-EN ISO 3834-5:2006 Metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset. Osa 5: Tarvit-

tavat asiakirjat standardin ISO 3834-2, ISO 3834-3 ja ISO 3834-4 mukaisten vaati-

musten osoittamiseksi 
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 CEN ISO/TR 3834-6:en:2007 Quality requirements for fusion welding of metallic 

materials. Part 6: Guidelines on implementing ISO 3834 (soveltamisohjeet). 

(Martikainen, 2013, s. 7.) 

 

SFS-EN ISO 3834 ei korvaa SFS-EN ISO 9000:2005 mukaista laatujärjestelmää, mutta se 

voi täydentää sitä hitsauslaadun kannalta tai toimia itsenäisenä hitsauksen laatutyökaluna. 

SFS-EN ISO 3834 toimii hitsauksen ohjeistuksen perustana ja toiminnan työkaluna tarjous-

pyynnöstä tuotteen toimittamiseen saakka. Standardisarjasta voidaan poimia toimenpiteet 

yksittäisiin toimintoihin, jotka yritys on tunnistanut heikoimmiksi kohdiksi omassa toimin-

nassaan tai vaihtoehtoisesti sen käyttö voidaan jopa sertifioida. (Martikainen, 2013, s. 7.) 

 

SFS-EN ISO 3834 standardia voidaan hyödyntää kaikissa hitsaustapahtumissa. Standardi on 

riippumaton hitsattavasta rakenteesta ja laatuvaatimukset määritellään konepajahitsausten 

lisäksi myös asennushitsauksille. Standardisarja koostuu kolmesta laatuvaatimustasosta: 

 SFS-EN ISO 3834-2:2006 Kattavat laatuvaatimukset 

 SFS-EN ISO 3834-3:2006 Vakiolaatuvaatimukset 

 SFS-EN ISO 3834-4:2006 Peruslaatuvaatimukset.  

(Martikainen, 2013, s. 7.) 

 

Valmistaja valitsee sovellettavan laatuvaatimustason perustuen tuoteturvallisuuteen, valmis-

tuksen monimuotoisuuteen, tuotevalikoiman määrään, käytettävään materiaalikirjoon, me-

tallurgisiin ongelmiin sekä valmistusvirheiden vaikutukseen. Vaatimustason kasvaessa eten-

kin dokumentoinnin määrä kasvaa. Taulukossa 2 on esitetty standardin SFS-EN ISO 3834 

laatuvaatimustasojen vaatimuksia dokumentoinnista, pätevyyksistä ja niin edelleen. (Marti-

kainen, 2013, s. 7.) 
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Taulukko 2. Standardin SFS-EN ISO 3834 laatuvaatimustasot (SFS-EN ISO 3834-1, 2006, 

s.16). 
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4.2 Hitsausohje WPS (Welding Procedure Specification) 

Hitsausohje eli WPS on asiakirja, jossa esitetään tiettyyn hitsaussovellukseen vaikuttavat 

muuttujat. Hitsausohjeen avulla pystytään vaikuttamaan hitsin mekaanisiin ja/tai metallur-

gisiin ominaisuuksiin. WPS on oiva työkalu hitsauksen laadunhallintaan, kun tarvitaan tark-

kaa ohjeistusta hitsaustapahtumasta. Syitä tähän voivat olla esimerkiksi metallurgisesti vaa-

tivat materiaalit, tehokkaat hitsausprosessit sekä hitsaajien. (Martikainen, 2013, s. 9.) 

 

Erityisen perusteltua WPS:n käyttö on esimerkiksi kohteilla, joissa hitsin pettäminen aiheut-

taa turvallisuusriskin, hitsi joutuu väsyttäville kuormituksille, hitsiluokkavaatimuksena on B 

tai B+, jatkuvasti korjattavat hitsauskohteet ja niin edelleen.  (Martikainen, 2013, s. 9.) 

 

WPS:ltä voidaan vaatia tarkastusorganisaation hyväksyntää, tai se voidaan hyväksyä val-

mistajan toimesta. Taulukossa 3 on esitetty toiminnot, tulokset ja osapuolet hitsausohjeen 

hyväksymistä koskeviin vaiheisiin liittyen ja kuvassa 8 on esitetty kulkukaavio hitsausoh-

jeen laatimisesta ja hyväksymisestä. (SFS-EN ISO 15607, 2004, s. 24, s. 26.) 

 

Taulukko 3. Hitsausohjeen hyväksymistä koskevat vaiheet (SFS-EN ISO 15607, 2004, s. 24). 

Toiminto Tulos Osapuoli 

Hitsausohjeen laatiminen pWPS Valmistaja 

Hitsausohjeen hyväksymi-

nen 

WPQR Valmistaja ja tarvittaessa 

kokeen valvoja/tarkastusor-

ganisaatio 

Hitsausohjeen viimeistely WPS Valmistaja 

Hyväksyminen käytettä-

väksi tuotannossa 

Hitsausohjeen WPS kopio 

tai työohje 

Valmistaja 
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Kuva 8. Kulkukaavio hitsausohjeen laatimiselle ja hyväksymiselle (SFS-EN ISO 15607, 

2004, s. 26).  
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5 TULITÖIDEN LAINSÄÄDÄNTÖ 

 

 

Pelastuslaki määrää, että riittävistä varotoimista on huolehdittava tulitöiden osalta. Standardi 

SFS 5900:2011 Tulitöiden paloturvallisuus käsittelee tulitöiden paloturvallisuutta asennus-, 

huolto- ja korjaustöissä. SFS 5900:2011 määrittelee tulityön seuraavasti: ”työ, jonka teke-

misessä syntyy kipinöitä tai jossa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joka aiheuttaa palo-

vaaraa” (SFS 5900, 2011, s. 3). Tulitöitä ovat muun muassa sähkö- ja kaasuhitsaustyöt, kaa-

sujuotostyöt, kuumailmapuhallintyöt, polttoleikkaustyöt sekä metallien hionta ja katkaisu 

laikkaleikkaimella. Finanssialan keskusliitto on julkaissut tulitöiden mallisuojeluohjeen, 

joka astui voimaan 1.1.2014 ja korvaa aiemman vuodelta 2011 olevan suojeluohjeen.   (SFS 

5900, 2011, s. 3; Finanssialan Keskusliitto, 2013, s. 8.) 

 

Tulityösuunnitelmassa määritellään kirjallisesti turvatoimet, jotka vaaditaan ennen tulityön 

aloittamista, tulityön aikana ja tulityön jälkeen. Tulityösuunnitelma vaaditaan tulitöiden suo-

rittamisessa. Tulitöissä voidaan noudattaa myös ulkopuolisen urakoitsijan tulityösuunnitel-

maa, jos työn teettäjällä ei ole omaa suunnitelmaa. Tällöin tulityön teettäjän on kuitenkin 

varmistettava, että tulityön tekijällä on kirjallinen tulityösuunnitelma ja edellytettävä, että 

suojeluohjetta noudatetaan sekä urakoitsijan että aliurakoitsijan toimesta. (SFS 5900, 2011, 

s. 3-4; Finanssialan Keskusliitto, 2013, s. 2-3.) 

 

Tulityösuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat asiat: 

 Tulityöturvallisuuden vastuuhenkilö (tulityösuunnitelman ylläpito) 

 Henkilöt, jotka saavat myöntää tulityöluvan 

 Henkilöt, jotka saavat suorittaa tulitöitä 

 Selvitys suojausmateriaalien ja alkusammutuskaluston saatavuudesta 

 Tulityövartioinnin järjestäminen 

 Tulityöturvallisuuteen vaikuttavat asiat 

 Vakituiset tulityöpaikat.  

(Finanssialan Keskusliitto, 2013, s. 3.) 
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Tulityöt tulee suorittaa vakituisella tulityöpaikkalla aina kun se on mahdollista. Vakituiselle 

tulityöpaikalle on säädetty määräykset, jotka sen on täytettävä. Vakituisella tulityöpaikalla 

suoritetuissa tulitöissä ei vaadita tulityölupaa eika tulityökorttia. Jos tulityö joudutaan suo-

rittamaan tilapäisellä tulityöpaikalla, vaaditaan tulityön tekijältä voimassa oleva tulityökortti 

ja työhön vaaditaan aina tulityölupa. Tulityöluvan tulee olla kirjallinen, määräaikainen, juuri 

kyseiseen työhön tehty ja sisältää turvatoimet, alkusammutusvälineistö, jälkivartiointi ja tu-

lityöluvan myöntäjä. Tulityölupaa ei saa myöntää ennen kuin luvan myöntäjä on varmista-

nut, että kyseinen työ on turvallista suorittaa kyseisellä paikalla. Myös tulityöluvan myöntä-

jällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti.  (SFS 5900, 2011, s. 4-6; Finanssialan Keskus-

liitto, 2013, s. 4-5.) 

 

Vähäisen palovaaran työt ovat tulitöitä, joissa tulen syttymis- ja leviämisvaara on vähäinen 

koko työn ajan ja työlämpötila on alle 200 ºC. Näitä töitä ovat esimerkiksi sähköjuotostyöt 

ja kuuman ilman käyttö. Vähäisen palovaaran töissä ei vaadita tulityölupaa eikä tulityökort-

tia. Työntekijän on kuitenkin varmistuttava palovaaran vähäisyydestä ja huolehdittava työ-

menetelmän, työkohteen ja ympäristön edellyttämistä turvallisuusasioista. (Finanssialan 

Keskusliitto, 2013, s. 3-4.) 

 

Tulitöissä käytettäviä työkaluja pitää käsitellä, käyttää ja huoltaa valmistajan ohjeiden mu-

kaisesti. Erityisesti laitevalmistajan turvaohjeet on otettava huomioon. Lisäksi kaasupullojen 

säilytyspaikka on merkittävä ja kyseiseltä paikalta tulee löytyä tunnus kaasupullot. (SFS 

5900, 2011, s. 6.) 
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6 ATEX 

 

 

Räjähdysvaarallisia ilmaseoksia sisältäviä tiloja kutsutaan ATEX-tiloiksi. Räjähdysvaaralli-

sia tiloja koskevia direktiivejä ovat ATEX-laitedirektiivi 94/9/EY ja ATEX-olosuhdedirek-

tiivi 99/92/EY. Direktiivi 94/9/EY on otettu Suomessa käyttöön Kauppa- ja teollisuusminis-

teriön päätöksellä räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjes-

telmistä (KTMp 918/1996) sekä direktiivi 99/92/EY valtioneuvoston asetuksella räjähdys-

kelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (VNa 576/2003). (Suo-

men Standardisoimisliitto SFS ry, 2011, s. 2.) 

 

6.1 ATEX-laitedirektiivi 94/9/EY 

Laitedirektiivi 94/9/EY koskee laitteita, jotka ovat tarkoitettu käytettäviksi räjähdysvaaralli-

sissa ilmaseoksissa ja joissa on syttymislähde. Räjähdysvaarallinen ilmaseos voi muodostua 

normaali-ilmanpaineisen ilman ja palavan kaasun, höyryn, sumun tai pölyn seoksesta. Di-

rektiivin soveltamisalaan kuuluvat sekä sähkö- että mekaaniset laitteet, laitekokoonpanot, 

itsenäiset suojausjärjestelmät, turva-, säätö- ja ohjauslaitteet sekä tietyissä tapauksissa yksit-

täiset komponentit. Laitedirektiivin tarkoituksena on korkean turvallisuustason sekä tuottei-

den vapaan liikkuvuuden varmistaminen EU:n markkina-alueella. Yhdenmukaistetut EN-

standardit auttavat valmistajaa saavuttamaan laitedirektiivissä asetetut vaatimukset. (Turval-

lisuus- ja kemikaalivirasto, 2012b.) 

 

Direktiivissä laitteet ryhmitellään ryhmiin I ja II käyttökohteen mukaan seuraavasti: Ryh-

mään I kuuluvat laitteet, jotka ovat tarkoitettu kaivoksiin ja niiden maanpäällisiin osiin ja 

joissa räjähdysvaaran aiheuttaa kaivoskaasu ja/tai pöly ja ryhmään II kuuluvat muiden rä-

jähdysvaarallisten tilojen laitteet. Ryhmän I laitteet on jaettu laiteluokkiin M1 ja M2 ja ryh-

män II laitteet laiteluokkiin 1, 2 ja 3. Laiteluokka määrää laitteen turvallisuustason ja vaati-

mustenmukaisuuden arviointimenettelyn. Laitteet ovat CE-merkittävä ja merkintään on lii-

tettävä ilmoitetun laitoksen tunnus, jos laiteluokan vaatimustenmukaisuuden arviointimenet-

tely vaatii ilmoitetun laitoksen osallistumista tuotannon tarkastusvaiheeseen. Tämän lisäksi 

laitteen merkinnästä tulee löytyä Ex-merkki, laiteryhmä, laiteluokka, Ex-rakenne, räjähdys-

ryhmä sekä lämpötilaluokka kuvan 9 mukaisesti. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2012d.) 
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Kuva 9. Direktiivin 94/9/EY mukainen ATEX-laitteen merkintä (Turvallisuus- ja kemikaalivi-

rasto, 2012d). 

 

Ex-laitteen valmistajan on laadittava tekniset dokumentit laitteen suunnittelusta, valmistuk-

sesta, toiminnasta, tarkastuksista ja testauksista, joiden pohjalta voidaan arvioida laitteen 

vaatimustenmukaisuus. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on toimitettava loppukäyttä-

jälle jokaisen Ex-laitteen mukana. Tämän lisäksi laitteen mukana tulee toimittaa tarvittavat 

ohjeet ja tiedot laitteen asennukseen, käyttöön ja huoltamiseen. Laitteen korjauksessa räjäh-

dyssuojausrakenteeseen ei saa tehdä muutoksia. Valmistaja voi vaatia, että laitteen huolto- 

ja korjaustoimenpiteet on suoritettava valmistajan tai sen valtuuttaman edustajan toimesta. 

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2012d.) 

 

6.2 ATEX-olosuhdedirektiivi 99/92/EY 

ATEX-olosuhdedirektiivi koskee tuotantolaitosten tai työpaikkojen uusia räjähdysvaaralli-

sia tiloja sekä vanhojen tilojen muutoksia ja korjauksia. Direktiivin tarkoituksena on työnte-

kijöiden turvallisuuden ja terveyden suojeleminen, yleisen turvallisuuden ylläpitäminen ja 

henkilö- ja omaisuusvahinkojen estäminen. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2012c, s. 4; 

Vna 18.6.2003/576.) 

 

Toiminnanharjoittajalta ja työnantajalta velvoitetaan räjähdysvaaran selvittämistä ja sen 

merkityksen arviointia, räjähdysten estämistä ja räjähdyksiltä suojautumista, oikean laitteen 

valintaa oikeaan tilaan, työntekijöiden perehdyttämistä ja räjähdyssuojausasiakirjan laati-

mista. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2012c, s. 9; Vna 18.6.2003/576.) 



32 

6.2.1 Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu 

Ex-tilat luokitellaan räjähdyskelpoisten ilmaseosten esiintymistodennäköisyyden ja räjäh-

dysvaaran aiheuttajan mukaisiin vyöhykkeisiin. Tilaluokkia on 6 kappaletta: 0, 20, 1, 21, 2 

sekä 22. Kullekkin luokalle on määritelty soveltuvat laiteluokat. Tilaluokat, luokkien laite-

luokat sekä luokkien määrittelyt on esitetty taulukossa 4. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 

2012c, s. 11.) 

 

Taulukko 4. Atex tilaluokat (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2012c, s. 11). 

 Esiintyminen Aiheuttaja Laiteluokka 

Tilaluokka 0 Jatkuvasti 

Pitkäaikaisesti 

Usein 

Kaasu 

Höyry 

Sumu 

1 

Tilaluokka 20 Jatkuvasti 

Pitkäaikaisesti 

Usein 

Palava pöly 1 

Tilaluokka 1 Normaalitoimin-

nassa satunnaisesti 

Kaasu 

Höyry 

Sumu 

1 

2 

Tilaluokka 21 Normaalitoimin-

nassa satunnaisesti 

Palava pöly 1 

2 

Tilaluokka 2 Normaalitoimin-

nassa epätodennä-

köistä ja lyhytkes-

toista 

Kaasu 

Höyry 

Sumu 

1 

2 

3 

Tilaluokka 22 Normaalitoimin-

nassa epätodennä-

köistä ja lyhytkes-

toista 

Palava pöly 1 

2 

3 

 

Työpaikoilla, joilla on ATEX-alueita, tulee työnantajan laatia kirjalliset toimintaohjeet ja 

järjestää opastus räjähdyssuojaukseen liittyvistä asioista työntekijöiden turvallisuuden ja ter-

veyden suojelemiseksi. Työlupajärjestelmää tulee käyttää, jos suoritetaan vaarallisia töitä, 
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kuten hitsaus. Sähkölaitteille on suoritettava määräaikaistarkastukset ja tarvittaessa laadit-

tava huolto- ja kunnossapito-ohjelma.  Määräaikaistarkastukset suorittaa valtuutettu laitos 

tai valtuutettu tarkastaja kohteen vaativuudesta riippuen Kauppa- ja teollisuusministeriön 

päätöksen 517/1996 (Sähkölaitteistojen käyttöönotto ja käyttö) mukaisesti. (Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto, 2012c, s. 16–17.) 

 

6.2.2 Räjähdyssuojausasiakirja 

Räjähdyssuojausasiakirja on laadittava ennen laitoksen käyttöönottoa ja työn aloittamista. 

Räjähdyssuojausasiakirjan laatii toiminnanharjoittaja. Asiakirjassa esitetään vaaran arvioin-

nin tulokset sekä tekniset ja organisatoriset suojaustoimenpiteet. Räjähdyssuojausasiakirjaan 

voidaan liittää esimerkiksi vaaran arviointeja, tilaluokituspiirustuksia ja muita oleellisia asia-

kirjoja. Räjähdyssuojausasiakirjaa tulee pitää yllä työskentelytilan, työvälineiden, laitteiden 

ja työvälineiden osalta. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2012c, s. 18.) 

 

Räjähdyssuojausasiakirja voidaan jakaa yleiseen osaan ja jokaista laitosta koskevaan osaan. 

Yleisessä osassa käsitellään jokaista laitosta koskevia toimenpiteitä ja laitososassa kyseisen 

laitoksen vaaroja ja suojaustoimenpiteitä. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2012c, s. 18.) 

 

Räjähdyssuojausasiakirjan tulee sisältää seuraavat asiat: 

 Vastuuhenkilöiden nimet 

 Tiloissa työskentelevien henkilöiden määrä 

 Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelut kuvina tai tekstinä 

 Riskin arvioinnin tulokset sekä räjähdysvaarojen tunnistamiseen käytetty menettely-

tapa (huomioitava alas- ja ylösajot, tilojen- ja laitteiden puhdistukset ja muutostilan-

teet) 

 Selvitys räjähdysvaarallisista tiloista ja näiden tilojen laitteista 

 Pohjapiirustus, johon on merkitty poistumistiet 

 Kuvaus räjähdysvaarallisuuden kannalta tärkeistä toiminnoista 

 Tilojen siivous ja ilmanvaihto 

 Räjähdyskelpoisen ilmaseoksen aiheuttavat aineet ja olosuhteet 

 Luettelo niistä laitteista ja työvälineistä, jotka voivat toimia sytytyslähteenä 
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 Toteutetut räjähdyssuojaustoimenpiteet ja näiden jaottelu teknisiin (ennalta ehkäise-

vät, rakenteelliset ja prosessiohjaukset) ja organisatorisiin toimenpiteisiin (työohjeet, 

työntekijöiden pätevyys, työntekijöiden koulutus, työvälineiden käyttö, suojavaattei-

den käytön valvonta, työlupajärjestelmä, laitteiden kunnossapito ja tarkastus, räjäh-

dysvaarallisten tilojen merkintä). 

 Luettelo hyväksytyistä laitteista, joita käytetään useissa eri paikoissa 

 Turvallisuustoimenpiteiden sekä räjähdyssuojausasiakirjan päivittämisen vastuuhen-

kilöt.   

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2012c, s. 18.) 

 

6.2.3 Tulityöt ATEX-tiloissa 

Räjähdysvaarallisissa tiloissa saa suorittaa tulitöitä ainoastaan toiminnanharjoittajan ni-

meämän henkilön luvalla. Tähän tulee soveltaa työlupakäytäntöä, kuten kappaleessa 6.2.1 

todettiin. Ennen tulitöiden suorittamista tulee räjähdysvaaralliset seokset poistaa tilasta ja 

niiden syntyminen estää. Ennen räjähdysvaarallisten tilojen tulitöiden suorittamista tulee 

myös varmistua siitä, että mahdollisiin onnettomuuksiin on varauduttu. (Vna 

20.12.2012/856.) 

 

ATEX-tilat eivät itsessään luo määreitä hitsauksen suorittamiselle, vaan määritykset tulevat 

esimerkiksi kemikaaliputkistoihin, kemikaalisäiliöihin ja painelaitteisiin liittyvästä lainsää-

dännöstä. 
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7 PAINELAITTEET 

 

 

Painelaitteita esiintyy teollisuudessa, työpaikoilla ja kotitalouksissa. Painelaitteita ovat säi-

liöt, putkistot, höyry- ja kuumavesikattilat, varolaitteet, paineenalaiset lisälaitteet, lämmön-

vaihtimet ja muut vastaavat, joiden suurin sallittu käyttöpaine on yli 0,5 bar. Määräävää 

lainsäädäntöä ovat Painelaitedirektiivi (97/23/EY), Painelaitelaki (869/1999), Kauppa- ja 

tollisuusministeriön päätös painelaitteista (938/1999), Kauppa- ja teollisuusministeriön pää-

tös painelaiteturvallisuudesta (953/1999), Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yksinker-

taisista painesäiliöistä (917/1999), Asetus painelaitelaissa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista 

(890/1999) sekä Asetus kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista (891/1999). (Tur-

vallisuus- ja kemikaalivirasto, 2003, s. 3, 5, 15.) 

 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä painelaitteista (938/1999) esitetään painelaite-

direktiivin mukaiset säädökset painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien suunnitteluun, val-

mistukseen ja vaatimustenmukaisuuden arviointiin. Päätöstä ei sovelleta Kauppa- ja teolli-

suusministeriön päätöksen 917/1999 mukaisille yksinkertaisille painesäiliöille. (Turvalli-

suus- ja kemikaalivirasto, 2003, s. 5.) 

 

Painelaitteet jaetaan suunnittelun, valmistuksen ja vaatimustenmukaisuuden mukaan hyvän 

konepajakäytännön ryhmään sekä olennaisia turvallisuusvaatimuksia vaativaan ryhmään. 

Olennaisia turvallisuusvaatimuksia vaativan ryhmän laitteet jaotellaan neljään luokkaan I-

IV siten, että luokan IV laitteet ovat riskiltään suurimpia. Hyvän konepajakäytännön laitteita 

ei CE-merkitä eikä niille laadita EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta, mutta luokkien I-IV 

laitteissa nämä ovat pakollisia. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2003, s. 5.) 

 

Painelaite määritellään luokkien I, II, III, IV tai hyvän konepajakäytännön mukaiseksi lait-

teeksi painelaitteen tyypin, suunnitteluarvojen sekä sisällön olotilan ja vaarallisuuden mu-

kaan. Luokittelun eri painelaitetyyppejä ovat säiliö, putkisto, höyryn tai ylikuumennetun ve-

den tuotannon painelaite, varolaite tai paineenalainen lisälaite. Suunnitteluarvoista vaikutta-

vat suurin sallittu käyttöpaine PS, tilavuus V säiliöillä sekä nimellissuuruus DN putkistoilla. 

Olomuotoja ovat kaasu tai neste. Sisällön vaarallisuus jaetaan ryhmiin 1 ja 2. (Turvallisuus- 

ja kemikaalivirasto, 2003, s. 5.) 
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Säiliöön kuuluu paineenalainen kuori, mukaan lukien kiinteät liitoskappaleet. Säiliö voi 

koostua yhdestä tai useasta kammiosta. Jos säiliö koostuu useammasta kammiosta, luokitel-

laan koko säiliö korkeimpaan luokkaan kuuluvan kammion mukaisesti. Jos taas kammiossa 

on useita sisältöjä, luokitus suoritetaan korkeinta luokkaa edellyttävän sisällön mukaisesti. 

Höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaite on laite, jota lämmitetään yli 110 °C 

lämpötilaan ja tästä johtuen laitteessa on ylikuumenemisen vaara. (Turvallisuus- ja kemikaa-

livirasto, 2003, s. 6.) 

 

Putkistolla tarkoitetaan sisällön siirtoon tarkoitettuja osia. Putkistoon luetaan kuuluvaksi 

putki tai putkiverkko, putkijohto, putkiston lisäosat, tasaimet, letkut ja muut paineenalaiset 

osat. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2003, s. 6.) 

 

Varolaitteella tarkoitetaan laitetta, joka suojaa painelaitetta sallittujen raja-arvojen ylittymi-

seltä. Varolaitteet luokitellaan luokkaan IV, ellei varolaite ole valmistettu tiettyyn laittee-

seen. Tällöin varolaite luokitellaan suojattavan laitteen luokkaan. Paineenalainen lisälaite on 

puolestaan toiminnallinen painelaite. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2003, s. 6.) 

 

Sisällön vaarallisuus jaetaan kahteen ryhmään, 1 ja 2. Ryhmään 1 kuuluvat vaaralliset sisäl-

löt ja ryhmään 2 muut sisällöt. Sisällön vaarallisuudessa tulee kuitenkin huomioida, että pai-

nelaitesäädöksissä sisällön vaarallisuus luokitellaan eri tavoin kuin kemikaaliasetuksissa. 

Tästä johtuen kemikaali voidaan luokitella vaaralliseksi kemikaaliasetuksissa, mutta paine-

laitesäädöksissä se kuuluukin luokkaan 2. Tämän työn liitteessä II on lueteltu kemikaaliase-

tuksen vaarallisuusluokkien jakautuminen painelaiteluokkiin 1 ja 2. (Turvallisuus- ja kemi-

kaalivirasto, 2013a, s. 7-8.) 

 

Painelaiteasetuksen vaarallisuusryhmään 1 kuuluvat lisäksi kemikaalit, joiden suurin sallittu 

käyttölämpötila on korkeampi kuin leimahduspiste. Ryhmään 2 kuuluvat lisäksi palavat nes-

teet, joiden leimahduspiste on enintään 100 oC. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2013a, s. 

8.) 

 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä painelaitteista (938/1999) on vaatimustenmu-

kaisuuden arviointikuvat, joihin laitteen arvot sijoitetaan. Arviointikuvat putkistojen osalta 
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on esitetty tämän työn liitteessä III. Käytettävä kuva määräytyy painelaitteen tyypin, suun-

nitteluarvojen ja sisällön perusteella taulukon 5 mukaisesti. (Turvallisuus- ja kemikaalivi-

rasto, 2003, s. 6.) 

 

Taulukko 5. Vaatimustenmukaisuuden arviointikuvan valintaperusteet (Turvallisuus- ja ke-

mikaalivirasto, 2003, s. 6). 

 

 

Painelaiteluokka vaikuttaa laitteelle sovellettavaan vaatimustenmukaisuuden arviointimene-

telmään. Arviointimenettelyt jaetaan moduuleihin ja eri moduulit soveltuvat eri luokkien 

laitteille. Myös vaativamman luokan arviointimenettelyä voidaan käyttää. Painelaiteluok-

kien II, III ja IV arviointimenettelyissä mukaan tulee ilmoitettu laitos tai käyttäjien tarkas-

tuslaitos. Taulukossa 6 on lueteltu eri luokille sovellettavat moduulit ja taulukossa 7 on jo-

kaisen moduulin lyhyet kuvaukset. Myös vaativamman luokan arviointimenettelyä voidaan 

käyttää. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2003, s. 6-7.) 

 

Taulukko 6. Painelaiteluokille sovellettavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelymo-

duulit (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2003, s. 6). 

 

 

Moduulien velvoitteet on kuvattu tarkemmin Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä 

painelaitteista (938/1999). (KTMp 30.9.1999/938.) 
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Taulukko 7. Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelymoduulien lyhyet kuvaukset (Tur-

vallisuus- ja kemikaalivirasto, 2003, s. 6). 

 

 

Painelaitteen tai laitekokonaisuuden kuuluessa luokkaan I-IV täytyy sen täyttää olennaiset 

turvallisuusvaatimukset koskien suunnittelua, valmistusta ja materiaaleja. Olennaiset turval-

lisuusvaatimukset määritellään valmistajan suorittaman vaaranarvioinnin perusteella. Kun 

painelaite on valmistettu yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, oletetaan sen täyttä-

vän olennaiset turvallisuusvaatimukset. Standardeissa on määritelty yksityiskohtaiset ohjeet 

suunnittelulle ja valmistukselle. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2003, s. 8.) 
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Painelaitteen kuuluessa luokkiin I-IV tulee se varustaa CE-merkinnällä sekä valmistajan tai 

valmistajan edustajan laatimalla EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella. CE-merkinnän 

kiinnittää joko valmistaja tai valmistajan edustaja Euroopan talousalueella. CE-merkinnällä 

ilmoitetaan, että painelaite tai laitekokonaisuus täyttää olennaiset turvallisuusvaatimukset ja 

että vaatimustenmukaisuus on arvioitu. CE-merkintä kiinnitetään pysyvästi painelaitteeseen 

tai painelaitteeseen kiinnitettyyn kilpeen. CE-merkinnästä tulee ilmetä valmistuksen tarkas-

tusvaiheessa mukana olleen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero (luokkien II, III ja IV lait-

teet), valmistajan nimi ja osoite tai muu yksilöivä tunnus, valmistusvuosi, painelaitteen tun-

nus ja valmistusnumero sekä olennaiset sallitut raja-arvot sekä suunnitteluarvot painelaite-

tyypin mukaan. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2003, s. 8.) 

 

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot: 

 Valmistajan tai valmistajan edustajan nimi ja osoite 

 Kuvaus painelaitteesta/laitekokonaisuudesta 

 Sovellettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely 

 Esitys painelaitteista, joista laitekokonaisuus koostuu sekä näiden vaatimustenmu-

kaisuuden arviointimenettelyt 

 Tarkastuksen suorittaneen ilmoitetun laitoksen nimi ja yhteystiedot 

 Viittaus EY-tyyppitarkastustodistukseen, EY-suunnitelmatarkastustodistukseen tai 

EY-vaatimustenmukaisuustodistukseen 

 Painelaitteen/laitekokonaisuuden valmistajan laatujärjestelmää valvovan ilmoitetun 

laitoksen nimi ja yhteystiedot 

 Sovelletut yhdenmukaistetut standardit 

 Muut käytetyt tekniset eritelmät 

 Muut sovelletut säännökset/direktiivit 

 Henkilö, jolla on valmistajan tai valmistajan edustajan allekirjoitusvaltuutus. 

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2003, s. 8.) 

 

Hyvän konepajakäytännön painelaitteisiin ei sovelleta CE-merkintää eikä EY-vaatimusten-

mukaisuusvakuutusta. Näihin laitteisiin merkitään valmistaja tai valmistajan edustaja ja li-

säksi niiden mukana toimitetaan riittävät käyttöohjeet. CE-merkintää ei sovelleta myöskään 

käyttäjien tarkastuslaitoksen arvioimiin painelaitteisiin, mutta näistä laitteista luodaan kui-

tenkin EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2003, s. 8.) 
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Laitekokonaisuudella tarkoitetaan useasta painelaitteesta koostuvaa yhtenäistä ja toiminnal-

lista kokonaisuutta. Laitekokonaisuus voi koostua säiliöistä, putkistoista, paineenalaisista li-

sälaitteista ja varolaitteista. Esimerkkejä laitekokonaisuuksista ovat esimerkiksi paineilman 

syöttöjärjestelmät sekä vesiputkikattilat. Laitekokonaisuuden arvioinnissa arvioidaan laittei-

den yhdistäminen, käyttöarvojen pysyminen sallituissa arvoissa, loppuarviointi sekä varo-

laitteiden tarkastukset. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2003, s. 9.) 

 

Laitekokonaisuudelle kiinnitetään kokonaisuutta koskeva CE-merkintä. Jos kokonaisuuteen 

kuuluu laitteita, joilla on jo oma CE-merkintä ennestään, näiden laitteiden merkintä säilyte-

tään. Kokonaisuudelle laaditaan myös yhteiset käyttöohjeet ja EY-vaatimustenmukaisuus-

vakuutus. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2003, s. 9.) 

 

Rekisteröitävän painelaitteen omistaja tai haltija laatii painelaitekirjan, johon kootaan pai-

nelaitteen hyväksymiseen ja tarkastukseen liittyvät asiakirjat. Näitä asiakirjoja ovat muun 

muassa: 

 Käyttöohjeet 

 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 

 Suunnittelu- ja valmistuspiirustukset 

 Suunnittelussa käytetyt perusteet (olosuhteet, sisältö, suunnittelunormi, lujuuskertoi-

met, ohenemisvarat ja niin edelleen) 

 Materiaalitodistukset 

 Hitsaus- ja lämpökäsittelyasiakirjat 

 NDT-asiakirjat ja todistukset 

 Mahdolliset todistukset EY-tyyppitarkastuksesta, EY-suunnitelmatarkastuksesta ja 

EY-vaatimustenmukaisuudesta.  

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2003, s. 10.) 

 

Rekisteröitävää painelaitetta koskevat asiakirjat on säilytettävä omistajan tai haltijan hal-

lussa siihen asti, kunnes painelaite poistetaan rekisteristä. Jos painelaite luovutetaan eteen-

päin, on asiakirjat luovutettava uudelle omistajalle tai haltijalle. (KTMp 18.10.1999/953.) 

Käyttöpaineeltaan yli 1 bar painelaitteet on rekisteröitävä tietyin rajoituksin. Rekisteröinti-

velvoite riippuu painelaitteen tyypistä, käyttöpaineesta, tehosta, tilavuudesta ja sisällöstä. 
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Rekisteröintirajat on kuvattu kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä painelaiteturval-

lisuudesta (953/1999) 3§:ssä. Taulukossa 8 on esitetty tiivistetysti rekisteröitävien painelait-

teiden rekisteröintirajat. (KTMp 18.10.1999/953.) 

 

Taulukko 8. Rekisteröitävän painelaitteen rekisteröintirajat (Turvallisuus- ja kemikaalivi-

rasto, 2000, s. 1). 

 

 

Rekisteröitävän painelaitteen omistaja tai haltija ilmoittaa painelaitteen rekisteröitäväksi en-

simmäisessä määräaikaistarkastuksessa. Rekisteröinnissä omistajan tai haltijan on ilmoitet-

tava painelaitteen valmistaja, maahantuoja, omistaja, haltija, käytön valvoja, painelaitteen 

yksilöllinen rekisterinumero, painelaitteen tekniset tiedot sekä painelaitteen sijainti. Rekis-

terinumeron saa valvontaviranomaiselta. (KTMp 18.10.1999/953.) 

 

Tarkastuslaitos tarkastaa ilmoituksen sekä täydentää siihen tiedot ensimmäisestä määräai-

kaistarkastuksesta ja seuraavasta tarkastuksesta. Tarkastuslaitos toimittaa nämä tiedot Tu-

kesille.  Tarkastuslaitos toimittaa tiedot Tukesille myös määräaikaistarkastuksista, tarkastus-

ten siirroista sekä muutostarkastuksista. Jos tarkastukset korvataan painelaitteen seurannalla 

tai kunnonvalvontajärjestelmällä, omista ja haltija toimittaa tiedot Tukesille. Painelaitteen 

omistajan tai haltijan on ilmoitettava Tukesille, jos määräaikaisen painelaitteen omistaja, 

haltija, sijainti tai käytön valvoja muuttuu. (KTMp 18.10.1999/953.) 

 

7.1 Painelaitetarkastukset 

Painelaitteiden käyttöön liittyy sekä käyttöönoton yhteydessä tehtäviä tarkastuksia että mää-

räajoin tehtäviä tarkastuksia. Eri tarkastusten aikavälit on esitetty taulukossa 9. Käyttöönot-

toon liittyviä tarkastuksia ovat: 

 



42 

 Sijoitussuunnitelman tarkastus 

 Upotustarkastus 

 Ensimmäinen määräaikaistarkastus. 

Määräajoin tehtäviä tarkastuksia ovat: 

 Käyttötarkastus 

 Sisäpuolinen tarkastus 

 Määräaikainen painekoe 

 Muutostarkastus (tarpeen vaatiessa).  

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2003, s. 11.) 

 

Taulukko 9. Painelaitetarkastusten aikavälit (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2000, s. 2). 

 

 

7.1.1 Sijoitussuunnitelman tarkastus 

Painelaitteen sijoitus tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että vaurioituessaankin se aiheuttaa 

mahdollisimman vähän vaaraa ja tämän lisäksi painelaitetta voidaan käyttää, tarkastaa ja 

kunnossapitää asianmukaisesti. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä painelaitetur-

vallisuudesta (953/1999) 7 §:ssä on määritelty raja-arvot niille painelaitteille, joille on laa-

dittava erityinen sijoitussuunnitelma. Sijoitussuunnitelman laatii painelaitteen omistaja tai 

haltija ja suunnitelman tarkastaa tarkastuslaitos. Painelaitteen asennuksen paikalleen saa 

suorittaa vasta sen jälkeen, kun sijoitussuunnitelma on tarkastettu. (KTMp 18.10.1999/953.) 



43 

 

7.1.2 Upotustarkastus 

Maahan upotettaville rekisteröitäville painesäiliöille ja niihin liittyville putkistoille on teh-

tävä upotustarkastus ennen maahan upottamista. Upotustarkastuksessa on tarkastettava pai-

nesäiliön ja putkiston riittävä suojaus, maaperän epätasaisuudesta tai liikkeistä johtuvat vaa-

rat painelaitteen turvallisuudelle sekä peittämiseen käytettävän maa-aineksen kelpoisuus. 

Upotustarkastuksen suorittaa tarkastuslaitos. (KTMp 18.10.1999/953.) 

 

7.1.3 Ensimmäinen määräaikaistarkastus 

Painelaitteen omistajan tai haltijan vastuulla on huolehtia, että rekisteröitävälle painelait-

teelle suoritetaan ensimmäinen määräaikaistarkastus käyttöönoton yhteydessä. Ensimmäi-

sen määräaikaistarkastuksen suorittaa tarkastuslaitos. Ensimmäisessä määräaikaistarkastuk-

sessa tarkastetaan painelaitteen käyttöarvot, sijoituksen turvallisuus, käytön turvallisuus, 

merkintöjen ja asiakirjojen asianmukaisuus, käytönvalvojien pätevyys, varolaitteiden asian-

mukaisuus sekä kattilalaitoksen vaaran arviointi. Ensimmäisen määräaikaistarkastuksen seu-

rauksena painelaite ilmoitetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin rekisteriin. 

(KTMp 18.10.1999/953; Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2003, s. 11.) 

 

7.1.4 Määräaikaistarkastukset 

Määräaikaistarkastuksissa määrätään aina seuraavan määräaikaistarkastuksen laji ja ajan-

kohta. Määräajoin tehtäviä tarkastuksia ovat käyttötarkastus, sisäpuolinen tarkastus ja mää-

räaikainen painekoe. Painelaitteen omistaja tai haltija voi pyytää tarkastuslaitokselta seuraa-

van määräaikaistarkastuksen ajankohdan siirtämistä maksimissaan 13 kuukaudella. Tarkas-

tusajankohdan siirtäminen ei kuitenkaan vaikuta seuraavien tarkastusten ajankohtaan. 

(KTMp 18.10.1999/953.) 

 

Määräaikaistarkastusten aikaväliä voidaan lyhentää tai pidentää painelaitteen kunnon, käyt-

töolosuhteiden, hoidon, valmistajan ohjeiden tai tarkastustulosten perusteella. Maksimissaan 

sisäpuolisen tarkastuksen ja painekokeen aikaväliä voidaan pidentää kaksinkertaiseksi ja 

käyttötarkastuksen aikaväliä voidaan pidentää maksimissaan yhdellä vuodella. (KTMp 

18.10.1999/953.) 
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Käyttötarkastuksessa tarkastetaan painelaitteen turvajärjestelmät ja -laitteet, käytön valvojan 

pätevyys, painelaitteen ja ulkoisten rakenteiden kunto, painelaitteen turvallisuus sekä katti-

lalaitoksen vaaranarvioinnin ajantasaisuus. Käyttötarkastuksen aikaväli on höyry- ja kuuma-

vesikattiloilla, autoklaaveilla ja lujitemuovisilla säiliöillä kaksi vuotta ja muilla painelait-

teilla neljä vuotta. (KTMp 18.10.1999/953.) 

 

Sisäpuolinen tarkastus suoritetaan pääsääntöisesti neljän vuoden välein. Lujitemuovisille 

säiliöille tarkastusväli on kaksi vuotta ja painesäiliöille, joiden sisältö ei syövytä säiliön sei-

nämää, kahdeksan vuotta. Kahdeksan vuoden tarkastusväliä noudatettaessa painesäiliön 

omistajan tai haltijan on vakuutettava sisällön sopivuus säiliölle. (KTMp 18.10.1999/953.) 

 

Painekokeella varmistetaan painelaitteen tiiviys koepaineessa, joka on nestettä käytettäessä 

1,3 kertaa suurin sallittu käyttöpaine ja kaasua käytettäessä 1,1 kertaa suurin sallittu käyttö-

paine. Painekoe on tehtävä nesteellä aina kun se on mahdollista. Painekoe suoritetaan joka 

toisen sisäpuolisen tarkastuksen yhteydessä. Painesäiliöiden ja putkistojen painekoe voidaan 

jättää suorittamatta, jos sisäpuolisella tarkastuksella voidaan varmistua painelaitteen ehey-

destä ja lujuudesta. Jos painekoetta ei suoriteta, on tämä perusteltava tarkastuspöytäkirjassa 

ja arvioitava uudestaan jokaisen sisäpuolisen tarkastuksen yhteydessä. (KTMp 

18.10.1999/953.) 

 

7.1.5 Painelaitteen muutostarkastus 

Painelaitteelle on tehtävä muutostarkastus, jos epäillään painelaitteen vahingoittuneen, käyt-

töturvallisuuteen vaikuttavia laitteita ja järjestelmiä muutetaan merkittävästi tai käyttöarvoja 

ja käyttötarkoitusta muutetaan. (KTMp 18.10.1999/953.) 

 

Näiden lisäksi muutostarkastusta sovelletaan rekisteröitäville painelaitteille jos niiden asen-

nuspaikka muuttuu tai ne ovat olleet käytöstä poistettuna yli vuoden ja otetaan uudelleen 

käyttöön.  (KTMp 18.10.1999/953.) 

 

Muutostarkastuksissa tarkastetaan soveltuvin osin samat asiat kuin ensimmäisessä määräai-

kaistarkastuksessa ja tämän lisäksi tarkastetaan, että muutos on tehty asianmukaisesti. 

(KTMp 18.10.1999/953.) 
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7.1.6 Tarkastusten korvaaminen painelaitteen seurannalla 

Määräaikaiset sisäpuoliset tarkastukset sekä painekokeet voidaan korvata osittain tai koko-

naan painelaitteen seurannalla sellaisilla painelaitteilla, joiden määräaikaistarkastukset eivät 

ole kohtuudella mahdollisia rakenteellisista syistä johtuen. Tarkastusten korvaaminen edel-

lyttää, että painelaitteen turvallisuudesta voidaan varmistua painelaitteen seurannalla. (Tur-

vallisuus- ja kemikaalivirasto, 2003, s. 12.) 

 

Painelaitteen omistaja tai haltija sopii hyväksytyn laitoksen kanssa painelaitteen seurannasta 

ja laatii seurannasta kirjallisen suunnitelman. Omistaja tai haltija ilmoittaa sovitun seurannan 

ja siihen kuuluvat laitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille. (Turvallisuus- ja ke-

mikaalivirasto, 2003, s. 12.) 

 

7.1.7 Tarkastusten korvaaminen kunnonvalvontajärjestelmällä 

Määräaikaistarkastukset voidaan korvata myös kunnonvalvontajärjestelmällä. Kunnonval-

vontajärjestelmä luodaan riskikartoitukseen sekä käytöstä ja tarkastuksista saatuihin tietoi-

hin perustuen. Painelaitteen omistaja tai haltija laatii kunnonvalvontajärjestelmän kirjalli-

sesti ja sitä ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti käytöstä ja tarkastuksista saatujen tietojen 

avulla. Kunnonvalvontajärjestelmään kirjataan henkilöiden tehtävät, pätevyysvaatimukset 

sekä mittalaitteiden kunnossapito. Hyväksytty laitos vahvistaa kunnonvalvontajärjestelmän. 

Omistaja tai haltija ilmoittaa kunnonvalvontajärjestelmän ja siihen kuuluvat laitteet Turval-

lisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2003, s. 12.) 

 

7.2 Painelaitteen asennus-, korjaus- ja muutostyöt 

Kun käytössä olevan painelaitteen paineenkestoon vaikuttavaa rakennetta hitsataan, lämpö-

käsitellään tai muutoin muutetaan sen ominaisuuksia, tulee noudattaa kauppa- ja teollisuus-

ministeriön päätöksen painelaiteturvallisuudesta (953/1999) 37§:ää. Uusien painelaitteiden 

suunnittelua, valmistusta ja vaatimustenmukaisuuden arviointia puolestaan koskee kauppa- 

ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista (938/1999). Jos painelaitteen käyttötarkoitusta 

muutetaan merkittävästi korjauksen tai muutoksen yhteydessä, on tällöin myös korjaus- tai 

muutostyölle sovellettava päätöstä 938/1999. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2012a.) 
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7.2.1 Asennus-, korjaus- ja muutostyön vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt 

Asennus-, korjaus- ja muutostyölle on annettu omat vaatimustenmukaisuuden arviointime-

nettelyt, perustuen Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen painelaitteista (938/1999) 

moduuleihin. Moduuleita on sovellettava aina, kun painelaitteen paineenkestoon vaikuttavaa 

rakennetta hitsataan, lämpöläsitellään tai muutoin muutetaan sen ominaisuuksia. Asennus-, 

korjaus- ja muutostyön moduulit on kuvattu taulukossa 10. Työssä saa käyttää myös valmis-

tuksessa samankaltaisessa työssä käytettävää moduulia tai moduuliyhdistelmää, jolloin hy-

väksytty laitos hyväksyy moduulin tai moduuliyhdistelmän ja suorittaa tarkastukset.  Lisäksi 

asennus-, muutos- ja korjaustyössä on sovellettava Kauppa- ja teollisuusministeriön päätök-

sen painelaitteista (938/1999) olennaisia turvallisuusvaatimuksia. Asennus-, korjaus- ja 

muutostyölle ei kuitenkaan sovelleta CE-merkinnän vaatimuksia. (Turvallisuus- ja kemikaa-

livirasto, 2012a.) 

 

Taulukko 10. Asennus-, korjaus- ja muutostyön arviointimenettelyt (Turvallisuus- ja kemi-

kaalivirasto, 2012a). 

 

 

7.2.2 Asennus-, korjaus- ja muutostyön hitsaajien ja hitsausmenetelmien pätevöinnit 

Painelaitteiden valmistusta sekä asennus-, korjaus- ja muutostyötä koskevat samat vaatimuk-

set hitsaajien ja hitsausmenetelmien pätevöinnistä. Painelaitepäätöksen 938/1999 mukaisesti 
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painelaitteisiin pysyviä liitoksia saa tehdä vain pätevöidyt henkilöt ja pysyvät liitokset on 

tehtävä pätevöidyin menetelmin. Pysyviä liitostapoja ovat tässä tapauksessa muun muassa 

hitsaus, juottaminen, mankelointi, liimaus ja niittaus. Luokkien II, III ja IV painelaitteita 

hitsattaessa hitsaajien ja hitsausmenetelmien on oltava ilmoitetun laitoksen tai pätevöintilai-

toksen hyväksymiä. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2012a.) 

 

Pätevöinnit on tehtävä ennen työn aloittamista ja hitsaajien pätevyydet on pidettävä voi-

massa standardin SFS-EN 287-1:2011 tai SFS-EN ISO 9606-1:2013 mukaisesti. Hitsausoh-

jeiden ja hitsaustyöohjeiden tulee olla hitsaajien käytössä painelaitteen hitsaustyötä tehdessä. 

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2012a.) 

 

Painelaitteen asennus-, korjaus- ja muutostyön voi suorittaa käyttäen valmistuksessa käytet-

tyä, kyseisen työn kattavaa hyväksyttyä suunnitelmaa ja hitsausohjetta. Tällöin työn tekevän 

toiminnanharjoittajan ja tarkastuslaitoksen on hyväksyttävä suunnitelma ja hitsausohje tur-

vallisina ja kyseiselle työlle sopivina. Hitsausohjeen on vastattava standardin SFS-EN ISO 

15609-1:2004 mukaista hitsausohjetta tekniseltä sisällöltään. Hyväksytty suunnitelma ja hit-

sausohje on toimitettava painelaitteen mukana ja nämä löytyvät yleensä rekisteröitävän pai-

nelaitteen painelaitekirjasta. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2012a.) 

 

Jos painelaitteen materiaalista ei ole tarkkaa tietoa tai työ suoritetaan hätätyönä, voi tarkas-

tuslaitos yksittäistapauksena hyväksyä painelaitteen hitsausohjeen myös muun menettelyn 

kautta. Myös tällöin toiminnanharjoittajan ja tarkastuslaitoksen on hyväksyttävä hitsausohje 

turvallisena ja työn kattavana ennen työn aloittamista, eikä kiireellisessäkään tapauksessa 

saada poiketa ohjeen hyväksymisestä ennen työn alkua. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 

2012a.) 

 

Myös NDT-tarkastuksia tekevien henkilöiden tulee olla pätevöitettyjä. Painelaitteen kuulu-

essa luokkiin III tai IV tulee hitsausliitosten NDT-tarkastuksia tekevällä henkilöllä olla pä-

tevöintilaitoksen hyväksyntä. NDT-tarkastuksissa käytettävien laitteiden tulee olla käyttö-

kelpoisia, huollettuja ja kalibroituja. NDT-pöytäkirjojen, NDT-menetelmän, laajuuden ja tu-

losten tulkinnan tulee täyttää painelaitteisiin liittyvät vaatimukset. (Turvallisuus- ja kemi-

kaalivirasto, 2012a.) 
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7.2.3 Asennus-, korjaus- ja muutostyön asiakirjat 

Asennus-, korjaus- ja muutostyön suorittavan toimittajan on annettava vaatimustenmukai-

suusvakuutus painelaitteen omistajalle tai haltijalle koskien tekemäänsä työtä. Vaatimusten-

mukaisuusvakuutuksesta tulisi ilmetä viittaus painelaiteturvallisuuspäätökseen 953/1999 

37§, työn tehneen toiminnanharjoittajan nimi ja yhteystiedot, kuvaus siitä mitä on tehty, so-

vellettu moduuli tai moduuliyhdistelmä, tarkastukset suorittaneen tarkastuslaitoksen nimi ja 

yhteystiedot, viittaukset tarkastuslaitoksen todistuksiin sekä toiminnanharjoittajan allekir-

joitus. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2012a.) 

 

Erityisesti rekisteröitävien painelaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostöistä omistajan on 

suositeltavaa tilata työhön liittyvät tekniset asiakirjat. Suositeltavaa on tilata esimerkiksi 

suunnitteluasiakirjat, korjaussuunnitelma, materiaalien ja hitsauslisäaineiden ainestodistuk-

set, hitsaus- ja lämpökäsittelyasiakirjat, NDT-asiakirjat, painekokeen pöytäkirjat sekä tar-

kastuslaitoksen antamat todistukset. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2012a.) 

 

7.2.4 Painelaitteen valmistajaa, omistajaa ja haltijaa koskevat vastuut 

Painelaitesäädöksissä eri vastuut painelaitteen turvallisuudesta on jaettu valmistajalle sekä 

omistajalle ja haltijalle. Valmistajan vastuulla on markkinoille saattamansa painelaitteen 

vaatimusten täyttyminen. Painelaitteen vaatimustenmukaisuus on valmistajan vastuulla 

myös tarkastuslaitoksen ollessa mukana vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa. (Turvalli-

suus- ja kemikaalivirasto, 2003, s. 15.) 

 

Omistajan ja haltijan vastuisiin ja velvotteisiin kuuluu huolehtia painelaitteen sijoituksen ja 

käytön turvallisuudesta. Määräaikaistarkastusten korvaaminen painelaitteen seurannalla tai 

kunnonvalvontajärjestelmällä lisäävät omistajan ja haltijan vastuita painelaitteen turvalli-

suudesta. Omistajaa ja haltijaa koskevat velvoitteet ja vastuut tiivistetysti ovat seuraavat: 

 Rekisteröitävän painelaitteen riittävät asiakirjat löytyvät määräaikaistarkastuksia ja 

painelaitekirjaa varten. 

 Painelaite on turvallisesti sijoitettu ja vaadituista painelaitteista on laadittu tarkas-

tuslaitoksen tarkastama sijoitussuunnitelma. 

 Rekisteröitävälle painelaitteelle on nimetty pätevä käytön valvoja. 

 Rekisteröitävälle painelaitteelle tehdään ensimmäinen määräaikaistarkastus käyt-

töönoton yhteydessä. 
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 Rekisteröidyille painelaitteille suoritetaan määräaikaistarkastukset määräajoin. 

 Rekisteröidyn painelaitteen omistajaa, haltijaa, sijaintia ja käytön valvojaa koske-

vien tietojen muutoksista ilmoittaminen sekä käytöstä poistamisen ilmoittaminen 

Tukesille.  

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2003, s. 15.) 
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8 VAARALLISTEN KEMIKAALIEN PUTKISTOT JA SÄILIÖT 

 

 

Vaarallisia kemikaaleja esiintyy kemianteollisuudessa, puunjalostusteollisuudessa, konepa-

joissa, elintarviketeollisuudessa ja energian tuotannossa. Vaarallisten kemikaalien käsitte-

lystä ja varastoinnista on säädetty laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn 

turvallisuudesta (390/2005), valtioneuvoston asetuksessa kemikaalien käsittelyn ja varas-

toinnin valvonnasta (855/2012), valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten kemikaalien teol-

lisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012) sekä valtioneuvoston 

asetuksessa nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012). (Turvallisuus- ja ke-

mikaalivirasto, 2013c, s. 3, s. 5.) 

 

Vaaralliset kemikaalit jaetaan kolmeen eri vaararyhmään: terveydelle vaaralliset kemikaalit, 

ympäristölle vaaralliset kemikaalit sekä palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit. Terveydelle 

vaarallisia kemikaaleja ovat muun muassa kemikaalit, jotka ovat erittäin myrkyllisiä, myr-

kyllisiä, syövyttäviä, ärsyttäviä ja haitallisia sekä kemikaalit, jotka saavat varoitusmerkinnän 

Xi, Xn tai T. Palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja ovat palavat nesteet ja kaasut, hapet-

tavat kemikaalit, räjähtävät kemikaalit ja veden kanssa voimakkaasti reagoivat kemikaalit. 

Ympäristölle vaarallisia kemikaaleja ovat vaaralausekkeen R50 ja R50/53 tai R51/53 kemi-

kaalit. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2013c, s. 5, s. 19.) 

 

Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi on luvanvaraista toimintaa ja siihen liittyy mää-

räaikaistarkastuksia. Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi jaetaan laajamittaiseen 

ja vähäiseen toimintaan. Laajamittaista käsittelyä ja varastointia valvoo Turvallisuus- ja ke-

mikaalivirasto Tukes ja vähäistä käsittelyä ja varastointia valvovat pelastusviranomaiset. 

Toiminnanharjoittajan velvoitteet määräytyvät toiminnan vaarallisuuden mukaan. Onnetto-

muusriskien lisääntyessä myös viranomaisvaatimukset ja valvontakäynnit lisääntyvät. Toi-

minnanharjoittajan velvollisuutena on tunnistaa omaan toimintaansa liittyvät vaarat ja seu-

raukset sekä toimet riskien vähentämiseksi. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2013d, s. 6.) 
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8.1 Vaarallisen kemikaalin säiliöt 

Vaarallisen kemikaalin säiliön rakentamisessa tulee ottaa huomioon säiliön käyttötarkoitus, 

käyttöolosuhteet ja kemikaalin ominaisuudet. Kemikaalisäiliöt täytyy valmistaa hyväksytty-

jen suunnittelustandardien mukaisesti. Säiliön tulee täyttää myös painelaitteita koskevat 

määräykset, jos säiliön paine ylittää 0,5 bar. Lisäksi palavien kaasujen ja palavien nesteiden 

varastosäiliöiden vaatimustenmukaisuus tulee tarkastaa rakennetarkastuksella. Suunnittelun 

vaatimustenmukaisuus esitetään rakennesuunnitelmalla. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

Tukes arvioi säiliöiden turvallisuustason vastaavuuden, jos säiliö ei ole suunniteltu tai val-

mistettu suunnittelustandardien mukaisesti. Korjaus- ja muutostöitä koskevat samat periaat-

teet kuin valmistustakin. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston internet-sivuilla on luettelo voi-

massa olevista varastosäiliöstandardeista. Liitteessä IV on luettelo vuonna 2013 voimassa-

olevista vaarallisten kemikaalien säiliöstandardeista. (A 29.1.1999/59; Turvallisuus- ja ke-

mikaalivirasto, 2013d, s. 16–17.) 

 

Käytössä olevia säiliöitä saa käyttää alkuperäisen hyväksynnän mukaisesti alun perin hy-

väksytyllä paikalla. Säiliön tulee täyttää uudet voimassa olevat vaatimukset, mikäli se siir-

retään uuteen paikkaan. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2013b.) 

 

Käyttöön tai myytäväksi luovutettavat palavien nesteiden tai palavien kaasujen varastosäi-

liöt tulee olla tarkastuslaitoksen rakennetarkastuksella hyväksymiä. Turvallisuus- ja kemi-

kaalivirasto on julkaissut luettelon yleisimmistä palavista nesteistä, joka löytyy Turvalli-

suus- ja kemikaaliviraston Tukes-julkaisusta 7/99 (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 1999.) 

 

Rakennetarkastuksessa tarkistetaan, että säiliö on rakenteeltaan säännösten mukainen. Tar-

kastuslaitoksen hyväksynnästä tehdään merkintä hyväksytyn säiliön säiliökilpeen. Rakenne-

tarkastuksesta laaditaan tarkastustodistus, joka tulee toimittaa säiliön omistajalle. (A 

29.1.1999/59; Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2013d, s. 17.) 

 

Muita tilaajalle toimitettavia dokumentteja ovat säiliön rakennepiirustukset, rakentamis- ja 

tarkastusasiakirjat sekä tarvittaessa perustuksen asiakirjat sekä huolto- ja tarkastussuunni-

telma. Rakennetarkastusta ei tehdä säiliöille, jotka kuuluvat painelaitedirektiivin alaisuu-

teen. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2013d, s. 17.) 
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Edellä mainituista dokumenteista kootaan kemikaalisäiliön säiliökirja. Säiliökirjaa pidetään 

yllä tallentamalla sinne tehtyjen tarkastusten pöytäkirjat sekä huomiot korjaustoimenpiteistä 

ja rakenteen muutoksista. Tukesin oppaan ”Vaarallisten kemikaalien varastointi 2013” mu-

kainen säiliökirjan sisällysluettelo on esitetty liitteessä V. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 

2013d, s. 17.) 

 

8.1.1 Kemikaalisäiliöiden kunnossapito 

Kemikaalisäiliöille tulee laatia kunnossapitosuunnitelma kunnon, toiminnan ja turvallisuu-

den varmistamiseksi. Kunnossapitosuunnitelmaan kirjataan kuvaus lainsäädännöllisistä vaa-

timuksista, riskien arviointi, käytönaikainen valvonta, dokumentointi säiliökirjaan ja ohjeet 

muutostöistä. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2013d, s. 21.) 

 

Kemikaalisäiliöiden kunnossapitosuunnitelmaan kuuluvia tarkastuksia voivat olla esimer-

kiksi yleistarkastus, ulkopuolinen tarkastus, sisäpuolinen tarkastus, mittalaitteiden tarkastus 

ja kalibrointi, muutostyön tarkastus sekä paine- ja tiiviyskokeet. Säiliön jatkuvaa valvontaa 

voidaan toteuttaa erilaisin valvontakierroksin, joissa voidaan tarkkailla esimerkiksi muutok-

sia perustuksissa, vallitiloissa ja muissa toimintaympäristöissä, laitteen ulkopuolista kuntoa, 

toimintahäiriöitä, vuotoja, käyttöarvoja ja niin edelleen. Valvontakierrokset tulisi olla en-

nalta opastettuja ja ne tulisi dokumentoida. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2013d, s. 21.) 

 

Säiliöiden tarkastukset tulee suunnitella huolella. Suunnitelmissa on otettava huomioon esi-

merkiksi puhdistustaso, telineiden tarve, valaistuksen tarve, tarkastusmenetelmät, tarkastus-

kohteet, tulosten dokumentointi, vaadittavat NDT-tarkastajan pätevyydet ja niin edelleen. 

Säiliötarkastukset jaksot määräytyvät olosuhteiden, sisällön vaarallisuuden, säiliömateriaa-

lin, kokemusten, edellisten tarkastustulosten, riskinarvioinnin ja valmistajan ohjeiden perus-

teella. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2013d, s. 22–24.) 

 

8.1.2 Kemikaalisäiliön rakenneaine 

Säiliön rakenneaine on valittava siten, että se kestää sekä ulkopuolista että sisällön aiheutta-

maa korroosiota, eikä rakenneaine reagoi sisällön kanssa. Sisällön lisäksi rakenneaineen va-

lintaan vaikuttavia tekijöitä ovat lämpötila, paine, sisällön epäpuhtaudet, pH, virtausnopeus, 

kiintoainepitoisuus ja haurasmurtumisvaara. Yleisin säiliöiden rakenneaine on teräs, mutta 



53 

myös lujite- ja kestomuoveja käytetään säiliöiden rakenneaineina. Rakenneaineiden tarkem-

mat määritykset ilmenevät kulloisenkin säiliötyypin standardeista. Liitteessä VI on esitetty 

eräiden kemikaalien vaikutuksia yleisimpiin rakenneteräksiin.  (Turvallisuus- ja kemikaali-

virasto, 2013d, s. 17.) 

 

8.1.3 Standardin SFS-EN 12285-1:2003 ja SFS-EN 12285-2:2005 mukaiset makaavat teräs-

säiliöt 

Standardit SFS-EN 12285-1:2003 ja SFS-EN 12285-2:2005 ovat eurooppalaisia standardeja 

sylinterimäisille makaaville terässäiliöille, joiden sisältönä on palava tai palamaton vesiäpi-

laava neste. SFS-EN 12285-1:2003 koskee maanalaisia säiliöitä ja SFS-EN 12285-2:2005 

maanpäällisiä säiliöitä. Standardeja ei kuitenkaan sovelleta taulukon 11 vaarallisille aineille. 

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2010b, s. 1-2.) 

 

Taulukko 11. Vaaralliset aineet, joille ei sovelleta standardeja SFS-EN 12285-1:2003 ja 

SFS-EN 12285-2:2005 (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2010b, s. 3). 

Vaarallisten 

aineiden luo-

kitus 

(263/2009) 

Vaarallinen aine 

Luokka 1 Räjähteet 

Luokka 4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet 

Luokka 4.3 Aineet, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät palavia kaa-

suja 

Luokka 5.2 Orgaaniset peroksidit 

Luokka 6.1 Syaanivetyliuokset, metallikarbonyylit 

Luokka 6.2 Tartuntavaaralliset aineet 

Luokka 7 Radioaktiiviset aineet 

Luokka 8 Fluorivetyhappo, bromidiliukoset 

 

 

Standardeissa tyypin S säiliöt ovat yksivaippaisia ja tyypin D säiliöt kaksivaippaisia. Lisäksi 

säiliöt jaetaan standardeissa kolmeen säiliöluokkaan seuraavasti: 
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 Luokka A: nesteet, joiden tiheys enintään 1,1kg/l 

 Luokka B: nesteet, joiden tiheys enintään 1,9 kg/l 

 Luokka C: Nesteet, joiden tiheys enintään 1,9 kg/l, säiliö kestää 10 bar absoluuttisen 

räjähdyspaineen.  

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2010b, s. 3.) 

 

Säiliön seinämien paksuudet määräytyvät säiliöluokan sekä säiliön halkaisijan mukaisesti. 

Seinämien minimipaksuudet on lueteltuna taulukossa 12. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 

2010b, s. 4.) 

 

Taulukko 12. Standardien SFS-EN 12285-1:2003 ja SFS-EN 12285-2:2005 mukaisten säili-

öiden seinämien minimipaksuudet (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2010b, s. 4). 

 

 

Vaipan, päätyjen ja miesluukkujen rakenneaineen on oltava vähintään S235JR terästä vas-

taavaa hiiliterästä tai austeniittista ruostumatonta terästä. Rakenneaineen on oltava kuitenkin 

vähintään S235J2G3 hiiliterästä, jos säiliö suunnitellaan alle -20 oC lämpötiloihin ja sen sei-

nämänpaksuus on vähintään 6 mm. Hitsausmateriaalien, säiliömateriaalien ja säiliölisäva-

rusteiden materiaalien tulee olla yhteensopivia keskenään. Rakenneaineista tulee toimittaa 
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ainestodistukset. (SFS-EN 12285-1, 2003, s. 9; Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2010b, s. 

4, s.9.) 

 

Säiliön rakenneaineen tulee olla myös yhteensopiva varastoitavan kemikaalin kanssa, kuten 

kappaleessa 8.1.2. todetaan. Standardista SFS-EN 12285-1:2003 löytyy yhteensopivuustau-

lukko 1225 eri kemikaalille ja 13 eri teräslaadulle. Taulukossa on suositellut ja ei-sallitut 

teräslaadut kullekkin listatulle kemikaalille ja näiden erityisehdot. (Turvallisuus- ja kemi-

kaalivirasto, 2010b, s. 7-8.) 

 

Säiliön rakenteessa ei saa olla ristikkäisiä hitsausliitoksia eikä pituussuuntaisia hitsausliitok-

sia säiliön alapuolisella puoliskolla. Kaikki sisäpuoliset liitokset on oltava jatkuvilla hitseillä 

hitsattuja. Maanalaisilla säiliöillä hitsausmenetelmien on oltava standardien SFS-EN ISO 

15607:2004, SFS-EN ISO 15609-1:2004 ja SFS-EN ISO 15614-1 + A1:2008 mukaisia. 

Maanpäällisillä säiliöillä hitsausmenetelmien on oltava standardien SFS-EN ISO 

15607:2004, SFS-EN ISO 15609-1:2004  ja SFS-EN ISO 15614-1 + A1:2008 mukaisia. 

Hitsaajien tulee olla pätevöitettyjä standardin SFS-EN 287-1:2011 mukaisesti. (Turvalli-

suus- ja kemikaalivirasto, 2010b, s. 4-5.) 

 

Standardi SFS-EN 12285 luokittelee sallitut hitsausliitostyypit. Suomi on kuitenkin kieltänyt 

osan standardissa esiteltyjen liitostyyppien käytön. Taulukossa 13. on esitetty kaikki stan-

dardin SFS-EN 12285 liitostyypit ja näiden käyttökohteet, jotka ovat myös Suomessa hy-

väksyttyjä. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2010b, s. 5.) 

 

Säiliöt pinnoitetaan ulkopuolisella pinnoitteella. Myös sisäpinta pinnoitetaan, jos hiiliteräk-

sisen säiliön teräksen lämpötila voi laskea alle normaalin käyttölämpötilan ja säiliön sisältö 

ei sisällä korroosionestoaineita. Pinnoitemateriaalit ja minimipaksuudet on listattu alla: 

 Bitumi vahvikekankaalla 3 mm 

 Bitumi ilman vahvikekangasta 5 mm 

 Epoksi 0,7 mm 

 Lasikuitu (GRP) 2 mm 

 Polyuretaani 0,8 mm 

 PVC 1,25 mm.  

(SFS-EN 12285-1, 2003, s. 19.) 
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Taulukko 13. Standardien SFS-EN 12285-1:2003 ja SFS-EN 12285-2:2005 mukaisten 

säiliöiden sallitut hitsausliitostyypit Suomessa (SFS-EN 12285-1, 2003, s. 16–18). 

Nro. Hitsausliitostyyppi Säiliöluokka ja sisältö Mitoitus ja rajoitukset 

1  Säiliöluokat A, B ja C 

Kaikki nesteet 

Sovitusvirhe korkeintaan 0,3 

x levyn paksuus tai 2 mm 

4  Säiliöluokat A, B ja C 

 

a = 0,7 x s min. 

5  Säiliöluokat A, B ja C γ = 45o 

6  Säiliöluokat A, B ja C a = 0,7 x s min. 

7a  Säiliöluokat A, B ja C  

9  Säiliöluokat A ja B a = 0,7 x s5 
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Säiliöille suoritetaan tyyppitarkastus, säiliön tiiveyskoe ja välitilan tiiveyskoe. Taulukossa 

14. on listattuna eri säiliötyyppien koepaineet ja väliaineet.  

 

Taulukko 14. Säiliöille suoritettavat testit, väliaineet ja paineet säiliöluokittain (SFS-EN 

12285-1, 2003, s. 20). 

Testi  Säiliöluokka  

 A B C 

 Testipaine (bar) Testipaine (bar) Testipaine (bar) 

Tyyppitarkastus 0,75 ilma tai neste 2,0 ilma tai neste 10,0 ilma tai  

11,0 neste 

Välitilan tiiveyskoe 0,4 ilma tai neste 0,6 ilma tai neste 0,6 ilma tai neste 

Säiliön tiiveyskoe 0,75 neste tai  

0,3  ilma 

2,0 neste tai 0,3 ilma 2,0 neste 

 

Säiliöiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan joko tyyppitarkastuksella tai konepajan valmis-

tuksen valvonnalla. Tarkastuksissa todetaan säiliön paineenkesto, mitoitus, hitsaus ja palon-

kestävyys. Säiliön rakenteen muuttuessa tulee myös suorittaa tyyppitarkastus. (Turvallisuus- 

ja kemikaalivirasto, 2010b, s. 6.) 

 

8.1.4 Standardin SFS-EN 14015:2005 mukaiset suoraseinäiset metallisäiliöt 

Standardi SFS-EN 14015:2005 on eurooppalainen standardi paikalla rakennettaville, suora-

seinäisille, ympyrä- ja tasapohjaisille, maanpäällisille hitsatuille metallisäiliöille, joissa säi-

lytetään nesteitä. Standardi antaa vaatimukset materiaalille, suunnittelulle, valmistukselle, 

asennukselle, testaukselle ja tarkastukselle. Säiliöiden suunnittelupaineen tulee olla maksi-

missaan 500 mbar, alipaineen maksimissaan 20 mbar ja säiliön metallikuoren suunnittelu-

lämpötilan välillä -40 oC - +300 oC. (SFS-EN 14015, 2005, s. 12; Turvallisuus- ja kemikaa-

livirasto, 2010c, s. 3.) 

 

Standardissa on taulukoitu teräslaadut, jotka ovat sallittuja standardinmukaisen säiliön ra-

kentamiseen ja näiden ainestodistusvaatimukset. Ruostumattomista teräksistä martensiittiset 

ruostumattomat teräkset ovat kiellettyjä. Hitsauslisäaineille vaaditaan tarkastusasiakirjat. 

Poikkeustapauksissa on sallittua käyttää myös muita hiili- ja hiilimangaaniteräslevymateri-
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aaleja kuin mitä standardissa on taulukoitu. Tällöin materiaalin tulee täyttää standardin liit-

teessa F määritellyt vaatimukset kemialliselle koostumukselle, mekaanisille ominaisuuksille 

ja iskukokeille. (SFS-EN 14015, 2005, s. 24–37; Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2010c, 

s. 4–8.) 

 

Säiliön pohjalevyn minimipaksuudet ovat hiili- ja mangaaniteräksillä päällekkäishitsein hit-

sattuna 6 mm ja päittäishitsein hitsattuna 5 mm. Vastaavat arvot ruostumattomille teräksille 

ovat päällekkäishitsein hitsattuna 5 mm ja päittäishitsein hitsattuna 3 mm. Vaipan minimi-

paksuudet ilmenevät taulukosta 15. Katon minimipaksuus hiili- ja hiilimangaaniteräksillä on 

5 mm ja ruostumattomilla teräksillä 3 mm. (SFS-EN 14015, 2005, s. 46, s. 55; Turvallisuus- 

ja kemikaalivirasto, 2010c, s. 8–10.) 

 

Taulukko 15. Standardin SFS-EN 14015:2005 mukaisten terässäiliöiden vaipan minimipak-

suudet (SFS-EN 14015, 2005, s. 46). 

Säiliön halkaisija D (m) Vaipan minimipaksuus  

 Hiili- ja hiilimangaaniteräk-

set (mm) 

Ruostumattomat teräkset 

(mm) 

D < 4 5 2 

4 ≤ D < 10 5 3 

10 ≤ D < 15 5 4 

15 ≤ D < 30 6 5 

30 ≤ D < 45 8 6 

45 ≤ D < 60 8 - 

60 ≤ D < 90 10 - 

90 ≤ D 12 - 

 

Kaikille säiliön hitseille tulee olla hyväksytyt hitsausohjeet ja hitsaajien tulee olla pätevöi-

tettyjä. Tämä koskee myös korjaus- ja esikiinnityshitsejä. Hitsatut hitsit merkitään hitsaaja-

tunnuksella sekä päivämäärällä, jotka tallennetaan hitsaussuunnitelmaan. Hitsausjärjestyk-

seen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta seinien vinoutuminen ja kutistuminen saadaan 

minimoitua. Jos hitsattavien levyjen lämpötila on alle +5 oC, on levyjä lämmitettävä molem-

milta puolilta hitsiä. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2010c, s. 27.) 

 



59 

Kaikki pohjan reunalevyt tulee hitsata läpihitsatuin puskuhitsein. Pohjalevyt hitsataan pie-

nallisilla limihitseillä tai läpihitsatuilla puskuhitseillä. Pohjalevyt tulee hitsata vähintään 

kahdella palolla, jos käytetään puikkohitsausta, täytelankahitsausta ilman suojakaasua, 

MIG-umpilankahitsausta, MAG-umpilankahitsausta tai MAG-jauhetäytelankahitsausta. 

Vaipan kaikki pysty- ja vaakahitsit tulee hitsata läpihitsatuin puskuhitsein. Katon levyt voi-

daan hitsata limi- tai puskuhitseillä. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2010c, s. 27.) 

 

Kaikki väliaikaiset kiinnikkeet on poistettava siten, ettei peruslevyä vahingoiteta. Levyjen 

pinnoista tulee poistaa hitsiroiskeet. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2010c, s. 38–39.) 

 

Kaikille hitseille ja railoille tulee suorittaa silmämääräinen tarkastus. Silmämääräinen tar-

kastus tulee suorittaa ennen muita NDT-tarkastuksia. Muiden tarkastusten tyypit ja laajuudet 

on taulukoitu standardissa. Kaikki NDT-tarkastukset tulee tehdä pätevöitetyn NDT-tarkas-

tajan toimesta ja testimenetelmät on dokumentoitava. Standardissa on luettelo eri virheiden 

hyväksymisrajoista. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2010c, s. 28–29.) 

 

8.2 Vaarallisten kemikaalien putkistot 

Vuonna 2012 annetun Valtioneuvoston asetuksen vaarallisten kemikaalien teollisen käsitte-

lyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012) mukaan kaikki kemikaaliputkistot 

on suunniteltava ja valmistettava vähintään painelaiteluokka I:n mukaisesti. Näin ollen ke-

mikaaliputkistojen valmistus ja valmistuksenaikaiset tarkastukset tulee suorittaa painelaite-

direktiivin mukaisin menettelytavoin. Kemikaalilainsäädäntö tuo tämän lisäksi mukanaan 

lisävaatimuksia esimerkiksi dokumentaatioon ja merkintöihin.  (VNa 20.12.2012/856; Tur-

vallisuus- ja kemikaalivirasto, 2013d, s. 25.) 

 

Kemikaaliputkiston materiaalin on kestettävä sisältöä, suunniteltua lämpötilaa sekä suunni-

teltua painetta. Tästä johtuen putkistoa tilattaessa on annettava tarkat tiedot putkiston sisäl-

löstä ja kuormituksista. Myös mahdolliset epäpuhtaudet ja prosessihäiriöt tulee huomioida. 

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2013a, s. 4.) 

 

Jos kemikaaliputkisto kuuluu painelaitedirektiivin soveltamisalaan, se kuuluu CE-merkitä. 

Jos kemikaaliputkisto puolestaan jää painelaitedirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle, ei 

sitä CE-merkitä. Tällaiset putkistot tulee kuitenkin valmistaa vähintään painelaitedirektiivin 
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painelaiteluokka I:n mukaisesti. Vaatimukset voidaan täyttää esimerkiksi valmistamalla 

putki standardin SFS-EN 13480:2013 mukaisesti. Molemmissa tapauksissa kemikaaliput-

kiston valmistajan on annettava putkistosta vaatimustenmukaisuusvakuutus. (Turvallisuus- 

ja kemikaalivirasto, 2013d, s. 25.) 

 

Kemikaaliputkistojen korjaus- ja muutostyöt tulee myös suorittaa vähintään painelaite-

luokka I:n mukaisesti. Korjaus- ja muutostöissä voidaan käyttää valmistuksenaikaista suun-

nitelmaa ja hitsausohjetta, jos ne kattavat kyseisen työn ja toiminnanharjoittaja ja tarkastus-

laitos hyväksyvät ne turvallisina. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2013d, s. 26.) 

 

Putkistot tulee merkitä siten, että niistä ilmenee putkiston sisältö ja kemikaalin virtaussuunta. 

Myös turvallisuuden kannalta oleelliset venttiilit ja yhteet sekä kemikaalien täyttö- ja tyh-

jennyspaikat on merkittävä. Merkinnät voidaan tehdä standardin SFS 3701:1995 mukaisesti. 

(VNa 20.12.2012/856; Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2013d, s. 30.) 

 

Putkistojen rakentamiseen ja korjauksiin liittyy tiettyjä asiakirjoja. Vaadittavat dokumentit 

kirjataan putkistourakkasopimukseen. Dokumentteja ovat putkistokaaviot, layout-piirustuk-

set, osaluettelot, varusteluettelot ja varusteiden asiakirjat, valmistusasiakirjat, NDT-pöytä-

kirjat, painekokeen pöytäkirjat, vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä käyttöohjeet. (Turval-

lisuus- ja kemikaalivirasto, 2013a, s. 5-6.) 

 

Putkiston painelaiteluokka määräytyy sisällön vaarallisuuden, sisällön olomuodon, sisällön 

käyttölämpötilan, putkiston nimellissuuruuden DN ja putkiston suurimman sallitun käyttö-

paineen PS mukaan, kuten tämän työn kappaleessa 7 Painelaitteet on esitetty.  

 

Kun tiedetään putkiston nimellissuuruus (DN), suurin sallittu käyttöpaine (PN) sekä sisällön 

vaarallisuus (ryhmä 1 tai 2) ja olomuoto (kaasu tai neste), voidaan putken painelaiteluokka 

määritellä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä painelaitteista (938/1999) esitetyillä 

luokituskuvilla. Luokituskuvat 6-9 koskevat putkistoja seuraavasti: kuva 6 on tarkoitettu 

ryhmän 1 sisällöille kaasuna, kuva 7 on ryhmän 2 sisällöille kaasuna, kuva 8 on ryhmän 1 

sisällöille nesteenä ja kuva 9 on ryhmän 2 sisällöille nesteenä. Putkistojen luokituskuvat on 

esitetty tämän työn liitteessä III. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2013a, s. 8.) 
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Kemikaaliputkistojen vaadittavat dokumentit eroavat painelaitesäädösten määräyksistä si-

ten, että painelaitesäädöksissä ei edellytetä teknisten asiakirjojen luovuttamista putkiston ti-

laajalle. Kemikaalisäädöksissä nämä asiakirjat kuitenkin vaaditaan nähtäväksi ja toiminnan-

harjoittajan säilytettäväksi. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2013a, s. 9.) 

 

Painelaitedirektiivin luokkien I, II ja III mukaisten putkistojen on täytettävä Kauppa- ja te-

ollisuusministeriön päätöksessä painelaitteista 938/1999 mainitut olennaiset turvallisuus-

vaatimukset. Putken valmistukseen valitaan putkiston painelaiteluokan perusteella vaati-

mustenmukaisuuden arviointimenetelmä. Arviointimenetelmä määrittelee suunnitelman ja 

valmistuksen tarkastusten suorittamisen. Loppuarvioinnissa suoritetaan silmämääräinen tar-

kastus, valmistusasiakirjojen läpikäynti, painekoe sekä varolaitteiden tarkastus. Luokan I 

mukaisissa putkistoissa valmistaja suorittaa arvioinnit, kun taas luokan II ja III mukaisissa 

putkistoissa ilmoitettu laitos osallistuu arviointeihin. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 

2013a, s. 10.) 

 

Putkiston asiakirjojen kokoaminen kokonaisuudeksi on tärkeää putkiston mahdollisten muu-

tosten suunnittelun kannalta. Putkistokansiota tulisi myös ylläpitää taltioimalla muutosasia-

kirjat kansioon ja poistamalla vanhentuneet asiakirjat kansiosta. (Turvallisuus- ja kemikaa-

livirasto, 2013a, s. 11.) 

 

Putkiston käytöstäpoiston yhteydessä tulee putkisto erottaa käytössä olevasta putkistosta. 

Putkiston tyhjyys tulee varmistaa ja väärät merkinnät poistaa. (Turvallisuus- ja kemikaalivi-

rasto, 2013a, s. 11.) 

 

8.2.1 Kemikaaliputkistojen kunnossapito 

Valtioneuvoston asetuksessa 856/2012 mukaisesti toiminnanharjoittajan on laadittava suun-

nitelma ennakkohuolloista, tarkastuksista, testauksista ja muista menetelmistä, joilla varmis-

tetaan kemikaaliputkistojen, -laitteistojen ja -säiliöiden turvallinen toiminta. Lisäksi asetuk-

sessa vaaditaan, että tarkastuksista ja testauksista pidetään kirjaa. (VNa 20.12.2012/856.) 

 

Tukes-oppaassa ”Vaarallisten kemikaalien varastointi” mainitaan, että kemikaaliputkistojen 

huolto- ja kunnossapitosuunnitelma kannattaa tehdä laitoskohtaisesti. Suunnitelma tehdään 
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riskikartoitusten, kokemusten, aiempien tarkastustulosten ja valmistajan suositusten poh-

jalta. Olennaista huolto- ja kunnossapitosuunnitelmassa on putkistojen kuuluminen laitoksia 

koskeviin riskinarviointeihin. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2013d, s. 31.) 

 

Putkistotarkastukset suoritetaan pääosin otostarkastuksina, jonka vuoksi on määriteltävä tar-

kastettavat putkilinjat sekä putkilinjoista tarkastettavat kohteet. Kohteet on määritettävä si-

ten, että ne antavat kuvan koko putkiston yleisestä kunnosta. Tarkastettavat putkilinjat voi-

daan valita esimerkiksi aiempien korjausten ja uusintojen, havaintojen, riskien, sisällön vaa-

rallisuuden, paineen, lämpötilan, nimellissuuruuden, iän ja sijoituksen perusteella. (Turval-

lisuus- ja kemikaalivirasto, 2013d, s. 31.) 

 

Linjojen tarkastuskohteet tulisi valita siten, että ne kuvaavat linjan heikointa kohtaa. Tämän 

pohjalta tarkastuskohtina tulisi olla esimerkiksi putkikäyrien alueet, kartiot, supistukset, 

venttiilien ja pumppujen ympäristöt, kannakointien alueet, ulkopuolisen korroosion vaiku-

tusalueet, aineiden sekoittumisalueet, lämpötilan muutoksille alttiit alueet sekä kiinteän si-

sällön alueet. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2013d, s. 31.) 

 

Huolto- ja kunnossapitosuunnitelmassa tulee ilmetä toimenpiteet seuraavien asioiden suorit-

tamiseen: 

 Putkiston kunnon määrittäminen ja seuraaminen 

 Varusteiden kunnon ja toiminnan määrittäminen (venttiilit, varolaitteet, mittaus-, oh-

jaus- ja säätöjärjestelmät) 

 Tukirakenteiden, kannakointien ja eristysten kunnon seuraaminen.  

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2013d, s. 32.) 

 

Edellämainittujen suorittamiseksi määritellään 

 Kohteet 

 Menetelmät 

 Tarkastusjaksot 

 Vastuuhenkilöt 

 Dokumentointitavat.  

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2013d, s. 32.) 
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Taulukossa 16 on esitetty Tukes-oppaan mukainen kemikaaliputkistojen tarkastusohjelma. 

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2013d, s. 32.) 

 

Taulukko 16. Tukes-oppaan ”Vaarallisten kemikaalien varastointi” mukainen kemikaaliput-

kistojen tarkastusohjelma (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2013d, s. 32). 

Putkiston tarkastusohjelma  

Putkiston kuntotarkastus Ensimmäinen tarkastus 5…10 vuoden kuluttua käyttöön-

otosta. 

- Kuntotarkastuksia määritellyiltä alueilta (pak-

suusmittaus, NDT). 

- Silmämääräinen ulkopuolinen tarkastus, kanna-

koinnit, maalaus, eristeet, muodonmuutokset. 

Putkiston varusteet Varusteet tarkastetaan putkiston kuntotarkastuksen yh-

teydessä. Niiden kunnossapidossa noudatetaan valmista-

jan antamia ohjeita. Putkiston varolaitteille on laadittava 

erillinen tarkastusohjelma. Varolaitteet tulisi tarkastaa 

vähintään viiden (5) vuoden välein. 

Yleistarkastus Valvontakierrosten yhteydessä 

 Korjaus- ja muutostöiden yhteydessä kannattaa putkisto 

tarkastaa näkyviltä alueilta, sisäpuolelta, purettujen eris-

teiden alueilta ja kirjata havainnot. 
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9 MAAKAASUPUTKISTOT JA -LAITTEISTOT 

 

 

Maakaasuturvallisuutta käsitellään laissa 390/2005 (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjäh-

teiden käsittelyn turvallisuudesta) sekä asetuksessa 551/2009 (Valtioneuvoston asetus maa-

kaasun käsittelyn turvallisuudesta). Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on julkaissut 

asetuksen soveltamisohjeen K1-10. Lisäksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ylläpitää luet-

teloa maakaasua koskevista standardeista, joka on löydettävissä Turvallisuus- ja kemikaali-

viraston internet-sivuilta. Liitteessä VII on maaliskuussa 2013 päivätty listaus standardeista, 

jotka koskevat maakaasuputkistoja. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2010a.) 

 

Asetusta sovelletaan maakaasuputkistoon (kaikki maakaasua sisältävät putkistot ja laitteet 

mukaan lukien paineenkorotusasemat, paineenvähennysasemat sekä tankkausasemat) ja 

maakaasun varastointiin sekä biokaasun talteenottoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön tarkoi-

tettuihin laitteistoihin ja putkistoihin.  (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2010a.) 

 

Kun maakaasusta valmistetaan jotakin muuta kemikaalia tai jos maakaasua käytetään tuki- 

ja lisäpolttoaineena muiden kaasumaisten hiilivetyjen kanssa, ei sovelleta maakaasuasetusta, 

vaan kemikaalisäännöksiä. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2010a.) 

 

Maakaasuputkistot ja -laitteistot kuuluvat joissakin tapauksissa sekä painelaitesäännösten 

että maakaasusäännösten alaisuuteen. Tällöin rakennevaatimukset ja vaatimustenmukaisuu-

den osoittaminen tehdään painelaitesäädösten mukaisesti, kun taas käytössä ja käytönaikai-

sissa tarkastuksissa toimitaan maakaasusäännösten mukaisesti. (Turvallisuus- ja kemikaali-

virasto, 2010a.) 

 

Maakaasuputkistot jaetaan asetuksessa siirtoputkistoihin, jakeluputkistoihin sekä käyttöput-

kistoihin. Siirtoputkisto on putkisto, jossa maakaasua siirretään korkeapaineisena ja siihen 

kuuluvat paineenlisäysasemat, paineenvähennysasemat sekä venttiili- ja kaavinasemat. Ja-

keluputkistolla maakaasua jaetaan alennetussa paineessa alueelliseen kulutukseen. Käyttö-

putkessa maakaasua johdetaan käyttölaitteelle. Putkiston jaottelu ilmenee kuvasta 10. (Vna 

9.7.2009/551.) 
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Kuva 10. Maakaasuputkistojen jaottelu (Suomen Kaasuyhdistys ry, 2010, s. 24). 

 

9.1 Luvat 

Rakentamislupa vaaditaan siirtoputkistoille sekä jakeluputkistoille. Näistä poikkeuksena on 

siirtoputkiston tulohaara, joka ei vaadi rakentamislupaa. Käyttöputkisto vaatii rakentamislu-

van aina, jos polttoaineteho on vähintään 1,2 MW. Jos käyttöputkiston tehoraja on alle 1,2 

MW, sekä suurin sallittu käyttöpaine alle 0,5 bar tai putkiston nimellissuuruus enintään DN 

25, ei rakentamislupaa vaadita. Rakentamislupaa haetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

Tukesin kautta. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2010a.) 

 

Kohteet, joilta vaaditaan rakentamislupa, vaaditaan myös käyttölupa. Kun kyseessä on siir-

toputkisto, luvan myöntää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.  Muulloin luvan myöntää 

tarkastuslaitos. Käyttölupa myönnetään käyttöönottotarkastuksen perusteella. Kohteilta, 

joilta ei vaadita rakentamislupaa, asennusliike antaa kirjallisen todistuksen säännöstenmu-

kaisuudesta, jonka perusteella kohde voidaan ottaa käyttöön. (Turvallisuus- ja kemikaalivi-

rasto, 2010a.) 
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Jos putkistoon tehdään muutoksia, vaaditaan muutoksen laajuudesta riippuen joko muutos-

lupa tai muutosilmoitus. Muutosluvan vaativia muutostöitä ovat oleelliset putkiston tai käy-

tön muuttamiset sekä putkistoreittien oleelliset muuttamiset. Ilmoitusta vaativia muutoksia 

ovat pienet muutokset putkilinjoissa muun muassa hitsaustyöt, putkistoreittien pienet muu-

tokset sekä pienet putkiston tai käytön lisäykset. Tukes määrää tapauskohtaisesti käyttöön-

ottotarkastuksen. Normaaleissa käyttötoiminnoissa ei vaadita lupaa eikä ilmoitusta. Näihin 

katsotaan kuuluvaksi tavanomaiset korjaus- ja huoltotyöt, joissa putkiston rakennetta ja 

käyttötapaa ei muuteta.  (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2010a.) 

 

Kaikista muutos- ja korjaustöistä tulee liittää töitä koskevat asiakirjat valvontakirjaan. Mer-

kinnät töistä, jotka eivät vaadi lupaa tai ilmoitusta, tekee käytön valvoja valvontakirjaan. 

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2010a.) 

 

9.2 Asennus ja huolto 

Eri maakaasuputkistotyypeille on asetettu erilaisia vaatimuksia koskien asennusliikettä. Siir-

toputkistoa koskevat asennusliikkeen toimintaedellytykset ovat seuraavat: 

 Maakaasun siirtoputkiston rakentamista ja asentamista koskeva toimintajärjestelmä 

 Riittävät henkilöstöresurssit ja kalusto 

 Valmistusmenetelmien ja menetelmäkokeiden hyväksynnät 

 Maakaasuasetuksen mukainen nimetty vastuuhenkilö.  

(Vna 9.7.2009/551.) 

 

Teräksisillä jakeluputkistoilla vaatimukset ovat muuten samat kuin siirtoputkistoilla, paitsi 

että toimintajärjestelmän tulee koskea maakaasun jakeluputkiston rakentamista ja asenta-

mista. Valmistusmenetelmien ja menetelmäkokeiden hyväksyntää ei vaadita teräksisillä ja-

keluputkistoilla. (Vna 9.7.2009/551.) 

 

Muovisia kaasuputkistoja saa asentaa ainoastaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväk-

symä muovisten kaasuputkistojen asennusliike. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto antaa hy-

väksynnästä kirjallisen todistuksen toiminnanharjoittajalle. (Vna 9.7.2009/551.) 

 

Maakaasun käyttöputkistoja ja laitteita saa asentaa asennus- ja huoltoliike, jolla on Turval-

lisuus- ja kemikaaliviraston hyväksyntä kyseiseen toimintaan. Käyttöputkistoja saa asentaa 
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myös painelaitesäädösten mukaisesti pätevä asennusliike, mutta maakaasun käyttölaitteiden 

asentamiseen tarvitaan aina erityinen maakaasulupa. Ajantasainen lista hyväksytyistä kaa-

suasennusliikkeistä paikkakunnittain löytyy Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin inter-

net-sivuilta. Hyväksytyt asennusliikkeet jaetaan pätevyyksiin A, C ja P kuvan 11 mukaisesti. 

(Vna 9.7.2009/551.) 

 

 

Kuva 11. Kaasuasennusliikkeiden pätevyysluokat (Suomen Kaasuyhdistys ry, 2010, s. 30). 

 

Maakaasuputkistojen liitokset on toteutettava siten, ettei putken mekaaninen lujuus tai kor-

roosiosuojaus heikenny. Liitosten on oltava tiiviitä. Maanalaiset putkistot liitetään pääsään-

töisesti hitsaamalla. Hitsaus on suorittettava asianmukaisesti ja laadun tulee vastata yleisesti 

hyväksyttyä teknistä tasoa. Standardissa SFS-EN 12732:2013 on kuvattu kaasuputkistoille 

suositeltavat hitsiluokkavaatimukset painealueittain standardiin SFS-EN ISO 5817:2006 pe-

rustuen (SFS-EN 12732, 2013, s. 7; s. 55–57). Myös maanpäällisten kaasuputkien ja varus-

teiden liitokset toteutetaan pääsääntöisesti hitsausliitoksina tai kupariputkissa kovajuottaen. 

(Suomen Kaasuyhdistys ry, 2010, s. 41–42.) 

 

Hitsauksen hyväksyttävä laatu varmistetaan silmämääräisellä tarkastuksella sekä rikkovalla 

tai rikkomattomalla aineenkoetuksella. Standardissa SFS-EN 15001-1:2010 on kuvattu tau-

lukon 17 mukaisesti rikkomattoman aineenkoetuksen minimilaajuudet eri kaasuputkistojen 

painealueille. (SFS-EN 15001-1, 2010, s. 152.) 



68 

 

 

Taulukko 17. Kaasuputkistojen rikkomattoman aineenkoetuksen minimilaajuudet (SFS-EN 

15001-1:2010, s. 152). 

 

 

Maakaasuputkistojen asentamisen yhteydessä putkistoa tulee koekäyttää ja säätää. Näin var-

mistetaan laitteiston moitteeton toiminta koko sen tehoalueella. Asennusliike antaa kaikista 

maakaasuputkiston asennus- ja muutostöistä todistuksen työn teettäjälle. Todistuksen tulee 

sisältää vastuuhenkilön allekirjoitus. Todistus tulee yksilöidä koskemaan juuri kyseistä työtä 

esimerkiksi projektinumerolla, piirustusluettelolla tai sanallisella selvityksellä. (Turvalli-

suus- ja kemikaalivirasto, 2010a.) 

 

9.3 Tarkastukset 

Kohteille, jotka vaativat rakentamisluvan, tulee tehdä käyttöönottotarkastus ennen käyttöön-

ottoa. Rakentamisluvan alaisille kohteille tulee tehdä myös määräaikaistarkastus kahdeksan 
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vuoden välein. Kaikista tarkastuksista laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan toiminnanhar-

joittajalle. Tarkastuksia saa suorittaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymät tarkas-

tuslaitokset. (Vna 9.7.2009/551.) 

 

Käyttöönottotarkastuksessa tarkistetaan putkistojen sijoitus, rakenne sekä käyttövalmius. 

Käyttöönottotarkastuksessa suoritetaan painekoe vedellä, ilmalla tai inerttikaasulla. Siirto-

putkistojen ja jakeluputkistojen koepaine on vähintään 1,3 kertaa putkistojen suunnittelu-

paine ja käyttöputkistojen koepaine vähintään 1,43 kertaa suurin sallittu käyttöpaine. Peite-

tyillä putkistoilla koeaika on vähintään 24 tuntia ja peittämättömillä putkistoilla vähintään 

30 minuuttia.  (Suomen Kaasuyhdistys ry, 2010, s. 32.) 

 

Jakelu- ja käyttöputkistoille suoritetaan tiiveyskoe maakaasulla käyttöpaineessa ennen nii-

den käyttöönottoa. Tiiveyskokeessa käytetään sopivaa vuodonetsintäainetta tai kaasuvuo-

donilmaisinta. Kaikki putkistoon kuuluvat osat ja varusteet on oltava mukana tiiveysko-

keessa. (Suomen Kaasuyhdistys ry, 2010, s. 32–33.) 
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10 KANTAVAT TERÄSRAKENNEKOKOONPANOT 

 

 

Rakennustuoteasetus 305/2011/EC astui voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa 1.7.2013 ja tä-

ten korvasi rakennustuotedirektiivin. Rakennustuoteasetuksessa säädetään CE-merkintä pa-

kolliseksi markkinoille saatettaville rakennustuotteille, joille on olemassa harmonisoitu tuo-

testandardi ja kyseisen harmonisoidun standardin CE-merkintää koskeva siirtymäaika on 

päättynyt. Suurimmassa osassa EU maita CE-merkintä oli pakollinen jo rakennustuotedirek-

tiivin aikana, mutta Suomessa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja Irlannissa rakennustuotteiden 

CE-merkintä tuli pakolliseksi vasta asetuksen myötä. (Rakennusteollisuus RT ry, 2013, s. 

4.)  

 

Rakennustuotedirektiivin mukaisia harmonisoituja standardeja on yli 400 kappaletta. Seu-

raavassa on listattuna teräksiä käsitteleviä harmonisoituja standardeja: 

 SFS-EN 1090-1+A1:2012 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 1: Vaatimuk-

set rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin (siirtymä-

aika päättyy 1.7.2014) 

 SFS-EN 10025-1:2004 Rakenneteräkset 

 SFS-EN 10088-4:2009 Ruostumattomat teräkset, levytuotteet 

 SFS-EN 10088-5:2009 Ruostumattomat teräkset, profiilit 

 SFS-EN 10210-1:2006 Kuumamuovatut rakenneputket 

 SFS-EN 10219-1:2006 Kylmämuovatut rakenneputket 

 SFS-EN 14399-1:2005 Esijännitetyt ruuviliitokset 

 SFS-EN 15048-1:2007 Jännittämättömät ruuviliitokset 

 SFS-EN 13479:2005 Hitsausaineet.  

(Teknologiateollisuus ry, Teräsrakenneyhdistys ry ja Metsta ry, 2012, s. 7.) 

 

Tehdasvalmisteisten teräsrakennekokoonpanojen harmonisoitu standardi on SFS-EN 1090-

1+A1:2012, jonka siirtymäaika päättyy 1.7.2014. Standardin soveltamisalueeseen kuuluvat 

teräsrakenteiden kokoonpanot ja osakokoonpanot, kuten esimerkiksi pilarit, palkit, ristikot, 

jäykistämiseen käytettävät teräsosat ja niin edelleen. Standardi SFS-EN 1090-2+A1:2012 

puolestaan sisältää tekniset vaatimukset teräsrakenteille ja teräskokoonpanoille kattaen ko-
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nepajatoiminnan lisäksi työmaalla tapahtuvan toiminnan. Standardissa asetetaan vaatimuk-

set käytettäville tuotteille, konepajavalmistukselle, asennukselle, pintakäsittelylle, tolerans-

seille, tarkastukselle ja dokumentoinnille sekä henkilöpätevyyksille. Standardia SFS-EN 

1090-1+A1:2012 käytetään aina standardin SFS-EN 1090-2+A1:2012 kanssa. (Teknologia-

teollisuus ry, Teräsrakenneyhdistys ry ja Metsta ry, 2012, s. 2-3; s. 9-11.) 

 

SFS-EN 1090-2+A1:2012 standardia sovelletaan Eurokoodi 3:n (EN 1993) mukaisesti suun-

niteltujen teräsrakenteiden valmistukseen. Soveltamisalueeseen kuuluvat muun muassa ta-

lonrakentamisen teräsrakenteet, sillat, kulkusillat, portaat, kaiteet, konepedit, mastot, tornit, 

paineettomat säiliöt, siilot, putkilinjat, paalut ja nosturiradat. (Teknologiateollisuus ry, 

2014.) 

 

Standardin SFS-EN 1090-1+A1:2012 soveltamisalaan kuuluvien teräsrakennekokoonpano-

jen CE-merkintä tulee pakolliseksi 1.7.2014 alkaen. Teräsrakennekokoonpanoihin voidaan 

kuitenkin jo ennen tätä päivämäärää kiinnittää SFS-EN 1090-1+A1:2012 mukainen CE-mer-

kintä, jos valmistaja näin haluaa tai asiakas tätä edellyttää. (Teknologiateollisuus ry, Teräs-

rakenneyhdistys ry ja Metsta ry, 2012, s. 2-3; s. 1.) 

 

CE-merkinnässä valmistajan ilmoittamat tiedot jaetaan perustietoihin ja tuotetietoihin.  Pe-

rustietoja ovat: 

 Valmistajan tunniste ja osoite 

 Ilmoitetun laitoksen tunnusnumero 

 Merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa 

 Valmistajan sisäisen valvonnan varmennustodistuksen numero. 

Tuotetietoja ovat: 

 Viittaus sovellettuun standardiin 

 Tuotteen kuvaus 

 Toteutusluokka 

 Tiedot vaadittavista ominaisuuksista.  

(Teknologiateollisuus ry, Teräsrakenneyhdistys ry ja Metsta ry, 2012, s. 9.) 

 

Esimerkki Standardin SFS-EN 1090-1+A1:2012 mukaisesta CE-merkinnästä on kuvassa 12. 
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Kuva 12. Esimerkki standardin SFS-EN 1090-1+A1:2012 mukaisesta CE-merkinnästä 

(SFS-EN 1090-1 + A1, 2012, s. 56). 

 

10.1 Kantavien teräsrakennekokoonpanojen toteutusluokat 

Suunnittelijan on asetettava rakennustyökohtaisesti rakennustuotteelta vaadittavat ominai-

suudet ja luokat. CE-merkityn rakennustuotteen hankinnassa tulee varmistaa, että kyseinen 

rakennustuote täyttää rakennuskohteen määräykset. CE-merkintä ei yksistään takaa tuotteen 

soveltuvuutta käyttötarkoitukseen. (Teknologiateollisuus ry, Teräsrakenneyhdistys ry ja 

Metsta ry, 2012, s. 8.) 
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Valmistuksen vaativuustaso määräytyy toteutusluokan mukaan, joita on neljä kappaletta: 

EXC1, EXC2, EXC3 ja EXC4. Valmistuksen vaativuus kasvaa sitä suuremmaksi, mitä suu-

rempaan luokkaan päädytään. EXC2 on yleisin toteutusluokka. Suunnittelija voi määrittää 

yhden toteutusluokan koko rakennukselle tai osa-, kokoonpano- tai detaljikohtaisia toteutus-

luokkia. (Teknologiateollisuus ry, Teräsrakenneyhdistys ry ja Metsta ry, 2012, s. 8.) 

 

Toteutusluokka määrää muun muassa vaatimukset ja hyväksymiskriteerit hitsaustoimin-

noille. Standardi SFS-EN 1090-2 + A1:2012 vaatii standardin SFS-EN ISO 3834 noudatta-

mista, mutta se ei kuitenkaan velvoita sertifioimaan sitä. Standardi SFS-EN 1090-1 + 

A1:2012 tulee sertifioida yrityksessä. Hitsauksen laadunhallinta perustuu standardin SFS-

EN ISO 3834 vaatimuksiin seuraavasti: 

 EXC 1 toteutusluokalle SFS-EN ISO 3834-4:2006, ”Peruslaatuvaatimukset” 

 EXC 2 toteutusluokalle SFS-EN ISO 3834-3:2006, ”Vakiolaatuvaatimukset” 

 EXC 3 ja 4 toteutusluokille SFS-EN ISO 3834-2:2006, ”Kattavat laatuvaatimuk-

set”.  

(SFS-EN 1090-2 + A1, 2012, s. 40.) 

 

Luokissa EXC2, EXC3 ja EXC4 on muun muassa määritelty hitsauskoordinoijan pätevyys-

vaatimukset, hitsaajien ja hitsausoperaattorien pätevyysvaatimukset, hitsausohjeiden hyväk-

syntä ja NDT-tarkastusten laajuus. Myös materiaalin ainepaksuus ja lujuus vaikuttavat hit-

sauksen teknisiin vaatimuksiin. (SFS-EN 1090-2 + A1, 2012, s. 40 – 54.) 

 

Hitsauksen hyväksymiskriteerit pohjautuvat standardiin SFS-EN ISO 5817:2006. Standar-

din SFS-EN ISO 5817:2006 virhetyyppejä ”Jyrkkä liittyminen (505)” sekä ”Mikroliitosvirhe 

(401)” ei oteta huomioon. Hyväksymiskriteerit määräytyvät toteutusluokittain seuraavasti: 

 

 EXC1 hitsiluokka D 

 EXC2 hitsiluokka C (virhetyypeille reunahaava, pintapalon valuma, sytytysjälki ja 

avoin imuontelo sovelletaan hitsiluokka D:tä) 

 EXC3 hitsiluokka B 

 EXC4 hitsiluokka B+. 

(SFS-EN 1090-2 + A1, 2012, s. 54.) 
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Toteutusluokka EXC4:n hitsiluokka B+ on standardin SFS-EN 1090-2 + A1:2012 hitsi-

luokka, joka on standardin SFS-EN ISO 5817:2006 hitsiluokka B lisävaatimuksilla. (SFS-

EN 1090-2 + A1, 2012, s. 54.) 

 

10.2 CE-merkinnän kiinnittämisoikeus 

Standardin SFS-EN 1090-1+A1:2012 mukaisen CE-merkinnän saa kiinnittää vain valmis-

taja, jolla on ilmoitetun laitoksen myöntämä varmennustodistus ja valmistaja on laatinut 

tuotteelle suoritustasoilmoituksen. Ilmoitettu laitos suorittaa määrävälein tarkastuksia tode-

takseen valmistajan toiminnan täyttävän standardin vaatimukset. Varmennustodistuksen 

saaminen edellyttää, että ilmoitettu laitos toteaa yrityksen toiminnan täyttävän standardien 

SFS-EN 1090-1+A1:2012 ja SFS-EN 1090-2+A1:2012 vaatimukset sekä yritys on laatinut 

SFS-EN 1090-1+A1:2012 mukaisen kirjallisen kuvauksen tehtaan sisäisestä laadunvalvon-

nasta (FPC=Factory production Control). Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toimii rakennus-

tuotteiden markkinavalvontaviranomaisena. (Teknologiateollisuus ry, Teräsrakenneyhdistys 

ry ja Metsta ry, 2012, s. 4, s. 8.) 

 

Tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi vaadittavat tehtävät jakautuvat standardin 

SFS-EN 1090-1+A1:2012 mukaisilla rakennustuotteilla valmistajan tehtäviin ja ilmoitetun 

laitoksen tehtäviin. (Teknologiateollisuus ry, Teräsrakenneyhdistys ry ja Metsta ry, 2012, s. 

10.) 

 

Valmistajan tehtäviä ovat: 

 Alkutestaus 

 Tehtaan sisäinen laadunvalvonta laaditun kirjallisen FPC-kuvauksen mukaisesti 

 Tehtaalta otettujen näytteiden testaus. 

Ilmoitetun laitoksen tehtäviä ovat: 

 Tehtaan ja sisäisen laadunvalvonnan (FPC) alkutarkastus 

 Määrävälein tehtävät tarkastukset tuotantolaitokseen, joissa valvotaan ja arvioidaan 

FPC:n toimintaa.  

(Teknologiateollisuus ry, Teräsrakenneyhdistys ry ja Metsta ry, 2012, s. 10.) 
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11 UPM KAUKAAN TEHTAIDEN OHJEISTUS HITSAUSTÖIDEN SUORITTA-

MISESTA JA TOIMINTAOHJEET PAINELAITTEISTA, MAAKAASULAIT-

TEISTA, KEMIKAALILAITTEISTA JA KANTAVISTA TERÄSRAKEN-

TEISTA 

 

 

Työssä luotiin yleisohje hitsauksesta UPM Kaukaan tehtaalle. Työssä luotiin lisäksi UPM 

Kaukaan viranomaisohjeet koskien painelaitteita, maakaasulaitteita sekä kemikaaliputkis-

toja ja –säiliöitä. Kantavat teräsrakenteet on ohjeistettu hitsauksen yleisohjeessa. Viranomai-

sohjeissa on käsitelty laitteen ja rakenteen omistajaa koskevia velvoitteita muun muassa 

määräaikaistarkastuksista, asennus-, korjaus- ja muutostöistä ja dokumentoinnista. 

 

11.1 Yleisohje hitsaustöiden suorittamisesta UPM Kaukaan tehtailla 

UPM Kaukaan tehtaan yleisohje hitsauksesta luotiin siten, että se on voimassa jokaisessa 

hitsaustapahtumassa. Se pätee siis korjaushitsauksiin, uusiin teräsrakennetöihin, putkistohit-

sauksiin, kemikaalisäiliöiden hitsauksiin ja niin edelleen. Ohjetta voidaan käyttää sopimus-

liitteenä hitsaustöiden tilauksissa. 

 

Ohjeessa on käsitelty lyhyesti kemikaaliputkistoihin ja –säiliöihin, painelaitteisiin, maakaa-

sulaitteisiin sekä kantaviin teräsrakenteisiin liittyvä lainsäädäntö ja noudatettavat standardit. 

Lisäksi ohjeessa on linjattu säännöt hitsausohjeista, hitsausolosuhteista, hitsauslaitteista, me-

netelmäkokeista, hitsausmenetelmistä, hitsausaineista, suojakaasuista, railon valmistuk-

sesta, hitsauksen suorituksesta, materiaaleista, maadoituksesta, hitsauksen laatuvaatimuk-

sista, tarkastuksesta ja testauksesta, hitsien korjauksesta, pintakäsittelyistä, lämpökäsitte-

lyistä ja dokumenttien tallennuksesta ja säilytyksestä.  

 

Ohjeessa on linjattu hitsauksen minimilaatuvaatimukset standardeihin perustuen ja toimen-

piteet ja vastuut, jos hitsi ei täytä asetettuja laatuvaatimuksia. Ohjeen tarkoituksena on tuoda 

vaatimuksille selvät raja-arvot ja selkeyttää asioita niin ostajan kuin toimittajankin kannalta.  

 

Hitsausohje on tämän työn liitteenä VIII. 
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11.2 Hitsaustöiden suunnittelu 

Hitsaustöiden suorittaminen vaatii tarkkaa suunnittelua, jotta hitsauksessa päästään hyvään 

laatuun. Ennen hitsauksen aloittamista tulee tietää muun muassa hitsattava materiaali ja koh-

teen erityispiirteet. Tästä syystä myös hitsaustyön toimittajan tulee tutustua hitsattavaan koh-

teeseen jo hyvissä ajoin ennen varsinaista hitsaustyötä. Kun työt suunnitellaan yhdessä toi-

mittajan kanssa, on toimittajan mahdollista valmistaa myös asianmukaiset esivalmisteet jo 

ennakkoon ennen hitsaustyön aloittamista. Hitsaustyöt sijoittuvat usein seisokkiin, jolloin 

töiden suorittamiseen käytettävä aika on rajoitettu. Kun työt on suunniteltu ennakkoon ja 

esivalmisteet ovat valmistettu asianmukaisesti, päästään hitsaustyö aloittamaan heti seisokin 

alettua. 

 

Korjaushitsauskohteissa on hyvä käyttää apuna hitsaustyötä suunniteltaessa myös NDT-me-

netelmiä. Tällöin pystytään kartoittamaan vian laajuus paremmin esimerkiksi kartoittamalla 

materiaalin paksuus suuremmalta alueelta.  

 

NDT-tarkastuksia suoritetaan muun muassa kuorimon alueella ultraääni- ja tunkeumaneste-

tarkastuksin kuorimoiden osastoseisokeissa. Tarkastuksissa kartoitetaan muun muassa ruu-

vikuljettimien pohjan paksuutta sekä kuorimarummun säröjä. Tarkastusten perusteella osa-

taan valmistautua paremmin vuosihuoltoseisokkia varten.  

 

11.3 Toimintaohje painelaitteista 

UPM Kaukaan toimintaohje painelaitteista luotiin huomioiden käyttäjää ja omistajaa koske-

vat painelaitedirektiiviin pohjautuvat velvoitteet. Ohjeessa on käsitelty painelaitteisiin liit-

tyvä lainsäädäntö, suunnittelu, valmistus, vaatimustenmukaisuuden arviointi, CE-merkintä, 

tarkastuslaitokset, sijoitussuunnitelman tarkastus, rekisteröinti, käytön valvojaa koskevat 

velvoitteet, käytönaikaiset määräaikaistarkastukset, painelaitekirja ja dokumentointi, asen-

nus-, korjaus ja muutostyöt, ilmoitusvelvollisuus sekä vastuut koskien omistajaa, valmista-

jaa ja haltijaa. 

 

11.4 Toimintaohje maakaasulaitteista 

UPM Kaukaan toimintaohje maakaasulaitteista luotiin huomioiden käyttäjää ja omistajaa 

koskeva maakaasulainsäädäntö. Toimintaohjeessa on kuvattu maakaasulaitteisiin liittyvä 
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lainsäädäntö, lupamenettely, rakentamislupa, käyttölupa, muutosluvat ja ilmoitukset, asen-

nus ja huoltotoiminta, tarkastus ja käyttöönotto, määräaikaistarkastukset, valvontakirja ja 

raportointi lakisääteisistä määräaikaistarkastuksista, käytön valvojat ja käytön valvojien teh-

tävät, toimenpiteet vahinko- ja vaaratilanteissa sekä käytöstä poistaminen.  

 

11.5 Toimintaohjeet kemikaalilaitteista 

UPM Kaukaan toimintaohje kemikaalilaitteista luotiin huomioiden käyttäjää ja omistajaa 

koskeva kemikaalilainsäädäntö. Ohjeessa on kuvattu kemikaalien käyttöä koskevat velvoit-

teet sekä kemikaalisäiliöihin ja – putkistoihin liittyvä lainsäädäntö.  

 

Ohjeessa on kuvattu kemikaalilainsäädäntö, sisäinen pelastussuunnitelma, käytönvalvojan 

tehtävät, toimintaperiaateasiakirja, lupa- ja ilmoitusmenettely, määräaikaistarkastukset, on-

nettomuuksista ilmoittaminen ja vaaralliset kemikaalit. 

 

Kemikaalisäiliöihin liittyen ohjeessa on ohjeistettu rakennesuunnitelma, rakennetarkastus, 

säiliön rakenneaineet, hitsaus, korjaus- ja muutostyöt, säiliökirja ja dokumentointi sekä ke-

mikaalisäiliöiden kunnossapitosuunnitelma. 

 

Kemikaaliputkistojen osalta ohjeessa on kuvattu kemikaaliputkistoihin liittyvä CE-merkintä 

ja vaatimustenmukaisuusvakuutus, putkistojen korjaus- ja muutostyöt, putkistojen sijoitus, 

putkistomerkinnät, putkistojen kunnossapito, painekoe, NDT-tarkastukset, käyttöönottotar-

kastus sekä kemikaaliputkistojen dokumentointi.  

 

11.6 Toimintaohjeet kantavista teräsrakenteista 

Kantavat teräsrakenteet on huomioitu tässä työssä luodussa yleisohjeessa hitsaustöiden suo-

rittamisesta UPM Kaukaan tehtailla. Tulevaisuudessa myös kantavista teräsrakenteista on 

luotava oma ohjeistuksensa, jossa tulee ottaa huomioon ainakin CE-merkinnän soveltamis-

alueet, vaatimukset koskien kantavien teräsrakenteiden valmistajaa sekä toteutusluokat, to-

teutusluokkien määräytyminen ja toteutusluokkien vaikutus valmistuksen teknisiin vaati-

muksiin.  
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12 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Kaukaalla ja myös monessa muussa UPM Suomen tehdasintegraatissa hitsauksen kulttuuri 

on muuttunut omasta tekemisestä ostotoiminnaksi. Samalla vaatimukset hitsauksen suorit-

tamisesta ovat lisääntyneet jatkuvasti ja tulevat lisääntymään myös tulevaisuudessa. Tästä 

johtuen lainsäädännön ja määräysten ylläpitäminen vaatii jatkuvaa seurantaa.  

 

Hitsauksen laatuun on panostettava myös perinteisten teräsrakennetöiden tilauksissa, vaikka 

niihin ei liittyisikään mitään lakivelvotteita. On ymmärrettävä, että työtä ei tehdä viran-

omaista varten, vaan omaa itseään varten. Hitsauksen laatuun panostamalle käyttövarmuutta 

ja turvallisuutta voidaan parantaa monissa kohteissa merkittävästi. Laatuvaatimusten on pe-

rustuttava standardeihin, jolloin pelisäännöt ovat yhteiset tilaajalle ja toimittajalle, myös 

NDT-tarkastusten kannalta. 

 

Lainsäädäntö lisääntyy kovaa vauhtia myös omistajaa koskevissa velvoitteissa. Tästä on hy-

vänä esimerkkinä pakollisiksi tulleet kemikaaliputkistojen määräaikaistarkastukset ja huol-

tosuunnitelmat. Jotta omistajaa koskevat velvoitteet täytetään, myös tähän liittyvää lainsää-

däntöä on seurattava säännöllisesti. 

 

Ohjeistusta on pidettävä yllä myös jatkossa. Kaikki tässä työssä luodut ohjeet ja yleisesti 

kaikki ohjeistus, joka on yleistä ja standardeihin ja lakiin perustuvaa, tulisi toteuttaa jatkossa 

UPM:n Suomi-tasolla.  

 

Tulevaisuudessa on syytä miettiä UPM:n omien pätevöitettyjen hitsaajien tarpeellisuus. Esi-

merkiksi vuorolaitosmiehet voisivat olla pätevöitettyjä ja heillä olisi valmiudet suorittaa pai-

nelaitehitsauksia. Tämä toisi huomattavasti hyötyä ja joustavuutta esimerkiksi paineenalais-

ten putkistojen ja kemikaaliputkistojen hätäkorjauksiin, joita joudutaan toisinaan suoritta-

maan öisin ja juhlapyhien aikaan. Samalla kaikki pätevöitetyt hitsaajat voisivat olla koulu-

tettuja suorittamaan esimerkiksi tunkeumanestetarkastuksia omille hitseille. Näin saataisiin 

suoritettua omaa laadunvalvontaa ja saataisiin omalle hitsaustyölle myös varmuutta. 
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Jos UPM:n omia pätevöitettyjä hitsaajia on vain tietyillä tehdaspaikkakunnilla, tulisi heidän 

osaamisensa hyödyntää mahdollisimman laajasti. Omien pätevöitettyjen hitsaajien ammat-

titaitoa tulisi hyödyntää esimerkiksi tehtaiden suuremmissa vuosihuoltoseisokeissa siten, 

että hitsaajat olisivat myös muiden tehtaiden käytettävissä vuosihuoltoseisokeissa. Tällöin 

hitsaajien hitsauskohteet ja työt tulisi olla suunniteltuna huolellisesti jo hyvissä ajoin ennen 

seisokkia. 

 

UPM:llä tulisi olla nimetty henkilö, joka vastaa esimerkiksi UPM Suomi-tasolla hitsauksen 

koordinoinnista. Hänen tehtäviinsä voisivat kuulua esimerkiksi mahdollisten omien pätevöi-

tettyjen hitsaajien pätevyyksien ylläpitäminen, toimittajien hitsausohjeiden hyväksyminen, 

toimittajien aditointi ja valinta, UPM Suomi-tason hitsausstandardien ja hitsausohjeiden yl-

läpitäminen, lakien seuraaminen ja tähän liittyvän ohjeistuksen ylläpitäminen ja tiedottami-

nen tehtaille, materiaaliasiantuntijan tehtävät ja niin edelleen. 
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13 YHTEENVETO 

 

 

Diplomityön tavoitteena oli luoda ohjeistukset lakisääteisiin hitsaustöihin liittyen. Työn ai-

healueeseen sisältyi suuri määrä lähdemateriaalia esimerkiksi asetusten, säädösten ja stan-

dardien pohjalta.  

 

Työn aikana ilmeni useita kohteita, joilla voidaan vaikuttaa hitsauksen laadunhallintaan. Osa 

havainnoista on suuria muutoksia, osa puolestaan pienempiä. Hitsauksen kulttuuri vaatii jo-

katapauksessa muutosta UPM Kaukaan tehtaalla, jotta vaadittuihin laatuvaatimuksiin pääs-

tään.  

 

Diplomityön lopputuloksena syntyneitä ohjeita aletaan kouluttaa tehtaalla käytäntöön. Tule-

vaisuudessa vastaava ohjeistus tulisi toteuttaa UPM Suomi-tasolla jokaiselle tehtaalle yhte-

nevänä.  

 

Nykypäivän maailmassa lakisääteet hitsauksen alalla lisääntyvät jatkuvasti ja toiminnasta 

tulee yhä säädellympää. Myös hitsaustyön tilaajan tulee olla perillä muutoksista. Tämä vaatii 

jatkuvaa seurantaa, ohjeistusta ja tiedottamista, jotta jatkossa asiat saadaan hoidettua oikein 

ja lakien mukaisesti. 
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Liite I, 1 

Kysymyslista hitsaustöiden suorittamisesta UPM:n tehtailla 

 

1 Hitsauskoordinoija 

 

1.1 Kuka hoitaa tehtaan hitsauskoordinoijan tehtäviä?  

 

1.2 Mitä näihin tehtäviin kuuluu tehtaalla? 

 

1.3 Onko hitsauskoordinoijalla pätevyydet (IWE, IWT, IWS..)? Jos on, niin 

mikä pätevyys? 

 

2 Hitsaajien pätevyydet 

 

2.1 Onko omia pätevöitettyjä hitsaajia?  

 

2.2 Kuinka paljon omia pätevöitettyjä hitsaajia on? 

 

2.3 Mitä pätevyyksiä pidetään yllä?  

 

2.4 Minkälaisia hitsaustöitä omat pätevöitetyt hitsaajat tekevät? 

 

3 NDT-tarkastukset 

 

3.1 Suorittavatko omat työntekijät NDT-tarkastuksia? 

 

3.2 Ketkä omasta henkilöstöstä tekevät NDT-tarkastuksia (nimet)? 

 

3.3 Onko henkilöstöä koulutettu tarkastusten tekemiseen?  

 

3.4 Kuinka monta koulutuksen saanutta henkilöä on? 

 

3.5 Mitä NDT-menetelmiä käytetään?  
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3.6 Minkälaisissa kohteissa ja millä laajuudella NDT-tarkastuksia toteutetaan?  

 

3.7 Mitkä ovat kokemukset tästä toiminnasta?  

 

3.8 Suoritetaanko usein hajoaville hitseille ”kunnonvalvontaa” esimerkiksi 

NDT menetelmin? 

 

3.9 Onko tarkastuspöytäkirjamalleja olemassa  NDT-tarkastuksille? 

 

3.10 Tarkastuspöytäkirjamallien tarkat sijaintitiedot? 

 

4 Hitsausohjeet (WPS) 

 

4.1 Onko tehtaalla omia hitsausohjeita (WPS)?  

 

4.2 Kuinka paljon omia hitsausohjeita on (jonkinlainen arvio lukumäärästä)?  

 

4.3 Minkälaisille kohteille on laadittua hitsausohjeet?  

 

4.4 Minne hitsausohjeet arkistoidaan?  

 

4.5 Onko hitsausohjeet löydettävistä SAPista esimerkiksi toimintopaikan alta? 

  

4.6 Tarkat sijaintitiedot hitsausohjeille? 

 

5 Yleiset hitsaustyöt 

 

5.1 Missä asioissa parantamisen varaa? Omat kommentit suorittamisen tasosta 

 

5.2 Kuinka yleiset hitsaustyöt suunnitellaan?  
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5.3 Miten tarjouskyselyt suoritetaan yleisistä hitsaustöistä?  

 

5.4 Suoritetaanko myös tarkastuksista tarjouskyselyt?  

 

5.5 Onko hitsauksen laadulle minimivaatimusta, esimerkiksi hitsiluokka C? 

 

5.6 Mitä hitsiluokkia sovelletaan millekkin kohteille? Esimerkit 

 

6 Lakisääteiset hitsaustyöt (painelaitteet, kemikaalilain alaiset laitteet, maakaasulait-

teet, teräsrakenteet,…) 

 

6.1 Onko tilausohjeita lakisääteisten korjaustöiden tilaamisesta?  

 

6.2 Tilausohjeiden tarkat sijaintitiedot 

 

6.3 Miten korjaushitsaustöiden tilaaminen hoidetaan käytännössä lakisääteisille 

hitsauskohteille? 

 

6.4 Mitkä ovat eri henkilöiden vastuualueet korjaushitsaustöiden tilaamisessa ja 

suunnittelussa lakisääteisille hitsauskohteille? 

 

6.5 Käytönvalvojien rooli lakisääteisten hitsauskohteiden korjaushitsaustöissä? 

 

6.6 Miten ”hätäkorjaukset” esimerkiksi viikonloppuna tai yöllä hoidetaan laki-

sääteisten korjaustöiden osalta?  

 

6.7 Miten varmistutaan, että asiat hoidetaan oikein ja tarvittavat dokumentit 

saadaan lakisääteisissä ”hätäkorjauksissa”? 

 

6.8 Onko yleisiä malleja/ohjeita lakisääteisten hitsaustöiden raportoinnista?  
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6.9 Lakisääteisten hitsaustöiden raporttien tarkat sijaintitiedot? 

 

6.10 Onko määräaikaistarkastusten pohjalta luotu seurantaa esimerkiksi seinä-

mien kulumisista, särön kasvusta jne? 

 

7 SFS-EN ISO 1090 kantavat teräsrakenteet 

 

7.1 Miten tehtaalla on varauduttu? 

 

7.2 Tietotaso siitä mitä koskee, milloin koskee ja mitä toimenpiteitä vaatii? 
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Kemikaaliasetuksen vaarallisten kemikaalien vaarallisuusryhmät painelaiteasetuksessa 

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2013a, s. 8.) 

 

Kemikaaliasetuksen 

(675/1993) mukainen 

kemikaalin luokitus 

Painelaiteasetuksen 

vaarallisuusryhmä 

Varoitusmerkintä R-lauseke 

Räjähtävä 1 E R2, R3 

Erittäin helposti syttyvä 1 F+ R12 

Helposti syttyvä 1 F R11, R17 

Syttyvä (jos korkein sal-

littu lämpötila suurempi 

kuin leimahduspiste) 

1 - R10 

Erittäin myrkyllinen 1 T+ R26, R27, R28 

Myrkyllinen 1 T R23, R24, R25 

Hapettava 1 O R7, R8, R9 

Syttyvä (jos korkein sal-

littu lämpötila enintään 

leimahduspiste) 

2 - R10 

Syövyttävä 2 C R35, R34 

Ärsyttävä 2 Xi R38, R36, R41, 

R37 

Herkistävä 2 Xn R42, R43 

Ympäristölle vaarallinen 2 N R50, R51, R52, 

R53 

Karsinogeeni 2 T tai Xn R40, R45, R49 
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Putkistojen painelaiteluokkien luokituskuvat KTMp 938/1999 mukaisesti 

 

 

KTMp Kuva 6. Putkistot, joissa on ryhmän 1 kaasusisältö 

 

 

KTMp Kuva 7. Putkistot, joissa on ryhmän 2 kaasusisältö 
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KTMp Kuva 8. Putkistot, joissa on ryhmän 1 nestesisältö 

 

 

KTMp Kuva 9. Putkistot, joissa on ryhmän 2 nestesisältö 
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Voimassa olevat vaarallisten kemikaalien säiliöitä koskevat standardit, päivitetty 11.4.2013 

SFS 2679 Maanpäällinen teräksinen palavien nesteiden säiliö. Perustus 

SFS-EN 14015 Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettä-

vän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suora-

seinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen, maanpäällinen, hitsattu metalli-

säiliö 

SFS-EN 12285-1 Tehdasvalmisteiset metallisäiliöt. osa 1: Maanalaiset, sylinterimäi-

set, makaavat yksi- ja kaksoisvaippasäiliöt palaville ja palamatto-

mille vesiä pilaaville nesteille 

SFS-EN 12285-2 Tehdasvalmisteiset metallisäiliöt. osa 2: Maanpäälliset, sylinterimäi-

set, makaavat yksi- ja kaksoisvaippasäiliöt palaville ja palamatto-

mille vesiä pilaaville nesteille 

SFS 2734 Palavien nesteiden varastointi ja käsittely. Teräksinen maanpäällinen 

lieriömäinen pystysäiliö 

SFS 2735 Palavien nesteiden varastointi ja käsittely. Teräksinen maanpäällinen 

suorakulmainen säiliö 

SFS 3354 Maanpäällinen, teräksinen palavien nesteiden ympyräpohjainen ja 

suoraseinäinen säiliö. Asennus- ja tarkastusohjeet. 

SFS 3915 LM-säiliöt. Polttoöljyn varastosäiliöt sisätiloissa. Rakenne ja yleiset 

ominaisuudet 

SFS 3916 LM-säiliöt. Polttoöljyn varastosäiliöt sisätiloissa. Laatuvaatimukset 

SFS-EN 976-1 Maanalaiset lasikuituvahvisteiset muovisäiliöt (GRP). Lieriömäiset 

vaaka säiliöt nestemäisten öljypohjaisten polttoaineiden paineetto-

maan säilyttämiseen. Osa 1: Vaatimukset ja koemenetelmät yksisei-

nämäisille säiliöille 

SFS-EN 976-2 Maanalaiset lasikuituvahvisteiset muovisäiliöt (GRP). Lieriömäiset 

vaaka säiliöt nestemäisten öljypohjaisten polttoaineiden paineetto-

maan säilyttämiseen. Osa 2: Kuljetus, käsittely, varastointi ja asen-

nus yksiseinämäisille säiliöille 
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SFS-EN 977 Maanalaiset lasikuituvahvisteiset muovisäiliöt (GRP). Menetelmä 

toispuolisesta altistamisesta nestemäisille aineille 

SFS-EN 978 Maanalaiset lasikuituvahvisteiset muovisäiliöt (GRP). Alfa ja beta 

tekijöiden määrittäminen 

SFS-EN 13341 Kestomuoviset staattiset maanpäälliset varastosäiliöt lämmitysöl-

jyille, kerosiinille ja dieselpolttoaineille. Puhallus- ja rotaatiovaletut 

polyeteenisäiliöt sekä anionipolymeroidut polyamidi 6:sta valmiste-

tut säiliöt. Vaatimukset ja koemenetelmät 

SFS-EN 13575 Kestomuoviset puhallus- tai rotaatiovaletut polyeteenisäiliöt. Säiliöt 

tarkoitettu maanpäälliseen kemikaalien säilyttämiseen. Vaatimukset 

ja koemenetelmät 

SFS-EN 13121-1 Maanpäälliset LM-säiliöt. Osa 1: Raaka-aineet. Hyväksymisehdot ja 

käyttöolosuhteet 

SFS-EN 13121-2 Maanpäälliset LM-säiliöt. Osa 2: Komposiittimateriaalit. Kemialli-

nen kestävyys 

SFS-EN 13121-3 Lujitemuoviset säiliöt maanpäälliseen käyttöön. Osa 3: Suunnittelu 

ja valmistus  

SFS-EN 13121-4 GRP tanks and vessels for use above ground – Part 4: Delivery, in-

stallation and maintenance 

SFS-EN 12573-1 Welded static non-pressurized thermoplastic tanks. part 1: General 

principles 

SFS-EN 12573-2 Welded static non-pressurized thermoplastic tanks. part 2: Calcula-

tion of vertical cylindrical tanks 

SFS-EN 12573-3 Welded static non-pressurized thermoplastic tanks. part 3: Design 

and calculation for single skin rectangular tanks 

SFS-EN 12573-4 Welded static non-pressurized thermoplastic tanks. part 4: Design 

and calculation of flanged joints 

SFS-EN 13280 Specification for glassfibre reinforced cisterns of one piece and sec-

tional construction, for the storage, above ground, of cold water 

 

 



 
 

 

Liite V 

 

Kemikaalisäiliön säiliökirjan sisältö 

1. Valmistajan vakuutus siitä, että säiliö on rakennettu ja tarkastettu säädösten mukaisesti 

2. Säiliön rakennesuunnitelma piirustuksineen 

3. Säiliön rakentamisasiakirjat: 

3.1. Ainestodistukset 

3.2. Reuna- ja pohjalevyjen sulatusnumerokartta 

3.3. Hitsausohjeet ja hitsauskartta 

3.4. Luettelo hitsaajista ja heidän pätevyyksistään 

3.5. Hitsauslisäaineselvitykset 

3.6 Selvitykset lämpökäsittelyistä 

4. Säiliön tarkastusasiakirjat: 

4.1 Tarkastustodistus 

4.2 Pöytäkirjat ainetta rikkomattomista tarkastuksista kaavioineen 

4.3 Pohjan ja katon tiiviystarkastuspöytäkirjat 

4.4 Vesitäytön pöytäkirja 

4.5. Vaipan yhteiden vahvistuslevyjen tiiviystarkastuspöytäkirjat 

4.6. Sisäpuolisen paineenalaisen putkiston painekoepöytäkirja 

5. Perustusasiakirjat: 

5.1. Piirustukset 

5.2. Asiantuntijan lausunnot 

6. Säiliön huolto- sekä sisä- ja ulkopuolinen tarkastussuunnitelma sekä pöytäkirjat tehdyistä tarkastuksista 

havaintoineen. 

7. Tehdyt korjaustoimet ja mahdolliset rakenteen muutokset. 
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Eräiden kemikaalien vaikutus yleisimpiin rakenneaineisiin 
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Liite VII, 1 

 

Voimassa olevat maakaasuputkistoja koskevat standardit, päivitetty 25.03.2013 

 

SFS-EN 1473:en Nesteytetyn maakaasun laitteistot ja asennukset. Maalla olevien 

laitteistojen suunnittelu 

SFS 2897 Maakaasuputkisto. Painekoe 

SFS 5717 Maakaasun siirtoputkiston sijoittaminen suurjännitejohdon tai 

kytkinlaitoksen läheisyyteen 

SFS-EN 1555-1 Muoviputkijärjestelmät kaasumaisten polttoaineiden jakeluun. 

Polyeteeni (PE). Osa 1: Yleistä 

SFS-EN 1555-2 Muoviputkijärjestelmät kaasumaisten polttoaineiden jakeluun. 

Polyeteeni (PE). Osa 2: Putket 

SFS-EN 1555-3:en Plastic piping for the supply of gaseous fuels – Polyethylene 

(PE) – Part 3: Fitting 

SFS-EN 1555-4:en Plastic piping for the supply of gaseous fuels – Polyethylene 

(PE) – Part 4: Valves 

SFS-EN 1555-5:en Plastic piping for the supply of gaseous fuels – Polyethylene 

(PE) – Part 5: Fitness for purpose of the system 

SFS-EN 1594 Kaasuputkistot. Maksimikäyttöpaine yli 16 bar. Toiminnalliset 

vaatimukset 

SFS-EN 1775 kaasuputkistot rakennuksiin. Maksimikäyttöpaine enintään 5 

bar. Toiminnalliset suositukset 

SFS-EN 12007-1 Kaasuputkistot. Maksimikäyttöpaine enintään 16 bar. Osa 1: 

Yleiset toiminnalliset suositukset 

SFS-EN 12007-2 Kaasuputkistot. Maksimikäyttöpaine enintään 16 bar. Osa 2: 

Toiminnalliset suositukset polyeteenille (maksimikäyttöpaine 

enintään 10 bar) 

SFS-EN 12007-3 Kaasuputkistot. Maksimikäyttöpaine enintään 16 bar. Osa 3: 

Toiminnalliset suositukset teräkselle 

SFS-EN 12007-4 Kaasuputkistot. Maksimikäyttöpaine enintään 16 bar. Osa 4: 

Toiminnalliset suositukset putkiston uusimiselle 
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SFS-EN 12186 Kaasuputkistot. Siirto- ja jakeluputkistojen paineenvähennys-

asemat. Toiminnalliset vaatimukset 

SFS-EN 12186/A1:en Kaasuputkistot. Siirto- ja jakeluputkistojen paineenvähennys-

asemat. Toiminnalliset vaatimukset 

SFS-EN 12279 Kaasuputkistot. Paineenvähennyslaitteistot taloliittymissä. Toi-

minnalliset vaatimukset 

SFS-EN 12279/A1:en Kaasuputkistot. Paineenvähennyslaitteistot taloliittymissä. Toi-

minnalliset vaatimukset 

SFS-EN 12327 Kaasuputkistot. Painekoe, käyttöönotto ja käytöstä poistaminen. 

Toiminnalliset vaatimukset 

SFS-EN 12583 Kaasuputkistot. Kompressoriasemat. Toiminnalliset vaatimukset 

SFS-EN 12732 Kaasuputkistot. Teräsputkiston hitsaus. Toiminnalliset vaati-

mukset 

SFS-EN 15001-1 Kaasuputkistot. Kaasun käyttöputkistot teollisuudessa, käyttö-

paineen ollessa yli 0,5 bar sekä teollisuudessa ja muualla käyttö-

paineen ollessa yli 5 bar. osa 1: Yksityiskohtaiset toiminnalliset 

vaatimukset suunnittelulle, materiaaleille, rakentamiselle ja tes-

taukselle. 

SFS-EN 15001-2 Kaasuputkistot. Kaasun käyttöputkistot teollisuudessa, käyttö-

paineen ollessa yli 0,5 bar sekä teollisuudessa ja muualla käyttö-

paineen ollessa yli 5 bar. osa 2: Yksityiskohtaiset toiminnalliset 

vaatimukset käyttöönotolle, käytölle ja kunnossapidolle 
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TULOSTETTUNA TÄMÄ ASIAKIRJA EI PÄIVITY (Tulostuspäivämäärä:  13/05/2014) 

HITSAUS 

 

 1 Yleistä 

 

Tässä dokumentissa kuvataan UPM Kaukaan tehtaalla tapahtuvaa hitsausta koskevat yleisohjeet. 

TOIMITTAJA on vastuussa kaikesta tilaukseen liittyvästä hitsauksestaan. TOIMITTAJA sitoutuu 

noudattamaan tässä liitteessä ja sen alaliitteissä esitettyjä ohjeita ja standardeja. Teknisten ratkai-

sujen tulee perustua edellä mainittujen lisäksi ensisijaisesti yleisiin standardeihin (SFS, EN, ISO, 

DIN jne.), vaikka tässä ohjeessa ei niihin olisi erikseen viitattukaan. Kaikkien teknisten ratkaisujen 

osalta tulee noudattaa Suomen lakia ja asetuksia. 

 

Painelaitteiden ja niihin liittyvien putkistojen, kemikaalimääräysten alaisten säiliöiden ja putkisto-

jen, maakaasuputkistojen ja – laitteiden, kantavien teräsrakennekokoonpanojen sekä kohteiden, 

joissa hitsiluokkavaatimuksena on B tai B+, tulee TOIMITTAJAN noudattaa standardia SFS-EN 

ISO 3834-2 tai TOIMITTAJALLA tulee olla auditoitu painelaitteiden valmistukseen liittyvä ilmoi-

tetun laitoksen tekemä arviointi. Em. määräys koskee myös tapauksia, missä hitsi joutuu väsyttä-

ville kuormituksille, hitsin pettäminen aiheuttaa turvallisuusriskin tai mikäli TILAAJA niin vaatii. 

 

Painelaitteiden hankinnassa tulee noudattaa painelaitedirektiiviä 97/23/EY ja sen noudattamiseksi 

annettua painelaitelakia 869/1999 sekä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä painelaitteista 

938/1999. 

 

Kaikki kemikaaliputkistot tulee olla suunniteltu ja valmistettu vähintään painelaitelain (869/1999) 

nojalla annetuissa säännöksissä säädetyn painelaitteiden luokan I vaatimustasoa vastaavasti. 

(856/2012, 47 §). Kemikaaliputkistot tulee suunnitella ja valmistaa standardin SFS-EN 13480 mu-

kaisesti. 

 

Maakaasun käyttöputkiston ja siihen liitettyjen kaasulaitteiden asentamista saa suorittaa Turvalli-

suus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymä asennus- ja huoltoliike (hyväksytty liike). Muovisia 

maakaasuputkistoja (jakeluputkistot) saa asentaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväk-

symä muovisten kaasuputkistojen asennusliike. Hyväksytty liike vastaa siitä, että sen tekemä asen-

nus tai huolto täyttää tehtyä toimenpidettä koskevat säädösten vaatimukset. Hyväksytyn liikkeen 
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TULOSTETTUNA TÄMÄ ASIAKIRJA EI PÄIVITY (Tulostuspäivämäärä:  13/05/2014) 

tulee antaa työn teettäjälle vastuuhenkilön allekirjoittama todistus tehdyn toimenpiteen vaatimuk-

senmukaisuudesta. 

 

Maakaasun korkeapaineisia käyttöputkistoja (16 bar tai yli) saa asentaa asennusliike, jolla on riit-

tävät tekniset toimintaedellytykset, jotka ovat seuraavat: 

 Liikkeellä on maakaasun siirtoputkiston rakentamista ja asentamista koskeva 

 toimintajärjestelmä 

 Liikkeellä on riittävät henkilöresurssit ja kalusto 

 Liikkeellä on valmistusmenetelmien ja niihin liittyvien menetelmäkokeiden hyväksyntä 

 Liikkeellä on nimettynä maakaasuasetuksen mukainen vastuuhenkilö, jolla on oltava 

 tehtävään tarvittava tekninen koulutus, työkokemus ja maakaasusäädösten tuntemus. 

 

Rakennustuoteasetuksen 305/2011 soveltamisalaan kuuluvien teräsrakenteiden ja teräsrakenneko-

koonpanojen tulee olla asianmukaisesti valmistettuja ja CE-merkittyjä standardin SFS-EN 1090-1 

+ A1 mukaisesti. CE-merkityn rakennustuotteen tulee täyttää rakennuskohteen määräykset.  

 

 2 Hitsaushenkilöstö 

 

 2.1 Hitsauksen koordinointi 

TOIMITTAJALLA tulee olla nimettynä ainakin yksi vastuullinen hitsauskoordinoija. Hitsaus-

koordinoija on nimitys henkilöstä, jolla on vastuu yrityksen hitsauksesta sekä hitsaukseen liitty-

vistä toimenpiteistä tuotannossa. Hitsauskoordinoijan tai koordinoijien tulee olla päteviä suoritta-

maan annettuja hitsauskoordinointitehtäviä. Hitsauksen koordinoinnissa noudatetaan SFS-EN 

ISO 14731 standardia. Hitsauskoordinoijan tulee täyttää sovellutusstandardeissa asetetut vaati-

mukset hitsauskoordinoijan tasosta. 

 

 2.2 Hitsaajien pätevyys 

Hitsaajien tulee olla hitsaustyöhön hyvin koulutettuja ja heidän tulee omata riittävä pätevyys stan-

dardin SFS-EN 287 tai SFS-EN ISO 9606 mukaisesti. 
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TULOSTETTUNA TÄMÄ ASIAKIRJA EI PÄIVITY (Tulostuspäivämäärä:  13/05/2014) 

 2.3 Hitsausoperaattorien pätevyys 

Hitsausoperaattori tekee mekanisoitua tai automatisoitua hitsausta. Hitsausoperaattorien tulee olla 

mekanisoituun/automatisoituun hitsaukseen hyvin koulutettuja ja heidän tulee omata riittävä päte-

vyys standardin SFS-EN ISO 14732 mukaisesti. 

 

TOIMITTAJAN tulee esittää hyväksyttyjen hitsaajien ja hitsausoperaattorien luettelo TILAA-

JALLE näin vaadittaessa.   

 

Luettelosta tulee käydä ilmi   

 

 Hitsaajan/hitsausoperaattorin nimi ja hitsaajamerkki 

 Hitsausmenetelmä 

 Hitsausasento 

 Perusaine ja mitat 

 Lisäaine, suojakaasu jne. 

 Pätevyysalue 

 Testitulokset 

 Pätevyyskokeen suorituspäivämäärä 

 Hyväksytyn tarkastajan allekirjoitus 

 

Valmistustavat ja hitsaajien/hitsausoperaattorien pätevyyskoepöytäkirjat tulee luovuttaa kenttäor-

ganisaatiolle ennen varsinaista hitsaustyön aloitusta.  

 

Hitsaajien ja hitsausoperaattorien tulee olla TILAAJAN hyväksymiä ennen kuin hitsaustyö saadaan 

aloittaa. Mikäli asennusvalvoja havaitsee, milloin tahansa, ettei hitsaaja tai hitsausoperaattori omaa 

riittävää taitoa hyväksyttävien hitsien tekemiseen, hitsaustyö tulee lopettaa.  
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TULOSTETTUNA TÄMÄ ASIAKIRJA EI PÄIVITY (Tulostuspäivämäärä:  13/05/2014) 

 3 Hitsausohjeet 

 

TOIMITTAJALLA tulee olla kohteilla, joissa hitsin pettäminen aiheuttaa turvallisuusriskin, hitsi 

joutuu väsyttäville kuormituksille, hitsiluokkavaatimuksena on B tai B+ tai TILAAJAN niin vaa-

tiessa SFS-EN ISO 15607 mukaisesti hyväksytyt hitsausohjeet (WPS). Hitsausohjeet tulee tallentaa 

tietoihin ja toimittaa etukäteen asennusvalvojalle hyväksyttäväksi.  

 

Hitsausohjeen on vastattava tekniseltä sisällöltään standardia SFS-EN ISO 15609.  

 

TILAAJAN hitsausohjeelle antama hyväksyntä ei vapauta TOIMITTAJAA hitsausta koskevasta 

vastuusta. 

 

 4 Hitsausolosuhteet ja -laitteet 

 

Hitsaus tulee suorittaa hitsausmenetelmälle sopivissa olosuhteissa. Käytettävien hitsauslaitteiden 

tulee soveltua asetettujen laatuvaatimusten mukaisten hitsien tekemiseen.  

 

Erityisesti tulee kiinnittää huomiota lämmöntuontia säätelevien laitteiden toimintaan; hitsausvir-

taan, jännitteeseen ja hitsausautomaateilla hitsausnopeuteen. TOIMITTAJALLA tulee olla virran 

mittaukseen sopivat laitteet. TOIMITTAJAN tulee hankkia kaikki hitsaajien tarvitsemat teltat ja 

suojat.  

 

 5 Työkoe 

 

Vaikeiden hitsaustöiden suorittamiseksi vaaditaan työkoe, joka suoritetaan varsinaista hitsaustyötä 

vastaavissa olosuhteissa. 

 

Työkokeen tarkoituksena on varmistaa, että hitsaajat ja valittu hitsausmenetelmä pystyvät saamaan 

aikaan hyväksyttävän hitsin samanlaisissa olosuhteissa ja samanlaisin hitsausmenetelmin kuin var-

sinaisessa hitsaustyössä.  

 

TOIMITTAJA ja asennusvalvoja sopivat koejärjestelyistä keskenään.  
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TULOSTETTUNA TÄMÄ ASIAKIRJA EI PÄIVITY (Tulostuspäivämäärä:  13/05/2014) 

 6 Hitsausmenetelmät 

 

Hitsausmenetelmien tulee soveltua hyvin hitsattavalle perusaineelle. Perusmenetelmiä ovat 

puikko-, MIG/MAG- ja TIG-hitsaus. Muiden menetelmien, kuten esimerkiksi kaasu- ja plasmahit-

saus käyttö sovitaan erikseen.  

 

Hitsausautomaatin käyttö sallitaan vain, mikäli niitä voidaan ohjata luotettavasti ja käyttäjänä on 

laitteen käyttöön pätevöitynyt henkilö. Hitsausautomaateilta vaaditaan näytehitsauskappale.  

 

 7 Hitsausaineet 

 

Hitsauslisäaineiden säilytykseen työkohteessa tulee olla asianmukainen laitteisto ja TOIMITTA-

JALLA tulee olla ohje hitsauslisäaineiden varastoinnista ja käsittelystä. Hitsauslisäaineiden se-

kaantuminen tulee estää. 

 

Puikkohitsauksessa tulee suosia vakuumipakattuja hitsauspuikkoja. Liiallisen kosteuden pääsy hit-

sauspuikkojen päällysmateriaaleihin on estettävä.  

 

 8 Suojakaasut 

 

Hitsausmenetelmien, kuten TIG- ja MIG/MAG-hitsaus, yhteydessä käytettävät suojakaasut, kuten 

myös suojakaasut juuripalon hapettumisen estämiseen, tulee määritellä hitsausohjeistuksessa 

(WPS).  

 

Kaasun virtausmäärä ja käytännön järjestelyt tulee määritellä hitsausohjeessa (WPS).  

 

 9 Railon valmistus 

 

Railon muodon tulee soveltua käytettävälle hitsausmenetelmälle ja olla määriteltynä hitsausoh-

jeessa (WPS). Kaikki hitsattavat pinnat tulee puhdistaa huolellisesti ennen hitsausta. Vieraat aineet, 

kuten maali, sinkitys, ruoste, öljy jne. tulee poistaa 40 mm etäisyydeltä liitoksesta. Hitsattavat osat 
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TULOSTETTUNA TÄMÄ ASIAKIRJA EI PÄIVITY (Tulostuspäivämäärä:  13/05/2014) 

pidetään oikeassa asennossa poikkipuilla, pulteilla, sangoilla, kiinnittimillä tai muilla sopivilla me-

netelmillä ja/tai sidehitseillä, kunnes hitsaus on valmis. Silloitushitsit hitsataan samalla lisäaineella 

kuin lopullinen hitsaus.  

 

Kaikki väliaikaiskiinnitykset tulee tehdä perusainetta vastaavasta materiaalista. Väliaikaiskiinni-

tykset tulee poistaa ja kiinnityskohdat hioa perusaineen tasoon.  

 

 10 Hitsauksen suoritus 

 

Hitsaus tehdään hyväksytyn hitsausohjeen (WPS) mukaisesti.  

 

Kaikki hitsit viimeistellään valmiiksi ja palkoja hitsataan oikea määrä. Silloitushitsit poistetaan 

joko hiomalla perusaineen pintaan tai sulautetaan lopulliseen hitsiin. Kaikista hitseistä ja ympäröi-

västä alueesta poistetaan varovasti kuona, oksidit, roiskeet jne. välittömästi hitsauksen jälkeen. 

 

Katkohitsit sallitaan, vain mikäli ne on piirustuksissa eritelty ja asennusvalvoja on ne hyväksynyt.  

 

Osat, jotka voivat vaurioitua hitsauksen aikana, kuten esim. venttiilien tiivisteet, tulee poistaa tai 

suojata ennen hitsausta. 

 

Valmiit hitsit tulee saattaa siihen kuntoon, että ne ovat tarkastettavissa ainetta rikkomattomin NDT-

menetelmin. Hitsaaja kuittaa hitsin valmiiksi lisäämällä oman hitsaajan merkin hitsin yhteyteen. 

 

 11 Materiaalit 

 

Materiaalit ja niiden hitsattavuuteen liittyvät ominaisuudet kuvataan hyväksytyissä hitsausohjeissa 

(WPS). 

 

Erityisesti ruostumattomien austeniittisten terästen hitsauksessa juuren puolen tulee olla sileä ja 

liittyä jouhevasti perusaineeseen. 
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TULOSTETTUNA TÄMÄ ASIAKIRJA EI PÄIVITY (Tulostuspäivämäärä:  13/05/2014) 

 12 Maadoitus  

 

Maadoituskaapeli tulee kiinnittää suoraan hitsattaviin kappaleisiin. Maadoitus on tehtävä käyttäen 

asianmukaisia kaapeleita ja maadoituspuristimia. Maadoitukseen ei käytetä tilapäisiä tankoja, joh-

toja tai muita vastaavia. 

 

Maadoitusvirta ei saa kulkea koneistojen läpi. TOIMITTAJA on vastuussa edellä mainitun mää-

räyksen laiminlyömisestä johtuneista vaurioista. 

 

 13 Säiliöiden ja putkistojen laatuvaatimukset 

 

Elleivät muut määräykset edellytä toisin, säiliöiden ja putkistojen hitsien tulee vastata laadultaan 

vähintään seuraavien standardien luokkia: 

 Teräkselle, nikkelille, titaanille ja niiden seoksille SFS-EN ISO 5817 luokka C  

 Alumiinille ja alumiiniseoksille SFS-EN ISO 10042 luokka C   

 

sekä radiograafisen kuvauksen hyväksymisrajoja  

 Teräkselle, nikkelille, titaanille ja niiden seoksille SFS-EN ISO 10675-1 hyväksymisraja 2  

 Alumiinille ja alumiiniseoksille SFS-EN ISO 10675-2  hyväksymisraja 2.  

 

Painelaitteiden osalta laatuvaatimukset ja hyväksymisrajat määräytyvät painelaitedirektiivin mu-

kaisesti hyväksyttyjen menetelmien ja suunnitelmien mukaan.  

 

Putkistojen materiaalien, suunnittelun, valmistuksen, asennusten ja tarkastusten osalta sovelletaan 

eurooppalaista standardia SFS-EN 13480 (osat 1-6), kun se on mahdollista. 

 

Ellei muuta ole sovittu, höyryputkistojen sekä vaarallisten kemikaalien putkistojen ja säiliöiden 

TOIMITTAJA on velvollinen röntgenkuvaamaan kustannuksellaan vähintään kulloinkin kyseessä 

olevan sovellutusstandardin määrittelemän vähimmäismäärän hitsausliitoksista tai osoittamaan 

muulla ainetta rikkomattomalla menetelmällä hitsausliitoksen virheettömyyden TILAAJAN osoit-

tamista kohdista. Röntgentarkastus voidaan korvata ultraäänitarkastuksella ainevahvuuden ollessa 

≥ 8 mm. 
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TULOSTETTUNA TÄMÄ ASIAKIRJA EI PÄIVITY (Tulostuspäivämäärä:  13/05/2014) 

 

Milloin kysymyksessä on kemikaalilain alainen putkisto, se on valmistettava niitä koskevan lain-

säädännön ja voimassaolevien TUKES:n ohjeiden mukaisesti. 

 

Putkistojen hankinnoissa, suunnittelussa ja valmistuksessa tulee noudattaa UPM-standardia U8. 

 

Säiliöiden hankinnoissa, suunnittelussa ja valmistuksessa tulee noudattaa UPM-standardia U9. 

 

Vaarallisten kemikaalien säiliöt tulee toimittaa niitä koskevan lainsäädännön ja TUKESin voi-

massa olevien ohjeiden mukaisesti. 

 

Säiliötiedot on toimitettava säiliökirjaksi koottuina. 

 

 14 Teräsrakenteiden laatuvaatimukset 

 

Korrodoivissa olosuhteissa muiden kuin ruostumattomista metallisista rakenneaineista valmistet-

tujen rakenteiden hitsien tulee olla yhtenäiset, vaikka lujuusvaatimukset eivät sitä edellyttäisikään. 

Rakokorroosiolle alttiissa kohteissa myös ruostumattomista teräksistä valmistettujen rakenteiden 

hitsien tulee olla yhtenäiset. 

 

Elleivät muut määräykset edellytä toisin, teräsrakenteiden hitsien tulee vastata laadultaan vähintään 

seuraavien standardien luokkia: 

 Teräkselle, nikkelille, titaanille ja niiden seoksille SFS-EN ISO 5817 luokka C, ” 

 Alumiinille ja alumiiniseoksille SFS-EN ISO 10042 luokka C   

 

sekä radiograafisen kuvauksen hyväksymisrajoja  

 Teräkselle, nikkelille, titaanille ja niiden seoksille SFS-EN ISO 10675-1 hyväksymisraja 2  

 Alumiinille ja alumiiniseoksille SFS-EN ISO 10675-2  hyväksymisraja 2.  

 

Dynaamisen kuormituksen alaisissa rakenteissa vaaditaan hitsiluokka B ja hyväksymisraja 1. 

 



UPM-Kymmene Paikallinen ohje I-13 

 SIVU | 11 

 

Tärkeää: Tämä on päivittyvä asiakirja. Tulostettujen tai sähköisten jäljennösten tuottaminen on sallittua, mutta ne eivät ole päivittyviä 
asiakirjoja. Käyttäjille ilmoitetaan päivittyvään versioon tehdyistä muutoksista. 

 
Sivu 11  

 
TULOSTETTUNA TÄMÄ ASIAKIRJA EI PÄIVITY (Tulostuspäivämäärä:  13/05/2014) 

Kuumasinkityissä teräsrakenteissa tulee välttää hitsausta ja käyttää sen sijaan esimerkiksi ruuvilii-

toksia. Jos hitsausta kuitenkin joudutaan käyttämään, sinkki on poistettava hitsattavasta kohdasta.  

 

 15 Painelaitteet 

 

Kannakkeiden, eristysten, kiinnitysten yms. hitsaus painelaitteisiin tai putkistoon on paineen alai-

sen komponentin hitsaamista ja täten sallittua ainoastaan ilmoitetun laitoksen hyväksymien suun-

nitelmien mukaisesti. 

 

TOIMITTAJAN tehdessä hitsauksia painelaitteisiin tai niihin liittyviin putkistoihin tulee hänen 

käyttää hitsaajia, joilla on riittävä pätevyys. TOIMITTAJA on myös vastuussa tarkastuksesta ja 

mahdollisesta painelaitteen uudelleenhyväksynnästä sekä siitä johtuvista maksuista.  

Painelaitteiden osalta laatuvaatimukset ja hyväksymisrajat määräytyvät painelaitedirektiivin mu-

kaisesti hyväksyttyjen menetelmien ja suunnitelmien mukaan. 

 

TOIMITTAJA käyttää painelaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa kohteelle soveltuvaa, il-

moitetun laitoksen hyväksymien suunnitelmien mukaista moduulia tai moduuliyhdistelmää. 

 

 16 Tarkastus ja testaus 

Ennen hitsausta tulee tarkistaa, että hitsaajien pätevyydet ja hitsausohjeet ovat tarkoitukseensa so-

pivia ja että niissä esitetyt asiat tulevat täytetyksi. 

 

Hitsauksen aikana varmistetaan, että hitsausohjeissa esiintyviä parametreja (esim. hitsausvirta, kaa-

rijännite ja kuljetusnopeus) noudatetaan ja että mahdollinen esikuumennuslämpötila ja/tai palkojen 

välinen lämpötila on oikea. Hitsauksen jälkeen tarkastetaan, että annetut hyväksymiskriteerit on 

täytetty. 
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TULOSTETTUNA TÄMÄ ASIAKIRJA EI PÄIVITY (Tulostuspäivämäärä:  13/05/2014) 

 17 Hitsausliitosten röntgenkuvaus ja muut ainetta rikkomattomat testaukset 

(NDT) 

 

TILAAJA valvoo hitsien laatua ainetta rikkomattomilla tarkastusmenetelmillä pistokokein. Jos 

niissä havaitaan vikoja, TOIMITTAJAN on tehtävä sovitut toimenpiteet hitsin hyväksytyksi saat-

tamiseksi.  

 

Korjausten maksimi lukumäärä saumaa kohden tulee olla määriteltynä. 

 

Hitsausliitosten röntgenkuvauksissa noudatetaan standardeja SFS-EN ISO 17636-1 (filmitek-

niikka) tai SFS-EN ISO 17636-2 (digitaalitekniikka) tarkastustaso B. 

 

Mikäli TILAAJAN laadunvarmistuksen omalla kustannuksellaan tekemillä tai TOIMITTAJAN 

kustannuksella tehtävillä röntgenkuvauksilla havaitaan virheellisiä liitoksia, TOIMITTAJAN tulee 

kustantaa korjattujen liitosten uudelleenkuvaus sekä kuvata kaksi TILAAJAN osoittamaa lisähitsiä 

kutakin virheellistä hitsiä kohden. Samaa menettelyä sovelletaan, jos virhe havaitaan jollain muulla 

NDT-menetelmällä. 

 

 18 Muut tarkastukset ja ainetta rikkovat kokeet (DT)  

 

TILAAJALLA tai tarkastuslaitoksella on oikeus vaatia myös muita tarkastuksia tehtäväksi ja mää-

rätä TOIMITTAJA irrottamaan joitakin hitsejä ainetta rikkovaan kokeeseen. Mukana tulee olla 

selvitys hitsaustyön suorittajista.  TOIMITTAJAN velvollisuus on tehdä tästä johtuvat uusintatyöt.  

 

Mikäli hitsi todetaan kelvolliseksi, TILAAJA hyvittää TOIMITTAJALLE syntyneet kustannukset. 

Mikäli TILAAJA ei hyväksy hitsiä, TOIMITTAJA vastaa uusintatyön kustannuksista. 

 

 19 Tarkastusten tulokset  

 

Kaikkien testien tulokset tulee toimittaa asennusvalvojalle tarkastettavaksi. 
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TULOSTETTUNA TÄMÄ ASIAKIRJA EI PÄIVITY (Tulostuspäivämäärä:  13/05/2014) 

 20 Hitsien korjaus 

 

Hitsien korjausten tulee vastata hankinta-asiakirjoissa esitettyjä vaatimuksia. TOIMITTAJA on 

vastuussa kaikista korjausten ja lisätarkastuksen aiheuttamista kustannuksista. 

  

 21 Pintakäsittely 

 

TOIMITTAJAN tulee hitsauksen jälkeen suorittaa maalattaville pinnoille uudismaalaus tai kor-

jausmaalaus.  

 

Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkistojen ja teräsrakenteiden hitsausliitokset tulee 

puhdistaa roiskeista ja muista korroosiota aiheuttavista jäänteistä peittaamalla, hiomalla, puhdis-

tuslaikalla, lasikuulapuhalluksella tai ruostumattomalla teräsharjalla metallinpuhtaaksi. 

 

Mahdollinen peittaus tulee suorittaa peittausaineen toimittajan antamien ohjeiden mukaisesti. 

Peittauslaajuuden määrittelee TILAAJA. 

 

 22 Lämpökäsittelyt 

 

Kaikki lämpökäsittelyt tulee suorittaa sovellutusstandardeissa asetetuttujen vaatimusten mukai-

sesti. 

 

Hitsausta koskeva lämpökäsittelyohje kuvataan hyväksytyissä hitsausohjeissa tai hitsausohjeessa 

viitataan lämpökäsittelyohjeeseen. 

 

Esikuumennuslämpötila, välipalkolämpötila ja ylläpitolämpötila tulee mitata standardin SFS-EN 

ISO 13916 mukaisesti. 

 

Kaikista lämpökäsitellyistä kohteista tai niiden osista TOIMITTAJA antaa allekirjoitetun lämpö-

käsittelytodistuksen.  
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Tärkeää: Tämä on päivittyvä asiakirja. Tulostettujen tai sähköisten jäljennösten tuottaminen on sallittua, mutta ne eivät ole päivittyviä 
asiakirjoja. Käyttäjille ilmoitetaan päivittyvään versioon tehdyistä muutoksista. 
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TULOSTETTUNA TÄMÄ ASIAKIRJA EI PÄIVITY (Tulostuspäivämäärä:  13/05/2014) 

 23 Dokumenttien tallennus/säilytys 

 

TOIMITTAJA säilyttää laatuasiakirjoja vähintään 5 vuotta, ellei laki tai asetus toisin määrää tai 

toisin erikseen sovita. 

 

TOIMITTAJA toimittaa painelaitteiden dokumentit painelaitekirjaksi koottuna. Sisällysluettelona 

käytetään PSK standardin 4917 Liitettä 1. 

 


